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ΠΑΡΟΤΙΑΗ  

Η Προκαταρκτικό υζότηςη, που δημοςιεύτηκε τον Νοϋμβριο του 1984, 

αποτελούςε το πρώτο τεύχοσ τησ Εγκυκλοπαύδειασ των Βλαβών. Σην 

εύχα ςυντϊξει για να χρηςιμεύςει ωσ βϊςη ςυμφωνύασ και ωσ πρόγραμμα 

ςε όςουσ εύχαν ςυνδεθεύ μαζύ μου με ςκοπό να αναληφθεύ η περιοδικό 

ϋκδοςη αυτού του “Λεξικού του παραλόγου ςτισ επιςτόμεσ, τισ τϋχνεσ και 

τα επαγγϋλματα”. Η παρούςα επανϋκδοςη δεν χρειϊζεται βϋβαια κϊποια 

ιδιαύτερη αιτιολογύα, καθώσ οι ςυνεχεύσ πρόοδοι του παραλόγου μϊσ 

ϋχουν οδηγόςει εκεύ όπου βριςκόμαςτε, αλλϊ παρόλα αυτϊ θεωρώ 

χρόςιμο, εν εύδει διευκρύνιςησ, να υπενθυμύςω με λύγα λόγια υπό ποιεσ 

ςυνθόκεσ βριςκόμαςταν εκεύνη τη ςτιγμό, και ποιο όταν το πνεύμα που 

μασ ενϋπνεε. 

Εύναι κοινότοπο ςόμερα να παρατηρόςουμε ότι η βιομηχανικό κοινωνύα 

δεν ϋχει πια μϋλλον, και ότι παρατεύνει την αγωνύα τησ ενιςχύοντασ 

απλώσ ςυνϋχεια τουσ παλιούσ κοινωνικούσ καταναγκαςμούσ και τουσ 

νϋουσ τεχνολογικούσ περιοριςμούσ. Δεν ύςχυε το ύδιο ςτα μϋςα τησ 

δεκαετύασ του ογδόντα. Παρευριςκόμαςταν τότε ςτο ευφρόςυνο ξεκύ-

νημα του κύκλου τησ καπιταλιςτικόσ ευημερύασ του οπούου βλϋπουμε 

ςόμερα το τϋλοσ: ςτη Γαλλύα υπόρχε η θριαμβευτικό χυδαιότητα του 

μιτερανιςμού, που παρουςιαζόταν ωσ “νύκη του Μϊη του 68”, και που 

φυςικϊ όταν ακριβώσ το αντύθετο. Για μασ, το προαπαιτούμενο όταν να
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αναγνωρύςουμε ότι εύχαν περϊςει “μια εποχό και η ευκαιρύα τησ”. Θϋλαμε 

να ανακτόςουμε, για να την διαςώςουμε, τη μοναδικό “κληρονομιϊ” του 

68 που μασ ενδιϋφερε: την αρνητικότητα, τη ςυνεκτικό και ιςτορικό 

κριτικό τησ εμπορευματικόσ παραγωγόσ και των ςυνθηκών ζωόσ που 

επιβϊλλει. Θεωρούςαμε ότι για να το κϊνουμε αυτό ϋπρεπε καταρχϊσ να 

εξετϊςουμε με διαύγεια τισ τερϊςτιεσ επιτυχύεσ που εύχε καταγϊγει από 

το 68 και μετϊ η εκςυγχρονιςμϋνη κυριαρχύα, να τισ δούμε ςε όλη τουσ 

την ϋκταςη και ςε ςχϋςη με τισ ςυνϋπειϋσ τουσ, χωρύσ να αποκρύψουμε 

ωσ προσ τι αποτελούςαν, πολύ περιςςότερο από μια απλό παλινόρθωςη, 

μια αποφαςιςτικό αντεπύθεςη, που ολοκλόρωνε την καταςτροφό ςχεδόν 

όλων εκεύνων επύ των οπούων η κοινωνικό κριτικό πύςτευε μϋχρι τότε ότι 

μπορούςε να βαςύζεται. (Η διεξαγωγό αυτόσ τησ αντεπύθεςησ εξετϊςτη-

κε λεπτομερϋςτερα ςτο δεύτερο τεύχοσ τησ ΕτΒ, που δημοςιεύτηκε τον 

Υεβρουϊριο του 1985 και εύχε τύτλο Ιςτορύα δϋκα χρϐνων – Περύγραμμα 

μιασ ιςτορικόσ απεικϐνιςησ των προϐδων τησ κοινωνικόσ αλλοτρύ-

ωςησ.) 

Με τον τύτλο και τον υπότιτλό τησ, η Εγκυκλοπαύδειϊ μασ παρουςιαζόταν 

ευθύσ εξαρχόσ ωσ αντιςτροφό τησ προοπτικόσ των εγκυκλοπαιδιςτών 

του 18ου αιώνα, για να απεικονύςει ϋτςι ςτισ διϊφορεσ πτυχϋσ τησ την 

πραγματικό καταςτροφό που ςυνιςτούςε όδη, ςτη ζωό όλων, η λεγόμενη 

πρόοδοσ. Δεν θϋλαμε να διαιωνύςουμε περαιτϋρω τον πιο “διαλεκτικό” 

προοδευτιςμό του μαρξιςμού, ο οπούοσ αποφαινόταν, όπωσ εύναι γνω-

ςτό, ότι αναπτύςςοντασ τισ “παραγωγικϋσ δυνϊμεισ” ο καπιταλιςμόσ 

δημιουργούςε ο ύδιοσ τισ αντικειμενικϋσ ςυνθόκεσ του επαναςτατικού 

“ξεπερϊςματόσ” του. Για να επιβαρύνουμε τη θϋςη μασ ςτα μϊτια των 

ορθόδοξων υπεραςπιςτών των κληρονομημϋνων κριτικών βεβαιοτότων, 

καταγγϋλλαμε επύςησ την αυταπϊτη ςύμφωνα με την οπούα, αν η εμπο-

ρευματικό παραγωγό δεν μπορούςε να πιςτωθεύ τη θετικό δημιουργύα 

των βϊςεων και των υλικών μϋςων μιασ ελεύθερησ κοινωνύασ, μπορούςε 

τουλϊχιςτον να επανενώςει, μϋςω τησ απόρριψησ που θα πυροδοτούςε, 

τισ δυνϊμεισ που θα όταν ικανϋσ να την ανατρϋψουν· θεωρώντασ κατϊ 

κϊποιον τρόπο ότι οι ϊνθρωποι “θα εξωθούνταν ςτη ςυνεύδηςη και θα 

οδηγούνταν ςτην επανϊςταςη”. Εμεύσ διαπιςτώναμε αντιθϋτωσ ότι την 
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ύδια ςτιγμό που παρόγαγε “αυτό που χθεσ φαινόταν ακόμα μη ανεκτό”, 

διαμόρφωνε “τουσ ανθρώπουσ που εύναι ικανού να το ανεχθούν”. 

Σϋτοιου εύδουσ εκτιμόςεισ όταν ςύγουρα δυςϊρεςτεσ, και πρϊγματι 

δυςαρϋςτηςαν. Όχι μόνο την υποταγμϋνη ςκϋψη τησ εποχόσ, η οπούα 

προπαγϊνδιζε περιχαρώσ, υπό το πρόςχημα του αντιολοκληρωτιςμού, 

τισ εμπορευματικϋσ ελευθερύεσ και τον τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό, αλλϊ 

επύςησ την πλειονότητα των δηλωμϋνων υποςτηρικτών τησ κοινωνικόσ 

κριτικόσ, που προτιμούςαν να πιςτεύουν ότι δεν υπόρχε “από θεωρητικό 

ϊποψη” τύποτα καινούριο ςτην κυριαρχύα, και ότι εξύςου διαχρονικϊ 

παρϋμενε αμετϊβλητο και αναλλούωτο ϋνα “επαναςτατικό υποκεύμενο” 

που όταν πϊντα ϋτοιμο να επανεμφανιςτεύ ςτο προςκόνιο τησ ιςτορύασ 

για να ανακτόςει εκεύ μονομιϊσ τα μϋςα τησ καθολικόσ ςυνεύδηςόσ του.*  

Οι ατϋλειεσ αυτού του κειμϋνου μού διαφεύγουν λιγότερο από 

οποιονδόποτε: εύναι γνωςτό με ποιον τρόπο η γλώςςα με την οπούα 

ςκεφτόμαςτε τισ ιδϋεσ μασ μπορεύ ενύοτε να μασ ςυγκρατεύ από το να τισ 

ςκεφτούμε μϋχρι τϋλουσ. Παραμϋνει όμωσ το γεγονόσ ότι ο προςανατολι-

ςμόσ που υποδεύχθηκε τότε όταν αυτόσ που διατηρόθηκε ουςιαςτικϊ 

από την ΕτΒ μϋχρι το 1992, και αργότερα από τισ εκδόςεισ με το ύδιο 

όνομα. Η ςυνϋχεια του εγχειρόματοσ ϋδειξε ϋτςι από μόνη τησ –όχι χωρύσ 

διςταγμούσ κϊποιεσ φορϋσ, ό ςτιγμιαύεσ παλινδρομόςεισ– τι από αυτό 

την προγραμματικό ϋκθεςη μπορούςε να οδηγόςει πιο μακριϊ, και τι 

ϋπρεπε να εγκαταλειφθεύ ςαν νεκρό βϊροσ. 

ΦΑΪΜΕ ΕΜΠΡΟΤΝ 

Απρύλιοσ 2009  

                                                             
* Μεταξϑ των λύγων εξαιρϋςεων, πρϋπει να ςημειωθεύ η ανεπιφϑλακτη υποςτόριξη 
που παρεύχε αρχικϊ ο Γκυ Ντεμπϐρ, πριν αλλϊξει ριζικϊ γνώμη ςχετικϊ με αυτό την 
Εγκυκλοπαύδεια και εξϊγει το 1988 τα δικϊ του ςυμπερϊςματα, βαςιζϐμενοσ ςε 
παρατηρόςεισ ςυναφεύσ με τισ δικϋσ μασ, ςτα χόλια για την κοινωνύα του θεϊματοσ. 
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Ι 

Για τον Ντιντερϐ και τουσ φύλουσ του, η πρακτικό δϑναμη που 

αποκτοϑςαν οι ϊνθρωποι με την ανϊπτυξη τησ εμπορευματικόσ 

παραγωγόσ προμόνυε ϋναν κϐςμο απαλλαγμϋνο απϐ προκαταλόψεισ 

και διευθυνϐμενο απϐ τη λογικό, ϋναν κϐςμο πιο πλοϑςιο ςε ευκαιρύεσ 

απολαϑςεων, ϐπου ο καθϋνασ θα όταν ελεϑθεροσ να επιδιώξει την 

ευτυχύα. Περιςςϐτερουσ απϐ δϑο αιώνεσ μετϊ, και παρϐλο που με τη 

ςεμνϐτητϊ τησ ιςχυρύζεται ϐτι απϋχει ακϐμα πολϑ απϐ το να ϋχει 

διαθϋςει ϐλα τα οφϋλη τησ, ϋφταςε προφανώσ η ςτιγμό να κριθεύ αυτό 

η εμπορευματικό παραγωγό με βϊςη τα αποτελϋςματϊ τησ: ϋχει 

πρϊγματι μεταμορφώςει αρκετϊ τον κϐςμο ώςτε να εύναι δυνατϐ να 

εκτιμόςουμε αυτϊ που μασ προςκϐμιςε, ενώ δεν τον ϋχει μετα-

μορφώςει ακϐμα αρκετϊ ώςτε να εύναι αδϑνατο να θυμηθοϑμε αυτϊ 

που μασ ςτϋρηςε. Αυτό εύναι ϊλλωςτε μια ευκαιρύα για την οπούα 

μπορεύ κανεύσ να εκπλαγεύ βλϋποντασ ϐτι ϋχει αξιοποιηθεύ τϐςο λύγο: 

ποτϋ δεν όταν τϐςο ςπϊνιεσ ϐςο ςόμερα οι ςυζητόςεισ για την 

αναγκαιϐτητα τησ εμπορευματικόσ οικονομύασ, ενώ για πρώτη φορϊ 

ϐλοσ ο κϐςμοσ μπορεύ να ςυζητόςει γι’ αυτό. Εύναι αλόθεια ϐτι αν οι 

ςϑγχρονού μασ εκμεταλλεϑονταν αυτό την ευκαιρύα να κρύνουν την 

ιςτορύα τουσ, θα μποροϑςαν επύςησ να αδρϊξουν την ευκαιρύα να την 

δημιουργόςουν ελεϑθερα. Δεν βριςκϐμαςτε εκεύ αλλϊ, για να φτϊςου-

με, θεωροϑμε ςκϐπιμο να διαδώςουμε την επιθυμύα για την πρώτη απϐ
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αυτϋσ τισ δραςτηριϐτητεσ. Θα προςπαθόςουμε να ςυνειςφϋρουμε ςε 

αυτϐ. 

Πρϊγματι, δεν βαςιζϐμαςτε πλϋον ςτην ύδια την εμπορευματικό παρα-

γωγό προκειμϋνου να εξαντληθεύ τελικϊ, μϋςω τησ ςυςςώρευςησ των 

καταςτροφικών αποτελεςμϊτων τησ, η υπομονό εκεύνων που απο-

τελοϑν καθημερινϊ τα θϑματϊ τησ. Ήταν αναμφύβολα υπερβολικϐ να 

τησ αποδοθεύ κϊτι τϋτοιο, διϐτι αποδεικνϑεται ϐτι την ύδια ςτιγμό που 

παρϊγει αυτϐ που χθεσ φαινϐταν ακϐμα μη ανεκτϐ, παρϊγει επύςησ 

τουσ ανθρώπουσ που εύναι ικανού να το ανεχθοϑν. Ή τουλϊχιςτον 

ανύκανοι να εκφρϊςουν και να επικοινωνόςουν τη δυςαρϋςκειϊ τουσ, 

πρϊγμα που καταλόγει ςτο ύδιο αποτϋλεςμα: τα όθη επιδεινώνονται, η 

απώλεια του νοόματοσ των λϋξεων ςυμμετϋχει ςε αυτό την επιδεύνωςη. 

Αυτό εύναι λοιπϐν η πλευρϊ τησ ςημερινόσ παραγωγόσ βλαβών την 

οπούα ςχεδιϊζουμε να ςαμποτϊρουμε, καθώσ ςυμβαύνει να εύναι εκεύνη 

επύ τησ οπούασ μποροϑμε να δρϊςουμε. 

Υιλοδοξοϑμε να δεύξουμε ςυγκεκριμϋνα πώσ η ταξικό κοινωνύα 

περικλεύει (υποκρϑπτει και καταπνύγει) την ιςτορικό δυνατϐτητα του 

ξεπερϊςματϐσ τησ, και πώσ η πϊλη τησ ενϊντια ςε αυτό την απειλό την 

οδηγεύ ςτισ χειρϐτερεσ υπερβολϋσ βλαπτικϐτητασ. Σο ϋργο που 

ξεκινϊμε, και το οπούο δεν μποροϑμε να ελπύζουμε ϐτι θα υπο-

χρεωθοϑμε να διακϐψουμε λϐγω ϋλλειψησ υλικοϑ, ϋχει λοιπϐν δϑο 

ςτϐχουσ: ωσ Λεξικό του παραλόγου ςτισ επιςτόμεσ, τισ τϋχνεσ και τα 

επαγγϋλματα, ςκοπεϑει να εκθϋςει πώσ καθεμιϊ απϐ τισ επαγγελμα-

τικϋσ ειδικϐτητεσ που απαρτύζουν την επιτρεπϐμενη κοινωνικό 

δραςτηριϐτητα ςυμβϊλλει ςτη γενικό επιδεύνωςη των ςυνθηκών 

ϑπαρξησ· ωσ Εγκυκλοπαύδεια, ςκοπεϑει να εκθϋςει την ενϐτητα τησ 

παραγωγόσ βλαβών ωσ αυταρχικό ανϊπτυξη τησ οπούασ η αυθαιρεςύα 

αποτελεύ την αντιςτραμμϋνη και εφιαλτικό εικϐνα τησ εφικτόσ 

ελευθερύασ τησ εποχόσ μασ. Σο ζότημα εύναι να υποδειχθοϑν 

ταυτϐχρονα, εκεύ ϐπου μποροϑν να διακριθοϑν, οι τρϐποι ξεπερϊ-

ςματοσ αυτόσ τησ ιςτορικόσ παρϊλυςησ που οι ιδιοκτότριεσ τϊξεισ 
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ονειρεϑονται να καταςτόςουν αμετϊκλητη υπερφορτώνοντϊσ την προ-

ςθετικϊ. 

Εκεύ ϐπου οι Εγκυκλοπαιδιςτϋσ μποροϑςαν να κϊνουν την ενθουςιώδη 

απογραφό ενϐσ υλικοϑ κϐςμου απελευθερωμϋνου απϐ τη θρηςκευτικό 

αυταπϊτη, εκεύ ϐπου ο Μαρξ μποροϑςε ακϐμα να βλϋπει “την εξωτερι-

κό αποκϊλυψη των ουςιωδών δυνϊμεων του ανθρώπου”, εμεύσ πρϋπει 

να περιγρϊψουμε ςόμερα το βαςύλειο τησ τεχνικϊ εξοπλιςμϋνησ 

αυταπϊτησ και το “ανοιχτϐ βιβλύο” τησ αδυναμύασ να δημιουργόςουν 

ςυνειδητϊ την ιςτορύα τουσ οι ϊνθρωποι που εύναι υποδουλωμϋνοι ςτη 

δικό τουσ παραγωγό. Θα επιδοθοϑμε ςτη μεθοδικό διερεϑνηςη τησ 

καταπιεςμϋνησ δυνατϐτητασ κϊνοντασ την ακριβό απογραφό εκεύνων 

που, μεταξϑ των τερϊςτιων ςυςςωρευμϋνων μϋςων, θα μποροϑςαν να 

χρηςιμεϑςουν ςε μια πιο ελεϑθερη ζωό, και εκεύνων που δεν θα 

μποροϑςαν ποτϋ να χρηςιμεϑςουν παρϊ μϐνο ςτη διαιώνιςη τησ κατα-

πύεςησ. 

Αν η αυταπϊτη δεν εξαφανύςτηκε απϐ την κοινωνικό ζωό, αλλϊ 

αντιθϋτωσ οικοδομόθηκε εκεύ ωσ ανεξϊρτητο βαςύλειο, αυτϐ οφεύλεται 

αναμφύβολα ςτο γεγονϐσ ϐτι οξϑνθηκαν οι ςυνθόκεσ που την 

καθιςτοϑν κοινωνικϊ αναγκαύα. Η Λογικό που επικαλοϑνταν οι Εγκυ-

κλοπαιδιςτϋσ, ϋχοντασ υπαχθεύ ςτην ιδεολογύα, όταν η ςυγκεκριμϋνη 

ορθολογικϐτητα, επιςτημονικό και τεχνικό, που δοκιμϊςτηκε ςτην 

υλικό παραγωγό, και τησ οπούασ η νύκη απϋναντι ςτισ χύμαιρεσ τησ 

παλιϊσ τϊξησ υποτύθεται ϐτι θα ϋκανε τουσ ανθρώπουσ αφϋντεσ τησ 

μούρασ τουσ. Αλλϊ αυτό η λογικό δεν απϋδωςε ϐλα τα καλϊ αποτε-

λϋςματα που αναμϋνονταν απϐ εκεύνη, διϐτι η μονοπωλοϑμενη απϐ το 

εμπϐρευμα υλικό παραγωγό, ϋχοντασ θεμελιωθεύ ςτον διαχωριςμϐ 

τϐςο μεταξϑ των ανθρώπων ϐςο και μεταξϑ αυτών και του προώϐντοσ 

τησ δραςτηριϐτητϊσ τουσ, δεν ϋπαψε να φϋρει μϋςα τησ την ανορ-

θολογικϐτητα. Έτςι ώςτε η ανϊπτυξό τησ όταν μϊλλον αυτό του 

παραλϐγου που γινϐταν ολοϋνα ιςχυρϐτερο. Δεύτε πώσ αυτϐσ ο κϐςμοσ 

που παρϊγουν απϐ ϊκρη ςε ϊκρη εύναι πιο εχθρικϐσ για τουσ αξιο-

θρόνητουσ πολιτιςμϋνουσ απ’ ϐςο υπόρξε ποτϋ η φϑςη για τουσ πιο 
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ανυπερϊςπιςτουσ ϊγριουσ! Εκεύνοι τουλϊχιςτον ϋνιωθαν ϐτι όταν ςτο 

ςπύτι τουσ μϋςα ςε ϋναν κϐςμο που κατοικοϑνταν απϐ τη μαγικό 

ςκϋψη. Απϐ αυτό την υποκειμενικό ϊποψη, εκεύνη των ανθρώπων 

ςτουσ οπούουσ υποτύθεται ϐτι καθιςτϊ κατανοητϐ το περιβϊλλον τουσ, 

η ςϑγχρονη επιςτόμη ςτο τελευταύο τησ ςτϊδιο μπορεύ να οριςτεύ 

απλώσ ωσ μια μαγεύα που δεν λειτουργεύ. 

Έτςι προχωρϊει η πύςτη ςτην πρϐοδο που ςτο τϋλοσ εξαντλεύται… Ψσ 

αςτικϐ υποκατϊςτατο τησ θρηςκεύασ, η ιδϋα ενϐσ εγγυημϋνου καλϑ-

τερου μϋλλοντοσ αποςυντύθεται αδυςώπητα, αλλϊ πϊνω ςε αυτό την 

κοπριϊ ξεφυτρώνουν τερατώδη ϊνθη: η νοςταλγύα που ςτοιχειώνει 

τουσ ςυγχρϐνουσ μασ, και η οπούα τουσ κϊνει να θεωροϑν υπϐ ϋνα 

ειδυλλιακϐ φωσ ϐλεσ τισ αρχαώκϋσ μορφϋσ επιβύωςησ και ςυνεύδηςησ 

που ςυνδϋονται με αυτό, φϋρει το ανεξύτηλο ςημϊδι τησ αδυναμύασ και 

τoυ παιδιαρύςματοσ. Πρϋπει ωςτϐςο να παραδεχτοϑμε ϐτι, ςε ςχϋςη με 

αυτό, το αυτϊρεςκο εγκώμιο τησ τεχνικόσ εύναι ανθρωπύνωσ ακϐμα πιο 

αποκρουςτικϐ. Διακηρϑττουμε ανοιχτϊ λοιπϐν ενϊντια ςε αυτϐ το 

ψεϑτικο δύλημμα μεταξϑ παρελθοντιςμοϑ και εκςυγχρονιςμοϑ ϐτι 

τύποτα δεν θα μποροϑςε να εύναι πιο ςϑγχρονο και ταυτϐχρονα 

λιγϐτερο ανεκτικϐ απϋναντι ςτισ αυταπϊτεσ τησ προϐδου απϐ το 

ςχϋδιο τησ καθολικόσ χειραφϋτηςησ που γεννόθηκε με τουσ αγώνεσ του 

προλεταριϊτου του 19ου αιώνα, ϋνα ςχϋδιο που η ςημαντικό ανϊπτυξη 

των μϋςων υποδοϑλωςησ το υποχρεώνει διαλεκτικϊ να αποςα-

φηνύζεται και να εμβαθϑνει. Εύναι βϋβαιο ϐτι η πορεύα που ακολοϑθηςε 

η υλικό οργϊνωςη τησ εμπορευματικόσ παραγωγόσ, μακρϊν του να 

δημιουργόςει τισ βϊςεισ για την πραγματοπούηςη αυτοϑ του ςχεδύου, 

το κατϋςτηςε αντιθϋτωσ πιο δϑςκολο απϐ ποτϋ. Αλλϊ ύςωσ αυτϐ όταν 

απαραύτητο για να μπορϋςει να εμφανιςτεύ ωσ αυτϐ που εύναι –το 

ςχϋδιο μιασ ςυνειδητόσ ιςτορύασ που δεν μπορεύ να θεμελιώςει τισ 

προϒποθϋςεισ του ςε καμύα αναγκαιϐτητα εξωτερικό προσ αυτϋσ που 

αναγνωρύζουν τα ύδια τα ϊτομα. 

Παρϊ τη ςυγκεχυμϋνα ιδεαλιςτικό ςτροφό του, η διατϑπωςη του 

Λιοϑισ Μϊμφορντ ςτον πρϐλογϐ του ςτο Σεχνικό και Πολιτιςμόσ παρα-
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μϋνει ϋτςι ϋνα εξαιρετικϐ προούμιο τησ ιςτορικόσ κριτικόσ ϐλων των 

λεγϐμενων “τεχνικών προςταγών”: “Αυτϐ που δημιοϑργηςε ο ϊνθρω-

ποσ, μπορεύ να το καταςτρϋψει. Αυτϐ που μπορεύ να καταςτρϋψει ο 

ϊνθρωποσ, μπορεύ επύςησ να το ξαναφτιϊξει με οποιονδόποτε ϊλλον 

τρϐπο”. Ακϐμα και η απλό επύγνωςη αυτόσ τησ δυνατϐτητασ καταπνύ-

γεται ϐμωσ απϐ το ςϑνολο τησ ςημερινόσ οργϊνωςησ τησ κουλτοϑρασ, 

απϐ τουσ διαχωριςμοϑσ που εδραιώνει μεταξϑ των προβλημϊτων 

καθώσ αποδϋχεται τουσ κοινωνικϊ κυρύαρχουσ διαχωριςμοϑσ. Εύναι 

κοινοτοπύα να ειπωθεύ ϐτι ςόμερα ο ακραύοσ καταμεριςμϐσ τησ 

πνευματικόσ εργαςύασ εμποδύζει την επύτευξη μιασ εγκυκλοπαιδικόσ 

θεώρηςησ, τη ςϑλληψη του “κϑκλου των γνώςεων” με μια ματιϊ. Αλλϊ 

αυτό η κοινοτοπύα κρϑβει, ϐπωσ πϊντα, μια αντιδιαλεκτικό δικαιο-

λϐγηςη αυτοϑ που υπϊρχει, διϐτι δεν βλϋπει την πιθανό ενϐτητα τησ 

ςυνεύδηςησ παρϊ μϐνο ςτο πεδύο τησ διαχωριςμϋνησ γνώςησ και δεν 

προςβλϋπει ςτην αναςϑςταςό τησ παρϊ μϐνο υπερβαύνοντασ τον 

διαχωριςμϐ με τη χρόςη των ύδιων των εννοιολογικών και υλικών 

μϋςων του διαχωριςμοϑ. Έτςι η γνώςη που θρυμματύςτηκε απϐ την 

πνευματικό εξειδύκευςη επιδιώκει τη λϑτρωςό τησ, απϐ ςυνϋδρια ςε 

ςυμπϐςια, ςτην ανόμπορη αναζότηςη μιασ “πολυεπιςτημονικόσ” 

επανϋνωςησ των κομματιών τησ, μιασ καρικατοϑρασ καθολικϐτητασ 

που εύναι ςε ςχϋςη με την “καθολικό και ςυγκεκριμϋνη θεώρηςη των 

πϊντων” ϐ,τι εύναι οι παροδικϋσ ςυνοικύεσ των οπούων η καταςκευό 

ολοκληρώνει την καταςτροφό μιασ πϐλησ ςε ςχϋςη με αυτό την πϐλη, 

την εποχό που όταν ζωντανό. Σο μϐνο δυνατϐ αποτϋλεςμα, πϋρα απϐ 

την κονφουζιονιςτικό φλυαρύα που ςυχνϊ εκπύπτει ςτα μυςτικιςτικϊ 

ςκουπύδια, αυτών των ενωτικών φανταςιοκοπιών τησ διαχωριςμϋνησ 

ςκϋψησ που αντιμϊχεται την ολϐτητα, εύναι η ενορχόςτρωςη του 

ολοκληρωτικοϑ  ελϋγχου τησ ζωόσ, καθώσ το Κρϊτοσ ενςαρκώνει ςυ-

γκεκριμϋνα αυτό την ενϐτητα ενϐσ κϐςμου χωρύσ ενϐτητα, τησ οπούασ 

την αναζότηςη υποτύθεται ϐτι λανςϊρουν. ε αντύθεςη με τα holdings 

που ςυνιςτοϑν υπϐ την εποπτεύα του Κρϊτουσ αυτϋσ οι χρεοκοπημϋνεσ 

πνευματικϋσ επιχειρόςεισ, η δικό μασ ενιαύα θεώρηςη εύναι αυτό που 

αναδϑεται ξεκινώντασ απϐ την αθλιϐτητα τησ καθημερινόσ ζωόσ· 
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ςυμπεριλαμβανομϋνησ εξϊλλου εκεύνησ των ύδιων των ειδικών, που 

αναγκϊζονται να παραδεχτοϑν ϐτι ςτεροϑνται τα πϊντα απϐ τη ςτιγμό 

που εγκαταλεύπουν την ϊςκηςη τησ ειδικϐτητϊσ τουσ. Έτςι δεν θϋ-

λουμε να αναςυςτόςουμε τον “κϑκλο των γνώςεων” παρϊ μϐνο για να 

ςυνδϋςουμε καθϋνα απϐ τα ςημεύα που τον απαρτύζουν με αυτϐ το 

κοινϐ κϋντρο, την αποςτϋρηςη κϊθε εξουςύασ πϊνω ςτη ζωό τουσ που 

αποτελεύ τη μούρα τησ τερϊςτιασ πλειονϐτητασ των ανθρώπων. 

ε αντύθεςη με ϐλεσ τισ εγκυκλοπαιδικϋσ απϐπειρεσ απϐ τον Ντιντερϐ 

και μετϊ, η πραγματικϐτητα απϐ την οπούα ξεκινϊμε εύναι λοιπϐν η 

ϊγνοια. Πιςτεϑουμε ϐτι πρϐκειται για μια ανθρώπινη δυνατϐτητα τησ 

οπούασ η χρόςη εύναι πραγματικϊ καθημερινό και οικεύα ςε ϐλουσ τουσ 

ςυγχρϐνουσ μασ· και επομϋνωσ για μια πραγματικϐτητα πιο ςτϋρεη και 

πιο εϑκολα παρατηρόςιμη απϐ το τερϊςτιο πεδύο των γνώςεων με τισ 

οπούεσ διατηροϑν –και διατηροϑμε– λιγϐτερο ϊμεςεσ ό πιο επιςφαλεύσ 

ςχϋςεισ. Κϊθε Εγκυκλοπαύδεια που ϋχει ωσ αντικεύμενο την ανθρώπινη 

γνώςη χωρύσ να ξεκινϊει διακηρϑττοντασ και λαμβϊνοντασ ωσ γενικό 

βϊςη το γεγονϐσ ϐτι οι ϊνθρωποι εύναι κοινωνικϊ διαχωριςμϋνοι απϐ 

αυτό δεν μπορεύ παρϊ να ςυμμετϋχει ςτη δημοφιλό ςοϑπα τησ κουλ-

τοϑρασ, ςτη διανομό απϐ τουσ ειδικοϑσ απολιθωμϋνων θραυςμϊτων 

γνώςεων που επιπλϋουν μϋςα ςε ϋναν χυλϐ ιδεολογύασ, η οπούα ςυμμε-

τϋχει και η ύδια ςτην αναπαραγωγό τησ ϊγνοιασ, ςτην πατερναλιςτικό 

διατόρηςό τησ. Η μϋθοδϐσ μασ ςυνύςταται αντιθϋτωσ ςε μια ανϊπτυξη 

που ξεκινϊει απϐ το ϊμεςο αύςθημα τησ αποςτϋρηςησ απϋναντι ςτην 

επιςτόμη και την τεχνικό, απϐ την εξϋγερςη που εμπνϋει αυτό η 

αποςτϋρηςη: εύναι μια μεγαλεπόβολη ςϑλληψη που δεν παραβλϋπει 

ποτϋ την ολϐτητα, που επιδιώκει να την διατηρόςει, να την κατα-

κτόςει· προχωρϊει κατευθεύαν ςτην εςώτερη αςθϋνεια ςε καθετύ που 

υπϊρχει και δεν δϋχεται τύποτα ωσ αυτονϐητο. 

Η εξϋγερςη ενϊντια ςτον διαχωριςμϐ τησ επιςτημονικόσ γνώςησ εύναι η 

εξωεπιςτημονικό κοινωνικό αλόθεια που κρύνει ιςτορικϊ αυτό την 

επιςτόμη, η ανϊγκη για ςυνεύδηςη που αγκαλιϊζει τα πϊντα και πρϋπει 

να επαναφϋρει ςτον εαυτϐ τησ τισ ειδικϋσ γνώςεισ που απαλλο-
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τριώθηκαν απϐ τισ υπϊρχουςεσ εξουςύεσ, ϐπωσ η καταςκευό μιασ 

ελεϑθερησ ζωόσ θα χρειαςτεύ να ανακτόςει πρακτικϊ τον ϋλεγχο ϐλων 

των τεχνικών για να τισ υποβϊλει ςτισ απαιτόςεισ τησ. Γιατύ ϐποιο κι αν 

εύναι το ζότημα που προςεγγύζουμε και η πλευρϊ απϐ την οπούα το 

προςεγγύζουμε, αμϋςωσ μϐλισ ξεπεραςτοϑν οι εξωτερικϋσ ιδιομορφύεσ, 

απϐ την περύμετρο και πϋρα, πρϋπει, ςτη ςϑγκλιςη των ακτινών, να 

αναγνωρύζουμε ςαν κϋντρο του κϑκλου την ϊγνοια και την αποςτϋ-

ρηςη. Σο αρνητικϐ τησ θεαματικόσ κουλτοϑρασ το οπούο περιϋχει την 

επιθυμύα μιασ ςυνεκτικόσ γνώςησ που θα επιτρϋψει τελικϊ, μϋςω τησ 

ανϊκτηςησ ϐλων των δυνατών πρακτικών μϋςων τησ, τη ςυμφωνύα 

μεταξϑ των υποκειμενικών απαιτόςεων και εκεύνων του εξωτερικοϑ 

κϐςμου. 

Έτςι η Εγκυκλοπαύδειϊ μασ δεν θα μποροϑςε να αντλόςει τισ αρχϋσ και 

τα κριτόριϊ τησ απϐ καμύα απϐ τισ ιδιαύτερεσ ορθολογικϐτητεσ των 

οπούων η ιςχϑσ ςε ϋναν εξειδικευμϋνο τομϋα δραςτηριϐτητασ δεν 

μπορεύ πλϋον να κρϑβει τη χρεοκοπύα, απϐ τη ςτιγμό που η ύδια η 

κοινωνικό χρόςη τουσ ϋγινε επικύνδυνα ανορθολογικό. Η αιωνύωσ 

διατυμπανιζϐμενη “κρύςη του λϐγου” δεν εύναι παρϊ η κρύςη του 

κυρύαρχου λϐγου, η κρύςη των λϐγων τησ κυρύαρχησ τϊξησ. Πρϋπει να 

παραδεχτοϑμε ϐτι αν υπϐ αυτϋσ τισ περιςτϊςεισ το ανορθολογικϐ ϑφοσ 

δεν κοςτύζει τύποτα ςε κϊποιουσ ιδεολϐγουσ, η μομφό του ανορθο-

λογιςμοϑ δεν κοςτύζει τύποτα ςε κϊποιουσ ϊλλουσ. Αυτό η ςϑγχυςη 

εύναι το ςϑμπτωμα μιασ εποχόσ που δεν ξϋρει να χρηςιμοποιεύ την 

ορθολογικό ςκϋψη περιςςϐτερο απϐ τα υπϐλοιπα μϋςα τησ. Όχι επειδό 

την κατϋχει ςε υπερβολικϊ μεγϊλο βαθμϐ, ϐπωσ υποςτηρύζεται ςυχνϊ, 

αλλϊ επειδό δεν την κατϋχει εκεύ ϐπου χρειϊζεται. Μια απϐ τισ δυςτυ-

χύεσ αυτόσ τησ εποχόσ εύναι ϐτι οι αντιφϊςεισ τησ ατομικόσ ςυνεύδηςησ 

καταδικϊζονται απϐ την κοινωνικό καταπύεςη να εξαςθενοϑν ελλεύψει 

τησ εκδόλωςόσ τουσ ςτη ζωντανό εμπειρύα και να ικανοποιοϑνται με 

υποκατϊςτατα και ϊθλιεσ αποζημιώςεισ. Αυτϋσ οι αντιφϊςεισ δεν μπο-

ροϑν να αναχθοϑν πλόρωσ ςε μορφϋσ ςυνεύδηςησ που ϋχουν παραχθεύ 

ιςτορικϊ, διϐτι εκεύνο που γύνεται αντιληπτϐ και εκφρϊζεται διαμϋςου 

αυτών, λιγϐτερο ό περιςςϐτερο εϑθυμα, δηλαδό ςόμερα πολϑ δϑςθυμα, 
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εύναι η οικουμενικό ανθρώπινη εμπειρύα του περϊςματοσ τησ ζωόσ, και 

τησ ϊρνηςησ αυτοϑ του περϊςματοσ. Απϐ αυτό την ϊποψη, μπορεύ να 

ειπωθεύ ϐχι μϐνο ϐτι υπόρχαν ϊλλεσ δυνατϐτητεσ ςτην ιςτορύα, αλλϊ 

και ϐτι η ύδια η ιςτορύα, ϐπωσ την επϋβαλε η Ευρώπη ςτον υπϐλοιπο 

κϐςμο, δεν όταν παρϊ μια δυνατϐτητα μεταξϑ ϊλλων και, μϋχρι 

νεωτϋρασ, ϐχι απαραιτότωσ η καλϑτερη: μια παραδοςιακό κοινωνύα 

πρϐςφερε αναμφύβολα καλϑτερεσ ςυνθόκεσ αυτοπραγμϊτωςησ απ’ ϐ,τι 

προςφϋρει ςόμερα αυτό η εν μϋρει ιςτορικό κοινωνύα, που εύναι αρκετϊ 

ιςτορικό για να βυθύςει τα πϊντα ςτη δυςτυχύα, και ϐχι αρκετϊ ιςτο-

ρικό για να επιλϋξει ςυνειδητϊ τη χρόςη των μϋςων τησ. 

Ο μϐνοσ δυνατϐσ ιςτορικϐσ λϐγοσ, και ϐχι μϐνο για να εμπνεϑςει τη 

ςϑνταξη μιασ Εγκυκλοπαύδειασ, εύναι αυτϐσ που μπορεύ να θεμελιώςει 

πρακτικϊ τη δραςτηριϐτητα μιασ ελεϑθερησ κοινωνύασ καταςτρϋφο-

ντασ καθετύ που τησ αντιτύθεται, υποβϊλλοντασ τα πϊντα ςτον διϊλογο 

των ςυνεταιριςμϋνων ατϐμων. Και ςε αυτϐ το πεδύο το οπούο θα ϋχει 

απαλλαγεύ απϐ τα φαντϊςματα που δημιουργεύ ο φϐβοσ, θα μπορϋςουν 

να αναπτυχθοϑν ορθολογικϊ και ποιητικϊ –και ϊρα επύςησ να ανα-

νεωθοϑν– οι πϐθοι που ςχετύζονται με την αντι-ιςτορικό πλευρϊ τησ 

ςυνεύδηςησ και που ςόμερα περιορύζονται ςε μια αδϑναμη παρωδύα 

(αποκρυφιςμϐσ και νεο-μαγεύεσ κϊθε εύδουσ). 

Αυτϐ το επαναςτατικϐ ςχϋδιο που ςτοιχειώνει τη ςϑγχρονη ιςτορύα 

παραμϋνει το μϐνο ϊξιο υπερϊςπιςησ. Και πρωτύςτωσ απϐ εκεύνουσ για 

τουσ οπούουσ αυτό η εποχό τησ πλαςτοπούηςησ δεν κατϋςτρεψε την 

προτύμηςη για την αλόθεια, διϐτι μονϊχα ξεκινώντασ απϐ αυτόν, απϐ 

τισ προϐδουσ τησ ϐπωσ και απϐ τισ υποχωρόςεισ τησ, μποροϑμε να 

καταλϊβουμε το κοινωνικϐ πλαύςιο τησ εποχόσ μασ, το οπούο διαφο-

ρετικϊ παραμϋνει ανεξιχνύαςτο. κοπϐσ μασ εύναι να εδραιώςουμε αυτϐ 

το δεδομϋνο περιγρϊφοντασ ςυγκεκριμϋνα και λεπτομερώσ τι απϋγινε 

ςτα χϋρια των διαχειριςτών του αυτϐ που μετϊ βύασ μποροϑμε ακϐμα 

να αποκαλοϑμε ανθρώπινη ζωό, καθώσ του λεύπει τϐςο η ζωό ϐςο και η 

ανθρωπιϊ. Πρϐκειται λοιπϐν για ϋνα διεξοδικϐ πρϐγραμμα, διατυπω-

μϋνο αρνητικϊ, ςχετικϊ με την επανϊςταςη που θα χρειαςτεύ να 
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αναδιοργανώςει το ςϑνολο των ςυνθηκών τησ ϑπαρξησ κληρονο-

μώντασ ϐλα τα προβλόματα που εύναι ςόμερα ανύκανη να επιλϑςει η 

ταξικό κοινωνύα. Παραθϋτοντασ ϐλεσ τισ αιτιολογύεσ τησ καταδικα-

ςτικόσ κρύςησ που εκφϋρει μαζικϊ αυτό η κοινωνύα ενϊντια ςτον εαυτϐ 

τησ, ελπύζουμε να δώςουμε το παρϊδειγμα εκεύνησ τησ “καθολικόσ και 

ςυγκεκριμϋνησ θεώρηςησ των πϊντων, ανεξϊρτητησ απϐ κϊθε εξουςύα 

και απϐ κϊθε αφηρημϋνη μεταφυςικό” που εξόρε ο Φϋγκελ ςτουσ 

πρώτουσ εγκυκλοπαιδιςτϋσ και χωρύσ την οπούα η περιφρϐνηςη γι’ 

αυτϐ που υπϊρχει εκπύπτει ςτον παθητικϐ μηδενιςμϐ. Έχουμε τα 

ιδιαύτερα προςϐντα για ϋνα τϋτοιο ϋργο καθώσ δεν εύμαςτε με κανϋναν 

τρϐπο ειδικού, απϐ εκεύνουσ που μπορεύ να εκπαιδεϑςει αυτό η κοινω-

νικό οργϊνωςη. Ό,τι μϊθαμε γι’ αυτόν, το μϊθαμε καταπολεμώντασ την, 

και με μοναδικϐ ςκοπϐ να την καταπολεμόςουμε καλϑτερα: οι γνώςεισ 

μασ δεν μποροϑν λοιπϐν ςε καμύα περύπτωςη να προςαρμοςτοϑν ςτα 

δικϊ τησ κριτόρια χρηςιμϐτητασ. Αυτϐ ακριβώσ χρειϊζεται για να την 

κρύνουμε απϐ την ϊποψη τησ πραγματικόσ προλεταριοποιημϋνησ ζωόσ, 

η οπούα ςτερεύται τα πϊντα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των πληροφοριών 

ςχετικϊ με την ϋκταςη τησ αποςτϋρηςόσ τησ. Όπωσ ϋλεγε ο Σζωρτζ 

Όργουελ, που ςτην εποχό του περιϋγραψε καλϑτερα απϐ οποιονδόποτε 

τισ απαρχϋσ τησ γραφειοκρατικοπούηςησ του κϐςμου τησ οπούασ τισ 

αποφαςιςτικϋσ προϐδουσ μποροϑμε να αντιληφθοϑμε ςόμερα: “Σο 

ςημεύο ςτο οπούο βλϋπω ϐτι οι ϊνθρωποι ϐπωσ εμεύσ κατανοοϑν 

καλϑτερα την κατϊςταςη απϐ τουσ λεγϐμενουσ ειδικοϑσ, δεν εύναι το 

χϊριςμϊ τουσ να προβλϋπουν ςυγκεκριμϋνα γεγονϐτα, αλλϊ η ικα-

νϐτητϊ τουσ να ςυλλαμβϊνουν ςε τι εύδουσ κόςμο ζοϑμε.” Και αυτό η 

ικανϐτητα εύναι αδιαχώριςτη απϐ την πρακτικό επιλογό να μην ϋχουμε 

κανϋνα ςυμφϋρον που να εμποδύζει τη χρόςη τησ. 

Πρϋπει ωςτϐςο να απαντόςουμε ςτην αντύρρηςη ϐτι λϐγια ςαν τα δικϊ 

μασ εύναι κατϊ κϊποιον τρϐπο διαποτιςμϋνα με ϋναν εφηςυχαςτικϐ 

καταςτροφιςμϐ, ϐπου η επιθυμύα να δοϑμε να εξϋρχεται απϐ το ϋςχατο 

ςημεύο του κακοϑ η αναγκαιϐτητα τησ ανατροπόσ του μεταμφιϋζεται 

ςε πϋνθιμεσ διαπιςτώςεισ. ύγουρα κϊθε γενιϊ επαναςτατών, απϐ τϐτε 

που υπϊρχει το προλεταριακϐ ςχϋδιο μιασ αταξικόσ κοινωνύασ, όθελε 
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να πεύςει τον εαυτϐ τησ ϐτι ο αγώνασ που διεξόγε όταν καθοριςτικϐσ 

και ϐτι η κυρύαρχη κοινωνύα εύχε φτϊςει επιτϋλουσ ςτο ςημεύο ϐπου η 

κατϊρρευςό τησ όταν αναπϐφευκτη· ό τουλϊχιςτον πϋρα απϐ το οπούο 

οι απαιτόςεισ για τη διατόρηςό τησ θα την υποχρϋωναν να δημιουρ-

γόςει για την τερϊςτια πλειονϐτητα των ανθρώπων τϋτοιεσ ςυνθόκεσ 

ϑπαρξησ ώςτε αυτού θα εξωθοϑνταν κατϊ κϊποιον τρϐπο ςτη ςυνεύ-

δηςη και θα οδηγοϑνταν ςτην επανϊςταςη. Και κϊθε φορϊ, ϋβλεπαν 

αντιθϋτωσ ϐτι τα ϐρια του μη ανεκτοϑ μποροϑςαν να διευρυνθοϑν 

ακϐμα περιςςϐτερο, με μοναδικϐ αποτϋλεςμα μϋχρι ςόμερα μια ολοϋνα 

αυξανϐμενη εκλϋπτυνςη τησ δειλύασ και τησ προςομούωςησ μεταξϑ των 

ϋντιμων πολιτών τησ ατύμωςησ. 

Σο ζότημα για μασ δεν εύναι να χλευϊςουμε το μερύδιο τησ αυταπϊτησ 

που διατηροϑςαν ςυχνϊ ςτισ ύδιεσ τισ πρϊξεισ τουσ οι επαναςτϊτεσ του 

παρελθϐντοσ: ασ αφόςουμε αυτό την ευκολύα ς’ εκεύνο το εύδοσ των 

ρεαλιςτών που, απϐ την πλευρϊ τουσ, βρύςκουν πιο ϊμεςα την παρη-

γοριϊ τουσ και ϐ,τι αποκαλοϑν απολαϑςεισ τουσ ςτο εςωτερικϐ τησ 

ςημερινόσ χυδαιϐτητασ, που εύναι πρϊγματι καλϊ προςαρμοςμϋνη ςτισ 

ευτελεύσ ορϋξεισ τουσ. Όχι μϐνο θα προτιμϊμε πϊντα να κϊνουμε λϊθοσ 

μαζύ μ’ εκεύνουσ που πύςτευαν ϐτι όταν οι τελευταύοι που θα υπϋμεναν 

τον ακρωτηριαςμϐ τησ ζωόσ, και δεν μποροϑςαν να ςυλλϊβουν ϐτι θα 

διατηροϑνταν ακϐμα περιςςϐτερο η ςυςςώρευςη τησ αποςτϋρηςησ, 

απϐ το να ϋχουμε δύκιο μαζύ με αυτοϑσ που τουσ νύκηςαν, ό με τουσ 

κληρονϐμουσ αυτών που τουσ νύκηςαν –αλλϊ πϊνω απ’ ϐλα, οι καλϑ-

τερα θεμελιωμϋνοι λϐγοι, επειδό όταν οι λιγϐτερο “επιςτημονικού”, 

εκεύνων των νικημϋνων επαναςτατών εύναι ςόμερα οι πιο απτού και οι 

πιο επεύγοντεσ που υπϊρχουν. Για ϐποιον, απϋναντι και ενϊντια ςε ϐλα, 

δεν ταυτύζεται με τισ δυνϊμεισ τησ αδρϊνειασ που κατεβαύνουν ολοϋνα 

πιο ορμητικϊ την πλαγιϊ του προγραμματιςμϋνου τρϐμου, αυτού οι 

λϐγοι εύναι τϐςο χειροπιαςτού ϐςο και το μακϊβριο ςχϋδιο να καταςτεύ 

μη αναςτρϋψιμο το αποτϋλεςμα τησ πολλαπλαςιαςτικόσ ανϊπτυξησ 

των εμπορευμϊτων και, ςαν ζοφερό παρωδύα του επαναςτατικοϑ 

ςχεδύου ενϐσ καθολικοϑ ανθρώπου, να υπερεξοπλιςτεύ ακϐμα περιςςϐ-

τερο η αδυναμύα των ατϐμων, να υποβιβαςτοϑν οριςτικϊ ςτην κατϊ-
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ςταςη των ςπαςμωδικών μαριονετών, κινοϑμενων απϐ τα αναρύθμητα 

προςθετικϊ εμπορεϑματϊ τουσ, ςτον ρυθμϐ ενϐσ πανταχοϑ παρϐντοσ 

τηλεματικοϑ μηχανιςμοϑ. Και αυτού οι νικημϋνοι λϐγοι εξακολουθοϑν 

λοιπϐν να κρύνουν το ςϑνολο τησ μετϋπειτα εξϋλιξησ, ϋτςι ώςτε να 

μποροϑμε να την καταδικϊςουμε με πλόρη επύγνωςη του ςκοποϑ μασ. 

Έτςι η υποκειμενικό βϊςη τησ επαναςτατικόσ επιθυμύασ απαλλϊςςεται 

μϋςω τησ κύνηςησ τησ αλλοτριωμϋνησ ιςτορύασ απϐ κϊθε επύφαςη 

αυθαιρεςύασ: η αντικειμενικϐτητα του κϐςμου που υπϊρχει ακϐμα 

καθορύζεται πλόρωσ απϐ εκεύνεσ τισ επιδιώξεισ που πρϋπει, αδιϊκοπα, 

να ςυντρύβει, και ταυτϐχρονα να ςυνεχύζει να δικαιολογεύ με τη 

ςυντριβό τουσ. Αυτϐ που αντιθϋτωσ διαψεϑςτηκε απερύφραςτα, παρϊ 

την ϑπαρξη ό μϊλλον εξαιτύασ τησ ϑπαρξησ μιασ βοϑληςησ αςώματησ 

αντικειμενικϐτητασ που ιςχυριζϐταν ϐτι δεν χρειϊζεται την επικϑρωςη 

τησ ατομικόσ επιλογόσ, εύναι η βεβαιϐτητα να μιλϊει κανεύσ ςτο ϐνομα 

ενϐσ εγγυημϋνου μϋλλοντοσ, μια βεβαιϐτητα η οπούα αναλωνϐταν 

ςυχνϐτατα ςε μια μονομερό ταϑτιςη των απελευθερωτικών δυνατο-

τότων με μια “ανϊπτυξη των παραγωγικών δυνϊμεων” που γινϐταν 

αντιληπτό ςϑμφωνα με το θλιβερϐ μοντϋλο τησ αςτικόσ προϐδου. 

Φρειϊζεται επύςησ να αξιολογηθοϑν διαλεκτικϊ ϐςα αποκαλϑπτονται 

ςόμερα ςε μασ ωσ αυταπϊτη: απϐ τη μια πλευρϊ, η ιδϋα ςϑμφωνα με 

την οπούα η ύδια η ανϊπτυξη των παραγωγικών δυνϊμεων, μϋςα ςτο 

πλαύςιο τησ αςτικόσ κοινωνύασ, διευκϐλυνε την επαναςτατικό επανοι-

κειοπούηςό τουσ και τισ καθιςτοϑςε ολοϋνα καταλληλϐτερεσ για τη 

χρόςη που θα εύχαν ςε μια ελεϑθερη κοινωνύα· αυτό η ιδϋα δεν όταν 

ϋνα θεωρητικϐ ςφϊλμα που θα ϋπρεπε ςόμερα να διορθώςουμε, αλλϊ η 

ϋκφραςη μιασ πραγματικϊ παροϑςασ ιςτορικόσ δυνατϐτητασ τησ 

οπούασ η αξιοπούηςη ϋπρεπε τϐτε να επιδιωχθεύ· μια ϋκφραςη που δυ-

ςτυχώσ μυςτικοποιόθηκε απϐ τη ςτιγμό που ξεχϊςτηκε η ςυνειδητό 

δραςτηριϐτητα που ϋπρεπε να επιβϊλει αυτό τη δυνατϐτητα, ενϊντια 

ςε ϐλεσ τισ υπϐλοιπεσ. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, η ιδϋα τησ εφικτόσ επανοι-

κειοπούηςησ, που ϋγινε ϋτςι ιδεολογύα με την ενατενιςτικό εγκατϊλειψη 

ςτην οικονομικό πορεύα των πραγμϊτων, ϋπαιξε η ύδια ϋναν ρϐλο ςτο 

γεγονϐσ ϐτι τα πρϊγματα ςυνεχύζουν την αυτϐνομη πορεύα τουσ, και 
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αποτϋλεςε ςτο επϐμενο ςτϊδιο ϋναν αποφαςιςτικϐ αντεπαναςτατικϐ 

παρϊγοντα. Αναμφύβολα, η βεβαιϐτητα ϐτι θα κληρονομόςουμε τον 

κϐςμο δεν υπόρξε μϐνο η βϊςη τησ γραφειοκρατικόσ ιδεολογύασ, αλλϊ 

επύςησ, για πολλοϑσ επαναςτϊτεσ, η πηγό τησ αποφαςιςτικϐτητϊσ τουσ 

και του θϊρρουσ τουσ, μϋχρι τον θϊνατο. Αλλϊ για μασ, για ϐλουσ 

εκεύνουσ που εύναι πραγματικϊ αποφαςιςμϋνοι να επιταχϑνουν την 

εξαφϊνιςη του υφιςτϊμενου κϐςμου, ασ ποϑμε απλώσ ϐτι η μούρα μασ 

εύναι να μην μποροϑμε να αντλόςουμε την αποφαςιςτικϐτητϊ μασ και 

το θϊρροσ μασ απϐ καμύα βεβαιϐτητα αυτοϑ του εύδουσ. 

Η ιςτορικό καμπό ενώπιον τησ οπούασ βριςκϐμαςτε μπορεύ να οριςτεύ 

λϋγοντασ ϐτι ςόμερα ϐχι μϐνο “κϊθε ανϊπτυξη μιασ νϋασ παραγωγικόσ 

δϑναμησ εύναι ταυτϐχρονα ϋνα ϐπλο ενϊντια ςτουσ εργϊτεσ” (Μαρξ), 

αλλϊ εύναι πρωτύςτωσ, και ςχεδϐν αποκλειςτικϊ, μια μηχανό πολϋμου 

ενϊντια ςτο επαναςτατικϐ ςχϋδιο του προλεταριϊτου: το ζότημα δεν 

εύναι πλϋον μϐνο ϐτι η επιλογό μεταξϑ ϐλων των εφαρμϐςιμων τεχνι-

κών εφευρϋςεων γύνεται ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ διατόρηςησ τησ 

ταξικόσ εξουςύασ, οϑτε ϐτι η ςυνολικό οργϊνωςό τουσ, η μορφό που 

δύνεται ςε αυτϋσ τισ τεχνικϋσ, καθορύζονται απϐ τισ επιταγϋσ του γρα-

φειοκρατικοϑ μυςτικοϑ, προκειμϋνου να διαιωνιςτεύ το μονοπώλιο τησ 

χρόςησ τουσ, αλλϊ ϐτι αυτϋσ οι περιβϐητεσ “παραγωγικϋσ δυνϊμεισ” 

κινητοποιοϑνται ςόμερα απϐ τισ ιδιοκτότριεσ τϊξεισ και τα Κρϊτη τουσ 

για να καταςτόςουν αμετϊκλητη την απαλλοτρύωςη τησ ζωόσ και να 

λεηλατόςουν τον κϐςμο μϋχρι να τον μετατρϋψουν ςε κϊτι που κανϋ-

νασ δεν θα μπορεύ πια να διανοηθεύ να τουσ αμφιςβητόςει. 

Δεν απορρύπτουμε λοιπϐν αυτϐ που υπϊρχει και αποςυντύθεται με 

ολοϋνα μεγαλϑτερη βλαπτικϐτητα ςτο ϐνομα ενϐσ μϋλλοντοσ που θα 

αντιπροςωπεϑαμε καλϑτερα απϐ τουσ επύςημουσ ιδιοκτότεσ του. 

Θεωροϑμε αντιθϋτωσ ϐτι αυτού αντιπροςωπεϑουν ϊριςτα το μϋλλον, 

κϊθε προβλϋψιμο μϋλλον που ξεκινϊει απϐ τη ςημερινό αχρειϐτητα: 

δεν αντιπροςωπεϑουν μϊλιςτα τύποτα περιςςϐτερο απϐ αυτϐ, και 

μποροϑμε να τουσ το παραχωρόςουμε. Απϋναντι ςε αυτό την επιχεύ-

ρηςη τησ ςχεδιαςμϋνησ ερημοπούηςησ, τησ οπούασ το ρητϐ πρϐγραμμα 

εύναι να παραγϊγει ϋναν μη μεταςτρϋψιμο κϐςμο, οι επαναςτϊτεσ 
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βρύςκονται ςτην καινοϑρια κατϊςταςη να πρϋπει να αγωνιςτοϑν για 

να υπεραςπιςτοϑν το παρϐν, ϋτςι ώςτε να διατηρόςουν ανοιχτϋσ ϐλεσ 

τισ ϊλλεσ δυνατϐτητεσ αλλαγόσ –ξεκινώντασ βϋβαια απϐ την πρωταρ-

χικό δυνατϐτητα που ςυνιςτοϑν οι ελϊχιςτεσ προϒποθϋςεισ επιβύωςησ 

του εύδουσ–, εκεύνεσ ακριβώσ που η κυρύαρχη κοινωνύα επιδιώκει να 

αποκλεύςει προςπαθώντασ να υποβιβϊςει αμετϊκλητα την ιςτορύα ςτη 

διευρυμϋνη αναπαραγωγό του παρελθϐντοσ· και το μϋλλον ςτη διαχεύ-

ριςη των αποβλότων του παρϐντοσ. 

ύγουρα το ςχϋδιο παραγωγόσ ενϐσ μη μεταςτρϋψιμου κϐςμου, που θα 

απαγορεϑει για πϊντα οποιαδόποτε επαναςτατικό επανοικειοπούηςη, 

εύναι ϋνα ςχϋδιο παρϊλογο και αυτοκτονικϐ, καθώσ θα ςόμαινε ϋναν 

κϐςμο κυριολεκτικϊ αβύωτο, ϐπου θα υλοποιοϑταν καταςτροφικϊ η 

ιςτορικό ανυπαρξύα ςτην οπούα καταδικϊζονται πρϐθυμα οι ιδιο-

κτότριεσ τϊξεισ μαζύ με τουσ προλετϊριουσ, προκειμϋνου να ςυνεχιςτεύ 

η οικονομικό ιςτορύα των πραγμϊτων. Αλλϊ η απϐδειξη του παραλο-

γιςμοϑ που ςυνιςτϊ η προςπϊθεια καταςκευόσ ενϐσ κϐςμου ϐπου η 

απϐλυτη πραγμοπούηςη δεν θα όταν ο θϊνατοσ διακινδυνεϑει, αν τον 

αφόςουμε να ςυνεχύζεται για πολϑ καιρϐ, να εύναι η τελευταύα που θα 

μασ προςφϋρει ο καπιταλιςμϐσ, ϐχι ϐμωσ με τον επιθυμητϐ τρϐπο. Και 

τϐτε κανϋνασ δεν θα ϋχει πια την ευκαιρύα να δει εκεύ μια εν τϋλει 

καθολικό αντεπανϊςταςη απϐ την οπούα θα προκϑψει κατ’ ανϊγκη μια 

ϐχι λιγϐτερο καθολικό επανϊςταςη, διϐτι η αςτικό τϊξη θα ϋχει κατα-

φϋρει να εξαςφαλύςει, ϐχι πλϋον ςτην οικονομικό ιδεολογύα τησ αλλϊ 

ςτην πρϊξη, ϐτι η ιςτορύα υπόρξε κϊποτε και ϐτι δεν υπϊρχει πια. 

Μποροϑμε να ποϑμε ϐτι ςτο εξόσ το Κρϊτοσ εύναι αυτϐ που ανα-

λαμβϊνει το καθόκον να δημιουργόςει τελικϊ την κατϊςταςη που 

καθιςτϊ αδϑνατη κϊθε επιςτροφό, που απαγορεϑει ςτουσ ανθρώπουσ 

να επιςτρϋψουν ςτην ιςτορύα τουσ και να ξυπνόςουν την κοιμιςμϋνη 

λογικό τουσ για να αναλογιςτοϑν τη δϑναμό τουσ με αφυπνιςμϋνα 

μϊτια και να επιλϋξουν ελεϑθερα τη χρόςη που θϋλουν να τησ κϊνουν. 

Και εναπϐκειται λοιπϐν ςτουσ επαναςτϊτεσ να εκμεταλλευτοϑν αυτϐ 

που μπορεύ να εύναι μια θϋςη ιςχϑοσ, εκεύνη που τουσ παρϋχει η 

φρενόρησ φυγό προσ τα εμπρϐσ των εξουςιών και τησ αυτονομημϋνησ 
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οικονομύασ με την οπούα αυτϋσ ϋχουν ςυνδϋςει τη μούρα τουσ. Γιατύ 

ενϊντια ςτην αξύωςη να καταςτοϑν αμετϊκλητεσ η κρατοϑςα 

κατϊςταςη και η κατϊςταςη του Κρϊτουσ καθιςτώντασ μη αναςτρϋ-

ψιμεσ τισ βλϊβεσ τουσ, οι επαναςτϊτεσ δεν αντιπροςωπεϑουν  πλϋον 

μϐνο μια διαφορετικό επιλογό αλλϊ τον απλϐ ρεαλιςμϐ: υπερα-

ςπύζονται τϐςο μια απϐρριψη ϐςο και ϋνα ςχϋδιο, και μποροϑν να 

κινητοποιόςουν για τον ςκοπϐ τουσ, μαζύ με την επιθυμύα για το 

ϊγνωςτο, το ϋνςτικτο τησ ςυντόρηςησ. Θαυμϊςια ςϑμπτωςη: για να 

διαςωθεύ το μικρϐ μϋροσ τησ ανθρώπινησ ϑπαρξησ που δεν ϋχει ακϐμα 

μολυνθεύ καταςτροφικϊ απϐ την εμπορευματικό παραγωγό, και για τη 

διατόρηςη του οπούου ενδιαφϋρεται ϊμεςα ο καθϋνασ, χρειϊζεται μια 

κοινωνικό επανϊςταςη· για να παραμεύνει δυνατό μια κοινωνικό επα-

νϊςταςη, πρϋπει να υπεραςπιςτοϑμε αυτϐ απϐ το οπούο θα πρϋπει να 

δημιουργηθεύ μια ελεϑθερη ζωό, και απϐ το οπούο και μϐνο μποροϑμε 

να την ςυλλϊβουμε, και να κρύνουμε καθετύ ϊλλο. Ξεκινώντασ απϐ τη 

μνόμη ϐλων ϐςα αποτϋλεςαν ελεϑθερη δραςτηριϐτητα ςτην ιςτορύα, 

απϐπειρεσ υπϐ το φωσ των οπούων η οικονομικό δυςτυχύα εμφανύζεται 

ξεκϊθαρα ωσ αυτϐ που εύναι, μια ατϋρμονη παρϋκκλιςη ςτην παραγωγό 

του ανθρώπου απϐ τον εαυτϐ του, που απειλεύ να τον εκτρϋψει 

οριςτικϊ. Αυτϐ το ςϑςτημα καταπιϊνεται το ύδιο με καθετύ εξαιρετικϊ 

ευούωνο που δημιουργόθηκε ςτο παρελθϐν ωσ διϊκοςμοσ ό ςϑμβολο 

μιασ ζωντανόσ κοινϐτητασ, προκειμϋνου να το αφανύςει ό να το 

καταςτόςει ακατανϐητο. ε ςχϋςη με την ποιϐτητα που περιϋχει κϊθε 

αυθεντικό δημιουργύα, μποροϑμε να ποϑμε αυτϐ που ϋλεγε ο Αντρϋ 

Μπρετϐν για τισ δημιουργύεσ των Αβοριγύνων τησ Αυςτραλύασ: «Μακϊ-

ρι ο ϊνθρωποσ, που ςόμερα παςχύζει να επιβιώςει, να βρει εκεύ το 

μϋτρο των χαμϋνων δυνϊμεών του· μακϊρι αυτϐσ που, μϋςα ςτη γενικό 

αλλοτρύωςη, αντιςτϋκεται ςτη δικό του αλλοτρύωςη, “να επιςτρϋψει 

ςτον εαυτϐ του ςαν το μποϑμερανγκ τησ Αυςτραλύασ, ςτη δεϑτερη 

φϊςη τησ τροχιϊσ του”». Έτςι, καθετύ που μασ επιτρϋπει να διαβλϋψου-

με τα θαϑματα για τα οπούα θα όταν ικανό μια ελεϑθερη ανθρωπϐτητα 

εύναι για μασ ϋνασ πρϐςθετοσ λϐγοσ για να περιμϋνουμε τα πϊντα απϐ 

τισ χειραφετημϋνεσ δυνϊμεισ τησ κοινωνικόσ κατϊλυςησ.  
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ΙΙ 

Ο αναγνώςτησ θα ϋχει όδη καταλϊβει ϐτι ωσ βλϊβεσ δεν εννοοϑμε 

απλώσ ϐ,τι αυτϐσ ο κϐςμοσ θϋλει ο ύδιοσ να ορύζει ςαν τϋτοιεσ: τισ 

διϊφορεσ υπερβολϋσ του, που απομονώνονται ϋτςι ωσ τυχαύεσ δυςλει-

τουργύεσ, ϐπωσ εκεύνεσ οι “καταχρόςεισ” των οπούων η περιςταςιακό 

ομολογύα θϋλει να αποκρϑψει την αχρειϐτητα που ςυνιςτϊ η ύδια η 

ϑπαρξη μιασ αςτυνομύασ. Γιατύ το γεγονϐσ καθαυτϐ ϐτι οι ϊνθρωποι 

πρϋπει να μαθαύνουν απϐ ειδικοϑσ την πραγματικϐτητα ϐςων κϊνουν, 

να βλϋπουν να πιςτοποιεύται απϐ “ϋγκριτεσ πηγϋσ” ο λιγϐτερο ό περις-

ςϐτερο επιβλαβόσ χαρακτόρασ των προώϐντων που οι ύδιοι μϊλιςτα 

καταςκεϑαςαν (δηλαδό που οι ύδιοι μποροϑν επύςησ να απορρύψουν), 

το γεγονϐσ ϐτι εύναι ςε τϐςο μεγϊλο βαθμϐ διαχωριςμϋνοι απϐ τα μϋςα 

και απϐ τα αποτελϋςματα τησ δραςτηριϐτητϊσ τουσ ώςτε να αγνοοϑν 

την ακριβό φϑςη τησ, αυτό εύναι για μασ η βλϊβη που εμπεριϋχει ϐλεσ 

τισ υπϐλοιπεσ. Δεν εύναι παρϊ ϋνασ τρϐποσ παραγωγόσ, και με ϐ,τι 

ζητϊει με ςεβαςμϐ απϐ το Κρϊτοσ, που εύναι ο φϑλακϊσ του, προκει-

μϋνου να μετριϊςει τισ ανεξϋλεγκτεσ επιπτώςεισ του, το μϐνο που κϊνει 

εύναι να βυθύζεται αυτϊρεςκα μϋςα ςτην αποςτϋρηςη, και να γυρύζει 

τον τροχϐ τησ γραφειοκρατικοπούηςησ του κϐςμου. Μιασ γραφειοκρα-

τικοπούηςησ που, καθώσ δεν μπορεύ προφανώσ να εξαλεύψει τισ βλϊβεσ, 

ϋχει ωσ ςτϐχο να καταφϋρει να χειραγωγόςει την πρϐςληψό τουσ. 
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Αναμφύβολα θα όταν δυνατϐ, προκειμϋνου να αναχθεύ κϊθε ιδιαύτερη 

βλϊβη ςτην ολϐτητα τησ κοινωνικόσ πρϊξησ, να παρουςιϊςουμε αυτό 

την Εγκυκλοπαύδεια ςϑμφωνα με ϋνα “φαινομενολογικϐ” ςχϋδιο: να 

εξυψωθοϑμε απϐ την ϊμεςη πρϐςληψη των βλαβών ςτην κοινωνικό 

παραγωγό τουσ, και απϐ εκεύ ςτο Κρϊτοσ ωσ απόλυτη βλϊβη που 

ελϋγχει αυτό την παραγωγό και διαχειρύζεται την πρϐςληψό τησ, προ-

γραμματύζοντασ τα ϐρια τησ ανοχόσ. Μια τϋτοια διαδικαςύα ϋκθεςησ θα 

εύχε το πλεονϋκτημα να παρουςιϊζει ρητϊ τισ εξεταζϐμενεσ πραγματι-

κϐτητεσ ωσ ςτιγμϋσ μιασ οργανικόσ ολϐτητασ. Αλλϊ, ακριβώσ επειδό 

πρϐκειται για μια οργανικό ολϐτητα, υπϊρχει ςυνεχόσ αμοιβαύα δρϊςη 

ανϊμεςα ςτισ διϊφορεσ ςτιγμϋσ τησ, και ϋτςι αντιμετωπύζουμε την 

τυπικό δυςκολύα να καθιςτοϑμε κϊθε φορϊ εμφανό τη ςχϋςη ανϊμεςα 

ςτο ειδικϐ και το γενικϐ, χωρύσ ϐμωσ να καταπνύγουμε τα ςυςτατικϊ 

ςτοιχεύα ϐπωσ μϋςα ςε μια ομύχλη μϐλυνςησ ϐπου ϐλα τα μοςχϊρια με 

ορμϐνεσ εύναι γκρύζα… Για να αποφευχθεύ αυτϐ, πρϋπει καταρχϊσ να 

βϊλουμε ςτην ϊκρη οριςμϋνεσ ςχϋςεισ και μεςολαβόςεισ, να εξετϊ-

ςουμε τα φαινϐμενα ςτην υποτιθϋμενη απομϐνωςό τουσ. Και ϋτςι, με 

τη θεώρηςη του προφανοϑσ, με τον τρϐπο του να ξεκινϊει απϐ το 

ςυγκεκριμϋνα αιςθητϐ, ϋνα τϋτοιο ςχϋδιο εύναι εντελώσ τεχνητϐ, καθώσ 

πρϋπει να προςποιεύται ϐτι αγνοεύ, ϐταν καταπιϊνεται με την ϊμεςη 

πρϐςληψη, ϐτι αυτϐ το ςημεύο αφετηρύασ εύναι ταυτϐχρονα ϋνα κοινω-

νικϐ προώϐν, ϋνα αποτϋλεςμα τησ ςυνολικόσ διαδικαςύασ: πρϊγματι, η 

αύςθηςη εύναι αυτό που μασ διδϊςκει, αλλϊ αυτϐσ ο εκπαιδευτόσ ϋχει 

και ο ύδιοσ εκπαιδευτεύ. Και, ϐπωσ ϋγραφε ο Κρεβϋλ, “πώσ μπορεύ να 

εκπλόςςεται κανεύσ για το ϐτι αυτϐ το ευαύςθητο κλειδοκϑμβαλο δεν 

ανταποκρύνεται ςωςτϊ εφϐςον εξακολουθεύ να αγγύζεται, να πιϋζεται 

εςφαλμϋνα;” (Σο Κλειδοκύμβαλο του  Ντιντερό.) Τλιςτικό ςτην πρακτι-

κό τησ να οροθετεύ, η ςϑγχρονη εξουςύα ονειρεϑεται να πραγματώςει 

με τον τρϐπο τησ τη φανταςύωςη τησ Πραγματεύασ περύ των Αιςθόςεων 

του Κοντιγιϊκ· το ζότημα δεν εύναι πια η μεταμϐρφωςη ενϐσ αγϊλ-

ματοσ ςε ϊνθρωπο παρϋχοντϊσ του διϊφορα αιςθητόρια και επομϋνωσ 

αιςθόςεισ βϊςει των οπούων θα αναπτϑξει τισ ικανϐτητϋσ του, αλλϊ 

αντύθετα η μεταμϐρφωςη των ανθρώπων ςε ρομποτοποιημϋνουσ 
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ςκλϊβουσ με την επιλογό αιςθόςεων βϊςει των οπούων δεν θα 

μποροϑν να αναπτϑξουν παρϊ μϐνο μια πολυμορφικό ικανϐτητα υπο-

ταγόσ: δεδομϋνου ϐτι οι ϊνθρωποι εύναι το προώϐν των ςυνθηκών, το 

ζότημα εύναι να δημιουργηθοϑν απϊνθρωπεσ ςυνθόκεσ. 

Ένα τϋτοιο αςτυνομικϐ ςχϋδιο δεν εύναι βϋβαια παρϊ μια τϊςη, η οπούα 

προςκροϑει, ϐπωσ εύπαμε παραπϊνω, ςτο αντικειμενικϐ ϐριο κϊθε 

γραφειοκρατικοπούηςησ: πρϋπει ταυτϐχρονα να κϊνει τουσ ανθρώπουσ 

να ςυμμετϋχουν (ωσ εργϊτεσ και ωσ καταναλωτϋσ) ςε αυτϐ ςτο οπούο 

πρϋπει να τουσ απαγορεϑει να ςυμμετϋχουν. Έτςι ϐλοι οι διευθυντϋσ 

κλαψουρύζουν αναζητώντασ μια ενεργητικό παθητικϐτητα, μια υπο-

ταγό γεμϊτη πρωτοβουλύεσ, κ.λπ. Ψςτϐςο, αυτό η απαλλοτρύωςη ϐλων 

των πρακτικών μϋςων μιασ αιςθαντικόσ εμπειρύασ με βϊςη την οπούα 

θα μποροϑςε να διαμορφωθεύ το γοϑςτο, η κρύςη, κ.λπ., με δυο λϐγια η 

ατομικό αυτονομύα, αυτό η απαλλοτρύωςη ϋχει όδη γνωρύςει αρκετϊ 

δραματικϋσ επιτυχύεσ ϋτςι ώςτε να μην μποροϑμε να επικαλεςτοϑμε ωσ 

ςημεύο αφετηρύασ και ωσ βϊςη τησ κριτικόσ μασ μια κοινό ϊμεςη 

πρϐςληψη που θα περιεύχε τουσ ςπϐρουσ ϐλων των ςυμπεραςμϊτων 

μασ ενϊντια ςε αυτϐν τον κϐςμο. Εύναι αντιθϋτωσ ςαφϋσ πώσ αυτό η 

ϊμεςη πρϐςληψη, ακϐμα και ϐταν υποχρεώνεται να διαπιςτώςει την 

υποβϊθμιςη τησ περιβϊλλουςασ πραγματικϐτητασ, ξϋρει επ’ αϐριςτον 

να βρύςκει τρϐπουσ ώςτε να μην καταλόγει ςε ςυμπερϊςματα. Όςο για 

μασ, τα ςυμπερϊςματϊ μασ δεν προϋρχονται τϐςο απϐ τισ αιςθόςεισ 

μασ, απϐ την ϊμεςη εκ μϋρουσ μασ πρϐςληψη των βλαβών, αλλϊ περις-

ςϐτερο τισ προςανατολύζουν και τισ επηρεϊζουν: πρϋπει να ϋχουμε όδη 

θϋςει ϋνα κριτόριο γι’ αυτϐ που εύναι ανεκτϐ και γι’ αυτϐ που δεν εύναι 

προκειμϋνου να θεωρόςουμε ωσ μη ανεκτό τη μια ό την ϊλλη πλευρϊ 

τησ υποβϊθμιςησ των ςυνθηκών τησ ϑπαρξησ, την οπούα θα ανϋχονται 

πλόρωσ οι κϊθε εύδουσ ϋντιμοι πολύτεσ. Διϐτι για ϊλλη μια φορϊ το 

μοναδικϐ αντικειμενικό ϐριο του ανεκτοϑ εύναι ο θϊνατοσ· και εύναι ϋνα 

ϐριο απϐ το οπούο δεν μπορεύ κϊποιοσ να αντλόςει κανϋνα κριτόριο 

αξιολϐγηςησ απϐ τη ςτιγμό που το διαςχύζει. Έτςι βλϋπουμε ϐτι και 

απϐ υποκειμενικό ςκοπιϊ επύςησ, η αύςθηςη δεν εύναι ϋνα δεδομϋνο 

αλλϊ ϋνα κεκτημϋνο, ϋνα προώϐν, ϋνα πρακτικϐ αποτϋλεςμα. 
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Ο αναγνώςτησ ϋχει τώρα το δικαύωμα να αναρωτηθεύ απϐ ποϑ 

προϋρχονται λοιπϐν, αν ϐχι απϐ την ϊμεςη πρϐςληψό μασ, και εφϐςον 

βϋβαια δεν αποτελοϑν εξ αποκαλϑψεωσ αλόθεια, τα ςυμπερϊςματϊ 

μασ ενϊντια ςε αυτϐν τον κϐςμο, τα οπούα μασ κϊνουν τϐςο ευαύςθη-

τουσ απϋναντι ςτην ανϊπτυξό του, τϐςο αλλεργικοϑσ ςε ϐςα μοιϊζουν 

να ευχαριςτοϑν τϐςουσ πολλοϑσ ανθρώπουσ, ϋτςι ώςτε κϊποιοι δεν θα 

παραλεύψουν να μασ ταξινομόςουν ςτην κατηγορύα των παρανοώκών, 

εκεύ ϐπου αυτό η κοινωνύα ταξινομεύ, με φυςικοϑσ ϐρουσ αν εύναι 

απαραύτητο, εκεύνουσ που δεν ταξινομοϑνται απϐ μϐνοι τουσ. Θα 

ικανοποιόςουμε μια τϐςο θεμιτό περιϋργεια με ακϐμα μεγαλϑτερη 

ευχαρύςτηςη καθώσ θα μασ φαινϐταν χρόςιμο και διδακτικϐ να κϊνουν 

το ύδιο ϐλοι εκεύνοι που παρεμβαύνουν για να δημοςιεϑςουν την ϊποψό 

τουσ ςχετικϊ με την κοινωνύα, και να μασ πουν λύγα πρϊγματα για το 

πώσ ϋφταςαν να ςυλλϊβουν αυτϋσ τισ απϐψεισ, ςε τι τουσ χρηςιμεϑουν, 

εν ολύγοισ πώσ ζουν και πώσ ϋζηςαν. Σο γεγονϐσ ϐτι ςυχνϐτατα δεν το 

κϊνουν αποδεικνϑει για μια ακϐμα φορϊ ϐτι οι πατενταριςμϋνοι 

διανοοϑμενοι δεν μποροϑν να πουν τύποτα για τη χρηςιμότητα (πϐςη;) 

που βρύςκουν ςτισ ιδϋεσ τουσ. Προτιμοϑν να μασ παύζουν το κϐλπο τησ 

αςώματησ αντικειμενικϐτητασ, ϐταν δεν πρϐκειται για εκεύνο τησ 

προφητικόσ μπλϐφασ. Όςο για μασ, η λαμπρϐτητα τησ δικόσ μασ ευ-

φυϏασ μϊσ επιτρϋπει να διακρύνουμε καθαρϊ τα ϐριϊ τησ, και εύμαςτε 

αρκετϊ ικανού να την επικυρώςουμε ιςτορικϊ. Μποροϑμε να δεύξουμε 

ϐτι οι απϐψεισ μασ, με ϐποιον τρϐπο κι αν κρύνονται και ϐςο λύγο κι αν 

ςυμβαδύζουν με τισ κυρύαρχεσ προκαταλόψεισ, δεν εύναι το αποτϋλεςμα 

οϑτε μακροχρϐνιων και βαρετών μελετών οϑτε μιασ ξαφνικόσ πνευ-

ματικόσ αποκϊλυψησ. Αλλϊ μϊλλον μιασ περιπετειώδουσ πλοόγηςησ 

διαμϋςου των ρευμϊτων μιασ εποχόσ, ςϑμφωνα με τισ ευκαιρύεσ και τισ 

ςυναντόςεισ. 

Οι περιςςϐτεροι απϐ εμϊσ ϋκαναν εκεύνεσ τισ βαςικϋσ επιλογϋσ που, 

εφϐςον διατηροϑνται, καθοδηγοϑν μια ζωό ωσ “θεμελιώδεισ αρχϋσ 

εκτϐσ ςυζότηςησ”, ςε μια εποχό ϐπου το ςχϋδιο τησ αναδιϊρθρωςησ 

του ςυνϐλου τησ ζωόσ ςϑμφωνα με τισ προςταγϋσ τησ ταξικόσ 

κυριαρχύασ δεν κατεύχε ακϐμα ϐλα τα υλικϊ μϋςα του, αλλϊ εκδη-
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λωνϐταν κυρύωσ ωσ ϋνα τεχνοκρατικϐ και κυβερνητικϐ ϐνειρο μιασ 

εξημερωμϋνησ κοινωνύασ, ωσ μια μακϊρια διαφόμιςη των πρώτων 

αποτελεςμϊτων τησ μαζικόσ εμπορευματικόσ παραγωγόσ. Μεγϊλα 

ςυγκροτόματα, αυτοκύνητα, πολιτιςτικϊ κϋντρα, διαςκεδϊςεισ, ϐλα 

αυτϊ που η ειςβολό τουσ μϐλισ ϊρχιζε να ιςχυρύζεται ϐτι ενςαρκώνει 

την προςιτό ευτυχύα, το τϋλοσ του ιςτορικοϑ μαρτυρύου με τη χϊρη τησ 

τεχνικόσ. Αλλϊ η ςχετικό καθυςτϋρηςη τησ Γαλλύασ ωσ προσ την 

πρϐςβαςη ςε αυτό την εμπορευματικό αφθονύα επϋτρεπε ταυτϐχρονα 

να την βλϋπουμε να ϋρχεται, ιδύωσ μϊλιςτα ςτον βαθμϐ που εδώ όταν 

προςβϊςιμεσ, ταυτϐχρονα με το αςτικϐ πεδύο ϐπου εύχε κατατεθεύ η 

μνόμη ϐλων των ςϑγχρονων ταξικών αγώνων, οι ςυγκεκριμϋνεσ μνόμεσ 

των διϊφορων πτυχών των επαναςτατικών αγώνων τησ προηγοϑ-

μενησ περιϐδου (ϐπωσ εκεύνων που μπϐρεςαν να εκφραςτοϑν ςτον 

ςουρρεαλιςμϐ ό ςτον επαναςτατικϐ μαρξιςμϐ, δηλαδό τον αντι-

ςταλινικϐ). Αυτό η ςυνϊντηςη ενϐσ ανολοκλόρωτου παρελθϐντοσ και 

ενϐσ ανεκπλόρωτου μϋλλοντοσ ςε ϋνα αβϋβαιο παρϐν (καθώσ το τϋλοσ 

του πολϋμου τησ Αλγερύασ εύχε εξαλεύψει τισ αντιφαςιςτικϋσ αυταπϊτεσ 

και εύχε δεύξει ϐτι αυτϐ που εδραιωνϐταν με τον γκωλιςμϐ δεν όταν 

τύποτα ϊλλο απϐ ϋναν ςϑγχρονο καπιταλιςμϐ) επϋτρεψε να γύνει αντι-

ληπτό η εμπορευματικό ευτυχύα με την οπούα μασ ζϊλιζαν τα αυτιϊ ωσ 

κϊτι που δεν όταν καθϐλου αυτονϐητο, που ςε κϊθε περύπτωςη δεν 

όταν αυτονϐητο για μασ. 

ε μια τϋτοια ιςτορικό ςυγκυρύα, ϐπου υπόρχε ακϐμα ςτην καθημερινό 

ζωό το ϋδαφοσ με βϊςη το οπούο αυτϐ που δεν εύχε γύνει οικεύο μπο-

ροϑςε να γύνει γνωςτϐ, ό τουλϊχιςτον να κριθεύ, λύγο γοϑςτο, κϊποιεσ 

γνώςεισ ό απλώσ η ϊρνηςη τησ προγραμματιςμϋνησ γόρανςησ, το 

αϐριςτο προαύςθημα μιασ εφικτόσ ζωόσ, αρκοϑςαν για να γεννηθεύ η 

επιθυμύα μιασ αλλαγόσ εντελώσ διαφορετικόσ φϑςησ απϐ εκεύνη που 

ςχεδύαζε η κυρύαρχη κοινωνύα. Ξεκινώντασ απϐ εκεύ, μια οριςμϋνη 

ςυνϋπεια ςτην πρακτικό αυτόσ τησ επιθυμύασ οδηγοϑςε αναπϐφευκτα 

ςτο να ανακαλυφθεύ εκ νϋου το ςϑνολο του επαναςτατικοϑ ςχεδύου 

που εύχε γεννηθεύ ςτη βϊςη του αγώνα του προλεταριϊτου επύ δϑο 

αιώνεσ και, μϋςα ςτην ύδια κύνηςη, να αναγνωριςτεύ ϐτι το πεδύο 
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εφαρμογόσ του εύχε διευρυνθεύ και βαθϑνει ακϐμα περιςςϐτερο απϐ 

μια κοινωνύα που επιδύωκε να χρηςιμοποιόςει τα ολοϋνα ςυςςωρευϐ-

μενα υλικϊ μϋςα τησ με μοναδικϐ ςκοπϐ τη διαιώνιςη τησ εξαχρεύωςησ, 

τησ παθητικϐτητασ και τησ πλόξησ. Καθϐλου τυχαύα, ςε αυτόν ακριβώσ 

την αναδιατϑπωςη του επαναςτατικοϑ ςχεδύου υπϐ το πρύςμα των 

ιςτορικών δυνατοτότων αφιερώθηκαν για αρκετϊ χρϐνια εκεύνοι που, 

με τη ςυγκρϐτηςη μιασ καταςταςιακόσ Διεθνοϑσ, εύχαν επιςημϊνει 

εξαρχόσ την πρϐθεςό τουσ να βϊλουν ξανϊ ςτο παιχνύδι ςε αυτό την 

εποχό τισ μορφϋσ οργϊνωςησ του παλιοϑ επαναςτατικοϑ εργατικοϑ 

κινόματοσ, να ποντϊρουν ςε μια επιςτροφό τησ κοινωνικόσ επανϊ-

ςταςησ. Προερχϐμενοι απϐ την τϋχνη, την κρύςη τησ και το ςχϋδιο του 

ξεπερϊςματϐσ τησ μϋςα ςε μια δραςτηριϐτητα που θα επανοικειο-

ποιοϑταν ϐλα τα ςϑγχρονα μϋςα δρϊςησ πϊνω ςτο περιβϊλλον και τη 

ςυμπεριφορϊ (ϋνα πρϐγραμμα που ςυνοψύςτηκε ςτον οριςμϐ μιασ 

ελεϑθερησ ζωόσ ωσ “καταςκευόσ καταςτϊςεων”), ϋφεραν ςτη ςυζό-

τηςη των προβλημϊτων τησ ςϑγχρονησ επανϊςταςησ, που μϋχρι τϐτε 

περιοριζϐταν κατϊ τρϐπο μϊλλον ακαδημαώκϐ ςε οριςμϋνεσ μικρϋσ 

ομϊδεσ που εύχαν επιζόςει τησ ςυντριβόσ απϐ τη ςταλινικό αντεπα-

νϊςταςη, μια ελευθερύα θεώρηςησ που ϋμελλε γρόγορα να επιτρϋψει να 

τεθοϑν με τουσ αυθεντικοϑσ ϐρουσ τουσ. Όπωσ διαβεβαύωναν οι ύδιοι το 

1963 με μεγϊλη αυτοπεπούθηςη: “Ξεκινώντασ ϋτςι απϐ τη μοντϋρνα 

τϋχνη –την πούηςη–, απϐ το ξεπϋραςμϊ τησ, απϐ ϐςα η μοντϋρνα τϋχνη 

επιδύωξε και υποςχϋθηκε, απϐ την εκκαθϊριςη, για να το ποϑμε ϋτςι, 

των αξιών και των κανϐνων τησ καθημερινόσ ςυμπεριφορϊσ που 

μπϐρεςε να διεξϊγει, θα δοϑμε τώρα να επανεμφανύζεται η επανα-

ςτατικό θεωρύα που εύχε ξεκινόςει ςτο πρώτο μιςϐ του 19ου αιώνα απϐ 

τη φιλοςοφύα (απϐ τον κριτικϐ αναςτοχαςμϐ πϊνω ςτη φιλοςοφύα, 

απϐ την κρύςη και τον θϊνατο τησ φιλοςοφύασ).” 

Η ανωτερϐτητα τησ ΚΔ, μετρόςιμη ςτην πρακτικό επύδραςό τησ, 

απϋναντι ςε ϐλεσ τισ υπεραριςτερϋσ ςϋκτεσ (των οπούων η πολιτιςτικό 

εκταφό μετϊ το 1968 οφεύλεται μϊλλον ςτην επιτυχύα αυτόσ, ςτην 

ανϊγκη να ελαχιςτοποιηθεύ, παρϊ ςτη δικό τουσ αποτελεςματικϐτητα), 

ϐπωσ και απϋναντι ςτουσ οπαδοϑσ ενϐσ αναρχιςμοϑ που εύχε υπο-
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βιβαςτεύ ςε μια απολιθωμϋνη ϑπαρξη, βαςιζϐταν ςτην εμπειρύα που 

εύχαν αποκτόςει ςτη ςφαύρα τησ τϋχνησ οι καταςταςιακού, και πρωτύ-

ςτωσ ο Γκυ Ντεμπϐρ, ςε ςχϋςη με τη φθορϊ ϐλων των ςυμβατικών 

μϋςων ϋκφραςησ, μια εμπειρύα που, μεταφερϐμενη ςτο πεδύο τησ 

επαναςτατικόσ πρακτικόσ, επϋτρεψε την απαραύτητη ειςροό φρϋςκου 

αϋρα ςτο κλειςτϐ βϊζο ϐπου μαρϊζωναν οι ιδϋεσ που εύχαν κληρονο-

μηθεύ απϐ την προηγοϑμενη εποχό. Η κρύςιμη απϐςταςη που κρϊτηςε η 

ΚΔ ςτη χρόςη ϐλων των προϒπϊρχοντων θεωρητικών ςτοιχεύων μπο-

ρεύ να χαρακτηριςτεύ καλλιτεχνικό με την ϋννοια ϐτι διατόρηςε απϐ 

την εμπειρύα τησ μοντϋρνασ τϋχνησ την ευφυϏα τησ μορφικόσ ϋκφραςησ 

ςαν μϋςο δρϊςησ που πρϋπει να αποδεικνϑει την αποτελεςματικϐτητϊ 

του ωσ τϋτοιο, χωρύσ αυτό να μπορεύ ποτϋ να διαςφαλιςτεύ απϐ μια 

αντικειμενικό αλόθεια που θα επιβαλλϐταν μϋςω τησ απλόσ απϐδειξησ, 

ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα των θετικών επιςτημών. Όπωσ ϋλεγε ο ύδιοσ 

ο Μαρξ το 1844, περιςςϐτερο ωσ ταραξύασ παρϊ ωσ επιςτόμονασ ςε 

αυτό την περύπτωςη, παρϐλα ϐςα θεώρηςε απαραύτητο να προςποι-

ηθεύ αργϐτερα: “Η κριτικό δεν εύναι ϋνα πϊθοσ του εγκεφϊλου, αλλϊ ο 

εγκϋφαλοσ του πϊθουσ. Δεν εύναι νυςτϋρι, αλλϊ ϐπλο. Σο αντικεύμενϐ 

τησ εύναι ο εχθρόσ τησ, τον οπούο θϋλει ϐχι να διαψεϑςει, αλλϊ να εκμη-

δενύςει.” 

Και αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ για τον οπούο, ςε μια νϋα εποχό του κοινωνικοϑ 

πολϋμου, η διϊλυςη των ψευδαιςθόςεων για τισ αρμοδιϐτητεσ τησ 

γλώςςασ, εκμηδενύζοντασ την παλιϊ ιδεολογικό αυταπϊτη ςϑμφωνα με 

την οπούα θα μποροϑςε να εναποτεθεύ ςτισ λϋξεισ μια διαχρονικϊ επαρ-

κόσ αλόθεια, προςτατευμϋνη απϐ τη δοκιμαςύα τησ επαλόθευςόσ τησ 

ςτισ ιςτορικϋσ ςυγκροϑςεισ, αυτό η αντι-ιδεολογικό πρακτικό που 

βρόκε την εφαρμογό τησ εντϐσ τησ μορφικόσ ϋκφραςησ ςτη χρόςη τησ 

μεταςτροφόσ, επϋτρεψε ςτην ΚΔ να διατυπώςει τισ επαναςτατικϋσ 

ανϊγκεσ τησ κοινωνύασ πιο ριζικϊ απϐ οποιαδόποτε ϊλλη εξτρεμιςτικό 

ομϊδα, παρϐλο που χρηςιμοποιοϑςε ακϐμα ςτισ απαρχϋσ τησ ϋννοιεσ 

λενινιςτικόσ προϋλευςησ· αλλϊ με ϋναν τρϐπο που εμπεριεύχε τη δυ-

νατϐτητα να προχωρόςει πιο μακριϊ, ςε αντύθεςη με ϊλλουσ που 

υπεραςπύζονταν αναμφύβολα πιο προχωρημϋνεσ θϋςεισ, αλλϊ που τισ 
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υπεραςπύζονταν για να μην τισ εγκαταλεύψουν. Να λοιπϐν ποια όταν 

κατϊ τη δεκαετύα του ’60 η “κατ’ εξοχόν ςκανδαλώδησ κεντρικό αλό-

θεια” τησ ΚΔ, η εξόγηςη του ϑφουσ τησ και τησ ικανϐτητϊσ τησ να 

ςαγηνεϑςει μια γενιϊ που δεν ϋβλεπε και η ύδια ςε αυτϐν τον κϐςμο 

τύποτα για να ςεβαςτεύ και η οπούα, ϐςη κι αν μπορεύ να όταν κατϊ τ’ 

ϊλλα η ϊγνοιϊ τησ, όταν διατεθειμϋνη να νιώςει εκεύ “τον μουςικϐ όχο 

τησ αλόθειασ”: την ακαταμϊχητη δϑναμη του δικοϑ τησ εςωτερικοϑ 

πνεϑματοσ που ερχϐταν να την ςυναντόςει. Έτςι, απϐ το 1967, απϐ το 

ςκϊνδαλο του τραςβοϑργου και μετϊ, οι θϋςεισ τησ ΚΔ, τισ οπούεσ 

όθελε να θεωρεύ εςωτεριςτικϋσ η υποταγμϋνη διανϐηςη, ϊρχιςαν να 

γύνονται ευρϋωσ γνωςτϋσ και να ςυναντοϑν ϊτομα αποφαςιςμϋνα να 

τισ κϊνουν κϊτι με την πρώτη ευκαιρύα. Σο φλογερϐ κλύμα βελτιω-

νϐταν. 

Αυτό η ςϑντομη επιςκϐπηςη του κινόματοσ μιασ εποχόσ εύναι βϋβαια 

αναδρομικό. Δεν όταν ϐλα τϐςο ξεκϊθαρα εκεύνη τη ςτιγμό, καθώσ τα 

χρϐνια προχωροϑςαν γρόγορα προσ το θαυμϊςιο αποκορϑφωμϊ τουσ 

το 1968. Καθϋνασ ϋπρεπε να βρει μϋςα απϐ τη ςϑγχυςη, ςτην τυ-

χαιϐτητα των ςυναντόςεων, το νόμα που το εφικτϐ και το αναγκαύο 

εκτεύνουν πϋρα απϐ την εγκατϊλειψη ςτη ζωό ϐπωσ περνϊει. Αλλϊ η 

γενικό κύνηςη τησ εποχόσ όταν ιςχυρϐτερη απϐ την τϊςη προσ την 

αδρϊνεια, και τα πιο διαφορετικϊ ϊτομα ωθόθηκαν προσ τη ςυνϊντηςό 

τουσ εκεύνο τον μόνα του Μϊη που ϋμελλε να διακηρϑξει γαλόνια ενώ-

πιον του κϐςμου την πρϐθεςό του να επινοόςει εκ νϋου τη ζωό. 

Προβλϋποντασ με εξαιρετικό τϐλμη ϐλη την εξϋλιξη μϋςω τησ οπούασ τα 

προβλόματα τησ ταξικόσ κοινωνύασ θα περιπλϋκονταν επ’ αϐριςτον για 

να καταςτόςουν απτό την αναγκαιϐτητα τησ κατϊργηςόσ τησ, η 

επανϊςταςη του Μϊη διακόρυξε απλώσ ϐτι αυτϊ μποροϑν να επι-

λυθοϑν: ϐτι οι ϊνθρωποι δημιουργοϑν τη δικό τουσ ιςτορύα, και ϐτι 

εναπϐκειται μονϊχα ςε αυτοϑσ να την δημιουργόςουν ςυνειδητϊ. 

Έπρεπε με κϊποιον τρϐπο αυτϐ το εφικτϐ μϋλλον να αποκτόςει μια 

υπϐςταςη, οςοδόποτε φευγαλϋα, για να μπορϋςει να γύνει εντελώσ 

πραγματικϐ και να επιδρϊςει ςε αυτϐ που υπϊρχει. Έπρεπε την πρώτη 

φορϊ να παραχωρόςει τη θϋςη του ςε αυτϐ που προϒπόρχε ϋτςι ώςτε 
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κατϊ τη δεϑτερη ειςβολό του ςτην πραγματικϐτητα, ςαν κϊτι που εύχε 

όδη υπϊρξει και προικιςμϋνο με μια δϑναμη τϐςο φυςικό ϐςο και ηθικό, 

εςωτερικό και εξωτερικό, να μπορϋςει τελικϊ να διεκδικόςει την κα-

θολικό ηγεμονύα με την αύςθηςη ϐτι αυτό του ανόκει αυτοδικαύωσ. 

Αλλϊ αυτό η δεϑτερη ειςβολό δεν θα μποροϑςε πλϋον να εύναι το αθώο 

ξϋςπαςμα που μπορεύ να αγνοεύ περιφρονητικϊ τισ δυςκολύεσ τησ 

ιςτορικόσ πραγμϊτωςησ επειδό αςχολεύται μϐνο με τον εαυτϐ του, με 

την αγαλλύαςη τησ ϑπαρξόσ του, και αρκεύται ςτο να υπϊρχει εκεύ, ςε 

ϋνα ξϋγνοιαςτο παρϐν τησ επϐμενησ μϋρασ, ςε αυτό την Κυριακό τησ 

ζωόσ που δύνει μια ςτιγμιαύα ϊδεια ςτην ιςτορικό δυςτυχύα. Η γοητεύα 

που αςκεύ για πολϑ καιρϐ μια τϋτοια ςτιγμό δεν βρύςκεται ςε αντύθεςη 

με αυτϐν τον χαρακτόρα αθωϐτητασ: ςυνδϋεται αντιθϋτωσ αξεδιϊλυτα 

με το γεγονϐσ ϐτι οι ςυνθόκεσ που επϋτρεψαν ςε μια τϋτοια αθωϐτητα 

να δημιουργόςει τϐςο ςπουδαύα αποτελϋςματα, και υπϐ τισ οπούεσ και 

μϐνο μποροϑςε να γεννηθεύ, δεν θα μπορϋςουν να επιςτρϋψουν ποτϋ. 

Η ςυνϋχεια όταν απϐ κϊθε ϊποψη δυςκολϐτερη. Θα προςπαθόςουμε, 

ςτην Ιςτορύα δϋκα χρόνων που θα ακολουθόςει αυτό την Προκαταρ-

κτικό ςυζότηςη, να περιγρϊψουμε τισ εξελύξεισ που γνώριςε αυτϐσ ο 

κϐςμοσ αντιπαλεϑοντασ την ιςτορικό προοπτικό τησ κατϊργηςόσ του. 

Ασ ποϑμε εδώ μϐνο ϐτι αυτό η κύνηςη υλικόσ εμβϊθυνςησ του διαχω-

ριςμοϑ, η οπούα επιταχϑνθηκε απϐ την κοινωνικό κρύςη που ώθηςε 

ϐλεσ τισ ιδιοκτότριεσ τϊξεισ να ενιςχϑςουν τισ γραφειοκρατικϋσ-

τεχνολογικϋσ γραμμϋσ τησ ϊμυνϊσ τουσ, επϋβαλε διαλεκτικϊ να ξεπε-

ραςτεύ το μερύδιο τησ ςυνϊφειασ που εύχαν αναγκαςτικϊ οι κριτικϋσ 

διατυπώςεισ τησ προηγοϑμενησ περιϐδου, οι οπούεσ εύχαν γεννηθεύ ςε 

μια απϐ τισ λιγϐτερο αναπτυγμϋνεσ μεταξϑ των μοντϋρνων χωρών. Σο 

καθόκον ςόμερα δεν ςυνύςταται πλϋον ςτο να οξϑνουμε την παντοϑ 

επικρεμϊμενη δυςφορύα κϊνοντασ γνωςτό μια γενικό θεωρύα που 

καταδικϊζει την τϊξη των πραγμϊτων, αλλϊ μϊλλον ςε ϋνα αντύθετο 

καθόκον: να επικαιροποιόςουμε αυτό την οικουμενικό καταδύκη και να 

την καταςτόςουμε εκ νϋου ςυνεκτικό ςυνδϋοντϊσ την με το πλόθοσ 

των μερικών δυςφοριών που εκδηλώνονται εφεξόσ· δηλαδό καταλϑ-

οντασ ταυτϐχρονα τη μορφό τησ ωσ αμετϊβλητου αποτελϋςματοσ, ωσ 
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προκαθοριςμϋνησ και ςτερεοποιημϋνησ ςκϋψησ. Με λύγα λϐγια, το 

ζητοϑμενο εύναι για ϊλλη μια φορϊ να ξαναγρϊψουμε τισ θεωρύεσ με τη 

βοόθεια των γεγονϐτων, και να τισ καταςτόςουμε ϋτςι πιο κατϊλληλεσ 

για να εφαρμοςτοϑν ςτην πρϊξη. 

Αυτό η μεγϊλη παρϋκβαςη μασ επαναφϋρει λοιπϐν τελικϊ ςτο ςημεύο 

απϐ το οπούο ξεκύνηςε: ςτο ζότημα τησ μεθϐδου ϋκθεςησ αυτόσ τησ 

Εγκυκλοπαύδειασ. Πρϊγματι, αυτό που επιλϋξαμε προςφϋρεται ειδικϊ 

για το καθόκον να ςυνεχιςτεύ η αξιολϐγηςη του κϐςμου που ξεκύνηςε 

απϐ την επαναςτατικό θεωρύα διενεργώντασ ταυτϐχρονα την αξιο-

λϐγηςη τησ θεωρύασ απϐ τον κϐςμο. Γιατύ “η ςυνεύδηςη κατϋχει τισ δϑο 

ςτιγμϋσ: αυτό τησ γνώςησ κι εκεύνη τησ αντικειμενικϐτητασ που εύναι 

το αρνητικϐ ςε ςχϋςη με τη γνώςη” (Φϋγκελ). Έτςι η αλφαβητικό ςειρϊ, 

με την ύδια την αυθαιρεςύα τησ, εμπεριϋχει ϋνα εύδοσ αντικειμενικοϑ 

χιοϑμορ πλοϑςιου ςε δυνατϐτητεσ μϋςω τησ αντύφαςησ που αντι-

μετωπύζει και πρϋπει να ξεπερϊςει. Απϐ τη μια πλευρϊ, για ϐποιον την 

χρηςιμοποιεύ με ϐλη την πανουργύα που απαιτεύται ςτη χρόςη μιασ 

τϐςο ςυμβατικόσ μεθϐδου, λειτουργεύ ωσ εκεύνο το μϋροσ τησ δεςμευ-

τικόσ ςυςτηματοπούηςησ, του κανϐνα, που εύναι απαραύτητο για κϊθε 

ςυλλογικϐ παιχνύδι. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ςυνϊπτει μια ςυνϊντηςη 

τυπικϊ τυχαύα, αν και θεμελιωδώσ αναγκαύα, ϐπου δεν εύναι πλϋον μϐνο 

οι ϊμεςεσ πραγματικϐτητεσ που καταγρϊφει το λεξικϐ αυτϋσ που 

βλϋπουν την ϐψη τουσ ωσ αυτονϐητων πραγμϊτων να διαλϑεται απϐ 

την ιςτορικό κριτικό, αλλϊ εύναι επύςησ η ιςτορικό κριτικό αυτό που 

οφεύλει να εγκαταλεύψει την ακαμψύα των παλιών αποτελεςμϊτων τησ 

και να κατακτόςει εκ νϋου την αλόθεια τησ ξαναβρύςκοντασ η ύδια τον 

εαυτϐ τησ μϋςα ςτον αγώνα ενϊντια ςε ϐ,τι αυτϐσ ο κϐςμοσ γύνεται. 

Γιατύ πρϋπει βεβαύωσ να παραδεχτοϑμε ϐτι ϐλα ςυνεχύζονται, και να 

δοϑμε πώσ, πϋρα απϐ μια πρώτη ιςτορικό επαλόθευςη των γενικών 

θϋςεων τησ επαναςτατικόσ κριτικόσ, εδώ και δεκαπϋντε χρϐνια εύναι 

κυρύωσ η δεςπϐζουςα οργϊνωςη του κοινωνικοϑ ψεϑδουσ, η εμ-

βϊθυνςό του με ϐλα τα υλικϊ μϋςα που διαθϋτει, και ϐχι τϐςο η 

επικοινωνύα αυτόσ τησ κριτικόσ διαμϋςου μιασ πρακτικόσ αμφιςβό-
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τηςησ, αυτό που επιβεβαύωςε την αλόθεια τησ. Και δεν μποροϑμε να 

χαιρϐμαςτε με μια τϋτοια επιβεβαύωςη ςαν να αφοροϑςε μια επιςτημο-

νικό υπϐθεςη, διϐτι η αλόθεια μιασ επαναςτατικόσ θεωρύασ εξαρτϊται 

εξολοκλόρου απϐ την ικανϐτητϊ τησ να γύνει μια πρακτικό δϑναμη 

απϐκρυςταλλώνοντασ τισ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ μιασ εποχόσ. Τπϊρχουν 

λοιπϐν ακϐμα λιγϐτεροι λϐγοι για να χαύρεται κανεύσ, ςϑμφωνα με το 

παλιϐ μοντϋλο τησ αςώματησ υπο-μαρξιςτικόσ παρατόρηςησ, καθώσ οι 

πρϐοδοι τησ πλαςτοπούηςησ διαβρώνουν αναπϐφευκτα τισ ϊμεςα 

βιωμϋνεσ πραγματικϐτητεσ με τισ οπούεσ εύναι ακϐμα δυνατϐ να ςυ-

γκρύνουμε τα υποκατϊςτατα που διανϋμονται απϐ το θϋαμα, και με 

βϊςη τισ οπούεσ εύναι δυνατϐ να τα καταγγεύλουμε. Καθώσ δεν μποροϑν 

να ικανοποιόςουν πραγματικϊ τουσ ανθρώπουσ με αυτϊ τα υπο-

κατϊςτατα, επιχειροϑν τουλϊχιςτον να τουσ αφαιρϋςουν κϊθε μϋςο 

ςϑγκριςησ, ϋτςι ώςτε η δυςαρϋςκειϊ τουσ, ςτερημϋνη απϐ μϋςα 

αξιολϐγηςησ, να εκπϋςει ςτη μη επικοινωνόςιμη δυςφορύα, ςτην ανορ-

θολογικϐτητα. Σο ζητοϑμενο εύναι η ιςτορικό αμνηςύα, μϋςω τησ 

υποταγόσ ςτο αιώνιο παρϐν χωρύσ μϋλλον του θεϊματοσ, να ενεργόςει 

ϋτςι ώςτε να χαθεύ, μαζύ με την αντύληψη του παρελθϐντοσ, η αύςθηςη 

του εφικτοϑ. 

Όςο το προλεταριϊτο ωσ ιςτορικϐ υποκεύμενο που αναδϑεται πρα-

κτικϊ δεν απλουςτεϑει ϐλα τα φαινομενικϊ δυςεπύλυτα προβλόματα 

αυτοϑ του κϐςμου, ανϊγοντϊσ τα ςτον κοινϐ παρονομαςτό που εύναι η 

ύδια η ϑπαρξό τησ, η ταξικό κοινωνύα ζει απϐ τισ επ’ αϐριςτον 

περιπλεκϐμενεσ αντιφϊςεισ τησ, απϐ τον κατατεμαχιςμϐ τουσ και απϐ 

την ιςορροπύα που το Κρϊτοσ διατηρεύ μεταξϑ τουσ. Έτςι, για 

παρϊδειγμα, κϊθε περύπτωςη βιομηχανικόσ ρϑπανςησ, εφϐςον δεν 

αποτελεύ ευκαιρύα για ϋνα κύνημα αμφιςβότηςησ να προωθόςει πρα-

κτικϊ το επαναςτατικϐ πρϐγραμμα τησ διακοπόσ τησ αντι-ιςτορικόσ 

παραγωγόσ, ϋρχεται απλώσ να καταδεύξει την αναγκαιϐτητα του 

κρατικοϑ ελϋγχου. Αυτό η διαλεκτικό τησ αποςϑνθεςησ και τησ εν-

δυνϊμωςησ ϋχει ωσ πεδύο δρϊςησ τησ το ςϑνολο τησ αλλοτριωμϋνησ 

ζωόσ (για παρϊδειγμα ωσ διαλεκτικό τησ καταςτολόσ και τησ αναςϑ-

ςταςησ) και χαρακτηρύζει την περύοδο τησ λανθϊνουςασ κατϊςταςησ 
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ςτην οπούα βριςκϐμαςτε, ϐπου ϐλοι αυτού που δεν εξαπατώνται πλϋον 

απϐ την οργϊνωςη του κοινωνικοϑ ψεϑδουσ παραμϋνουν ωςτϐςο 

ςτερημϋνοι απϐ τα πρακτικϊ μϋςα τησ ςυνεύδηςησ, και ωσ εκ τοϑτου 

αφόνουν την πρωτοβουλύα ςτον εχθρϐ. Η διεύςδυςη του εμπορευ-

ματικοϑ θεϊματοσ ςτο ςϑνολο τησ ζωόσ ωσ προσ την οπούα ϋμοιαζε 

ϊλλοτε εξωτερικϐ μπορεύ βϋβαια να γενικεϑει την απϋχθεια γι’ αυτϐν 

τον κϐςμο, αλλϊ δεν μπορεύ απϐ μϐνη τησ να γεννόςει τη διϊθεςη του 

πρακτικοϑ ξεπερϊςματοσ: πρϋπει γι’ αυτϐ, αφοϑ τρώγοντασ ϋρχεται η 

ϐρεξη, να ϋχει όδη γευτεύ κανεύσ την εφικτό αντιςτροφό, και πρώτα απ’ 

ϐλα εκεύνη την πρωταρχικό αντιςτροφό του διαχωριςμοϑ που εύναι η 

επικοινωνύα των λϐγων τησ δυςαρϋςκειασ, η οπούα την μεταςχηματύζει 

ςε ςυνειδητό ϊρνηςη. 

Θεωροϑμε λοιπϐν ϐτι μϋςα ςε αυτό τη ςτενωπϐ ϐπου βριςκϐμαςτε, και 

τησ οπούασ την ϋξοδο πρϋπει να βροϑμε, οι λϋξεισ διατηροϑν ϐλη τη 

ςημαςύα τουσ. αν κωδικού διϋλευςησ, αποτελοϑν αυτϐ που διακυ-

βεϑεται ςε ϋναν αγώνα ταχϑτητασ ανϊμεςα ςτην απαξύωςη μϋςω τησ 

πνευματικόσ εκπϐρνευςησ –τϐτε εκδύδονται ϐπωσ ςτουσ ούκουσ 

ανοχόσ– και τη ςυνεκτικό χρόςη τουσ μϋςω τησ πρακτικόσ αναγνώρι-

ςησ που τισ ανατροφοδοτεύ με το νϐημϊ τουσ. Ξεπεςμϐσ τησ ςυνεύδηςησ 

και ςυνεύδηςη του ξεπεςμοϑ. Όςο η κοινωνύα θα παραμϋνει διαιρεμϋνη 

ςε ανταγωνιςτικϋσ τϊξεισ, η ιςτορικό γνώςη θα γεννιϋται πϊντα μϋςα 

απϐ την ανϊληψη θϋςησ ςε αυτό τη ςϑγκρουςη. Εύδαμε ςτην Πολωνύα 

με ποιον τρϐπο το κοινωνικϐ κύνημα που αντιμετωπύζει το γραφειο-

κρατικϐ Κρϊτοσ ϊρχιςε να δημιουργεύ για τον εαυτϐ του, μαζύ με τισ 

πρακτικϋσ ςυνθόκεσ του διαλϐγου, το περιβϊλλον ϑπαρξησ τησ α-

λόθειασ το οπούο απουςιϊζει απϐ παντοϑ. Δεν βριςκϐμαςτε εκεύ ςτη 

Γαλλύα, αλλϊ εφϐςον εύναι θεμιτϐ να εφαρμοςτεύ ςτην περύπτωςό μασ 

ϋνα “πολωνικϐ ημερολϐγιο” που εκθϋτει περιληπτικϊ, ςυμπυκνωμϋνεσ 

ςτον χρϐνο μϋςω μιασ επαναςτατικόσ διαδικαςύασ, κϊποιεσ οικου-

μενικϋσ ιςτορικϋσ προθεςμύεσ, υποςτηρύζουμε ϐτι βριςκϐμαςτε ςόμερα 

ςε εκεύνο το ςημεύο ϐπου εύναι ςημαντικϐ, προκειμϋνου να την μετα-

βιβϊςουμε ςτισ βαθϑτερεσ ςυγκροϑςεισ που θα ακολουθόςουν, να 

διαφυλϊξουμε ενϊντια ςτον κονφουζιονιςμϐ και την πλαςτοπούηςη, τη 
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μνόμη ϐςων ϋχουν όδη γύνει, να επικοινωνόςουμε μϋςω τησ ανϊπτυξόσ 

τησ την αλόθεια των αγώνων που ϊρχιςαν να διαιροϑν αυτό την κοινω-

νύα ςε δϑο κϐμματα, εκ των οπούων το ϋνα επιθυμεύ την εξαφϊνιςό τησ. 

Απϐ το 1968, πολλϊ προλεταριακϊ κινόματα απεύληςαν ςτην Ευρώπη 

την ταξικό κοινωνύα επιδιώκοντασ να οργανώςουν με βϊςη τισ 

ςυνελεϑςεισ τουσ ϋναν ιςϐτιμο διϊλογο απϐ τον οπούο θα μποροϑςε να 

αναδυθεύ η καθολικό ςυνεύδηςη του αγώνα τουσ. Νικόθηκαν, και κϊθε 

φορϊ εξαφανύςτηκαν χωρύσ να μπορϋςουν να υπεραςπιςτοϑν, μαζύ με 

την αλόθεια τουσ, τη ςυνϋχεια μιασ ςυνειδητόσ και ςωρευτικόσ ιςτο-

ρικόσ διαδικαςύασ. την Πολωνύα αντιθϋτωσ, μετϊ τισ ςυγκροϑςεισ του 

1970-1971, και ακϐμα περιςςϐτερο μετϊ απϐ αυτϋσ του 1976, η 

ανϊπτυξη πρωτύςτωσ αμυντικών δρϊςεων (παρϊνομεσ εκδϐςεισ, 

“ιπτϊμενο πανεπιςτόμιο”, επιτροπϋσ ενϊντια ςτην καταςτολό, εργα-

τικϋσ εφημερύδεσ, κ.λπ.) επϋτρεψε ϐχι μϐνο να προςτατευτεύ το κύνημα 

απϐ την πτώςη του ηθικοϑ του, αλλϊ επύςησ να προετοιμαςτοϑν οι 

μεγϊλεσ επαναςτατικϋσ απεργύεσ του Αυγοϑςτου του 1980· και να εμ-

φυτευτεύ ϋτςι μϋςα ςτο γραφειοκρατικϐ ςϑςτημα ο ςπϐροσ τησ 

οριςτικόσ διϊλυςόσ του. 

Η μεταβατικϊ αμυντικό λειτουργύα που αναθϋτουμε ςε αυτό την 

Εγκυκλοπαύδεια εύναι λοιπϐν να διατηρόςει ζωντανϋσ και ενεργϋσ την 

ιςτορικό μνόμη και την αυτϐνομη κριτικό γλώςςα για τισ οπούεσ η 

κοινωνικό ανϊγκη, που υπϊρχει κατϊ τρϐπο λανθϊνοντα, ςυγκα-

λυμμϋνη απϐ την κονφουζιονιςτικό οργϊνωςη των φαινομϋνων, θα 

εκδηλωθεύ περύτρανα κατϊ την επϐμενη επαναςτατικό κρύςη. την 

Πολωνύα, οι διανοοϑμενοι που προςπϊθηςαν να εκπληρώςουν αυτό 

την κρύςιμη λειτουργύα ενϊντια ςτο ςϑςτημα του κυρύαρχου ψεϑδουσ, 

ενώ ξεκύνηςαν μϐνο ωσ αντιφρονούντεσ, με την πιο αυθεντικό ϋννοια 

αυτοϑ του κακομεταχειριςμϋνου ϐρου, μπϐρεςαν ςτη ςυνϋχεια να 

ενωθοϑν με το προλεταριακϐ κϐμμα τησ ϋμπρακτησ αλόθειασ ςτου 

οπούου την οργανωτικό προετοιμαςύα εύχαν ςυνειςφϋρει. Αυτού που 

μϋςα ςτην Αλληλεγγϑη παρϋμειναν “ειδόμονεσ”, αυτού που προςπϊ-

θηςαν ϋτςι να διαςώςουν μια εξουςύα ειδικών ςτο εςωτερικϐ ενϐσ 
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θεμελιωδώσ αντι-ιεραρχικοϑ κινόματοσ, μπϐρεςαν ωςτϐςο να το 

καταφϋρουν επειδό η αςυμβύβαςτη κριτικό κϊθε πνευματικόσ εξειδύ-

κευςησ δεν εύχε αναπτυχθεύ επαρκώσ απϐ τα ςτοιχεύα που όταν 

ειλικρινϊ αποφαςιςμϋνα να ςαμποτϊρουν τη λειτουργύα τουσ μϋςα ςτο 

ςϑςτημα· και βϋβαια επύςησ επειδό η πλειονϐτητα των εργατών α-

νϋχθηκε τελικϊ αυτοϑσ τουσ ανεξϋλεγκτουσ “ειδόμονεσ”, παρϐλο που 

καταγγϋλθηκαν ωσ τϋτοιοι ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ. Αλλϊ ακριβώσ 

εκεύνη τη ςτιγμό, μια βαθϑτερη κριτικό θεωρύα, που δεν θα ανεχϐταν 

καμύα ιεραρχύα τησ γνώςησ, θα μποροϑςε να γύνει ϋνα αποφαςιςτικϐ 

ϐπλο ςτα χϋρια των ριζοςπαςτών εργατών. 

Όςο για μασ, μποροϑμε δικαιολογημϋνα να αποκαλϋςουμε τουσ 

εαυτοϑσ μασ λιποτϊκτεσ τησ επύςημησ κουλτοϑρασ: με δεδομϋνη την 

ποιϐτητα του ςημερινοϑ προςωπικοϑ τησ, μϊλλον δεν θα φανεύ υπερ-

βολικϊ αλαζονικϐ να ιςχυριςτοϑμε ϐτι καθϋνασ απϐ μασ θα μποροϑςε 

πολϑ εϑκολα να πετϑχει ςε οποιαδόποτε απϐ τισ καριϋρεσ που αυτό 

προςφϋρει. Και η αποτελεςματικϐτητα αυτόσ τησ Εγκυκλοπαύδειασ θα 

μετρηθεύ, μεταξϑ ϊλλων, απϐ την ικανϐτητϊ μασ να προκαλϋςουμε ςτο 

ςτρατϐπεδο του εχθροϑ και ϊλλεσ λιποταξύεσ, εκ μϋρουσ εκεύνων που 

εύναι δεκτικού να καταλϊβουν ϐτι τουσ δύνουμε την ευκαιρύα για μια 

καλϑτερη χρόςη των ταλϋντων τουσ και των γνώςεών τουσ. Εύμαςτε 

ϐμωσ αποφαςιςμϋνοι να μην επιτρϋψουμε να διατηρηθεύ ανϊμεςϊ μασ 

κανϋνα εύδοσ πνευματικοϑ κϑρουσ που θα μποροϑςε να θεμελιώςει 

οποιαδόποτε εξουςύα ςτη ςυνϋχεια τησ διαδικαςύασ. Θα εφαρμϐςουμε 

επομϋνωσ χωρύσ καμύα εξαύρεςη τον πρακτικϐ κανϐνα τησ ανωνυμύασ 

ςε ϐλα τα κεύμενα που θα δημοςιεϑουμε. Αυτϐσ ο κανϐνασ θα επιτρϋψει 

να διαλϋξουμε μεταξϑ των αποςτατών εκεύνουσ που εύναι πραγματικϊ 

αποφαςιςμϋνοι να καταςτρϋψουν την εξειδύκευςό τουσ και το ςϑςτημα 

που τουσ χρηςιμοποιεύ, χωρύσ να επιζητοϑν ϋνα ανατρεπτικϐ κϑροσ που 

θα τουσ ϋδινε τη δυνατϐτητα να πουλόςουν αργϐτερα τον εαυτϐ τουσ 

λύγο πιο ακριβϊ απϐ τουσ ςυναδϋλφουσ τουσ. Δεν μποροϑμε να δεχτοϑ-

με ςτισ τϊξεισ μασ παρϊ μϐνο εκεύνουσ που εύναι εξύςου απρϐθυμοι να 

αποκτόςουν φόμη ςε ϋναν κακϐφημο κϐςμο. Η ανωνυμύα θα επιτρϋψει 

ταυτϐχρονα ςε οριςμϋνουσ ειδικοϑσ να ςυνεργαςτοϑν με το εγχεύρημϊ 
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μασ χωρύσ να εκτεθοϑν αναύτια ςτα αντύποινα που θα μποροϑςε να 

επιφϋρει η αποκϊλυψη πληροφοριών ςχετικϊ με ςυγκεκριμϋνεσ αις-

χρϐτητεσ τισ οπούεσ εύναι ςε θϋςη να γνωρύζουν. 

Για να επιςτρϋψουμε τϋλοσ ςτη μϋθοδο τησ ϋκθεςόσ μασ, ςτα πλεονε-

κτόματα τησ αλφαβητικόσ ςειρϊσ, εκτϐσ απϐ την ευελιξύα τησ που 

επιτρϋπει να οργανωθοϑν ευκολϐτερα ο ςυνειςφορϋσ, οι οπούεσ μπορεύ 

να εύναι πολϑ διαφορετικόσ φϑςησ, ενϐσ ςχετικϊ ϊτυπου δικτϑου ςυ-

νεργατών, αυτό επιτρϋπει επύςησ την εναςχϐληςη με οποιοδόποτε 

θϋμα ανϊ πϊςα ςτιγμό, κϊτι που, ομολογουμϋνωσ, αποτελεύ μεγϊλο 

πλεονϋκτημα για μια ϋκδοςη που θα τηρεύ επύςησ το χρονικϐ των 

τρεχουςών βλαβών. τον βαθμϐ που εύναι ακϐμα πιο αυθαύρετη απϐ 

κϊθε ϊλλη, η αλφαβητικό ςειρϊ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ με ϋνα 

χιοϑμορ τουλϊχιςτον ιςϊξιο εκεύνου των πρώτων εγκυκλοπαιδιςτών, 

για τουσ οπούουσ εύναι γνωςτϐ ϐτι ϋπαιζαν με τουσ τύτλουσ των 

καταχωρύςεων για να ξεγελϊςουν τουσ λογοκριτϋσ που, επειδό ο καθϋ-

νασ τουσ διϊβαζε ϐ,τι φαινϐταν ςϑμφωνα με τον τύτλο του να ανόκει 

ςτην ειδικϐτητϊ του, βρύςκονταν αντιμϋτωποι με ϋνα κεύμενο ςτο 

οπούο δεν ϋβριςκαν τύποτα να προςϊψουν επειδό δεν όταν αρμϐδιοι 

για το εξεταζϐμενο θϋμα. Απϐ την πλευρϊ μασ δεν χρειϊζεται, προσ το 

παρϐν τουλϊχιςτον, να περϊςουμε λαθραύα τισ ιδϋεσ μασ αξιοποιώντασ 

τον καταμεριςμϐ τησ εργαςύασ ςτο εςωτερικϐ τησ κρατικόσ λο-

γοκριςύασ, αλλϊ χρειϊζεται να εξουδετερώςουμε την εργαςύα του 

καταμεριςμού μϋςω τησ οπούασ οι κατηγορύεσ τησ κυρύαρχησ ςκϋψησ 

καταφϋρνουν ακϐμα να λογοκρύνουν την επαναςτατικό επιθυμύα ςτο 

μυαλϐ των ανθρώπων. Θα κλονύςουμε τισ φετιχοποιημϋνεσ κατηγορύεσ 

ϐχι μϐνο αναδεικνϑοντασ, αναφορικϊ με κϊθε εξεταζϐμενη πραγμα-

τικϐτητα, τισ ςχϋςεισ τουσ με το ςϑνολο των αλλοτριωμϋνων πραγμα-

τικοτότων, αλλϊ επύςησ επαναφϋροντασ το καθετύ ςτην πρακτικό 

θεώρηςη τησ εφικτόσ ανατροπόσ που επιτρϋπει να κρύνουμε αυτό την 

αλλοτρύωςη. Έτςι, θα προςπαθόςουμε να δημιουργόςουμε μια Εγκυ-

κλοπαύδεια που ακϐμα και αν, με δεδομϋνη την αφθονύα τησ ϑλησ, δεν 

θα χρειαζϐταν να ξεπερϊςει ποτϋ το γρϊμμα Β, δεν θα αφοροϑςε λιγϐ-

τερο την ολϐτητα. 
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Σο εγχεύρημϊ μασ εύναι αναμφύβολα εξαιρετικϊ φιλϐδοξο, αλλϊ 

ελπύζουμε ϐτι ο τρϐποσ με τον οπούο εκθϋςαμε την ιςτορικό αναγκαι-

ϐτητϊ του θα ϋχει πεύςει τον αναγνώςτη ϐτι διαθϋτουμε τα προςϐντα 

που απαιτοϑνται για την υλοπούηςό του. Εύμαςτε τϐςο λύγο αλαζϐνεσ 

ώςτε δεν ιςχυριζϐμαςτε ϐτι γνωρύζουμε εξύςου ϐλα τα ςημεύα ϐπου 

πρϋπει να επανοικειοποιηθοϑμε τισ γνώςεισ που μονοπωλοϑνται απϐ 

αυτϐν τον τρϐπο παραγωγόσ, αλλϊ μονϊχα ϐτι ϋχουμε την ευφυϏα να 

προχωρόςουμε ϋτςι ωσ ανιχνευτϋσ του κοινωνικοϑ κινόματοσ που θα 

χρειαςτεύ να εκπληρώςει αυτϐ το καθόκον ςτην πρϊξη. Πρϐκειται για 

ϋνα μακροπρϐθεςμο εγχεύρημα, αλλϊ κολακευϐμαςτε διαβλϋποντασ ϐτι 

μϋχρι το τϋλοσ αυτοϑ του αιώνα η ςημαςύα του θα ϋχει αναγνωριςτεύ 

τϐςο απϐ τουσ εχθροϑσ του ϐςο και απϐ τουσ φύλουσ του. 

 
 Ρ  



 

 

ΚΑΘΨ ΠΕΡΝΑΝΕ ΜΙΑ ΕΠΟΦΗ ΚΑΙ Η ΕΤΚΑΙΡΙΑ ΣΗ, 

Η ΜΝΗΜΗ ΕΠΙΔΙΨΚΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΤΝΔΕΕΙ 

ΣΟ ΝΗΜΑ ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ 

ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΤΜΕ 

ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΛΑΒΤΡΙΝΘΟ ΣΗ  

ΔΤΣΤΦΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ  

ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΜΧΕΙ ΕΠΕΚΣΕΙΝΕΙ ΕΠ’  

ΑΟΡΙΣΟΝ Η ΑΝΑΣΟΛΗ ΜΙΑ ΑΝΟΛΟΚΛΗΡΨΣΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

(Ενημερωτικϐ Δελτύο τησ Εγκυκλοπαύδειασ των Βλαβών, επτϋμβριοσ 1984) 

ε αντύθεςη με ϐςα εμπνϋουν κατϊ κανϐνα την εκδοτικό αγορϊ ό την 

ιδεολογύα του Κρϊτουσ, η Εγκυκλοπαύδειϊ μασ δεν ιςχυρύζεται ςε καμύα 

περύπτωςη ϐτι αποτελεύ τον κληρονϐμο και τον ςυνεχιςτό του παλιοϑ 

ϋργου των εγκυκλοπαιδιςτών του 18ου αιώνα. Η μϐνη ςχϋςη που 

επιθυμεύ να διατηρόςει με τη θετικό πλευρϊ του δικοϑ τουσ απο-

γραφικοϑ εγχειρόματοσ εύναι να αντιςτρϋψει το νϐημϊ του, τϐςο ριζικϊ 

ϐςο η ιςτορύα αντϋςτρεψε εκεύνο τησ υλικόσ προϐδου που κυοφοροϑςε 

τισ ελπύδεσ τουσ. Έτςι πιςτεϑουμε ϊλλωςτε ϐτι μποροϑμε να προς-

δώςουμε ξανϊ ϐλη την ιςτορικό χρόςη τησ ςτην παθιαςμϋνη ϊρνηςη 

των αλυςύδων τησ δειςιδαιμονύασ και τησ ιεραρχύασ που ενϋπνεε αυτϐ 

που χωρύσ εκεύνη δεν θα όταν παρϊ ϋνασ βαρετϐσ κατϊλογοσ. Με αυτό 

την προοπτικό, μϐνο ϋνα πραγματικϐ Λεξικό του παραλόγου ςτισ 

επιςτόμεσ, τισ τϋχνεσ και τα επαγγϋλματα μπορεύ να αποτελϋςει ςόμερα 

το αντικεύμενο μιασ Εγκυκλοπαύδειασ ϊξιασ του ονϐματϐσ τησ. 

Η διαπύςτωςη τησ ϑπαρξησ των βλαβών πολϑ ςπϊνια βγϊζει τα 

απαραύτητα ςυμπερϊςματα: διϐτι αυτϊ δεν περιλαμβϊνονται ςτην ε-

πϋκταςό τουσ (πολϑ πϋρα απϐ τη βιομηχανικό ρϑπανςη) οϑτε ςτην 

ενϐτητϊ τουσ (ωσ κεντρικόσ παραγωγόσ μιασ κοινωνύασ που καταπο-

λεμϊει τισ ύδιεσ τισ δυνατϐτητϋσ τησ). 



Π Ρ Ο Κ Α Σ Α Ρ Κ Σ Ι Κ Η   Τ Ζ Η Σ Η  Η  

44 

Ήταν ςημαντικϐ λοιπϐν να παρουςιϊςουμε ςτο φωσ τησ αλόθειασ τισ 

αδιϊκοπεσ προςπϊθειεσ που καταβϊλλουν οι κατακλυςμιαύεσ ςυνϋ-

πειεσ των πρϊξεών τουσ για να πεύςουν τουσ ανθρώπουσ ςχετικϊ με τη 

δϑναμη που ϋχουν αποκτόςει και να τουσ δεύξουν ϐτι οι κακοτυχύεσ 

τουσ οφεύλονται ςτουσ ύδιουσ τουσ εαυτοϑσ τουσ. Διϐτι εν μϋςω των πιο 

φρικτών βλαπτικοτότων μιασ παραγωγόσ περόφανα χειραφετημϋνησ 

απϐ οποιαδόποτε φροντύδα για κϊθε φυςικό ιςορροπύα ϐπωσ και για 

κϊθε παλιϊ αρμονύα ενϐσ ανθρώπινου περιβϊλλοντοσ, εξακολουθεύ να 

εύναι εφικτό η ελευθερύα μιασ εποχόσ που πλανϊται καταςτροφικϊ, και 

που βυθύζει μϋςα ςτην ιςτορικό δυςτυχύα ϐςα παρϋμεναν ακϐμα ϋξω 

απϐ το πεδύο τησ ανθρώπινησ δραςτηριϐτητασ ό ϐςα διατηροϑνταν 

απϐ ϋνα παρελθϐν που όταν καλϑτερο. Ιδοϑ ϋνα επύτευγμα για το οπούο 

αυτό η κοινωνικό οργϊνωςη δεν καυχιϋται, και ϐμωσ εύναι το μϐνο 

αναμφιςβότητο. Θα προςπαθόςουμε να του δώςουμε τη δημοςιϐτητα 

που του αξύζει, χωρύσ ωςτϐςο να ϋχουμε την αδυναμύα να πιςτεϑουμε 

ϐτι βοηθώντασ με αυτϐν τον τρϐπο τουσ ςυγχρϐνουσ μασ να αναγνω-

ρύςουν ϐτι δημιουργοϑν, προσ δικό τουσ βλϊβη, εξολοκλόρου τον κϐςμο 

τουσ, θα μποροϑςαμε κατϊ κϊποιον τρϐπο να τουσ αναγκϊςουμε να 

τον δημιουργόςουν ελεϑθερα: ϐποιοσ επιδιώκει την ελευθερύα για οτι-

δόποτε ϊλλο εκτϐσ απϐ αυτό την ύδια αξύζει τη ςκλαβιϊ. 

Έτςι δεν θα βρεύτε εδώ ϋνα χυδαύο απϐθεμα θεμϊτων για θρη-

νολϐγηςη. Σα κλαψουρύςματα των οικολϐγων αυτόσ τησ εποχόσ δεν 

εύναι παρϊ ςοφύςματα. Σο να ζητϊει κανεύσ απϐ το Κρϊτοσ βοόθεια και 

προςταςύα ιςοδυναμεύ με την εκ των προτϋρων αποδοχό ϐλων των 

ταπεινώςεων που αυτϐ το Κρϊτοσ θα θεωρόςει αναγκαύο να επιβϊλλει, 

και μια τϋτοια αποςτϋρηςη εύναι όδη η μεύζων βλϊβη, εκεύνη που 

καθιςτϊ ανεκτϋσ ϐλεσ τισ ϊλλεσ. Σο πρϐβλημα δεν εύναι καν να ϋχουν ό 

ϐχι οι ϊνθρωποι τη δυνατϐτητα να διαχειρύζονται οι ύδιοι ϊμεςα την 

υπϊρχουςα οργϊνωςη των υλικών δυνϊμεων, διϐτι αυτό η διαχεύριςη 

δεν θα μποροϑςε οϑτωσ ό ϊλλωσ να εύναι καλϑτερη απϐ εκεύνα που θα 

ϋβριςκε να διαχειριςτεύ, αλλϊ να αποκτόςουν τη δυνατϐτητα να τα 

κρύνουν ϐλα αυτϊ, για να μπορϋςουν να τα μεταςχηματύςουν ςτο 

ϐνομα πλουςιϐτερων αναγκών, υπερβαύνοντασ το πλαύςιο που επι-
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βϊλλεται ςόμερα ςτη χρόςη τησ ζωόσ. Για τον ςκοπϐ αυτϐ, θεωροϑμε 

επεύγον να αναςυγκροτηθοϑν οι βϊςεισ τησ αυτϐνομησ κρύςησ των 

ατϐμων ςχετικϊ με τον κϐςμο τουσ, ςτην πρώτη θϋςη των οπούων 

βρύςκονται η ιςτορικό μνόμη και η γλώςςα, κριτικό ό ποιητικό, τησ 

πραγματικόσ ζωόσ. Ένα απϐ τα παρϊδοξα τησ θϋςησ μασ εύναι ϐτι, μϋςα 

ςτη ςημερινό αποςϑνθεςη τησ κοινωνύασ –αιτύα και αποτϋλεςμα τησ 

αδιϊκοπησ ενύςχυςησ των κρατικών και εμπορευματικών ελϋγχων–, 

πρϋπει ταυτϐχρονα να αναπτϑξουμε μια κριτικό που οδηγεύ πϋρα απϐ 

αυτό την κατϊςταςη πραγμϊτων και να ανακτόςουμε, να αποςαφη-

νύςουμε και να εμβαθϑνουμε ςε οριςμϋνεσ ιδιϐτητεσ και αξύεσ που η ύδια 

η γραφειοκρατικοπούηςη καταςτρϋφει, και που ϋμοιαζε παλιϐτερα 

δυνατϐ να ξεπεραςτοϑν ϊμεςα μϋςα ςτην αφθονύα μιασ ελεϑθερησ κα-

ταςκευόσ τησ ζωόσ. 

Εύμαςτε λοιπϐν, με ϐποιον τρϐπο και αν θϋλουμε να θεωρόςουμε τουσ 

εαυτοϑσ μασ, απϐ μια ϊλλη εποχό. Δεν εξαρτϊται μϐνο απϐ εμϊσ να γύνει 

αυτό η εποχό πραγματικϊ η επϐμενη, αλλϊ ϐλα ϐςα θα υποςτοϑν 

κριτικό εδώ θα την υποςτοϑν εντοϑτοισ απϐ τη ςκοπιϊ τησ κοινωνικόσ 

κατϊλυςησ των υλικών και πνευματικών βλαβών, προκειμϋνου να ανα-

ςυγκροτηθεύ μια τϋτοια ςκοπιϊ, απϐ την οπούα η ςημερινό οργϊνωςη 

τησ ιςτορικόσ ϊγνοιασ πιςτεϑει ϐτι εύναι πρϐωρα απαλλαγμϋνη. 

“Ποτϋ δεν όταν τϐςο δϑςκολο να καταλϊβουμε τον κϐςμο”, δια-

κηρϑττει αλαζονικϊ μια απϐ τισ εκδϐςεισ με εγκυκλοπαιδικϋσ αξιώςεισ 

που παςχύζουν να τον εξηγόςουν ςτουσ δυςτυχεύσ κατούκουσ του. Όςο 

για μασ, δεν αποςκοποϑμε ςε τύποτα τϋτοιο, αλλϊ μϐνο ςτο να κατα-

ςτόςουμε απτϐ πώσ αυτϐσ ο κϐςμοσ περικλεύει πϊντα την ιςτορικό 

δυνατϐτητα να μεταςχηματιςτεύ εξολοκλόρου, για να γύνει ϋτςι κατα-

νοητϐσ μϋςω τησ κατϊργηςησ των κοινωνικών βϊςεων του ιεραρχικοϑ 

μυςτικοϑ και τησ εξειδικευμϋνησ γνώςησ· και πώσ αρνεύται και κατα-

πολεμϊ αυτό τη δυνατϐτητα. 



 

 

 


