Τα κείμενα αυτής της έκδοσης έχουν δημοσιευθεί στην Ελευθεροτυπία, την
οποία ευχαριστούμε για την αδεία αναδημοσίευσης τους.

του Κορνήλιου Καστοριάδη

φωτογραφία εξωφύλλου: Ulf Andersen / Gamma
το σκίτσο του Κορνηλίου Καστοριάδη στο αντί είναι του Vviaz
μακέτα εξωφύλλου: Μαρία Τσουμαχίδου
διόρθωση: Βενετία Καίσαρη
σελιδοποίηση: Βασιλική Μπεκυρά
πρώτη έκδοση: Δεκέμβριος 2000 (2.0110 αντίτυπα)
δεύτερη έκδοση: Ιανουάριος 2001 (1.000 αντίτυπα)
τρίτη έκδοση: Μάρτιο ς 2001 (1.000 αντίτυπα)
πέμπτη έκδοση: Νοέμβριος 2001 (1.000 αντίτυπα)
© 2000 Τέτα Παπαδοπούλου και εκδόσεις ΠΟΛΙΣ
Ομήρου :12. 106 72 Αθήνα, τηλ.:36 43 382. φαξ: 36 36 501
e-mail: polish@ath.forth.gr
ISBN: 960-8132 24 X

του
Κορνήλιου
Καστοριάδη
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ -ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΤΕΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

γράφουν: ΠΙΕΡ ΒΙΝΤΑΛ-ΝΑΚΕ
ΑΝΤΑΜ ΜΙΧΝΙΚ
ΕΝΤΓΚΑΡ MOPΕN
ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΟΝ ΜΠΕΝΤΙΤ
ΑΚΙ ORR
ΟΚΤΑΒΙΟ ΠΑΣ
ΛΑΚΗΣ ΠΡΟΓΚΙΔΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
JOEL WHITEΒΟΟΚ

ΠΟΛΙΣ

Προλογικό σημείωμα
Η έκδοση αυτή είναι, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής εργασίας, που
διαμορφώθηκε σιγά-σιγά στην πορεία ορισμένων ετών. Εργασίας
επενδεδυμένης με ιδιαίτερο και συνεχές ενδιαφέρον για το έργο και τις ιδέες
του Κορνηλίου Καστοριάδη, αλλά επίσης με εκτίμηση για το διανοητικό
θάρρος και την ασυμβίβαστη στάση του στη δημόσια ζωή.
Πρώτα-πρώτα, ήταν τα ερωτήματα, οι αμφιβολίες, οι δισταγμοί. Να γίνει
αυτή η έκδοση; Να πάρει τη μορφή βιβλίου αυτό το υλικό; Ναι; Όχι; Ναι,
τελικά. Και ιδού το προλογικό σημείωμα, που υποχρεώνει σε πρώτο ενικό
πρόσωπο.
Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο προσφέρει στοιχεία και
ερεθίσματα – ή τουλάχιστον κάνει νύξεις –, που εξοικειώνουν τον
αναγνώστη με την πολυδιάστατη και συναρπαστική σκέψη του Κορνηλίου
Καστοριάδη: με τις βασικές φιλοσοφικές του ιδέες· με την αντίληψη του για
τη Δημοκρατία, την πολιτική δράση και την κοινωνική μεταβολή· με τις
θέσεις του για την κρίση των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών και την
απόσυρση των ανθρώπων στην ιδιωτική τους σφαίρα' με την ανάλυση του
για την Αριστερά, τον μαρξισμό, τον κομμουνισμό και τις
μετακομμουνιστικές κοινωνίες· με την τοποθέτηση του για τους σκοπούς
και την πολιτική διάσταση της ψυχανάλυσης· με την άποψη του για την
ευρωπαϊκή παράδοση – την ελληνοδυτική, όπως την ονομάζει –, τη μόνη
παράδοση, στην οποία υπάρχει η δυνατότητα της κριτικής και της
αμφισβήτησης.
Σημειώνω, επίσης, ότι ο αναγνώστης θα βρει κριτικές επισημάνσεις του
Κορνήλιου Καστοριάδη, που αφορούν τη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα:
την «αντιφατική και ψυχοπαθολογική σχέση μας με τον δυτικοευρωπαϊκό
πολιτισμό», την «αδυναμία του ελληνικού λαού να δημιουργήσει μια
στοιχειώδη πολιτική κοινωνία, στην οποία να θεσμισθούν και να
κατοχυρωθούν στην πράξη τα δημοκρατικά δικαιώματα τόσο των ατόμων
όσο και των συλλογικοτήτων», αλλά και τη «θεμελιώδη αντινομία της
ταυτόχρονης αναφοράς στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, δύο
παραδόσεις τελείως ασυμβίβαστες μεταξύ τους».
Προσθέτω, τέλος, ότι στο βιβλίο περιέχονται αρκετά σημεία της
προσωπικής πορείας και εξέλιξης – πνευματικής και πολιτικής – του
Κορνηλίου Καστοριάδη (έτσι όπως ο ίδιος την προσδιόριζε, αλλά και όπως
οι άλλοι την αναγνώριζαν).
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Ενδεχομένως το βιβλίο να αποτελέσει -και μακάρι να μπορούσε- γέφυρα,
για να περάσει ο αναγνώστης στο έργο αυτού του δημιουργικού και
ριζοσπαστικού πνεύματος.
Αλλά εκτός και πέραν του έργου είναι ο άνθρωπος. Θα περιοριστώ σε
μία και μόνη φράση. Όποιοι είχαν γνωρίσει και συνδεθεί φιλικά με τον
Κορνήλιο Καστοριάδη, ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό είναι δώρο ζωής.
Στον βαθμό που με αφορά, έτσι πιστεύω και αισθάνομαι.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Λόγος άμεσος, Λόγος ίδιος, Λόγος
των άλλων. Στο πρώτο μέρος, περιλαμβάνονται δύο συνεντεύξεις του.
Στο δεύτερο, ακολουθεί μια ενότητα με κείμενα, παρεμβάσεις, ομιλίες
του - στη Γαλλία, την Πράγα και την Ελλάδα (Τριπόταμος Τήνου). Στο
τρίτο μέρος, γράφουν για τον Κορνήλιο Καστοριάδη, έναν χρόνο μετά
τον θάνατο του, άνθρωποι που από χρόνια συνδέονταν μαζί του με
σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και φιλίας.
Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει συγκροτηθεί από δημοσιεύματα, των
οποίων έχω την ευθύνη, στην Ελευθεροτυπία, την εφημερίδα που
εργάζομαι, στο χρονικό διάστημα 1994-1999. Ειδικότερα, το τρίτο μέρος
-Λόγος των άλλων- δημοσιεύτηκε στο ειδικό αφιέρωμα της Βιβλιοθήκης,
στην πρώτη επέτειο του θανάτου του Κορνηλίου Καστοριάδη, με τίτλο
«Έλληνας, Ευρωπαίος και Παγκόσμιος», τον Δεκέμβριο του 1998. (Το
κείμενο του Aki Orr έχει μεταφράσει ο Στάθης Γουργουρής και τη
συζήτηση των Καστοριάδη-Οκτάβιο Πας η Τέσσα Χατζηγιάννη. Τα άλλα
κείμενα έχουν μεταφραστεί από εμένα.) Η δεύτερη συνέντευξη με τίτλο
«Ο άνθρωπος και οι ιδέες του» μου παραχωρήθηκε στο πλαίσιο της
αφιερωμένης στον ίδιο εκπομπής Παρασκήνιο (ΕΤΙ), που προβλήθηκε
τον Δεκέμβριο του 1984.
ΤΕΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ
21 Νοεμβρίου 2000
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Λόγος άμεσος
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«Είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας»
Έχετε αφιερώσει μέρος του έργου σας στην ανάλυση των πρώην
ανατολικών καθεστώτων. Εξ ίσου όμως σας έχει απασχολήσει η
κατάσταση του δυτικού κόσμου. Θα ήθελα να σας ζητήσω να
σκιαγραφήσετε τον σημερινό δυτικό άνθρωπο. Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του; Ποιός είναι ο homo occidentalis των ημερών μας;
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ. Σε μια πρώτη προσέγγιση, ο σημερινός
δυτικός άνθρωπος -συμπεριλαμβανομένου και του νεοέλληνα- είναι ένα
άτομο περιορισμένο στην καθαρά ιδιωτική του σφαίρα, ενδιαφέρεται
μόνον για το βιοτικό του επίπεδο. Προσπαθεί με τα διάφορα
καταναλωτικά «αγαθά» να συγκαλύψει την έλλειψη κάθε νοήματος
αναφορικά με τη ζωή και τη θνητότητα του. Χειραγωγείται από τους
δήθεν πολιτικούς ή είναι τόσο αποκαρδιωμένος από την πολιτική
κατάσταση, ώστε απέχει. Αποχαυνώνεται από τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας. Χαζεύει τα σήριαλ και χάφτει, κατά το μάλλον ή ήττον,
αυτά που του σερβίρουν ως «νέα» οι τηλεοπτικοί συνάδελφοι σας. Η
σημερινή κοινωνία είναι μια κοινωνία τηλεκατανάλωσης με διπλή
έννοια.

Με διπλή έννοια; Δηλαδή;
ΚΚ.: Εκείνο που κυρίως καταναλώνουν σήμερα οι άνθρωποι είναι τη-λεό-ρα-ση. Και μέσα από την τηλεόραση καταναλώνουν, δι' αντιπροσώπου,
τη φαντασίωση μιας ζωής που θα ήταν λεφτά, σεξ, εξουσία και βία.

Μπορούν όμως να συνεχίσουν να ζουν μ' αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι;
Χωρίς κάποια κατεύθυνση; Χωρίς σκοπό;
ΚΚ.: Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Δύση είναι μια
πρεμιέρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη φορά, από όσο ξέρω,
παρατηρούμε μια κοινωνία χωρίς αξίες, χωρίς νόρμες, χωρίς κατεύθυνση.
Ούτε καν στην καπιταλιστική πρόοδο δεν πιστεύει πραγματικά πια
κανείς.

Αυτή η «πρεμιέρα», όπως τη χαρακτηρίσατε, θα διαρκέσει πολύ; Ποια
είναι η εκτίμηση σας;
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Κ.Κ.: Ξέρετε, τον Μάρτιο του '68 θα έλεγε κανείς με σιγουριά ότι ο
γαλλικός πληθυσμός ήταν εντελώς αποχαυνωμένος. Όμως δύο μήνες
μετά ήρθε ο Μάης...
Κανείς, ποτέ, δεν προέβλεψε μια κοινωνική έκρηξη ή μια ριζική αλλαγή
στη στάση του πληθυσμού. Η ιστορία είναι δημιουργία.

Το 1989 οι λαοί των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης έζησαν μια ριζική
αλλαγή, δημιούργησαν ιστορία. Ποιο ήταν το όριο του 1989; Τι
ζητούσαν οι κοινωνίες που έβγαιναν το 1989 από τον ολοκληρωτισμό;
Κ.Κ.: Αυτή είναι μια πολύπλοκη υπόθεση. Υπάρχει το τραγικό γεγονός
ότι ακόμη και σε εκείνες τις ανατολικές χώρες, όπου οι λαοί στάθηκαν
ικανοί να ρίξουν το καθεστώς ή να επιταχύνουν την εσωτερική του
αποσύνθεση, παρά ταύτα, δεν φάνηκαν ικανοί να βάλουν στη θέση τού
ολοκληρωτισμού νέες δημοκρατικές μορφές κοινωνικής, πολιτικής και
οικονομικής οργάνωσης. Φάνηκε, τουλάχιστον στην αρχή, ότι οι λαοί
αυτοί προσέβλεπαν στη Δύση θεωρώντας την παράδεισο ευμάρειας και
ελευθερίας. Και έτσι αποσύρθηκαν από τη σκηνή και άφησαν να
εγκατασταθούν κυβερνήσεις που είχαν μοναδική κατεύθυνση την
επάνοδο στον καπιταλισμό, συχνά, στις πιο ακραίες «φιλελεύθερες» και
θατσερικές μορφές του.

Στις δυτικές χώρες; Ποια ήταν η σημασία, ο αντίκτυπος του 1989;
Κ.Κ.: Στις δυτικές χώρες τα γεγονότα του 1989 –και όσα αυτά
αποκάλυψαν- σφράγισαν τελειωτικά τη χρεωκοπία του μαρξισμούλενινισμού στα μάτια των ανθρώπων. Κανείς δεν μπορεί πια να
αμφισβητήσει την πολιτική θηριωδία, την οικονομική αθλιότητα και την
πνευματική αποκτήνωση αυτών των καθεστώτων.

Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;
Κ.Κ.: Οι άνθρωποι στη Δύση λένε: «Αυτός είναι ο σοσιαλισμός, άλλος
δεν υπάρχει, συνεπώς οι κοινωνίες μας, με όλα τα κουσούρια τους, είναι
οι καλύτερες ανθρωπίνως δυνατές». Το καθαρό αποτέλεσμα εβδομήντα
χρόνων λενινισμού, σταλινισμού και τροτσκισμού ήταν να καταρρακωθεί
η ιδέα του σοσιαλισμού και να μας βγει, συγκριτικά, ο καπιταλισμός
...παράδεισος!

Πιστεύατε ότι εσείς ο ίδιος θα ζούσατε την κατάρρευση των
κομμουνιστικών καθεστώτων;
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Κ.Κ.: Επί δεκαετίες περίμενα ότι θα ζήσω το τέλος αυτής της ιστορίας,
αλλά περίμενα ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό. Η πίστη μου αυτή είχε
πολύ ενισχυθεί μετά την Ουγγρική Επανάσταση του 1956 και παρά τη
συντριβή της από τα «σοσιαλιστικά» τανκς. Επί δεκαετίες,
παρακολουθώντας το τελευταίο βραδινό δελτίο του ραδιοφωνικού
σταθμού «Europe 1», περίμενα να ακούσω μια είδηση του είδους: «οι
τηλεφωνικές επικοινωνίες με τη Ρωσία έχουν διακοπεί και οι ρωσικοί
ραδιοσταθμοί μεταδίδουν συνεχώς μουσική... σύμφωνα με πληροφορίες,
που χρειάζονται επιβεβαίωση, τουλάχιστον πέντε μεραρχίες από
γειτονικές πόλεις προχωρούν προς τη Μόσχα, για να προσπαθήσουν να
καταστείλουν τη λαϊκή εξέγερση που έχει ξεσπάσει εκεί...». Αυτό
περίμενα σε όλη μου τη ζωή. Και δεν συνέβη.

Όμως το 1989 ήρθε και έφερε τη διαδοχική κατάρρευση των
καθεστώτων. Ποιες σκέψεις και συναισθήματα σας διακατείχαν εκείνες
τις ιστορικές ημέρες;
Κ.Κ.: Στην αρχή, χαρά βεβαίως και πολλές ελπίδες. Γρήγορα ωστόσο
ήρθε η τεράστια απογοήτευση. Έγιναν π.χ. οι εκλογές στην Ανατολική
Γερμανία και οι πρωταγωνιστές των γεγονότων του 1989 -που είχαν
παίξει το κεφάλι τους σ' αυτήν την υπόθεση- συγκέντρωσαν συνολικά
ποσοστό 1,5%! Από τότε και μετά, τα πράγματα πήραν για μένα ένα
άλλο χρώμα. Τη συντελεσμένη αποχαύνωση της Δύσης ερχόταν να
συμπληρώσει η προβλέψιμη αποχαύνωση της Ανατολής... Ρωτάτε για τα
συναισθήματα και τις αντιδράσεις μου. Με κατείχε -και εξακολουθεί να
με κατέχει- απέραντη θλίψη. Απέραντη θλίψη για το τεράστιο μακελειό
επί εβδομήντα χρόνια στη Ρωσία, που κόστισε τη ζωή δεκάδων
εκατομμυρίων ανθρώπων, και επί σαράντα χρόνια στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης. Ποταμοί αίματος, βουνά πτωμάτων, λίμνες
δακρύων... Για να φθάσουμε πού; Προς τι;

Προ ημερών, σε κάποιο κείμενο σημείωσα την εξής φράση: «ο
κομμουνισμός ήταν μια αρχαϊκή φενάκη διατυπωμένη με σύγχρονη
φρασεολογία». Πιστεύετε ότι ήταν δυνατόν μια «αρχαϊκή φενάκη» να
κατακτήσει τόσα εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη;
Κ.Κ.: Ασφαλώς. Πρώτον, ο κομμουνισμός εκμεταλλεύτηκε και
ιδιοποιήθηκε την πάλη των ανθρώπων εναντίον του καπιταλισμού" την
πάλη εναντίον της ανισότητας και της ιδέας ότι μοναδική αξία στη ζωή
είναι το χρήμα. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκε, εμφανιζόμενος ως η συνέχεια
του, το κίνημα πολιτικής και κοινωνικής χειραφέτησης που άρχισε στη
Δύση πριν από αιώνες και κορυφώθηκε τον 19ο και τον 20ό. Δεύτερον, ο
μαρξισμός (ο κομμουνισμός εμφανιζόταν ως η ενσάρκωση του
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μαρξισμού) προσέφερε ένα υποκατάστατο της θρησκείας. Μια εγκόσμια
θρησκεία στηριγμένη σε μια ψευδο-επιστημονική Αποκάλυψη,
υποσχόμενη την πραγματοποίηση της Γης της Επαγγελίας.

Πάντως, αρκετά γρήγορα αποκαλύφθηκε τι συνέβαινε στις χώρες, όπου
είχε επικρατήσει αυτή η εγκόσμια θρησκεία. Υπήρξαν κάποιοι -όπως
εσείς- που μίλησαν και έγραψαν πολύ νωρίς για όλα αυτά. Όμως η πίστη
των ανθρώπων δεν κλονίστηκε. Γιατί; Ποια ερμηνεία δίνετε;
Κ.Κ.: Εκείνοι που εδώ και σαράντα ή πενήντα χρόνια, και πιο πριν και
κατόπιν, αποκάλυπταν την πραγματικότητα για το ρωσικό καθεστώς
ήταν φωνές βοώντων εν τη ερήμω. Οι σταλινικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν
για να τους εμφανίσουν ως όργανα της δεξιάς προπαγάνδας, με τα
γνωστά σοφίσματα, όπως π.χ. «λέτε τα ίδια που λέει η Δεξιά» ... «είστε
πράκτορες της CIA» κ.λπ. Όμως και η ίδια η Δεξιά με τη στάση της
βοηθούσε το παιχνίδι των σταλινικών. Σχεδόν καμία από τις μεγάλες
«έγκυρες» εφημερίδες, το 1935-1939, δεν κατήγγειλε την τερατώδη
φάρσα των δικών της Μόσχας. Όσο για τους αριστερούς διανοούμενους,
οι περισσότεροι -όπως ο Ζαν-Πωλ Σαρτρ, αλλά και πλήθος άλλωνλάτρευαν δουλικά το ρωσικό καθεστώς που το θεωρούσαν μάλιστα ως
τον «μοχλό της Ιστορίας».

Παρ' όλα αυτά, όποιος ήθελε να δει έβλεπε. Θα επιμείνω, λοιπόν. Γιατί οι
άνθρωποι δεν ήθελαν να δουν; Ποια βαθύτερη αιτία τους εμπόδιζε;
Κ.Κ.: Ασφαλώς υπάρχει κι ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγων. Ο
Φρόυντ, στο γνωστό του βιβλίο για τη θρησκεία ως αυταπάτη, δίνει έναν
πολύ σωστό ορισμό της αυταπάτης. Λέει ότι «η αυταπάτη δεν είναι
απλώς μια εσφαλμένη πίστη, αλλά μια εσφαλμένη πίστη που τη στηρίζει
μια επιθυμία». Ο άντρας ή η γυναίκα που έχει αυταπάτες για την πίστη
τού συντρόφου του, τις έχει, διότι επιθυμεί να πιστεύει ότι ο άλλος τον
αγαπάει. Οι περισσότεροι άνθρωποι που, παρά πάσαν λογικήν και
αληθοφάνειαν, εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι στη Ρωσία υπήρχε
σοσιαλισμός, ήταν κερατάδες που όμως δεν ήθελαν να το παραδεχτούν.

Υπήρξατε ο εμψυχωτής του θεωρητικού περιοδικού «Σοσιαλισμός ή
Βαρβαρότητα» («Socialisme ou Barbarie», 1949-1965), που είναι σημείο
αναφοράς μιας εποχής. Σήμερα, θα χρησιμοποιούσατε τη διάζευξη
«σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα»;
Κ.Κ.: Για λόγους ιστορικούς δεν χρησιμοποιώ πλέον τον όρο
«σοσιαλισμός». Ο όρος αυτός έχει ανεπανόρθωτα εκπορνευτεί από τους
κομμουνιστές, τους σοσιαλιστές, τους σοσιαλδημοκράτες, κ.ά. Στο
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άκουσμα του και μόνον ακόμη και καλόπιστοι άνθρωποι γυρίζουν την
πλάτη τους. Προτιμώ λοιπόν τη διάζευξη «αυτονομία ή βαρβαρότητα».

Και η βαρβαρότητα; Η αδυναμία της ανθρωπότητας να εξανθρωπιστεί,
έχει για σας σήμερα το ίδιο νόημα;
Κ.Κ.: Η βαρβαρότητα τώρα πλέον είναι κοντά μας, πλάι μας, ανάμεσα
μας.

Σε τι ακριβώς αναφέρεστε;
Κ.Κ.: Αναφέρομαι στις αιματηρές μορφές βαρβαρότητας που
αναζωπυρώνονται τρομακτικά στη Βοσνία, στο Αφγανιστάν, στο
Τατζικιστάν, στη μισή Αφρική καθώς και σε άλλες περιοχές.
Αναφέρομαι όμως και στις ειρηνικές μορφές της βαρβαρότητας, όπως η
αποβλάκωση, η αποχαύνωση, το τέλος της δημιουργικότητας, η
καταστροφή του πολιτισμού. Σε σχέση με την εκπληκτικά δημιουργική
περίοδο της Δύσης (που κορυφώθηκε ανάμεσα στο 1750 και το 1950),
αυτά που γίνονται σήμερα είναι φαιδρά και δευτερεύοντα, είναι
απομιμήσεις και συγκρητισμοί. Ταυτοχρόνως, επεκτείνεται ολοένα η
καταστροφή του περιβάλλοντος και κάνει δυνατό έναν οικολογικό
κατακλυσμό με ανυπολόγιστες -εκτός όλων των άλλων- και τις πολιτικές
συνέπειες. Είναι και αυτή μία από τις προοπτικές που ανοίγονται
μπροστά μας. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει... Εξαρτάται από την αντίδραση
του κόσμου...

Είπατε ότι μια οικολογική καταστροφή μεγάλου μεγέθους θα μπορούσε
να έχει ανυπολόγιστες πολιτικές συνέπειες.
Κ.Κ.: Βεβαίως. Με την πολιτική απάθεια και το ιδεολογικό κενό που
υπάρχει σήμερα, ένας οικολογικός κατακλυσμός θα οδηγούσε μάλλον σε
κάποιο φασιστικό ή ολοκληρωτικό καθεστώς παρά σε ένα δημοκρατικό
ξύπνημα.

Συμμερίζεστε την άποψη, σύμφωνα με την οποία «οι δημοκρατικοί
θεσμοί και τα ήθη έχουν εδραιωθεί σε εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου
επικράτησε ο Καθολικισμός και ο Προτεσταντισμός, ενώ, αντίθετα,
συναντούν μεγάλες δυσκολίες στο τμήμα της Ευρώπης όπου έχει
επικρατήσει η Ορθοδοξία»; Ποια είναι η σχέση ΚαθολικισμούΠροτεσταντισμού και Ορθοδοξίας με τον εκδημοκρατισμό των
κοινωνιών;
Κ.Κ.: Ο σχετικός εκδημοκρατισμός των δυτικών χωρών δεν έχει σχέση
με τον Καθολικισμό και τον Προτεσταντισμό. Όμως είναι

-- 8 --

αναμφισβήτητο ότι στον χάρτη της Ευρώπης το σύνορο ανάμεσα στις
χώρες όπου υπάρχει μια σχετικά δημοκρατική κατάσταση και στις χώρες
όπου δεν υπάρχει (είτε εγκαθιδρύεται πολύ αργότερα και με τεράστιες
δυσκολίες), συμπίπτει με το σύνορο μη-Ορθοδοξίας και Ορθοδοξίας. Η
Ρωσία, η Ουκρανία, τα Βαλκάνια συμπεριλαμβανομένης και της
Ελλάδας (αν και με ιδιομορφίες) ποτέ δεν ξεκόλλησαν, στην ουσία, από
τη μεσαιωνική πολιτική κατάσταση. Απεναντίας, στις χώρες που
βρίσκονται δυτικά από αυτό το σύνορο (εξαιρουμένων των χωρών της
Ιβηρικής χερσονήσου), εκδηλώθηκαν από καιρό κινήματα χειραφέτησης,
κινήματα χωρισμού Εκκλησίας-Κράτους, τα οποία, τελικά, επικράτησαν.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο Χριστιανισμός ήταν προϋπόθεση της
δημοκρατίας. Πώς κρίνετε αυτήν την άποψη;
Κ.Κ.: Τη βρίσκω εντελώς εσφαλμένη. Ο Χριστιανισμός δεν ήταν
προϋπόθεση της δημοκρατίας με κανέναν τρόπο. Πρώτον, διότι η
δημοκρατία, έστω και περιορισμένη, δημιουργήθηκε στην Αρχαία
Ελλάδα. Δεύτερον, διότι σε όλον τον χριστιανικό κόσμο -και στον δυτικό
και στον ανατολικό- ο Χριστιανισμός επικράτησε και υπήρξε επί
δεκαπέντε περίπου αιώνες χωρίς δημοκρατία. Τρίτον, διότι έχουμε το
συντριπτικά αντίθετο παράδειγμα του Βυζαντίου και της συνέχειας του,
δηλαδή τους τσάρους πασών των Ρωσιών. Ο βυζαντινός αυτοκράτορας
θεοκράτης βρίσκει τη συνέχεια του στον τσάρο πασών των Ρωσιών, ο
οποίος βρίσκει τη δική του συνέχεια στον Στάλιν. Αυτή είναι η πολιτική
έκφραση της Ορθοδοξίας.

Ακούω καλά, κύριε Καστοριάδη;
Κ.Κ.: Ακούτε πολύ καλά. Ο Λένιν και ο Στάλιν εκπροσωπούν ένα δόγμα
που είναι ταυτοχρόνως κρατικό και «θρησκευτικό», όπως στο Βυζάντιο.

Στο τέλος του 20ού αιώνα παρατηρείται έξαρση θρησκευτικού
φανατισμού. Νομίζετε ότι οι θρησκείες μπορούν να διαδραματίσουν εκ
νέου σημαντικό ρόλο;
Κ.Κ.: Ποτέ δεν πίστεψα, ούτε και πιστεύω, ότι είναι δυνατή μια
αναζωπύρωση της θρησκείας στον δυτικό κόσμο. Μιλώ για τον
πραγματικά δυτικό κόσμο, δηλαδή, για τον χώρο που έχει περάσει από
Αναγέννηση, από Διαφωτισμό, από δημοκρατικές επαναστάσεις.
Ένας τέτοιος κίνδυνος όμως είναι ορατός σε πολλές φτωχές χώρες, ιδίως
στις ισλαμικές και στην Ινδία. Εκεί, οι άνθρωποι μπροστά στη γενική
κρίση, στην ανικανότητα της σημερινής Δύσης να προσφέρει άλλες αξίες
και στην αποδιοργάνωση της παραδοσιακής κοινωνικής ζωής,
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επιστρέφουν στη θρησκεία. Η αναζωπύρωση του θρησκευτικού
φανατισμού, η οποία τείνει να εγκαθιδρύσει θεοκρατικά καθεστώτα
ολοκληρωτικού χαρακτήρα (όπως αυτό του Ιράν) ή δημιουργεί
καταστάσεις εμφύλιου πολέμου (όπως στην Αλγερία, στο Σουδάν και όχι
μόνον), εμπεριέχει εκρηκτικές δυνατότητες από διεθνή άποψη.

Αναφερθήκατε κυρίως στον ισλαμικό φανατισμό.
φανατισμός, τηρουμένων των αναλογιών, δεν υπάρχει;

Χριστιανικός

Κ.Κ.: Δεν υπάρχει τίποτα ανάλογο, αλλά αξίζει τον κόπο να
επισημανθούν δύο περιπτώσεις.
Η μία περίπτωση είναι η Σερβία του Μιλόσεβιτς. Εκεί, η Ορθοδοξία
χρησιμοποιείται ως όπλο διαχωρισμού και έξαψης μίσους εναντίον των
«απαίσιων παπιστών» της Κροατίας και των εξ ίσου «απαίσιων
μουσουλμάνων» της Βοσνίας. Είναι αστείο όμως να μιλάμε στην
προκειμένη περίπτωση για πραγματικά θρησκευτικά αισθήματα. Έχουμε
να κάνουμε με μιαν εντελώς δημαγωγική χρησιμοποίηση της θρησκείας,
για λόγους εθνικιστικούς και πολιτικούς.
Η άλλη περίπτωση αφορά την Ελλάδα. Εδώ, επίσης, δεν υπάρχει καμία
πραγματική αναζωπύρωση της θρησκευτικής πίστης. Υπάρχει όμως η
δημαγωγική χρησιμοποίηση της Ορθοδοξίας από τους πολιτικούς
αρχηγούς, οι οποίοι, ταυτόχρονα, υποχωρούν μπροστά στους εκβιασμούς
της Εκκλησίας, επαναφέροντας ή διατηρώντας μεσαιωνικές και
αντιδημοκρατικές διατάξεις, όπως είναι η εξίσωση του θρησκευτικού με
τον πολιτικό γάμο και η αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες.

Συχνά λέγεται ότι η Ελλάδα είναι «προβληματική», στην Ελλάδα «όλα
γίνονται στον αέρα», «χωρίς προγραμματισμό», «χωρίς βάρος». Με
τέτοιες διαπιστώσεις συμφωνούν πολλοί. Αλλά περιορίζονται συνήθως
μόνον στις διαπιστώσεις... Γνωρίζω ότι η ελληνική κατάσταση σας
απασχολεί βαθειά. Ποια είναι η ερμηνεία σας για όσα συμβαίνουν; Γιατί
συμβαίνουν έτσι τα πράγματα στην Ελλάδα; Ποιες οι βαθύτερες αιτίες;
Κ.Κ.: Πρώτον, δεν ξέρω. Δεύτερον, στο μέτρο που μπορώ να ξέρω κάτι,
είναι ότι η πολιτική ζωή του ελληνικού λαού τελειώνει περίπου το 404
π.Χ.

Νομίζω ότι θα ενοχλήσει πολύ αυτή η διατύπωσή σας...
Κ.Κ.: Τι να κάνουμε... Μιλώ για την πραγματική πολιτική ζωή του λαού
ως αυτόνομου παράγοντα. Δεν μιλώ για μάχες, για αυτοκράτορες, για
Μεγαλέξανδρους και Βασίλειους Βουλγαροκτόνους. Μετά τον 5ο π.Χ.
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αιώνα και την αυτοκυβέρνηση του λαού στις δημοκρατικές πόλεις -και
πάντως, μετά τον περίεργο 4ο π.Χ. αιώνα- η ελληνική ελευθερία
πεθαίνει. Οι ελληνικές πόλεις γίνονται υποχείριες των βασιλέων της
Μακεδονίας. Βεβαίως, ο Αλέξανδρος και οι διάδοχοι του παίζουν έναν
κοσμοϊστορικό ρόλο. Κατακτούν την Ασία και την Αίγυπτο. Διαδίδουν
την ελληνική γλώσσα και παιδεία. Αλλά πολιτική ζωή, πλέον, δεν
υπάρχει. Τα βασίλεια των διαδόχων του Αλεξάνδρου, ως πολιτική
συγκρότηση, είναι ουσιαστικά μοναρχίες. Εξ άλλου, καθώς ξέρουμε, ο
ίδιος ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε στασιασμό των Ελλήνων που είχε
πάρει μαζί του, διότι ήθελε να τους υποχρεώσει να γονυπετούν μπροστά
του, όπως οι Πέρσες μπροστά στον Μεγάλο Βασιλέα - πράγμα
ανθελληνικότατο. Σε όλη τη διάρκεια της ελληνιστικής εποχής οι
ελληνικές πόλεις, με λίγες περιθωριακές και παροδικές εξαιρέσεις,
αποτελούν παιχνίδια στα χέρια των ελληνιστικών δυναστειών. Ακολουθεί
η ρωμαϊκή κατάκτηση, κάτω από την οποία οι ελληνικές πόλεις δεν
έχουν παρά μόνον κοινοτική ζωή. Κατόπιν, έρχεται η βυζαντινή
αυτοκρατορία. Το Βυζάντιο είναι μια ανατολική, θεοκρατική μοναρχία.
Στο Βυζάντιο η πολιτική ζωή περιορίζεται στις ίντριγκες της
Κωνσταντινούπολης, του αυτοκράτορα, των «δυνατών» και των
ευνούχων της αυλής. Και βεβαίως, τα σχολικά μας βιβλία δεν αναφέρουν
ότι στη βυζαντινή αυλή υπήρχαν ευνούχοι, όπως σ' αυτήν του Πεκίνου...

Όλα αυτά αφορούν ένα πολύ μακρινό ιστορικό παρελθόν. Η Ελλάδα ως
σύγχρονο νεοελληνικό κράτος έχει, ήδη, ιστορία εκατόν εβδομήντα
ετών>. Θα θέλατε να επικεντρώσετε σ' αυτήν την περίοδο;
Κ.Κ.: Μα, αυτή η περίοδος είναι ακατανόητη χωρίς τους είκοσι έναν
αιώνες ανελευθερίας που προηγήθηκαν. Λοιπόν, μετά το Βυζάντιο
έρχεται η τουρκοκρατία. Μην ανησυχείτε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
Θα αναφέρω μόνον ότι επί τουρκοκρατίας όση εξουσία δεν ασκείται απ'
ευθείας από τους Τούρκους, ασκείται από τους κοτζαμπάσηδες (τους
εντολοδόχους των Τούρκων), οι οποίοι κρατούν τους χωριάτες
υποχείριους. Συνεπώς, ούτε σ' αυτήν την περίοδο μπορούμε να
μιλήσουμε για πολιτική ζωή. Όταν αρχίζει η Επανάσταση του 1821,
διαπιστώνουμε από τη μια μεριά τον ηρωισμό του λαού και από την
άλλη, σχεδόν αμέσως, την τεράστια αδυναμία να συγκροτηθεί μια
πολιτική κοινωνία. Την επομένη της πτώσης της Τριπολιτσάς αρχίζουν οι
εμφύλιοι πόλεμοι.

Πού οφείλεται αυτή η «τεράστια αδυναμία να συγκροτηθεί μια πολιτική
κοινωνία»; Ποίοι είναι οι λόγοι;
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Κ.Κ.: Ουδείς μπορεί να δώσει απάντηση στην ερώτηση, για ποιον λόγο,
κάποιος, σε μιαν ορισμένη στιγμή, δεν δημιούργησε κάτι. Η συγκρότηση
ενός λαού σε πολιτική κοινωνία δεν είναι δεδομένη, δεν είναι κάτι που
χαρίζεται, αλλά κάτι που δημιουργείται. Μπορούμε απλώς να
διαπιστώσουμε ότι, όταν απουσιάζει μια τέτοια δημιουργία, τα
χαρακτηριστικά της προηγούμενης κατάστασης διατηρούνται ή αλλάζουν
μόνο μορφή.

Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά στην ελληνική περίπτωση;
Κ.Κ.: Ορισμένα τα εντοπίζουμε, ήδη, στους εμφύλιους πολέμους της
Επανάστασης του 1821. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι η
νομιμοφροσύνη και η αλληλεγγύη έχουν τοπικό ή τοπικιστικό
χαρακτήρα, ισχυρότερο συχνά από τον εθνικό. Βλέπουμε, επίσης, ότι οι
πολιτικές κατατάξεις και διαιρέσεις είναι συχνά σχετικές με τα πρόσωπα
των «αρχηγών» και όχι με ιδέες, με προγράμματα, ούτε καν με «ταξικά»
συμφέροντα. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η στάση απέναντι στην
εξουσία. Στην Ελλάδα, μέχρι και σήμερα, το κράτος εξακολουθεί να
παίζει τον ρόλο του ντοβλετιού, δηλαδή μιας αρχής ξένης και μακρινής,
απέναντι στην οποία είμαστε ραγιάδες και όχι πολίτες. Δεν υπάρχει
κράτος νόμου και κράτος δικαίου, ούτε απρόσωπη διοίκηση που έχει
μπροστά της κυρίαρχους πολίτες. Το αποτέλεσμα είναι η φαυλοκρατία
ως μόνιμο χαρακτηριστικό. Η φαυλοκρατία συνεχίζει την αιωνόβια
παράδοση της αυθαιρεσίας των κυρίαρχων και των «δυνατών»:
ελληνιστικοί ηγεμόνες, Ρωμαίοι ανθύπατοι, Βυζαντινοί αυτοκράτορες,
Τούρκοι πασάδες, κοτζαμπάσηδες, Μαυρομιχάληδες, Κωλέττης,
Δηλιγιάννης...

Εξαιρέσεις δεν βλέπετε να υπάρχουν; Εξαιρέσεις εντοπισμένες κυρίως
στον 19ο και στον 20ό αιώνα;
Κ.Κ.: Ε, υπάρχουν δυο-τρεις εξαιρέσεις: ο Τρικούπης, ο Κουμουνδούρος,
το βενιζελικό κίνημα στην πρώτη περίοδο του. Αλλά τα όποια
αποτελέσματα τους καταστράφηκαν από τη δικτατορία του Μεταξά, την
Κατοχή, τον Εμφύλιο, τον ρόλο του παλατιού, τη δικτατορία της 21ης
Απριλίου, την πασοκοκρατία. Στο μεταξύ, μεσολάβησε ο σταλινισμός
που κατόρθωσε να διαφθείρει και να καταστρέψει αυτό που πήγαινε να
δημιουργηθεί ως εργατικό και λαϊκό κίνημα στην Ελλάδα. Τα
αποτελέσματα τα πληρώνουμε ακόμη.
Μου ζητάτε να σας εξηγήσω... Μπορείτε να μου εξηγήσετε εσείς γιατί οι
Έλληνες, που σκοτώνονταν εννέα χρόνια, για να απελευθερωθούν από
τους Τούρκους, θέλησαν αμέσως μετά έναν βασιλιά; Και γιατί, αφού
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έδιωξαν τον Όθωνα, έφεραν τον Γεώργιο; Και γιατί μετά ζητούσαν
«ελιά, ελιά και Κώτσο βασιλιά»;

Μα, οι δικές σας απαντήσεις ενδιαφέρουν ιδίως όταν αφορούν
ερωτήματα που εσείς θέτετε, θα θέλατε, λοιπόν, να διατυπώσετε τις
απόψεις σας;
K.K.: Σύμφωνα με την παραδοσιακή «αριστερή» άποψη, όλα αυτά τα
επέβαλαν η Δεξιά, οι κυρίαρχες τάξεις και η μαύρη αντίδραση.
Μπορούμε όμως να πούμε ότι όλα αυτά τα επέβαλαν στον ελληνικό λαό
ερήμην του ελληνικού λαού; Μπορούμε να πούμε ότι ο ελληνικός λαός
δεν καταλάβαινε τι έκανε; Δεν ήξερε τι ήθελε, τι ψήφιζε, τι ανεχόταν; Σε
μιαν τέτοια περίπτωση αυτός ο λαός θα ήταν ένα νήπιο... Εάν όμως είναι
νήπιο, τότε ας μη μιλάμε για δημοκρατία. Εάν ο ελληνικός λαός δεν είναι
υπεύθυνος για την ιστορία του, τότε, ας του ορίσουμε έναν κηδεμόνα...
Εγώ λέω ότι ο ελληνικός λαός -όπως και κάθε λαός- είναι υπεύθυνος για
την ιστορία του, συνεπώς, είναι υπεύθυνος και για την κατάσταση, στην
οποία βρίσκεται σήμερα.

Πώς την εννοείτε αυτήν την ευθύνη;
Κ.Κ.: Δεν δικάζουμε κανέναν. Μιλάμε για ιστορική και πολιτική ευθύνη.
Ο ελληνικός λαός δεν μπόρεσε έως τώρα να δημιουργήσει μια
στοιχειώδη πολιτική κοινωνία. Μια πολιτική κοινωνία, στην οποία, ως
ένα μίνιμουμ, να θεσμισθούν και να κατοχυρωθούν στην πράξη τα
δημοκρατικά δικαιώματα τόσο των ατόμων όσο και των
συλλογικοτήτων.

Θέλετε να πείτε ότι αντιθέτως σε άλλες χώρες, στη Δυτική Ευρώπη...
Κ.Κ.: Εκεί, αυτό έγινε! Ο μακαρίτης ο Γιώργος Καρτάλης έλεγε
κάνοντας μου καζούρα στο Παρίσι το 1956: «Κορνήλιε, ξεχνάς ότι στην
Ελλάδα δεν έγινε Γαλλική Επανάσταση». Πράγματι, στην Ελλάδα δεν
έχει υπάρξει εποχή που ο λαός να έχει επιβάλει, έστω και στοιχειωδώς,
τα δικαιώματα του. Και η ευθύνη, για την οποία μίλησα, εκφράζεται με
την ανευθυνότητα της παροιμιώδους φράσης: «εγώ θα διορθώσω το
ρωμέικο;». Ναι, κύριε, εσύ θα διορθώσεις το ρωμέικο, στον χώρο και
στον τομέα όπου βρίσκεσαι.

Αισθάνεστε ότι είχατε, ή έχετε, ανοικτούς λογαριασμούς με την Ελλάδα;
Κ.Κ.: Οι λογαριασμοί που έχει κανείς με τον τόπο που γεννήθηκε, που
μεγάλωσε, που μιλάει τη γλώσσα του, δεν κλείνουν ποτέ. Ξέρω ότι
χρωστάω στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος από αυτό που είμαι. Και πάντα
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πονάω απεριόριστα και τον τόπο και τον λαό. Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος
απέναντι τους. Όταν ένας Δανός ή ένας Ολλανδός λέει μιαν ανοησία ή
κάνει μια χυδαιότητα, γελάω ή σηκώνω τους ώμους μου. Όταν όμως
αυτό το κάνει ένας Έλληνας, τότε γίνομαι έξω φρενών. Είναι ένα
διασκεδαστικό κατάλοιπο εθνικισμού...

Πώς εισπράττετε την εικόνα της χώρας, όταν έρχεστε στην Ελλάδα;
K.K.: Καταστροφικά. Όταν φθάνω στην Αθήνα, αισθάνομαι σαν να
πήραν τη μάνα μου και την έβγαλαν στο πεζοδρόμιο.

Ποια γνώμη έχετε σχηματίσει για τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζει
η ελληνική πλευρά το ...πώς να το ονομάσω, το νέο μακεδονικό
πρόβλημα;
Κ.Κ.: Οι Έλληνες δημαγωγοί χειρίστηκαν αυτό το θέμα με ελεεινό
τρόπο, που μπορεί να έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις στο μέλλον της
χώρας.

Οι Έλληνες δημαγωγοί;
Κ.Κ.: Ναι, αυτοί οι θεωρούμενοι ως πολιτικοί αρχηγοί, και πρώτοιπρώτοι οι κ.κ. Παπανδρέου και Σαμαράς με τη σωβινιστική εδώ και δύο
χρόνια πλειοδοσία τους, στην οποία η τότε κυβέρνηση δεν τόλμησε να
αντισταθεί.

Τι διακυβεύεται εξ αιτίας μιας τέτοιας πολιτικής;
Κ.Κ.: Ας πάρουμε το πρόβλημα στη βάση του. Όπως ίσως ξέρετε, εγώ
είμαι υπέρ της κατάργησης των συνόρων και, επίσης, εχθρός κάθε
εθνικισμού. Αλλά όσο υπάρχουν σύνορα, οποιαδήποτε βίαια μεταβολή
αναζωπυρώνει τους εκατέρωθεν εθνικισμούς και μας πηγαίνει μερικούς
αιώνες πίσω. Όμως ποια ελληνικά σύνορα κινδυνεύουν και από ποιον;
Ασφαλώς, όχι τα βόρεια και ασφαλώς, όχι από την κυβέρνηση της
Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας. Επιπλέον, αυτά τα σύνορα είναι
εγγυημένα από το NATO. Αντιθέτως, δεν είναι εγγυημένα από το NATO
τα ελληνικά σύνορα με την Τουρκία (το NATO δεν καλύπτει διενέξεις
μεταξύ των μελών του). Το ότι η Τουρκία έχει βλέψεις στα νησιά του
Αιγαίου και στη Δυτική Θράκη είναι γνωστό. Ποιος είναι ο ενδεχόμενος
κίνδυνος; Να επωφεληθεί η Τουρκία της πυρκαγιάς στα Βαλκάνια, για να
βάλει χέρι στη Δυτική Θράκη και σε τρία τέσσερα νησιά του Αιγαίου.

Ποια πολιτική πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ελλάδα έναντι
της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας;
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Κ.Κ.: Η ελληνική πλευρά θα έπρεπε, από την αρχή, να πει ότι θα
αναγνωρίσει το νέο κράτος, εφόσον: πρώτον, προστεθεί ένας επιθετικός
προσδιορισμός στο όνομα του" δεύτερον, αναγνωριστεί ρητά και με
διεθνή εγγύηση το απαραβίαστο των σημερινών συνόρων" τρίτον,
αφαιρεθεί το σύμβολο της Βεργίνας από τη σημαία του.

Νομίζετε ότι αυτοί οι όροι θα γίνονταν αποδεκτοί;
Κ.Κ.: Το έλλογο αυτών των όρων, εάν οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν
κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, δεν μπορούσε παρά να έχει
αναγνωριστεί και από τις χώρες του NATO και από τη διεθνή κοινή
γνώμη. Αντί γι' αυτό, τι κάνουμε; Οργανώνουμε συλλαλητήρια, στα
οποία αυτοδιεγειρόμαστε. Διακηρύσσουμε την αλληλεγγύη και τη
συμμαχία μας με τους εθνικοκομμουνιστές δήμιους Μιλόσεβιτς και
Κάρατζιτς, τους οποίους απεχθάνεται όλη η υφήλιος. Διακόπτουμε τις
συζητήσεις στη Νέα Υόρκη με τους εκπροσώπους της Γιουγκοσλαβικής
Μακεδονίας. Και, τέλος, κηρύσσουμε εμπορικό αποκλεισμό σε μια μικρή
χώρα που βρίσκεται σε απόγνωση. Η εικόνα που δίνει με αυτόν τον
τρόπο σήμερα στον κόσμο η Ελλάδα είναι το λιγότερο θλιβερή. 1

Έχετε ασχοληθεί όσο λίγοι με τα καθεστώτα των χωρών τον πρώην
ανατολικού μπλοκ. Όχι μόνο με κείμενα και αναλύσεις. Όταν, για
παράδειγμα, τον Δεκέμβριο του 1981 έγινε στην Πολωνία το
πραξικόπημα από τον στρατηγό Γιαρουζέλσκι, αναλάβατε ευθύς αμέσως
διάφορες πρωτοβουλίες και εκφράσατε μαζί με άλλους διανοούμενους τη
συμπαράσταση σας στους Πολωνούς. Αναρωτιέμαι γιατί η διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας και η απερίγραπτη φρίκη στη Βοσνία δεν σας οδήγησαν
σε παρόμοιες ενέργειες.
Κ.Κ.: Όταν μου ζήτησαν στη Γαλλία από την κίνηση Sarajevo VOL
υπογράψω και να συμμετάσχω, το έκανα. Αλλά ασφαλώς είναι αλήθεια
ότι δεν προσπάθησα, σώνει και καλά, να εκφραστώ στο γιουγκοσλαβικό
πρόβλημα. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στην
Πολωνία έπρεπε κανείς να υποστηρίξει ένα τεράστιο λαϊκό, δημοκρατικό
κίνημα -την Αλληλεγγύη εναντίον μιας κομμουνιστικής στρατιωτικής
δικτατορίας' όμως τίποτα ανάλογο δεν υπήρχε, ούτε υπάρχει στη
Γιουγκοσλαβία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το γιουγκοσλαβικό ζήτημα
μου φάνηκε από την αρχή μια χαμένη υπόθεση, οδηγημένη προς μια
φρικτή και αναπόφευκτη καταστροφή" όπερ και εγένετο.

Σημειώνουμε ότι ο Κ.Κ. αναφερόμενος στο μακεδονικό πρόβλημα -η συνέντευξη
έγινε τον Απρίλιο του 1994- αναδεικνύει ζητήματα που, ευτυχώς, σήμερα έχουν σε
μεγάλο βαθμό διευθετηθεί. (Σ.τ.Ε.)
1

-- 15 --

Τι εννοείτε λέγοντας «χαμένη υπόθεση»;
Κ.Κ.: Ποιες ήταν οι δυνατές λύσεις; Στο χαρτί, δηλαδή θεωρητικά, η
σωστή λύση, καταλυθέντος του κομμουνισμού, θα ήταν να διατηρηθεί η
Γιουγκοσλαβία ως πραγματική ομοσπονδία. Ομοσπονδία με ουσιαστική
ισοτιμία των εθνοτήτων και των ατόμων, με εγγυήσεις για τα δικαιώματα
των μειονοτήτων, με δημοκρατικό καθεστώς. Αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν
δυνατό να γίνει.

Γιατί μια τέτοια εξέλιξη ήταν αδύνατη;
Κ.Κ.: Λόγω του συσσωρευμένου μίσους μεταξύ των εθνοτήτων. Ιδίως
λόγω του μίσους των μη Σέρβων κατά των Σέρβων και του σερβικού
ηγεμονισμού. Από το 1918 έως το 1988, οι Σέρβοι έπαιζαν στη
Γιουγκοσλαβία λίγο ως πολύ τον ρόλο που έπαιζαν οι Ρώσοι στη
Σοβιετική Ένωση. Ήταν συνεπώς αναμενόμενο ότι, μόλις οι συνθήκες θα
το επέτρεπαν, οι διάφορες εθνότητες της πρώην Γιουγκοσλαβίας θα
ζητούσαν την ανεξαρτησία τους. Ήταν επίσης αναμενόμενο ότι θα
προέκυπτε σε πολλές περιπτώσεις ζήτημα μειονοτήτων. Ήταν επιπλέον
αναμενόμενο ότι η τρομερή εμμονή του εθνικιστικού και θρησκευτικού
φαντασιακού στα Βαλκάνια, οι μνήμες του παρελθόντος, οι μνήμες ιδίως
των θηριωδιών που διέπραξαν οι Ουστάσι και οι Τσέτνικ στα 1941-1944,
θα έκαναν σχεδόν αδύνατο να λυθεί ειρηνικά το ζήτημα των
μειονοτήτων.
Έτσι κι έγινε... παρ' ότι ήταν δύσκολο να προβλέψει κανείς την
«προληπτική» βαρβαρότητα και θηριωδία της σερβικής μειονότητας
στην Κροατία. Η εκεί σερβική μειονότητα οπλισμένη από τον σερβικό
στρατό ισοπέδωσε το Βούκοβαρ και κατέσφαξε τον κροατικό πληθυσμό,
βομβάρδισε και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην ιστορική πόλη
του Ντουμπρόβνικ (μια μικρή Βενετία) και άλλα πολλά. Και όταν η
Βοσνία, μετά από δημοψήφισμα, διακήρυξε την ανεξαρτησία της, η
φανατική εθνικιστική μερίδα της εκεί σερβικής μειονότητας, ωθούμενη
και βοηθούμενη από τον Μιλόσεβιτς, επιδόθηκε σε βαρβαρότητες και
θηριωδίες πολύ μεγαλύτερης έκτασης και πολύ ανώτερης ποιότητας, αν
μπορώ να πω: φόνους και μαρτύρια αμάχων, ομαδικούς βιασμούς
Μουσουλμάνων γυναικών, στρατόπεδα συγκεντρώσεως, κ.λπ.

Γνωρίζετε ότι τις απόψεις και τις εκτιμήσεις που μόλις εκφράσατε, για
τον ρόλο της σερβικής πλευράς, τις συμμερίζεται στην Ελλάδα μόνο μια
εξαιρετικά ισχνή μειοψηφία...
Κ.Κ.: Μα όλα αυτά είναι διαπιστωμένα, διαβεβαιωμένα, συνεχώς, από
τον διεθνή Τύπο. Είναι, επίσης, επικυρωμένα από επανειλημμένες
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επίσημες εκθέσεις του Ταντέους Μαζοβιέτσκι -πρώην πρωθυπουργού της
Πολωνίας και ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ στη Βοσνία- που η
ανάγνωση τους προκαλεί φρίκη, απέχθεια και απόγνωση για την
τερατωδία του ανθρώπινου γένους.
Βεβαίως, από μια στιγμή και πέρα, έγιναν ασφαλώς φοβερά εγκλήματα,
όπως σε κάθε πόλεμο, και από τις άλλες πλευρές. Αλλά δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία ότι οι ορθόδοξοι Σέρβοι «αδελφοί» μας τα άρχισαν, και
ότι διέπραξαν το 98% από αυτά. Απόδειξη άλλωστε ότι οι διαβόητες
εθνικές εκκαθαρίσεις στη Βοσνία έχουν καταλήξει στην κατάληψη του
72% της χώρας από τους Σέρβους και σε δύο εκατομμύρια Βόσνιους
πρόσφυγες που έφυγαν ή διώχτηκαν από τα χωριά και τις πόλεις τους.
Στην Ελλάδα, απ' όσα έχω αντιληφθεί, όλα αυτά αποκρύπτονται σχεδόν
τελείως από μιαν αναιδή συνεχή ψευδολογία και προπαγάνδα, που
παρουσιάζει τους «αδελφούς» Σέρβους ως θύματα των ραδιουργιών του
Βατικανού, των Γερμανών, κ.λπ. Στα μάτια μου, οι Έλληνες πολιτικοί, οι
δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης καθώς και οι άλλοι
υπεύθυνοι αυτής της παραπληροφόρησης, είναι ηθικοί συνεργοί στην
απόκρυψη των σερβικών εγκλημάτων στην Κροατία και τη Βοσνία.
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Ο άνθρωπος και οι ιδέες του2
Αρχίζοντας, θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε μία σύνοψη
αυτοβιογραφικών σας στοιχείων.
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ. Εντάξει. Θα αρχίσω με μια χρονολογία,
αν και οι χρονολογίες δεν ενδιαφέρουν πολύ. Γεννήθηκα το 1922 στην
Κωνσταντινούπολη. Η οικογένεια ήρθε στην Αθήνα έναν μήνα πριν από
την Μικρασιατική Καταστροφή. Τα σημαντικά γεγονόταήταν οι
άνθρωποι που έπαιξαν ρόλο στη ζωή μου. Οι γονείς φυσικά. Ο πατέρας
μου: λάτρης της μόρφωσης, άθεος, βολταιρικός, φανατικός
αντιβασιλικός. Η μητέρα μου: ιδιαίτερα καλλιεργημένη γυναίκα,
αγαπούσε με πάθος τη μουσική. Μετά, μια τύχη στο Γυμνάσιο. Κάθε
χρόνο όλο και κάπου υπήρχε τουλάχιστον ένας καθηγητής που άξιζε, που
διήγειρε, που δημιουργούσε ενδιαφέρον. Επίσης, ένας δύο συμμαθητές
που ανάμεσα μας αναπτυσσόταν μια βαθειά φιλία και συνεννόηση.
Τελείωσα το Γυμνάσιο σε ηλικία δέκα πέντε ετών. Γενικά ήμουν ένα
πρώιμο, ένα γελοία πρώιμο παιδί. Το λέω αυτό, γιατί, αν και μπορεί να
φανεί απίστευτο, το πρώτο ενδιαφέρον μου για τη φιλοσοφία άρχισε όταν
ήμουν έντεκα δώδεκα ετών. Τότε, πρώτη φορά διάβα σα φιλοσοφικά
κείμενα και, πολύ γρήγορα, οδηγήθη κα στον μαρξισμό. Θυμάμαι το
μικρό βιβλιοπωλείο, σε μια στοά της οδού Σταδίου, που πωλούσε
μαρξιστικά και κομμουνιστικά βιβλία. Θυμάμαι ότι αγόραζα κρυφά από
τους γονείς μου, τον Ριζοσπάστη, τους Νέους Πρωτοπόρους, τη

Μαρξιστική Βιβλιοθήκη.

Πρέπει να πω, ότι σε μικρή ηλικία με διέκρινε ήδη μία διπλή πόλωση.
Από τη μια μεριά, είχα μεγάλο ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία. Από την
άλλη, είχα επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική δράση και την
κοινωνική μεταβολή. Αυτή η διπλή πόλωση ήταν καθοριστικό στοιχείο
στην όλη μετέπειτα εξέλιξη μου. Και σήμερα, κατά κάποιον τρόπο, έτσι
είμαι. Με ενδιαφέρει βασικά η σκέψη, αλλά επίσης με ενδιαφέρει η τύχη

Τον Δεκέμβριο του 1984, ο Κορνήλιος Καστοριάδης παρουσιαζόταν πρώτη φορά
στην ελληνική τηλεόραση, στην εκπομπή Παρασκήνιο (της ΕΤ 1). Από την εκπομπή
αυτή, η οποία προκάλεσε συζητήσεις και σχόλια στον Τύπο για αρκετές ημέρες,
δημοσιεύεται εδώ η συνέντευξη του Κ.Κ. με πολύ μικρές συντομεύσεις και ελάχιστες
προσθήκες από το αμοντάριστο υλικό. Η σκηνοθεσία είναι του Τάκη Χατζόπουλου.
Έρευνα-συνέντευξη, Τέτα Παπαδοπούλου. Διεύθυνση φωτογραφίας, Γιάννης
Δασκαλοθανάσης. Παραγωγή, Cinetic.
2
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της κοινωνίας και η προσπάθεια για μια κοινωνία πιο ελεύθερη και πιο
δίκαιη.
Από τους ανθρώπους που γνώρισα, εκείνος που μου έδωσε την εικόνα
ενός πολιτικού, ο οποίος σκέπτεται χωρίς φόβο και αυτοπεριορισμούς,
ήταν οπωσδήποτε ο Σπύρος Στίνας. Τον συνάντησα πρώτη φορά το 1943,
όταν ξέκοψα τελείως κάθε σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα και έπαψα
να έχω οποιαδήποτε ιδέα για δυνατή αναμόρφωση του. Τότε, λοιπόν, το
1943, μπήκα στην τροτσκιστική ομάδα του Σπύρου Στίνα. Πραγματικά,
αυτός ο άνθρωπος ήταν για μένα ένα πρότυπο αγωνιστή· ένας αγωνιστής
χωρίς πολιτικά ταμπού.

Δύο χρόνια αργότερα, στο τέλος τον 1945, φύγατε από την Ελλάδα για τη
Γαλλία.
Κ.Κ.: Ναι, έφυγα μαζί με άλλους διακόσιους νέους, τον Δεκέμβριο του
1945, με ένα αυστραλιανό ή νεοζηλανδικό καράβι που το έλεγαν
Ματαρόα. Έφυγα για το Παρίσι με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης
και, ουσιαστικά, από τότε είμαι εγκατεστημένος εκεί, εκτός από το
καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια έρχομαι στην Ελλάδα, συνήθως δεν ταξιδεύω
αλλού.
Φθάνοντας στο Παρίσι συνέχισα τη διανοητική δουλειά και την πολιτική
δράση. Σκοπός μου ήταν να κάνω ένα διδακτορικό φιλοσοφίας, το οποίο
άρχισα να δουλεύω, αλλά τελικά δεν το ολοκλήρωσα, όμως συνέχισα να
το δουλεύω. Ακόμη και σήμερα, κατά κάποιον τρόπο, συνεχίζω να το
δουλεύω. Παράλληλα, εντάχθηκα αμέσως στο τροτσκιστικό κόμμα
(EC.L). Όμως φεύγοντας από την Ελλάδα είχα ήδη διαμορφώσει τις ιδέες
για την κριτική της γραφειοκρατίας της Σοβιετικής Ρωσίας. Έτσι,
σύντομα, διαμόρφωσα μαζί με άλλους συντρόφους μιαν τάση μέσα στο
τροτσκιστικό κόμμα, από το οποίο τελικά αποχωρήσαμε το 1948
49. Αμέσως, στις αρχές του 1949, δημιουργήσαμε την ομάδα και το
περιοδικό Socialisme ou Barbarie /Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα. Το
πρώτο τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1949 και το
τελευταίο το καλοκαίρι του 1965. Έναν χρόνο αργότερα, τέλη του 1966,
αποφασίσαμε να διαλύσουμε και την ομάδα. Γιατί; Διότι θεωρούσαμε μεταξύ και διαφόρων άλλων λόγων-, ότι η ομάδα δεν είχε επιρροή και ότι
οι αναγνώστες του περιοδικού ήταν παθητικοί καταναλωτές των ιδεών
του. Κι όμως. Έναν χρόνο μετά, ήρθε ο Μάης του '68. Ο Μάης έδειξε
άλλα πράγματα. Έδειξε ότι η ιδέα μας πως το κοινό του περιοδικού ήταν
απλώς παθητικοί καταναλωτές δεν ήταν σωστή. Ο Μάης έδειξε ότι οι
ιδέες του περιοδικού -ασφαλώς με υπόγειο τρόπο και παρά τη μικρή του
κυκλοφορία- είχαν σημαντική διάδοση και επίδραση.
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Μπορεί να πει κανείς ότι το περιοδικό έπαιξε έναν μεγάλο ρόλο σ' όλο το
κίνημα του Μάη του '68.

Το 1949, στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα
γράφατε: «είμαστε η ζωντανή συνέχεια τον μαρξισμού» ...«εμείς και
μόνον εμείς μπορούμε να δώσουμε συστηματικά απαντήσεις στα μεγάλα
προβλήματα του επαναστατικού κινήματος». Από τότε πέρασαν
ορισμένες δεκαετίες. Τι σκέφτεστε σήμερα ακούγοντας αυτές τις
φράσεις;
Κ.Κ.: Φυσικά, αυτές οι φράσεις ακούγονται ιστορικά. Δηλαδή θέλω να
πω ότι όχι μόνον δεν αρνούμαι την ιστορία μου και την εξέλιξη μου,
αλλά θεωρώ ότι εάν δεν είχα περάσει από τον μαρξισμό, δεν θα ήμουν
αυτός που είμαι, δεν θα μπορούσα να είχα σκεφτεί μετά, αυτά που
σκέφτηκα.

Είπατε, εάν δεν είχα περάσει από τον μαρξισμό;
Κ.Κ.: Ναι, το 1949 και η ομάδα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα και εγώ ο
ίδιος θεωρούσαμε τους εαυτούς μας μαρξιστές.

Εσείς έως πότε;
Κ.Κ.: Από το 1964 το έχω γράψει ότι «σήμερα το δίλημμα είναι να
εξακολουθήσεις να είσαι μαρξιστής ή να είσαι επαναστάτης, αλλά και τα
δύο μαζί δεν συμβιβάζονται». Ο μαρξισμός έχει γίνει το νεκρό σώμα μιας
ψευδοθεωρίας, η οποία κοινωνικά και ιστορικά λειτουργεί μόνο σαν
ιδεολογία... Μια ιδεολογία για τη νομιμοποίηση καθεστώτων
εκμετάλλευσης και τρομοκρατίας (όπως αυτά στις ανατολικές χώρες) ή
για την αναρρίχηση στην εξουσία ομάδων, οργανώσεων, κομμάτων (σε
υπανάπτυκτες χώρες).

Παρ' όλα αυτά, ο μαρξισμός παραμένει, εδώ και έναν αιώνα στη σκηνή
της Ιστορίας. Γιατί;
Κ.Κ.: Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Πρώτα-πρώτα, ο ίδιος ο Μαρξ.
Φυσικά, ο Μαρξ είναι μεγάλος διανοητής. Όμως είναι αντιφατικός,
αντινομικός διανοητής. Από τη μια μεριά, προσφέρει οπωσδήποτε ένα
επαναστατικό στοιχείο στη σκέψη της κοινωνίας και της Ιστορίας. Από
την άλλη, μένει δέσμιος των ιδεών και των κατηγοριών του κόσμου μέσα
στον οποίο έζησε -κυρίως, του καπιταλιστικού κόσμου- και με αυτόν τον
τρόπο συμβάλλει σε ό,τι αργότερα θα ονομαστεί «εκφυλισμός του
οργανωμένου εργατικού κινήματος», είτε της Δευτέρας είτε της Τρίτης
Διεθνούς.
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Είπατε ότι ο Μαρξ προσφέρει ένα επαναστατικό
στοιχείο. Ποιο είναι αυτό;
Κ.Κ.: Το επαναστατικό στοιχείο του Μαρξ είναι η περίφημη Ενδέκατη
Θέση για τον Φόυερμπαχ: «έως τώρα οι φιλόσοφοι προσπάθησαν μόνον
να ερμηνεύσουν τον κόσμο, όμως το ζήτημα είναι να τον αλλάξουμε».
Στη φράση αυτή μπορεί κανείς να κάνει κριτική, μπορεί κανείς να γράψει
ακόμη και ένα βιβλίο. Ωστόσο, η φράση λέει ό,τι θέλει να πει. Δηλαδή
λέει πως το 'Ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι να σωρεύουμε ερμηνείες επί
ερμηνειών του κόσμου, αλλά να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την
πραγματική μας κατάσταση.

Σήμερα πια ο μαρξισμός είναι ένα εργαλείο τελείως ξεπερασμένο;
Κ.Κ.: Σήμερα ο μαρξισμός -ο «υπαρκτός μαρξισμός», όπως και ο
«υπαρκτός σοσιαλισμός»- είναι ένα εργαλείο για τη συντήρηση του
ρωσικού καθεστώτος ή για την επέκταση του ή για την εγκατάσταση
αλλού καθεστώτων τέτοιου τύπου.

Και όπου ο μαρξισμός δεν είναι κρατικό δόγμα;
Κ.Κ.: Όπου δεν είναι κρατικό δόγμα, παραμένει μικρή «αίρεση» και
«σέχτα». Δηλαδή παραμένει υπόθεση δέκα, δεκαπέντε, είκοσι ανθρώπων
-μιας μικρής ομάδας-, που νομίζουν ότι αυτοί είναι οι μόνοι πραγματικοί,
σωστοί, ορθόδοξοι μαρξιστές...

Αυτό που νομίζατε και εσείς και η ομάδα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα
το 1949... Δεν είναι έτσι,;
Κ.Κ.: Ασφαλώς. Από μιαν άποψη είναι έτσι. υπάρχει όμως μια
σημαντική διαφορά. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω αμέσως τι εννοώ.
Τα κείμενα που έχουν γράψει όλες αυτές οι διάφορες μαρξιστικές
«σέχτες» και «αιρέσεις» είναι μηδαμινά. Τι θέλω να πω; Είναι μηδαμινά
όχι μόνον από την άποψη της πρακτικής αλλά και των ιδεών. Είναι
δηλαδή μηδαμινά από την άποψη της διαύγασης της εποχής και της
κοινωνίας. Οι τροτσκιστές, για παράδειγμα, εξακολούθησαν να
επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια (εκείνα που έλεγαν το 1938 κ.λπ.).
Αυτό που έκανε η ομάδα και το περιοδικό Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα
και, εάν μου επιτρέπετε, αυτό που προσωπικά κατέθεσα, άλλαξε κάτι
στην υπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή προσέφερε στοιχεία για μια
διαφορετική κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε, για μια

-- 21 --

διαφορετική κατανόηση των σκοπών και του τρόπου μιας κοινωνικής
αλλαγής.

Θα θέλατε να επεκταθείτε;
Κ.Κ.: Νομίζω ότι με τα κείμενα μας στο περιοδικό Σοσιαλισμός ή
Βαρβαρότητα, προσφέραμε μιαν εντελώς διαφορετική κατανόηση του
προβλήματος της γραφειοκρατίας και του προβλήματος του μοντέρνου
καπιταλισμού. Ήμασταν οι μόνοι, ίσως ήμουν ο μόνος, που από το 195960 είπαμε και είπα, ότι το πρόβλημα στις σύγχρονες δυτικές
ανεπτυγμένες κοινωνίες δεν είναι το οικονομικό" δεν είναι η σχετική ή
απόλυτη απαθλίωση του προλεταριάτου. Ήμασταν πράγματι οι μόνοι που
είπαμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται αλλού, είναι πρόβλημα ελευθερίας και
περιγράφεται περίπου ως εξής: κατά πόσον οι άνθρωποι -στις σύγχρονες
δυτικές ανεπτυγμένες κοινωνίες- είναι ελεύθεροι στην παραγωγή, στην
καθημερινή ζωή, στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, κ.λπ.
Θεωρώ ότι με τα κείμενα και τις αναλύσεις μας προσφέραμε μια βασική
αναθεώρηση όσον αφορά τους σκοπούς της δράσης, η οποία θέλει μιαν
πραγματική κοινωνική αλλαγή. Κάναμε επίσης μια σημαντική κριτική ως
προς τη σχέση των οργανωμένων επαναστατών και εκείνων που θέλουν
να δράσουν οργανωμένα με τον κόσμο, με τον λαό. Την κριτική αυτή την
είχαν ξεκινήσει άλλοι -χωρίς αμφιβολία η Ρόζα Λούξεμπουργκ-, όμως
εμείς νομίζω ότι την οδηγήσαμε πολύ πιο μακριά.

Πέραν από όσα προσέφερε το περιοδικό Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα ως
συλλογικό όργανο μιας πολιτικής ομάδας, πώς θα ορίζατε ειδικότερα τη
δική σας προσωπική συμβολή; Εξ άλλου, υπήρξατε ο εμψυχωτής της
ομάδας και ο συγγραφέας των κειμένων βασικού προσανατολισμού του
περιοδικού.
Κ.Κ.: Πιστεύω ότι προσέφερα μιαν καινούργια κατανόηση της
ανθρώπινης κοινωνίας και της ανθρώπινης ιστορίας ως δημιουργίας και
όχι ως υποκείμενης σε αδήριτους ιστορικούς νόμους. Όπως ξέρετε οι
αδήριτοι ιστορικοί νόμοι ήταν ιδέα του Μαρξ. Η ιδέα αυτή εκφράζει
στον Μαρξ ακριβώς την επιβίωση του καπιταλιστικού στοιχείου (και
όλου αυτού του θεωρητικοκεντρικού-σπεκουλαριστικού στοιχείου), στο
οποίο ο Μαρξ έκανε κριτική πλην όμως δεν μπόρεσε, κατ' ουσίαν, ποτέ,
πραγματικά να ξεπεράσει.

Τι σημαίνει ακριβώς η αυτονομία; Σας ρωτώ δεδομένου art η λέξη
αυτονομία, ή ορθότερα ο όρος αυτός, βρίσκεται στο κέντρο τον έργον και
της σκέψης σας.

-- 22 --

Κ.Κ.: Ναι, έτσι είναι. Θα πω αμέσως πώς εννοώ την αυτονομία και
όποιος θέλει συμφωνεί, όποιος δεν θέλει ας τραβήξει το ρεβόλβερ του...
Από την αρχή της δουλειάς μου, από το 1949, η λέξη αυτονομία έχει
κεντρικό ρόλο σε ό,τι έχω γράψει- αυτονομία ατομική και αυτονομία
κοινωνική. Αμέσως βέβαια προκύπτει ένα πρόβλημα. Έως πού πάει η
ατομική αυτονομία σε σχέση με τους κοινωνικούς κανόνες και, επίσης, τι
σημαίνει κοινωνική αυτονομία; Πώς είναι δυνατόν να συμβιβαστεί η
ατομική αυτονομία με την ύπαρξη κοινωνικών νόμων καθώς και με την
ύπαρξη μιας εξουσίας; Διότι σε μιαν πραγματική δημοκρατία -άμεση
δημοκρατία- η πλειοψηφία ασφαλώς ασκεί μιαν εξουσία και αυτοί που
δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, παρά ταύτα, είναι
υποχρεωμένοι να τις ακολουθούν.
Η λέξη αυτονομία, όπως όλες οι άλλες λέξεις και ιδέες της εποχής μας,
έχει εκπορνευτεί. Αυτό συνέβη από το 1975-76, όταν διάφορες
αυτοονομαζόμενες αυτόνομες ομάδες άρχισαν να κάνουν οτιδήποτε
λέγοντας «είμαστε αυτόνομοι». Ξέρετε, στη λέξη αυτονομία υπάρχουν
δύο ρίζες: αυτός (εγώ, ο ίδιος) και νόμος. Όμως οι περισσότεροι
άνθρωποι σκέπτονται τη ρίζα αυτός και ξεχνούν τη ρίζα νόμος.
Αυτόνομος, λοιπόν, είναι εκείνος που δίνει στον εαυτό του έναν νόμο.
Φυσικά, δεν θα αποκαλούσα αυτόνομο όποιον εκπληρώνει απλώς τις
επιθυμίες του χωρίς κανένα φρένο και χωρίς κανέναν έλεγχο, όποιον
θεωρεί πως νόμος είναι να κάνει ό,τι του κατεβαίνει κάθε στιγμή στο
κεφάλι. Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει
κοινωνική και συλλογική ζωή χωρίς οργάνωση και χωρίς ένα minimum
κοινών κανόνων. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική και συλλογική ζωή
χωρίς ένα minimum αξιών και σκοπών. Εννοώ αξιών και σκοπών, που να
τους συμμερίζονται όλα τα μέλη της κοινωνίας ή τουλάχιστον να μην
τους αντιμάχονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προτιμούν να γίνει
ρημάδι η κοινωνία παρά να πραγματοποιηθούν αυτές οι αξίες και οι
σκοποί.
Η αυτόνομη κοινωνία -όπως την εννοώ- είναι μια κοινωνία που ξέρει
πολύ καλά ότι δεν υπάρχει υπερβατικότητα, ότι δεν υπάρχει υπερβατική
πηγή των θεσμών και των νόμων, ότι δεν υπάρχει μετά θάνατον ζωή
(πράγμα που γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι δεν πίστευαν στη
μετά θάνατον ζωή). Είναι μια κοινωνία που τα μέλη της ξέρουν πως ό,τι
είναι να γίνει, πρέπει να το κάνουν αυτά τα ίδια και να το προσφέρουν
στον εαυτό τους και στο κοινωνικό σύνολο. Είναι μια κοινωνία που ξέρει
ότι η ίδια φτιάχνει τους θεσμούς και τους νόμους της. Και αυτό ακριβώς
της επιτρέπει, να υπάρχει ως αυτόνομη κοινωνία, όπως επίσης επιτρέπει
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στα μέλη της να υπάρχουν ως αυτόνομα άτομα μέσα σ' αυτήν την
κοινωνία.

Υπάρχει ενδεχομένως κάποιο νήμα που συνδέει τον προβληματισμό σας
για την αυτονομία -την κοινωνική και την ατομική- με το ενδιαφέρον σας
για την αρχαία ελληνική δημοκρατία;
Κ.Κ.: Το ενδιαφέρον μου για την αρχαία ελληνική δημοκρατία και
γενικότερα για την αρχαία ελληνική δημιουργία είναι παλιό.
Αναζωπυρώθηκε όμως πάρα πολύ μετά από μιαν ορισμένη εξέλιξη της
σκέψης μου και ιδιαίτερα μετά την κριτική που άσκησα στην
παραδοσιακή επαναστατική ιδεολογία, δηλαδή στον μαρξισμό.
Αναγνώρισα, λοιπόν, ότι στην Αρχαία Ελλάδα δημιουργήθηκαν
ορισμένα βασικά στοιχεία που στη συνέχεια -με την παρακμή της
αρχαίας ελληνικής πόλης, με την κυριαρχία της Ρώμης, με τον
Χριστιανισμό ασφαλώς- χάθηκαν μέσα στην Ιστορία. Όμως τα στοιχεία
αυτά κατά κάποιον τρόπο ξαναδημιουργήθηκαν έπειτα από αιώνες,
δηλαδή μετά το τέλος του Μεσαίωνα, στη Δυτική Ευρώπη.
Τότε, στη Δυτική Ευρώπη πράγματι ξαναδημιουργήθηκαν πόλεις, όπως
στην Αρχαία Ελλάδα, τηρουμένων πάντα των αναλογιών. Θέλω να πω
ότι δημιουργήθηκαν κοινότητες ανθρώπων, οι οποίες προσπάθησαν κατά
το δυνατόν να αυτοκυβερνηθούν -βέβαια σε τελείως διαφορετικές
συνθήκες από τις αρχαίες ελληνικές-, παλεύοντας εναντίον της απόλυτης
μοναρχίας, εναντίον της φεουδαρχίας, εναντίον της Εκκλησίας (συχνά,
μάλιστα, για λόγους τακτικής και επιβίωσης, σε εναλλασσόμενες
συμμαχίες με διάφορες από τις παραπάνω δυνάμεις).
Αυτές οι πόλεις είναι το λίκνο της αστικής τάξης, την πρωταρχική έννοια
του όρου. Με την έννοια δηλαδή των πρώτων αστών, των πρώτων
χειροτεχνών εμπόρων. Αυτών που ο Μαρξ ονόμαζε «φυγάδες
δουλοπάροικους από το φεουδαρχικό κτήμα». Αυτών που έβρισκαν
προστασία και ελευθερία μέσα στα τείχη μιας πόλης (η οποία σιγά-σιγά
αποκτούσε ορισμένα αυτονομία απέναντι στις υπάρχουσες εξουσίες, του
μονάρχη, των φεουδαρχών, της Εκκλησίας).
Την ευρωπαϊκή αναγέννηση, στις αρχές της τουλάχιστον, τη
χαρακτηρίζει το αίτημα και η αναδημιουργία μιας πραγματικής πολιτικής
κοινότητας. Μιας πολιτικής κοινότητας, όπου οι συμμετέχοντες πράγματι
θέλουν να επωμιστούν τη ζωή τους, θέλουν να επωμιστούν τη ρύθμιση
των κοινωνικών τους σχέσεων, θέλουν να αυτοκυβερνηθούν, θέλουν
κατά κάποιο τρόπο να είναι αυτόνομοι. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά
που συναντάμε στην Ιστορία το πρόταγμα της αυτονομίας. Ασφαλώς, η
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πρώτη φορά ήταν στην Αρχαία. Ελλάδα (και αυτή είναι η σημασία της
αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας και γενικότερα της αρχαίας ελληνικής
δημιουργίας για μας σήμερα).
Σπεύδω να πω, ώστε να αποφευχθεί κάθε παρανόηση, ότι δεν βλέπω την
Αρχαία Ελλάδα ως πρότυπο ή ως μοντέλο -πρέπει να είναι κανείς
φαντασιόπληκτος ή προγονόπληκτος-, το οποίο θα είχαμε απλώς να το
αντιγράψουμε, για να βρούμε την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα,
την ευτυχία. Η Αρχαία Ελλάδα δεν είναι ούτε πρότυπο ούτε μοντέλο,
όπως δεν είναι καμία περασμένη ιστορική φάση σε οποιονδήποτε τομέα,
αλλά όμως μπορεί να λειτουργήσει για μας σαν σπέρμα γονιμοποιό.

Μιλήσατε πριν για την αυτονομία. Θα θέλατε τώρα, δίνοντας κάποια
παραδείγματα, να αναφερθείτε και στην ετερονομία;
Κ.Κ.: Μάλιστα. Έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε ότι διάφορες ιδέες
και επιδιώξεις -όπως η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η αλήθεια,
κ.λπ.- είναι αυτονόητες. Έχουμε συνηθίσει μάλιστα να θεωρούμε ότι ο
άνθρωπος παντού και πάντα προβληματιζόταν γύρω από αυτές, ότι τις
προέβαλλε, ότι προσπαθούσε να δώσει απαντήσεις. Όμως δεν είναι
καθόλου έτσι. Πρόκειται για μια τεράστια ιστορική αυταπάτη. Το 98%
της ανθρώπινης ιστορίας διαδραματίστηκε σε συνθήκες, στις οποίες οι
άνθρωποι δέχονταν ως απολύτως αδιαμφισβήτητα όλα όσα τους επέβαλε
-ως κριτήρια, αξίες, τρόπο ζωής, επιδιώξεις ζωής- η θεσμισμένη
παράδοση της κοινωνίας τους.
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Για έναν Εβραίο της εποχής που περιγράφει
η Παλαιά Διαθήκη, το ερώτημα «ο Νόμος είναι ή δεν είναι δίκαιος;» δεν
τίθεται δεν μπορεί να τεθεί. Γιατί; Διότι τον Νόμο τον παρέδωσε ο ίδιος ο
Θεός -ο Ιεχωβάς- στο όρος Σινά στον Μωυσή, ο οποίος τον κατέγραψε
σε πέτρινες πλάκες (οι γνωστές Δέκα Εντολές).
Το ίδιο φυσικά ισχύει -οι νόμοι είναι εκ Θεού, είναι δεδομένοι, δεν
αμφισβητούνται κ.λπ.- και για όλες τις ασιατικές κοινωνίες, για τις
αμερικανικές κοινωνίες (τις προκολομβιανές), για τις πρωτόγονες φυλές,
για τις μεσαιωνικές ευρωπαϊκές κοινωνίες, για τη βυζαντινή κοινωνία
ασφαλέστατα. Είπαμε ότι πρόκειται για το 98% της ανθρώπινης
ιστορίας...
Υπάρχουν μόνον δύο κοινωνίες, από όσο εγώ γνωρίζω, όπου αυτά τα
ζητήματα ανακινήθηκαν. Υπάρχουν μόνον δύο κοινωνίες και ιστορικές
περίοδοι, όπου δημιουργήθηκε ένα κίνημα, το οποίο αφορούσε δυνάμει
περίπου το σύνολο των κοινωνών, όπου οι άνθρωποι άρχισαν να θέτουν
ερωτήματα και να αμφισβητούν. Τι; Να αμφισβητούν τις παραδοσιακές
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παραστάσεις για τον κόσμο, τις ιδέες, το τι αξίζει και τι δεν αξίζει, τι
είναι δίκαιο και τι δεν είναι, τι είναι αλήθεια, πώς πρέπει να θεσμιστεί η
κοινωνία, πώς πρέπει να ρυθμιστούν οι σχέσεις των ανθρώπων. Αυτές οι
δύο κοινωνίες είναι η αρχαία ελληνική (από τον 8ο μέχρι τον 4ο π.Χ.
αιώνα) και η δυτικοευρωπαϊκή (από το τέλος του Μεσαίωνα και μετά).
Όπως ξέρετε, η βασική μου θέση είναι ότι κάθε κοινωνία αυτοθεσμίζεται.
Δηλαδή κάθε κοινωνία δημιουργεί τους θεσμούς της. Θεσμός είναι τα
εργαλεία. Θεσμός είναι η θρησκεία. Θεσμός είναι οι αξίες. Θεσμός είναι
η ρύθμιση των σεξουαλικών σχέσεων. Θεσμός είναι η ύπαρξη εξουσίας
και ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται και νομιμοποιείται.
Κάθε κοινωνία δημιουργεί τους θεσμούς της. Όμως η ιδέα ότι οι θεσμοί
είναι δική της δημιουργία, όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, δεν υπάρχει στις
περισσότερες κοινωνίες. Αντιθέτως, υπάρχει η ιδέα ότι οι θεσμοί ήρθαν
από αλλού και γι' αυτόν τον λόγο μένουν άθικτοι.
Η ιδέα ότι οι θεσμοί έρχονται από αλλού -δηλαδή ετερονομία της
κοινωνίας- είναι πολύ παλιά ιστορία (υπάρχει ακόμη και σε πρωτόγονες
κοινότητες). Η ετερονομία της κοινωνίας είναι το γεγονός ακριβώς ότι η
κοινωνία αλλοτριώνεται μέσα στους θεσμούς τους οποίους δημιούργησε.
Γιατί; Διότι δεν ξέρει ότι η ίδια τους δημιούργησε. Κατά κάποιον τρόπο
δεν μπορεί να το ξέρει, της είναι τρομερά δύσκολο να το ξέρει.
Υπάρχει το περίφημο επιχείρημα του Ντοστογιέφσκι -που μπορεί να πάει
πίσω μέχρι και τον Πλάτωνα και που, πάντως, εγώ προσωπικά το θεωρώ
επιχείρημα υπαστυνόμου Β- σύμφωνα με το οποίο, «εάν δεν υπήρχε
Θεός, όλα θα ήταν επιτρεπτά»! Δηλαδή χρειάζεται ένας Θεός, γιατί
διαφορετικά όλα αυτά τα ρεμάλια θα έκαναν ό,τι τους κατέβαινε στο
κεφάλι... Πάντως, παρά τη χυδαιότητα του, μιλώ για τη χυδαιότητα του
επιχειρήματος του Ντοστογιέφσκι, το επιχείρημα αυτό εκφράζει μια
βασική αλήθεια της θέσμισης των ετερόνομων κοινωνιών. Χρειάζεται
δηλαδή να λεχθεί ότι οι θεσμοί έχουν έρθει από αλλού, για να μπορούν
να κατοχυρωθούν οι θεσμοί. Εάν οι άνθρωποι έτσι ήξεραν ότι έκαναν οι
ίδιοι τους νόμους τους, θα τους σέβονταν; Ε, λοιπόν, εδώ οι αρχαίοι
Έλληνες και οι αρχαίοι Αθηναίοι απαντούν. «Ναι, εμείς οι ίδιοι κάναμε
τους νόμους μας και, όσο δεν τους έχουμε αλλάξει, τους σεβόμαστε και
τους τηρούμε». Σ' αυτό το ζήτημα προσπάθησε να απαντήσει το νεότερο
δημοτικό και επαναστατικό κίνημα. Με ποιον τρόπο; Προτάσσοντας την
ιδέα ότι τους νόμους τους δημιουργεί ο ίδιος ο λαός και ότι το γεγονός
αυτό δεν είναι λόγος να μην είναι σεβαστοί οι νόμοι.
Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ξη σε ό,τι ονομάζω
φαντασιακές σημασίες, οι οποίες ασφαλώς είναι ο κεντρικός πυρήνας
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των θεσμών κάθε κοινωνίας. Οι φαντασιακές σημασίες είναι αυτές που
προσανατολίζουν τις αξίες και τη δραστηριότητα των ανθρώπων μέσα
στην κοινωνία' είναι σημασίες που με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να
στηριχτούν, να δικαιολογηθούν ή να αναιρεθούν λογικά. Κανείς δεν
μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει ο Ιεχωβάς ή ο Θεός των Χριστιανών. Εξ
άλλου, με μιαν έννοια, η λογική αναίρεση της ύπαρξης του Ιεχωβά ή του
Θεού των Χριστιανών δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.

Και οι φαντασιακές σημασίες στη σύγχρονη κοινωνία;
Κ.Κ.: Η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία -η καπιταλιστική κοινωνία εν
γένει- έχει ως κεντρική φαντασιακή σημασία την απεριόριστη αύξηση
των παραγωγικών δυνάμεων, την απεριόριστη αύξηση της κυριαρχίας
του ανθρώπου πάνω στη φύση και πάνω στους ίδιους τους ανθρώπους.
Και αυτό το εμφανίζει ως λογική επιδίωξη. Όμως αυτή η επιδίωξη, η
οποία πραγματικά παίζει έναν απολύτως κεντρικό ρόλο στη ζωή της
καπιταλιστικής κοινωνίας, είναι τελείως άλογη, τελείως αυθαίρετη.
Γιατί πρέπει να αυξάνουν επ' άπειρον οι παραγωγικές δυνάμεις; Γιατί
πρέπει να αυξάνει η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση και στους
άλλους ανθρώπους; Και επιτέλους, τι θα πει ότι αυξάνει η κυριαρχία; Εάν
το κοιτάξουμε από κοντά με το πρίσμα μιας αυστηρής και στενής
λογικής, η ιδέα μιας επ' άπειρον αύξησης της ορθολογισμένης κυριαρχίας
είναι το ίδιο άτοπη, όσο η ιδέα του χριστιανικού Θεού και της Αγίας
Τριάδας, που είναι ταυτοχρόνως μία και τρεις.
Θα διατυπώσω την άποψη μου έτσι, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή
ασάφεια και ερωτηματικό. Λοιπόν, εμείς σήμερα -τουλάχιστον όσοι από
εμάς προσπαθούμε να σκεφτούμε σοβαρά- επιλέγουμε μιαν παράδοση
μέσα από το χάος του ιστορικού υλικού που έχουμε μπροστά μας. Αυτό
δεν σημαίνει ότι την επιλέγουμε, για να της γίνουμε δούλοι. Επιλέγουμε
την παράδοση εκείνη, την ελληνοδυτική -όσον με αφορά την έχω
επιλέξει-, της οποίας βασικό στοιχείο είναι ακριβώς η αμφισβήτηση της
παράδοσης.

Η αμφισβήτηση;
Κ.Κ.: Μάλιστα. Η αμφισβήτηση, όχι για την ευχαρίστηση της
αμφισβήτησης. Η αμφισβήτηση, όταν υπάρχει λόγος. Η δυνατότητα της
αμφισβήτησης, η δυνατότητα να μιλήσω αλλιώς. Η δυνατότητα να
σκεφτώ διαφορετικά από ό,τι σκέφτεται η πλειοψηφία, το Κράτος, η
Εκκλησία, το Κόμμα, ο δάσκαλος, οι γονείς ενδεχομένως. Η δυνατότητα
να θέσω ως άτομο -ή να θέσει μια κοινωνική ομάδα ή μια πολιτική
κίνηση- ερωτήματα. Ερωτήματα σχετικά με το εάν η σημερινή θέσμιση
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της κοινωνίας είναι δίκαιη ή όχι, εάν η ισότητα που επαγγέλλονται το
Σύνταγμα και οι νόμοι υπάρχει πραγματικά ή δεν υπάρχει. Ε, λοιπόν, η
δυνατότητα αμφισβήτησης είναι συμφυής με τα βασικά χαρακτηριστικά
της ελληνοδυτικής παράδοσης και μόνον αυτής' καμίας άλλης
παράδοσης.

Φθάνουμε προς το τέλος. Θα θέλατε να αναφερθείτε στη σχέση σας με
την Ελλάδα; Επίσης, πώς βλέπετε την Ελλάδα μέσα στον σημερινό
κόσμο;
Κ.Κ.: Η σχέση μου με την Ελλάδα είναι αυτή: τα αρχέτυπα, η θάλασσα,
τα δέντρα, ο ουρανός, η σχέση του σώματος με έναν χώρο, με άλλα
σώματα, με τη φύση. Πέραν αυτού η σχέση είναι πολύ προβληματική.

Τι εννοείτε ακριβώς;
Κ.Κ.: Βρίσκω πολύ προβληματική, πολύ περισσότερο από άλλες χώρες,
τη σύγχρονη Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Βεβαίως, σήμερα, παντού
στον κόσμο υπάρχει το πρόβλημα «πού πηγαίνει η κοινωνία;», παντού
υπάρχουν αντινομίες ανάμεσα σε ορισμένες εξελίξεις αποσύνθεσης και
σε ορισμένα δείγματα ανανέωσης. Στην Ελλάδα όμως όλες αυτές οι
αντινομίες είναι πολλαπλασιασμένες.
Πρώτα-πρώτα, υπάρχει η θεμελιώδης αντινομία, την οποία ο νεότερος
ελληνισμός δεν κατάφερε ποτέ του να λύσει. Εννοώ αυτή την
καταπληκτικά αντιφατική επίκληση δύο παραδόσεων τελείως
ασυμβίβαστων μεταξύ τους: της αρχαίας ελληνικής παράδοσης και,
ταυτοχρόνως, της βυζαντινής.
Ή θεωρεί κανείς σημείο αφετηρίας τον Επιτάφιο του Περικλή ή είναι με
τους βυζαντινούς αυτοκράτορες. Ή θεωρούμε την αρχαία αθηναϊκή
δημοκρατία πρότυπο και σπέρμα ή είμαστε με τη βυζαντινή θεοκρατία.
Όμως τα δύο μαζί δεν συμβιβάζονται.
Σ' αυτήν τη θεμελιώδη αντινομία υπάγεται και κάτι άλλο. Αναφέρομαι
στο γεγονός ότι όποια καθαρά νεοελληνική παράδοση πήγε να
δημιουργηθεί, δεν μπόρεσε ποτέ να σταθεροποιηθεί" δεν μπόρεσε να
δώσει έργα που να είναι σταθμοί. Όποτε άρχισε μια σημαντική πολιτική
ή κοινωνική προσπάθεια, ισοπεδώθηκε από μεγάλες καταστροφές και
ιστορικά γεγονότα · γεγονότα που, κατά κάποιον τρόπο, δίνουν τον
ρυθμό της νεοελληνικής ιστορίας. Η τελευταία από αυτές τις
καταστροφές είναι ασφαλώς η αθρόα και ραγδαία εισβολή του
σύγχρονου καταναλωτικού πολιτισμού. Έτσι, ένας τόπος που, με μιαν
έννοια, δεν είχε αλλάξει από αιώνες, έγινε Σμπαράλια μέσα σε μόλις
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είκοσι χρόνια. Και όταν λέω «ένας τόπος», δεν εννοώ μόνον τα τοπία.
Εννοώ, κυρίως, τους ανθρώπους· τη στάση και την ποιότητα τους.

Έχετε σκεφτεί ποια θα μπορούσε να ήταν η εξέλιξη σας, εάν δεν είχατε
φύγει από την Ελλάδα;
Κ.Κ.: Εάν δεν είχα φύγει, ασφαλώς δεν θα μπορούσα να είχα κάνει αυτά,
τα οποία νομίζω ότι μπορώ να κάνω φεύγοντας έξω. Δεν θέλω να πω ότι
η Ελλάδα θα με είχε φάει, αλλά περίπου το αίσθημα μου είναι αυτό...
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λόγος ίδιος
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Οι Τέσσερεις Λέξεις3
Ι. Φαντασία
Ποιο είναι το ίδιον του ανθρώπου; Τι είναι αυτό που μας διαφοροποιεί
από τα ζώα; Επαναλαμβάνουν, εδώ και αιώνες, ότι είναι ο ορθός λόγος.
Αρκεί όμως να προσέξουμε τη συμπεριφορά των άλλων γύρω μας αλλά
και τη δική μας, για να αντιληφθούμε ότι αυτό δεν αληθεύει. Οι ατομικές
και οι συλλογικές συμπεριφορές πολύ συχνά είναι παράλογες. Τα ζώα
είναι πιο «λογικά» από εμάς' δεν σκοντάφτουν, δεν τρώνε δηλητηριώδη
μανιτάρια, κάνουν αυτό που πρέπει, για να συντηρηθούν και να
αναπαραχθούν.
Ποιο είναι το ίδιον του ανθρώπου; Είναι το πάθος και οι επιθυμίες; Ναι,
πράγματι. (Τα ζώα από ό,τι μπορούμε να ξέρουμε δεν έχουν πάθη ούτε
πραγματικές επιθυμίες' τα ζώα έχουν ένστικτα.) Τι όμως συνιστά την
ιδιαιτερότητα του πάθους και των επιθυμιών; Είναι ακριβώς το γεγονός
ότι το πάθος και οι επιθυμίες -ο έρωτας, η δόξα, το κάλλος, η εξουσία, ο
πλούτος δεν είναι «φυσικά» αλλά φαντασιακά αντικείμενα. Η φαντασία,
λοιπόν, είναι το ίδιον του ανθρώπου. Η φαντασία μάς διαφοροποιεί από
τα ζώα.
Η φαντασία, ακόμη και εάν κλείσουμε τα μάτια και τα αυτιά, δεν
αναχαιτίζεται. Υπάρχει πάντα μια εσωτερική ροή από εικόνες, ιδέες,
αναμνήσεις, επιθυμίες, αισθήματα. Μια ροή που δεν μπορούμε να
σταματήσουμε. Δεν μπορούμε καν να την ελέγξουμε, τουλάχιστον όχι
πάντα. Κάποιες φορές το κατορθώνουμε, λίγο ώς πολύ, προκειμένου να
σκεφτούμε λογικά και συστηματικά. Αλλά ακόμη και σ' αυτές τις
περιπτώσεις, αναπάντεχες αναμνήσεις και επιθυμίες διακόπτουν τον
στοχασμό μας. Η φαντασία μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην
παραφροσύνη, στη διαστροφή, στην τερατωδία αλλά, επίσης, στην
αυταπάρνηση και σε κάθε μεγαλειώδη δημιουργία.

3

Τέσσερεις λέξεις: Φαντασία, Φαντασιακό, Δημιουργία, Αυτονομία. Τέσσερεις
έννοιες-κλειδιά στο έργο του Κορνηλίου Καστοριάδη. Αυτές τις τέσσερεις λέξεις τις
«παρουσίασε» ο ίδιος στη γαλλική τηλεόραση -στην καθημερινή εκπομπή Inventer
Domain του δημοσίου και με εκπαιδευτικό χαρακτήρα σταθμού La Cinquicnic-, σε
τέσσερεις συνεχείς ημέρες (2,3,4,5.12.1996). Τέσσερεις λέξεις, τέσσερεις εκπομπές
διάρκειας τεσσάρων λεπτών κάθε μία' κάθε εκπομπή για μία λέξη. Αυτό εδώ το
κείμενο είναι η μετάφραση, με ελάχιστες συντομεύσεις, των τεσσάρων εκπομπών.
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Χάρη στη φαντασία το ένστικτο έπαψε να είναι ο μοναδικός ρυθμιστής
της συμπεριφοράς μας. Χάρη στη φαντασία μπορούμε να δημιουργούμε.
Χάρη σ' αυτήν δημιουργήσαμε την τέχνη, την επιστήμη, τη φιλοσοφία. Η
φαντασία δεν γνωρίζει όρια και κανόνες, ούτε ηθικούς και λογικούς
νόμους. Πάντως, εάν είχαμε αφεθεί χωρίς περιορισμούς στη φαντασία,
ασφαλώς δεν θα είχαμε επιβιώσει ως είδος.
Ο άνθρωπος επιβίωσε ως είδος, επειδή δημιούργησε κοινότητες,
κοινωνίες, θεσμούς, κανόνες που οριοθετούν και περιορίζουν τη
φαντασία, αλλά και που συχνά επίσης την καταπνίγουν.

ΙΙ. Φαντασιακό
Το ανθρώπινο ον υπάρχει μόνον ως κοινωνικό ον. Αυτό σημαίνει ότι ζει
σε μια κοινωνία με θεσμούς, με νόμους, με ήθη, με έθιμα, κ.λπ.
Ερώτημα: Από πού έρχονται αυτοί οι θεσμοί, οι νόμοι, τα έθιμα; Είναι
αδύνατον να πούμε, όπως συχνά πίστευαν οι λαοί, ότι υπάρχει ένας
δημιουργός, ένας νομοθέτης όλων αυτών. Σε μιαν ήδη θεσμισμένη
κοινωνία, τα άτομα μπορούν να προτείνουν νόμους, κάποιους ιδιαίτερους
νόμους. Τούτο όμως είναι δυνατόν να γίνει, επειδή υπάρχει ήδη ένα
σύστημα νόμων, επειδή αυτά τα άτομα έχουν ζήσει ήδη σε μια κοινωνία
με νόμους. Ένας συγγραφέας μπορεί να επινοήσει μια νέα λογοτεχνική
μορφή και ένας περιθωριακός μια λέξη της αργκό. Αυτά είναι δυνατόν να
γίνουν, επειδή υπάρχει ήδη η γλώσσα και η αργκό. Όμως ποιος θα
μπορούσε μόνος του να δημιουργήσει εκ προοιμίου τη γλώσσα και να
την επιβάλει στους υπόλοιπους; Και με ποια γλώσσα θα επικοινωνούσε;
Όλα αυτά -οι νόμοι, οι θεσμοί, τα ήθη, τα έθιμα, η γλώσσα- είναι

συλλογικές δημιουργίες.

Προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την καταγωγή της κοινωνίας βάσει ενός
συμβολαίου (το «κοινωνικό συμβόλαιο»). Όμως ένα συμβόλαιο
προϋποθέτει άτομα κοινωνικά, τα οποία γνωρίζουν τι είναι ένα τέτοιο
συμβόλαιο. Προσπάθησαν επίσης να ερμηνεύσουν την καταγωγή της
κοινωνίας με τους φυσικούς και τους βιολογικούς νόμους. Όμως κανένας
φυσικός ή βιολογικός νόμος δεν μπορεί να ερμηνεύσει την καταγωγή των
θεσμών, που είναι ένα καινούργιο φαινόμενο μέσα στο δημιουργημένο
σύμπαν. Κανένας φυσικός και βιολογικός νόμος δεν απαντά στα
ερωτήματα: Γιατί οι Εβραίοι δημιούργησαν τον μονοθεϊσμό; Γιατί οι
Έλληνες δημιούργησαν τις δημοκρατικές πόλεις; Γιατί η Δύση
δημιούργησε τον καπιταλισμό;
Για να συλλάβουμε την ύπαρξη της ανθρώπινης κοινωνίας, καθώς επίσης
τις αλλαγές της μέσα στον χρόνο αλλά και τις διαφορές της μέσα στον
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χώρο, πρέπει να δεχτούμε ότι αυτές οι ίδιες οι ανθρώπινες κοινότητας
διαθέτουν μιαν χωρίς προηγούμενο δημιουργική ικανότητα. Αυτή τη
δημιουργική ικανότητα μπορούμε να την ονομάσουμε: κοινωνικό

φαντασιακό.

Το κοινωνικό φαντασιακό είναι η πηγή των θεσμών που ρυθμίζουν και
οργανώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό επίσης δημιουργεί κάτι πολύ
σημαντικό: τις φαντασιακές κοινωνικές σημασίες.
Οι φαντασιακές κοινωνικές σημασίες καθορίζουν τις αξίες μιας
κοινωνίας, δηλαδή καθορίζουν τι είναι καλό και τι κακό, τι είναι αληθές
και τι ψευδές, τι είναι δίκαιο και τι άδικο. Οι φαντασιακές κοινωνικές
σημασίες δίνουν νόημα στη ζωή των ατόμων και, τελικά, δίνουν νόημα
ακόμη και στον θάνατο τους. Το κοινωνικό φαντασιακό δεν είναι
σταθερό και αμετάβλητο. Αλλάζει. Και οι αλλαγές του δηλώνουν την
ύπαρξη αλλαγών στην κοινωνία, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει ιστορία
της ανθρωπότητας. Το κοινωνικό φαντασιακό, άπαξ και δημιούργησε
τους θεσμούς, μπορεί είτε να παραμείνει κατά κάποιον τρόπο σε λήθαργο
(έτσι συμβαίνει στις πρωτόγονες, τις αρχαϊκές, τις παραδοσιακές
κοινωνίες), είτε να προκαλέσει αλλαγές, λιγότερο ή περισσότερο
γρήγορες (έτσι συμβαίνει στην εποχή μας, η οποία γνωρίζει έναν
γρήγορο ρυθμό από ιστορικές μεταβολές, ανήκουστο στην μέχρι τώρα
ιστορία της ανθρωπότητας).

Δημιουργία
Οι φιλόσοφοι έχουν αναρωτηθεί: Γιατί να υπάρχει κα ενώ θα μπορούσε
να μην υπάρχει τίποτα. Το ερώτημα αυτό, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει
απάντηση. Ίσως μάλιστα να μην έχει καν νόημα. Υπάρχει όμως ένα άλλο
ερώτημα που μας βασανίζει και δεν μπορεί παρά να μας βασανίζει: Πώς
γίνεται και υπάρχει μια τέτοια πολυμορφία πραγμάτων; Και φυσικά δεν
εννοώ μόνον την ποσοτική πολυμορφία. Πώς γίνεται και υπάρχει αυτή η
απέραντη ποικιλία μορφών, από τη μη έμβια φύση, μέχρι τις πολυάριθμες
ακαθόριστες μορφές ζωής, ακόμη και μέχρι τις μορφές που ακατάπαυστα
η ανθρώπινη ιστορία παράγει και δημιουργεί; Έχει υποστηριχθεί ότι η
δημιουργία είναι θεία πράξη. Δεν είναι θεία πράξη. Η δημιουργία είναι
αυτό ακριβώς που χαρακτηρίζει το ον. Κάθε ον. Το παν υπόκειται
συνεχώς σε αλλαγή και αναδημιουργία. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε πως
ό,τι παρουσιάζεται μπροστά μας είναι μια ατέρμων επανάληψη της ίδιας
μορφής, διότι αμέσως ανακύπτει το ερώτημα: Μήπως, κάθε τι είναι
καταδικασμένο να επαναλαμβάνει τις μορφές που έχουν ήδη υπάρξει από
καταβολής χρόνου; Είναι όμως σαφές ότι υπάρχει ένας αληθινός χρόνος'

-- 33 --

ο χρόνος της μεταβολής. Και αληθινή μεταβολή είναι η ανάδυση νέων
μορφών.
Τα φαινόμενα, τα οποία παρατηρούμε μπροστά μας, προσπαθούμε να τα
ερμηνεύσουμε μέσα από τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Αυτές οι
ερμηνείες είναι ασφαλώς πολύτιμες αλλά είναι πάντα μερικές. Γιατί;
Διότι έχουν σημασία μόνον στις περιπτώσεις όπου τα φαινόμενα
επαναλαμβάνονται (οι ίδιες αιτίες δίνουν τα ίδια αποτελέσματα), αλλά
δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάδυση
νέων μορφών.
Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την περίπτωση της ζωής. Η βιολογία μας
λέει ότι σε μιαν ορισμένη στιγμή, μέσα στον «πρωταρχικό χυλό» που
υπήρχε στη γη, ένας μεγάλος αριθμός μορίων συνενώθηκε τυχαία και,
στη συνέχεια, κάτω από ευνοϊκές συνθήκες -θερμοκρασίας,
ακτινοβολίας, πίεσης- αναδύθηκαν μορφές ζωής. Αυτή όμως η απάντηση
δεν στέκει. Γιατί; Διότι μια μορφή ζωής είναι κάτι άλλο από μιαν απλή
συνένωση μορίων. Επί πλέον, πρόκειται για μια σύνεση μορίων τελείως
ιδιαίτερη ανάμεσα στα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων που θα
μπορούσαν να συντεθούν. Είναι μια συνένωση που κατορθώνει να
οργανώνεται, να συντηρείται, να αναπαράγεται. Το ίδιο ισχύει, με τρόπο
πολύ πιο πυκνό και έντονο γανο, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η
Ιστορία δεν είναι αποτέλεσμα συνδυασμού ίδιων στοιχείων. Η Ιστορία
είναι δημιουργία νέων στοιχείων. Είναι δημιουργία της μουσικής, της
ζωγραφικής, της τέχνης, της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας. Και φυσικά
δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος τη
μουσική του Μπαχ ή του Μπετόβεν. Αυτή η μουσική είναι μεγάλη, διότι
είναι πρωτότυπη. Και λέγοντας πρωτότυπη, σημαίνει ότι ακριβώς δεν
μπορούμε να την εξηγήσουμε.

IV. Αυτονομία
Υπάρχει ανθρώπινη ελευθερία και σε τι συνίσταται; Ελευθερία δεν
σημαίνει να κάνουμε ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι, ούτε, όπως νόμιζαν
ορισμένοι φιλόσοφοι, να δρούμε χωρίς κίνητρα. Ελευθερία σημαίνει κατ'
αρχάς να έχουμε διαύγεια απέναντι, σ' αυτό που σκεφτόμαστε και σ' αυτό
που κάνουμε. Μπορούμε όμως να είμαστε ελεύθεροι,, όταν ζούμε σε μια
κοινωνία και κάτω από τον κοινωνικό νόμο; Θα διατυπώσω την
απάντηση ως εξής: Μπορώ να είμαι ελεύθερος, εφόσον συμμετέχω στη
διαμόρφωση αυτού του νόμου, εφόσον αποφασίζω ισότιμα μαζί με τους
άλλους για τη δημιουργία αυτού του νόμου και, τέλος, εφόσον είμαι
σύμφωνος με τον τρόπο που ο νόμος αυτός θεσμίστηκε.
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Για πολύ μεγάλο διάστημα οι ανθρώπινες κοινωνίες πίστευαν ότι τους
νόμους και τους θεσμούς τους δεν τους είχαν δημιουργήσει οι ίδιες.
Αλλά τότε ποιος; Οι θεοί, ο Θεός, οι πρόγονοι. Σε τέτοιες συνθήκες αυτοί
οι νόμοι και οι θεσμοί προφανώς θεωρούνται ιεροί. Αδύνατον να τους
αμφισβητήσει κανείς. Πώς είναι δυνατόν να πω ότι ο νόμος που τον έχει
δώσει ο Θεός (αν ο Θεός είναι η πηγή κάθε δικαίου) είναι άδικος;
Σε μιαν τέτοια κοινωνία, που θα την αποκαλέσουμε ετερόνομη -επειδή
είναι υπόδουλη στους δικούς της θεσμούς-, τα ίδια τα άτομα είναι
ετερόνομα. Δεν μπορούν να σκεφτούν μόνα τους, εκτός από τελείως
τετριμμένα και δευτερεύοντα θέματα. Δεν μπορούν να ελέγξουν κριτικά
τη συμπεριφορά τους. Δεν μπορούν να κρίνουν τι είναι καλό και τι κακό,
τι είναι δίκαιο και τι άδικο, τι είναι αληθές και τι ψευδές. Αυτή ήταν η
μοίρα της κοινωνίας επί χιλιετίες.
Κάποια στιγμή όμως έγινε μια ιστορική ρήξη, η οποία άλλαξε την
κατάσταση των πραγμάτων. Η ρήξη αυτή παρατηρείται για πρώτη φορά
στην Αρχαία Ελλάδα (στις πόλεις που δημιούργησαν τη δημοκρατία και
τη φιλοσοφία) και μετά, αφού μεσολάβησαν είκοσι αιώνες έκλειψης,
ξαναξεκίνησε για δεύτερη φορά στη Δυτική Ευρώπη (με την
Αναγέννηση, τον Διαφωτισμό, το μεγάλο δημοκρατικό κίνημα
χειραφέτησης, το εργατικό κίνημα κ.λπ.). Αυτά τα κινήματα -με το
πρόταγμα της αυτονομίας- δημιούργησαν τις κάποιες ελευθερίες που
διαθέτει η κοινωνία, στην οποία ζούμε. Όμως το πρόταγμα της
αυτονομίας, το οποίο έφθασε στο κορύφωμα του ανάμεσα στο 1750 και
το 1950, επί του παρόντος μοιάζει να είναι εξουδετερωμένο. Σήμερα
ζούμε σε μια κοινωνία, στην οποία η απάθεια, ο κυνισμός και η
ανευθυνότητα ολοένα επεκτείνονται. Το κίνημα της αυτονομίας πρέπει
να ξαναξεκινήσει και να προσπαθήσει να εγκαθιδρύσει μιαν αληθινή
δημοκρατία. Μια δημοκρατία όπου όλοι θα συμμετέχουν στη ρύθμιση
και τον καθορισμό των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Και αυτό είναι το
μόνο πολιτικό πρόταγμα, για το οποίο αξίζει τον κόπο να εργαστούμε και
να αγωνιστούμε.
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Kορνήλιος Καστοριάδης

Παγκόσµια δηµοκρατική αναγέννηση
ή κάποια εφιαλτική ουτοπία
30/12/1997 Ελευθεροτυπία
Mετάφραση-επιµέλεια: TETA ΠAΠAΔΟΠΟYΛΟY
Στις αρχές του φθινοπώρου, 4-6 Σεπτεµβρίου 1997, διοργανώθηκε στην
Πράγα, υπό την αιγίδα της Tσεχικής Δηµοκρατίας και µε την προσωπική
συµµετοχή του Bάτσλαβ Xάβελ, µία µεγάλη διεθνής συνάντηση -το
"Forum 2000"-στην οποία συµµετείχαν προσωπικότητες από όλο τον
κόσµο: διανοητές, διανοούµενοι, νοµπελίστες, πολιτικοί, πρώην
πολιτικοί, εκπρόσωποι θρησκευτικών δογµάτων. Στόχος της συνάντησης
ήταν να συµβάλλουν οι παρόντες µε τις απόψεις τους στην αναζήτηση,
εν όψει του 2000, ενός καλύτερου κόσµου· ενός κόσµου, για να
ακριβολογούµε, χωρίς τη φρίκη που µας επιφύλαξε ο απερχόµενος 20ός
αιώνας.
Ο Kορνήλιος Kαστοριάδης συµµετείχε στο "Forum 2000" και εκφώνησε
εκεί ένα κείµενο µε τίτλο "Παγκόσµια δηµοκρατική αναγέννηση ή
κάποια εφιαλτική ουτοπία". Aυτή ήταν η τελευταία δηµόσια παρέµβασή
του. Λίγο µετά την επιστροφή του από την Πράγα στο Παρίσι άρχισε η
περιπέτεια της υγείας του που, παρά το σθένος µε το οποίο την
αντιµετώπισε, είχε τελικά ολέθρια έκβαση: το θάνατό του, πριν από
πέντε ηµέρες, στις 26 Δεκεµβρίου, σε ηλικία 75 ετών.
Πολλα λέγονται µετά θάνατον· είναι πιο εύκολο και "βολικό" όταν η
δρυς πέφτει.
Eτσι συνέβαινε και στο παρελθόν, έτσι συµβαίνει ακόµα περισσότερο
σήµερα, σ' αυτή την εποχή που την χαρακτηρίζει η γενικευµένη "άνοδος
της ασηµαντότητας", όπως ο ίδιος έχει γράψει.
Aπό µέρους µας θα περιοριστούµε σε λίγες φράσεις. Ο Kορνήλιος
Kαστοριάδης δεν σεβάστηκε τα δόγµατα -οποιαδήποτε δόγµατα-ποτέ.
Παρέµεινε πάντα µαχητής και δεν διαχώρισε σε καµία περίπτωση την
θεωρία από τη δράση.Mε το πολύπλευρο έργο του έχει δηµιουργήσει ένα
ολόκληρο σύστηµα σκέψης, µια συνολική σύλληψη του ανθρώπου. Ο
Kορνήλιος Kαστοριάδης, αδιαµφισβήτητα, είναι ένας από τους
µεγαλύτερους φιλοσόφους του 20ού αιώνα.
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Οσο και εάν το έργο του θα παραµείνει, ο Kορνήλιος Kαστοριάδης θα
λείψει αφόρητα όχι µόνο στην οικογένειά του, αλλά και σε όσους τον
έχουν γνωρίσει και αγαπήσει -τους συνεργάτες, τους µαθητές, τους
φίλους.
Tο κείµενο που αµέσως ακολουθεί -δηµοσιεύεται για πρώτη φορά στον
Tύπο -είναι ακριβώς αυτό που εκφώνησε στην Πράγα, στη συνάντηση
"Forum 2000". Οι αναγνώστες θα βρουν εδώ αρκετά από τα στοιχεία που
συγκροτούν τον καστοριαδικό κόσµο.Tο κείµενο αυτό του Kορνήλιου
Kαστοριάδη είναι, τελικά, το τελευταίο.
T.ΠAΠ.

Οι οργανωτές του "Forum 2000", πολύ σωστά, αν και το πρόβληµα θα
εµφανιζόταν έτσι κι αλλιώς, συµπεριέλαβαν στο πρόγραµµα των
συζητήσεών µας το θέµα "αρµονίες, δυσαρµονίες και εντάσεις στον
σηµερινό κόσµο". Aυτό ακριβώς πρόκειται να εξετάσουµε εδώ, τώρα.
Θα ήθελα πάντως, σε σχέση µε το θέµα µας, να ξεκαθαρίσω κάτι από την
αρχή: τίποτα δεν είναι σίγουρο και δεδοµένο για τον άνθρωπο, τίποτα δεν
είναι δεδοµένο ακόµη κι αν υποθέσουµε ότι θα ζούσαµε στον καλύτερο
δυνατό κόσµο.Eιδικότερα, θέλω να δώσω ιδιαίτερη έµφαση -πρέπει να το
καταλάβουµε βαθιά-ότι δεν υπάρχει κληρονοµήσιµη παράµετρος στην
"ανθρώπινη φύση". Δεν υπάρχει ουδεµία εγγύηση για µια αδιάκοπη
ηθική, πολιτική, πνευµατική "πρόοδο". Eξάλλου, είναι γνωστό ότι και η
"τεχνική πρόοδος" έχει γνωρίσει στην Iστορία περιόδους τελµάτωσης ή
ακόµη και οπισθοχώρησης.
Ο κόσµος που έχουµε κληρονοµήσει καθορίζεται: πρώτον, από πολύ
µεγάλη ποικιλία καθώς επίσης από έντονη ετερογένεια όσον αφορά τις
απαρχές του· δεύτερον, από το τεράστιο κίνηµα οµογενοποίησης που
αρχίζει µε την ευρωπαϊκή επέκταση στο τέλος του 15ου αιώνα και
περνάει σε µία εντελώς νέα φάση µετά από τον B Παγκόσµιο Πόλεµο
και ακόµη περισσότερο τα τελευταία είκοσι χρόνια.
H ευρωπαϊκή επέκταση, όλο το διάστηµα αυτών των πέντε αιώνων, ήταν
επέκταση κυρίως αποικιακή ή ηµι-αποικιακή. Ως τέτοια πήρε είτε τη
µορφή ενός εποικισµού συνοδευµένου από την σχεδόν καθολική
εξόντωση των ιθαγενών (Bόρειος Aµερική, Aυστραλία, Nέα Zηλανδία,
Σιβηρία και, σε σηµαντικό βαθµό, Λατινική Aµερική) είτε τη µορφή της
άµεσης ή έµµεσης καθυπόταξης των τοπικών πληθυσµών (Aφρική, Iνδία
κι ένα µεγάλο τµήµα της Aσίας).
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Συνεπώς, η ευρωπαϊκή επέκταση δεν είχε σχέση µε επέκταση πολιτιστική
(εκτός από ορισµένες περιπτώσεις που αφορούν κάποιες τοπικές ελίτ).
Tελικά, οι χώρες οι οποίες βρέθηκαν υπό αποικιακό ή ηµι-αποικιακό
καθεστώς διατήρησαν αναλλοίωτες τις πατρογονικές παραδόσεις τους,
τις συνήθειες, τους τρόπους ζωής.
Στο δεύτερο ήµισυ του 20ού αιώνα αυτές οι χώρες απέκτησαν την τυπική
ανεξαρτησία τους.Tο ίδιο χρονικό διάστηµα -παράλληλα µε την
ανεξαρτησία-έγινε µία βαθιά διείσδυση τόσο στον τρόπο ζωής αυτών των
λαών όσο και στην οικονοµική τους οργάνωση, εµέρους της Δυτικής
Eυρώπης και των Hνωµένων Πολιτειών. Οµως τούτη η διείσδυση
εµπεριείχε µόνο το ήµισυ της ευρωπαϊκής παράδοσης, δηλαδή κατ'
ουσίαν ό,τι έχει σχέση µε την τεχνολογία και τις καταναλωτικές
συνήθειες (στο µέτρο βέβαια που κάτι τέτοιο το επέτρεπε το οικονοµικό
επίπεδο των αποικιών). Πάντως, οι πιο βαθιές συνήθειες και ειδικότερα
τα "ήθη κι έθιµα" που αφορούν την πολιτική και την εξουσία, σε πολλές
και πολύ σηµαντικές περιπτώσεις, έχουν µείνει ουσιαστικά τα ίδια.
Aποδίδω σ' αυτό το γεγονός εξαιρετική σηµασία, διότι πιστεύω µε τον
πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι η επέκταση ενός αποχαλινωµένου
καπιταλισµού µαζί και της σηµερινής ψευδο-αγοράς δεν θα φέρει
αυτοµάτως την ελευθερία και την δικαιοσύνη.Aντιθέτως, πιστεύω ότι
µοναδική ελπίδα για το µέλλον του κόσµου µας είναι και παραµένουν οι
εξής παράγοντες: η πολιτική εγρήγορση και η δραστηριότητα των λαών.
Προς το παρόν έχουµε µόνο µικρά δείγµατα µιας τέτοια εγρήγορσης και
δραστηριότητας.Eξάλλου, το ίδιο ισχύει, µάλιστα κατά τρόπο
εξώφθαλµο, και για εκείνες τις χώρες του δυτικού κόσµου στις οποίες
πρωτοεµφανίστηκε το ιστορικό πρόταγµα της ελευθερίας, της ισότητας
και της δικαιοσύνης -το πρόταγµα δηλαδή της ατοµικής και συλλογικής
αυτονοµίας.
H ευρωπαϊκή παράδοση χαρακτηρίζεται από µία ουσιώδη αντινοµία για
την οποία θα µιλήσω αµέσως.
Στην Eυρώπη, από τον 12ο αιώνα και µετά, παρατηρούµε ότι
εµφανίζονται τα πρώτα σπέρµατα µιας πορείας προς την ελευθερία σε
όλους τους τοµείς: στην πολιτική, στον πολιτισµό, στη σκέψη.
Παρατηρούµε ότι οι πρωτο-αστικές διοικήσεις των πόλεων διεκδικούν
και κατακτούν µια κάποια αυτονοµία από τη βασιλική, αυτοκρατορική ή
την εκκλησιαστική εξουσία. Παρατηρούµε ότι οι τέχνες "σπάνε" τα
κληρονοµηµένα και τυποποιηµένα σχήµατα. Στη συνέχεια, ακολουθεί η
Aναγέννηση, η Mεταρρύθµιση, ο Διαφωτισµός, οι Eπαναστάσεις του
17ου, του 18ου, του 19ου αιώνα -το εργατικό κίνηµα, η µεγάλη
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πολιτιστική άνθηση του µοντερνισµού από το 1750 µέχρι το 1950, η
χειραφέτηση των γυναικών και της νεολαίας. Ολη αυτή την πορεία την
ονοµάζω: κοινωνικό-ιστορικό πρόταγµα της συλλογικής και ατοµικής
αυτονοµίας.
Ωστόσο δεν πιστεύω ότι το κοινωνικό-ιστορικό πρόταγµα της
συλλογικής και ατοµικής αυτονοµίας έχει ριζώσει πραγµατικά.Tα
αποτελέσµατα όµως όλων αυτών των επαναστάσεων και κινηµάτων
έχουν αφήσει κάποια σηµάδια στους θεσµούς και, ιδίως, έχουν ορίσει
έναν ορισµένο ανθρωπολογικό τύπο: το ελεύθερα σκεπτόµενο
δηµοκρατικό άτοµο.
Πάντως στην Eυρώπη αναδύεται, επίσης, κι ένα άλλο πρόταγµα,
πρόταγµα αντινοµικό σε σχέση µε το πρώτο για το οποίο ήδη µίλησα.
Πρόκειται για το πρόταγµα της "απεριόριστης επέκτασης της
ορθολογικής κυριαρχίας", το οποίο αρχικά αφορούσε µόνο τη σφαίρα της
οικονοµικής παραγωγής.
Tούτο το πρόταγµα, δυναµικά υποστηριζόµενο από την χωρίς
προηγούµενο τεχνολογική εξέλιξη, που µε την σειρά της το ενισχύει και
το διευρύνει, γεννά τον καπιταλισµό µε την ευρεία έννοια του όρου, ο
οποίος κυριαρχεί στην Eυρώπη και τη Bόρειο Aµερική και, λίγο ώς
πολύ, µε την επέκταση της Δύσης, σε όλο τον κόσµο.
Ο καπιταλισµός αυτός καθαυτός δεν έχει ενδογενή συνάφεια µε τη
δηµοκρατία· ίσα ίσα θα έλεγα ότι συµβαίνει µάλλον το αντίθετο.Tα
ιστορικά γεγονότα και οι σηµερινές εξελίξεις σίγουρα δεν θα µας
διέψευδαν.
Ο καπιταλισµός δεν είναι ένα οµαλά αυτορυθµιζόµενο σύστηµα. Aν οι
ζοφερές προφητείες του 19ου αιώνα αποδείχτηκαν µέχρι τώρα
λανθασµένες, αυτό οφείλεται στην κοινωνική και πολιτική αντίσταση
που συνάντησε ο καπιταλισµός από το δηµοκρατικό και το εργατικό
κίνηµα. Για εκατόν πενήντα χρόνια -αρχές του 19ου αιώνα ώς τη
δεκαετία του 1950-αυτή η αντίσταση επέβαλε στον καπιταλισµό µια
ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργατών, µια εξίσου
ουσιαστική µείωση των ωρών εργασίας, µια σειρά µέτρων προστασίας
και, τελικά, µε την κρίση του 1929-33, µια ενεργό παρέµβαση των
κυβερνήσεων µε στόχο την ρύθµιση της οικονοµίας.
Οµως τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια οι καιροί άλλαξαν. Οι πολιτικές
και κοινωνικές συγκρούσεις είναι σε κάµψη.H πλήρης απασχόληση έχει
γίνει κάτι το αδιανόητο.Tο χρηµατιστήριο στη Wall Street ανεβαίνει
κάθε φορά που µια εταιρεία ανακοινώνει απολύσεις εργαζοµένων.H
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τεχνητή ανεργία χρησιµοποιείται εσκεµµένα, περίπου σαν φόβητρο, για
την καταστολή της κοινωνικής αντίστασης.
H πολιτική σκηνή χαρακτηρίζεται από: απάθεια, ιδιώτευση, ιδεολογική
οπισθοχώρηση, πλήρη κενότητα.
Οι δυτικές χώρες δεν αποτελούν πλέον το παράδειγµα του αγώνα για την
ελευθερία. Οι σηµερινές κυβερνήσεις έχουν στερήσει από τον εαυτό τους
τα µέσα για τη ρύθµιση της οικονοµίας.H αφηνιασµένη και βάρβαρη
κυριαρχία των πολυεθνικών εταιρειών έχει εξαπλωθεί παντού σε όλο τον
πλανήτη.H εκβιοµηχάνιση των φτωχών χωρών γίνεται σε συνθήκες
χειρότερες κι απ' αυτές που ίσχυαν κατά την περίοδο της πρωτογενούς
καπιταλιστικής συσσώρευσης στην Eυρώπη.Kαι, τέλος, το περιβάλλον
καταστρέφεται µε ραγδαίο ρυθµό.
H οµογενοποίηση του κόσµου όπως συµβαίνει σήµερα είναι ουσιαστικά
οµογενοποίηση "οικονοµική"-στην παραγωγή, την κατανάλωση, την
εµπορική "κουλτούρα"-ή, στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται απλώς
για πολιτιστικές ανταλλαγές που εξαντλούνται µεταξύ κάποιων και
πάντως λίγων ελίτ (ανταλλαγές που δεν έχουν καµία δηµοκρατική
επίπτωση στα ευρέα τµήµατα του πληθυσµού). Tα αυταρχικά ή ψευδοδηµοκρατικά καθεστώτα ανθίζουν παντού, ενώ η καταστροφή των
παραδοσιακών πολιτισµών, χωρίς οποιαδήποτε εναλλακτική λύση,
ευνοεί την επιστροφή του θρησκευτικού και εθνοτικού φανατισµού µε τα
γνωστά φρικτά αποτελέσµατα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα ίδια τα
γεγονότα δείχνουν ότι η Mαντόνα δεν µπορεί να αποτελέσει µια
"αξιόπιστη" εναλλακτική λύση στο Kοράνι...
H µεταφορά σε άλλους πολιτισµούς εκείνων των στοιχείων της δυτικής
ιστορίας που εµείς θεωρούµε ότι έχουν καθολική ισχύ -και αυτά είναι,
κατά τη γνώµη µου, η ελευθερία της σκέψης, η ελευθερία της πολιτικής
ζωής και δράσης, η λαϊκή κυριαρχία, ο χωρισµός της θρησκευτικής από
την πολιτική σφαίρα -δεν είναι αυτόµατη.Tα στοιχεία αυτά ασφαλώς δεν
αποτελούν ούτε φυλετικό ούτε εθνοτικό προνόµιο, ούτε και κατάρα του
δυτικού ανθρώπου.Aλλά τι είναι; Eίναι το αποτέλεσµα µιας
µακροχρόνιας πάλης, η οποία άρχισε από το 12ο αιώνα.H άνθησή τους
στο µη δυτικό τµήµα του κόσµου δεν µπορεί να είναι µίµηση, αλλά
ενεργός αφοµοίωση από τους τοπικούς πληθυσµούς και µπορεί να
συµβεί µόνο µέσα στο πλαίσιο µιας αυθεντικής δηµιουργίας, µιας
σύνθεσης της τοπικής µε τη δυτική παράδοση. Σηµάδια µιας τέτοιας
δραστηριότητας εµφανίζονται ήδη σε διάφορες "υπό ανάπτυξη χώρες"
όπως, π.χ., η Iνδονησία, το Xονγκ-Kονγκ, η Kίνα, η Mπούρµα, οι
Φιλιππίνες, τµήµατα της Λατινικής Aµερικής.Aυτό δείχνει κατά την
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άποψή µου ότι για όλους τους λαούς του κόσµου υπάρχει η δυνατότητα
της αυτόνοµης πολιτικής δραστηριότητας, αλλά δείχνει επίσης το πόσο
τραχύς και αβέβαιος είναι ο δρόµος προς την ελευθερία.
Οι εναλλακτικές δυνατότητες που διαγράφονται για το µέλλον είναι δύο:
*Eίτε
οι Δυτικοί αποκτούν ξανά την πολιτική και πνευµατική τους
δηµιουργικότητα και γίνονται ικανοί να επηρεάσουν αποφασιστικά
µια γόνιµη επαφή ανάµεσα στην ευρωπαϊκή παράδοση και τις
άλλες κουλτούρες (κάτι τέτοιο µπορεί βεβαίως να ξεκινήσει και
από τον µη δυτικό κόσµο).
*Eίτε
όλος ο κόσµος σκλαβώνεται όλο και περισσότερο από την
αυτονοµηµένη πορεία της τεχνοεπιστήµης και της οικονοµικής
ανάπτυξης για την οικονοµική ανάπτυξη. Kαι τότε, µε κανένα
τρόπο, δεν θα µπορέσει να αποφευχθεί η εξάπλωση της πιο
εφιαλτικής ουτοπίας.
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Υστερόγραφο στην ασημαντότητα4

Απ ' όλα τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσμου -κρίσεις, αντιφάσεις,
αντιθέσεις, τομές-, εκείνο που με εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η

ασημαντότητα.

Ας πάρουμε τη διαμάχη ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά. Στις
ημέρες μας έχει χάσει το νόημα της. 'Οχι επειδή δεν υπάρχει υλικό, για
να τροφοδοτηθεί μια πολιτική διαμάχη, και μάλιστα μια πολύ σοβαρή
διαμάχη. Αλλά επειδή τόσο η Δεξιά όσο και η Αριστερά, λίγο έως πολύ,
λένε τα ίδια πράγματα.
Στη Γαλλία το 1983 οι Σοσιαλιστές ακολούθησαν κάποια πολιτική.
Μετά, ήρθε η Δεξιά με τον Μπαλλαντύρ και ακολούθησε την ίδια
πολιτική. Μετά, ξανάρθαν οι Σοσιαλιστές με τον Μπερεγκοβουά και
συνέχισαν την ίδια πολιτική. Μετά, ξανά η Δεξιά με τον Μπαλλαντύρ και
ξανά η ίδια πολιτική. Μετά, ο Σιράκ κέρδισε τις εκλογές λέγοντας «εγώ
θα κάνω κάτι άλλο» και, τελικά, έκανε κι αυτός τα ίδια.
Οι πολιτικοί είναι ανίσχυροι. Αυτό είναι βέβαιο. Το μόνο που μπορούν
να κάνουν είναι να «πηγαίνουν με το ρεύμα», δηλαδή να εφαρμόζουν μια
υπερ-φιλελεύθερη πολιτική, η οποία είναι της μόδας. Κατά τη γνώμη
μου, δεν πρόκειται για πολιτικούς αλλά για μικροπολιτικούς που
επιδίδονται σε ψηφοθηρία με οποιοδήποτε μέσον, με το marketing, κ.λπ.
Ουσιαστικά, αυτοί
Τον Νοέμβριο του 1996, ο Κορνήλιος Καστοριάδης δέχτηκε τον δημοσιογράφο
Ντανιέλ Μερμέ και συζήτησε μαζί του -με αφορμή το βιβλίο του Η άνοδος της
ασημαντότητας (La montee de Γ insigni-Gance., εκδ. Seuil, 1996)- στο πλαίσιο της
εκπομπής La-has si j'y suis του δημοσίου ραδιοφωνικού σταθμού France Inter. Μια
πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τον Δεκέμβριο του 1997, η France Inter επανέλαβε
την εκπομπή με θλιβερή αφορμή τον θάνατο του. Τις επόμενες ημέρες πολλοί
ακροατές τηλεφωνούσαν στον σταθμό και ζητούσαν το «κείμενο της εκπομπής»' το
αίτημα τους ικανοποιήθηκε. Αυτή η ραδιοφωνική συζήτηση δημοσιεύτηκε, με μορφή
ενιαίου κειμένου, στην Ελευθεροτυπία (20.7.1998) και έναν μήνα αργότερα στη
Monde Diplomatique (Αύγουστος 1998), ενώ το φθινόπωρο του ίδιου έτους
κυκλοφόρησε σε μια μικρή έκδοση με τίτλο Υστερόγραφο στην ασημαντότητα (Postscriptum sur Γ insignifiance, εκδ. L'Aube, 1998).
4
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οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόγραμμα. Στόχος τους είναι: είτε η
παραμονή τους στην εξουσία, είτε η επιστροφή τους σ' αυτήν. Και για να
τον πετύχουν, είναι ικανοί για όλα. Ο Μπιλ Κλίντον, για παράδειγμα,
στήριξε την προεκλογική του εκστρατεία αποκλειστικά και μόνον στις
μετρήσεις· το επιτελείο του, σε κάθε περίπτωση, θεωρούσε ότι η
επικρατούσα γνώμη μιας μέτρησης ταυτίζεται με την κοινή γνώμη...
Οπωσδήποτε, υπάρχει ενδογενής σχέση ανάμεσα στη μηδαμινή πολιτική
αυτού του είδους -ουσιαστικά, πρόκειται για το μη γίγνεσθαι της
πολιτικής- και στην ασημαντότητα που χαρακτηρίζει τους άλλους τομείς'
την ασημαντότητα στις τέχνες, στη φιλοσοφία, στη λογοτεχνία. Είναι το
πνεύμα του καιρού μας. Όλα συνεργούν προς αυτήν την κατεύθυνση,
προς τα ίδια αποτελέσματα. Όλα οδηγούν στην ασημαντότητα.
Περίεργο επάγγελμα η πολιτική, ακόμη κι αυτή εδώ η μηδαμινή
πολιτική. Γιατί; Διότι προϋποθέτει δύο ικανότητες που δεν συνδυάζονται
μεταξύ τους.
Η πρώτη ικανότητα είναι η κατάκτηση της εξουσίας (μπορεί να έχει
κανείς τις καλύτερες ιδέες, αλλά αυτό δεν χρησιμεύει, εάν δεν έχει
κατακτήσει την εξουσία). Η δεύτερη είναι, μετά την κατάκτηση της
εξουσίας, να την αξιοποιήσει κανείς, δηλαδή να κυβερνήσει.
Τίποτα όμως δεν εγγυάται ότι κάποιος που είναι ικανός να κυβερνήσει,
είναι επίσης ικανός να ανέβει στην εξουσία. Στο παρελθόν, στις απόλυτες
μοναρχίες, η άνοδος στην εξουσία προϋπέθετε να κολακεύει κανείς τον
βασιλιά ή να είναι ευνοούμενος της Μαντάμ Πομπαντούρ. Σήμερα, στις
ψευδο-δημοκρατίες μας, η άνοδος στην εξουσία προϋποθέτει να
κολακεύει κανείς την κοινή γνώμη ή να έχει τηλεοπτική φωτογένεια.
Χρησιμοποίησα τον όρο «ψευδο-δημοκρατία», διότι ανέκαθεν πίστευα
και πιστεύω ότι η λεγόμενη «αντιπροσωπευτική δημοκρατία» δεν είναι
αληθινή δημοκρατία. Οι αντιπρόσωποι της ελάχιστα αντιπροσωπεύουν
τους εκλογείς. Κατά κύριο λόγο, αντιπροσωπεύουν τον εαυτό τους,
ιδιαίτερα συμφέροντα, λόμπυ, κ.λπ.
Όταν λέμε ότι κάποιος με αντιπροσωπεύει για τέσσερα χρόνια, χωρίς να
έχω τη δυνατότητα ανάκλησης του, αυτό σημαίνει ότι απεκδύομαι της
κυριαρχίας μου. (Ο Ζαν-Ζακ Ρουσσώ το έχει πολύ καλά διατυπώσει: «οι
Άγγλοι νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι, επειδή εκλέγουν τους
αντιπροσώπους τους κάθε πέντε χρόνια, πλην όμως είναι ελεύθεροι
μόνον μία ημέρα κάθε πέντε χρόνια- την ημέρα των εκλογών».) Το
πρόβλημα δεν είναι μήπως στις εκλογές γίνει νοθεία και αλλοιωθούν τα
αποτελέσματα. Αλλού έγκειται το πρόβλημα. Οι εκλογές είναι
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υπονομευμένες, διότι οι επιλογές των ψηφοφόρων έχουν καθοριστεί εκ
των προτέρων.
Θα σας θυμήσω μια φράση του Αριστοτέλη: «Ποιος είναι πολίτης;
Πολίτης είναι ο ικανός να κυβερνήσει και να κυβερνηθεί».
Στη Γαλλία, υπάρχουν τριάντα εκατομμύρια πολίτες. Γιατί δεν είναι
ικανοί να κυβερνήσουν; Διότι όλη η πολιτική ζωή στοχεύει ακριβώς στο
να μη μαθαίνουν οι πολίτες πώς να κυβερνούν και, τελικά, να
εμπιστεύονται στους ειδικούς το έργο της διακυβέρνησης.
Υπάρχει δηλαδή μια αντι-πολιτική εκπαίδευση. Ενώ οι άνθρωποι έπρεπε
να αναλαμβάνουν όλων των ειδών τις πολιτικές ευθύνες και να παίρνουν
ανάλογες πρωτοβουλίες, τελικά, εθίζονται στο να ακολουθούν και να
ψηφίζουν τις πολιτικές επιλογές που άλλοι τους παρουσιάζουν έτοιμες.
Στις νεωτερικές κοινωνίες -ας πούμε από την εποχή της Αμερικανικής
και της Γαλλικής Επανάστασης έως περίπου τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμουπήρχαν φλέγουσες κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις. Αυτούς τους
δύο αιώνες τους σημάδεψαν σημαντικοί αγώνες. Τότε, οι άνθρωποι
έκαναν διαδηλώσεις. Όμως δεν διαδήλωναν απλώς για μια
σιδηροδρομική γραμμή (χωρίς αυτό να είναι περιφρονητέο), αλλά για
μεγάλα πολιτικά ιδεώδη. Τότε, οι άνθρωποι έκαναν απεργίες. Όμως δεν
απεργούσαν απλώς για τα μικρά συντεχνιακά συμφέροντα τους, αλλά για
μεγάλα ζητήματα που αφορούσαν όλους τους μισθωτούς.
Σήμερα, παρατηρείται σαφής υποχώρηση της πολιτικής δραστηριότητας.
Όσο οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την πολιτική δραστηριότητα και
αποσύρονται στην ιδιωτική τους σφαίρα, τόσο οι γραφειοκράτες και οι
μικροπολιτικοί προελαύνουν. Και οι τελευταίοι έχουν για δικαιολογία ότι
«ο κόσμος δεν κάνει τίποτα... γι' αυτόν τον λόγο αναλαμβάνουμε εμείς
πρωτοβουλίες...». Με τη σειρά του ο κόσμος λέει ότι «δεν αξίζει τον
κόπο να ανακατευόμαστε... φθάνουν τόσοι που ασχολούνται, στο κάτωκάτω τι μπορούμε να κάνουμε εμείς;...». Και έτσι δημιουργείται φαύλος
κύκλος.
Η υποχώρηση της πολιτικής δραστηριότητας συνδέεται και με την
κατάρρευση των μεγάλοι πολιτικών ιδεολογιών, είτε επαναστατικών είτε
ρεφορμιστικών, οι οποίες ήθελαν πραγματικά να αλλάξουν την κοινωνία.
Για χίλιους δυο λόγους, αυτές οι ιδεολογίες έχασαν το κύρος τουςέπαψαν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών, στις προσδοκίες
των ανθρώπων, στην κατάσταση της κοινωνίας, στην ιστορική εμπειρία.
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Η κατάρρευση του κομμουνισμού και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης
είναι ένα κεφαλαιώδες γεγονός.
Κατονομάστε μου όμως έστω έναν πολιτικό -για να μην πω πολιτικάντητης Αριστεράς, ο οποίος πράγματι να συλλογίστηκε τι συνέβη και γιατί.
Ποιος πολιτικός της Αριστεράς αποκόμισε κάποια διδάγματα από τα
γεγονότα αυτά;
Κι όμως η πορεία του κομμουνισμού -η πορεία προς τη θηριωδία, τον
ολοκληρωτισμό, τα Γκουλάγκ έως την κατάρρευση- απαιτεί οπωσδήποτε
πολύ βαθύ στοχασμό και συναγωγή συμπερασμάτων. Στοχασμό, για το τι
ένα κίνημα -που θέλει να αλλάξει την κοινωνία- μπορεί ή δεν μπορεί,
πρέπει ή δεν πρέπει, οφείλει ή δεν οφείλει να κάνει. Στην προκειμένη
περίπτωση οι κύριοι της Αριστεράς παίρνουν ένα ολοστρόγγυλο μηδέν.
Πώς δημιουργείται, λοιπόν, ο καλός πολίτης; Ποιες ιδιότητες πρέπει να
διαθέτει; Πρέπει να έχει γενικές ή ειδικές γνώσεις; Και τελικά, ποιοι
πολίτες πρέπει να κυβερνούν; Αυτό το δίλημμα έχει τεθεί από τον
Πλάτωνα. Ο Πλάτων έλεγε ότι οι φιλόσοφοι -αυτοί που έχουν γενική
θεώρηση των πραγμάτων και είναι πάνω από τους ειδικούς- πρέπει να
βασιλεύουν, δηλαδή να κυβερνούν. Η εναλλακτική λύση στις θέσεις του
Πλάτωνος είναι η αθηναϊκή δημοκρατία.
Ας πάμε στην Αθήνα του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα. Για τους Αθηναίους
εκείνης της εποχής κάθε πολίτης, ανεξαιρέτως κάθε πολίτης, είναι ικανός
να κυβερνήσει (θυμίζω ξανά τη διατύπωση του Αριστοτέλη: «πολίτης
είναι ο ικανός να κυβερνήσει και να κυβερνηθεί»). Και πώς γίνεται αυτό;
Με κλήρωση! Ρίχνουν κλήρο! Γιατί; Διότι πιστεύουν έμπρακτα ότι η
πολιτική δεν είναι υπόθεση των ειδικών. Διότι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει
πολιτική επιστήμη. Υπάρχει μόνον γνώμη -»δόξα» στα αρχαία ελληνικάπερί της πολιτικής. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι η ιδέα πως η πολιτική
δεν αποτελεί υπόθεση των ειδικών και πως όλες οι γνώμες έχουν ίσην
αξία, είναι η μόνη λογική δικαιολόγηση της αρχής της πλειοψηφίας.
Στην αρχαία Αθήνα, λοιπόν, τις πολιτικές αποφάσεις τις παίρνει ο λαός
και όχι οι ειδικοί. Υπάρχουν όμως και εξειδικευμένες δραστηριότητες. Οι
Αθηναίοι ασφαλώς δεν ήταν τρελοί να νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα... Τι
έκαναν, τότε, οι πολίτες της αρχαίας Αθήνας σε σχέση με αυτό το θέμα;
Πώς το αντιμετώπισαν; Έκαναν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Δημιούργησαν τις εκλογές. Σωστά ή λάθος, πάντως τις δημιούργησαν.
Και αυτό είναι γεγονός ιστορικά τεκμηριωμένο.
Για τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και μόνον γι' αυτές -για την
κατασκευή ναυπηγείων, για την ανέγερση ναών, για τη διεξαγωγή του
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πολέμου- χρειάζονται οι ειδικοί! Και αυτούς, τους ειδικούς, οι Αθηναίοι
πολίτες τους εκλέγουν! Να ποιο είναι το νόημα των εκλογών. Διότι
εκλογές σημαίνει εκλογή των καλυτέρων.
Αλλά πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο; Πώς επιτυγχάνεται η εκλογή
των καλυτέρων; Εδώ υπεισέρχεται ο όρος «εκπαίδευση του λαού». Ο
λαός καλείται να επιλέξει, να εκλέξει. Οι Αθηναίοι, λοιπόν, εκλέγουν
κάποιον για πρώτη φορά. Έστω ότι κάνουν λάθος. Έστω, ότι
διαπιστώνουν, για παράδειγμα, πως ο Περικλής είναι ένας θλιβερός
στρατηγός. Τι κάνουν σε μιαν τέτοια περίπτωση; Απλούστατα, δεν τον
ξαναεκλέγουν ή τον ανακαλούν.
Όμως, προκειμένου να έχει ουσία η γνώμη -η «δόξα»- των πολιτών για
τα κοινά, θα πρέπει να έχει καλλιεργηθεί. Αλλά με ποιον τρόπο
καλλιεργούν τη «δόξα» τους τη σχετική με τη διακυβέρνηση οι Αθηναίοι
πολίτες; Μα βέβαια κυβερνώντας! Ως εκ τούτου, η αθηναϊκή δημοκρατία
-και αυτό είναι το σημαντικό αποτελεί μια υπόθεση εκπαίδευσης και
αγωγής των πολιτών. (Αυτή η καίριας σημασίας διάσταση, καθώς όλοι
γνωρίζουμε, λείπει εντελώς σήμερα.)
Πρόσφατα, ένα γαλλικό περιοδικό δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας
έρευνας, σύμφωνα με την οποία το 60% των βουλευτών στη Γαλλία
ομολογούν ότι δεν έχουν ιδέα από οικονομία! Πρόκειται για τους
βουλευτές, που αποφασίζουν να αυξηθούν ή να μειωθούν οι φόροι, που
αποφασίζουν συνεχώς, ενώ δεν έχουν ιδέα από οικονομία... Τελικά, οι
βουλευτές, όπως και οι υπουργοί, είναι υπόδουλοι των τεχνικών
συμβούλων τους. Συμβουλεύονται τους δικούς τους ειδικούς, πλην όμως
έχουν και οι ίδιοι προκαταλήψεις ή προτιμήσεις.
Εάν παρακολουθήσετε από κοντά τη λειτουργία μιας κυβέρνησης ή ενός
μεγάλου γραφειοκρατικού μηχανισμού, θα διαπιστώσετε ότι οι
κυβερνώντες και οι υπεύθυνοι εμπιστεύονται τους ειδικούς. Ωστόσο,
επιλέγουν πάντα εκείνους τους ειδικούς που συμμερίζονται τις δικές τους
απόψεις. Πάντα βρίσκεται ένας οικονομολόγος που θα πει «ναι, κύριε
υπουργέ, όπως το λέτε πρέπει να γίνει». Πάντα βρίσκεται ένας ειδικός για
θέματα στρατιωτικά που θα πει «ναι, χρειάζεται πυρηνικός εξοπλισμός»
ή «όχι, δεν χρειάζεται πυρηνικός εξοπλισμός» και ούτω καθεξής...
Πρόκειται για ένα εντελώς ανόητο παιχνίδι, πλην όμως έτσι
κυβερνόμαστε σήμερα.
Επανέρχομαι στο δίλημμα: «ο πολίτης πρέπει να έχει γενικές ή ειδικές
γνώσεις;». Η δική μου απάντηση: πρώτον, οι ειδικοί στην υπηρεσία των
πολιτών και όχι στην υπηρεσία κάποιων πολιτικών δεύτερον, οι πολίτες
κυβερνώντας μαθαίνουν να κυβερνούν... Αλλά, για να είναι σε θέση οι
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άνθρωποι να ασχοληθούν με τα κοινά, θα πρέπει να έχουν λάβει την
ανάλογη παιδεία. Όμως, η σύγχρονη παιδεία δεν έχει απολύτως καμία
σχέση με αυτό το αίτημα. Στο σχολείο, ουσιαστικά, παίρνουμε
εξειδικευμένες γνώσεις.
Το σχολείο θα έπρεπε να είναι ιδιαιτέρως στραμμένο στα κοινά. Στο
σχολείο θα έπρεπε να αναλύεται σε βάθος κάθε τι που αφορά τους
οικονομικούς, τους κοινωνικούς και τους πολιτικούς μηχανισμούς. Θα
έπρεπε να υπάρχουν μαθήματα πραγματικής ανατομίας της σύγχρονης
κοινωνίας. Αλλά τι λέω τώρα... Εδώ τα σχολεία είναι ανίκανα να
διδάξουν ακόμη και Ιστορία.
Τα παιδιά βαριούνται στο μάθημα της Ιστορίας, ένα μάθημα που θα
έπρεπε να είναι συναρπαστικό.
Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για
αληθινή εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πολιτικό πεδίο. Κάτι τέτοιο,
προϋποθέτει αλλαγή των θεσμών. Προϋποθέτει νέους θεσμούς που να
επιτρέπουν -και όχι να αποτρέπουν, όπως οι σήμερον ισχύοντες- την
ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.
Ας εξετάσουμε, τώρα, για λίγο, τη σχέση του ανθρώπου με τη γνώση και
με την πίστη. Στον 20ό αιώνα γνωρίσαμε την άκρατη κυριαρχία της
ιδεολογίας -της ιδεολογικής πίστης- με την αυστηρή έννοια και, θα
έλεγα, με την κακή έννοια του όρου.
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα από τη δεκαετία του '70. Ας πάρουμε τις
μαοϊκές ομάδες. Το πρόβλημα με τους μαοϊκούς δεν έγκειται στην άγνοια
τους για το τι πραγματικά συνέβαινε στην Κίνα. Οι μαοϊκοί, είτε είχαν
μυηθεί στο δόγμα από τους καθοδηγητές τους, είτε το είχαν δεχτεί από
μόνοι τους χωρίς την παρεμβολή τρίτων. Το πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται
στο ότι οι ίδιοι -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- αποδέχτηκαν μιαν τέτοιου
τύπου χειραγώγηση. Γιατί; Για ποιον λόγο; Διότι ήταν ανάγκη να είναι
χειραγωγημένοι. Διότι είχαν ανάγκη να πιστεύουν. Και αυτό ακριβώς το
θέμα ήταν ανέκαθεν η μεγάλη πληγή του επαναστατικού κινήματος.
Η γνώση και η πίστη. Ο Αριστοτέλης, στον οποίο συνεχώς αναφέρομαι
και για τον οποίο έχω απέραντο σεβασμό, έχει πει κάτι - δεν μπορώ να
πω ότι είναι ανοησία, δεδομένου ότι πρόκειται για τον Αριστοτέλη, που
δεν είναι σωστό: «ο άνθρωπος είναι ζώον, το οποίο επιθυμεί τη γνώση».
Δεν συμφωνώ.
Από την πλευρά μου υποστηρίζω ότι ο άνθρωπος δεν είναι ζώον, το
οποίο επιθυμεί τη γνώση, αλλά ζώον το οποίο επιθυμεί την πίστη και,
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ακριβέστερα, τη βεβαιότητα μιας πίστης' εξ ου η μεγάλη δύναμη των
θρησκειών, εξ ου η μεγάλη δύναμη των πολιτικών ιδεολογιών.
Στο ξεκίνημα του, το εργατικό κίνημα χαρακτηριζόταν από έντονα
κριτική στάση. Θυμηθείτε τους δύο πρώτους στίχους από το δεύτερο
κουπλέ της Διεθνούς, που εξ άλλου είναι ο ύμνος της Κομμούνας: «δεν
υπάρχει υπέρτατος Σωτήρας ούτε Θεός» (άρα, εξοβελίζεται η θρησκεία),
«δεν υπάρχει Καίσαρ ούτε Αρχηγός» (άρα, έξω κι ο Λένιν)! Είδαμε όμως
τι επακολούθησε ... Είδαμε πού οδήγησε η ανάγκη για πίστη...
Άραγε, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, γίναμε σήμερα τουλάχιστον λίγο
πιο σοφοί; Νομίζω ότι η εξέλιξη στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
καθώς και η εξέλιξη γενικώς της κοινωνίας έχουν συμβάλει, ώστε να
αποκτήσουν οι άνθρωποι κάπως πιο κριτική διάθεση.
Βέβαια, η ανάγκη για πίστη παραμένει. Υπάρχει πάντα ένα ποσοστό που
διακαώς αναζητεί την πίστη' μιαν πίστη. Έτσι, βλέπουμε σε άλλες χώρες
-όχι τόσο στη Γαλλία- φαινόμενα και, κινήματα, όπως η σαϊεντολογία, οι
διάφορες σέχτες, ο φονταμενταλισμός. Χωρίς αμφιβολία, σήμερα, η
στάση των ανθρώπων είναι πιο κριτική και πιο σκεπτικιστική από ό,τι
ήταν στο παρελθόν. Είναι όμως μια στάση που αναστέλλει τη δράση.
Στο σημείο αυτό θα θυμίσω ότι ο Περικλής στον Επιτάφιο λέει στους
Αθηναίους πως μόνον αυτοί έχουν κατορθώσει, ώστε η σκέψη τους να
μην αναστέλλει τη δράση τους! Καταπληκτικό! Και προσθέτει: «εις τους
άλλους, αντιθέτως, η μεν αμάθεια γεννά θράσος, η δε σκέψις
ενδοιασμόν». 5
Τις τελευταίες δεκαετίες διανύουμε μιαν περίοδο κατάργησης των
φραγμών και των ορίων σε όλους τους τομείς. Αυτό συνεπάγεται την
επιθυμία του απεριόριστου. Πρόκειται για μια μορφή απελευθέρωσης,
που υπό μιαν έννοια αποτελεί μεγάλη κατάκτηση.
Πρέπει όμως επίσης να μάθουμε -και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία- να
αυτοπεριοριζόμαστε, τόσο ως άτομα όσο και ως σύνολο. Η
καπιταλιστική κοινωνία σήμερα είναι μια κοινωνία που από κάθε άποψη
οδεύει προς την καταστροφή της' μια κοινωνία ανίκανη να
αυτοπεριοριστεί. Όμως μια πραγματικά ελεύθερη κοινωνία, μια κοινωνία
αυτόνομη, πρέπει να ξέρει να αυτοπεριορίζεται.
Ο αυτοπεριορισμός ισοδυναμεί με απαγόρευση, θα υποστηρίξουν
ορισμένοι. Όχι. Δεν εννοώ απαγόρευση με την έννοια της καταστολής.
5

Θουκυδίδου Ιστορίαι, μτφ. Ελ. Βενιζέλου, Βιβλίο Β', κεφ. 38-41.
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Εννοώ, να ξέρουμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να τα
επιθυμούμε ή που δεν πρέπει να τα κάνουμε. Παράδειγμα, το
περιβάλλον. Καταστρέφουμε τον πλανήτη, στον οποίο ζούμε.
Σκέφτομαι τα θαύματα: το Αιγαίο Πέλαγος, τις χιονισμένες οροσειρές,
την «όψη» του Ειρηνικού ωκεανού από μια γωνιά της Αυστραλίας, το
Μπαλί, τις Ινδίες, την επαρχία της Γαλλίας που την ερημώνουμε. Όσα
θαύματα, τόσες καταστροφές. Καταστρέφουμε τον πλανήτη, ενώ θα
έπρεπε να είμαστε οι κηπουροί του. Θα έπρεπε να τον θεραπεύουμε,
δηλαδή να τον καλλιεργούμε και να τον φροντίζουμε έτσι όπως είναι.
Μια τέτοια δραστηριότητα θα έπρεπε να αποτελεί βάση και
προσανατολισμό της ζωής μας. Αλλά αυτή είναι πολύ δύσκολη
αποστολή.
Προφανώς όμως όλα τα παραπάνω δεν έχουν σχέση ούτε με το σημερινό
σύστημα, ούτε με το σημερινό κυρίαρχο φαντασιακό. Το φαντασιακό της
εποχής μας είναι το φαντασιακό της απεριόριστης επέκτασης και της
συσσώρευσης άχρηστων πραγμάτων... Δηλαδή; Δηλαδή, μια τηλεόραση
σε κάθε δωμάτιο, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής σε κάθε δωμάτιο και
ούτω καθεξής. Σ' αυτό το φαντασιακό στηρίζεται το σύστημα. Και είναι
αυτό ακριβώς που πρέπει να καταστραφεί.
Τι θα μπορούσε λοιπόν να προτείνει κανείς για τη σημερινή κατάσταση,
δεδομένου ότι είναι πολύ εύκολο να παρασυρθούμε, να αφεθούμε; (Ως
γνωστόν, ο άνθρωπος είναι ζώον οκνηρόν.) θα καταφύγω και πάλι στους
αρχαίους. Υπάρχει μια υπέροχη φράση του Θουκυδίδη: «πρέπει να
διαλέξουμε ανάμεσα στην οκνηρία και την ελευθερία»! Αλλά και ο
Περικλής, εάν δεν κάνω λάθος, έλεγε στους Αθηναίους: «εάν θέλετε να
είστε ελεύθεροι, πρέπει να εργάζεστε»!
Η ελευθερία είναι δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα, η οποία ξέρει τα
όρια της, ξέρει να αυτοπεριορίζεται. Η ελευθερία γνωρίζει ότι όλα μπορεί
να τα κάνει, αλλά επίσης γνωρίζει ότι δεν πρέπει να τα κάνει όλα. Αυτό
είναι, για μένα, το μεγάλο πρόβλημα της δημοκρατίας και του
ατομικισμού.
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Η πολιτική διάσταση της ψυχανάλυσης6

Η ψυχαναλυτική δραστηριότητα ιστορικά άρχισε ως ιατρική πρακτική. Ο
Φρόυντ χρειάστηκε ένα τέταρτο του αιώνα μέχρι να αποφασίσει -στο
δοκίμιο του «Το ζήτημα της ψυχανάλυσης από μη γιατρό» («La question
de Γ analyse profane»)- ότι, για να ασκήσει κανείς την ψυχανάλυση,
είναι λιγότερο σημαντικό το να έχει σπουδάσει ιατρική από ό,τι το να
γνωρίζει λογοτεχνία, εθνολογία, Ιστορία. Θα προσέθετα ότι πρέπει να
γνωρίζει, επίσης, και φιλοσοφία και πολιτική θεωρία. Δεν ξέρω πόσο
χρόνο χρειάστηκε ακόμη μετά από αυτό η Αμερικανική Ψυχαναλυτική
Εταιρεία, για να παραδεχτεί ότι η διδακτορική διατριβή στην Ιατρική δεν
είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να ασκήσει κανείς την
ψυχανάλυση.
Σήμερα, έχουμε φθάσει εντελώς στο άλλο άκρο. Σήμερα όλα
επιτρέπονται. Σήμερα έχει διαμορφωθεί μια σχεδόν ενιαία γραμμή, που
συνδέει την ψυχανάλυση με τη χαρτομαντεία και την αστρολογία, και
όπου ενδιάμεσοι σταθμοί είναι η παροχή ψυχο-συμβουλών κατ'
έμπνευση, η σεξολογία, οι διάφορες εκδοχές του μπιχεβιορισμού, η

6

Τον Σεπτέμβριο του 1999, κυκλοφόρησε στη Γαλλία το βιβλίο του Κορνηλίου
Καστοριάδη, Figures du pensable (εκδ. Seuil), του οποίου ο τίτλος σε ελεύθερη
ατόδοση στα ελληνικά θα ήταν Μορφές τον νοητού. Είναι το πρώτο βιβλίο που
εκδόθηκε μετά τον θάνατο του και αποτελεί μικρό μέρος από τα ογκώδη ανέκδοτα
γραπτά του. (Το πολύτιμο αυτό υλικό επεξεργάζεται η Association Cornelius
Castoriadis, που ίδρυσαν στο Παρίσι μαθητές, φίλοι και η οικογένεια του και που
πρόεδρόί της είναι ο επιφανής ιστορικός Πιερ Βιντάλ-Νακέ.) Σημειώνουμε ΟΊ το
βιβλίο Figures du pensable αποτελεί τον έκτο και τελευταίο τόμο του έργου του
Σταυροδρόμια του λαβύρινθου. Περιλαμβάνει κείμενα και μελέτες πολύ
διαφορετικής τάξης: η ανθρωπογονία στον Αισχύλο, τα όρια της «ορθολογικότητας»
του καπιταλισμού, τα όρια της ψυχανάλυσης, η δημοκρατία ως ρητή αυτοθέσμιση της
κοινωνίας. Από αυτό το βιβλίο του Κορνηλίου Καστοριάδη και από το κεφάλαιο
Ψυχή προέρχεται το παρόν κείμενο. Ειδικότερα, πρόκειται για απόσπασμα του
κειμένου του για το ψυχαναλυτικό συνέδριο Building Bridges: A Conference on
Psychoanalysis and Culture, που οργάνωσε το William Alhnson White Institute της
Νέας Υόρκης, τον Νοέμβριο του 1997.(Το κείμενο διάβασε στο συνέδριο ο Joel
Whitebook.)
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πρωταρχική κραυγή, κ.λπ. Μπορείτε μόνοι σας να συμπληρώσετε τον
κατάλογο.
Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των πρακτικών -από την πιο
αυστηρή ψυχανάλυση μέχρι τις πιο εκφυλισμένες και τις πιο
ευφάνταστες σημερινές παραλλαγές της- είναι η ιδέα της θεραπείας.
Θεραπεία μπορεί να σημαίνει δύο τινά: πρώτον, επειδή υποφέρει κανείς,
έχει έντονη επιθυμία να ανακουφιστεί' δεύτερον, επειδή παρεκκλίνει
κανείς από μιαν ορισμένη νόρμα, έχει την ανάγκη να «αναμορφωθεί».
Πάντως, και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση εγείρονται
ερωτήματα που είναι σχεδόν αδύνατον να απαντηθούν ερωτήματα
αβυσσαλέα, σχετικά με τον σκοπό ή τους σκοπούς της ψυχανάλυσης.
Το να μιλάμε για παρέκκλιση από μια νόρμα, προϋποθέτει ότι
γνωρίζουμε τι είναι και τι θα έπρεπε να είναι αυτή η νόρμα' και, επίσης,
ότι είμαστε έτοιμοι να την υπερασπιστούμε. Μια νόρμα μπορεί να είναι
είτε βιολογική είτε κοινωνική.
Στον δικό μας τομέα, δηλαδή στον τομέα της ψυχανάλυσης, παρά τις
επίμονες προσπάθειες να καθοριστεί τι είναι μια «νορμάλ» εξέλιξη ή μια
«νορμάλ» σεξουαλικότητα, δεν έχει κανένα νόημα να καθορίσουμε μια
βιολογική νόρμα. Δεν έχουμε και δεν μπορούμε να έχουμε ένα
στερεότυπο κανονιστικό για το τι θα έπρεπε να είναι μια «νορμάλ» ψυχή.
Ας θυμηθούμε απλώς και μόνον την παρέκβαση του Φρόυντ σε ένα από
τα τελευταία κείμενα του -»Ολοκληρωμένη και ανολοκλήρωτη
ψυχανάλυση» («Analyse terminee et analyse interminable»). Ο Φρόυντ σ'
αυτό το κείμενο διερωτάται, και ρωτά και τον αναγνώστη του, για ποιον
λόγο θα έπρεπε την αμφισεξουαλικότητα να τη θεωρούμε «μη-νορμάλ»'
και απαντά απερίφραστα ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος.
Στην ψυχανάλυση λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα να καθορίσουμε μια
βιολογική νόρμα. Ωστόσο, εξ ίσου, δεν μπορούμε να δεχτούμε, χωρίς
κριτική και αντίλογο, ότι οι ισχύουσες κοινωνικές νόρμες είναι ορθές.
Μια κοινωνική νόρμα είναι κοινωνικά θεσμισμένη. Δεν υπάρχει ανάγκη
να αποδείξουμε τη σχετικότητα της στον χώρο και τον χρόνο.
Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι η ομοφυλοφιλία εδιώκετο ποινικά σε πολλές
χώρες μέχρι και το 1960. Γνωρίζουμε, επίσης, τη σκληρή τιμωρία που
επέβαλαν τα βρετανικά δικαστήρια λόγω ομοφυλόφιλων σχέσεων στον
Όσκαρ Γουάιλντ και τον Άνταμ Τούρινγκ, στο τέλος του 19ου αιώνα (ο
δεύτερος εξωθήθηκε στην αυτοκτονία μετά την αποφυλάκιση του).
Σήμερα ακόμη, στο τέλος του 20ού αιώνα, ο σοδομισμός και οι
στοματικές σεξουαλικές σχέσεις αποτελούν αδικήματα, που τιμωρούνται
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με πολλά χρόνια φυλάκισης στη Γεωργία των Ηνωμένων Πολιτειών
ενδεχομένως και σε άλλες Πολιτείες.
Γενικότερα, και χωρίς να προχωρήσουμε πιο πέρα, σύμφωνα με τις έως
τώρα ιστορικές και εθνολογικές μας γνώσεις, η ψυχανάλυση δεν θα
μπορούσε να στηρίξει την ορθότητα των κοινωνικών κανόνων στον
σεξουαλικό τομέα. Εάν το έπραττε, τότε, η ψυχανάλυση θα δεχόταν τήι
εντελώς δικαιολογημένη μομφή ότι προσαρμόζεται στις υπάρχουσες
κοινωνικές νόρμες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μιαν αναγκαία σύνδεση
ανάμεσα στα ψυχαναλυτικά και τα πολιτικά προβλήματα (με την πιο
ριζική έννοια του πολιτικού στοιχείου: αυτό που έχει σχέση με τη
θέσμιση της κοινωνίας και το περιεχόμενό της).
Θα σταθώ τώρα στην ιδέα του ψυχικού πόνου, ανεξάρτητα από τα
αισθήματα συμπάθειας που το φαινόμενο αυτό ξυπνά μέσα μας. Κάθε
ανθρώπινη ζωή περιλαμβάνει αναγκαστικά τον πόνο. Ποιοι όμως είναι
εκείνοι που θα ορίσουν τα σύνορα ανάμεσα στον «νορμάλ» και τον «μηνορμάλ» πόνο (εκτός κι αν θέλουν να παραστήσουν τους υπερασπιστές
ενός συγκεκριμένου προτύπου «ψυχικής υγείας»); Πολλά, λοιπόν, τα
ερωτήματα που ανακύπτουν. Πρέπει να δεχτούμε το ψυχοθεραπευτικό
αίτημα των ανθρώπων που υποφέρουν, επειδή εγκαταλείφθηκαν από τον
φίλο ή τη φίλη τους; Πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι τόσοι
άνθρωποι γύρω μας, κάθε φορά που αντιμετωπίζουν μια δύσκολη
κατάσταση, ξεσπούν στα Valium και στα Temesta και σε διάφορα άλλα
τέτοιου είδους χάπια; Και, εάν ναι, γιατί τότε δεν παραχωρούμε τη θέση
μας στους ειδικούς της ψυχοφαρμακολογίας;
Ο Φρόυντ έχει δώσει έναν φαινομενικά άμεμπτο ορισμό για τον σκοπό
(και τους σκοπούς) της ψυχανάλυσης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ορισμό
του σκοπός της ψυχανάλυσης είναι «η αποκατάσταση της ικανότητας να
αγαπάμε και να εργαζόμαστε».
Αλλά να αγαπάμε τι; Και, ακόμη πιο προβληματικό, να εργαζόμαστε
προς τι;
Θέλουμε να αποκαταστήσουμε την ικανότητα της εργασίας σ' ένα
εργοστάσιο που λειτουργεί σύμφωνα με το σύστημα των Φορντ και
Ταίηλορ; Δηλαδή η δουλική υποταγή στις υπάρχουσες συνθήκες
εργασίας θα ήταν έγκυρος δείκτης ψυχικής υγείας; Μα η εργασία
αποτελεί αξία στον βαθμό που οι ίδιοι οι σκοποί της είναι θετικά
επενδεδυμένοι- χωρίς αμφιβολία, αυτή η θετική επένδυση έχει έναν
κοινωνικά θεσμισμένο χαρακτήρα. Η αγάπη, πάλι, θέτει άλλα
ερωτήματα.
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Ιδίως ερωτήματα που αναδύονται από το ακαθόριστο του περιεχομένου
της, από τον μη προσδιορίσιμο χαρακτήρα του αντικειμένου της, από την
αινιγματική σχέση της με τον χρόνο.
Ο Φρόυντ μίλησε, επίσης, με ταπεινότητα για την ψυχανάλυση,
χαρακτηρίζοντας την ως μια πρακτική που αποσκοπεί να οδηγήσει το
άτομο από τον νευρωτικό στον κοινό ανθρώπινο πόνο. Η παραπάνω
διάκριση, κατά την άποψη μου, είναι εμφανής σε όσους έχουν κάποια
οικειότητα με την ψυχική ζωή. Και πάλι όμως θα ήταν μάταιο να
ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να διαχωρίσουμε αυστηρά αυτές τις δύο
καταστάσεις.
Έρχομαι τώρα στο ενδιαφέρον και θαρραλέο κείμενο του Λώρενς
Γιάκομπσον 7 στο σημείο ειδικά που αναφέρεται σε δύο ασθενείς του: στη
μη-αυθεντικότητα της σχέσης με την ίδια τη ζωή τους. Αυτό είναι κάτι
που με εγγίζει ιδιαίτερα. Επιπλέον, προσωπικά, δεν θα μπορούσα ποτέ να
γίνω φίλος κάποιου, στον οποίο θα αισθανόμουν ότι του λείπει η
αυθεντικότητα. Όμως το πρόβλημα έγκειται ακριβώς στο τι σημαίνει
«αισθάνομαι» (feel). Δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη σημασία του, ούτε
και για την ικανότητα μου να πω ποιος είναι και ποιος δεν είναι
αυθεντικός' είμαι ωστόσο εντελώς ανίκανος να το εκφράσω με
αφηρημένες λέξεις. Για μένα, είναι κάτι ανάλογο με τη διαφορά που
υπάρχει, ας πούμε, ανάμεσα στον Μπετόβεν και τον Σαιν-Σανς. Στη
λογοτεχνία, η μη-αυθεντικότητα -«οι κενοί άνθρωποι, οι υπερφύαλοι
άνθρωποι» («the hollow men, the stuffed men»), όπως λέει ο Τ.Σ. Έλιοταποτελεί ένα αντικείμενο μελέτης καθ' όλα νόμιμο. Αλλά ακόμη και για
τα λογοτεχνικά πρόσωπα, ποιος θα μπορούσε να πει με βεβαιότητα εάν η
Μαντάμ Μποβαρύ υπήρξε αυθεντική ή όχι; Ίσως, μοναδική στιγμή
αυθεντικότητας στη ζωή της ήταν η στιγμή της αυτοκτονίας της - αλλά σ'
αυτήν την περίπτωση, δεν θα μας χρησίμευε σε τίποτα να το ξέρουμε.
Η ψυχανάλυση εμπεριέχει μια. πολιτική διάσταση που είναι αδύνατον να
την αγνοήσουμε. Φυσικά, με τον όρο πολιτική δεν εννοώ το επάγγελμα
του κ. Κλίντον ή του κ. Τζίνγκριτς (ήταν ο επικεφαλής των
Ρεπουμπλικάνων στο Κονγκρέσσο), αλλά τα προβλήματα και τις
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θέσμιση της κοινωνίας. Έτσι,
αναπόφευκτα, η ψυχανάλυση εμπλέκεται στις διαμάχες που αφορούν :ις
πολιτικές ιδέες και δραστηριότητες. Με την έννοια αυτή, η ψυχανάλυση
είναι πρακτική δραστηριότητα, η οποία ανήκει στον χώρο της δόξας
(δηλαδή της γνώμης, με την αρχαιοελληνική έννοια) και όχι της
επιστήμης. Και αυτό το συνειδητοποιούμε κάθε φορά που
αναρωτιόμαστε σχετικά με τους στόχους της ψυχανάλυσης.
7

Ένας από τους συμμετέχοντες στο ψυχαναλυτικό συνέδριο.
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Οι στόχοι της ψυχανάλυσης αφορούν υποχρεωτικά ένα κοινωνικό άτομο.
Ειδικότερα, αφορούν τη σχέση αυτού του ατόμου με τον εαυτό του και
με τον Άλλον. Όμως, επιπλέον, αφορούν τη σχέση αυτού του ατόμου και
με ένα περιβάλλον προσδιορισμένο από την κοινωνική οργάνωση.
Πάντως, είναι εντελώς απρόσφορο να απαιτούμε από την ψυχανάλυση να
πραγματοποιήσει μια «μεταστροφή στις σχέσεις». Ασφαλώς, η
ψυχανάλυση λαμβάνει υπ' όψιν τις σχέσεις του ασθενούς με το
περιβάλλον του. Ο Φρόυντ ποτέ δεν έπαψε να μιλάει για τις σχέσεις των
ασθενών του με τον περίγυρο τους. Όμως το πρόβλημα που αντιμετώπισε
εκείνος τότε, παραμένει ακριβώς το ίδιο μέχρι σήμερα: δεν έχει
αναγνωριστεί σαφώς ότι εκτός από τον κάθε συγκεκριμένο Άλλον, η
ψυχανάλυση προϋποθέτει -και στην πρακτική και στη θεωρία της- όλο το
δίκτυο των ανώνυμων και απρόσωπων κοινωνικών θεσμών και
σημασιών.
Όταν στην ψυχανάλυση μιλάμε για «μοραλιστικές» ή «ηθικές
παραμέτρους», πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν πως ο μοραλισμός και η
ηθική -αντίθετα με ό,τι ισχυρίζεται η χριστιανική και μεγάλο μέρος της
φιλοσοφικής παράδοσης- αποτελούν ασφαλώς μια διάσταση της
πολιτικής. Και, πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο μοραλισμός και η ηθική
δεν διαχωρίζονται από την πολιτική.
Ως προς το θέμα των σχέσεων ψυχανάλυσης-πολιτικής, θα παρουσιάσω
τις απόψεις μου αναγκαστικά με τρόπο δογματικό. Εξ άλλου, στο πεδίο
αυτό δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει μια εκ των προτέρων «θεμελίωση»"
μόνον εκ των υστέρων είναι δυνατό·» να δώσει κανείς λογική αιτιολογία.
Η ψυχανάλυση και η πολιτική, ουσιαστικά, έχουν το ίδιο αντικείμενο:
την αυτονομία των ανθρώπινων όντων. Εάν αναγνωρίζουμε τον
θεμελιωδώς κοινωνικό χαρακτήρα των ανθρώπων, τότε βλέπουμε ότι η
αυτονομία (και η ελευθερία) είναι υποχρεωτικά ατομική και συλλογική.
Δεν μπορώ να ζήσω εντελώς μόνος - και μόνος δεν θα μπορούσα ποτέ να
είχα γίνει ανθρώπινο ον. Δεν μπορώ, επί πλέον, να εξαφανίσω τους
άλλους. Συνεπώς, το ερώτημα τίθεται ως εξής: πώς μπορώ να είμαι
ελεύθερος, εάν είμαι υποχρεωμένος να ζω σε μια κοινωνία, στην οποία ο
νόμος καθορίζεται από κάποιον άλλον; Η μόνη αποδεκτή απάντηση
συνίσταται στο να πω: έχω την ουσιαστική δυνατότητα να συμμετέχω
ισότιμα με οποιονδήποτε άλλον στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή του
νόμου. Και αυτό είναι το πραγματικό νόημα της δημοκρατίας.
Πώς μπορώ όμως να είμαι ελεύθερος, εάν με κυβερνά το ασυνείδητο
μου; Αφού δεν γίνεται ούτε να το εξαφανίσω ούτε να το απομονώσω, η
μόνη απάντηση είναι: μπορώ να είμαι ελεύθερος, εάν διαμορφώσω μιαν
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άλλου τύπου σχέση με το ασυνείδητο μου- μια σχέση χάρη στην οποία θα
είμαι σε θέση να ξέρω, στο μέτρο του δυνατού, τι μου συμβαίνει- μα
σχέση που θα μου επιτρέπει να ελέγχω, στο μέτρο το» δυνατού, ό,τι από
το ασυνείδητο μου εκδηλώνεται στην καθημερινή εξωτερική μου
δραστηριότητα. Και αυτό ακριβώς είναι που ονομάζω εδραίαση μιας

στοχαστικής και αποφασίζουσας υποκειμενικότητας.

Είναι εύκολο να δείξουμε ότι μια αυτόνομη κοινωνία είναι εφικτή μόνον
εφόσον αποτελείται από αυτόνομα άτομα. Είναι εύκολο να δείξουμε,
επίσης, ότι αυτόνομα άτομα μπορούν να υπάρξουν μόνον σε μιαν
αυτόνομη κοινωνία. Κι αυτό, διότι μόνον με την ουσιαστική άσκηση της
αυτονομίας αναπτύσσεται η αυτονομία' εξ άλλου, μια εκπαίδευση
προσανατολισμένη προς την αυτονομία των ατόμων μπορεί να υπάρξει
μόνον σ' αυτόν τον τύπο κοινωνίας.
Είναι σαφές ότι την αυτονομία δεν μπορούμε ούτε να την επιβάλουμε
ούτε να την «διδάξουμε». Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ως
ψυχαναλυτές είναι να βοηθήσουμε τον ψυχαναλυόμενο να προχωρήσει
προς την αυτονομία, πράγμα που προϋποθέτει ταυτόχρονα μιαν ορισμένη
γνώση και μιαν ορισμένη δραστηριότητα.
Η επίτευξη της μεταφοράς αυτής της γνώσης είναι ο σκοπός της
ψυχαναλυτικής ερμηνείας, η οποία θα επιτρέψει-! ακριβώς στον
ψυχαναλυόμενο να προσεγγίσει τα κρυφά και απωθημένα κίνητρα και τις
ορμές του. Πρέπει όμως να οδηγήσουμε τον ψυχαναλυόμενο με τέτοιον
τρόπο, ώστε να γίνει σταδιακά ο ίδιος ικανός να αναπαραγάγει την
ψυχαναλυτική ερμηνεία μόνος του.
Η ψυχανάλυση είναι μια δραστηριότητα πάνω στον εαυτό μας, ένας
στοχασμός του εαυτού μας για τον εαυτό μας. Η ψυχανάλυση είναι η
επίτευξη της ατομικής αυτονομίας, μέσω της αποτελεσματικής άσκησης
της με τη βοήθεια ενός άλλου προσώπου. Η συμβολή αυτού του άλλου
προσώπου, δηλαδή του ψυχαναλυτή -που τα όρια της καθορίζονται
ανάλογα με τις ανάγκες της ψυχαναλυτικής διαδικασίας, από τον
ψυχαναλυόμενο, σε σχέση με την εξέλιξη της πορείας του-, δεν είναι
εφαρμογή μιας τεχνικής αλλά μιας πράξης. Δηλαδή είναι η δράση ενός
προσώπου που προσφέρεται να βοηθήσει ένα άλλο πρόσωπο, ώστε να
κατακτήσει τη δυνατότητα του για αυτονομία. Στον βαθμό που το
συγκεκριμένο περιεχόμενο αυτού του σκοπού δεν είναι a priori
καθορισμένο -και δεν μπορεί να είναι, αφού προϋποθέτει την
απελευθέρωση τον δημιουργικών ικανοτήτων του ριζικού φαντασιακού
τού ψυχαναλυομένου- η ψυχανάλυση είναι δημιουργία· με άλλα λόγια,
είναι ποίησις.
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Βλέπω λοιπόν στην ψυχανάλυση μια πρακτικο-ποιητική δραστηριότητα.
Αυτή ακριβώς η πρακτικο-ποιητική δραστηριότητα καθορίζει, επίσης,
εκτός από την ψυχανάλυση, και τα άλλα δύο επαγγέλματα που ο Φρόυντ
τα θεωρούσε «αδύνατα»: την παιδαγωγική και την πολιτική.
Η ψυχανάλυση -όπως η πολιτική και η παιδαγωγική- είναι η δράση μιας
αυτονομίας σε μιαν άλλη δυνητική αυτονομία. Ο σκοπός και των τριών
επαγγελμάτων συνίσταται στο να δημιουργήσουν αυτές τις νέες μορφές,
που είναι τα αυτόνομα άτομα και η αυτόνομη κοινωνία.
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Κορνήλιος Καστοριάδης

ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΑΣ
Διάλεξη στον Τριπόταµο Τήνου στις 20/8/1994
Δηµοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία στις 21/8/1994
Τι σηµαίνει το γεγονός ότι διερωτώµεθα για τη σχέση µας µε την
παράδοση; Οτι κατά κάποιον τρόπο έχουµε βγει απ’ την παράδοση. Αυτό
το καταλαβαίνουµε πρώτα-πρώτα εµπειρικά. Οι φυλές και οι λαοί που
έχουν µείνει κλεισµένοι µέσα στην παράδοσή τους δεν βλέπουν καν την
παράδοση σαν παράδοση: ζουν µέσα σε αυτήν και θεωρούν την παρούσα
ζωή τους σαν συνέχεια ενός αµετάβλητου τρόπου ζωής. Και µπορούµε
να το καταλάβουµε και λογικά: για να διερωτηθούµε για τη σχέση µας
µε την παράδοση πρέπει η σχέση αυτή να έχει γίνει, περισσότερο ή
λιγότερο προβληµατική, πρέπει να έχει δηµιουργηθεί µια απόσταση απ’
την παράδοση. Απόσταση δεν σηµαίνει απεµπόληση ή λησµονιά.
Σηµαίνει και άλλου είδους παρουσία και άλλου είδους σχέση. Μια
σύντοµη ανασκόπηση της ανθρώπινης ιστορίας µας δείχνει ακριβώς δυο
κύριους τύπους σχέσης µε την παράδοση.
Ο πρώτος που ασφαλώς πρέπει να ήταν και µόνος για εκατοντάδες
χιλιάδες χρόνια µέχρι την 1η χιλιετία πΧ, είναι ο τύπος των αρχαϊκών (ή
πρωτόγονων ή αγρίων) κοινωνιών. Αν στηριχτούµε στη γνώση που
έχουµε για τέτοιου τύπου κοινωνίες από την εθνολογία (που τις µελέτησε
τους δυο τελευταίους αιώνες), θα συνάγουµε ότι σε αυτές τις κοινωνίες,
τρόπος ζωής, έθιµα, οργάνωση, τεχνική, διαβιβάζονται σχεδόν
αναλλοίωτα από γενιά σε γενιά. Ανεπαίσθητες αλλοιώσεις βέβαια
συνεχώς εµφανίζονται, αλλιώς δεν θα υπήρχε διάκριση ανάµεσα στις
διάφορες ηωλιθικές, παλαιολιθικές και νεολιθικές εποχές.Αλλά οι
κοινωνίες αυτές δεν έχουν συνείδηση αυτών των αλλοιώσεων. Πιστεύουν
ότι από τότε που υπάρχει η φυλή τους, η ζωή τους και οι νόµοι τους
έµειναν οι ίδιοι. Βέβαια από όσο ξέρουµε, όχι µόνο υπάρχει µια
συνείδηση του χρόνου και της διαδοχής των γενεών, αλλά υπάρχει και
µια µυθική παράσταση ενός πρώτου χρόνου ή «πρώτης στιγµής»,
στιγµής δηµιουργίας και του κόσµου και της ίδιας της φυλής. Αυτή
αποδίδεται σε έναν ή πολλούς θεούς και σε έναν ή πολλούς «ήρωες» ή
προγόνους, που έθεσαν µια για πάντα τους νόµους, την τάξη και την
οργάνωση του κόσµου και της φυλής. Οι δηµιουργοί αυτοί, θείοι ή
ανθρώπινοι, έχουν πάντως µια ιερή φύση που φυσικά µεταβιβάζουν και
στα δηµιουργήµατά τους. Από αυτά απορρέει άµεσα ο ιερός χαρακτήρας
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των θεσµών της φυλής, που κάνει ιερόσυλη και βλάσφηµη κάθε ιδέα
µεταβολής τους. Οι θεσµοί, όπως ο τρόπος ζωής, είναι κυριολεκτικά
καθιερωµένοι µια για πάντα λόγω της ιερής προέλευσής τους.
Η κλασσική εβραϊκή παράδοση που κληρονόµησε και ο Χριστιανισµός
και το Ισλάµ, παρ’ όλο που προέρχεται από µια κοινωνία που µε κανένα
τρόπο δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αρχαϊκή, πρωτόγονη ή άγρια,
προσφέρει µια τέλεια εικόνα αυτής της κατάστασης. Ο θεός δηµιούργησε
τον κόσµο και τους ανθρώπους, εδιάλεξε ανάµεσα σ’ αυτούς µια φυλή
στην οποία µια σειρά από θεόπνευστους «ήρωες»-Αβραάµ, Ισαάκ, Ιακώβ
και τελικά Μωυσήςπαρουσίασαν τους νόµους του Θεού.
Αυτές οι κοινωνίες µπορούν να ονοµαστούν ετερόνοµες γιατί θεωρούν
τους νόµους τους δοσµένους από κάποιον ανώτερο Αλλο και συνεπώς
απαγορεύουν στον εαυτό τους οπιαδήποτε µεταβολή αυτών των
νόµων.Από την σκοπιά όπου τοποθετηθήκαµε, η σχέση αυτών των
κοινωνιών µε την παράδοση µπορεί να ονοµαστεί παθητική. Μια
ιστορική στροφή, καλύτερα ρήξη, εµφανίζεται µε την αρχαία Ελλάδα και
ξανά µετά από πολλούς αιώνες στην Δυτική Ευρώπη. και στις δυο αυτές
περιπτώσεις η σχέση µε την παράδοση αλλάζει και µπορεί να ονοµαστεί
ενεργητική. Η αλλαγή αυτή είναι φυσικά οργανικά συνδεδεµένη µε αυτό
που συνιστά την απόλυτη ιστορική ιδιοµορφία της αρχαίας Ελλάδας, τη
δηµιουργία για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία µιας κίνησης προς
την αυτονοµία, δηλαδή την ελευθερία, σε σχεδόν όλους τους τοµείς της
κοινωνικής ζωής, κατά πρώτο λόγο στην πολιτική µε τη δηµιουργία της
δηµοκρατίας και στη σκέψη µε τη δηµιουργία της φιλοσοφίας και της
επιστήµης.
Η δηµιουργία αυτή ισοδυναµεί βέβαια µε µια ριζική ρήξη µε την
προηγούµενη κατάσταση πραγµάτων. Η Αθηναϊκή δηµοκρατία, στην
ουσία της, δεν έχει καµµιά σχέση µε τις οµηρικές ή µινωικές ή
µυκηναϊκές βασιλείες όπως και η φιλοσοφία αναδύεται ως καταστροφή
της µυθικής παράδοσης του κόσµου. Πχ και οι δυο πρώτοι ιστορικοί, ο
Εκαταίος και ο Ηρόδοτος αρχίζουν τα συγγράµατά τους και τα
δικαιολογούν µε την βεβαίωση ότι αυτά που οι Ελληνες διηγούνται για
το παρελθόν τους είναι παραµύθια. Εν τούτοις, αυτά µε κανέναν τρόπο
δεν σηµαίνουν απεµπόληση ή λησµονιά της παράδοσης. Συµβαδίζουν µε
την διαµόρφωση µιας νέας σχέσης ανάµεσα στο παρόν και το παρελθόν,
που µπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς µε δυο λέξεις φαινοµενικά
αντιφατικές, σεβασµός και µεταµόρφωση. Η αντίφαση αίρεται άµα
σκεφτούµε ότι σ’ αυτό το πεδίο σεβασµός δεν σηµαίνει τυφλή λατρεία
και παγωµένη συντήρηση, αλλά αναζωογόνηση του παρελθόντος µέσω
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της µεταµόρφωσης των στοιχείων του που έτσι γίνονται σηµαντικά για
το παρόν.
Θα προσπαθήσω να κάνω κατανοητό αυτό που θέλω να πω µε
παραδείγµατα από τον χώρο της τέχνης και ιδιαίερα αυτού που
ονοµάζουµε λογοτεχνία. Ξέρουµε ότι ο Οµηρος έµεινε πάντα ζωντανός
στην κλασσική Ελλάδα, τα οµηρικά έπη τα τραγουδούσαν στις γιορτές
και τα παιδιά τα µάθαιναν στο σχολείο. Ξέρουµε όµως επίσης ότι µετά
τον Ησίοδο και το έπος και το χαρακτηριστικό του µέτρο, το δακτυλικό
εξάµετρο, εξαφανίζονται και ότι οι καινούργιοι ποιητές, ο Αρχίλοχος, η
Σαπφώ και αυτοί που ακολούθησαν, δηµιουργούν νέα µέτρα, νέα
θέµατα, νέες µορφές ποίησης. Αυτό δεν εµπόδισε τους κλασσικούς
φιλόσοφους, Πλάτωνα και Αριστοτέλη, να παραθέτουν τους οµηρικούς
στίχους στα φιλοσοφικά τους κείµενα. Αλλά µόνο στην αλεξανδρινή
εποχή, εποχή παρακµής, µε τα «Αργοναυτικά» του Απολλώνιου του
Ρόδιου, εµφανίζεται µια προσπάθεια µίµησης των οµηρικών επών,
φυσικά µε πολύ µέτρια αποτελέσµατα.
Αλλά το πιό λαµπρό παράδειγµα αυτής της δηµιουργικής µεταµόρφωσης
της παράδοσης µας το δίνει η Αθηναϊκή τραγωδία και η σχέση της µε την
άλλη προαιώνια µεγάλη ελληνική δηµιουργία, τον µύθο. Ολοι οι λαοί
έχουν ωραίους µύθους, αλλά µόνο οι αρχαίοι ελληνικοί µύθοι είναι
αληθινοί, µεστοί από ανθρωπολογικά και κοσµολογικά νοήµατα,
αληθινά που παρουσιάζονται µε µυθική µορφή. Είναι φυσικά αδύνατο να
ξέρουµε ως ποιό βαθµό αυτό το νόηµα των µύθων σε όλη του την
έκταση και την ένταση µπορούσαν να το αφοµοιώσουν και να το
οικειοποιηθούν οι Ελληνες, ας πούµε του 6ου πΧ αιώνα. Λογικό είναι να
υποθέσουµε ότι τουλάχιστον ασυνείδητα και υπόγεια τους άγγιξε, αλλιώς
και οι µύθοι ως µύθοι δεν θα είχαν διασωθεί. Αυτό που εµφατικά
ξέρουµε είναι ότι η τραγωδία, που µε µόνη εξαίρεση τους «Πέρσες» του
Αισχύλου και την «Μιλήτου Αλωση» του Φρύνιχου έχει ως
αποκλειστικό θέµα της τους µύθους, αφενός αναλαµβάνει αυτό το
νόηµα, το κάνει προσιτό σε όλους, το πλουτίζει, ασφαλώς το
µεταµορφώνει και του δίνει µιας εκπληκτικής έντασης και ενάργειας
παρουσίαση µε την ενσάρκωσή του σε ανθρώπινους χαρακτήρες και
λόγους, αφετέρου εκσυγχρονίζει τους µύθους, τους πλέκει µε τα
καινούργια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Αθηναίοι του 5ου αιώνα.
Ταυτόχρονα βλέπουµε τους ποιητές να τροποποιούν και να πλουτίζουν
την πλοκή των µύθων. Αναµφισβήτητη ένδειξη µας δίνει στην ποιητική
του ο Αριστοτέλης, λέγοντας ότι η σηµαντικότερη αρετή του τραγικού
ποιητή είναι η µυθοσκοπία.
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Θα έπρεπε να είχαµε το χρόνο να το δείξουµε αυτό πάνω σε
συγκεκριµένα παραδείγµατα. Θα περιοριστώ να αναφέρω την
«Ορέστεια» του Αισχύλου, τις τρεις θηβαϊκές τραγωδίες του Σοφοκλή
(«Οιδίπους τύραννος», «Οιδίπους επί Κολονώ», «Αντιγόνη») και τις
«Τρωάδες» του Ευριπίδη.. Συνοπτικά η τραγωδία ούτε επαναλαµβάνει το
µύθο, ούτε τον χρησιµοποιεί σαν παθητικό υλικό. Στηρίζεται στις
δυνατότητές του και δηµιουργεί µια καινούργια µορφή τέχνης που της
επιτρέπει, σε µια οργανική συνέχεια µε το µύθο να παρουσιάσει
καινούργια περιεχόµενα. Ανάλογες αναπτύξεις θα µπορούσε να κάνει
κανείς για την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική ή τη ζωγραφική όσο την
ξέρουµε από τα αγγεία.
Από αυτή τη σκοπιά, τη δηµιουργία µιας καινούργιας σχέσης µε την
παράδοση, ο µόνος αληθινός κληρονόµος της αρχαίας Ελλάδας είναι η
Δυτική Ευρώπη. Χωρίς να µακρυγορήσω, θα υπενθυµίσω πόσο ο
δυτικοευρωπαϊκός πολιτισµός, από τον 11ο αιώνα και πέρα, και υπήρξε
επαναστατικά δηµιουργός και διατήρησε µια γνήσια σχέση µε την
παράδοση που είχε πίσω του, είτε λαϊκή, είτε «καλλιεργηµένη». Η
παράδοση αυτή περιλαµβάνει βέβαια κατά πρώτο λόγο τη χριστιανική
κληρονοµιά και αργότερα την ελληνορωµαϊκή κληρονοµιά. Και σ’ αυτήν
την περίπτωση, µιλώντας πολύ σύντοµα, θα πάρω για παράδειγµα την
καταπληκτική εξέλιξη της δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής που αρχίζει µε
µια εκκλησιαστική εικονογραφία, παραφυάδα της βυζαντινής και από
τον Giotto και µετά παρουσιάζει µια ακατάπαυστη δηµιουργική
ανανέωση που όµως είναι ταυτόχρονα µια αδιάκοπη οργανική συνέχεια
ως το 1950. Το ίδιο ισχύει και για την µουσική που βγαίνει και από την
εκκλησιαστική ρίζα του γρηγοριανού άσµατος και από την φολκλορική
ρίζα λαϊκών µελωδών, ρυθµών και τρόπων. Η βαθειά σχέση µεγάλων
µουσικών δηµιουργών, όπως οι κλασσικοί Γερµανοί, ο Chpin, o
Musorsgy, o Albeniz, µ’ αυτές τις ρίζες αλλά και η ικανότητά τους να
µετουσιώνουν επαναστατικά τα στοιχεία της παράδοσης που
χρησιµοποιούν είναι προφανείς. Το πιό έντονο παράδειγµα αυτής της
σχέσης προσφέρει ίσως η δυτικοευρωπαϊκή φιλοσοφία η οποία, µέσα από
τις συνεχείς τοµές στην ιστορία της σκέψης που παρουσιάζει,
εξελίσσεται πάνω σε ρητή αναφορά µε την παράδοση της φιλοσοφικής
θεολογίας του µεσαίωνα και της κλασσικής ελληνικής φιλοσοφίας.
Η περίπτωση της Δυτικής Ευρώπης παίρνει για µας όλο το τραγικό της
βάρος, αν την αντιπαραθέσουµε µ’ αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν στο
ανατολικό µέρος της άλλοτε Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, στο Βυζάντιο.
Παρά το ότι το Βυζάντιο δεν υποχρεώθηκε να διασχίσει την περίοδο
καθαρής βαρβαρότητας που υπέστη η Δυτική Ευρώπη από τον 5ο ως τον
11ο αιώνα, ο πολιτισµός του µας δίνει στις µεγάλες του γραµµές µια
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στατική εικόνα απολιθωµένων µορφών. Η σχέση µε την παράδοση εδώ
είναι στείρα, µιµητική και επαναληπτική. Η ζωγραφική γίνεται µια
εικονογραφία που πολύ γρήγορα φτάνει σε τυποποιηµένες µορφές τις
οποίες µετά απλώς επαναλαµβάνει µιµούµενη τον εαυτό της. Το ίδιο
ισχύει και για την αρχιτεκτονική. Η τέχνη του λόγου µένει µια ισχνή και
ανιαρή αποµίµηση των αρχαίων προτύπων. Εξω από τη λαϊκή µουσική,
που γι’ αυτή την περίοδο ελάχιστα ξέρουµε, η µουσική καθηλώνεται στο
µονωδικό εκκλησιαστικό άσµα.
Δυο παραδείγµατα µπορούν να συνοψίσουν τη βυζαντινή και
µεταβυζαντινή πολιτισµική κατάσταση. Οι Βυζαντινοί κληρονόµησαν
ό,τι περίπου σώζεται και σήµερα από την αρχαία ελληνική γραµατεία.
Απ’ αυτούς την παίρνουν και την µεταφράζουν οι Αραβες και αργότερα
οι Δυτικοευρωπαίοι. Οι Αραβες, όχι µόνο σχολιάζουν τον Πλάτωνα και
ιδίως τον Αριστοτέλη, αλλά µέσα απ’ αυτή την επαφή γεννούν
τουλάχιστον δύο σηµαντικούς φιλοσόφους, τον Αβικένα και τον
Αβερρόη.
Για τους Δυτικοευρωπαίους, η «ανακάλυψη» των αρχαίων ελληνικών
κειµένων δηµιουργεί έναν εκρηκτικό συγκλονισµό που βρίσκει το πρώτο
του κορύφωµα στην Αναγέννηση, αλλά που οι δονήσεις του δεν
σταµατούν, περιοδικά διαπιστώνεται κάτι σαν επιστροφή στους Ελληνες.
Τώρα τι κάνουν οι Βυζαντινοί; Απλώς αντιγράφουν τα αρχαία
χειρόγραφα και τους σχολιαστές τους και κάπου κάπου προσθέτουν και
κανένα σχόλιο.
Το άλλο παράδειγµα είναι ο Γκρέκο. Παινευόµαστε και ξιπαζόµαστε µε
τον Γκρέκο χωρίς να καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει η περίπτωσή του. Ο
Γκρέκο είναι βέβαια βαθειά ριζωµένος στην χριστιανική παράδοση και
ξεκινάει από βυζαντινούς τύπους. Αλλά το πέρασµά του από τη Βενετία
και η εγκατάστασή του στην Ισπανία τον αλλάζουν ριζικά. Η ζωγραφική
του σαφώς µαρτυράει την προέλευσή του πχ σε παραλλαγές χρωµατικής
ή στην περίφηµη επιµήκυνση των προσώπων και των σωµάτων. Αλλά τα
αριστουργήµατα της ισπανικής εποχής «Η ταφή του κόµητος Οργκάθ»,
«Οι απόψεις του Τολέδου», «Η κυρία µε τη γούνα» είναι αδύνατα και
αδιανόητα στο Βυζάντιο ή στη Κρήτη του 17ου αιώνα. Οι σηµερινοί
Βυζαντινοκάπηλοί µας δεν στέκονται µια στιγµή να αναρωτηθούν γιατί ο
Δοµήνικος Θεοτοκόπουλος έπρεπε να εγκατασταθεί στην Ισπανία και να
γίνει El Greco; Το Βυζάντιο και η εποχή της Τουρκοκρατίας µας
προσφέρουν το παράδειγµα ενός µεταελληνικού πολιτισµού που έχει
κάποια γνώση της αρχαιότητας σε σχέση µε αυτήν, αλλά που µένει
καθηλωµένη σε µια µιµητική, εξωτερική και άγονη σχέση µε την
παράδοση.
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Τέλος έρχοµαι στο σύγχρονο ελληνικό δράµα. Τα κεντρικά στοιχεία του
ελληνικού δράµατος είναι, από τη µια µεριά, η τριπλή αναφορά που
περιέχει για µας η παράδοση: Αναφορά στους αρχαίους Ελληνες,
αναφορά στο Βυζάντιο, αναφορά στη λαϊκή ζωή και κουλτούρα, όπως
αυτή δηµιουργήθηκε στους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου και κάτω
από την Τουρκοκρατία. Από την άλλη µεριά, η αντιφατική και, θα
µπορούσε να πει κανείς, ψυχοπαθολογική σχέση µας µε τον
δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό, που περιπλέκεται ακόµα περισσότερο από
το γεγονός ότι ο πολιτισµός αυτός έχει µπει εδώ και δεκαετίες σε µια
φάση έντονης κρίσης και υποβόσκουσας αποσύνθεσης.
Η διπλή και ταυτόχρονη αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο,
που αποτέλεσε το επίσηµο «πιστεύω» του νεοελληνικού κράτους και του
πολιτιστικού κατεστηµένου της χώρας οδήγησε και οδηγεί σε αδιέξοδο,
κατά πρώτο και κύριο λόγο διότι οι δυο αυθεντίες που επικαλείται
βρίσκονται σε διαµετρική αντίθεση µεταξύ τους. Ο αρχαίος ελληνικός
πολιτισµός είναι πολιτισµός ελευθερίας και αυτονοµίας, που εκφράζεται
στο πολιτικό επίπεδο στην πολιτεία ελεύθερων πολιτών που συλλογικά
αυτοκυβερνώνται και στο πνευµατικό επίπεδο µε την ακατάπαυστη
επαναστατική ανανέωση και αναζήτηση. Ο βυζαντινός πολιτισµός είναι
πολιτισµός θεοκρατικής ετερονοµίας, αυτοκρατορικού αυταρχισµού και
πνευµατικού δογµατισµού. Στο Βυζάντιο δεν υπάρχουν πολίτες, αλλά
υπήκοοι του αυτοκράτορα, ούτε στοχαστές, µόνο σχολιαστές ιερών
κειµένων. Η προσπάθεια συνδυασµού και συµφιλίωσής τους δεν
µπορούσε παρά να νεκρώσει κάθε δηµιουργική προσπάθεια και να
οδηγήσει σε ένα στείρο σχολαστικισµό, όπως αυτός που χαρακτήριζε το
πνευµατικό κατεστηµένο της χώρας επί ενάµισυ σχεδόν αιώνα µετά την
ανεξαρτησία και που επαναλάµβανε τα χειρότερα µιµητικά στοιχεία του
Βυζαντίου. Καθ’ όσο ξέρω, είµαστε ο µόνος λαός µε µεγάλο πολιτιστικό
παρελθόν που πρόσφερε στον κόσµο το γελοίο και θλιβερό θέαµα
προσπάθειας τεχνητής επαναφοράς της γλώσσας που µιλιόταν πριν από
25 αιώνες. Ούτε οι Ιταλοί προσπάθησαν να ξαναζωντανέψουν τα
λατινικά, ούτε οι Ινδοί τα σανσκριτικά. Και είναι εξίσου χαρακτηριστικό
ότι ενώ η Δυτική Ευρώπη, στους δυο περασµένους αιώνες εγέννησε
δεκάδες λαµπρούς ελληνιστές, µόνο τρία ονόµατα έχουµε που µπορούν
να σταθούν αχνά στο ίδιο επίπεδο µε αυτούς: Τον Κοραή, τον
Βερναρδάκη και τον Συκουτρή – τον οποίο Συκουτρή οδήγησε
χαρακτηριστικά σε αυτοκτονία ο φθόνος και το µίσος των κηφήνων του
εν Αθήνησι Πανεπιστηµίου. Περηφανευόµαστε ότι είµαστε απόγονοι
των αρχαίων, αλλά για να µάθουµε τι έλεγαν και τι ήταν οι αρχαίοι
πρέπει να προσφύγουµε σε ξένες εκδόσεις και σε ξένες µελέτες.
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Αυτή η ίδια στάση έκανε ασφαλώς επίσης αδύνατη τη γονιµοποίηση της
λαϊκής παράδοσης και τη µεταφορά της στο χώρο της έντεχνης παιδέιας,
µε εµφατική εξαίρεση την ποίηση. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ο
τεράστιος µουσικός πλούτος της λαϊκής µουσικής σε µελωδίες, ρυθµούς,
κλίµακες και όργανα έµεινε νεκρός στα χέρια των νεοελλήνων συνθετών,
όπως έµεινε άχρηστος και ο αρχιτεκτονικός και διακοσµητικός πλούτος
της λαϊκής παράδοσης.
Τέλος, αυτή η αναφορά στα δύο µεγάλα παρελθόντα, µε τον
αποστειρωτικό τρόπο που ετέθη, είναι στη ρίζα της σχιζοφρενικής µας
σχέσης µε το δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό, του συνδυασµού ενός
κακοµοιριασµένου αισθήµατος κατωτερότητας και µιας ψωροπερήφανης
και αστήρικτης αυθάδειας. Ετσι παίρνουµε από τους ξένους τις BMW,
τις τηλεοράσεις, τα κατεψυγµένα, κλπ, κλπ, χωρίς να µιλήσω για τα
πακέτα Ντελόρ και τους βρίζουµε για την υποδούλωσή τους στην
τεχνική και στον ορθολογισµό τους. Πράγµατα που η Δύση βέβαια δεν
περίµενε τους νεοφώτιστους ελληνοορθόδοξους για να τα κριτικάρει και
να τα καταγγείλει η ίδια και που δεν απαλείφονται µε µια ετήσια
εκδροµή στο Αγιο Όρος.
Φαντάζομαι ότι δεν περιµένετε από µένα να δώσω συνταγές για το πώς
θα µπορούσαµε να υπερβούμε αυτή τη δραµατική βουβαµάρα που
πολιτισµικά µας χαρακτηρίζει σήµερα. Για ένα πράγµα είµαι βέβαιος:
αυτό που από την ελληνική ιστορία διαδόθηκε, γονιµοποίησε τον κόσµο
και παραµένει σηµείο αναφοράς και πηγή έµπνευσης είναι η αρχαία
ελληνική δηµιουργία και η ανάδυση µέσα από αυτήν των ιδεών της
αυτονοµίας και της ελευθερίας. Αν η Δυτική Ευρώπη µπόρεσε, µε τη
σειρά της, να µεγαλουργήσει κι αυτή επί δέκα σχεδόν αιώνες, είναι και
διότι µπόρεσε να συγκροτήσει µέσα από τις δυο Αναγεννήσεις, την
κλασσική εποχή, το Διαφωτισµό και τις µετέπειτα εξελίξεις, µια σχέση
δηµιουργικού διαλόγου κι όχι µιµητικής επανάληψης µε τα αρχαία
ελληνικά σπέρµατα. Για µας σήµερα, αν είµαστε ικανοί να τον
συγκροτήσουµε, ένας τέτοιος διάλογος που προϋποθέτει και τη βαθειά
γνώση και το σεβασµό της λαϊκής µας παράδοσης δεν µπορεί παρά να
είναι διπλός: και µε τους αρχαίους και µε την τεράστια πολιτιστική
κληρονοµιά της Δυτικής Ευρώπης. Οπως το ανέφερα ήδη, και αυτός ο
δυτικός πολιτισµός περνάει σήµερα µια βαθειά κρίση που δεν ξέρουµε
αν και πότε θα µπορέσουν οι δυτικοί λαοί να την ξεπεράσουν. Είτε το
θέλουµε είτε δεν το θέλουµε, στο ίδιο καράβι είµαστε µπαρκαρισµένοι κι
εµείς και δεν εννοώ τις οικονοµικές και διπλωµατικές διασυνδέσεις. Αν
µπορέσουµε να αφοµοιώσουµε δηµιουργικά τον απέραντο πολιτισµικό
πλούτο που δηµιούργησε η Δύση –και που περιέχει έστω και ανεπαρκώς
την αρχαία ελληνική αναφορά-θα µπορέσουµε ίσως να µιλήσουµε µια
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πραγματικά δική µας γλώσσα και να παίξουµε την παρτίδα µας σε µια
νέα πολιτιστική συμφωνία. Αλλιώς θα εξακολουθήσουμε να βράζουµε
στο ζουµί µας και να καλλιεργούµε την περιθωριακή µας ασημαντότητα.
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Λόγος των άλλων
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Έναν χρόνο μετά8
Κορνήλιος Καστοριάδης: 11 Μαρτίου 1922-26 Δεκεμβρίου 1997. Έναν
χρόνο μετά τον θάνατο του, είναι πάντα δύσκολο -από μιαν άποψη, είναι
ίσως ακόμη πιο δύσκολο- να αναφερθούμε στον διανοητή της ατομικής
και συλλογικής αυτονομίας, σ' εκείνον που άπλωσε τον στοχασμό του σε
όλα τα πεδία της γνώσης.
Η αμετάκλητη απουσία του Κορνηλίου Καστοριάδη -για όσους είχαν
οικεία σχέση με τον ίδιο και με το έργο του- παραμένει ένα γεγονός
δυσβάστακτο. II χρονική απόσταση που έχει μεσολαβήσει από τον
θάνατό του ώς σήμερα, μπορεί να έχει απαλύνει την οδύνη, αλλά όμως
δεν έχει διευκολύνει την αποδοχή αυτού καθαυτού του γεγονότος. Έστω.
Θα περιοριστούμε στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού ρόλου.
Αυτό το αφιέρωμα στον Κορνήλιο Καστοριάδη προσπαθήσαμε να είναι
όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό. Παρά την έκταση του -καλύπτει
και τις δεκαέξι σελίδες της Βιβλιοθήκης-, δεν θα μπορούσε να είναι
πλήρες' εξ άλλου, δεν έχει τέτοια φιλοδοξία. Και στο τέλος-τέλος, τι
σημαίνει «πλήρες αφιέρωμα», όταν πρόκειται για μια τόσο πολύπλευρη
φυσιογνωμία και για ένα τόσο πολυδιάστατο έργο;
Αυτό το αφιέρωμα θέλει να αποτίσει τιμή σ' εκείνον που έφυγε από
κοντά μας πέρσι, τέτοιες ημέρες. Όμως, ταυτοχρόνως, θέλει να
προσφέρει στους αναγνώστες κάποια από τα βασικά στοιχεία που
προσδιορίζουν τη μοναδική πορεία του Κορνηλίου Καστοριάδη -τ η
βαθειά ριζοσπαστική σκέψη, το ανελέητο και αδέκαστο κριτικό πνεύμα,
το διανοητικό θάρρος.
Με ποιο σκεπτικό προχωρήσαμε στον σχεδιασμό του; Με ποια κριτήρια
απευθυνθήκαμε στα συγκεκριμένα πρόσωπα ζητώντας τους να
συμμετάσχουν;
8

Το κείμενο αυτό είναι η εισαγωγή για το ειδικό αφιέρωμα στον Κορνήλιο
Καστοριάδη, που έγινε στην Ελευθεροτυπία στο ένθετο Βιβλιοθήκη (11.12.98)-, έναν
χρόνο μετά τον θάνατο του, με τίτλο Έλληνας, Ευρωπαίος και Παγκόσμιος.
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Στο σημείο αυτό ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση. Όλοι έχουμε δει τι
συνήθως συμβαίνει -στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό-, όταν
εκλείπει ένας διανοητής με διεθνές κύρος και διεθνώς αναγνωρισμένο
έργο. Εμφανίζονται και μιλούν πλείστοι όσοι «αρμόδιοι», «ειδικοί»,
«συνάδελφοι», «φίλοι» (της τελευταίας στιγμής ή ούτε καν αυτής), οι
οποίοι προσπαθούν να φέρουν τον εκλιπόντα λίγο-πολύ στα «μέτρα»
τους. Επί πλέον, στο όνομα δήθεν του πολυδιάστατου των απόψεων,
λέγονται και γράφονται άσχετα πράγματα. Δρυός πεσούσης... η
οικειοποίηση -στο πνευματικό και πολιτικό πεδίο, ανάλογα με την
περίπτωση- συνηθίζεται. Αυτή η «λογική» δεν έχει παρεισφρήσει στο
αφιέρωμα.
'Ετσι, όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες -καθένας με διαφορετική
ιδιότητα, πορεία, προέλευση, ιστορία- διατηρούσαν με τον Κορνήλιο
Καστοριάδη βαθύ σύνδεσμο και σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης. Σχέσεις
δοκιμασμένες στον χρόνο, διαμορφωμένες σε ποικίλες συνθήκες,
περιστάσεις, εποχές. Όλοι τον γνώριζαν εδώ και μία, δύο, ακόμη και
τρεις δεκαετίες. Άλλοι ανήκουν στη δική του γενιά, άλλοι είναι πολύ
νεότεροι του. Ειδικότερα, και πάνω απ' όλα, τη σχέση τους την
προσδιόριζε η φιλία. Φιλία όχι με την έννοια της συχνής παρέας ή της
καθημερινής επαφής, αλλά με την έννοια της εμπιστοσύνης και της
επένδυσης σε κοινές αξίες. Εξ άλλου, ο Καστοριάδης έλεγε συχνά ότι «η
φιλία επενδύει σε ό,τι καταξιώνει».
Φυσικά, όσοι συμμετέχουν στο αφιέρωμα δεν είναι οι μόνοι που είχαν
τέτοιαν επαφή με τον Καστοριάδη.
Η προέλευση των κειμένων ανταποκρίνεται στην ευρύτητα του
πνεύματος και στη διεθνή ακτινοβολία του έργου του τιμωμένου. Έξι
πόλεις: από τη Νέα Γόρκη (ο Joel Whitebook), από την Αθήνα (ο
Γεράσιμος Στεφανάτος), από το Παρίσι (ο Πιερ Βιντάλ-Νακέ, ο Εντγκάρ
Μορέν, ο Λάκης Προγκίδης), από τη Φραγκφούρτη (ο Ντανιέλ ΚονΜπεντίτ), από τη Βαρσοβία (ο Άνταμ Μίχνικ), από το Τελ-Αβίβ (ο Aki
Orr).
Προσθέτουμε επίσης και την Πόλη του Μεξικού, όπου ζούσε ο
νομπελίστας ποιητής Οκτάβιο Πας (πέθανε τον Απρίλιο του 1998), ο
οποίος είχε έναν διαρκή διάλογο με τον Κορνήλιο Καστοριάδη και
δείγμα του είναι η ενδιαφέρουσα συζήτηση τους για τα μεγάλα
προβλήματα στην «εποχή της γενικευμένης αδιαφορίας»' συζήτηση που
περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα.
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Τιμούν τον Κορνήλιο Καστοριάδη:
Ο Εντγκάρ Μορέν, διανοητής των σύγχρονων κοινωνιών. Αναφέρεται με
πολύ προσωπικό τόνο στην «απίστευτη γλυκύτητα αυτού του
λιονταριού», στο παράδειγμα «γενικής παιδείας, θάρρους και
αντίστασης», στην αδάμαστη δύναμη του, χάρη στην οποία κατόρθωσε
να «διασχίσει την έρημο, επί πέντε σχεδόν δεκαετίες».
Ο Πιερ Βιντάλ-Νακέ, επιφανής ιστορικός της ελληνικής αρχαιότητας.
Μιλά για τον «κάτοχο μιας αλήθειας που δεν καταπνίγει, αλλά προάγει
την ελευθερία», για τον βαθύ γνώστη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού
και, ειδικότερα, για τη σημαντική κριτική τομή που επιφέρει στο
πλατωνικό έργο το μετά θάνατον υπό έκδοση βιβλίο του Sur le Politique

dc Platon (Για τον Πολιτικό του Πλάτωνα).

Ο Joel Whitebook, καθηγητής Ψυχαναλυτικής Θεωρίας στο Columbia
University και ψυχαναλυτής. Διερευνά τους παράγοντες που έχουν
συνεργήσει, ώστε να «δημιουργηθεί αυτός ο απολύτως ανεξάρτητος
διανοητής», ο οποίος χάραξε μια πορεία πάντα «σταθερά
προσανατολισμένη στα θεμελιώδη θεωρητικά και πολιτικά θέματα».
Ο Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ, ευρωβουλευτής των Γερμανών Πρασίνων. 9
Εκφράζει τα αισθήματα του για εκείνον που υπήρξε ένας από τους πιο
σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του, που επηρέασε την εξέλιξη και τον
τρόπο της σκέψης του, που αποτελεί «σύμβολο του ζωντανού
διανοούμενου»' επίσης, θυμάται κάποιες από τις δημόσιες συναντήσεις
τους καθώς και τη «συζήτηση του αποχαιρετισμού».
Ο Λάκης Προγκίδης, συγγραφέας ιδρυτής και διευθυντής του περιοδικού
L' Atelier du roman. Θεωρεί ότι το μεγάλο φιλοσοφικό σύστημα του
Κορνηλίου Καστοριάδη έχει ανάγκη από ουσιαστικό αντίλογο, για να
φωτιστεί' και υποστηρίζει ότι, ίσως, μόνον Οι Υπνοβάτες του Χέρμαν
Μπροχ μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο.
Ο Γεράσιμος Στεφανάτος, ψυχίατρος-ψυχαναλυτής. Διατρέχει ορισμένες
πλευρές της πορείας και του έργου του Κορνηλίου Καστοριάδη, όσον
αφορά τη σχέση τους με την ψυχανάλυση, τη ριζική φαντασία, την
ατομική και κοινωνική αυτονομία. Τονίζει, επίσης, ότι ο καστοριαδικός
στοχασμός εκτυλίσσεται «ως πρόταγμα μιας διαύγασης του κόσμου,
πάντα ερωτηματικής, απορητικής, ατελεύτητης».

9

Σήμερα, ευρωβουλευτής επικεφαλής της ομάδας των Γάλλων Πρασίνων.
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Ο Aki Orr, μαθηματικός BsC (Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ).
Καταγράφει τον βαθύ προβληματισμό του Κορνηλίου Καστοριάδη ως
προς τα βασικά φιλοσοφικά και επιστημολογικά ερωτήματα που θέτουν
τα σύγχρονα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες. Ακολούθως,
επισημαίνει τους λόγους που τον οδήγησαν να μελετήσει και να αναλύσει
τα «λογικά θεμέλια των μαθηματικών».
Ο Άνταμ Μίχνικ, διευθυντής της πολωνικής εφημερίδας Gazeta
Byborcza, μεγάλη δημοκρατική μορφή του κινήματος της Αλληλεγγύης.
Γράφει για τη σχέση του Κορνηλίου Καστοριάδη με την Αριστερά, για
την ανελέητη κριτική του προς κάθε μορφή σταλινισμού, για την
πνευματική και πολιτική του ακεραιότητα, για τις συνέπειες της
αδιάφθορης στάσης του που συνίστατο στο να μην στηρίζει «ελπίδες
πάνω σε ψεύδη».
Σε αρκετά από αυτά τα κείμενα βλέπουμε ότι οι συγγραφείς τους μιλούν
για τον Κορνήλιο Καστοριάδη σαν να βρίσκεται ανάμεσα μας, σαν να
ζει' έναν χρόνο μετά τον θάνατο του, η ζωντανή παρουσία του είναι
έντονη.
Εκείνος δεν είναι πια ανάμεσα μας. Ωστόσο, υπάρχει το έργο του. Έργο
που προϋποθέτει προσεκτική μελέτη και πνευματική επένδυση εκ μέρους
του αναγνώστη. Ο Κορνήλιος Καστοριάδη: δεν είναι εύκολος. Κάθε
άλλο. Όμως είναι άμεσος, ιδίως στα σύντομα κείμενα παρέμβασης που
έγραψε με αφορμή συγκεκριμένα γεγονότα.
«Δημοκρατία μπορεί να υπάρξει μόνον εκεί, όπου υπάρχει δημοκρατικό
ήθος. Δημοκρατικό ήθος σημαίνει υπευθυνότητα, αιδώς, παρρησία,
αμοιβαίος έλεγχος. Δημοκρατικό ήθος σημαίνει οξυμμένη συνείδηση,
πως ό,τι αφορά τα κοινά, αφορά τον καθένα από εμάς προσωπικά. Χωρίς
τέτοιο ήθος δεν μπορεί να υπάρξει "Πολιτεία των Γραμμάτων", παρά
μόνον ψευδο-αλήθειες που τις διαχειρίζεται το Κράτος, ο κλήρος μονοθεϊστικός και μη-, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης». 10
Ακόμη και σ' αυτά τα κείμενα παρέμβασης, διαγράφονται σαφώς οι
κεντρικές ιδέες και οι άξονες της φιλοσοφικής σκέψης του μεγάλου
διανοητή' εκείνου που ποτέ δεν σεβάστηκε τα παντός είδους δόγματα.

10

Από το κείμενο Η Βιομηχανία του κενού, κείμενο παρέμβασης του Κορνηλίου
Καστοριάδη για το «ήθος» των σύγχρονων ψευδοφιλοσόφων (Domaines de Γ hornme
[εκδ. Seuil, 1986] και, επίσης, στα ελληνικά Καιρός [εκδ. ύψιλον/βιβλία, 1987]).
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ΤΕΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

JOEL WHITEBOOK

Ρέκβιεμ για έναν ανεξάρτητο διανοητή11
Ποιοι παράγοντες πρέπει να συνεργήσουν, ώστε να δημιουργηθεί ένας
ανεξάρτητος διανοητής; Αυτό το ερώτημα προβάλλει αμέσως, μόλις
κοιτάξουμε τη μοναδική πορεία της ζωής και του έργου του Κορνηλίου
Καστοριάδη, ο οποίος πέθανε στο Παρίσι, στις 26 Δεκεμβρίου 1997, σε
ηλικία εβδομήντα πέντε ετών.
Πράγματι, ο Κορνήλιος Καστοριάδης μαζί με την Χάννα Άρεντ -με την
οποία μπορούμε να τον συγκρίνουμε και κατά διάφορους άλλους
τρόπους- είναι οι δύο επιφανείς Selbstdenker, οι δύο επιφανείς
ανεξάρτητοι διανοητές της μεταπολεμικής εποχής. Πριν προχωρήσω
όμως στο ερώτημα που έθεσα, θα ήθελα να σημειώσω ορισμένα
σημαντικά δεδομένα της αξιοθαύμαστης πορείας του.
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης έζησε επί πενήντα χρόνια στο Παρίσι, πόλη
που περισσότερο από κάθε άλλη πόλη του κόσμου πλήττεται από παντός
είδους μόδες. Κι όμως, όλα αυτά τα χρόνια, έμεινε αλώβητος από τα
διάφορα «διανοητικά ρεύματα», τα οποία κατά διαστήματα ανθούσαν
στη γαλλική πρωτεύουσα. Και κατόρθωσε να χαράξει μια πορεία που την
κράτησε πάντα σταθερά προσανατολισμένη στα θεμελιώδη θεωρητικά
και πολιτικά θέματα, πορεία που ακολούθησε τη δική της εσωτερική
λογική και πέτυχε να φθάσει σε έναν αξιοθαύμαστο βαθμό συνοχής.
Αξίζει να υπενθυμίσω, επίσης, ότι μετά τον πόλεμο η γαλλική
ιντελλιγκέντσια -σχεδόν χωρίς εξαίρεση- ήταν υποχείριο του
Κομμουνιστικού Κόμματος και αναλωνόταν στην υπεράσπιση της
Σοβιετικής Ένωσης. Την εποχή εκείνη ο Κορνήλιος Καστοριάδης, παρ'
ότι ήταν μέλος της Τετάρτης Διεθνούς, προχωρούσε περαιτέρω
απορρίπτοντας και τις ίδιες τις τροτσκιστικές θέσεις.
11

Το κείμενο αυτό, το οποίο δημοσιεύουμε μετά από συνεννόηση με τον J.
Whitebook, αποτελεί τμήμα μεγάλου άρθρου του με τίτλο Requiem for a
Selbstdenker: Cornelius Castoriadis, 11>22 1997, στο αμερικανικό περιοδικό
Constellations ( Inlcnhiiion.il Journal ol Critical and Democratic Theory), τόμος Γ’,
τ.2, Ιούνιος 1998. Είχε επίσης περιληφθεί στο αφιέρωμα Έλληνας, Ευρωπαίος και
Παγκόσμιος.
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Ήδη από τότε ο Κορνήλιος Καστοριάδης υποστήριζε ότι η Σοβιετική
Ένωση δεν ήταν ένα εκφυλισμένο εργατικό κράτος -όπως συνέχιζαν να
πιστεύουν οι τροτσκιστές- αλλά μια νέα μορφή ταξικής καταπίεσης. Ήδη
από τότε, υποστήριζε ότι η Σοβιετική Ένωση είχε απογυμνωθεί από κάθε
επαναστατικό στοιχείο. Εξ άλλου, είναι πολύ γνωστή η σαρκαστική του
διατύπωση: «Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών: τέσσερεις
λέξεις, τέσσερα ψεύδη- ούτε ένωση, ούτε σοβιετική, ούτε σοσιαλιστική,
ούτε δημοκρατία».
Επιστρέφω στο αρχικό μου ερώτημα: ποιοι παράγοντες πρέπει να
συνεργήσουν, ώστε να δημιουργηθεί ένας απολύτως ανεξάρτητος
διανοητής;
Θα επιχειρήσω τρεις υποθέσεις σχετικά με την ανυπέρβλητη ικανότητα
του Καστοριάδη να διατηρήσει την ανεξαρτησία του για πενήντα
ολόκληρα χρόνια.
ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ. Η πορεία της ταύτισης. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης
γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, τον Μάρτιο του 1922. Δύο μήνες
μετά, εξ αιτίας της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης στη Μικρά Ασία, η
οικογένεια του εγκαταλείπει την Κωνσταντινούπολη -όπως έκαναν και
πολλές άλλες οικογένειες ελληνικής καταγωγής- και εγκαθίσταται στην
Αθήνα, όπου ο Κορνήλιος περνά τα νεανικά του χρόνια.
Σε ηλικία δεκατριών ετών, καταβροχθίζει ήδη τους μεγάλους Έλληνες
φιλοσόφους. Τους διαβάζει στις εκδόσεις τσέπης που όλο και κάποια από
αυτές έχει πάντοτε μαζί του. Κι αργότερα, όταν τον ακούει κανείς να
διαβάζει τα δικά του κείμενα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία: ο Κορνήλιος
ταυτίζεται με την ελληνική φιλοσοφική παράδοση. Τόσο οι ομιλίες, όσο
και τα γραπτά του εκείνης της εποχής, είναι γεμάτα παραθέματα από την
αρχαία ελληνική γραμματεία. Μάλιστα, ορισμένες φορές δίνει την
εντύπωση ότι χρησιμοποιεί αυτά τα παραθέματα ως εγγυητές της
αλήθειας των απόψεων του. Οι επικριτές του ισχυρίζονται πως πρόκειται
για πομπώδη επιτήδευση. Εκείνοι που τον αγαπούν ξέρουν πως πρόκειται
για τη γοητευτική ταύτιση ενός νέου με τους ήρωες του: τον Σωκράτη,
τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη.
Πάντως, το σημαντικό είναι ότι η ταύτιση αυτή, όπως και τόσες άλλες -εν
ολίγοις, η εμπιστοσύνη του στην πληθώρα και την ποιότητα των
στοιχείων που είχε εσωτερικεύσει-, συνέβαλε πάρα πολύ στην ικανότητα
του να διατηρεί την ανεξαρτησία του, παρά τις περιπέτειες και τις
αντιξοότητες που του επεφύλαξε το εξωτερικό περιβάλλον.. Δεν
επρόκειτο, δηλαδή, ούτε για υποτέλεια, ούτε για προσήλωση, ούτε για
σχολαστική υποστήριξη της παράδοσης.
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Σύμφωνα με τον Καστοριάδη, «είμαστε μεν προσδιορισμένοι από την
παράδοση μας, όχι όμως υποδουλωμένοι σ' αυτήν». Ο ίδιος άντλησε
στοιχεία από την αρχαία ελληνική παράδοση, για να της ασκήσει κριτική
και να την ξεπεράσει» με έναν πραγματικά ριζικό τρόπο. Έτσι, λοιπόν,
απομακρύνθηκε από αυτήν, ενώ ταυτόχρονα την επεξεργαζόταν.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ. Η παντοδυναμία. Ορισμένοι παρατηρούν προσπαθώντας να αναδείξουν την παθολογία των ψυχαναλυτών και να
δυσφημίσουν την ψυχανάλυση- ότι οι ψυχαναλυτές κατά κανόνα
εστιάζουν την προσοχή τους στα προβλήματα που προκαλούν στους
ίδιους προσωπικά τη μεγαλύτερη αναστάτωση. Η παρατήρηση αυτή
ευσταθεί, μόνον εφόσον θεωρήσει κανείς ότι οι ψυχαναλυτές οφείλουν οι
ίδιοι να είναι απαλλαγμένοι από ψυχολογικές δυσκολίες. Όμως θα
προχωρήσω περισσότερο και θα ρωτήσω: οι άνθρωποι δεν είναι πιο
δημιουργικοί, όταν επεξεργάζονται προβλήματα -όπως, λόγου χάριν, ο
Φρόυντ με τα «οιδιπόδεια σχήματα» και ο Winnicot με τον
«αποχωρισμό»- με τα οποία έχουν κάποια εσωτερική οικειότητα;
Το θέμα που βρίσκεται στο κέντρο των ψυχαναλυτικών θεωριών του
Κορνηλίου είναι, σαφώς, η παντοδυναμία. Οποιοσδήποτε τον έχει
ακούσει να παίζει πιάνο -η ερμηνευτική του γκάμα εκτεινόταν από το
fortissimo στο fortissimo— θα έχει οπωσδήποτε αντιληφθεί ότι η
αίσθηση της παντοδυναμίας ήταν δρώσα δύναμη στην προσωπικότητα
του.
Η υπόθεση που κάνω είναι η ακόλουθη: η αίσθηση της παντοδυναμίας
του Κορνηλίου συνέβαλε, χωρίς αμφιβολία, ιδίως στη νεότητα του, τόσο
στη δυσκολία του να δουλεύει σε πολιτικές ομάδες όσο και στην
ιδεολογική μαχητικότητα του. Όμως αυτή η αίσθηση παντοδυναμίας τον
βοήθησε κιόλας να μπορεί να στέκεται μόνος. Να στέκεται μόνος -όταν
πίστευε ότι εκείνος είχε δίκιο και οι άλλοι άδικο-, σε πολλές περιπτώσεις,
στις οποίες άτομα πιο αδύναμα ασφαλώς θα είχαν υποκύψει στις πιέσεις
της ομάδας.
ΤΡΙΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ. Η απόλυτη αίσθηση μιας θηριώδους ζωτικότητας.
Αυτό το στοιχείο -θα το μείωνα, εάν το ονόμαζα απλώς «χαρά της ζωής»ήταν ολοφάνερο σε οποιονδήποτε γνώριζε τον Κορνήλιο. Ήταν πράγματι
φανερό πόσο μεγάλη ικανοποίηση έπαιρνε από τις απολαύσεις της ζωής
το φαγητό, το κρασί, την παρέα, το χιούμορ, τη μουσική.
Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι απολαύσεις λειτουργούσαν αντισταθμιστικά
και τον βοηθούσαν να αντιμετωπίζει τις πολλές σκοτεινές περιόδους και
τις απογοητεύσεις που εκ των πραγμάτων του επεφύλαξε η ζωή του. Θα
πω επίσης ότι αυτή η θηριώδης ζωτικότητα ήταν περισσότερο από
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έκδηλη στους τρεις μήνες του απίστευτου αγώνα ζωής που έδωσε ο
Κορνήλιος στο νοσοκομείο πριν πεθάνει.
Θα αναφέρω, τώρα, ένα περιστατικό για να σκιαγραφήσω αυτό το
σημείο. Κάποιο βράδυ, φάγαμε μαζί με τον Κορνήλιο και τη σύζυγο του
σ' ένα ιταλικό εστιατόριο στο Greenwich Village. Ακούγοντας ότι η Ζωή
και εγώ δεν θα παραγγείλουμε για πρώτο πιάτο μακαρόνια, μας κοίταξε
με βλέμμα γεμάτο δυσπιστία και κατάπληξη και είπε: «το να πηγαίνεις σε
ιταλικό εστιατόριο και να μην παραγγέλνεις μακαρόνια, είναι σαν να
συναντάς τον Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ» -τον οποίο θεωρούσε ως την
πεμπτουσία της δημιουργίας- «και να μην του ζητήσεις να παίξει μια
φούγκα». Με λίγα λόγια, εκτιμούσε τα «ταπεινά» πράγματα εξ ίσου με τα
«υψηλά). Ήξερε πολύ καλά ότι ο διαχωρισμός είναι τεχνητός,
Ακολουθώντας το πνεύμα του Καστοριάδη, θα ολοκληρώσω αυτές τις
σκέψεις σε ερωτηματικό τόνο. Δεδομένου ότι ήταν ένας από τους λίγους
διανοητές που συνέχιζε να πιστεύει στην επανάσταση, οφείλουμε να
αναρωτηθούμε:
Ι) Τι σημαίνει ο θάνατος του Καστοριάδη για εκείνους από εμάς, οι
οποίοι δεχόμαστε μεν τη θέση του ότι η Ιστορία δεν τελειώνει με τη
νεοτερικότητα και ότι οι μεγάλες αλλαγές -προς το καλύτερο ή προς το
χειρότερο- είναι ακόμη δυνατές, αλλά όμως δεν μπορούμε πλέον να
δεχτούμε την ιδέα της επανάστασης;
II) Τι σημαίνει ο θάνατος του για εκείνους από εμάς, οι οποίοι
υποψιαζόμαστε ότι η πίστη στην επανάσταση ενδεχομένως να
αντιπροσωπεύει το τελευταίο κατάλοιπο μαγικής σκέψης μέσα στη
θεωρία του, δηλαδή κάτι σαν από μηχανής θεός που θα μπορούσε να
απελευθερώσει την ύπαρξη μας από τον πεπερασμένο χαρακτήρα της;
Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Hans Joas 12 έχει διατυπώσει το κεντρικό
ερώτημα για τους διανοητές της δικής μας γενιάς -οι οποίοι συμφωνούμε
με το μεγαλύτερο τμήμα των θέσεων του Καστοριάδη, αλλά δεν
μπορούμε πλέον να προσχωρήσουμε στην ιδέα της επανάστασης- ως
εξής: «Πώς είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να πιστεύουμε και να
προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε το πρόταγμα της αυτονομίας, όταν
ο μύθος της επανάστασης έχει πεθάνει;»
Όμως αυτό είναι ένα ερώτημα, το οποίο θα μας απασχολήσει -εμάς που
θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε την κληρονομιά αυτού του τιτάνα
Hans Joas, «Cornelius Cascoriadis's Political Philosophy», Pragmatism and Social
Theory (Chicago: University of Chicago Press, 1993).
12
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του πνεύματος 13 , ενώ ολοκληρώνουμε την απίστευτα οδυνηρή, όπως
έλεγε ο Φρόυντ, διαδικασία, του πένθους.

Καστοριάδης, ένας τιτάνας του πνεύματος, είναι ο τίτλος άρθρου του Εντγκάρ
Μορέν στην εφημερίδα Lc Monde, στις 30.12.1997.
13
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ΝΤΑΝΙΈΛ ΚΟΝ-ΜΠΕΝΤΙΤ

Θα θυμάμαι, πάντα τον Κορνήλιο14
Θα το πω όσο πιο καθαρά γίνεται. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης είναι ένας
από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου, είναι αυτός που μου
επέτρεψε να βρω τις θεωρητικές μου βάσεις. Θα θυμάμαι πάντα ότι
ζούσε και δρούσε ως διανοούμενος" πράγμα καθόλου αυτονόητο, όπως
όλοι καλώς γνωρίζουμε. Για μένα, λοιπόν, ο Καστοριάδης αποτελεί το
σύμβολο του ζωντανού διανοούμενου.
Ο Κορνήλιος επηρέασε την εξέλιξη και τον τρόπο της σκέψης μου. Με
έμαθε να σκέπτομαι με ριζοσπαστικότητα, ώστε δεν χρειάστηκε καν να
περάσω από τις παραδοσιακές θεωρίες' είτε τις κομμουνιστικές (τις
αυταρχικές και καταπιεστικές), είτε τις ελευθεριακές (τις θολές και
ασαφείς).
Πράγματι, με βοήθησε να αποφύγω ουκ ολίγα ολισθήματα, πριν αρχίσω
να ασχολούμαι με την πολιτική. Εκείνος και κάποιοι άλλοι διανοούμενοι
της εποχής, όπως ο Κλωντ Λεφόρ, είχαν αντιληφθεί νωρίς την αθλιότητα
των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Η κριτική και οι αναλύσεις τους γι'
αυτά τα καθεστώτα διευκόλυναν εξαιρετικά την πολιτική μου διαδρομή'
μου έδωσαν τη δυνατότητα να μην εμπλακώ στην όλη ανοησία του
κομμουνισμού (σταλινισμού, τροτσκισμού, αλλά και μαοϊσμού).
Τον Κορνήλιο τον γνώρισα από τον αδελφό μου, πριν περίπου τρεις
δεκαετίες. Ο αδελφός μου, μεγαλύτερος κατά εννέα χρόνια από μένα,
είχε επαφές με την ομάδα και το περιοδικό Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα,
το οποίο, όπως ίσως θα ξέρετε, δεν ήταν ευρύτερα γνωστό. Για να είναι
κανείς αναγνώστης του, έπρεπε να γνωρίζει προσωπικά έναν άλλον
αναγνώστη. Φυσικά, εγώ ήξερα το περιοδικό λόγω του αδελφού μου και
το διάβαζα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ήδη αρκετά πριν τον Μάη του '68.
Θυμάμαι μιαν αστεία ιστορία που συνέβη λίγο πριν από τα γεγονότα του
Μάη, όταν ήμουν φοιτητής στη Nanterre (το 10ο Πανεπιστήμιο του
Παρισιού), στο τμήμα της Κοινωνιολογίας. Εκεί δίδασκαν, ο Ανρί
Λεφέβρ, ο Ζακ Μπωντριγιάρ, ο Αλαίν Τουραίν, που ήταν οι κατ' εξοχήν
κοινωνιολόγοι τότε. Μια μέρα, στο μάθημα του, ο Αλαίν Τουραίν μας
14

Κείμενο γραμμένο ειδικά για το αφιέρωμα έλληνας, Ευρωπαίος και Παγκόσμιος.
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ανέπτυσσε την ιδέα του τέλους του προλεταριάτου και του τέλους της
πάλης των τάξεων. Ακριβώς εκείνο το διάστημα είχα διαβάσει στο
περιοδικό Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα μια πολύ σκληρή κριτική για τον
Τουραίν, η οποία μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Βρήκα λοιπόν την
ευκαιρία, πήρα τον λόγο και αναφέρθηκα σ' αυτήν την κριτική -που
βεβαίως ο ίδιος γνώριζε-, γεγονός που τον έκανε να θυμώσει. Έτσι,
άρχισε μέσα στην αίθουσα μια συζήτηση για το περιοδικό Σοσιαλισμός ή
Βαρβαρότητα, η οποία μου έδωσε αφορμή να μιλήσω και για τον
Καστοριάδη.
(Πάντως, πρέπει να σημειώσω ότι ο Τουραίν βρέθηκε σε δύσκολη θέση
εκείνος ήταν καθηγητής, ο Καστοριάδης όχι. Όταν οι φοιτητές κρίνουν
τους καθηγητές, αντλούν φυσικά τα επιχειρήματα τους από την άλλη
πλευρά.)
Θα αναφερθώ λίγο περισσότερο στο περιοδικό Σοσιαλισμός ή
Βαρβαρότητα, το οποίο -αν και έντυπο της ομώνυμης πολιτικής ομάδαςφέρει την προσωπική σφραγίδα του Καστοριάδη, του συγγραφέα των
βασικών του κειμένων.
Ένα από τα γοητευτικά στοιχεία αυτού του περιοδικού; Το γεγονός ότι το
διέπνεε η αντίληψη μιας πολιτικής με πολιτιστική διάσταση. Γενικά,
έδινε στην πολιτική όλες τις διαστάσεις της καθημερινής
πραγματικότητας. Ήταν το πρώτο έντυπο στη Γαλλία -και ίσως ένα από
τα ελάχιστα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών—, το οποίο ανέλυσε εν εκτάσει
τα γεγονότα του 1962-63 στο Μπέρκλεϋ.
Ένα ακόμη γοητευτικό στοιχείο αυτού του περιοδικού; Το γεγονός ότι,
ενώ ήταν από μιαν άποψη παραδοσιακό αριστερό περιοδικό (όσον αφορά
την ερμηνεία της κοινωνίας, την πάλη των τάξεων, το προλεταριάτο,
κ.λπ.), συγχρόνως, ξεπερνούσε το παραδοσιακό αριστερό πνεύμα. Έτσι,
αφιέρωνε χώρο στα κινήματα νεολαίας (όπως, π.χ. στο Μπέρκλεϋ), στο
κίνημα εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ, κ.λπ., αλλά χωρίς ποτέ να
προσπαθεί να εντάξει -να «στριμώξει»- αυτά τα κινήματα μέσα στα
παραδοσιακά αριστερά σχήματα.
Φέτος, έγινε πολύς λόγος για τον Μάη του '68, με αφορμή τη
συμπλήρωση τριάντα χρόνων από τότε. Ο Καστοριάδης στο περίφημο
πλέον βιβλιαράκι Μάης '68: Η Poγμη 15 το οποίο έχει γράψει μαζί με τον
Εντγκάρ Μορέν και τον Κλωντ Λεφόρ, κατανόησε σε βάθος τη
θεσμίζουσα λειτουργία της εξέγερσης του '68. Έτσι, περιέγραψε άριστα
πώς η γαλλική κοινωνία -παίρνοντας την τύχη της στα χέρια της και
15

Mai '68: L· Breche (εκδ. Fayard, 1968).
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αυτονομούμενη— επέτρεψε πραγματικά να προωθηθεί η σκέψη και η
.πολιτική. Αυτό το βιβλιαράκι εκδόθηκε μόλις τρεις εβδομάδες μετά το
τέλος του Μάη. Κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο οξυδερκής ανάλυση που
έχει γίνει -από τότε, έως σήμερα- για τον Μάη του '68.
Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσω κάτι για τη μετά τον Μάη εποχή, το
οποίο συνήθως λησμονούμε. Στο τέλος, λοιπόν, του κινήματος του Μάη
υπερίσχυσαν οι πιο «παραδοσιακές» τάσεις - τροτσκιστές... μαοϊκοί...
στη συνέχεια, μάλιστα, άνθησαν πολλοί και διάφοροι...
Από το 1968-69 έως και το 1980, η σχολή σκέψης του Καστοριάδη δεν
είχε αναγνώριση στη Γαλλία. Θέλω να πω ότι υπήρχαν τότε άνθρωποι
όπως ο Αλτουσέρ και άλλοι -δεν λέω ανόητοι, γιατί θα ήταν ανόητο-, οι
οποίοι βρίσκονταν στο προσκήνιο. Αντιθέτως, ο Καστοριάδης, όπως
επίσης ο Κλωντ Λεφόρ ακόμη και ο Εντγκάρ Μορέν, χρειάστηκε να
περάσουν δώδεκα χρόνια, για να βρουν τη θέση τους στον κόσμο των
διανοουμένων θέση που έπρεπε να έχουν, ήδη, αμέσως μετά το '68.
Από όλες τις συναντήσεις μου με τον Κορνήλιο, θα θυμάμαι πάντα
εκείνη τη φορά, στο Βέλγιο, στο Πανεπιστήμιο της Louvain-la-Neuve,
τον Φεβρουάριο του 1980. Μας είχαν προσκαλέσει να μιλήσουμε μαζί
για το θέμα: «Αντι-πυρηνικός αγώνας, οικολογία και πολιτική». Μετά τις
εισαγωγικές ομιλίες μας, ακολούθησε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα
συζήτηση με το κοινό -περίπου οκτακόσια άτομα-, η οποία ξεπέρασε
κατά πολύ τις προβλέψεις των οργανωτών. Μάλιστα, οι δύο εισαγωγικές
ομιλίες και η συζήτηση εκδόθηκαν σε βιβλίο με τίτλο Από την Οικολογία
στην Αυτονομία. Ήταν μια εξαιρετική και γεμάτη πάθος εκδήλωση, που
διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες. Προσπαθήσαμε να προωθήσουμε
συγχρόνως την οικολογική σκέψη και τον προβληματισμό γύρω από την
αυτονομία.
Όσοι έχουν γνωρίσει τον Καστοριάδη, μιλούν για την ανεξάντλητη
ζωτικότητα, το χιούμορ, τη διανοητική και φυσική ρώμη του. Σ' εκείνην
την εκδήλωση -στο Πανεπιστήμιο της Louvain-la-Neuve, τον
Φεβρουάριο του 1980-, ήταν από όλες τις απόψεις ανυπέρβλητος. Τότε,
εγώ ήμουν σχεδόν τριάντα πέντε ετών και ο Κορνήλιος πενήντα οκτώ.
Ήταν πολύ πιο νέος από την πραγματική του ηλικία... Ούτως ή άλλως,
ήταν πάντα νεότερος από εμένα...
Εκείνην την εποχή, το 1980, είχα ήδη μπει σε μια πιο ρεφορμιστική
τροχιά, ενώ ο Κορνήλιος διατηρούσε πάντοτε την ιδέα της
επαναστατικής
ριζοσπαστικότητας'
αλλά
μιας
επαναστατικής
ριζοσπαστικότητας πολύ γοητευτικής, η οποία δεν είχε καμία σχέση με
τα συγκεκριμένα επαναστατικά κινήματα.
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Η τελευταία φορά που τον συνάντησα, ήταν τον Απρίλιο του 1996.
Συμμετείχα σε μια συζήτηση στο ραδιόφωνο της France Culture,
αφιερωμένη στον ίδιο και το έργο του, η οποία ηχογραφήθηκε στο σπίτι
του στο Παρίσι. Εκ των υστέρων, νιώθω μεγάλη νοσταλγία γι' αυτήν τη
συζήτηση. Δεν μπορούσα να φανταστώ τότε ότι επρόκειτο για τη
συζήτηση του αποχαιρετισμού.
Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι ο Καστοριάδης δεν είναι μόνον πολιτικός
φιλόσοφος. Τον μειώνουμε, εάν τον αποκαλούμε έτσι. Και τούτο, όχι
μόνον επειδή υπάρχει στο έργο του η διάσταση της ψυχανάλυσης. Ο
Καστοριάδης είναι ένας νέου τύπου διανοητής, ο οποίος συνενώνει τη
φιλοσοφία, την πολιτική και την ψυχανάλυση.
Ο Καστοριάδης μας απελευθέρωσε από τον αυταρχισμό του μαρξισμού,
μας ξανάδωσε τη διάσταση της ριζοσπαστικότητας που χαρακτηρίζει την
ελεύθερη σκέψη. Ειδικότερα, για όσους ασχολούνται με την πολιτική, η
σκέψη του Καστοριάδη παραμένει πάντα ένας πόλος, με τον οποίο
πρέπει να αναμετρηθούν εάν δεν απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτει,
ως προς την πολιτική δράση, κινδυνεύουν να βυθιστούν σε τέλμα.
Σήμερα, γνωρίζουμε τη σκέψη του Καστοριάδη; Όσοι θέλουν, τη
γνωρίζουν εξ άλλου, δεν είναι υποχρεωτικό. Όσον με αφορά, τη γνωρίζω.
Ο Καστοριάδης είναι για μένα κάποιος με τον οποίο διαλέγομαι. Σε λίγες
ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του. Πράγματι, ένας
διανοητής σαν τον Καστοριάδη μας λείπει. Ναι, ο Κορνήλιος μου λείπει.
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ΕΝΤΓΚΑΡ ΜΟPEN

Αυθεντικός Αθηναίος της Αγοράς16
Είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι, αυτήν την ώρα του αποχωρισμού.
Πώς να μην αναφέρω τους στίχους του Χαίλντερλιν από το ποίημα του
Πάτμος; «Τι φοβερός ο τρόπος, με τον οποίο ο Θεός διώχνει αδιάκοπα
μακριά μας αυτούς που δέχονται τη ζωντανή αγάπη». Ναι, χάνουμε τη
μορφή των πολυαγαπημένων φίλων...
Η βιογραφία και το έργο του Κορνηλίου είναι γνωστά. Εγώ θα ήθελα να
μιλήσω για το ζωντανό του πρόσωπο, για το ζωντανό του παράδειγμα.
Πολλοί γνώριζαν τον Κορνήλιο σαν έναν ταύρο που ορμάει στην αρένα,
που αναποδογυρίζει όλους τους ταυρομάχους ακόμη και τον matador.
Πολλοί γνώρισαν την έντονη μαχητικότητα του, την ανελέητη και δίκαιη.
Ο Κορνήλιος λάτρευε την πάλη των ιδεών και τις ατέλειωτες συζητήσεις
σαν αυθεντικός Αθηναίος της Αγοράς.
Λιγότεροι είναι εκείνοι που γνώριζαν την απίστευτη γλυκύτητα αυτού
του λιονταριού, την αστείρευτη τρυφερότητα του για τους οικείους του.
Αυτός ήταν ο Κορνήλιος. Ένα ηφαίστειο απ' όπου ξεπηδούσε φωτιά,
αλλά απ' όπου επίσης ξεχυνόταν μέλι. Συνδύαζε τα αντίθετα.
Ο Κορνήλιος είναι «γυιός του Δία και της Αθηνάς», έλεγα στην ωδή που
του αφιέρωσα για τα εβδομήντα του χρόνια, το 1992. Έγραψα, τότε,
λοιπόν, στην επέτειο των γενεθλίων του σε στίχους μάλλον κωμικούς:
«κι αν η λογική του είναι φιλοπόλεμη, κι αν αρνείται την υδαρή
μαλθακότητα, κι αν αναμιγνύει το πάθος με τη γνώση, κι αν
καταβροχθίζει όλες τις επιστήμες, κι αν κάθε τι παράδοξο τον κάνει έξω
φρενών, όλα αυτά συμβαίνουν, επειδή ο Κορνήλιος είναι γυιός του Δία
και της Αθηνάς».
Και τώρα, μπορώ να μιλήσω για το παράδειγμα που μας έδωσε ο
Κορνήλιος. Παράδειγμα για όλους αλλά, ιδίως, για τις γενιές που δεν
γνώρισαν τους δικούς μας βάρβαρους καιρούς, πλην όμως κινδυνεύουν
Αδημοσίευτο κείμενο του Εντγκάρ Μορέν -το δημοσιεύουμε με την έγκριση του-,
το οποίο είναι ο τελευταίος χαιρετισμό; του στον Κορνήλιο Καστοριάδη. Το
εκφώνησε στην τελετή της πολιτικής κηδείας του, που έγινε στο ΙΙαρίσι, στις 3
Ιανουαρίου1998. Μας το παραχώρησε ως συμβολή) στο ειδικό αφιέρωμα Έλληνας,
Ευρωπαίος και Παγκόσμιος.
16
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να γνωρίσουν μια νέα βαρβαρότητα. Παράδειγμα δισυπόστατο: πρώτον,
ως προς την παιδεία' δεύτερον, ως προς το θάρρος και την αντίσταση.

Παράδειγμα παιδείας. Κεφαλαιώδες παράδειγμα, σ' αυτήν την εποχή της
αποβλάκωσης που φέρνει η κατάτμηση και ο διαμελισμός της γνώσης' σ'
αυτήν την εποχή που κάθε προσπάθεια γενικής παιδείας αντιμετωπίζεται
a priori με περιφρόνηση' περιφρόνηση που πλήττει όλες τις καθολικής
εμβέλειας ιδέες. Την ίδια στιγμή, οι περιβόητοι, ειδικοί διατυμπανίζουν
τις πιο ρηχές κοινοτοπίες για τον κόσμο, την κοινωνία, την αγάπη.
Ο Κορνήλιος αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της δυνατότητας για μια
γενική παιδεία. Για μια παιδεία δηλαδή που είναι επικοινωνία, σύνθεση
γνώσεων, στοχασμός γύρω από τις γνώσεις αυτές σε σχέση με τον
άνθρωπο και τη ζωή.
Ο Κορνήλιος δεν μπορεί να προσδιοριστεί με παράθεση τίτλων, όπως
φιλόσοφος, οικονομολόγος, ψυχαναλυτής. Ήταν ένας διανοητής, ο
οποίος εξέτεινε τον στοχασμό του σε όλα τα πεδία της γνώσης. Γνώριζε
ότι σήμερα ούτε η παιδεία των ανθρωπιστικών επιστήμων, ούτε η παιδεία
των θετικών επιστημών -μόνες τους, ξεχωριστά- επαρκούν. Γνώριζε,
δηλαδή, ότι σήμερα η παιδεία προϋποθέτει ακριβώς το άνοιγμα και την
επικοινωνία ανάμεσα στις ανθρωπιστικές και τις θετικές επιστήμες. Και
βεβαίως, η ζωτική περιέργεια του Κορνηλίου -θέλω να πω, η αγάπη του,
ο έρωτας του για τη γνώση, τη γνώση του κόσμου-, τον ωθούσε προς τη
γενική, την εγκυκλοπαιδική παιδεία.
Ασφαλώς, σε κάθε τομέα., ο Κορνήλιος έδινε το προβάδισμα στην
μεγάλη ελληνική πηγή. Μας λέει: «Μην εντυπωσιάζεστε από τον
κυρίαρχο Λόγο, προσπαθείστε να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας έτσι,
ώστε να μπορείτε να συγκροτήσετε τη γνώση σας σωστά και σφαιρικά.
Μην ξεχνάτε ποτέ τη μουσική, την ποίηση, τη λογοτεχνία, δεν είναι
πολυτελή στολίδια, αλλά πηγές ζωής».
Κυρίαρχος της παιδείας του ο Κορνήλιος είναι Έλληνας, είναι Γάλλος,
είναι Ευρωπαίος, είναι παγκόσμιος.

Παράδειγμα θάρρους και αντίστασης. Ως προμετωπίδα του θα μπορούσε
να είναι η ιταλική έκφραση «non mollare», που σημαίνει «μην
εγκαταλείπεις», «μην ενδίδεις». Ο Κορνήλιος ήταν εφοδιασμένος με μιαν
αδάμαστη δύναμη, η οποία του επέτρεψε να διασχίσει την έρημο επί
πέντε σχεδόν δεκαετίες.
Η πρώτη, είναι η δεκαετία του '50. Μαζί με τον Κλωντ Λεφόρ και
κάποιους ελάχιστους συντρόφους. Ήταν η εποχή που τις ιδέες τις
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μονοπωλούσαν δογματικοί και κοντόφθαλμοι Γάλλοι. Ήταν η εποχή που
κάθε προσπάθεια διαύγασης -ως προς τη Σοβιετική Ένωση, τον νέο
αστικό πολιτισμό και τις νέες κυρίαρχες ολιγαρχίες του Τρίτου Κόσμουσημαδευόταν από τη δυσφημιστική σφραγίδα του αντικομμουνισμού και
της ουτοπίας. Όλα αυτά, που σήμερα για πολλούς είναι προφανή, τότε
ήταν αδιανόητα' αδιανόητα όχι μόνον από την ορθώς σκεπτόμενη
πλειοψηφία του κατεστημένου, αλλά επίσης και από τους ορθώς
σκεπτόμενους της αυτοαποκαλούμενης Αριστεράς.
Η δεύτερη, είναι η δεκαετία του '60. Βρεθήκαμε μαζί, τη στιγμή που
μεσουρανούσαν ο στρουκτουραλισμός, οι θεωρίες του Αλτουσσέρ, η
μονοδιάστατη κοινωνιολογία' τότε, διάφοροι ανεγκέφαλοι διανοούμενοι
επαναλάμβαναν μαγεμένοι ότι δεν υπάρχει υποκείμενο, ότι δεν υπάρχει
Ιστορία, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος και, βεβαίως, ούτε δημιουργία.
Η τρίτη, είναι η δεκαετία του '70. Εποχή του μαοϊκού κρετινισμού, της
γενικευμένης αποσύνθεσης στη Δεξιά και την Αριστερά και, αυτού του
ακατονόμαστου πολτού που ονομάστηκε «Ένωση της Αριστεράς».
Η τέταρτη, είναι η δεκαετία του '80. Εποχή που σημαδεύεται από την
αποσύνθεση των πολιτικών ιδεών, από τον υποβιβασμό των πάντων στην
οικονομική τους διάσταση, από την απώλεια κάθε στόχου.
Η πέμπτη, είναι η δεκαετία του '90. Εποχή όπου, επιτέλους, βλέπουμε την
αποσύνθεση του ψεύδους και της αυταπάτης του υποτιθέμενου
σοσιαλισμού, την κρίση του μαρξισμού, αλλά επίσης βλέπουμε το
καινούργιο
οικονομιστικό
δόγμα
και
τον
θρίαμβο
της
υπεραπλουστευτικής σκέψης.
Βεβαίως, μετά το 1975, η σκέψη του Κορνηλίου εμφιλοχώρησε εδώ κι
εκεί, σχεδόν παντού. Όμως η σκέψη του επέδρασε πάντα σε μεμονωμένα
άτομα' ποτέ στους θεσμούς. Πάντως, ενώ η προσφορά της σκέψης του
προχωρεί με αριθμητική πρόοδο, η γενικευμένη τύφλωση προχωρεί με
γεωμετρική πρόοδο... Γι αυτό και ήταν απαισιόδοξος, αλλά ωστόσο ποτέ
δεν έχανε το θάρρος του.
Αυτό είναι το διπλό μάθημα ζωής που και μετά θάνατον μας δίνει ο
Κορνήλιος: «Πρέπει να μάθετε να δέχεστε τη μοναξιά και την έλλειψη
κατανόησης' αντισταθείτε, αντισταθείτε, αντισταθείτε».
Όπως το έχει πει ο Σέλλεϋ στους τελευταίους στίχους της τραγωδίας του
Προμηθεύς λυόμενος: «Να υποφέρεις δεινά που ακόμη κι η ελπίδα τα
θεωρεί ατέρμονα. Να αψηφάς την εξουσία που μοιάζει παντοδύναμη. Να
αγαπάς και να υπομένεις. Να ελπίζεις, έως ότου η ελπίδα, μέσα από την
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ίδια την καταστροφή της, πραγματώσει τον σκοπό της. Να μην αλλάζεις,
ούτε να διστάζεις, μήτε να μετανιώνεις εδώ είναι η δόξα σου Τιτάνα:
καλοσύνη, μεγαλείο, ευτυχία, ομορφιά και ελευθερία».
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ΑΝΤΑΜ ΜΙΧΝΙΚ

Δεν εγκλωβίστηκε σε καμία ορθοδοξία17
Αυτός ο 'Ελληνας του Παρισιού ήταν για μένα μια πρόκληση.
Κομμουνιστής, τροτσκιστής, αντικομμουνιστής της Αριστεράς. Αυτή
ήταν η πολιτική του πορεία. Για πρώτη φορά, τον συνάντησα στο σπίτι
τού Οκτάβιο Πας στο Μεξικό και, κατόπιν, μερικές φορές στο Παρίσι.
Ο Καστοριάδης, μιλώντας όσο πιο απλά γίνεται, απέρριπτε τον δυτικό
κόσμο - τον τραυματισμένο από τους βρώμικους και ανήθικους
αποικιακούς πολέμους, εν ονόματι ενός προτάγματος χειραφέτησης του
πολίτη και των εργαζομένων.
Ταυτοχρόνως, ασκούσε ανελέητη κριτική στη σταλινική δικτατορία και
σε όλες τις μορφές του σταλινισμού, όπως αυτές εκφράζονταν στην
πνευματική ζωή των δημοκρατικών χοίρων. Ανήκε σ' εκείνους που
αναζητούσαν κάποιον τρίτο δρόμο - αρχικά, στο πλαίσιο ενός αριστερού
αντισταλινισμού και, αργότερα, στο πλαίσιο ενός αριστερού

αντικομμουνισμού.

Τα κείμενα που έγραψε στις αρχές της δεκαετίας του '50 -τα οποία είχαν
ως θέμα τη σταλινική γραφειοκρατία- αποτελούν, μέχρι σήμερα,
υπόδειγμα πρωτότυπης και αντικομφορμιστικής σκέψης.
Ο Καστοριάδης ήταν, λόγω της ηθικής του συγκρότησης, άνθρωπος της
Αριστεράς. Όπως ο μεγάλος Άγγλος σύγχρονος του Τζωρτζ Όργουελ, ο
Καστοριάδης θεωρούσε ότι ο κόσμος είναι ένας χώρος που πρέπει να τον
αναδιαρθρώσουμε.
Δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την «ακινησία» των συντηρητικών,
ούτε να ανεχθεί την εκμετάλλευση, την αποικιοκρατία, τον ρατσισμό, τα
ψεύδη και την υποκρισία στον δημόσιο βίο, την αδικία απέναντι στους
φτωχούς και τους ταπεινούς. Όμως παράλληλα δεν δεχόταν να ταυτίζεται
η ευαισθησία -για όλα τα παραπάνω ζητήματα- με τον κόσμο της
σταλινικής πολιτικής, τον οποίο απερίφραστα καταδίκαζε.
Ήταν ένα μη δογματικό πνεύμα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ήταν
αδύνατον να αναγνωρίσει τον εαυτό του ή να εγκλωβιστεί σε
οποιαδήποτε ορθοδοξία.
17

Κείμενο γραμμένο ειδικά για το αφιέρωμα Έλληνας, Ευρωπαίος και Παγκόσμιος.
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Ξέκοψε από τον σταλινικό κομμουνισμό, ήδη στη διάρκεια του Β'
Παγκόσμιου Πολέμου, βλέποντας ποια ήταν τα «έργα» των σταλινικών
στην Ελλάδα: ίντριγκες, ψεύδη, σφαγές, απόκρυψη της αλήθειας,
συνωμοσίες. Αργότερα, ξέκοψε και από τους τροτσκιστές, γιατί δεν
εννοούσε να ασπαστεί τι θέση τους ότι η «Σοβιετική Ένωση, παρά τη
γραφειοκρατική παραμόρφωση, είναι εργατικό κράτος».
Η ζωή του Καστοριάδη είχε, κατά κάποιον τρόπο, δύο όψεις: αφενός,
εργαζόταν ως εμπειρογνώμων σε διεθνείς οργανισμούς, αφετέρου
συμμετείχε σε μικρές ομάδες της Αριστεράς, οι οποίες ήταν «κάρφος
στον οφθαλμό», τόσο για τη CIA όσο και για την KGB (NKVD).
Ο Καστοριάδης άφησε την Ελλάδα στο τέλος του 1945 -όπου, τότε, την
εξουσία κατείχε ένα φιλοαμερικανικό άκρως συντηρητικό καθεστώς- και
έφθασε στη Γαλλία. Σίγουρα, θα πρέπει να υπέφερε αρκετά στο Παρίσι
της δεκαετίας του '50, κινούμενος στο περιθώριο των πολιτικών
συγκρούσεων των συγκρούσεων ανάμεσα στην μετα-πεταινική άρχουσα
αστική τάξη (που προσπάθησε με όλα τα μέσα να διατηρήσει τις
γαλλικές κτήσεις στην Αφρική καθώς επίσης και στην Ασία) και στο
πανίσχυρο σταλινικό κομμουνιστικό κόμμα (που ήταν προσδεδεμένα
στην πολιτική γραμμή της Μόσχας).
Οι ελπίδες της Γαλλίας εκείνης της εποχής στηρίζονταν σε όσους
ακριβώς αρνούνταν αυτήν την πόλωση' όπως ο Ντε Γκωλ -αιρετικός της
Δεξιάς-, ο οποίος καταδίκαζε συνεχώς κάθε φασιστική τάση' όπως ο
Καστοριάδης -αιρετικός της Αριστεράς-, ο οποίος πίστευε ότι πρέπει να
διακηρύσσει κανείς με τόλμη την αλήθεια.
Αξίζει τον κόπο να υπενθυμίσουμε πως εκείνη την εποχή ο Ζαν-Πωλ
Σαρτρ δεν δεχόταν να δώσει, το βήμα του περιοδικού του Les Temps
Modernes σ' αυτούς που ήθελαν να καταγγείλουν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης στη Σοβιετική Ένωση, για να μην ...«απογοητευθεί η
γαλλική εργατική τάξη».
Αντιθέτως, ο Καστοριάδης δεν ήθελε να στηρίζει ελπίδες πάνω σε
ψέματα. Θεωρούσε ότι δεν επιτρέπεται ένας διανοούμενος της Αριστεράς
να βιάζει την αλήθεια. Όμως η στάση του αυτή είχε κόστος και
συνέπειες: ο Καστοριάδης απομονώθηκε πολιτικά εκείνη την εποχή' το
ίδιο συνέβη και όταν απέρριπτε τη θέση ότι το «Κομμουνιστικό Κόμμα
είναι η ενσάρκωση της εργατικής τάξης»' το ίδιο συνέβη, ακόμη μια
φορά, όταν απέρριπτε τη θέση ότι η «Σοβιετική Ένωση είναι η
ενσάρκωση της παγκόσμιας επανάστασης».
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Για τον Καστοριάδη, η Σοβιετική Ένωση ήταν μια αυτοκρατορία, την
οποία κυβερνούσε μια εκφυλισμένη κάστα της κομματικής
γραφειοκρατίας. Μάλιστα, θεωρούσε ότι η σοβιετική αυτοκρατορία και
τα φιλοσοβιετικά κομμουνιστικά κόμματα ήταν τα νοσηρά προϊόντα της
ιστορικής εξέλιξης που έπρεπε να καταπολεμηθούν.
Ο ιστορικός Φρανσουά Φυρέ έχει κάνει μιαν ενδιαφέρουσα παρατήρηση
που αφορά τη Γαλλία, αλλά όμως έχει ευρύτερη σημασία. Σύμφωνα,
λοιπόν, με τον Φυρέ, η ήττα του φασισμού σήμαινε περισσότερο μια νίκη
του αντιφασιστικού μετώπου, παρά μια νίκη της δημοκρατίας' ας μην
ξεχνάμε ότι οι σταλινικοί κομμουνιστές ήταν τμήμα του αντιφασιστικού
μετώπου.
Επί πλέον, την εποχή εκείνη, ο αντικομμουνισμός, αποτελούσε ένα από
τα συστατικά στοιχεία της φασιστικής σκέψης. Γι' αυτόν τον λόγο, το να
στιγματίζει ένας αριστερός τα κομμουνιστικά κόμματα και τη Σοβιετική
Ένωση, όπως έκανε ο Καστοριάδης, μπορούσε εύκολα να προκαλέσει και στην πραγματικότητα το προκάλεσε- τη μομφή για «σχέσεις με τον
φασισμό».
Αυτή η μομφή, άπαξ και διατυπωνόταν εναντίον ενός ανθρώπου της
Αριστεράς, αποτελούσε απειλή πολύ σοβαρή' σοβαρότερη ακόμη κι από
τις αστυνομικές διώξεις. Γιατί; Διότι είχε ως συνέπεια τον απόλυτο
αποκλεισμό του από τον δημόσιο διάλογο. Χρειαζόταν να έχει κανείς το
θάρρος, τη σταθερή επιμονή και τη διεισδυτική σκέψη του Καστοριάδη,
για να μην υποκύψει σ' αυτήν την τρομοκρατία. Όμως από πού αντλούσε
μιαν τέτοια δύναμη ο Καστοριάδης;
Τον Καστοριάδη τον ενδιέφερε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αυτός που
υφίσταται την καταπίεση, αυτός που βασανίζεται. Τον ενδιέφερε η
συγκεκριμένη εξαθλίωση, ο συγκεκριμένος φόβος, ο συγκεκριμένος
φυλακισμένος. Ως προς αυτό, διέφερε από πολλούς διανοούμενους που
σκέπτονταν μόνον με αφηρημένες έννοιες, όπως ανθρωπότητα ή
εργατική τάξη. Ο Καστοριάδης έβλεπε τον άνθρωπο που υποφέρει και
όχι την ανθρωπότητα, εν ονόματι της οποίας επιτρέπεται οι άνθρωποι να
κάνουν τους άλλους ανθρώπους να υποφέρουν.
Ο Καστοριάδης έβλεπε τον κόσμο πάντα από την πλευρά των
καταπιεσμένων. Στεκόταν, όπως αρμόζει σ' έναν εξεγερμένο
αντιφρονούντα, στην πλευρά των κοινωνικά αποκλεισμένων.
Σ' αυτό ακριβώς το σημείο, ίσως, βρίσκεται η παγίδα της αριστερής
σκέψης. Είναι πολύ ωραίο να υποστηρίζει κανείς τους καταπιεσμένους,
τους ταπεινωμένους, τους ηττημένους, τους κοινωνικά αποκλεισμένους.
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Όμως ο πραγματικός ηθικός προβληματισμός -πνευματικός και
πολιτικός- αρχίζει τη στιγμή που, μετά τη νικηφόρα επανάσταση, οι έως
χθες κοινωνικά αποκλεισμένοι υπαγορεύουν τους νέους κανόνες του
παιχνιδιού.
Η δικτατορία που εγκαθιδρύουν οι χθεσινοί σκλάβοι είναι πιο
αποτρόπαια από εκείνην των προηγούμενων καταπιεστών. Γιατί: Διότι οι
χθεσινοί σκλάβοι μεταμορφώνονται σε κακέκτυπα των χθεσινών
αφεντικών τους, καθώς εκφωνούν επαναστατικούς λόγους, ενώ, την ίδια
στιγμή, επιβάλλουν νέους κανόνες, νεκρούς και αναχρονιστικούς.
Κάθε επαναστατική εξουσία έχει δύο επιλογές: είτε να γίνει σιγά-σιγά
όλο και πιο συντηρητική, παραδοσιακή, σεβόμενη μιαν ορισμένη τάξη
πραγμάτων είτε να εμπλακεί στη γιακοβινο-μπολσεβικική λογική,
σύμφωνα με την οποία μια «πρωτοπόρα μειοψηφία» θα φέρει την
ευτυχία σε μιαν απαίδευτη και αμαθή πλειοψηφία... Συχνά
αναλογιζόμασταν μαζί με τον Καστοριάδη τις τρομερές συνέπειες αυτής
της λογικής... Όταν φέρνω στον νου μου τις συζητήσεις μας, σκέφτομαι
ότι ο Καστοριάδης -ο «τελευταίος δίκαιος της ευρωπαϊκής Αριστεράς»,
όπως τον αποκαλούσε ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ- ήταν επίσης προφήτης
και προάγγελος καινούργιων ιδεολογικών ρευμάτων.
Τα τελευταία χρόνια έχει ατονήσει η ιστορική σύγκρουση ανάμεσα στην
Αριστερά και τη Δεξιά. Όμως στο ίδιο διάστημα παρατηρούμε ότι
αναπτύσσεται μια νέα σύγκρουση" σύγκρουση ανάμεσα στους
υποστηρικτές εθνικών κρατών απομονωμένων σαν «κλειστά φρούρια»
και σ' αυτούς που υπερασπίζονται ένα πολυπολιτισμικό κράτος.
Όσοι είναι υπέρ του πολυπολιτισμικού κράτους έχουν πολλά να μάθουν
από τον Καστοριάδη: το ανοικτό πνεύμα προς τους άλλους, τους ξένουςτη δεκτικότητα στις αλλαγές' τη μεγάλη αξία της πολυπολιτισμικότητας
σε αντίθεση με τις μονο-ιδεολογικές επιταγές· τη σημασία της κοινωνίας
πολιτών σε έναν κόσμο τεράστιων και παντοδύναμων διοικητικών
μηχανισμών τέλος, τη συμβολή των μη κυβερνητικών και των
αυτοδιαχειριστικών θεσμών που εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να
εκφυλίζονται σε δικτατορίες.
Ο Καστοριάδης ήταν κατ' εξοχήν άνθρωπος της ανεκτικότητας, ενώ
ταυτόχρονα,
είχε
ισχυρές
ηθικές
αξίες.
Απέρριπτε
τους
φονταμενταλισμούς, όπως και τη μεταμοντέρνα πεποίθηση ότι «όλα δεν
είναι παρά ένα κείμενο»' ότι δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο
των αξιών, αλλά απλώς ένας διάλογος ως προς την ερμηνεία' ότι δεν
υπάρχει αλήθεια, αλλά μόνον αυταπάτη αλήθειας.
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Στην τελευταία μας συνάντηση, στο σπίτι του στο Παρίσι, όταν
αποχαιρετηθήκαμε, ο Κορνήλιος μου είπε: «δεν αξίζει να πεθαίνει κανείς
για αυταπάτες» κι εγώ θα προσθέσω, ότι δεν αξίζει ούτε καν να ζήσει
κανείς γι' αυτές.
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ΙΙΪΕΡ ΒΙΝΤΑΛ-ΝΑΚΕ

Κάτοχος μιας αλήθειας που προάγει την ελευθερία18
Όταν παρουσίασα πριν είκοσι σχεδόν χρόνια, την υποψηφιότητα του
Κορνηλίου Καστοριάδη στη Σχολή Ανωτάτων Σπουδών για τις
Κοινωνικές Επιστήμες (E.H.E.S.S.), θύμισα στους συναδέλφους μου
κάποιον διάλογο, που αφορούσε τον Βολταίρο, μεταξύ σοφών της εποχής
του. «Μόνο στο Ρωμαϊκό Δίκαιο τον βρίσκω κάπως αδύνατο», είχε πει
ένας διαπρεπής καθηγητής του Ρωμαϊκού Δικαίου. «Αυτή είναι και η
δική μου γνώμη σε ό,τι αφορά τα μαθηματικά», είχε απαντήσει, ο Ντ
Αλαμπέρ με την ιδιότητα του μαθηματικού...
Προσπάθησα να εξηγήσω στους συναδέλφους μου ότι εγώ, ως ειδικός
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, δεν θεωρούσα τον Καστοριάδη
«κάπως αδύνατο» σ' αυτόν τον τομέα της γνώσης. Κάθε άλλο. Πίστευα
ότι είχα πολλά να διδαχθώ από εκείνον. Και, πραγματικά, διδάχθηκα
πολλά.
Ο πρώτος μου διάλογος μαζί του είχε ως θέμα ακριβώς την Αθηναϊκή
Δημοκρατία και έγινε τον χειμώνα του 1963-64. Λίγα χρόνια πριν (195657), είχα πρωτοδιαβάσει το περιοδικό Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα που
ψυχή του ήταν ο Κορνήλιος με τον Κλωντ Λεφόρ. Τον επόμενο χρόνο
ανέπτυξα μια σύντομη επαφή με την ομάδα του περιοδικού αυτού, όμως
τον Κορνήλιο, τότε, τον ήξερα πολύ λίγο και πολύ επιφανειακά.
Επανέρχομαι στον χειμώνα του 1963-64. Εκείνη την εποχή, ο Κορνήλιος
συμμετείχε σε έναν όμιλο συζητήσεων και προβληματισμού υπό την
ιδεατή αιγίδα του Σαιν Ζυστ. Τα μέλη αυτού του ομίλου ζήτησαν από τον
ΖανΠιερ Βερνάν, από τον Φρανσουά Σατλέ και από εμένα, να τους
μιλήσουμε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία.

18

Ο Πιερ Βιντάλ-Νακέ μας εμπιστεύθηκε αυτό το κείμενο ως δική του συμμετοχή
στο αφιέρωμα Έλληνας, Ευρωπαίος και Παγκόσμιος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
μέρος του προλόγου που έγραψε για το βιβλίο του Κορνηλίου Καστοριάδη Sin lc
Ι'οΙίιίιμιι· ilc Platon (εκδ.Seui), το οποίο κυκλοφόρησε στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο
του 1999, εννέα μήνες μετά το αφιέρωμα' το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει επτά από τα
σεμινάρια του Κ.Κ. στη Σχολή Ανωτάτων Σπουδών για τις Κοινωνικές Επιστήμες
(Ε.H.H.S.S.), το 1986.
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Ο Βερνάν είχε ήδη δημοσιεύσει τη μελέτη του Η καταγωγή της
ελληνικής σκέψης, 19 στην οποία εξηγούσε ότι η ελληνική σκέψη είναι
κόρη της πόλης που διαμορφώνεται μέσα από την πολιτική. Ο Σατλέ είχε
ήδη γράψει το βιβλίο Η γέννηση της Ιστορίας, 20 όπου κατέδειχνε ότι η
Ιστορία —θεμελιωμένη ως επιστημονικός κλάδος από τον Εκαταίο, τον
Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη- είναι στενά συνδεδεμένη με το πνεύμα της
πόλης. Όσο για μένα, είχα μόλις τελειώσει μαζί με τον Πιερ Λεβέκ το
βιβλίο Κλεισθένης ο Αθηναίος, 21 βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνον που
υπήρξε -μετά από τον Σόλωνα, αλλά με πολύ πιο ριζοσπαστικό τρόπο-, ο
ιδρυτής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
Εκείνη την εποχή ήμουν νέος, υπερβολικά υπερήφανος για την επιστήμη
μου και είχα, για να πω όλη την αλήθεια, μεγάλη ιδέα για τον εαυτό
μου(...). Όμως παρά ταύτα, γρήγορα κατάλαβα -μιλώντας για την
Αθηναϊκή Δημοκρατία στα μέλη αυτού του ομίλου-, ότι δεν
απευθυνόμουν σε ερασιτέχνες αλλά σε ειδήμονες. Ο Καστοριάδης, ιδίως,
είχε εντυπωσιακή εξοικείωση με όλα τα μεγάλα κείμενα των φιλοσόφων,
των ιστορικών, των τραγικών. Υποστήριζε μάλιστα ότι η Αθηναϊκή
Δημοκρατία όχι μόνο δεν ήταν «τυπική», όπως έλεγαν μερικοί ανόητοι,
αλλά αποτελούσε απτό παράδειγμα της αυτοθέσμισης της κοινωνίας. Δεν
θα προσυπέγραψα αναγκαστικά όλα όσα έχει γράψει ο Κορνήλιος για την
Αρχαία Ελλάδα. Τι νόημα θα είχε, τότε, ο διάλογος με το έργο του...
Όπως κι αν είναι, πρόκειται για έργο σπουδαίο και για δυνατή σκέψη.
Αυτό εδώ το βιβλίο του Κορνηλίου Καστοριάδη -Sur le Politique de

Platon /Για τον Πολιτικό του Πλάτωνα-,

που ο αναγνώστης κρατά στα χέρια του, είναι ένα από τα καλύτερα
κείμενα που παρήγαγε αυτό το αφάνταστα δημιουργικό π'νεύμα. Ένας
διάλογος του Πλάτωνα, ο Πολιτικός ένας διάλογος με τον Πλάτωνα(...).
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μελετήσει κανείς τον Πλάτωνα. Ο
Καστοριάδης ενεργεί σαν καλός ανατόμος. Μας αποκαλύπτει αυτό που ο
ίδιος ονομάζει «αλλόκοτη δομή» του πλατωνικού έργου(...). Ο
Καστοριάδης παρακολουθεί πιστά το κείμενο του Πολιτικού, όμως
ταυτόχρονα 'προσπαθεί να εντοπίσει τις παραλλαγές του. Έτσι,
κατορθώνει να αποδείξει ότι αυτό που στον Πολιτικό μοιάζει δευτερεύον,
στην πραγματικότητα είναι το ουσιώδες. Επίσης, αποδεικνύει ότι ναι μεν
ο Πλάτων καταγγέλλει τους σοφιστές, ωστόσο χρησιμοποιεί ο ίδιος τις
σοφιστικές μεθόδους...
Στα ελληνικά (εκδ. Δίπτυχο, 1966).
La Naissance de Γ Histoire (εκδ. Minuit, tilli'2), (εκδ. Seuil, Points/Essais, 1996).
21
Στα ελληνικά (εκδ. Ευρύαλος,, 1989).
19
20
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Κατά τον Καστοριάδη, ο Πολιτικός μας οδηγεί στο κέντρο του
προβληματισμού, ο οποίος χαρακτηρίζει κατ' εξοχήν την τελευταία φάση
του πλατωνικού έργου. Ο προβληματισμός αυτός αφορά: στο μικτό και
στην αποδοχή του μικτού από τον μεταξύ / τον ενδιάμεσο. Για τον
Πλάτωνα, λοιπόν -όπως βλέπουμε στον Πολιτικό -, η δημοκρατία είναι
το χειρότερο από τα «έννομα» πολιτεύματα, είναι όμως και το λιγότερο
κακό από τα «άνομα» πολιτεύματα.
Όταν ήμουν φοιτητής διάβασα το βιβλίο Η Ανοικτή Κοινωνία του Καρλ
Πόππερ, το οποίο επιτίθεται κατά μέτωπον στη γοητεία που ασκεί ο
Πλάτων. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τον Πλάτωνα ως έναν
«αντιδραστικό» διανοητή, που εκτοξεύει συνθήματα όπως, π.χ., «back to
the tribal patriarcy)' «(επιστροφή στην πατριαρχική κοινωνία των
φυλών»). Έτσι όμως χάνει τελείως τον στόχο του.
Ο Πλάτων δεν είναι «αντιδραστικός» με την έννοια που δίνουμε σήμερα
σ' αυτόν τον χαρακτηρισμό δεν ονειρεύεται μιαν ανέφικτη
οπισθοδρόμηση. Εάν μελετήσει κανείς τους Νόμους, βλέπει ότι ο
Πλάτων έχει άριστη γνώση των δικαστικών και πολιτικών μηχανισμών
της Αθήνας του 4ου π.Χ. αιώνα. Εξ άλλου, ο Πλάτων εμπιστεύεται σε
έναν Ξένο -προερχόμενο εξ Αθηνών- την φροντίδα να χαράξει το
λεπτομερές πρόγραμμα μίας νέας πόλης στην Κρήτη, της δεύτερης σε
σχέση με την ιδεώδη πόλη που περιγράφεται στην Πολιτεία του.
Ο Πλάτων γνωρίζει καλά τον κόσμο που τον περιβάλλει καθώς και
εκείνον που προηγήθηκε. Όμως αυτόν τον κόσμο τον μισεί. Και το μίσος
του δεν το κατευθύνει μόνον κατά της ύστερης δημοκρατίας της οποίας
υπήρξε σύγχρονος (το 348 π.Χ., έτος του θανάτου του, η δημοκρατία ήδη
συγκρούεται με τον Φίλιππο της Μακεδονία:). Ο Πλάτων, κατά κύριο
λόγο, κατευθύνει το μίσος τω εναντίον της πρώτης και πρότυπης
δημοκρατίας, αυτής του 5ου π.Χ. αιώνα. Δηλαδή βάλλει κατά της
δημοκρατίας του Περικλή.
Όλοι οι πλατωνικοί διάλογοι, εκτός από τους Νόμους, τοποθετούνται
χρονικά οπωσδήποτε πριν τον θάνατο του Σωκράτη ή περίπου κατά το
έτος του θανάτου του (399 π.Χ.). Ολα τα πρόσωπα των πλατωνικών
διαλόγων έζησαν, συνεπώς, τον 5ο π.Χ. αιώνα. Στον Μενεξενο,
δριμύτατη παρωδία του Επιτάφιου του Περικλή, βλέπουμε την Ασπασία γυναίκα, εταίρα και, επί πλέον, επίσημη ερωμένη του Περικλή- να
εκφωνεί τον Επιτάφιο. Το παράδειγμα του Μενεξενου μας δείχνει ότι ο
Πλάτων γνωρίζει κάλλιστα πού να χτυπήσει. Ο Πλάτων δεν χτυπά τους
«δημαγωγούς» της «παρακμής», αλλά την ίδια την καρδιά της πόλης' της
πόλης που φιλοδοξούσε να είναι «Ελλάδος παίδευσις»(...).
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Για τον Καστοριάδη, τον φιλόσοφο και θεωρητικό του πολιτικού
στοιχείου, η κοινωνία πρέπει να τείνει στη ρητή αυτοθέσμιση.
Αυτοθέσμιση, η οποία αδιάκοπα ανανεώνεται μέσα από αυτό που εκείνος
ονομάζει αφαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας».
Για τον Πλάτωνα, τον δημιουργό μετά τους Μιλήσιους και τους Ελεάτες
της φιλοσοφίας, μόνον το «βασιλικό γένος» μπορεί να αυτοκαθορίζεται
ως «αυτοδιευθυνόμενο».
Για τον Καστοριάδη, η διαχρονική συμβολή των Αθηναίων στην
πολιτική σκέψη είναι ακριβώς η αφομοίωση της ιστορικότητας.
Για τον Πλάτωνα, κάθε προσπάθεια του πολιτικού στοιχείου έχει ως
στόχο να ανακόψει την ιστορική διαδικασία.
Όσο για το φαντασιακό στοιχείο, ο Πλάτων το χρησιμοποιεί αφειδώς είτε
πρόκειται για άπλες εικόνες, είτε για παραβολές, είτε για μύθους. Όμως
ούτε οι εικόνες, ούτε οι παραβολές, ούτε οι μύθοι μας εισάγουν στις
«άυλες πραγματικότητες που είναι οι πιο ωραίες και οι πιο μεγάλες». Γι'
αυτές τις πραγματικότητες τις «πιο πολύτιμες», ο Πλάτων μας λέει ρητώς
ότι δεν υπάρχουν «εικόνες δημιουργημένες και ικανές να δώσουν στους
ανθρώπους κάποια σαφή διαίσθηση».
Ο Πλάτων παίζει δεξιοτεχνικά με ό,τι ο ίδιος καταγγέλλει! Σε μία
παραβολή του -την παραβολή της υφαντικής- παρομοιάζει τον βασιλιά
με τον υφαντή' ο πρώτος συνδυάζει το θάρρος και τη γλυκύτητα, όπως ο
δεύτερος συνδυάζει το στιμόνι με το υφάδι. Η παραβολή αυτή μόνον
τυχαία δεν είναι. Ο Καστοριάδης ορθώς το αντιλήφθηκε και το κατέδειξε
με κάθε λεπτομέρεια στα σεμινάρια του: η υφαντική αποτελεί για την
ελληνική σκέψη -τη μυθική και την πολιτική- ένα από τα πιο πολύτιμα
εργαλεία ανάλυσης.
Ο Καστοριάδης έφθασε στο Παρίσι ερχόμενος από την Αθήνα -όπως ο
Ξένος του Πλάτωνα έφθασε στην Αθήνα από την Ελέα της Μεγάλης
Ελλάδας-, για να παίξει τον ρόλο του «κατόχου της αλήθειας»' του
κατόχου μιας αλήθειας που δεν ήθελε να καταπνίξει, αλλά, απεναντίας,
να προωθήσει την ελευθερία.
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ΛΑΚΗΣ ΠΡΟΓΚΙΔΗΣ

Ο διάλογος είναι η μόνη πηγή του λόγου22
Πολλές φορές αναρωτήθηκα αν ο Κορνήλιος Καστοριάδης ευτύχισε να
έχει έναν πραγματικό αντίπαλο. Αν δηλαδή στάθηκε απέναντι του ένα
πνεύμα, το οποίο με τον συνολικό του αντίλογο θα τρόχιζε το μυαλό μας,
θα βάθαινε και θα πλούτιζε τις εν χρήσει έννοιες, θα μας έστηνε μπροστά
σε συντριπτικές απορίες και ανυπέρβλητες παγίδες έτσι, ώστε, στο τέλοςτέλος, το καστοριαδικό οικοδόμημα να αναδειχθεί σε όλες του τις
λεπτομέρειες. Όσο η άλλη αυτή φωνή θα είναι απούσα, οι αντιλήψεις μας
για την σκέψη του Καστοριάδη θα παραμένουν ελλιπείς και στρεβλές.
Γιατί η πνευματική αντιπαλότητα -η οποία βέβαια δεν έχει τίποτα το
κοινό με την κυρίαρχη στις ημέρες μας πρακτική της παραποίησης των
λόγων και της συκοφάντησης όσων δεν συμφωνούν μαζί μας- είναι, η
μόνη στάση ήθους, διανοητικής εγρήγορσης και πολιτικής ευθύνης, η
οποία μας επιτρέπει να ξεκαθαρίζουμε μέσα μας, κατά το δυνατό, τους
διακεκριμένους φιλοσοφικούς αστερισμούς. Και, για να πω το ίδιο
πράγμα πιο παραστατικά, αυτούς τους περίεργους αστερισμούς τους
βλέπουμε μόνον στον βαθμό που ο καθένας τους προσπαθεί να
επισκιάσει τον άλλο - αναγκαστικά φωτίζοντας τον.
Αυτό το ήθος υπήρξε για τον Καστοριάδη οδηγός ζωής. Με την ίδια
παρρησία, την απαίτηση συνοχής και τον έρωτα του διαλόγου
αντιπαρατάθηκε, για να σταθώ μόνο στους μεγάλους κόμβους, στον
Μαρξ, στον Χάιντεγγερ και στον σύγχρονο του γαλλικό
στρουκτουραλισμό. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι τούτη του η στάση
πήγε χαμένη. Το συμβόλαιο τού ουσιαστικού διαλόγου που προσπάθησε
να θεσπίσει παρέμεινε ανυπόγραφο από την άλλη πλευρά, από την όποια
άλλη πλευρά. Ο πραγματικός, άμεσος και επώνυμος αντίπαλος δεν
εμφανίστηκε ποτέ. Κάποιες σποραδικές αψιμαχίες, ποικίλα και διάφορα
πανεπιστημιώδη σχόλια μετ επιφυλάξεων, εγκώμια που στοχεύουν στην
περιθωριοποίηση των ανακαλύψεων του Καστοριάδη και στην
ταυτόχρονη αυτοπροβολή του εγκωμιαστή, συνεδριακές και λοιπές
συμποσιακές αντιπαραθέσεις, όλα αυτά γίναν, όπως το επιτάσσουν οι
καιροί, και με το παραπάνω. Εν τούτοις, φοβάμαι ότι η καρδιά του έργου
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χτυπάει στο κενό. Και μη έχοντας πού να αντηχήσει, αναρωτιόμαστε:
υπήρξε άραγε;
Ας μην εκπλησσόμαστε όμως από την ανυπαρξία γόνιμου διαλόγου.
Αυτό καθ' εαυτό το γεγονός επιβεβαιώνει μάλλον τη γνώμη του
Καστοριάδη, ότι από τα μέσα του αιώνα μας και ύστερα πήρε τέλος το
δημιουργικό πνεύμα που επικράτησε στην Δύση επί ενάμιση και πλέον
αιώνα και που διαπότισε όλους τους χώρους της Ιστορίας, της κοινωνίας
και της τέχνης. Έχουμε μπει στην φάση ενός απέραντου λήθαργου υπό το
πανταχού παρόν και τα πάντα πληρούν όμμα της τηλεόρασης. Για ποιον
λόγο και για ποιον αντίλογο να μιλάμε; Και αυτή η φιλοσοφία, αν η λέξη
μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί, πέρασε στα χέρια των διαχειριστών της
εικόνας.
Αλλά αν οι συγκαιρινοί μας διανοούμενοι δεν κατάφεραν να
αναμετρηθούν με το έργο του Καστοριάδη παρά δευτερευόντως, παρά
φέρνοντας το στα μέτρα της πιο φθηνής πολιτικοποίησης, αυτό δεν
σημαίνει ότι το παιχνίδι της κατανόησης της αξίας και της μοναδικότητας
τούτου του έργου έχει χαθεί παντελώς. Απλά θα πρέπει να στραφούμε
προς μιαν άλλην κατεύθυνση, αυτήν της τέχνης, κατεύθυνση που δεν θα
παραξένευε βέβαια καθόλου τον εξερευνητή του φαντασιακού.
Θα πρότεινα λοιπόν σαν άλλον πόλο στο σύστημα του Καστοριάδη -αν
πράγματι δεχτούμε ως γενεσιουργό πυρήνα αυτού του συστήματος την
αυτονομία ένα μυθιστόρημα, την τριλογία Οι Υπνοβάτες του Χέρμαν
Μπροχ, γραμμένο και δημοσιευμένο στα τέλη της δεκαετίας του '20 και
στις αρχές του '30. Σκέφτομαι αυτό το μεγαλειώδες μυθιστόρημα γιατί ο
δημιουργός του αντιστρέφει συθέμελα τη θετικότητα με την οποία ο
Καστοριάδης φορτίζει την έννοια της αυτονομίας και αντί για αξία την
αντιμετωπίζει, μυθιστορηματικά, σαν τη μεγαλύτερη κατάρα του
σύγχρονου ανθρώπου. Βρισκόμαστε στη Βιέννη στα τέλη του
προηγούμενου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του δικού μας, 18881918. Διάλυση της χιλιετούς σχεδόν Αυτοκρατορίας. Ριζική αλλαγή του
χάρτη της Ευρώπης. Οι μάζες στο προσκήνιο της Ιστορίας. Οι τρεις
σταθμοί των Υπνοβατών, ο ένας μετά τον άλλον, καταγράφουν την
ξαφνική, ολοσχερή και μη αντιστρέψιμη πτώση του ανθρώπου από τον
χώρο των αφηρημένων και αιώνιων ιδεών στην αυτονόμηση του
εγκλήματος, στην κοινωνία όπου καμιά υπερβατική αξία και κανένας
καθολικός νόμος δεν θα μπορεί πια να αποτρέπει το χειρότερο. Η αλλαγή
του σκηνικού διαρκεί λιγότερο από τριάντα χρόνια. Ρομαντισμός.
Αναρχία. Το βασίλειο των πραγμάτων ήτοι το βασίλειο που μας
κληροδοτήθηκε με το τέλος του Α Παγκοσμίου Πολέμου.
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,0ι ήρωες του Μπροχ βιώνουν την κατάσταση την οποία ο ίδιος θα
ονομάσει «κατακερματισμό των αξιών» και «γενικό πόλεμο των αξιών
τόσο προς την κεντρική αξία -ρόλο που είχε αναλάβει επί αιώνες η
Καθολική Εκκλησία— από την οποία ξεπήδησαν (αυτονομήθηκαν)
τούτες οι δευτερεύουσες αξίες, όσο και μεταξύ τους». Οι Υπνοβάτες
αποκαλύπτουν τον υπαρξιακό κλυδωνισμό του ανθρώπου που
μεταπηδάει από τον κόσμο της μίας και ενιαίας Εκκλησίας, η οποία είναι
και μέρη και όλον, στον κόσμο όπου τα μέρη -κυνήγι του κέρδους,
κοινωνική δικαιοσύνη, ιεροποίηση της φυλής, κ.λπ.- αυτονομούνται και
διεκδικούν καθένα για τον εαυτό του, και με όλα τα μέσα, να παίξουν τον
ρόλο του χαμένου κέντρου. Μόνο που, από την ώρα που θα αρχίσει
ιστορικά η διαδικασία της αυτονομίας των μερικότερων αξιών η
οποιαδήποτε νίκη της μίας επί των άλλων θα είναι πρόσκαιρη και
ψεύτικη. Γιατί τον πόλεμο που κήρυξαν προς το μόνο και ουσιαστικό
κέντρο θα τον φέρνουν στο εξής σαν μικρόβιο μέσα τους. Και όσο θα
κυριαρχούν άλλο τόσο θα κατασπαράζονται εσωτερικά από τη διαίρεση
και την έλλειψη νοήματος.
Είναι φανερή η πλατωνική σκοπιά του Χέρμαν Μπροχ. Τα
μυθιστορηματικά του πρόσωπα, οι υπνοβάτες του, έχοντας εγκαταλείψει
τη θεϊκή στέγη χτίζουν κόσμους που αργά ή γρήγορα θα στραφούν
εναντίον τους και θα τους παγιδεύσουν. Και είναι φανερό νομίζω γιατί
επιλέγω τον Μπροχ σαν τον πιο έγκυρο συνομιλητή του Καστοριάδη.
Στον αιώνα μας, και στην πιο κρίσιμη φάση του· πολιτισμού μας, ο
Μπροχ και ο Καστοριάδης αναζωπυρώνουν τον πλατωνικό και
αριστοτελικό λόγο και αντίλογο. Ο ένας δείχνει την πύλη της πίστης και
ο άλλος την πύλη του αυτοπροσδιορισμού. Και όπως και τότε, ο ένας
προσφεύγει στην καλλιτεχνική μεταφορά και ο άλλος στο αναλυτικό και
κριτικό πνεύμα.
Ας μη σπεύσουμε να επιλέξουμε. Εξ άλλου η αντίθεση δεν είναι και τόσο
απόλυτη όσο φαντάζει από πρώτη ματιά. Στο θεωρητικό επίπεδο ο
διαχωρισμός είναι βέβαια σαφής, αλλά, όταν περάσουμε στο
συγκεκριμένο, στο σήμερα, θα δούμε ότι οι δύο αντίπαλοι διακατέχονται
από τον ίδιο σκεπτικισμό και από την ίδια αγωνία μπροστά σ' έναν
κόσμο, ο οποίος δεν είναι πια ούτε αυτός της αυθεντικής πίστης ούτε
αυτός της αυτονομίας, ο οποίος σχεδόν δεν είναι πια κόσμος.
Ας μην επιλέξουμε. Προέχει η κατανόηση. Γι' αυτό μας χρειάζεται η
αναφορά στον Μπροχ. Γι' αυτό επείγει ο διάλογος ανάμεσα στις
σύγχρονες εκδοχές των δύο θεμελιακών πνευμάτων που υποβαστάζουν
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα εδώ και είκοσι πέντε αιώνες. Αν κοιτάξουμε
το έργο του Καστοριάδη υπό το φως των Υπνοβατών, θα καταλάβουμε
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ότι η αυτονομία του δεν είναι ούτε αυτοσκοπός, ούτε πολιτικό
πρόγραμμα, ούτε κοινωνική επανάσταση.
Είναι οντολογικός ορίζοντας. Είναι η μεταλλαγμένη στους όρους μας και
στην εποχή μας αριστοτελική εντελέχεια, είναι η συμπαντική μήτρα που
περικλείει μέσα της ακόμα και την πλατωνική ανάγκη της πίστης ως μία
ποιητική (εκ του ποιώ) δημιουργία, ως μία έκφανση της μορφοπλαστικής
δύναμης του κοινωνικού και υποκειμενικού φαντασιακού, ως μία από τις
ακατάπαυστες προσπάθειες του ανθρώπου να σταθεί, μέσω της
ανακάλυψης νέων μορφών, όρθιος στο χείλος του γκρεμού, όρθιος εδώθε
του Χάους.
Θα ήθελα να είχε δίκιο ο Καστοριάδης. Να αναγεννηθεί, για άλλη μια
φορά, η μορφή από τούτο το παρόν, το οποίο είτε ονομάσουμε
μεσαιωνικό λήθαργο (Καστοριάδης) είτε υποβαθμισμένη κοινωνία
(Μπροχ), δεν παύει να περιθωριοποιεί τον άνθρωπο ως δημιουργία και
ως ολότητα.
Όμως δεν μπορώ να αγνοήσω τα προειδοποιητικά μηνύματα της τέχνης.
Από τίποτα στους Υπνοβάτες δεν φαίνεται ότι μπορεί να ανακοπεί η
πορεία του κατακερματισμού και της βίας. Όπως, εξ άλλου, δεν τα
αγνόησε, τούτα τα μηνύματα, ούτε ο Καστοριάδης ο οποίος, όσο ίσως
κανένας άλλος, θρεφόταν από τις «υπόνοιες» τις καταχωνιασμένες μέσα
στα μεγάλα καλλιτεχνικά έργα, και ο οποίος επαναλάμβανε συχνά την
φράση του Ουγκώ: «η μορφή είναι πάντα κάτι το άπειρα παραπάνω από
μορφή, καθώς είναι το βάθος το οποίο ανέρχεται στην επιφάνεια».
Και ίσως η αλήθεια των Υπνοβατών είναι ότι η ιστορία του πολιτισμού
μας, η οποία σε τελευταία ανάλυση, όπως μας δίδαξε ο Καστοριάδης, δεν
είναι παρά η ιστορία της μορφής, της ακατάπαυστης ποιητικής
ανάπλασης της μορφής, της αντιπαράθεσης της Μορφής στο Χάος και
στη Βαρβαρότητα, παίρνει πια τέλος. Στο ένα άκρο της θα βρίσκεται το
αρχαίο ελληνικό μειδίαμα. Και στο άλλο, τελείως φυσικά, ένας Έλληνας
φιλόσοφος που κατάφερε, αρκετούς αιώνες αργότερα, να διεισδύσει στα
μυστήρια αυτού του κοσμογονικού μειδιάματος.
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AKI ORR

Τα μαθηματικά του Κορνηλίου Καστοριάδη23
Τον Κορνήλιο Καστοριάδη τον γνώρισα στο Παρίσι, το 1968. Κατά
κάποιον τρόπο η ζωή μου ώς τότε είχε μια παράλληλη πορεία με τη δική
του. Γεννήθηκα στο Βερολίνο το 1931, αλλά εγκατασταθήκαμε
οικογενειακώς στην Παλαιστίνη το 1934. Δεν υπήρξα ποτέ Σιωνιστής, αν
και ήμουν αξιωματικός στο νεοσύστατο Ισραηλινό Εμπορικό Ναυτικό
από το 1951 μέχρι το 1955. Στο διάστημα αυτό, η εμπειρία μου μιας
απεργίας στο Ναυτικό -η οποία κατέληξε στη συλλογική καταδίκη μας
ως «εχθρών της αστυνομίας»- με ώθησε να προσχωρήσω στο
Κομμουνιστικό Κόμμα. Το 1955 άρχισα τις σπουδές μου, μαθηματικών
και φυσικής, στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Το 1962
αποχώρησα από το Κομμουνιστικό Κόμμα και μαζί με φίλους ιδρύσαμε
την επαναστατική, αντισιωνιστική, αντισταλινική ομάδα Matzpen

(Διαβήτης).

Από το 1964 και μέχρι το 1967 έκανα μεταπτυχιακές σπουδές
Κοσμολογίας στο Λονδίνο, στο King's College, με τον καθηγητή Herman
Bondi. Όλα αυτά τα χρόνια συνέχισα την αντισιωνιστική και
αντισταλινική δράση' πίστευα, ήδη από τότε, ότι ο μαρξισμός δεν
ανταποκρινόταν πλέον στις ανάγκες της μεταπολεμικής κοινωνίας. Στο
Λονδίνο, ψάχνοντας για μιαν εναλλακτική σε σχέση με τον μαρξισμό
επαναστατική πρόταση, ήρθα σε επαφή με μιαν ομάδα που λεγόταν
Solidarity και έγινα μέλος της. Η Solidarity ήταν βαθύτατα επηρεασμένη
από την ομάδα Socialisme ou Barbarie, που λειτουργούσε στο Παρίσι,
της οποίας ψυχή ήταν ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Το καλοκαίρι του 1968
πήγα στο Παρίσι, για να τον συναντήσω. Από την πρώτη στιγμή
βρεθήκαμε σε μιαν απίθανα απόλυτη συμφωνία απόψεων και
παραμείναμε πιστοί φίλοι έως το τέλος.
Έχοντας σπουδάσει μαθηματικά και φυσική, έμεινα κατάπληκτος από τις
γνώσεις και τις απόψεις του Καστοριάδη για τα βασικά φιλοσοφικά
προβλήματα, τα οποία θέτει η σύγχρονη επιστήμη. Τα κείμενα του γύρω
από αυτά τα θέματα πράγματι είναι μοναδικά. Ούτε ο Καρλ Γιάσπερς,
ούτε ο Μάρτιν Χάιντεγγερ, αλλά ίσως ούτε και ο Τόμας Κουν διείσδυσαν
ποτέ σε τέτοιο βάθος, όσον αφορά τα φιλοσοφικά και επιστημολογικά
23
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προβλήματα που θέτουν τα σύγχρονα μαθηματικά και οι φυσικές
επιστήμες.
Ο Καστοριάδης δεν θεώρησε ποτέ τον εαυτό του γκουρού. Πάντα,
προσπαθούσε να εμπνεύσει τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις δικές
τους δημιουργικές δυνάμεις, να αναπτύξουν τη δική τους κριτική άποψη,
τη δική τους εναλλακτική πολιτική και κοινωνική δράση.
Η πολυμάθεια του ήταν εξαιρετική. Κάλυπτε κοινωνιολογία, οικονομία,
φιλοσοφία, ψυχολογία, γλωσσολογία, ανθρωπολογία, μαθηματικά,
βιολογία και φυσική. Μελέτησε τους μεγάλους στοχαστές, κλασικούς και
σύγχρονους, στο πρωτότυπο -αρχαία ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά,
γαλλικά-, πάντα με κριτική σκέψη, ποτέ με λατρεία.
Πάνω απ' όλα υπήρξε επαναστάτης' όχι ακαδημαϊκός στοχαστής. Ήταν ο
μεγαλύτερος επαναστάτης-διανοητής του αιώνα. Απέφυγε, εν πλήρει
συνειδήσει, να κατασκευάσει κάποιο νέο φιλοσοφικό σύστημα.
Αντιθέτως, εισήγαγε μια διερευνητική στάση, συνυφασμένη με το ύφος
της γραφής του και με τις διατυπώσεις του' μια διερευνητική στάση που
διαρκώς θέτει ερωτήματα στην κοινωνική πραγματικότητα. Ο
Καστοριάδης απέρριπτε οποιαδήποτε έννοια μιας «τελικής αλήθειας» και
συνεχώς ασκούσε κριτική στο κοινωνικο-ιστορικό στοιχείο. Διερευνούσε
κάθε τι και δεν θεωρούσε τίποτα ως δεδομένο.
Ήταν ένας από τους λίγους που δεν τους εξέπληξε η γενική απεργία του
Μάη του '68. Λυτή η μοναδική απεργία παραμένει ανάθεμα για
διάφορους ακαδημαϊκούς και μαρξιστές, οι οποίοι συνεχίζουν να
αγνοούν ή να περιθωριοποιούν τη σημασία της. Για τον Καστοριάδη ο
Μάης του '68 επαλήθευσε και επιβεβαίωσε τις ιδέες, που ο ίδιος είχε
αναπτύξει αρκετά χρόνια πριν ότι δηλαδή η κυρίαρχη πολιτική και
κοινωνική πάλη στην εποχή μας διεξάγεται ανάμεσα σ' αυτούς που
δίνουν και σ αυτούς που δέχονται διαταγές.
Ο θάνατος τον πρόλαβε, ενώ είχε ακόμη πολλά να πει. Ωστόσο, τα
γραπτά του θα συνεχίσουν να εμπνέουν επαναστάτες στις μέλλουσες
γενιές. Η ανάγνωση του έργου του Καστοριάδη δεν είναι εύκολη
υπόθεση" απαιτεί σοβαρή πνευματική επένδυση. Πρέπει να διαβάσει
κανείς τα γραπτά του επανειλημμένως και να μελετήσει προσεκτικά τις
διατυπώσεις και την ορολογία του. Πλην όμως, σίγουρα, ο αναγνώστης
θα κερδίσει από αυτήν την προσπάθεια σε διορατικότητα και έμπνευση.
Ο Καστοριάδης ξεκινά το κείμενο του Η Λογική των Μαγμάτων και το
Ερώτημα της Αυτονομίας με ένα παράθεμα από επιστολή του
μαθηματικού Γκέοργκ Κάντορ (1845-1918) προς τον επίσης μαθηματικό
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Ρίτσαρντ Ντέντεκιντ (1831-1916). Ο Κάντορ εφηύρε τη θεωρία των
υπερ-πεπερασμένων αριθμών. Αυτή η θεωρία εξηγεί πώς μπορούμε να
δημιουργήσουμε αριθμούς που αντιπροσωπεύουν άπειρες ποσότητες
διαφόρων μεγεθών (ο Κάντορ απέδειξε ότι υπάρχουν πολλές και
διαφορετικές άπειρες ποσότητες) και πώς μπορούμε να κάνουμε
υπολογισμούς με αυτούς τους αριθμούς. Η θεωρία του Κάντορ λέγεται

Θεωρία των Συνόλων.

Η Θεωρία των Συνόλων έχει θεωρητική αλλά όχι φυσική εφαρμογή, διότι
οι φυσικές εφαρμογές των μαθηματικών πραγματεύονται μόνον
πεπερασμένες ποσότητες. Όμως, ο ορισμός ενός «συνόλου» (το οποίο,
παρά την φαινομενική του απλότητα, είναι κάτι πολύ περίπλοκο) οδηγεί
σε παράδοξα παράδοξα, τα οποία αποκαλύπτουν βασικές ατέλειες στα
λογικά θεμέλια των μαθηματικών και, συνετώς, στα θεμέλια της
ορθολογικής σκέψης γενικότερα.
Σπανίως βρίσκει κανείς έναν μαθηματικό, ακόμη και κάποιον ειδικό στη
Θεωρία των Συνόλων, ο οποίος να ασχολείται με την επιστολογραφία
του Κάντορ. Παρ' ότι δεν ήταν μαθηματικός, ο Καστοριάδης μελέτησε
την επιστολογραφία του Κάντορ και εμβάθυνε στη Θεωρία των Συνόλων.
Ακολούθως, ανέπτυξε ισχυρή κριτική στις λογικές αρχές αυτής της
θεωρίας.
Εξ άλλου, αντιμετώπιζε τα πάντα με κριτικό βλέμμα' ακόμη και τα
λογικά θεμέλια της επιστήμης. Θεωρούσε ότι οποιαδήποτε σοβαρή
προσέγγιση της σύγχρονης κοινωνίας πρέπει να αναλύει ακριβώς τα
λογικά θεμέλια της σύγχρονης επιστήμης. Γιατί; Διότι η επιστήμη και η
τεχνολογία (που αναδύθηκε μέσα από αυτήν) είναι κυρίαρχοι παράγοντες
που διαμορφώνουν τη σύγχρονη κοινωνία, νοοτροπία και κατανόηση. Γι'
αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Καστοριάδης έστρεψε την προσοχή του στη

Θεωρία των Συνόλων.

Ο Καστοριάδης παρουσίασε πρώτη φορά τις σκέψεις του πάνω σ' αυτό το
θέμα στο άρθρο του Σύγχρονη Επιστήμη και Φιλοσοφική Ερώτηση
(1970)' πρόκειται για ευρύτατη και βαθειά φιλοσοφική επισκόπηση των
λογικών προβλημάτων που θέτει η σύγχρονη επιστήμη. Επανήλθε στο
ίδιο θέμα στο βασικό έργο του Η Φαντασιακή Θέσμιση της Κοινωνίας
(1975), όπου οι σημειώσεις του δηλώνουν περαιτέρω μελέτη και
ανάλυση σε βάθος. Τέλος, καταπιάνεται πάλι με το θέμα αυτό στο άρθρο
του Η Λογική των Μαγμάτων και το Ζήτημα της Αυτονομίας (1983).
Η πληθώρα των μαθηματικών, τους οποίους μελέτησε ο Καστοριάδης, για να στοχαστεί τα λογικά θεμέλια της επιστήμης τους-, είναι
εντυπωσιακή. Στις αναφορές του συμπεριλαμβάνονται οι: Cauchy,
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Galois, Weierstrass, Cantor, Godel, Russel, Hilbert, Tarski, Robinson,
Bourbaki (ψευδώνυμο ομάδας Γάλλων μαθηματικών), Krivine,
Hjelmslev, Von Neumann. Αυτό δεν σημαίνει ότι μελέτησε όλα όσα
έγραψαν θα ήταν εξ άλλου αδύνατον. Όμως, μελέτησε ό,τι έγραψαν όλοι
αυτοί για τα λογικά θεμέλια των μαθηματικών.
Γιατί ο Καστοριάδης προχώρησε σ' αυτήν τη μελέτη; Διότι τα λογικά
θεμέλια των μαθηματικών είναι τα λογικά θεμέλια ολόκληρης της
ορθολογικής σκέψης. Και, τελικά, τη λογική που διέπει τη Θεωρία των
Συνόλων την ονόμασε: συνολιστική-ταντιστική λογική.
Η κριτική που ασκεί πάνω σ' αυτήν τη λογική, είναι εξαιρετικά
διεισδυτική. Επί πλέον, στο άρθρο του Η Λογική των Μαγμάτων και το
Ερώτημα της Αυτονομίας, ο Καστοριάδης παρέχει έναν αυστηρό
μαθηματικό ορισμό της έννοιας του «μάγματος». Αυτή η έννοια
συνοψίζει την οντολογική του θέση, σύμφωνα με την οποία η λογική των
συνόλων δεν μπορεί ποτέ να εξηγήσει τίποτα πλήρως. Η
Πραγματικότητα, το Είναι, η Ύπαρξη -ενώ είναι έννοιες που
διαποτίζονται από τη συνολιστική-ταντιστική λογική- δεν μπορούν ποτέ
να γίνουν πλήρως διαφανείς.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνολιστική-ταντιστική λογική είναι
λανθασμένη" σίγουρα, είναι το ισχυρότερο εργαλείο του ορθού Λόγου.
Σημαίνει όμως ότι όλες οι προσπάθειες στοχαστών -όπως, ο Χέγκελ, ο
Μαρξ, ο Χίλμπερτ- να καταστήσουν τον τομέα της μελέτης τους πλήρως
διαφανή, μέσω της συνολιστικής-ταντιστικής λογικής, είναι
καταδικασμένες να οδηγήσουν σε παράδοξα.
Όποιος πιστεύει στην παντοδυναμία της συνολιστικής-ταντιστικής
λογικής, κυνηγά έναν αντικατοπτρισμό. Η ιστορία, οι πολιτικές και
οικονομικές επιστήμες, τα μαθηματικά, η βιολογία, η φυσική είναι
μάγματα, όχι σύνολα. Και δεν είναι δυνατόν να γίνουν πλήρω ς
κατανοητά μέσα από τη συνολιστική-ταντιστική λογική. Η κριτική του
Κορνηλίου Καστοριάδη εκθρονίζει τη συνολιστική-ταντιστική λογική
από την παντοδύναμη θέση της και την κλείνει στο κουτί με τα εργαλεία.
συνολιστική-ταντιστική λογική είναι όντως το ισχυρότερο εργαλείο του
ορθού Λόγου, αλλά δεν πρέπει να υποθέτουμε ότι είναι ικανή για τα
πάντα. Μια τέτοια υπόθεση θα οδηγεί πάντα σε άλυτα παράδοξα.
Ο Καστοριάδης έμαθε μόνος του ανώτερα μαθηματικά, αλλά δεν ήταν
μαθηματικός. Εν τούτοις, πράγματι, πολύ δύσκολα βρίσκει κανείς έναν
μαθηματικό που έχει καταφέρει να κατανοήσει τα προβλήματα των
λογικών αρχών, οι οποίες διέπουν τα μαθηματικά, καλύτερα από τον
Καστοριάδη.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ

Από την ψυχική μονάδα στην αυτονομία24
«Δεν φιλοσοφούμε για να σώσουμε την επανάσταση, αλλά για να
σώσουμε τη δική μας σκέψη και συνοχή» (Κορνήλιος Καστοριάδης, Fair
et a faire)
Από την ψυχική μονάδα στην αυτονομία, ο καστοριαδικός στοχασμός
εκτυλίσσεται ως πρόταγμα μιας διαύγασης του κόσμου, πάντα
ερωτηματικής, απορητικής, ατελεύτητης.
Ο Καστοριάδης ονόμαζε διαύγαση, αυτή την χωρίς πέρας εργασία, μέσα
από την οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να σκεφτούν αυτό που κάνουν
και να γνωρίσουν αυτό που σκέπτονται. Η απώλεια του, κάνει την
εργασία αυτή ακόμη πιο δύσκολη και το τοπίο των καιρών μας ακόμη πιο
θολό.
Το έργο της διαύγασης και ο αυτομετασχηματισμός, πορεύονται και
αλληλοπροσδιορίζονται μέσα στην πράξη, που για τον Καστοριάδη
στοχεύει τον άλλον, τους άλλους και εαυτόν, ως δυνάμει αυτόνομα όντα,
αποβλέποντας στην αυτονομία τους.
Η ίδια η σκέψη του Καστοριάδη αναδύεται και μορφοποιείται μέσα από
τη δική του πράξη —πολιτική, παιδαγωγική, ψυχαναλυτική-, που του
επιτρέπει να ενσωματώσει τη φροϋδική προβληματική αυτών των τριών
«αδύνατων επαγγελμάτων» στο πρόταγμα της αυτονομίας. Αλλά και να
αναδείξει μια ηθική του ποιείν πράττειν, που στοχεύει στη ρήξη του
«κλεισίματος», μέσα στο οποίο υποχρεωτικά περικλείεται κάθε φορά το
υποκείμενο, από την ψυχική του ιστορία και την ιστορικο-κοινωνική
θέσμιση που το διαμορφώνει.
Ορίζει λοιπόν ο Καστοριάδης την ψυχανάλυση ως πρακτικο-ποιητική
δραστηριότητα: Την ονομάζει ποιητική, εφόσον είναι δημιουργική και
αποτέλεσμα της είναι, ή πρέπει να είναι, με την αυστηρή έννοια, η
ανάδυση ενός άλλου όντος.
Την ονομάζει πρακτική, γιατί αποτελεί πράξη. Σε αντίθεση με την
αριστοτέλεια θέση, η πράξη στον Καστοριάδη δεν έχει τέλος εν εαυτή,
δεν αποβλέπει απλώς στη διαύγαση, αλλά στοχεύει στον διαρκή
μετασχηματισμό του ανθρωπίνου αντικειμένου της.
24
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Η ίδια η ψυχαναλυτική διαδικασία, οι όροι που καθιστούν δυνατή την
εκτύλιξη της -ντιβάνι, ελεύθερος συνειρμός, διάρκεια και κανονικότητα
συνεδριών, χρήμα, κ.λπ.- αποτελεί ψυχαναλυτική διαδικασία μόνον στο
μέτρο που είναι μέσον και σκοπός για να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός,
σύμφωνα με τη φροϋδική βλέψη, η οποία αποτυπώνεται στην περίφημη
φράση «εκεί που ήταν Αυτό, πρέπει Εγώ να γίνω». Μετασχηματισμός,
που δεν στοχεύει την εκτόπιση των ψυχικών συγκρούσεων ή των
ψυχικών αρχών, αλλά την εγκατάσταση μιας αυτοστοχαστικής και
διαβουλευτικής υποκειμενικότητας, ανοικτής στο ασυνείδητο, δηλαδή
στη ριζική φαντασία και συνάμα ικανής για στοχασμό και διαβούλευση.
Με αυτούς τους όρους, η ψυχανάλυση, χωρίς να απεμπολήσει την
ιδιαιτερότητα της, συναντά το γενικότερο πρόταγμα της αυτονομίας και
αποβλέπει, όπως θα όφειλαν επίσης η αυθεντική Παιδαγωγική και η
Πολιτική, στον μετασχηματισμό. Με τέτοιον όμως τρόπο, ώστε το άτομο
να μπορέσει να υπεισέλθει και να παραμείνει σ' αυτή τη διαδικασία
αυτοαλλοίωσης, που δεν έχει πέρας καθορισμένο, ούτε προκαθορισμένο.
Το μέσον για την επίτευξη της αυτονομίας, είναι η ίδια η αυτονομία
καθώς εκτυλίσσεται, έγραφε ο Καστοριάδης.
Η αυτονομία αποβλέπει συνολικά στην εγκατάσταση ενός άλλου τύπου
σχέσης ανάμεσα στις βαθύτερες, ατομικές ή συλλογικές ορμές μας και τις
«αρχές» που τις μορφοποιούν, τις περιορίζουν και εμποδίζουν την
εκδήλωση τους στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο ρόλος της
αυτοστοχαστικής και διαβουλευτικής υποκειμενικότητας, στο ατομικό
επίπεδο, και των δημοκρατικοί θεσμών, στο συλλογικό πεδίο. Με αυτήν
την έννοια, το ψυχαναλυτικό πρόταγμα και το δημοκρατικό πολιτικό
πρόταγμα -χωρίς καμία αμοιβαία αναγωγή και παρά τη ριζική τους
διαφορά- αλληλοσυναντώνται. Όμως τόσο η Ιστορία όσο και η
Ψυχανάλυση δείχνουν ότι η επένδυση της υποκειμενικότητας ως αρχής
αυτοστοχασμού και διαβούλευσης -που μπορούμε πλέον, μαζί με τον
Καστοριάδη, να προϋποθέτουμε ως δυνητικά παρούσα στα ανθρώπινα
όντα δεν πραγματοποιείται ούτε εύκολα ούτε συχνά.
Ο Καστοριάδης άσκησε την ψυχανάλυση από το 1973 μέχρι το τέλος της
ζωής του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανήκε στην κατηγορία των
ψυχαναλυτών που εργάζονται και με ψυχωτικούς ασθενείς, θεωρώντας
ότι τα αινίγματα που θέτει η ψύχωση, αντιστοιχούν σε ουσιώδεις απορίες
για τη γενικότερη ψυχική λειτουργία.
Εξ αρχής, κράτησε κριτική απόσταση απέναντι στον Λακάν και
μετέπειτα άσκησε έντονη κριτική στις πρακτικές του λακανισμού. Παρά
ταύτα, τόσο η ψυχαναλυτική του εκπαίδευση όσο και η εξέλιξη της
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ψυχαναλυτικής του σκέψης έγιναν σ' έναν χώρο βαθύτατα επηρεασμένο
από τον Λακάν. Τη ρήξη μάλιστα μιας ομάδας σημαντικών Γάλλων
ψυχαναλυτών με τη «Φροϋδική Σχολή» του Λακάν, που κατέληξε το
1969 στη δημιουργία του Quatrieme Groupe -της Τέταρτης Γαλλικής
Ψυχαναλυτικής Ομάδας-, τη στήριξε από την πλευρά του και ο
Καστοριάδης. Αν και ποτέ δεν προσεχώρησε επισήμως, συμμετείχε στις
δραστηριότητες αυτής της ομάδας, από την ίδρυση της.
Στα κείμενα του ο Καστοριάδης δεν παραλείπει να τονίσει τη
συνεισφορά του Λακάν στην αποκατάσταση της σημασίας του
οιδιπόδειου συμπλέγματος στη φροϋδική θεωρία. Τοποθετείται όμως
πολεμικά απέναντι στη λακανική θεώρηση, στον βαθμό που η
υποτιθέμενη επιστημονικότητα της «δομής», η γλωσσική και αργότερα η
μαθηματική τυποποίηση του ασυνειδήτου από τον Λακάν, έρχονται σε
πλήρη αντίθεση με τη δική του ανάγνωση του Φρόυντ" αλλά και με τη
χρονικότητα, την ιστορικότητα, τη δημιουργική ακαθοριστία και το
ριζικό φαντασιακό, που αποτελούν θεμελιακά στοιχεία της δικής του
σύλληψης.
Η δημιουργική ακαθοριστία της ψυχής στερεί από την ψυχανάλυση την
αυταπάτη μιας πλήρους και εξαντλητικής θεωρίας του αντικειμένου της,
που για τον Καστοριάδη δεν υπάρχει ούτε καν στα μαθηματικά. Πόσο
μάλλον στην ψυχανάλυση, της οποίας το αντικείμενο είναι ενσαρκωμένο
νόημα, «έμβιος λόγος», «έμβιες σημασίες».
Ο Καστοριάδης δείχνει γιατί η ψυχανάλυση δεν είναι επιστήμη σύμφωνα
με τα νεωτερικά κριτήρια (επαληθευσιμότητα, ανακοινωσιμότητα,
σωρευτική χρονικότητα) όπως επίσης δεν είναι ούτε και τεχνική, εφόσον
κάθε κωδικοποίηση του ψυχαναλυτικού ποιείνπράττειν είναι αδύνατη. Η
ψυχανάλυση, για τον Καστοριάδη, είναι πάνω απ' όλα, αμοιβαίος
μετασχηματισμός αναλυομένου και αναλυτή, ενεργοποίηση μιας δύναμης
σε δεύτερο βαθμό, ενός δύνασθαι-είναι.
Παίρνοντας κριτική απόσταση από τους επίσημους μαρξισμούς, τον
επιστημονικό θετικισμό, τον στρουκτουραλισμό, τον λακανισμό, τον
μεταστρουκτουραλισμό, τον μεταμοντερνισμό, ο στοχασμός του
Καστοριάδη δημιουργεί νέες ιδέες, μορφές και είδη. Στόχος του είναι το
ξεπέρασμα της κληρονομημένης σκέψης, που βρίσκει τη συγκρότηση του
ατόμου και την καταγωγή των θεσμών στους νόμους της φύσης και της
ορθολογικότητας.
Η δύναμη και το εύρος αυτού του στοχασμού, αποτελούν καθ' εαυτά
σκάνδαλο, στην εποχή του γενικευμένου κομφορμισμού, όπως ο ίδιος τη
χαρακτήριζε, αλλά και στους διανοητικούς κύκλους όπου ευδοκιμεί η
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ωχρά σκέψη και η σκεπτικιστική περιχαράκωση στην εξειδικευμένη
γνώση, ως αντίβαρο ίσως, αλλά και συμπλήρωμα, στη μεταφυσική
βεβαιότητα των ολιστικών δογμάτων. Μοιάζει δε προφανής η δυσκολία
υποδοχής, πόσο μάλλον αποδοχής, ενός λόγου σαν του Καστοριάδη' ενός
λόγου που δεν διστάζει να αναφερθεί στην «κοινωνιολογική και πολιτική
κώφωση των ψυχαναλυτών» και στον «ψυχαναλυτικό λήθαργο των
κοινωνιολόγων και των φιλοσόφων».
Στη διατύπωση του λόγου και στην εξέλιξη του στοχασμού του
Καστοριάδη, η σχέση με την ψυχανάλυση διαδραμάτισε τεράστιο ρόλο.
Από πολύ νέος, όπως ο ίδιος ομολογεί, ενδιαφέρθηκε με πάθος για το
έργο του Φρόυντ και ήδη από το 1950, στα πολιτικά του κείμενα τόνιζε
την αναγκαιότητα να ληφθεί υπ' όψιν η ψυχοσεξουαλική διάσταση του
ατόμου. Η προσπάθεια του όμως να στοχαστεί τους δύο αυτούς τομείς
μαζί -ψυχή και κοινωνία- συνδέεται από τον ίδιο με την αρχή της
προσωπικής του ψυχανάλυσης καθώς και με την ανάγκη επανεξέτασης
του μαρξισμού.
Η σκέψη του ωθείται από ης διαπιστώσεις ότι ο ανθρώπινος ψυχισμός
δεν μπορεί να εξηγηθεί από τους βιολογικούς παράγοντες, ούτε να
θεωρηθεί σαν ένα λογικό αυτόματο οποιουδήποτε πλούτου και
πολυπλοκότητας" αλλά επίσης και, κυρίως, ότι η κοινωνία δεν δύναται
να αναχθεί πλήρως σε οποιουσδήποτε ορθολογικούς/λειτουργικούς
καθορισμούς, είτε αυτοί είναι οικονομικοί και παραγωγικοί, είτε
σεξουαλικοί, με τη στενή θέαση του «σεξουαλικού». Καταλήγει, λοιπόν,
στη διερεύνηση της σημασίας του φαντασιακού στοιχείου -στα πεδία του
ψυχικού και του κοινωνικο-ιστορικού-, ενώ αργότερα θα προστεθεί και η
διερεύνηση της οντολογικής αυτοσυγκράτησης του εμβίου. Πάντα όμως
διατηρεί τη μαρξιστική ιδέα της επικέντρωσης στην κοινωνική προοπτική
του ανθρωπίνου όντος και παραμένει μακριά από κάθε μεθοδολογικό ή
υποστασιακό ατομικισμό.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η ιδέα της αυτονομίας εμφανίζεται στο έργο
του Καστοριάδη από το 1947, ως ιδέα ουσιαστικά πολιτική, συνδεδεμένη
με το ζήτημα της επανάστασης και τον αυτοσχηματισμό της κοινωνίας. Η
φιλοσοφική, ψυχαναλυτική και επιστημολογική της εμβάθυνση, φαίνεται
να οδήγησαν τη σκέψη του σε μια δημιουργική μεταλλαγή που
θεμελιακό της στοιχείο αποτέλεσε η ανακάλυψη του ριζικού
φαντασιακού το 1964-65. Η ανακάλυψη της ριζικής φαντασίας από τον
Καστοριάδη γίνεται, τολμώ να πω, με τον ίδιο τρόπο που η ίδια η
σύλληψη του, θέτει το φαντασιακό στην πηγή της σκέψης και στη ρίζα
της δημιουργίας.
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Οι έννοιες του φαντασιακού, της δημιουργίας και της αυτονομίας
αλληλοδιαπλέκονται. Η αυτονομία, ως ικανότητα μιας κοινωνίας ή ενός
ατόμου να τροποποιήσουν τον νόμο τους -κανόνες, νόρμες, φόρμες,
συμβάσεις, θεσμούς- αποτελεί «οντολογικό άνοιγμα», δηλαδή
μετασχηματισμό του ήδη υπάρχοντος γνωστικού και οργανωτικού
συστήματος' άρα, συγκρότηση του κόσμου και του εαυτού σύμφωνα με
άλλους νόμους. Η αυτονομία, λοιπόν, συνεπάγεται την ιδέα της
αυτοδημιουργίας ως αυτοαλλοίωσης με την πιο ισχυρή σημασία της
αριστοτέλειας «αλλοίωσης», θέτοντας κατ' ουσίαν το γενικό ζήτημα της
δημιουργίας.
Στην καστοριαδική σκέψη η δημιουργία, ξεπερνώντας την όποια
σύνθεση προϋπαρχόντων στοιχείων, αποτελεί ανάδυση μιας ριζικά νέας
κατάστασης. Δημιουργία ex nihilo, εκ του μηδενός, αλλά ουδέποτε in
nihilo, χωρίς μέσα, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Στην πηγή
κάθε δημιουργίας και στη συγκρότηση κάθε οργανωμένου κόσμου
μορφών, εικόνων και σημασιών, ο Καστοριάδης εισάγει το φαντασιακό
στοιχείο. Με αυτήν την έννοια το φαντασιακό δεν αποτελεί ψευδαίσθηση
ή εποικοδόμημα, αλλά προηγείται του υποκειμένου, του πράγματος, της
ιδέας και ό,τι άλλο αποκαλούμε πραγματικότητα και ορθολογικότητα
αποτελούν έργο του. Το φαντασιακό στοιχείο στο επίπεδο της ψυχής, δρα
ως ριζική φαντασία' στο πεδίο του κοινωνικο-ιστορικού εκφράζεται ως
κοινωνικό θεσμίζον φαντασιακό' τέλος, στο επίπεδο του απλού εμβίου
όντος, υπάρχει ως στοιχειώδης φαντασία, σταθερή όμως και υποταγμένη
στη λειτουργικότητα.
Η κλασική μας λογική, την οποία ο Καστοριάδης αποκαλεί ταυτιστικήσυνολιστική, αποκρύπτει αυτό το γενεσιουργό φαντασιακό στοιχείο, που
υπάρχει με τον ιδιαίτερο τρόπο και τη λογική του μάγματος. Η τυπική
λογική διάσταση του Κόσμου, για τον Καστοριάδη, είναι εξ ολοκλήρου
βυθισμένη στο μάγμα των φαντασιακών σημασιών της κοινωνίας και στο
μάγμα του ασυνειδήτου.
Ριζική φαντασία είναι για τον Καστοριάδη η ψυχή και συγκροτείται ως
παραστασιακός ρους, μη υποκείμενος στην καθοριστικότητα. Είναι

ανάδυση παραστάσεων που συνοδεύονται από συναίσθημα και που
εντάσσονται σε μία προθεσιακή διαδικασία. Η ψυχική μονάδα, αρχικά
είναι α-κοινωνική, παντοδύναμη, επιθυμούσα τα πάντα «δι' εαυτήν»,
παραμένουσα, μέχρι τέλους, ο πρωταρχικός και απύθμενος πυρήνας της
ανθρώπινης επιθυμίας. Ο αναγκαίος εκκοινωνισμός της ψυχής, όπως τον
θεωρητικοποιεί ο Καστοριάδης, επιτυγχάνεται με την πρόσβαση της
ψυχής, στις κοινωνικές φαντασιακές σημασίες και καταλήγει, μέσω
πολυειδών διαδικασιών μετουσίωσης, στο κοινωνικό άτομο.
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Το ανθρώπινο υποκείμενο, όπως και ο αναλυόμενος για τον ψυχαναλυτή,
εμφανίζεται ως παράδοξη σύνθεση ενός βιολογικού σώματος και ενός
κοινωνικού όντος, ενός λιγότερο ή περισσότερο συνειδητού «προσώπου»
και μιας ασυνείδητης ψυχής. Πρόκειται για ένα όλον εξαιρετικά
ετερογενές και μολοταύτα τελεσίδικα αδιαχώριστο, του οποίου η
πολλαπλή στιβάδωση χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη επί μέρους
κόσμων δι' εαυτόν, προικισμένων με αυτοαναφορά, τελικότητα και
φαντασιακή δραστηριότητα. Αυτή η σύλληψη του υποκειμένου δεν το
συρρικνώνει στη διάσταση της γλώσσας, ούτε το ακινητοποιεί μέσα στον
χρόνο. Το υποκείμενο τίθεται όχι ως υπόσταση, αλλά ως ερώτημα και ως

πρόταγμα.

Η βασική θέση είναι ότι στον φυσικοχημικό κόσμο, στο έμβιο, στην
ψυχή, στο κοινωνικο-ιστορικό, δηλαδή σε κάθε στιβάδα, αυτό-που-είναι
εμφανίζεται ως Απύθμενο, Χάος, Άβυσσος, ως ατελεύτητη και
ανεξιχνίαστη δημιουργία' και συγχρόνως ως Κόσμος, ως οργάνωση και
σχετική τάξη, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε ούτε να
υπάρχουμε. Ο μη καθορισμός αυτού-που-είναι δεν αποτελεί απλή
ακαθοριστία με τη στερητική και τετριμμένη έννοια, όπως και η
φιλοσοφία του Καστοριάδη δεν είναι μια φιλοσοφία της ακαθοριστίας.
Δημιουργία, σημαίνει ακριβώς ανάδυση άλλων καθορισμοί, νέων νόμων,
νέων πεδίων νομιμότητας.
Τα ζητήματα που θέτει η καστοριαδική σύλληψη είναι ιλιγγιώδη και ο
ίδιος μέχρι το τέλος της ζωής του δεν έπαψε να τα διερευνά. Δια μέσου
του ανοίγματος και της διατήρησης της μαγματικής Αβύσσου στην
καρδιά της λογικής και της σκέψης, ο Καστοριάδης δεν θεάται την
Άβυσσο. Αντιθέτως, διατυπώνει ένα σκέπτεσθαι που υποχρεώνει να
διαχωρίσουμε και συνάμα να συνδέσουμε το σύνολο-ταυτιστικό με το
μαγματικό' αλλά και να στοχαστούμε τη συνεργεία και την
ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στο θεσμισμένο και το θεσμιζόμενο, στο
καθορισμένο και το ακαθόριστο, στο πέρας και το άπειρο.
Η δυνατότητα να γίνουν αντικείμενο στοχασμού, το αυθαίρετο του νόμου
και του θεσμού, της παράστασης, του νοήματος και των πραγμάτων,
αποτελεί όριο για την ανθρώπινη ελευθερία.
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Ο ΟΚΤΛΒΙΟ ΠΑΣ ΣΥΖΗΤΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΝΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ

Η εποχή της γενικευμένης αδιαφορίας 25
ΟΚΤΑΒΙΟ ΠΑΣ: Θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η πολλαπλότητα των
απόψεων, η οποία εξαρτάται από την πολλαπλότητα των αξιών. Όμως
σήμερα, όλοι οι θεσμοί της σύγχρονης κοινωνίας και, κυρίως, οι
μηχανισμοί της -όπως η αγορά και η διαφήμιση- καταστρέφουν την
πολλαπλότητα υποτάσσοντας κάθε αξία στις τιμές της αγοράς. Με την
έννοια αυτή, η αγορά μεταμορφώνει την πολλαπλότητα των αξιών σε μια
μοναδική αξία, η οποία βασίζεται στη χρησιμότητα και όχι σε κάποια
έννοια ηθικής.
Σήμερα, ασφαλώς, ζούμε σε περίοδο εκφυλισμού της δυτικής κοινωνίας'
εκφυλισμού, που συμπίπτει με την ανάπτυξη της επιστήμης και της
τεχνολογίας. Ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα είναι η συνύπαρξη
των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας με τον βαθύτατο
μηδενισμό και την κατάρρευση των αξιών. Όλα έχουν υποταγεί στους

25

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης και ο Οκτάβιο Πας συνδέονταν αρκετά χρόνια με
βαθειά φιλία. Άνθρωποι των αναζητήσεων και οι δύο, εχθροί κάθε ιδεολογικής
ορθοδοξίας, είχαν πολλά κοινά να μοιραστούν και να ανταλλάξουν.

Στις αρχές του 1996, κυκλοφόρησε στη Γαλλία το βιβλίο του Κορνηλίου Καστοριάδη
LamonteedeI'hisignitiancc, εκδ. Scuil (II άνοδος της ασημαντότητας). Λίγο αργότερα,
εκδόθηκε στη Γαλλία και το βιβλίο του Οκτάβιο Πας Itineraire, εκδ.
(jallimard/Arcadcs (Διαδρομή), η πνευματική και πολιτική αυτοβιογραφία του. Στις
αρχές του καλοκαιριού του ίδιου έτους, με αφορμή την έκδοση των βιβλίων τους και
με την ευκαιρία της παρουσίας του Οκτάβιο Πας για λίγες ημέρες στο Ιίαρίσι, οι δύο
φίλοι συζήτησαν -προσκεκλημένοι του συγγραφέα Αλαίν Φίνκιελκροτ στη
ραδιοφωνική εκπομπή Rcpligues, της France Culture (6.7.1996)- για τη «γενικευμένη
παθητικότητα των σύγχρονων κοινωνιών», τις «ολέθριες συνέπειες της αφθονίας», τις
έννοιες του «προσώπου» και της «δημιουργίας». Συζήτηση ενδιαφέρουσα και
γοητευτική, ιδίως επειδή οι δύο συνομιλητές δεν συμφωνούν πάντα, αλλά εκφράζουν
τις αντιρρήσεις και τις αποκλίσεις τους. Αυτό εδώ το κείμενο είναι η εν λόγω
ραδιοφωνική συζήτηση τους, με πολύ μικρές συντομεύσεις το οποίο επίσης είχε
περιληφθεί στο αφιέρωμα Έλληνας, Ευρωπαίος και Παγκόσμιος. (Ο Οκτάβιο Πας
πέθανε στις 19.4.1998, τέσσερεις μήνες μετά τον Κορνήλιο Καστοριάδη.)
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νόμους της οικονομίας και της κατανάλωσης. Οι πολίτες έχουν
μετατραπεί σε καταναλωτές.
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ. Την κατάσταση στην οποία
βρισκόμαστε σήμερα θα την χαρακτήριζα «εξαπλωνόμενη έρημο». Για
να απαντήσουμε στο ερώτημα «ποιος εξαπλώνει αυτή την έρημο;»
πρέπει να απορρίψουμε όλες τις έως τώρα γνωστές θεωρίες της Ιστορίας.
Δεν υπάρχουν πια «συνωμοσίες του μεγάλου κεφαλαίου», δεν υπάρχουν
πια «κακοί». Κι όμως, τα πάντα συντρέχουν προς την ίδια κατεύθυνση"
προς την κατεύθυνση της διαφθοράς, που έχει πλέον γίνει συστηματική'
της αυτόνομης εξέλιξης της τεχνο-επιστήμης, που κανείς δεν ελέγχει" και
βεβαίως, της αγοράς.
Σήμερα, δεν μας απασχολεί πλέον, εάν τα προϊόντα που παράγουμε είναι
χρήσιμα. Το μόνο που μας απασχολεί είναι, εάν θα πωληθούν και ίσως
ούτε καν αυτό, διότι ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς θα πωληθούν μέσω της
διαφήμισης.
Ο.Π.: Κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία. Πιστεύω
πως εκείνο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η γενικευμένη
παθητικότητα των ανθρώπων, η οποία νομίζω ότι συνδέεται με την
παταγώδη αποτυχία του επαναστατικού κινήματος στον 20ό αιώνα.
Μετά την αποτυχία του κομμουνισμού βρεθήκαμε μπροστά σε μιαν
«ιστορική παύση», σε ένα κενό. Δεν έχουμε ιστορικό πρόταγμα, ενώ
παράλληλα ανεχόμαστε την παρούσα κατάσταση' κατάσταση που
καταστρέφει τις αξίες και μεταμορφώνει τη σύγχρονη κοινωνία σε
κοινωνία κατανάλωσης.
Κ.Κ.: Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση. Σίγουρα υπάρχει τρομερή
διάψευση των ελπίδων ενός μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας. Οι,
διανοούμενοι και οι εργάτες διαψεύστηκαν, είτε από τα ολοκληρωτικά
καθεστώτα (τα οποία οδήγησαν στην εξόντωση και σε πρωτοφανή
καταπίεση), είτε από τη σοσιαλδημοκρατία των δυτικών κοινωνιών (η
οποία κατέληξε να είναι απλή διαχειρίστρια του συστήματος
συμβιβαζόμενη κάθε φορά με την υπάρχουσα τάξη). Επί πλέον, τις
τελευταίες δεκαετίες, διαπιστώνουμε την καταπληκτική προσαρμογή του
κόσμου στο καπιταλιστικό καθεστώς, στην καινούργια εκδοχή του, την
κοινωνία της κατανάλωσης, όπως κι εσείς είπατε προηγουμένως.
Το κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης παραγωγής είναι ακριβώς αυτό
που οι οικονομολόγοι ονομάζουν «ενσωματωμένη φθορά»" δηλαδή
προϊόντα κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να φθείρονται πολύ
γρήγορα. Ένας φίλος μου, που εργαζόταν σε αυτοκινητοβιομηχανία,
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έλεγε ότι μια Ρολς Ρους στοιχίζει τελικά λιγότερο από ένα μικρό Φίατ.
Και είχε δίκιο. Είχε δίκιο, διότι ένα αυτοκίνητο σαν τη Ρολς Ρους αντέχει
στον χρόνο και δεν χρειάζεται κάθε τόσο δαπανηρές επισκευές, ενώ το
Φίατ μετά από τέσσερα ή πέντε χρόνια αχρηστεύεται.
Ο.Π.: Αναρωτιέμαι μήπως η παθητικότητα του κόσμου έχει κάποια
σχέση με τη βελτίωση των υλικών συνθηκών ζωής και, γενικώς, με την
άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Αν είναι έτσι, τότε, ο καπιταλισμός κέρδισε
το παιχνίδι, διότι κατάφερε να προσφέρει προϊόντα χαμηλού κόστους άρα προσιτά σχεδόν σε όλους- με σχετικά καλή ποιότητα.
Κ.Κ.: Οι μαρξιστές είχαν ευρέως διαδώσει την ιδέα ότι ο καπιταλισμός
οπωσδήποτε θα οδηγούσε τους ανθρώπους στην εξαθλίωση. Όμως αυτή
η ιδέα, μέρα με την ημέρα, αποδείχθηκε ψευδής. Ωστόσο, το γεγονός ότι
αποφύγαμε την εξαθλίωση οφείλεται κυρίως στους αγώνες της εργατικής
τάξης και των συνδικάτων, στις απεργίες και λοιπές άλλες πιέσεις προς
τους εργοδότες. Πρέπει πάντως να πούμε ότι, από ένα σημείο και έπειτα,
το καπιταλιστικό σύστημα είχε την ευφυΐα να προσαρμοστεί στις
κατακτήσεις των εργαζομένων.
Όμως σήμερα στις βιομηχανικές χώρες -ιδίως στην Ευρώπη και λιγότερο
στις Ηνωμένες Πολιτείες- παρατηρούμε μια νέου τύπου κρίση. Τα
χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η
τεράστια ανεργία, η οποία σ' έναν ορισμένο βαθμό έχει σχέση με την
παγκοσμιοποίηση. Οι παλιές βιομηχανικές χώρες, για να αντιμετωπίσουν
τον ανταγωνισμό, ωθούν την οικονομία τους στην απόλυτη
αυτοματοποίηση που, φυσικά, συνεπάγεται λιγότερες θέσεις εργασίας.
Ο.Π.: Η οικονομία των ολοκληρωτικών καθεστώτων ήταν οικονομία
στέρησης. Ο καπιταλισμός είναι οικονομία αφθονίας για την πλειοψηφία,
την πλειοψηφία στις ανεπτυγμένες δυτικές χώρες' εάν μιλήσουμε για τη
δική μου χώρα, το Μεξικό, εκεί η πλειοψηφία αποτελείται από φτωχούς
ανθρώπους.
Όμως για μένα υπάρχει ένα διπλό ερώτημα και θα ήθελα να το θέσω.
Γιατί η αφθονία έχει αρνητικές επιπτώσεις, όσον αφορά τον πνευματικό
τομέα, στις δυτικές κοινωνίες; Γιατί η αφθονία έχει ολέθρια
αποτελέσματα, όσον αφορά τον υλικό τομέα, στις λεγόμενες
υποανάπτυκτες χώρες; Κατά τη γνώμη μου, αυτό το διπλό ερώτημα
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης ιστορίας. Πώς
δηλαδή η αφθονία -παρέχοντας ανέσεις και ευκολίες- ευνούχισε τα
άτομα και τα μεταμόρφωσε σε ικανοποιημένες μάζες χωρίς θέληση,
χωρίς κατεύθυνση...
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Κ.Κ.:

Η

αφθονία

μεταμόρφωσε τους ανθρώπους σε άτομα
«ιδιωτικοποιημένα», σε ιδιώτες. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι πρέπει να
επιρρίπτουμε τις ευθύνες στην αφθονία αυτήν καθαυτήν. Πιστεύω πως
φταίει η ιδέα σύμφωνα με την οποία η οικονομία καθορίζει τα πάντα.
Ο Μαρξ έθεσε την οικονομία στο κέντρο των πάντων, θεωρώντας ότι ο
καπιταλισμός δεν μπορούσε να προσφέρει στους ανθρώπους αυτό που
προσδοκούσαν τις προσδοκίες τους θα τις ικανοποιούσε μόνον ο
κομμουνισμός... Οι σύγχρονες κοινωνίες, όσο κι αν φαίνεται παράδοξο,
διέπονται από μιαν αντίληψη παρόμοια με εκείνην που είχε ο Μαρξ'
δηλαδή θεωρούν ότι το σημαντικό είναι η οικονομία και κατ' επέκτασιν η
κατανάλωση.
Όμως, στην πραγματικότητα, η κρίση των σύγχρονων κοινωνιών είναι
κρίση των σημασιών -κρίση των αξιών, αν το προτιμάτε έτσι-, εκείνων
ακριβώς που διασφαλίζουν τη συνοχή τους. Βεβαίως, την κρίση των
σύγχρονων κοινωνιών την έχει επιτείνει, όπως πολύ σωστά είπατε
προηγουμένους, η έκπτωση της επαναστατικής ιδεολογίας και η
απαξίωση της ιδεολογίας της προόδου.
Τον 19ο αιώνα, για τους μεγάλους φιλελεύθερους και τους
προοδευτικούς, πρόοδος δεν σήμαινε απλώς και μόνον συσσώρευση του
πλούτου. Ο John Stuart Mill πίστευε ότι η πρόοδος θα οδηγούσε τους
ανθρώπους στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στην ευτυχία και σε μια
μεγαλύτερη ηθικότητα. Σήμερα κανείς δεν τολμά να υποστηρίξει ότι η
πρόοδος θα μας κάνει καλύτερους ή πιο ευτυχείς. Όλος ο κόσμος ξέρει
καλά ότι η πρόοδος το μόνο που μπορεί να προσφέρει είναι,
ενδεχομένως, μια καλύτερη -ως προς την ποιότητα της εικόναςτηλεόραση...
Ο.Π.: Από τη συζήτηση μας, μέχρι στιγμής, εκείνο που με ενδιαφέρει
περισσότερο είναι ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναγάγει όλες τις αξίες
σε μια μοναδική αξία: την οικονομική. Για να δώσουμε, λοιπόν, νέα πνοή
στην κοινωνία πρέπει να ασκήσουμε κριτική προς αυτήν την
κατεύθυνση. Πιστεύω ότι το «αντίδοτο» δεν μπορεί να είναι
οικονομικού, αλλά, κυρίως, ηθικού και πνευματικού χαρακτήρα.
Έχετε διατυπώσει πολύ σημαντικές σκέψεις πάνω σ' αυτό το ζήτημα.
Έχετε μιλήσει για «αυτόνομες» και «ετερόνομες κοινωνίες». Έχετε
γράψει πως «αυτόνομη κοινωνία είναι εκείνη, η οποία συνειδητοποιεί ότι
η ίδια δημιουργεί τους θεσμούς της, δηλαδή ότι αυτοθεσμίζεται». Έχετε
τονίσει ότι μια «αυτόνομη κοινωνία γνωρίζει καλά ότι οι νόμοι της είναι
δικοί της και ότι δεν προέρχονται από κανέναν θεό, από καμία ιδέα»...
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Κάθε κοινωνία, ακόμη κι αν είναι αυτόνομη, πρέπει να θεμελιώνεται σε
ορισμένες έννοιες. Κατά τη γνώμη μου, για να θεμελιώσουμε εκ νέου τη
δυτική κοινωνία -ίσως και την κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να
ανακαλύψουμε πάλι την έννοια του προσώπου.
Στο παρελθόν η έννοια του προσώπου χαρακτηριζόταν από τη
δυαδικότητα ψυχής-σώματος' σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει αυτή η
δυαδικότητα. Στον σύγχρονο κόσμο όμως, με την ανάπτυξη των
επιστημών, θεωρούμε όλο και περισσότερο ότι η ψυχή -δηλαδή αυτό
που, συνήθως αποκαλούμε πνεύμα (mind)- είναι απλώς μια διάσταση του
σώματος...
Ωστόσο σήμερα ακόμη και η νευροβιολογία, η πιο υλιστική επιστήμη,
δέχεται ότι το νευρικό σύστημα κάθε ανθρώπου είναι μοναδικό. Έτσι,
λοιπόν, κι εγώ θεωρώ πως μια νέα πολιτική σκέψη πρέπει να αναγνωρίζει
ότι κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό και αναντικατάστατο.
Κ.Κ.: Εσείς μιλάτε για πρόσωπα. Εγώ μιλώ για αυτόνομα άτομα, που
αποτελούν μιαν αυτόνομη κοινωνία. Και επιμένω πάντα, όπως ξέρετε
από άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει, ότι αυτά τα δύο -αυτόνομη
κοινωνία και αυτόνομα άτομα- είναι αξεχώριστα.
Όμως θα μου επιτρέψετε να σημειώσω κάτι σε σχέση με την έννοια
πρόσωπο. Η έννοια αυτή έχει χριστιανικές, κυρίως, αλλά και
περσοναλιστικές αναφορές. Φυσικά, γνωρίζω ότι εσείς δεν τη
χρησιμοποιείτε με τέτοιο νόημα.
Αυτό που μπορούμε να προσάψουμε στη σύγχρονη κοινωνία είναι ότι
σκοτώνει την προσωπικότητα, εξοντώνει τα άτομα, διαλύει την
πραγματική ατομικότητα τους. Πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την
κατάσταση; Πώς θα γίνει η μετάβαση; Όταν θέτουμε αυτό το ερώτημα,
βρισκόμαστε μπροστά στην άβυσσο. Τι απαιτείται, για να γίνει μια τέτοια
μετάβαση; Απαιτείται μια νέα ιστορική δημιουργία με νέες σημασίες και
νέες αξίες.
Ο.Π.: Πράγματι, η έννοια πρόσωπο έχει χριστιανικές αναφορές. Όμως η
έννοια δημιουργία, την οποία χρησιμοποιείτε πολύ στο έργο σας, έχει
ακόμη πιο έντονη θεολογική χροιά. Η δημιουργία μας φέρνει
αντιμέτωπους με την ιδέα ενός Θεού Δημιουργού, ο οποίος φτιάχνει τον
κόσμο εκ του μηδενός.
Όμως, η ιστορική δημιουργία πρέπει να θεμελιώνεται και να βασίζεται σε
ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι το
εντελώς νέο, κάτι εξ υπαρχής. Σε όλες τις εποχές, οι ιστορικές

-- 110 --

δημιουργίες
στοιχείων.

ήταν

συνδυασμός

ή

μετασχηματισμός

υπαρχόντων

Κ.Κ.: Συμφωνώ πλήρως μαζί σας ότι υπάρχει κάποιο θεολογικό
παρελθόν πίσω από την έννοια της δημιουργίας. Αλλά πάντως, δεν μου
φαίνεται υποχρεωτικό να επωμιστώ αυτό το θεολογικό παρελθόν. Εξ
άλλου, κι εσείς, δεν είστε υποχρεωμένος να επωμιστείτε το χριστιανικό
παρελθόν της έννοιας πρόσωπο.
Ο.Π.: Θα ήθελα να αναφερθείτε ειδικότερα στη δημιουργία, γιατί με
ενδιαφέρει να κατανοήσω περισσότερο τη σκέψη σας σ" αυτό το βασικό
ζήτημα.
Κ.Κ.: Μάλιστα. Για να διευκολύνω τη συζήτηση μας και για να είμαι
απολύτως σαφής, θα δώσω δύο παραδείγματα.
Το ένα παράδειγμα είναι η αρχαιοελληνική πόλις. Το άλλο παράδειγμα
είναι η νεοτερικότητα. Νομίζω πως πρέπει να δεχτείτε, ότι πίσω από
αυτές τις δύο μεγάλες δημιουργίες δεν υπάρχει ούτε παραμονεύει
κανένας Θεός. Θα δεχτείτε, επίσης, ότι και στο ένα και στο άλλο
παράδειγμα, βρισκόμαστε πράγματι μπροστά σε μεγάλες δημιουργίες και
όχι σε συνδυασμό ή μετασχηματισμό στοιχείων που προϋπήρχαν.
Η δημιουργία δεν είναι απλώς ένας συνδυασμός παλαιοτέρων στοιχείων,
ακόμη και όταν πράγματι περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία. Η δημιουργία
είναι η ανάδυση και η επιβολή μιας νέας μορφής. Θα δώσω πάλι ένα
παράδειγμα.
Όταν γράφετε ένα ποίημα -είστε ποιητής και γνωρίζετε τι θέλω να πω-,
χρησιμοποιείτε λέξεις, δηλαδή χρησιμοποιείτε στοιχεία που ήδη
υπάρχουν. Όμως δεν κάνετε απλώς έναν συνδυασμό λέξεων. Μέσα από
την αλληλουχία και το πνεύμα που διαπνέει το ποίημα σας, εμφανίζεται
μια νέα μορφή. Κι αυτή είναι ακριβώς η δημιουργική σας πλευρά ως
ποιητού.
Ο.Π.: Αντιλαμβάνομαι ότι δίνετε στη δημιουργία μια διάσταση
φιλοσοφική. Όμως, αναρωτιέμαι εάν η δημιουργία έχει ενδεχομένως
σχέση με την ελπίδα...
Κ.Κ.: Μια από τις πιο σημαντικές δημιουργίες που γνωρίζω είναι η
δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων. Όπως ξέρουμε, οι αρχαίοι Έλληνες
δεν ήλπιζαν σε τίποτα. Και για τον λόγο αυτό, κατά τη γνώμη μου, ό,τι
δημιούργησαν απέπνεε τόση ελευθερία. Σας θυμίζω μια φράση από ένα
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περίφημο χορικό του Οιδίποδα: «το καλύτερο είναι να μην γεννηθεί
κανείς ποτέ ή, εάν γεννηθεί, τότε, να πεθάνει όσο πιο γρήγορα γίνεται».
ΟΠ.: Είναι αλήθεια ότι οι αρχαίοι έλληνες δεν ήλπιζαν σε τίποτα. Ίσως
γι' αυτό μπόρεσαν να «γεννήσουν» την τραγωδία.
K.K.: Έχετε δίκιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό.
Ο.Π.: Θα ήθελα συνοψίζοντας να εκφράσω μια γνώμη, στην οποία έχω
καταλήξει εδώ και αρκετό καιρό. Νομίζω, λοιπόν, ότι μια νέα κοινωνία δηλαδή ένα νέο κοινωνικό πρόταγμα- δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε μια
δημιουργία, σε μια νέα μορφή- χρειάζεται να αναζητήσει τις ρίζες της και
στο παρελθόν.
Ορισμένα στοιχεία του παρελθόντος μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και
να τα επανεισαγάγουμε. Εξ άλλου, αυτή είναι η πρόταση μου σχετικά με
την έννοια πρόσωπο. Θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Στο πρόσωπο
υπάρχει σαφώς η διάσταση του άλλον και, συνεπώς, της αδελφότητας.
Όμως για μένα, αδελφότητα δεν σημαίνει ότι είμαστε «παιδιά του Θεού»,
αλλά ότι είμαστε «παιδιά της φύσης», «παιδιά του σύμπαντος», «αδέλφια
των αστερίων και του ήλιου».
Τέλος, θα προσθέσω ότι ένα νέο κοινωνικό πρόταγμα πρέπει να λάβει υπ'
όψιν ένα πρόβλημα καθαρώς ποσοτικό: είμαστε αντιμέτωποι με μεγάλα
μεγέθη, με εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, με κοινωνίες μαζών,
με έναν ολόκληρο πλανήτη...
Κ.Κ.: Καθώς τελειώνει ο χρόνος της συζήτησης μας θα συνοψίσω κι εγώ
με τη σειρά μου. Έχω την πεποίθηση ότι η δημιουργία μιας πραγματικά
νέα., κοινωνίας -που θα αναδυθεί μέσα από ένα δημοκρατικό κοινωνικόιστορικό κίνημα- προϋποθέτει απαραιτήτως μιαν μεγάλη ρήξη.
Ρήξη, λόγου χάριν, με την ιδέα ότι ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και τους
ανθρώπους. Ο Θεός δεν έφτιαξε τον κόσμο και, οπωσδήποτε, δεν τον
χάρισε στους ανθρώπους .
Ρήξη, επίσης, με την ιδέα ότι η γνώση θα βοηθήσει τους ανθρώπους να
γίνουν κάτοχοι και κυρίαρχοι της φύσης. Η ιδέα αυτή που ξεκινά από τον
Καρτέσιο -παρά τον σεβασμό που τρέφω γι’ αυτόν- είναι τελείως
παράλογη. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε στη φύση. Ποτέ
δεν θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε την τροχιά του Γαλαξία.
Ποιος θα ήταν ο στόχος μιας πραγματικά νέας, μιας αυτόνομης
κοινωνίας; Η ελευθερία και η δικαιοσύνη για όλους· όχι όμως και η
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ευτυχία, δεδομένου ότι η ευτυχία είναι προσωπική και όχι πολιτική
υπόθεση. Μια αυτόνομη κοινωνία θα έπρεπε να θέσει ως στόχο της να
βοηθήσει τους ανθρώπους να εξελίξουν τις ικανότητες τους, να μάθουν
να σέβονται τους άλλους και τη φύση και, τελικά, να γίνουν όσο το
δυνατόν πιο αυτόνομοι και πιο δημιουργικοί.

Βασικές χρονολογίες και σταθμοί

1922 (11 Μαρτίου): Γέννηση του Κορνηλίου Καστοριάδη, στην
Κωνσταντινούπολη.
1922 (Μάιος): Η οικογένεια Καστοριάδη εγκαθίσταται στην Αθήνα.
1937: Τελειώνει σε ηλικία δεκαπέντε μόλις ετών τις γυμνασιακές του
σπουδές.
1937-1942: Σπουδάζει Νομικά και Φιλοσοφία του Δικαίου στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1937: Εντάσσεται για πολύ μικρό διάστημα στην ΟΚΝΕ (η τότε
ονομασία της οργάνωσης νεολαίας του ΚΚΕ).
1940: Συγκροτεί λίγο μετά την αρχή της Κατοχής μαζί με άλλους νέους
μιαν ομάδα η οποία εναντιώνεται στον «σωβινιστικό προσανατολισμό»
του ΚΚΕ. Στο μεταξύ έχει ήδη απορρίψει κάθε ιδέα δυνατής
αναμόρφωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1943 (αρχές): Προσχωρεί στην τροτσκιστική ομάδα του Σπύρου Στίνα,
για τον οποίο διατήρησε πάντα μεγάλη εκτίμηση.
1944: Πρώτη δημοσίευση γραπτών του στο περιοδικό Αρχείο
Κοινωνιολογίας και Ηθικής. Τα γραπτά αυτά επανεκδόθηκαν με τίτλο

Πρώτες δοκιμές - Μαξ Βέμπερ - Για τη θεωρία των κοινωνικών
επιστημών (ύψιλον / βιβλία, 1988).
1945 (Δεκέμβριος): Φεύγει από την Ελλάδα για τη Γαλλία μαζί με
άλλους διακόσιους νέους, με υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών της
γαλλικής κυβέρνησης· φθάνει στο Παρίσι, όπου και εγκαθίσταται μέχρι
το τέλος της ζωής του.
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1945: Συνεχίζει τις σπουδές του στο Παρίσι και. αμέσως εντάσσεται στο
τροτσκιστικό κόμμα (P.C.I.). Ας σημειωθεί, πάντως, ότι ήδη τότε είχε
διαμορφώσει τις «βασικές ιδέες για την κριτική της γραφειοκρατίας της
Σοβιετικής Ρωσίας».
1946: Συγκροτεί, μαζί με τον Κλωντ Λεφόρ και ορισμένα άλλα μέλη,
μιαν τάση μέσα στο EC.Ι. Τάση που, το 1948, θα αποχωρήσει τελικά από
το τροτσκιστικό κόμμα, κόβοντας τους δεσμούς της με τον τροτσκισμό.
1948 (τέλη): Ιδρύει με τον Κλωντ Λεφόρ την ιστορική πλέον ομάδα
Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, η οποία λειτούργησε σχεδόν είκοσι χρόνια
και της οποίας ήταν ο εμψυχωτής' η ομάδα διαλύθηκε με κοινή απόφαση
στο τέλος του 1966.
1949-1965: Η ομάδα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα εκδίδει το ομώνυμο
περιοδικό, στο οποίο ο Κ.Κ. έχει συγγράψει τα βασικά κείμενα που
καθόρισαν τον προσανατολισμό της ομάδας και του περιοδικού" κείμενα
που προσφέρουν μιαν «καινούργια κατανόηση της ανθρώπινης κοινωνίας
και ιστορίας, ως δημιουργίας και όχι ως υποκείμενης σε αδήριτους
ιστορικούς νόμους».
1968 (Ιούνιος): Δημοσιεύει μαζί με τον Εντγκάρ Μορέν και τον Κλωντ
Λεφόρ το βιβλίο Mai '68: La Breche (εκδ. Fayard) / Μάης '68: To Ρήγμα.
1948-1970: Εργάζεται ως οικονομολόγος στον διεθνή οργανισμό
Ο.Ο.Σ.Α (O.C.D.E).
1970: Αποκτά τη γαλλική υπηκοότητα.
1974: Αρχίζει να ασκεί επαγγελματικά την ψυχανάλυση, δραστηριότητα
την οποία συνέχισε έως το τέλος της ζωής του.
1975: Έκδοση του κλασικού πλέον βιβλίου του, V institution imaginaire
de la societe (εκδ. Seuil). 'Εξι χρόνια αργότερα, το βιβλίο εκδίδεται στα
ελληνικά με τίτλο Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας ('εκδ. Ράππας).
1979: Εκλέγεται διευθυντής σπουδών στην Σχολή
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