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Καηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζπλεδξηάζεσο ηεο επηηξνπήο πνπ επηθνξηίζηεθε λα δηαηππψζεη ηελ
Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ επηθπξψζεθε ην 1948, θάπνηνο
πνπ απνξνχζε θαη ζαχκαδε γηα ην φηη ηφζνη εθπξφζσπνη δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηψλ κπνξνχζαλ
λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ έλλνηα ησλ «δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ», έιαβε ηελ απάληεζε ελφο
άιινπ ζπλέδξνπ, φηη ππήξρε πξάγκαηη κηα ζπκθσλία αιιά ππφ ηνλ φξν θαλέλαο λα κε ξσηήζεη
«γηαηί πξάγκα»! (Αλαθέξεηαη ζηελ ηηαιηθή έθδνζε «Idiritti del’ uomo» – ηα δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ – εθδ. Μηιάλνπ, 1960 ζει. 12).
Πξάγκαηη, επηθαλεηαθά είλαη σξαίν πξάγκα λα δηαθεξχζζεηαη φηη «φινη νη άλζξσπνη έρνπλ
δηθαηψκαηα», ή αθφκε φηη «φινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη σο πξνο ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο». Αιιά ηη
ζεκαίλνπλ απηέο νη ιέμεηο; Αλαθνξηθά ζε ηη έρνπλ δηθαηψκαηα νη άλζξσπνη; Γηα πνηφλ άλζξσπν
γίλεηαη ιφγνο; Ση είλαη ε «ίζε αμηνπξέπεηα»; Απηά είλαη ηα εξσηήκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα
δψζνπκε απάληεζε.
Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο:
1. Σελ δνμαζία ηεο ελφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, δηα ηεο εζηθήο ζεκαζίαο ηεο ελφηεηαο
απηήο.
2. Σελ δνμαζία ηεο ππάξμεσο ελφο «αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ», αλεμάξηεηα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηφκνπ.
3. Σελ δνμαζία κηαο «αλζξψπηλεο θχζεσο», πνπ θαζηζηά ηελ βάζε ελφο «θπζηθνχ
δηθαηψκαηνο».
4. Σελ δνμαζία ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηνπ αηφκνπ έλαληη ησλ νξγαληθψλ θαη ηζηνξηθψλ
θνηλνηήησλ πνπ απνηεινχλ ηηο πλεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο (θνπιηνχξεο) ησλ ιαψλ θαη ησλ εζλψλ.
Ζ πξψηε απφ ηηο δνμαζίεο απηέο ζπλίζηαηαη ζην λα ζεσξεί θαλείο απηαπφδεηθην φηη «θάζε
άλζξσπνο είλαη κέινο ελφο κνλαδηθνχ θαη νηθνπκεληθά θπξίαξρνπ δσηθνχ είδνπο – ηνπ Homo
Sapiens – φρη κφλνλ αηνκηθά, αιιά θαη φηη απηφ ην βηνινγηθφ γεγνλφο ζπκπεξηιακβάλεη θαη
εζηθέο ππεπζπλφηεηεο» (Έληκνπλη Λεήηο, «Ζ ελφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη άιια δνθίκηα»). Ζ
ελφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ηίζεηαη εδψ κε ηελ κνξθή ηζνδπλακίαο.
χκθσλα κε ηελ έλλνηα απηή, ε αλζξσπφηεηα (ζα πξέπεη λα) είλαη αξθεηά «νκνηνγελήο», ψζηε
θάζε άηνκν λα κπνξεί λα ζεσξείηαη νπζηαζηηθά ηζνδχλακν κ’ έλα άιιν. Έηζη, νη δηαθνξέο πνπ
παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζα έπξεπε λα ζεσξνχληαη επηθαλεηαθέο, δεπηεξεχνπζεο, ή

κεηαβαηηθέο.
Ζ ηδέα απηή ζαλ «εκθαλήο», είλαη ζρεηηθά λέα. Καη δηθαίσο ν Μηζέι Φνπθψ ζεκεηψλεη φηη «ν
άλζξσπνο είλαη κηα εθεχξεζε, ηεο νπνίαο ε αξραηνινγία ηεο ζθέςεψο καο απνδεηθλχεη εχθνια
ηελ αξραία εκεξνκελία ηεο». («Οη ιέμεηο θαη ηα πξάγκαηα», εθδ. Γθαιηκάξ, 1966). Αιιά ε
δηαθήξπμε απηή έρεη καθξά πξνεγνχκελε ηζηνξία.
«Ζ ηδέα ηνπ αλζξψπνπ είλαη βηβιηθή», γξάθεη ε Μπιαληίλ Μπάξξεη Κξήγθει.
Πξάγκαηη, ε Βίβινο είλαη ε πξψηε πνπ, απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ, θέξλεη ζην πξνζθήλην έλαλ
κνλαδηθφ άλζξσπν (ή κηα κνλαδηθή αλζξσπφηεηα) δεκηνχξγεκα ελφο Θενχ, επίζεο κνλαδηθνχ.
χκθσλα κε ηελ Ενιχ Άτδελκπεξθ θαη ηνλ Αξκάλ Ακπεθαζί «ν Δβξαίνο, αλαινγηδφκελνο ηηο
πξψηεο ζηηγκέο ηεο αλζξσπφηεηαο, ζέηεη απζφξκεηα έλα κφλν πξφγνλν ζηελ θαηαγσγή ηεο.
Γηαηί; Γηφηη ζην επίπεδν ησλ δηθψλ ηνπ πλεπκαηηθψλ αμηψλ, ζέιεη λα ππνγξακκίζεη κε δχλακε
ηελ ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη έηζη ηελ αλάγεη ζηελ ελφηεηα ηεο θαηαγσγήο. (…) Δλφηεηα ηνπ
αλζξψπνπ, αιιά επίζεο ελφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο.
Οη ξαβίλνη καο, ιέλε: Να γηαηί ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηελ αλζξσπφηεηα απφ έλαλ κνλαδηθφ
άλζξσπν. Γηα λα κε κπνξεί θαλείο λα πεη φηη ν δηθφο ηνπ πξφγνλνο πξνυπήξρε ηνπ άιινπ. Καη
πξνζζέηνπλ: Όινη νη άλζξσπνη είλαη φζνη, ζαλ δεκηνπξγήκαηα ελφο θαη ηνπ ίδηνπ ζενχ, ελφο
Θενχ κνλαδηθνχ. (…) Αλ ν Θεφο δεκηνχξγεζε έλαλ, κνλαδηθφ άλζξσπν, είλαη γηα λα κε κπνξεί
θαλείο λα ζθεθηεί φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιινί ζενί. Άξα, ε κνλαδηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ,
καξηπξεί γηα ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ ζενχ».
Ζ ζξεζθεία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ζεκειησκέλε ζηνλ κνλναλζξσπζκφ εκθαλίδεηαη
ινηπφλ εμ αξρήο δεκέλε, αθ’ ελφο κελ κε ηνλ ηζνπεδσηηζκφ, αθ’ εηέξνπ δε κε ηνλ κνλνζετζκφ. Ζ
βηβιηθή ζθέςε είλαη κνλναλζξσπηζηηθή θαη κνλνγελλεζηηθή, γηαηί αθξηβψο είλαη κνλνζετζηηθή.
Δίλαη ε έκκνλε ηδέα ηνπ «Ηδίνπ Πξάγκαηνο», ε βαζηιεία ηνπ «Μφλνο» (.Μ.: Διιεληθά ζην
θείκελν). Όινη νη άλζξσπνη είλαη ίδηνη κπξνζηά ζηνλ Γηαρβέ.
Γηα καο, νη δηαθεξχμεηο απηέο δελ αληέρνπλ ζε εμεηάζεηο. Γηα ηελ Αξραία Δπξψπε, ε αθεξεκέλε
έλλνηα «άλζξσπνο» δελ ππάξρεη. Τπάξρνπλ «νη» άλζξσπνη: είλαη Έιιελεο, Ρσκαίνη, βάξβαξνη,
παηξίθηνη, δνχινη θ.ν.θ. Σνλ 18ν αηψλα, ν Έληκνπλη Μπέξθ, θάλνληαο θξηηηθή ησλ ηδεψλ ηνπ
1789 μαλαβξίζθεη ηελ θνζκνζεψξεζε απηή.
Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή, ν Ενδέθ ληε Μαίηξ γξάθεη: «Γελ ππάξρεη ε έλλνηα-άλζξσπνο ζηνλ
θφζκν. Έρσ δεη ζηελ δσή κνπ Γάιινπο, Ηηαινχο, Ρψζνπο θ.ν.θ. Μάιηζηα, ράξηο ζηνλ
Μνληεζθηέ, μέξσ φηη κπνξεί λα είλαη θαλείο Πέξζεο. Αιιά ηνλ «άλζξσπν», δειψλσ φηη πνηέ δελ
ηνλ ζπλάληεζα ζηελ δσή κνπ».
Μπνξεί θαλείο βέβαηα λα κηιήζεη γηα «άλζξσπν» ππφ κεηαθνξηθή έλλνηα. Αιιά πξφθεηηαη γηα
άλεζε ηεο γιψζζαο, πνπ, ζε ηειηθή αλάιπζε, βαζίδεηαη πάληα ζηελ αληίιεςε κεξηθψλ ηχπσλ
αλζξψπσλ.
Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ, γηα ηηο ειεπζεξίεο ησλ Ρψζσλ, ησλ
Αθγαλψλ, ησλ Πνισλψλ, φπσο επίζεο θαη ησλ ιαψλ πνπ είλαη ππνδνπισκέλνη ζηνλ
επεθηαηηζκφ ηνπ ακεξηθαληζκνχ. Ξέξνπκε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. Αιιά γηα ηα αθεξεκέλα
δηθαηψκαηα ελφο «θαζαπηνχ αλζξψπνπ», δελ μέξνπκε ηίπνηα θαη δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε

ηίπνηα. Ο «νηθνπκεληθφο» άλζξσπνο δελ ππάξρεη.
Τπάξρεη φκσο, αληίζεηα κηα δσνινγηθή ελφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Με ηελ αθξηβή έλλνηά
ηεο, ε «αλζξσπφηεηα» είλαη ην αλζξψπηλν είδνο. Αιιά πξφθεηηαη γηα θαζαξά βηνινγηθή έλλνηα.
Καη δελ πηζηεχνπκε φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα θαζνξηζηεί νπζηαζηηθά κέζσ ησλ βηνινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Θεσξνχκε, αληίζεηα φηη απηφ πνπ είλαη ην εηδηθφ ζηνλ άλζξσπν, απηφ πνπ
ζεκειηψλεη θαη ζπληζηά ηνλ άλζξσπν – σο – άλζξσπν, αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηεο πλεπκαηηθήο
θαιιηέξγεηαο θαη ηεο ηζηνξίαο.
Ο άλζξσπνο δελ είλαη κφλν δψνλ. Γελ θαζνξίδεηαη κφλν απφ ην γεγνλφο φηη αλήθεη ζην είδνο.
Μάιηζηα, απ’ φια ηα δψα, είλαη ν κφλνο πνπ δελ είλαη ελεξγνχκελν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην
είδνο. Ο άλζξσπνο είλαη νλ κνξθψζεσο (θνπιηνχξαο). Καη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν, δελ ππάξρεη
θνηλφ παξάδεηγκα ζηελ αλζξσπφηεηα. Απφ ηζηνξηθήο απφςεσο, νη πλεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο
απνθξπζηαιιψλνληαη πάληα ζηνλ πιεζπληηθφ.
Σν λα κηιήζεη θαλείο απφ κνξθσηηθήο απφςεσο γηα «αλζξσπφηεηα» ζεκαίλεη ηελ επαλαθνξά
ηεο κνξθψζεσο ζηε θχζε, ηελ ζκίθξπλζε ηεο Ηζηνξίαο ζε Βηνινγία. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη
νπαδνί ηεο ηδενινγίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ είλαη απηνί πνπ πέθηνπλ ζηελ
«βηνινγηθή ζκίθξπλζε» ηνπ αλζξψπνπ, εηζάγνληαο κηα εζηθή επηηαγή ζ’ έλα γεγνλφο πνπ αλήθεη
ζηνλ ηνκέα ηεο δσνινγίαο.
Άιισζηε, ε έλλνηα ηνπ «είδνπο», είλαη θη απηή κεηαβαηηθή: ε δηαδηθαζία ηεο επηιεθηηθήο
πξνζαξκνγήο ηεο θχζεσο δεκηνπξγεί κηα πνιπκνξθία, ε νπνία, κε ηνλ ρξφλν, είλαη ίζσο
δπλαηφλ λα θαηαιήμεη ζε λέα είδε. Κπξίσο φκσο κπνξεί θαλείο λα αλαξσηεζεί αλ ε έλλνηα απηή,
φηαλ αλαθέξεηαη ζηνλ άλζξσπν, είλαη θαηαιιειφηεξε.
Όπσο γξάθεη ν Εαθ Ρπθηέ, θαηά ην κέηξν πνπ, ε «πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηθφηεηα» παίξλεη ηελ
ζθπηάιε απφ ηελ γελεηηθή θιεξνλνκηθφηεηα, κπνξνχκε λα πηζηέςνπκε φηη ε δηαθνξνπνίεζε,
πνπ ζηα άιια είδε, γίλεηαη κφλν ζην βηνινγηθφ επίπεδν, ζηνλ άλζξσπν εμειίζζεηαη κέζα ζηηο
πλεπκαηηθέο θαιιηέξγεηέο ηνπ.
Σν είδνο «Homo Sapiens», ππνγξακκίδεη ν Έληκνπλη Λήεηο, δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί
«έλα», παξά κφλνλ αλ νη δηαζηαπξψζεηο ηνπ γίλνληαλ ρσξίο θαλέλα πνιηηηζηηθν-κνξθσηηθφ
εμαλαγθαζκφ. Καη ηέηνηα πεξίπησζε δελ ππάξρεη: «Τπφ ηελ επηξξνή ησλ
πνιηηηζηηθψλ-κνξθσηηθψλ ηνπο απαγνξεχζεσλ, φινη νη άλζξσπνη θαη παληνχ ζηνλ θφζκν,
ζπκπεξηθέξνληαη σζάλ λα ήζαλ κέιε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ».
Ζ δεχηεξε δνμαζία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ε
δνμαζία ηεο ππάξμεσο ελφο «αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ», ζεκαίλεη ηελ δηαθήξπμε ππάξμεσο κηαο
αλαιινίσηεο νπζίαο ηνπ αηφκνπ, αλεμαξηήησο απφ φια ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
«Ζ γεληθή ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο άιιεο θαη ζπληζηά ηελ ελφηεηά
ηνπ, είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ», γξάθεη ν Αλξί Άξελο. Ζ «ηδηφηεηα» απηή (πξέπεη λα)
βαζίδεηαη ζ’ έλα «απφιπην θαη ζετθφ» ζηνηρείν, πνπ εθδειψλεηαη ζηελ ινγηθή. «Ζ ινγηθή,
πξνζζέηεη ν Άξελο, αλπςψλνληαο ηνλ άλζξσπν ππεξάλσ ηεο ζηελήο αηνκηθφηεηάο ηνπ, αλνίγεη
ζηελ επθπΐα ηνπ ηνλ θφζκν ησλ αξρψλ, ησλ λφκσλ, ησλ αησλίσλ ηδεψλ ηνπ θαινχ θαη ηνπ
θαθνχ».
Καη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηζρπξίδεηαη φηη φινη νη

άλζξσπνη έρνπλ ην «ράξηζκα ηεο ινγηθήο» (άξζξν 1). Ζ ίδηα ηδέα είρε ππνζηεξηρζεί θαη απφ ηνλ
Θσκά ηνλ Αθηλάην (.Μ.: ζενιφγνο ηνπ Μεζαίσλα πνπ πξνζπάζεζε λα απνδείμεη «ινγηθά» ην
θαζνιηθφ δφγκα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ).
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ηζρπξηζκνί απηνί δελ έρνπλ απνιχησο θακκηά έλλνηα. Καη’ αξρήλ, ην
πξφζσπν είλαη αδηαίξεην απφ απηφ απφ ην νπνίν απνηειείηαη, δειαδή απφ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνχ θαζελφο. Γελ κπνξεί ινηπφλ λα γίλεη αληηιεπηφ, παξά δηαθνξνπνηεκέλν,
κέζα απφ κηα δεδνκέλε κνξθή ηνπ.
Δμ’ άιινπ, ην πξφζσπν δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην άηνκν. Όια ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα
είλαη ηζνδχλακα «πξνζσπνπνηεκέλα». Σέινο, ηίπνηα δελ καο επηηξέπεη λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε
ινγηθή είλαη ηζνδχλακα δηαλεκεκέλε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Ο «θφζκνο ησλ αξρψλ» (πνπ
αλαθέξεη ν Άξελο) δελ κπνξεί λα ππάξρεη παξά ππνθεηκεληθά (αλάινγα κε ηνλ θάζε άλζξσπν).
Γελ ππάξρνπλ «αηψληεο ηδέεο», νχηε θαη «θαιφ» ή «αιεζηλφ», απηά θαζαπηά.
«Σν λα είλαη θαλείο έλα πξφζσπν, γξάθεη ν Ηνχιηνο ΄Έβνια, δελ είλαη κηα νκνηφκνξθε ηδηφηεηα,
νχηε νκνηφκνξθα δηαλεκεκέλε. Γελ είλαη ηζνδχλακν αμίσκα ζε φινπο, νχηε απνξξέεη
απηνκάησο απφ ην γεγνλφο φηη ην άηνκν αλήθεη ζην βηνινγηθφ αλζξψπηλν είδνο. Σν «αμίσκα ηνπ
αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ», κε φια φζα ζπκπεξηιακβάλεη, γχξσ απφ ην νπνίν νη ππεξαζπηζηέο ηνπ
θπζηθνχ δηθαίνπ θαη νη θηιειεχζεξνη θάλνπλ ηφζν ζφξπβν, πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη εθεί πνπ
ππάξρεη πξαγκαηηθά θαη φρη ζηνλ πξψην ηπρφληα.
Καη εθεί φπνπ πξαγκαηηθά ππάξρεη, ην αμίσκα απηφ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ηζνδχλακν ζε φιεο
ηηο πεξηπηψζεηο. Πεξηιακβάλεη πνιινχο βαζκνχο, θαη δίθαην είλαη λα απνλέκεηαη ζε θαζέλαλ
απφ ηνπο βαζκνχο απηνχο έλα δηαθνξεηηθφ δηθαίσκα, κηα δηαθνξεηηθή ειεπζεξία (…). Έμσ απ’
απηφ ην πιαίζην, ν ζεβαζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ ππφ ηελ γεληθή έλλνηα, δελ είλαη παξά
δεηζηδαηκνλία».
Ζ δνμαζία ππάξμεσο ελφο «θπζηθνχ δηθαηψκαηνο» απνξξέεη ινγηθά απφ ηνλ ηζρπξηζκφ
ππάξμεσο κηαο αθεξεκέλεο έλλνηαο «αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ». Δίλαη ε ηδέα φηη ππάξρεη έλα
δηθαίσκα «κέζα ζηνλ άλζξσπν, ελζσκαησκέλν ζηε θχζε ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηελ ζετθή
αξρή, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ ινγηθή ηνπ» (Αλξί Άξελο).
Έηζη, βιέπνπκε φηη ε ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ είλαη κηα ηδενινγία
«θπζηθηζκνχ» («λαηνπξαιηζηηθή»). Απφ ηνλ Θσκά ηνλ Αθηλάην θαη ην έξγν ηνπ «Summa
Theologica» («Θενινγηθή χλνςε») έσο ηνλ Κισλη Λεβχ-ηξάνπο («Φπζηθφ δηθαίσκα θαη
Ηζηνξία») ε ηδενινγία απηή πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη, ή είλαη δπλαηφλ λα θάλνπκε λα ππάξρεη κηα
«θπζηθή θαηάζηαζε» ηνπ αλζξψπνπ θαη φηη ε θνηλσλία έρεη ζαλ ζθνπφ είηε λα ηελ επαλαθέξεη
(ν Ρνπζζψ π.ρ.), είηε λα ηελ δεκηνπξγήζεη (ν Λνθ).
Ζ δνμαζία απηή πξαγκαηνπνηεί ηελ έλσζε κεηαμχ ηνπ θιαζζηθνχ ηνπδαηνρξηζηηαληζκνχ, ν
νπνίνο πηζηεχεη ζηελ «θπζηθή ηάμε» θαη ηνπ ζχγρξνλνπ νξζνινγηζκνχ (ξαζηνλαιηζκνχ), ν
νπνίνο επηρεηξεκαηνινγεί γηα δήζελ «αληηθεηκεληθέο» πξαγκαηηθφηεηεο θαη γηα δήζελ
«νηθνπκεληθνχο» λφκνπο.
Όιεο απηέο νη έλλνηεο «θπζηθήο ηάμεσο», «θπζηθνχ δηθαηψκαηνο», αλζξψπηλεο θχζεσο» θ.ν.θ.
είλαη, απηέο θαζαπηέο, πνιχ ακθηιεγφκελεο, θαηά ην κέηξν πνπ κπνξεί λα παξαρσξήζεη θαλείο
ζε πνιχ αληηθαηηθέο παξαζηάζεηο γηα ηελ «θχζε» απηή.

Ζ «θπζηθή θαηάζηαζε» ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη ε ίδηα γηα ηνλ Καιιηθιή, ή γηα ηνλ Υνκπο, ή γηα
ηνλ Ρνπζζψ! Δίλαη θαηάζηαζε «πνιέκνπ» ή «εηξήλεο»; Δίλαη θαηάζηαζε «δηθαηνζχλεο» ή
«αδηθίαο»; Απηά είλαη εξσηήκαηα πνπ έζεζε ν Πνχθεληνξθ ζηελ πνιεκηθή ηνπ θαηά ηνπ Υνκπο.
Γελ είλαη ηνπ παξφληνο λα δνζνχλ εδψ απαληήζεηο. Θα πεξηνξηζζνχκε ζην λα ππελζπκίζνπκε
φηη, γηα καο, ν άλζξσπνο δελ έρεη άιιε «θχζε» απφ ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, κέζσ ηεο
νπνίαο δεκηνπξγεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Μφλνο, ππφ ηελ αθεξεκέλε έλλνηα, έμσ απφ θάζε επθαηξία
κνξθνπνηήζεψο ηνπ, ν άλζξσπνο δελ είλαη νχηε «θαιφο», νχηε «θαθφο». Γελ είλαη απνιχησο
ηίπνηα.
Ο άλζξσπνο δελ ππάξρεη ζαλ «άλζξσπνο», παξά κνξθνπνηεκέλνο απφ ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο
ηζηνξηθέο ηνπ δνκέο. Ο Γθάκζη, κνινλφηη αθφκε αηρκάισηνο ησλ καξμηζηηθψλ
ζρεκαηνπνηήζεσλ, είλαη πην πξαγκαηηζηήο απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ππεξαζπηζηέο ηεο
ηδενινγίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, φηαλ γξάθεη φηη «δελ ππάξρεη αλζξψπηλε θχζε
αθεξεκέλε, ζηαζεξή θαη ακεηαθίλεηε» γηαηί «ε αλζξψπηλε θχζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ηζηνξηθά
θαζνξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ».
Γελ ππάξρεη «θπζηθφο» άλζξσπνο. Γηα καο, ε θνηλσλία, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν ην
«αλζξψπηλν πξφζσπν», παξά λα ην αλαγλσξίζεη ζαλ θάηη πνπ ππάξρεη ήδε.
Σέινο, ην δφγκα ηνπ αηνκηθηζκνχ απνξξέεη θη απηφ απφ ηνλ «κνλναλζξσπηζκφ». Αλ ππάξρεη κηα
έλλνηα «αλζξψπνπ απηνχ θαζαπηνχ», ηφηε, νη ζπιινγηθέο ζπγγέλεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο
αλζξψπνπο κεηαμχ ηνπο, κεηξνχλ πνιχ ιίγν. «Ζ κνλνζετζηηθή λννηξνπία θαη ε αλζξσπηζηηθή
ηεο εθδήισζε πξνσζνχλ, θαηά θάπνην ηξφπν, ηνλ αηνκηθηζκφ», γξάθνπλ ε Ενιχ Άτδελκπεξγθ
θαη ν Αξκάλ Ακπεθαζζη.
Πξάγκαηη, ζην φλνκα ελφο «αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ» νηθνπκεληθνχ ηχπνπ, είλαη πάληα δπλαηφλ
λα ζεσξήζεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ απνζπλδεδεκέλν απφ θάζε ππνρξέσζε πξνο κηα νξηζκέλε
θνηλφηεηα. Σφηε, ην απφιπην ηεο «αλζξσπφηεηαο» ελψλεηαη κε ην απφιπην ηνπ «αηφκνπ», φπσο
αθξηβψο ν αληηθεηκεληζκφο ηεο ζεσξίαο ηνπ «θπζηθνχ δηθαηψκαηνο» ελψλεηαη κε ηνλ πην
αραιίλσην ππνθεηκεληζκφ ηνπ αηνκηθηζκνχ: απφδεημε θη απηή φηη νη άθξεο ππεξβνιέο ελψλνληαη.
Ζ δηάζηαζε πνπ αξλνχληαη είλαη ε ελδηάκεζε δηάζηαζε: απηή πνπ αγθπξνβνιεί ηνλ άλζξσπν
κέζα ζε κηα πλεπκαηηθή κνξθνπνίεζε, ζ’ έλα ιαφ, ζ’ έλα έζλνο.
Αιιά νη ελδηάκεζεο θνηλφηεηεο έρνπλ επίζεο δηθαηψκαηα, φπσο έρνπλ θαη θαζήθνληα. Ο ιαφο
έρεη δηθαηψκαηα. Σν έζλνο έρεη δηθαηψκαηα. Ζ θνηλσλία, ην θξάηνο, έρνπλ δηθαηψκαηα.
Αληίζηξνθα, ην άηνκν έρεη θη απηφ δηθαηψκαηα θαηά ην κέηξν πνπ αλήθεη ζε κηα ηζηνξηθή,
εζληθή, ή πνιηηηζηηθή ζθαίξα, δηθαηψκαηα πνπ είλαη αδηαίξεηα απφ ηηο αμίεο θαη ηα εηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηήο δεδνκέλεο απηήο ζθαίξαο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν, ζε κηα
νξγαληθή θνηλσλία, δελ ππάξρεη πιένλ αληίζεζε κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ
δηθαησκάησλ, φπσο δελ ππάξρεη θαη «αληίζεζε» κεηαμχ ηνπ ηδίνπ αηφκνπ θαη ηνπ ιανχ ζηνλ
νπνίνλ αλήθεη….
Βάδνληαο ηα δηθαηψκαηα ηνπ αθεξεκέλνπ «αηνκηθνχ αλζξψπνπ» πάλσ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
θνηλνηηθέο ζπγγέλεηεο, ε ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ελψλεηαη κε ηελ ηάζε ηνπ
θηιειεπζεξηζκνχ λα ζβήλεη ην παξειζφλ θαη λα απνθιεξψλεη ην κέιινλ, ζην φλνκα ελφο
«αησλίνπ παξφληνο».
«Σέηνηνπ είδνπο θηιειεπζεξηζκφο, παξαηεξεί ν Ραυκφλ Ρνπηγηέ, είρε πνιχ πην θαηαζηξεπηηθά

απνηειέζκαηα απφ ηηο ζεσξίεο θαη ησλ ρεηξφηεξσλ επαλαζηαηψλ, ησλ ρεηξφηεξσλ αλαξρηθψλ
(…). Οη απαηηήζεηο ησλ «δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ» είλαη θαηά βάζνο απαίηεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο λα κελ ελδηαθέξεηαη θαλείο γηα ηελ δηάξθεηα θαη ηελ επηβίσζε ηνπ ιανχ ζηνλ
νπνίνλ αλήθεη, λα κελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ βαζχηεξε δηάζηαζή ηνπ θαη λα δεη ζηελ ‘ειεπζεξία’
ηνπ παξφληνο».
Δθιατθεπκέλε κεηαθνξά ησλ λφκσλ ηνπ Μσυζέσο θαη ηνπ Νψε, ε ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ αλζξψπνπ δελ κπνξεί λα έρεη άιιν απνηέιεζκα (θαη πηζαλφηαηα άιιν ζθνπφ) παξά ηελ
ζκίθξπλζε θαη ηελ νκνηνκνξθνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ.
Γξάθεη π.ρ. ε Γθηιαίλ Ρελέ-Καζζέλ (.Μ.: Δβξαία): «ην ελνπνηεηηθφ ιεηηνχξγεκα ηνπ
Γεθαιφγνπ σο πξνο ηνλ ιαφ ηνπ Μσυζέσο, είλαη απηφ πνπ πξέπεη λ’ αλαιάβεη ε Οηθνπκεληθή
Γηαθήξπμε (ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ) σο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα νιφθιεξε»! Πξφθεηηαη
δειαδή γηα ηελ πξφζεζε λα επηθιεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ απηνχ θαζαπηνχ, ελαληίνλ
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ, κέζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
θνηλφηεηέο ηνπο.
Ο άλζξσπνο πνπ ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη άλζξσπνο ρσξίο παηξίδα,
ρσξίο ξίδεο, ρσξίο θνηλσλία, ρσξίο άγθπξεο. Δίλαη άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα θαηαζηξέςεη ηηο
έλλνηεο απηέο. Καη είλαη άλζξσπνο πνπ ζα ήζειε λα είλαη θαη νη άιινη ζαλ θη απηφλ. Θα ήζειε
πνιχ λα ηνπο δεη λα εγθαηαιείπνπλ ηηο δηθέο ηνπο θιεξνλνκηέο θαη λα γίλνπλ ππλνβάηεο φπσο
απηφο.

