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Το παρακάηω κείμενο είναι η απομαγνηηοθωνημένη ομιλία ηοσ Αλέν νηε Μπενοσά ζηο ζσνέδριο
ηοσ NPI ζηην Οσάζινγκηον, ηην 26η Οκηωβρίοσ 2013, από ηην αγγλική μεηάθραζη ηοσ Tomislav
Sunic.

Κπξίεο θαη θχξηνη,
Πξνηνχ μεθηλήζσ ηελ νκηιία κνπ, ζα ήζεια λα απνινγεζψ γηα ηελ ππνρξέσζε πνπ έρσ λα ζαο
πξνθαιέζσ πφλν! Αθνχγνληαο κία νκηιία ζηα αγγιηθά κε γαιιηθή πξνθνξά, ηφζν βαξηά φζν ε
δηθή κνπ, κπνξεί πξαγκαηηθά λα απνδεηρζεί καξηχξην γηα ζαο. Αιιά κείλεηε ήζπρνη, είκαη πνιχ
θαιχηεξνο ζηα γαιιηθά.
Όπσο κπνξείηε λα θαληαζηείηε, ην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ είλαη ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο.
ε έλα δηάζεκν απφζπαζκα απφ ηηο Δμνκνινγήζεηο ηνπ, ν Άγηνο Απγνπζηίλνο γξάθεη: “Ση είλαη
ν ρξφλνο; Αλ δελ κνπ θάλεη θαλείο απηή ηελ εξψηεζε, ηφηε μέξσ ηελ απάληεζε, αλ φκσο
θάπνηνο κε ξσηήζεη θαη πξνζπαζήζσ λα ηνπ εμεγήζσ, ηφηε δελ ηελ μέξσ πηα”.
Οη παξαηεξήζεηο ηνπ Αγίνπ Απγνπζηίλνπ γηα ηνλ ρξφλν ζα κπνξνχζαλ λα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ
ηαπηφηεηα: Η ηαπηφηεηα δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα φζν θαλέλαο δελ ξσηάεη γη' απηήλ. Η
ηαπηφηεηα είλαη θάηη πνπ ζεσξείηαη δεδνκέλν, έξρεηαη ζαλ θάηη θπζηθφ. Όκσο, κία ηειείσο
δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε δεκηνπξγείηαη ηελ ζηηγκή πνπ αλαξσηηφκαζηε: “Πνηνο είκαη” ή “πνηνη
είκαζηε” ή, αθφκα θαιχηεξα, “ηη ζεκαίλεη λα είζαη Ακεξηθάλνο”, “Qui est Français” ή “Was ist
deutsch”.
Γελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα κηιάκε γηα ηαπηφηεηα επεηδή, αληίζεηα κε απηφ πνπ πηζηεχνπλ
πνιινί (πξψηα απφ φια απηνί πνπ ζέινπλ λα ηελ ππεξαζπηζηνχλ), ε ηαπηφηεηα δελ είλαη κία
απιή έλλνηα. Δίλαη κία κάιινλ ηδηαίηεξα πνιχπινθε έλλνηα.
Η ηαπηφηεηα είλαη έλα πνιχπινθν δήηεκα δηφηη παξνπζηάδεηαη σο πξφβιεκα αθξηβψο ζε κηα
ζηηγκή φπνπ δελ ζεσξείηαη σο θάηη ην δεδνκέλν. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε ηαπηφηεηα είλαη έλα
ηππηθά ζχγρξνλν δήηεκα. ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, θαλείο δελ ακθηζβεηεί ηελ ηαπηφηεηά
ηνπ, ιφγσ ηνπ φηη απηή ζεσξείηαη απφ φινπο δεδνκέλε, σο θάηη ην απηνλφεην. Δμ νπ θαη ε
πξψηε καο παξαηήξεζε: Δίλαη φηαλ ε ηαπηφηεηα – αηνκηθή ή ζπιινγηθή – βξίζθεηαη ππφ
απεηιή, ή έρεη ήδε εμαθαληζηεί, πνπ θάπνηνο αξρίδεη λα αλαξσηηέηαη ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη.
Απηή είλαη ε πεξίπησζε ζήκεξα θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε ηαπηφηεηα έρεη γίλεη έλα ηφζν
θιέγνλ δήηεκα, ηφζν ζην πνιηηηθφ φζν θαη ζην ηδενινγηθφ επίπεδν. Η ηαπηφηεηα έρεη γίλεη έλα
πξνβιεκαηηθφ ζέκα ζηε κνληέξλα επνρή ππφ ην γεγνλφο πσο ηα ζεκεία αλαθνξάο ηεο

μεζσξηάδνπλ θαη ππφ ην γεγνλφο φηη θαλείο πηα δελ μέξεη πξαγκαηηθά πνην είλαη ην λφεκα ηεο
δσήο.
Ωζηφζν, δελ κπνξεί λα είλαη κηα απιή ζχκπησζε ην φηη νη ηαπηφηεηεο έρνπλ γίλεη ηφζν
πξνβιεκαηηθέο ζηελ ζχγρξνλε επνρή. Απηφ δείρλεη πσο ν λεσηεξηζκφο ππήξμε ην φρεκα γηα κία
εμέιημε πνπ βιάπηεη φιεο ηηο ηαπηφηεηεο. Απηή ε εμέιημε νθείιεηαη πξσηίζησο ζηελ άλνδν ηνπ
αηνκηθηζκνχ, ηνπ νπνίνπ νη ξίδεο πάλε πίζσ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ Νηεθάξη θαη ηε δηδαζθαιία
ηνπ. ηε δηδαζθαιία ηνπ Νηεθάξη ππάξρεη πξάγκαηη κηα εθιέπηπλζε ηνπ ζέκαηνο, πνπ ηνλ
νδήγεζε ζην λα απνδψζεη ζηνλ αηνκηθηζκφ έλα είδνο νληνινγηθήο κνλαμηάο, φπνπ ην άηνκν, γηα
λα κπνξεί λα ππάξρεη, ζα πξέπεη λα απαιιαγεί απφ νπνηαδήπνηε θνηλφηεηα. Ο πνιηηηθφο
αηνκηζκφο πνπ εκθαλίζηεθε ηνλ 17ν αηψλα, εηδηθά κε ηηο ζεσξίεο πεξί θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ
ησλ Γθξφηηνπο, Πνχθεληνξθ, Σδνλ Λνθ θαη άιισλ, ήηαλ κηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο.
Έλαο άιινο ιφγνο πνπ ην δήηεκα ηεο ηαπηφηεηαο παξνπζηάδεηαη ηφζν πνιχπινθν είλαη πσο ε
ηαπηφηεηα, είηε είλαη αηνκηθή είηε ζπιινγηθή, δελ κπνξεί λα ππνβηβαζζεί κφλν ζε κία δηάζηαζε
ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ιαψλ. Η ηαπηφηεηα δελ είλαη πνηέ κνλνδηάζηαηε, είλαη
πνιπδηάζηαηε. Η ηαπηφηεηά καο ζπλδπάδεη ηα θιεξνλνκεκέλα ζηνηρεία κε απηά πνπ επηιέγνπκε
εκείο νη ίδηνη. Έρνπκε κηα εζληθή ηαπηφηεηα, κηα γισζζηθή ηαπηφηεηα, κηα πνιηηηθή ηαπηφηεηα,
κηα πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα, κηα θπιεηηθή ηαπηφηεηα, κηα ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα, κηα
επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, θαη πάεη ιέγνληαο.
Όιεο απηέο νη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο θαζνξίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθή καο ηαπηφηεηα. Αιιά ε
εκπεηξία καο δηδάζθεη πσο γεληθά δελ ηηο απνδίδνπκε θακία αμία. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε
ηαπηφηεηα πεξηέρεη θαη κηα ππνθεηκεληθή δηάζηαζε. Γεληθά, απηνθαζνξηδφκαζηε αλαθεξφκελνη
ζηε δηάζηαζε ηεο ηαπηφηεηαο πνπ θαίλεηαη σο ε πην ζεκαληηθή θαη πην θξίζηκε ζε καο, ελψ
αγλννχκε άιιεο δηαζηάζεηο ηεο. Η ηαπηφηεηα είλαη αδηαρψξηζηε απφ απηά πνπ έρνπλ
κεγαιχηεξε αμία γηα εκάο. Δθθξάδεη έλα κέξνο ηνπ εαπηνχ καο πνπ ιαηξεχνπκε πεξηζζφηεξν
θαη ζην νπνίν βαζηδφκαζηε γηα λα νηθνδνκήζνπκε ηελ χπαξμή καο.
Αιιά, πνην είλαη ην κέξνο ηνπ εαπηνχ καο πνπ καο θαζνξίδεη θαηά ηελ γλψκε καο πην
νπζηαζηηθά; Απηή είλαη ε εξψηεζε πνπ πξέπεη λα απαληήζνπκε φηαλ εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε
ηελ ηαπηφηεηα καο.
Γηα λα πεξηγξάςεη ηη είλαη πην ζεκαληηθφ γηα καο, ν Καλαδφο θνηλσληνιφγνο Charles Taylor
κηιάεη γηα “ηζρπξέο αμηνινγήζεηο” θαη “ζπζηαηηθά αγαζά” (ζημ. μηθρ. “strong evaluations” and
“constitutive goods” ζηο πρωηόησπο). Σα “ζπζηαηηθά αγαζά” πξνβάινπλ σο ην αληίζεην απφ ηα
πιηθά αγαζά, ή κάιινλ απφ ηα αγαζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάπνηα θπζηθή αλάγθε, ιφγσ ηνπ φηη
δελ ηαπηίδνληαη κε απιέο πξνηηκήζεηο, αιιά είλαη, αληηζέησο, νη ίδηεο νη βάζεηο ηεο ηαπηφηεηαο
καο. Οη “ηζρπξέο αμηνινγήζεηο” ραξαθηεξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ είλαη
δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη δελ εμαξηψληαη απφ απιέο ηδηνηξνπίεο. Γελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιηθή
θαινπέξαζε, αιιά κε ην βαζχηεξν είλαη καο. Απηέο νη αμηνινγήζεηο ζρεηίδνληαη κε νηηδήπνηε
καο παξέρεη έλαλ ιφγν λα δνχκε θαη λα πεζαίλνπκε, δειαδή έρνπλ ηζρπξή επίδξαζε ζηηο αμίεο
πνπ λννχληαη σο εγγελψο θαιέο.
Έρνληαο θάλεη απηέο ηηο πξνθαηαξθηηθέο παξαηεξήζεηο, ζα ήζεια λα αλαθέξσ ηψξα ηα δχν
ιάζε πνπ γίλνληαη γεληθά φηαλ κηιάκε γηα ηελ ηαπηφηεηα.
Σν πξψην ιάζνο είλαη φηη ε ηαπηφηεηά καο εμαξηάηαη κφλν απφ εκάο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε

ηαπηφηεηά καο δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο ζπλαλαζηξνθήο καο κε ηνπο άιινπο, απφ ηηο απφςεηο
πνπ έρνπκε γηα ηνπο άιινπο θαη απφ ηηο απφςεηο πνπ νη άιινη έρνπλ γηα εκάο. Έλα απνκνλσκέλν
ππνθείκελν, έλαο άλζξσπνο ή κηα νκάδα πνπ δεη κφλνο ηνπ ή κφλνη ηνπο, απνθνκκέλνη απφ
άιινπο αλζξψπνπο ή νκάδεο, δελ έρεη ηαπηφηεηα. Αο ην ζέζνπκε δηαθνξεηηθά: Γελ ππάξρεη
ηαπηφηεηα πνπ λα απνξξέεη απφ ηνλ Δαπηφ θάπνηνπ κφλνλ. Η ηαπηφηεηα ζίγνπξα ζεκαίλεη θάηη
πνπ δίλεη έλα λφεκα ζηε δσή. Όκσο, ππφ ην γεγνλφο πσο δελ δνχκε ηε δσή ζε αηνκηθφ επίπεδν
κφλν, ην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηέρεη κία θνηλσληθή δηάζηαζε. Η
ηαπηφηεηα δελ κπνξεί λα λνεζεί αλεμαξηήησο ηνπ θνηλσληθνχ δεζκνχ. Άξα, είλαη πάληα ην
ζχλνιν πνπ απνδίδεη ζην άηνκν έλα κέξνο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, κέζσ ηεο ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο
ή ησλ ζεζκψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ηαπηφηεηα δελ κπνξεί λα πιαηζησζεί ζην πεξηζψξην απφ ην
ίδην ην ππνθείκελν, αιιά κφλν απφ ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ άιισλ. Κάζε ηαπηφηεηα
είλαη ζεκειησδψο δηαινγηθή ζηε θχζε ηεο.
Η θξάζε πσο θάζε ηαπηφηεηα είλαη ζεκειησδψο δηαινγηθή ζεκαίλεη πσο ν Άιινο δηακνξθψλεη
επίζεο ηελ ηαπηφηεηά κνπ επεηδή κνπ επηηξέπεη λα νινθιεξψζσ ηνλ εαπηφ κνπ. Αληηζέησο, ν
αηνκηθηζκφο αληηιακβάλεηαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ Άιινλ κφλν κέζσ ηεο πξννπηηθήο ησλ
ακνηβαίσο ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ. Απφ ην θνηλνηηθφ πξίζκα, πνπ είλαη θαη ην δηθφ κνπ πξίζκα,
νη θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη κέξνο ηνπ Δαπηνχ κνπ. Όπσο ζεκεηψλεη ν Charles Taylor, ν Άιινο
είλαη επίζεο “έλα ζηνηρείν ηεο εζσηεξηθήο κνπ ηαπηφηεηαο”. Μηα νκάδα, φπσο θαη έλα άηνκν,
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο “ζεκαληηθνχο Άιινπο” (ζημ. μηθρ. “significant others” ζηο
πρωηόησπο).
Σν δεχηεξν κεγάιν ιάζνο είλαη ν νξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο σο θάηη κέζα καο πνπ παξακέλεη γηα
πάληα ακεηάηξεπην θαη ακεηάβιεην. ' απηή ηελ πεξίπησζε, είηε κηιάκε γηα έλα άηνκν είηε γηα
έλαλ ιαφ, ε ηαπηφηεηά ζπιιακβάλεηαη σο κηα αίζζεζε βαζηζκέλε ζε ακεηάβιεηα θαη
απξνζδηφξηζηα ραξαθηεξηζηηθά. Λνηπφλ, ε ηαπηφηεηα δελ είλαη απιά κηα αίζζεζε, ή έλα
ρεηξνπηαζηφ πξάγκα, ή κηα ζηαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Έρεη κία νπζία απφ κφλε ηεο θαη έρεη ηε
δηθή ηεο δπλακηθή πξαγκαηηθφηεηα. Η ηαπηφηεηα δελ αληαλαθιά κφλν ηε κνλαδηθφηεηα, ή ηε
κφληκε θχζε κηαο ηέηνηαο κνλαδηθφηεηαο. Η ζπλέρεηα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αιιαγή, φπσο
θάζε νξηζκφο ηνπ Δαπηνχ ζπλεπάγεηαη ζρέζε κε ηνλ Άιιν. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία
ηαπηφηεηα ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηεο κεηακφξθσζεο. Ο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη πσο δελ
πξέπεη πνηέ λα ζεσξνχκε απηνχο ηνπο δχν φξνπο σο αληίζεηνπο κεηαμχ ηνπο. Η ηαπηφηεηα δελ
είλαη θάηη ακεηάβιεην, αιιά κάιινλ θάηη πνπ κπνξνχκε πάληα λα αιιάδνπκε ρσξίο σζηφζν λα
παχνπκε λα είκαζηε απηνί πνπ είκαζηε. Η ηαπηφηεηα νξίδεη ηε κέζνδν ηνπ πψο λα αιιάδεηο θαη
απηή ε κέζνδνο αλήθεη κφλν ζε καο.
Σέινο, πξέπεη λα πσ πσο ε ηαπηφηεηα δελ είλαη απιά αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα αλαθαιπθζεί,
αιιά κάιινλ αληηθείκελν πνπ ρξήδεη εξκελείαο. Η αλζξψπηλε δσή, φπσο έρνπλ επηζεκάλεη
θηιφζνθνη φπσο ν Βίιρεικ Νηίιηαυ, ν Υαλο-Γθεφξγθ Γθαληάκεξ θαη ν Πνι Ρηθέξ, είλαη
ζεκειησδψο εξκελεπηηθή απφ ηε θχζε ηεο, δειαδή ην δελ δελ ζεκαίλεη κφλν λα πεξηγξάθεηο
αληηθείκελα, αιιά επίζεο λα πξνζπαζείο λα απνδψζεηο λφεκα ζε αληηθείκελα. Ο άλζξσπνο είλαη
“έλα δψν πνπ εξκελεχεη ηνλ εαπηφ ηνπ”, γξάθεη ν Taylor. Οχηε ε ηαπηφηεηα μεθεχγεη απφ απηφλ
ηνλ θαλφλα. Η ηαπηφηεηα είλαη έλαο νξηζκφο ηνπ εαπηνχ θάπνηνπ, ελ κέξεη ππνλννχκελνο, ηνλ
νπνίν έλα άηνκν αληηκεησπίδεη θαη επαλαπξνζδηνξίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Η
ηαπηφηεηα είλαη ζεκειησδψο αθεγεκαηηθή ζηε θχζε ηεο. Πξνθχπηεη απφ ηελ ηζηνξία πνπ ιέκε
ζηνπο εαπηνχο καο θάζε θνξά πνπ αλαξσηηφκαζηε πνηνη είκαζηε.

Τι απειλεί πεπισσότεπο τιρ σςλλογικέρ ταςτότητερ σήμεπα;
' απηφ ην εξψηεκα πνιινί ζα απαληήζνπλ δείρλνληαο ην θαηλφκελν ηεο καδηθήο
κεηαλάζηεπζεο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο Γπηηθέο ρψξεο λα απνηεινχλ ην θεληξηθφ ζθεληθφ. Η
ζνβαξφηεηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ δελ κπνξεί λα αγλνεζεί, νχηε κπνξεί θαλείο λα αξλεζεί ηηο
θνηλσληθέο παζνινγίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαλάζηεπζε. Απηή ε άπνςε, πάλησο, θαηά ηελ
γλψκε κνπ, ράλεη ηελ νπζία, επεηδή δελ εζηηάδεη αξθεηά ζηηο αηηίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη
επηπξφζζεηα ζηεξείηαη ηελ απαηηνχκελε ζνβαξφηεηα ζηελ πξνζέγγηζή ηεο.
Δγψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα πξέπεη λα πσ πσο απηφ πνπ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε απεηιή γηα
ηηο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο ζήκεξα είλαη ην ζχζηεκα πνπ “ζθνηψλεη ηνπο ιανχο”, ηνπηέζηηλ ε
επηβνιή επί πάλησλ ελφο ζπζηήκαηνο δηεζλνχο νκνγελνπνίεζεο πνπ εμαιείθεη θάζε αλζξψπηλε
πνηθηιία, πνηθηιία εζλψλ, γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ. Απηφ ην ζχζηεκα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ
έλλνηα ηεο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Ο ππνθξππηφκελνο ζηφρνο
ηνπ είλαη ε εμαθάληζε ησλ ζπλφξσλ ππέξ ελφο ελσκέλνπ θφζκνπ. Απνθαιψ απηφ ην ζχζηεκα
“ζχζηεκα ηεο εμνκνίσζεο” θαη ηελ ηδενινγία ηνπ “ηδενινγία ηνπ Οκνίνπ”.
Γελ αλήθσ ζε απηνχο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ πσο ε ηαπηφηεηά καο απεηιείηαη πξσηίζησο απφ ηελ
ηαπηφηεηα ησλ άιισλ, αλ θαη, θπζηθά, κηα ηέηνηα απεηιή ίζσο ππάξρεη. Ννκίδσ πσο ν
κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ πιαλάηαη πάλσ απφ ηελ ηαπηφηεηα δελ απεηιεί κφλν ηε δηθή καο,
αιιά θαη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ άιισλ ιαψλ. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο είλαη ε άλνδνο ηεο
αθαζνξηζηίαο, ε εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ, ε θαηαζηξνθή ησλ ιατθψλ πνιηηηζκψλ θαη ηξφπσλ
δσήο ζε έλαλ παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν, ζηνλ νπνίν νη κφλεο αλαγλσξηζκέλεο αμίεο είλαη απηέο
πνπ εθθξάδνληαη ζηα θαξηειάθηα ησλ ηηκψλ, δειαδή ζην κεγάιν ρξήκα. Γηα κέλα, ην κεγάιν
εξψηεκα γηα ηα ρξφληα πνπ έξρνληαη ζα είλαη: Βαδίδνπκε πξνο έλαλ ελσκέλν, κνλνπνιηθφ
θφζκν, φπνπ νη δηαθνξέο ζα εμαθαληζηνχλ, ή πξνο έλαλ πνιππνιηθφ θφζκν φπνπ νη ηαπηφηεηεο
ζα δηαηεξήζνπλ θάπνην λφεκα;
Η εξψηεζε απηή καο νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην λφεκα ηεο
λεσηεξηθφηεηαο, εηδηθφηεξα κε ην λφεκα ηεο θηινζνθίαο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, πνπ έηπρε λα είλαη ε
θηλεηήξηα δχλακή ηεο θαηά ηνλ 18ν αηψλα.
Γηαηί είλαη ε θηινζνθία ηνπ Γηαθσηηζκνχ εγγελψο ερζξηθή πξνο ηηο ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο;
Καζψο είλαη ζεκειησδψο πξνζθείκελε πξνο ην κέιινλ, δαηκνλνπνηεί ηηο έλλνηεο ηεο
“παξάδνζεο”, ηνπ “εζίκνπ”, ηεο “ξίδαο” θαη βιέπεη ζ' απηέο μεπεξαζκέλεο πξνιήςεηο θαη
εκπφδηα ζηελ ζξηακβεπηηθή ηεο πνξεία πξνο ηελ πξφνδν. Έρνληαο σο ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ηεο
αλζξσπφηεηαο, ε ζεσξία ηεο πξνφδνπ ζπλεπάγεηαη πσο πξέπεη λα απαιιαγνχκε απφ
νπνηαδήπνηε “αξρατθά” δεζκά, δειαδή λα ζπάζνπκε φινπο ηνπο πξψελ πεξηνξηζκνχο θαη
ζπζηεκαηηθά λα θαηαζηξέςνπκε φιεο ηηο νξγαληθέο θαη ζπκβνιηθέο βάζεηο ηεο παξαδνζηαθήο
αιιειεγγχεο. Η δπλακηθή ηεο λεσηεξηθφηεηαο απνθφβεη ηνλ άλζξσπν απφ ηνπο θπζηθνχο
θνηλνηηθνχο δεζκνχο ηνπ θαη πεξηθξνλεί ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε αλζξσπφηεηα,
επεηδή απηέο νη έλλνηεο βαζίδνληαη ζε κηα αηνκηθηζηηθή ζεψξεζε ηεο θνηλσλίαο, πνπ ζεσξείηαη
σο ην άζξνηζκα ζεκειησδψο ειεχζεξσλ θαη ινγηθψλ αηφκσλ, ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη επηιέγνπλ
ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαζψο θαηεπζχλνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο. Γη' απηφ ε θιεξνλνκηά ηνπ
Γηαθσηηζκνχ αληηηίζεηαη ζηελ ζπληήξεζε ησλ ηαπηνηήησλ.
Αμεπικάνοι Σςντηπητικοί: Ένα οξύμωπο

Πεξηέξγσο, πνιινί Ακεξηθάλνη (ζημ. μηθρ. και ότι μόνο) ζπληεξεηηθνί θαίλεηαη λα είλαη
ζηαζψηεο ηνπ κεζνδνινγηθνχ αηνκηθηζκνχ. Πηζηεχνπλ πσο ηα άηνκα είλαη πην ζεκαληηθά απφ ηηο
θνηλφηεηεο ή ηηο θνηλσλίεο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αληηηίζεληαη ζηελ θξαηηθή
παξέκβαζε, αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή νηθνλνκηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ,
ζπλδένληάο ηνπο ζπλήζσο κε ηνλ “ζνζηαιηζκφ”. Απηή ε άπνςε ηνχο απνηξέπεη απφ ην λα
θαηαλνήζνπλ φηη ε απνζχλζεζε ησλ ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ άλνδν ηνπ
αηνκηθηζκνχ, πξνθαιψληαο ην κπφιηαζκα ηεο λννηξνπίαο ηνπο απφ νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο
αμίεο θαη απφ ην γεληθεπκέλν αμίσκα ηνπ ζπκθέξνληνο.
Όπσο θαη πνιινί Δπξσπαίνη, εθπιήζζνκαη πνπ νη Ακεξηθάλνη ζπληεξεηηθνί ππεξαζπίδνληαη
ζρεδφλ νκφθσλα ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ε πξνέθηαζε ζπλερίδεη λα θαηαζηξέθεη
κεζνδηθά φια φζα ζέινπλ λα ζπληεξήζνπλ. Παξά ηε δνκηθή θξίζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη Ακεξηθάλνη ζπληεξεηηθνί ζπλερίδνπλ λα επηδνθηκάδνπλ ηνλ
θαπηηαιηζκφ σο ην κνλαδηθφ ζχζηεκα πνπ ππνηίζεηαη ζέβεηαη θαη εμαζθαιίδεη ηελ αηνκηθή
ειεπζεξία, ηελ ηδησηηθή πεξηνπζία θαη ην ειεχζεξν εκπφξην. Πηζηεχνπλ ζηηο εγγελείο αξεηέο ηεο
αγνξάο, ν κεραληζκφο ηεο νπνίαο ζεσξείηαη πσο είλαη ην ππφδεηγκα γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο. Πηζηεχνπλ πσο ν θαπηηαιηζκφο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηε δεκνθξαηία θαη ηελ
ειεπζεξία. Πηζηεχνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα (θαη ζηελ πηζαλφηεηα) ηεο αέλαεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο. Ννκίδνπλ πσο ε θαηαλάισζε είλαη κέξνο ηεο επηπρίαο, θαη φηη ην “πεξηζζφηεξν”
είλαη ζπλψλπκν κε ην “θαιχηεξν”.
Ο θαπηηαιηζκφο, σζηφζν, δελ έρεη ηίπνηε ην “ζπληεξεηηθφ” κέζα ηνπ. Δίλαη ην αθξηβψο
αληίζεην! Ο Καξι Μαξμ είρε ήδε παξαηεξήζεη πσο ε δηάιπζε ηεο θενπδαξρίαο θαη ε εθξίδσζε
ησλ παξαδνζηαθψλ πνιηηηζκψλ θαη αμηψλ είλαη απνηειέζκαηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ν νπνίνο ελ
ζπλερεία πλίγεη ηα πάληα “ζην παγσκέλν λεξφ ηνπ εγσθεληξηθνχ ππνινγηζκνχ”. ήκεξα, ην
θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, πην πνιχ απφ πνηέ άιινηε, είλαη ζπγθξνηεκέλν πξνο ηελ
ππέξ-ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, φιν θαη
πεξηζζφηεξεο αγνξέο, φιν θαη πεξηζζφηεξν θέξδνο. Έλαο ηέηνηνο ζηφρνο δελ κπνξεί λα
επηηεπρζεί εθηφο αλ δηαιχζεη νηηδήπνηε ζηέθεηαη ζην δξφκν ηνπ, αξρίδνληαο πξψηα κε ηηο
ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο. Μία πιήξσο εμειηγκέλε νηθνλνκία ηεο αγνξάο δελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ζπζηεκαηηθά εθηφο θη αλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη εζσηεξηθεχζνπλ κηα
θνπιηνχξα ηεο κφδαο, ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο απεξηφξηζηεο αλάπηπμεο. Ο θαπηηαιηζκφο δελ
κπνξεί λα κεηακνξθψζεη ηνλ θφζκν ζε κηα ηεξάζηηα αγνξά – θάηη πνπ είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ
– εθηφο αλ ν πιαλήηεο θαηαζηεί θαηαθεξκαηηζκέλνο θαη εθηφο αλ ν πιαλήηεο απνθεξχμεη φιεο
ηηο κνξθέο ζπκβνιηθήο θαληαζίαο, πνπ πξέπεη ηψξα λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ ππξεηφ γηα ην
ζπλερψο θαηλνχξγην, φπσο θαη απφ ηελ ινγηθή ηνπ θέξδνπο θαη ηεο απεξηφξηζηεο ζπζζψξεπζεο.
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν θαπηηαιηζκφο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαιχζεη ηα ζχλνξα, είλαη
έλα ζχζηεκα πνπ απνδείρζεθε πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ απφ ηνλ θνκκνπληζκφ! Ο ιφγνο γη' απηφ
είλαη πσο ε νηθνλνκηθή ινγηθή ηνπνζεηεί ηα θέξδε ππεξάλσ φισλ. Ο Άληακ κηζ έγξαςε πσο ν
έκπνξνο δελ έρεη παηξίδα άιιε απφ ηελ πεξηνρή φπνπ θάλεη ηα κεγαιχηεξα θέξδε.
Καη γηα απηφ ν θαπηηαιηζκφο βαξχλεηαη κε ηελ θχξηα επζχλε γηα ηε κεηαλάζηεπζε. Απφ ηε κηα
κεξηά, ε ρξήζε ησλ κεηαλαζηψλ επηηξέπεη ηελ πίεζε ησλ κηζζψλ πξνο ηα θάησ, απφ ηελ άιιε
κεξηά, ε ίδηα ε αξρή ηνπ θαπηηαιηζκνχ (“laisser faire, laisser passer”), πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
ειεχζεξε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ, πάεη ρέξη ρέξη κε ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε αγαζψλ θαη

θεθαιαίνπ. Δμ νπ ν ιφγνο πνπ ην θεθάιαην απαηηεί απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη
ζπλεπψο ζπλερή κεηαλάζηεπζε ηεο εξγαζίαο εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, ηα νπνία νη
θαπηηαιηζηέο αληηιακβάλνληαη σο εκπφδηα ζην απμαλφκελν εκπφξην. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε
παγθφζκηα αγνξά πξέπεη λα γίλεη ην θπζηθφ ζθεληθφ γηα ηελ “παγθφζκηα ηζαγέλεηα”.
Η θνηλσλία ηεο αγνξάο πξνζθέξεη κφλν κία θαξηθαηνχξα θνηλσληθνχ δεζκνχ, αθνχ νξίδεη ηνλ
δηαρσξηζκφ απφ ηνπο άιινπο σο ηε κνλαδηθή αιεζηλή χπαξμε. Παξάιιεια, κεηαηξέπεη ζε
πξντφλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, νξίδεη δειαδή πσο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα
κεηαηξαπεί ζε έλα αληίγξαθν θαξκπφλ ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε αγαζά. Απηή ε
εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ είλαη αδηαρψξηζηε απφ ηελ ινγηθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Απφ
ηελ άπνςε ηνπ θεθαιαίνπ, νη άλζξσπνη είλαη αληηθείκελα, κπνξνχλ λα είλαη κφλν ζπληειεζηέο
ζηελ παξαγσγηθή θαη θαηαλαισηηθή δηαδηθαζία θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κφλν κέζσ ηεο
αληαιιαγήο αγαζψλ.
Με ηνλ θαπηηαιηζκφ λα θαζίζηαηαη “νινθιεξσηηθφ δήηεκα γεγνλφησλ” (M. Mauss - ζημ. μηθρ.
“total matter of factness” ζηο πρωηόησπο), θάζε αληηθείκελν πξέπεη λα ππνβηβαζζεί ζηελ
εκπνξηθή ηνπ αμία, φια πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ σο εκπνξεχκαηα, ηα νπνία πξνάγνληαη ζηνλ
βαζκφ ηεο απφιπηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, νηηδήπνηε ζηεξείηαη αληηηίκνπ, εηδηθά
ρξεκαηηθνχ, πξέπεη λα απαμησζεί. Όκσο, νη αμίεο ηεο αγνξάο, νη εκπνξηθέο αμίεο, νη αμίεο
ρξεζηκφηεηαο θαη νη αμίεο ησλ ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο πάληα ξπζκίδνληαη ζε φξνπο
πνζφηεηαο, είλαη δηακεηξηθά αληίζεηεο ζε κε ππνινγίζηκεο θαη κε κεηξήζηκεο αμίεο, νη νπνίεο
ζπκβαίλεη λα είλαη δσηηθέο ζηελ χπαξμε ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ ιαψλ.
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη ηαπηφηεηεο ζα παξακέλνπλ ππφ απεηιή γηα φζν ζα αξλνχκαζηε λα
ακθηζβεηήζνπκε φια ηα είδε ησλ απνμελσκέλσλ ηξφπσλ δσήο, πνπ ζρεηίδνληαη δνκηθά κε ηελ
θαπηηαιηζηηθή θνζκνζεσξία, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ αέλαε αλάπηπμε θαη ηελ απεξηφξηζηε
θαηαλάισζε.
Γλσξίδσ πσο απηφ δελ είλαη εχθνιν λα ην εθθξάζεηο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ ηφπν
γέλλεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζκνχ, κία ρψξα πνπ ηνπνζεηεί ην άηνκν ππεξάλσ ηεο
θνηλφηεηάο ηνπ, ε νπνία πάληα πίζηεπε ζηα εγγελή πιενλεθηήκαηα ηεο αγνξάο, ζηηο αξεηέο ηεο
ηερλνινγίαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο “πξνφδνπ” θαη ηεο νπνίαο ε πνιηηηθή ζθέςε, απφ ηελ
επνρή ησλ Παηέξσλ ηεο Αλεμαξηεζίαο, βαζίδεηαη ζηηο θχξηεο ππνζέζεηο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ζην
κεζζηαληθφ νηθνπκεληζκφ, ζηελ ζεσξία ησλ δηθαησκάησλ θαη ζηελ ηδενινγία ηεο πξνφδνπ.
Μνπ δεηήζεθε λα δψζσ ηελ άπνςε κνπ. Απνκέλεη γηα κέλα πιένλ κφλν λα ζαο επραξηζηήζσ γηα
ηελ ππνκνλή πνπ είραηε λα κε αθνχζεηε.

