Η παράδοζις
ηοσ Αλαίν νηε Μπενοσά
Η ιέμηο «παξάδνζηο» δελ θαίλεηαη λα έρεη γηα φινπο ηελ ίδηα απήρεζη, νχηε ηελ ίδηα ζεκαζία.
Μεηαμχ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηήλ, κεξηθνί ελλννχλ ηελ «ρξηζηηαληθή» παξάδνζη, άιινη
ηελ «επξσπατθή» παξάδνζη, ππνλνψληαο έηζη ξεχκαηα πνπ ήζαλ επί αηψλεο αιιειέλδεηα, αθνχ
είραλ γελλεζεί θαη ππάξμεη αλεμάξηεηα θαη ηα νπνία, ζήκεξα, ηείλνπλ πάιη λα δηαρσξηζηνχλ.
Άιινη πάιη κηινχλ γηα κηα ελδνςπρηθή παξάδνζη (εζσηεξηζκφο), ε νπνία ζπρλά δελ είλαη παξά
ην πξντφλ ηεο θαληαζίαο θαη ηεο εππηζηίαο ηνπο.
Όζν γηα κέλα, νλνκάδσ «παξάδνζη» ηελ εηδηθή δνκή, απεηθφληζη ελφο εηδηθνχ δηαλνεηηθνχ
ηξφπνπ ζθέςεσο, ζηελ νπνία έρνπλ εγγξαθή, ζην δηάζηεκα ησλ ρξφλσλ, νη δηάθνξεο
θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο κνξθέο ηνπ πνιηηηζκνχ καο θαη εηδηθά νη παξαδφζεηο (ζηνλ πιεζπληηθφ),
δειαδή ην ζχλνιν ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ ηειεηνπξγηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ παξαδνζηαθά θαη
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ απηφλ.
ε φηη αθνξά ζηηο παξαδφζεηο απηέο, ε θαηαγσγή ηνπο ζπγρέεηαη ζηελ πξάμη ζ’ έλα κνλαδηθφ
ζχλνιν κε ηελ θαηαγσγή ηνπ ηλδνεπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ: πξηλ απφ πέληε πεξίπνπ ρηιηάδεο
ρξφληα, ζην φξην ηεο λενιηζηθήο επαλάζηαζεο.
ηελ αξρή ηεο ζεκεξηλήο επνρήο νη παξαδφζεηο ήζαλ πνιχ δσληαλέο. Ο Υξηζηηαληζκφο κε ηελ
εκθχηεπζί ηνπ ζηελ Δπξψπε πξνζπάζεζε λα ηηο εθξηδψζεη, αιιά δελ ην θαηφξζσζε. Η
Δθθιεζία απεθάζηζε ηφηε λα ηηο εμνπδεηεξψζεη, ηδηνπνηψληαο ηηο επηθαλεηαθά θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηεο. Κηίζζεθαλ εθθιεζίεο θαη θαζεδξηθνί λανί ζηηο ζέζεηο ησλ αξραίσλ λαψλ.
Δπινγήζεθαλ νη πεγέο θαη ζηήζεθαλ ζηαπξνί επάλσ ζηνπο βσκνχο.
Οη εγρψξηνη άγηνη ζηα ρσξηά είδαλ λα ηνπο απνλέκσληαη νη πξνζηαηεπηηθέο αξεηέο ησλ λατάδσλ
θαη ησλ ζπιθίδσλ. Η γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηνπνζεηήζεθε ζηελ θαξδηά ηνπ θχθινπ ησλ 12
εκεξψλ ηεο επνρήο ηνπ ρεηκεξηλνχ ειηνζηαζίνπ, ψζηε ν ενξηαζκφο ηεο εηεζίαο αλαγελλήζεσο
ηνπ Υξηζηνχ λα δηαδερηεί εθείλε ηνπ Αληθήηνπ Ηιίνπ («νι Ιλβίθηνπο»). Η γηνξηή ησλ Αγίσλ
Πάλησλ πήξε ηελ ζέζη ηεο αξραίαο γηνξηήο ησλ «Γηειζφλησλ» (ησλ λεθξψλ). Η ηεξή λχρηα ηνπ
ηέινπο ηνπ Απξηιίνπ ηνπνζεηήζεθε ππφ ηελ επινγία ηεο Αγίαο Βαιπνπξγίαο. Σν ζεξηλφ
ειηνζηάζην έγηλε ηνπ «Αγίνπ Ισάλλνπ» θαη ην Πάζρα, ε αξραία εβξατθή γηνξηή ηεο επηβηψζεσο,
ππεθαηέζηεζε θπζηθφηαηα ηηο γηνξηέο ηεο αλνίμεσο πνπ ζχκηδαλ ηελ πεξηνδηθή αλαγέλλεζη ηεο
δσήο.
Απηά είλαη πξάγκαηα γλσζηά, ζηα νπνία δελ ππάξρεη ιφγνο λα επηκείλε θαλείο. Σν ζπνπδαίν
είλαη ε δηαπίζησζηο φηη, φ,ηη θη αλ άιιαμε, ε ζξεζθεπηηθή ρξνηά, ε κνξθή ησλ παξαδφζεσλ,
έκεηλε ζηελ πξάμη αλαιινίσηε. Γε ζεκείν ψζηε θαη ζήκεξα αθφκε, πνιχ ζπρλά, ζ’ απηφλ ηνλ
ζαπκάζην βέβειν παγαληζκφ, ηνλ αξγνπνξεκέλα εθρξηζηηαληζκέλν αλαθέξνληαη ρσξίο λα ην
μέξνπλ, νη πηζηνί ρξηζηηαλνί πνπ λνζηαιγνχλ ηελ εμαθάληζη ηεο αξραίαο ιεηηνπξγηθήο θαη ησλ
παιαηψλ παξαδφζεσλ!
***

Η δχλακηο θαηαλαγθαζκνχ ησλ παξαδφζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη γίλνληαη γεληθά
αληηιεπηέο ζαλ «θπζηθέο» εθδειψζεηο, πξννξηζκέλεο λα ξπζκίδνπλ ηελ χπαξμη απφ ηελ γέλλεζη
σο ηνλ ηάθν, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα είδνο παξάιιειεο ελαιιαγήο κε ηηο ειηθίεο θαη ηηο επνρέο.
Γειαδή ε παξάδνζηο –φπσο θάζε θαλφλαο– είλαη ηζρπξή φζνλ θαηξφ δελ ακθηζβεηείηαη.
Αθξηβέζηεξα, φζνλ θαηξφ δελ δηεξσηάηαη θαλείο γηα ηνλ ιφγν ππάξμεψο ηεο.
Παξ’ φι’ απηά, ν ιφγνο απηφο ππάξρεη θαη δελ είλαη δχζθνιν λα ηνλ θαηαιάβεη θαλείο. Η
παξάδνζηο δεκηνπξγεί ην αλαγθαίν πιαίζην γηα ηελ αξκνληθή εθηχιημη ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ
εκεξψλ. Υσξίο απηφ ην πιαίζην φιεο νη νπζίεο ράλνληαη, φινη νη πνιηηηζκνί εμαξζξψλνληαη.
πλδένληαο ηνπο αλζξψπνπο ελφο ιανχ, κε κηα ζεηξά απφ επίζεκεο ζπλήζεηεο θαη ηειεηέο, ε
παξάδνζη ηνπο βνεζεί λα κνξθνπνηήζνπλ ηελ πξννπηηθή ελφο θνηλνχ πεπξσκέλνπ θαη πξνσζεί
ηελ δηαηψληζη κηαο θάπνηαο θνηλήο ζπλαηλέζεσο. Παξάιιεια, εηζάγνληαο έλα ζηνηρείν
θνηλσληθφηεηαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε κηαο «ςπρηθήο ηξνθήο»,
πνπ είλαη ξηδσκέλε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, θαη είλαη δηαθνξεηηθή ηφζν απφ ηηο πιηθέο, φζν
θαη απφ πλεπκαηηθέο ηξνθέο.
Η παξάδνζη ινηπφλ δελ είλαη άρξεζηε. Αιιά ε ρξεζηκφηεηά ηεο δελ πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή
ζαλ ρξεζηκφηεηα. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ πςψλεηαη ε θσλή ηνπ «αηψληνπ φρη» (γηα ην νπνίν κηιάεη
ν Γθαίηε), απφ ηελ ζηηγκή πνπ κηα θσλή αθνχγεηαη λα ξσηά «ζε ηε ρξεζηκεχεη», ε παξάδνζηο
ράλεη ηνλ απζνξκεηηζκφ ηεο, απνζπλδέεηαη απφ ηα δεκηνπξγηθά βάζε ηνπ ιατθνχ ππνζπλεηδήηνπ
θαη, βαζκηαία, αηξνθεί. Αθφκε πεξηζζφηεξν: κφλν ην γεγνλφο φηη ηίζεηαη κηα ηέηνηα εξψηεζε,
είλαη ήδε ην ζεκάδη –θπξηνιεθηηθά– φηη ηα πξάγκαηα δελ πάλε πηα κφλα ηνπο. θαη φζν
πεξηζζφηεξν νη νπαδνί ηεο παξαδφζεσο πξνζπαζνχλ κα ηελ δηθαηνινγήζνπλ, ηφζν πεξηζζφηεξν
ηελ απνγπκλψλνπλ απφ ηελ εζσηεξηθή δχλακη πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηνλ ελζηηθηψδε θαη
απζφξκεην ραξαθηήξα ηεο. Δμ νπ θαη ην παξάδνμν, φηη ε παξάδνζηο είλαη ηζρπξή θαη δξαζηήξηα,
φηαλ δελ ηελ «αηζζάλεηαη» θαλείο ζαλ παξάδνζη, θαη φηη, αληίζεηα, είλαη ζε παξαθκή, απφ ηελ
ζηηγκή πνπ είλαη αλάγθε λα δηθαηνινγεζή.
Σν θεθάιαην πνπ αληηπξνζσπεχεη ε παξάδνζηο δελ κπνξεί ινηπφλ λα γίλε αληηιεπηφ παξά λα
είλαη αληηθείκελν δσληαλήο εκπεηξίαο. Παίδεηαη δειαδή ε ςπρή θη φρη ην πλεχκα ζ’ απηήλ ηελ
πεξίπησζε. Με ηελ έλλνηα απηή, ε παξάδνζηο απνηειεί έλα ζχλνιν, πνπ νη άλζξσπνη ελφο
νξηζκέλνπ ιανχ, ζ’ έλα νξηζκέλν ηφπν θαη ζε κηα νξηζκέλε επνρή, αηζζάλνληαη ζπιινγηθά φηη
ηνπο αλήθεη θαη πνπ, θαηά θάπνην ηξφπν, ηνπο επηηξέπεη λα είλαη απηφ πνπ είλαη.
Δμππαθνχεηαη φκσο, φηη ν ζεβαζκφο, αθφκε θαη ν ζησπεξφο, ησλ παξαδφζεσλ, ζπλδέεηαη κε ηνλ
ζεβαζκφ εθείλσλ πνπ ζεκειίσζαλ θαη κεηέδσζαλ ηηο παξαδφζεηο απηέο. Τπάξρεη ζην ζεκείν
απηφ κηα ζηελή ζρέζηο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο αθππλίζεσο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο. Ο άλζξσπνο «ηίζεηαη» κέζα ζηελ αληίζεζη θαη «θηίδεηαη», κέζα απφ κηα ζεηξά
κνξθνπνηνχλησλ αληαγσληζκψλ. Οη αληαγσληζκνί απηνί είλαη πάληα ζρεηηθνί: ηελ ίδηα ζηηγκή
πνπ ην άηνκν εθδειψλεηαη ζαλ «κνλαδηθφ» ζηνλ θφζκν, ηαπηίδεηαη ζπλάκα κε έλα ππεξ-εγψ, κε
κηα «παξαδνζηαθή» εηθφλα, ράξηο ζηελ νπνία ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζε πξννπηηθή θαη βξίζθεη
ηελ ζέζη ηνπ ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν, ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηελ θιεξνλνκηά ηνπ.
Υξεηάδεηαη βέβαηα αθφκε λα κπνξή λα γίλε θαζαξή αλαγλψξηζηο ησλ πξνγφλσλ, ησλ ηδξπηψλ
ηεο θιεξνλνκηάο θαη δεκηνπξγψλ ηεο παξαδφζεσο.
Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο ζεκεξηλήο αμνπζελψζεσο ησλ παξαδφζεσλ είλαη ίζσο ην φηη φρη κφλν
νη δεκηνπξγνί ησλ παξαδφζεσλ απηψλ (απηνί πνπ κνξθνπνίεζαλ ηελ εηδηθή δνκή ηνπ
πνιηηηζκνχ καο) δελ είλαη πιένλ αληηθείκελν θαλελφο ζεβαζκνχ, αιιά θαη φηη ε ίδηα ε ηαπηφηεηά

ηνπο είλαη πηα μεραζκέλε –ή απαξλεκέλε.
***
Η παξάδνζηο είλαη ζπιινγηθφ έξγν. («Κανένα ανθρώπινο ον», γξάθεη ν Κφλξαλη Λφξεληο, «έζηφ
κι αν είναι η μεγαλύηερη μεγαλοθσία, δεν θα μπορούζε να εθεύρη μόνο ηοσ ένα ζύζηημα κανόνφν
και κοινφνικών λειηοσργιών, ικανών να ανηικαηαζηήζοσν ηην πολιηιζηική παράδοζι»). Αιιά, πξηλ
απ’ φια, είλαη έξγν αλζξψπηλν, ρσξίο θακκηά αληηζηνηρία ζηνλ δσηθφ θφζκν. Με ηελ έλλνηα
απηή, δελ είλαη γεγνλφο «θχζεσο», αιιά γεγνλφο «πνιηηηζκνχ». Η παξάδνζηο ππνθαζηζηά ηα
έλζηηθηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ θαη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
πξνζηαζία ησλ αηφκσλ. «Έλαο πνπ δελ θαηαιαβαίλεη θαιά ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο
αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο», γξάθεη αθφκε ν Κφλξαλη Λφξεληο, «ζα θάλεη θαιά λα
πεξηνξηζηεί ζε κηα παξαδνζηαθή ζπκπεξηθνξά, πνπ γλσξίδεη φηη ζα ηνλ νδεγήζεη ζην
επηδησθφκελν απνηέιεζκα – θαη ρσξίο θίλδπλν».
Η χπαξμηο κηαο πνιηηηζηηθήο παξαδφζεσο είλαη ηφζν ζηελά δεκέλε κε ην αλζξψπηλν θαηλφκελν,
ψζηε λα απνηειή, ζην επίπεδν απηφ, κηα επί πιένλ θιεξνλνκηθφηεηα. Αλ, ζηνλ άλζξσπν, ε
γλψζηο είλαη ζπζζσξεπηηθή, αλ ε παξάδνζηο κπνξή λα κεηαδνζεί απφ γελεά ζε γελεά, ελψ ην
αληηθείκελν ζην νπνίν αλαθέξεηαη δελ είλαη αλαγθαζηηθά θαη πάληα παξφλ, είλαη γηαηί ε
θιεξνλνκηά δελ θέξεηαη κφλν απφ ηελ βηνινγηθή θαη γελεηηθή δνκή καο, αιιά κεηαθέξεηαη
επίζεο θαη κε ηελ ζπληεηαγκέλε γιψζζα θαη κε ηελ αληίιεςε ηεο ζθέςεσο.
Με άιια ιφγηα ε παξνπζία ζηνλ άλζξσπν κηαο παξαδφζεσο πνπ παξάγεηαη θαη δηαηεξείηαη απφ
ηελ αληίιεςε ηεο ζθέςεσο θαη ηεο ζπληεηαγκέλεο γιψζζαο, ρξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια,
αληηζηνηρεί πξαγκαηηθά ζε κηα λέα κνξθή θιεξνλνκηθφηεηαο, πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ βηνινγηθή
θιεξνλνκηθφηεηα. «Με ηελ αληίιεςη ηεο ζθέςεσο θαη, ζπλάκα, κε ηελ γιψζζα», δηεπθξηλίδεη ν
Λφξεληο, «εκθαλίδεηαη ζηνλ θφζκν έλα λέν είδνο κεηαδφζεσο ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ
ηθαλνηήησλ, πνπ πιεζηάδεη πνιχ ην βηνινγηθφ θαηλφκελν ηεο θιεξνλνκηθφηεηνο. Όηαλ έλαο
άλζξσπνο εθεπξίζθεη ην ηφμν θαη ην βέινο, ε ηθαλφηεηα λα θαηαζθεπάδε θαη λα ρξεζηκνπνηή ην
φπιν απηφ, κεηαβηβάδεηαη θαηά ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν κε έλα επίθηεην ραξαθηεξηζηηθφ, κέζσ
ηεο εμειίμεσο ή ηεο θιεξνλνκηθήο επηινγήο, κε ηελ γελεηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Δπίζεο ε
πηζαλφηεηα λα ιεζκνλεζή απηή ε επίθηεηε ηθαλφηεηα δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πηζαλφηεηα
εθθπιηζκνχ ελφο νξγάλνπ ηνπ ζψκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε αμία δηαηεξήζεσο γηα ην είδνο ζα ήηαλ
αλάινγε».
***
Η παξάδνζηο δελ είλαη ην παξειζφλ. Απηφ δελ πξέπεη λα ζηακαηήζε θαλείο λα ην ιέεη θαη λα ην
μαλαιέεη. Η παξάδνζηο έρεη ηελ ίδηα ζρέζε κε ην παξειζφλ, φπσο θαη κε ην παξφλ θαη κε ην
κέιινλ. Βξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ ρξφλν. Γελ αλαθέξεηαη ζ’ απηφ πνπ είλαη αξραίν, απηφ πνπ
είλαη «πίζσ καο», αιιά ζ’ απηφ πνπ είλαη κφληκν, ζ’ απηφ πνπ είλαη «κέζα καο». Γελ είλαη ην
αληίζεην ηνπ λεσηεξηζκνχ, αιιά ην πιαίζην, κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα γίλνληαη νη λεσηεξηζκνί,
ψζηε λα έρνπλ ζεκαζία θαη δηάξθεηα.
Πξέπεη λα δνζεί έλα ηέινο ζ’ απηή ηελ γξακκηθή αληίιεςη ηεο ηζηνξίαο, φπνπ ην παξειζφλ, ην
παξφλ θαη ην κέιινλ, αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο ρσξηζηέο «ζηηγκέο». «Αν δετηούμε ολοκληρφμένα ηο
παρόν, ηόηε ηο παρελθόν όπφς και ηο μέλλον θα μας δοθούν επιπλέον» (Κιεκάλ Ρνζζέ).
Απηφ πνπ θάλεη ηελ παξάδνζη λα είλαη παξάδνζηο θαη φρη έλα γεγνλφο (ή κηα ζεηξά γεγνλφησλ)

είλαη αθξηβψο ην φηη εγγξάθεηαη, ή πξννξίδεηαη λα εγγξαθή, κέζα ζην παξφλ. Γελ ζρεηίδεηαη κε
ην παξειζφλ παξά ζαλ δσληαλφ ίρλνο ηνπ, θαηά ην κέξνο πνπ εγγξάθεηαη ζην παξφλ. Σν
παξειζφλ δελ είλαη παξά αληηθείκελν ηεο ηζηνξηθήο αλαδεηήζεσο θαη ηνπ βιέκκαηνο πνπ
ξίρλνπκε ζε φηη έγηλε θάπνηε. Η παξάδνζηο φκσο αλαηξέρεη ζ’ απηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ πέξα
απφ ηα εκθαλή θαη ηα πξάγκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα θαηλφκελα. Αλαηξέρεη ζηελ ζπλέρεηα,
πνπ επηηξέπεη ζηα αιιεινδηαδερφκελα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο καο λα κελ θαίλνληαη ζαλ
«ρσξίο ιφγν πξάμεηο», ζαλ δεκηνπξγίεο ηνπ ηίπνηα ή ζαλ ζέζεηο ρσξίο έλλνηα. Υάξηο ζ’ απηήλ,
ηα γεγνλφηα πνπ απαξηίδνπλ ηελ ηζηνξία καο – έζησ θη αλ θαίλνληαη θάπσο αλεξκάηηζηα ή ρσξίο
πξνθαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο θαη ζρέδηα – κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζ’ έλα θνηλφ παξνλνκαζηή,
λα εγγξαθνχλ ζε κηα ίδηα δνκή, λα εξκελεπζνχλ ππφ ην θσο ηεο ίδηαο θαη αηψληαο
πξνζθνιιήζεσο πξνο φηη καο θαίλεηαη άμην λα δηαζσζή θαη ζπλεπψο λα κεηαθεξζή ζην παξφλ
καο θαη λα μαλαγίλεη επίθαηξν.
Ο κπζηηθφο απηφο δεζκφο, πξντφλ ηεο εηδηθφηεηαο ησλ λννηξνπηψλ ζηνλ νπνίν αλαηξέρεη θαη
αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηεο παξαδφζεσο θαη δηα ηνπ νπνίνπ ε θιεξνλνκηά κεηαδίδεηαη ζην παξφλ,
ππήξμε πάληα ην αληηθείκελν ηνπ κίζνπο ησλ ερζξψλ ηεο παξαδφζεσο. Απφ ηζηνξηθήο απφςεσο,
ε επίζεζηο θαηά ησλ παξαδφζεσλ αλάγεηαη ζηνλ 18ν αηψλα. Με ηνπο «Πεθσηηζκέλνπο» θαη ηελ
θηινζνθία ηνπο, ν φξνο «παξάδνζηο» παίξλεη γηα πξψηε θνξά κηα θαθή απφρξσζη. Γηα ηνπο
νπαδνχο ηεο «Δπεμεγήζεσο», ε παξάδνζηο δελ είλαη παξά ην άζξνηζκα ησλ πξνθαηαιήςεσλ ηνπ
θαζελφο θαη ησλ «αλνξζνινγηθψλ» ζπκπεξηθνξψλ ηεο θνηλσλίαο, αληηπαξαηάζζεηαη ε
απηνρεηξνηνλεζείζα «νηθνπκεληθφηεηα ηεο ινγηθήο». Απηφ φκσο πνπ θαηαγγέινπλ νη
«πεθσηηζκέλνη» θηιφζνθνη δελ είλαη ε ππελζχκηζηο ηνπ παξειζφληνο, νχηε ε επίθιεζηο ησλ
θεηκέλσλ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ έγηλαλ θαη ππήξμαλ, αιιά ε επίθιεζηο, ε επαλαθνξά ζηελ
επνθαηξφηεηα ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο θαη ησλ ζπιινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζπλδένληαη κε
ηα θείκελα θαη ηα γεγνλφηα απηά, απφ ηελ ζηηγκή πνπ απηά δελ ζεσξνχληαη ζαλ εμσηεξηθά
αληηθείκελα ή αθφκε αδηάθνξα, αιιά ζαλ καξηπξίεο ηεο δηθήο καο θιεξνλνκηάο.
Με δπν ιφγηα, απηφ πνπ εμνξγίδεη θπξίσο ηνπο νπαδνχο ηεο «επεμεγήζεσο» είλαη ην γεγνλφο ηεο
θαζαξήο ζπλεηδεηνπνηήζεσο ηεο παξαδφζεσο απηήο, ράξηο ζηελ νπνία ην βιέκκα πξνο ην
παξειζφλ πξνσζεί ην αίζζεκα ησλ ξηδψλ θαη ην γεγνλφο φηη αλήθνπκε ζ’ απηφ πνπ πξνυπήξμε
απφ καο.
***
Η παξάδνζηο έρεη ηα φξηά ηεο. Μέζα ζε θάζε θνηλσληθή νκάδα, δηάθνξνη παξάγνληεο
αληηηίζεληαη ζε κηα πνιχ απζηεξή δηαηήξεζη ακεηάβιεησλ δνκψλ. Αξρίδνπκε απφ ηελ
πεξηέξγεηα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αηψληα λεφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ πλεχκαηνο θαη ε νπνία
παίξλεη πνιχ γξήγνξα ηελ κνξθή ηεο ακθηζβεηήζεσο. Η ακθηζβήηεζηο είλαη εηδηθά ηζρπξή ηνλ
θαηξφ ηεο εθεβείαο. «ε θαλνληθέο πεξηζηάζεηο», παξαηεξεί ν Κ. Λφξεληο, «ν ζθεπηηθηζκφο θαη
ε ηάζηο πξνο ηνλ λεσηεξηζκφ πνπ εθθξάδνπλ νη έθεβνη, δελ είλαη παξά εθδειψζεηο πγείαο. Απηά
είλαη πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πνιηηηζκφ λα κεηαβάιιεηαη θαη λα δηαηεξή ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά
ηνπ θαη ζπγρξφλσο αξδεχνπλ κε λέν αίκα ηελ παηξνγνληθή παξάδνζη, απνθεχγνληαο ηελ
αξηεξηνζθιήξσζί ηεο ππφ ηελ κνξθή πνιχ αθάκπησλ δνγκάησλ».
Αλακθίβνια φκσο νη θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο δνχκε είλαη πηα θνηλσλίεο φπνπ ε δίςα ηνπ
λεσηεξηζκνχ εθθπιίζζεθε ζε λενθηιία, ζε κηα παζνινγηθή έιμη πξνο νηηδήπνηε είλαη «λέν». αλ
επαθφινπζν, ε ειηθία ζηελ νπνία ε ηάζηο πξνο ηνλ λεσηεξηζκφ είλαη ηζρπξφηεξε, αλεβάζηεθε
θπζηθά ζ’ έλα είδνο ηθξηψκαηνο θαηαδίθεο. (Δίδακε λα γελληέηαη ν «λεαληζκφο» θαη ε ζρεηηθή

αληίζεζίο ηνπ, ν «αληηλεαληθφο ξαηζηζκφο»). Σν θαηλφκελν απηφ είλαη πνιχ αλεζπραζηηθφ, γηαηί
ηξνθνδνηεί κηα ξήμη κεηαμχ ησλ γελεψλ, πίζσ απφ ηελ νπνία αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ην θάζκα
ελφο λένπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Αιιά νη ππεξβνιέο απηέο, δελ πξέπεη λα καο θάλνπλ λα μερλνχκε
φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα είδνο ππεξηξνθίαο κηαο ζεκειηψδνπο βηνινγηθήο θαη
θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο, θαλνληθήο θη φρη κπξνζηά ζ’ έλα απηφ θαζαπηφ θαθφ.
ην ζεκείν απηφ, ε ζχγθξηζηο ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπ αηφκνπ είλαη
δηαθσηηζηηθή. Απφ ηελ πξψηε σο ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο ππάξμεψο ηνπ, θάζε δσληαλφ ζχζηεκα
εμειίζζεηαη. Σα άηνκα πνπ απνηεινχλ ην ζψκα καο αλαλεψλνληαη ζπλερψο. Καη παξ’ φι’ απηά
νη νξγαληζκνί απηνί, ζε ζπλερή κεηαβνιή, παξακέλνπλ πάληα νη ίδηνη απφ δνκηθήο πιεπξάο.
Αθφκε πεξηζζφηεξν, θακκηά θνξά είλαη ηα ίδηα φξγαλα εθείλα πνπ εμαζθαιίδνπλ ην ακεηάβιεην
ηεο δνκήο θαη ζπγρξφλσο ηελ εμέιημη ηεο κνξθήο. Έηζη, ζηα νζηά, είλαη ηα ίδηα θχηηαξα, νη
νζηενβιάζηεο θαη νη νζηενθιάζηεο εθείλνη πνπ θαηαζηξέθνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ζπλάκα ηα νζηά.
Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ε παξάδνζηο παίδεη ζηηο θνηλσλίεο ηνλ ίδην ξφιν. Υσξίο απηήλ, ζα
ήηαλ αδχλαην λα «γηλφκαζηε» θαη ζπγρξφλσο λα είκαζηε ν εαπηφο καο. Αιιά ζπγρξφλσο, ρσξίο
παξάδνζη θάζε πξαγκαηηθή αλάπηπμηο ζα ήηαλ αδχλαηε, γηαηί θάπνηα δνκή είλαη πάληα
απαξαίηεηε γηα λα «ζηεξεψζεη» έλα γεγνλφο ή κηα κεηαβνιή.
Ο Λφξεληο δελ δηζηάδεη λα γξάςεη φηη είλαη πην ζπνπδαίν, γηα κηα θνηλσλία, λα δηαηεξήζεη ηηο
γλψζεηο πνπ απέθηεζε, παξά ην λα απνθηήζε λέεο, γηαηί ρσξίο δηαηήξεζη ησλ θεθηεκέλσλ,
θαλέλα απφθηεκα δελ δηαξθεί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαίλεηαη θαζαξά, φηη ε χπαξμηο
ζπληεξεηηθψλ δπλάκεσλ πνπ δηαηεξνχλ ηελ παξάδνζη, είλαη ην ίδην ζπνπδαία κε ηελ χπαξμη
λεσηεξηζηηθψλ δπλάκεσλ πνπ ηελ, ακθηζβεηνχλ. ε ηειηθή αλάιπζε ην πξφβιεκα ηεο ζέζεσο
ηεο παξαδφζεσο κέζα ζην θνηλσληθφ ζψκα, είλαη έλα πξφβιεκα ηζνξξνπίαο κεηαμχ κνληκφηεηαο
θαη ηεο αιιαγήο, κεηαμχ ηνπ ακεηαθίλεηνπ θαη ηνπ θηλεηνχ. Άιισζηε, κφλν φηαλ κηα ηέηνηα
ηζνξξνπία επηηπγράλεηαη, νη επηιεθηηθέο νκάδεο κπνξνχλ λα «θπθινθνξήζνπλ» θαη λα
αλαλεσζνχλ (ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζη ηνπ βηνινγηθνχ λφκνπ ηεο επαλαθνξάο ζηνλ κέζνλ φξν)
θαη λα κηιήζεη θαλείο, φπσο ν Παξέηην, πεξί «θνηλσληθήο αξκνλίαο».
Η αλάιπζηο απηήο ηεο παξαδφζεσο ελψλεηαη ηφηε κε ηελ αλάιπζη ηεο έλλνηαο ηεο ηάμεσο.
Αλάινγα κε ην αλ ππεξηεξή ππεξβνιηθά ε παξάδνζηο ή ε ακθηζβήηεζηο, ν θνηλσληθφο
νξγαληζκφο παξνπζηάδεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο αξηεξηνζθιεξψζεσο ή ηεο αλαξρίαο, ιίγν ή πνιχ
εληνλψηεξα. Όηαλ νη θνηλσλίεο θπβεξλψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ παξάδνζη, γίλνληαη
απνιηζσκέλεο θνηλσλίεο, φπσο νη «ςπρξέο θνηλσλίεο» πνπ ν Λεβχ –ηξάνπο, ν Γθαξσληχ θαη νη
κηκεηέο ηνπο ζα ήζειαλ λα δψζνπλ ζαλ ππφδεηγκα ζηελ Δπξψπε θαη νη νπνίεο άδεηαζαλ απφ
πεξηερφκελν ηελ ηζηνξία, γηαηί θάζε γελεά αξθείηαη ζην λα επαλαιακβάλεη ηελ πξνεγνπκέλε,
ρσξίο πνηέ λα λεσηεξίδεη. Αληίζεηα φηαλ νη θνηλσλίεο δελ δίλνπλ θακκηά ζέζη ζηελ παξάδνζη, νη
λεσηεξηζκνί, αλαγθαζηηθά εθξηδσκέλνη, απνθνκκέλνη απφ ηηο εηδηθέο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
ηνπ ιατθνχ πλεχκαηνο, δελ θαηνξζψλνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ, λα ζηεξεσζνχλ ζηνλ θνηλσληθφ
νξγαληζκφ θαη εμαθαλίδνληαη κεηά απφ ιίγα ρξφληα.
Βξίζθεη θαλείο αλάινγα παξαδείγκαηα ζηνλ δσηθφ θφζκν. Σα είδε πνπ δελ εμειίζζνληαη πηά,
γελλνχλ δσληαλά απνιηζψκαηα , ελψ απηά πνπ παξνπζηάδνπλ ππεξβνιηθά ηζρπξέο κεηαβνιέο
θαηαιήγνπλ ζπλήζσο ζε ηεξαηψδεηο ηχπνπο πνπ δελ είλαη βηψζηκνη. Αληηδξαζηηθνί ινηπφλ θαη
ακθηζβεηίεο, έρνπλ θαη ηηο δσνινγηθέο απεηθνλίζεηο ηνπο.
«Βιέπεη θαλείο απ’ απηά», ζπκπεξαίλεη ν Κ, Λφξεληο, «φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ πνπ
πξνζπαζεί λα δηαησλίζεη ην ακεηάβιεην ζε έλαλ πνιηηηζκφ θαη απηή ηνπ αλζξψπνπ πνπ
επηηίζεηαη θαηά ηεο παξαδφζεσο, απνηεινχλ ηνπο δπν αληίζεηνπο , αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο

πφινπο ελφο ζπζηήκαηνο αληαγσληζκψλ, πνπ ε απνζηνιή ηνπ είλαη λα δηαηεξή κηα θαηάζηαζη
ηζνξξνπίαο». Πξνζζέηεη αθφκε φηη: «Η δηαπίζησζηο απηή, ζεκαίλεη λα θάλε θαλείο ερζξνχο
ηφζν αλάκεζα ζηνπο ειηθησκέλνπο ζπληεξεηηθνχο θπξίνπο, φζν θαη ζηηο γξακκέο ηεο
επαλαζηαηεκέλεο λενιαίαο, γηαηί θαη νη κελ θαη νη δε, αξλνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ φηη κηα εθπήο
θαη ζεηηθή πξάμηο ζπλίζηαηαη πξψηα ζηελ απνδνρή ησλ απφςεσλ ησλ αληηπάισλ ηνπο».
Όηαλ νη παξαδφζεηο ράλσληαη, δελ ηηο θάλεη θαλείο λα αλαγελλεζνχλ κε δηαηαγή. Οχηε κε
ζξήλνπο. Γελ κπνξεί θαλείο παξά λα δεκηνπξγήζε λέεο, ή λα ηηο θάλε λα επηζηξέςνπλ κε λέεο
κνξθέο, απηέο πνπ ππήξραλ ζηελ αξρή θαη ράζεθαλ: ην πνιχ αξραίν επαλέξρεηαη ηφηε κε ηελ
δχλακη ηνπ πνιχ λένπ. Αθθά αο ην επαλαιάβνπκε, θάζε παξάδνζηο είλαη έλα πιαίζην, κέζα ζην
νπνίν πξέπεη θαλείο λα αλαλεψλε ζπλερψο. Μηα παξάδνζηο πνπ δελ εθζπγρξνλίδεηαη ζπλερψο,
είλαη κηα παξάδνζηο λεθξή θαη άμηα ηεο ηχρεο ηεο. Γελ πξφθεηηαη ινηπφλ γηα απνθαηάζηαζη
απηνχ πνπ αλήθεη ζην ρζέο, αιιά γηα λα δνζεί κηα λέα κνξθή ζ’ απηφ πνπ είλαη πάληα αηψλην.
Γελ πξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηα επηζηξνθήο ζην παξειζφλ, αιιά γηα ζχλδεζη κ’ απηφ. Σν λα
κηκεζεί θαλείο απηνχο πνπ ζεκειίσζαλ θαη κεηέδσζαλ κηα παξάδνζη, δελ είλαη κφλν ην λα
κεηαδίδεη αιιά ην λα ζεκειηψλεη κε ηελ ζεηξά ηνπ.

(Από ηο βιβλίο «ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΑ ΟΡΘΑ» ηοσ Αλαίν νηε Μπενοσά [εκδ. «Ελεύθερη ζκέυις])

