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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π αρ' όλο πού οι κοινωνικές ουτοπίες πρωταγωνίστησαν, θε
τικά η αρνητικά, στην εξέλιξη του περιεχομένου τοΰ δρου «ου
τοπία», από την εποχή τοΰ Τψας Μόρ μέχρι τή σύγχρονη 
σχεδόν οίκειοποίηση τοΰ όρου από τούς κριτικούς τοΰ Ορ- 
γουελ, τοΰ Χάζλεϋ καί του Ζαμιάτιν («αρνητική ουτοπία»), 
εντούτοις, ή ουτοπία ποτέ δέν επαφε νά συγκροτεί μιάν όντι- 
κή κατηγορία, εναν συστατικό δρο της οντολογίας τοΰ ανθρώ
που καί της γλώσσας του. Ή  όντική διάσταση της ουτοπίας, 
από τόν Πλάτωνα μέχρι τον Μάρτιν Μποΰμπερ, τόν Έμμα- 
νουέλ Λεβινάς, τόν *Ερνστ Μπλοχ, τόν Τεοντόρ Άντόρνο καί 
τόν Βάλτερ Μπέγιαμιν, γιά νά περιοριστώ μόνο στις ευρύτερα 
γνωστές αγωνιώδεις εκφράσεις της φιλοσοφίας, είναι η πραγ
ματική διάσταση της ουτοπίας, διάσταση ή οποία μορφώνει 
τόν άναστοχαστικό λόγο περί τοΰ υπάρχοντας καθώς καί περί 
της ανατρεπτικής προοπτικής της ανθρώπινης δραστηριότη
τας εντός της περιοχής τοΰ κοινωνικού καί τοΰ πολίτικου, οί 
θεμελιώδεις κατηγορίες των όποιων ασφαλώς δέν μποροΰν νά 
διαφύγουν ή νά υπερβοΰν την ουτοπική προοπτική, όπως μάς 
εδειξε τό παράδειγμα τής πλατωνικής πολιτείας η τοΰ μαρξι- 
κοΰ υποδείγματος (παρά τή ρητή αντίθεση τοΰ Μάρξ πρός 
τις κοινωνικές ουτοπίες τής εποχής του), μιας καί μιά τέτοια 
διαφυγή ή υπέρβαση θά στεροΰσε τό κοινωνικό καί τό πολιτι
κό άπο τη δυνατότητα τοΰ αυτοελέγχου καί τής διαρκοΰς 
μεταστοιχειωτικής τους ενέργειας καί θά τά καταδίκαζε σέ 
μιάν άσαρκη περιγραφική αντικειμενικότητα ή οποία, καθώς 
θά ελεγε ό Αεβινάς, «φράζει την πραγματικότητα καί τυφλώ
νει τή ματιά πού την άποτυπώνει». Ή  προκλητική προθετι- 
κότητα τοΰ στοχασμού καί τοΰ άναστοχασμοΰ περί τοΰ υπάρ
χοντας καί τής αντικειμενικότητας, εϊναι αναμφισβήτητα εργο
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της όντικής προοπτικής της ουτοπικής συγκρότησης του αν
θρώπινου νοΰ, οπότε το πρόβλημα πού αντιμετωπίζει ή πραγ
ματικότητα δεν είναι τό ερώτημα «τι είναι τό ύπαρχον», άλλά 
αντίθετα «τι πρέπει νά είναι τό ύπαρχον», πως δηλαδή, τό 
ύπαρχον θά δφειλε νά άνταποκριθεΓ στις προσδοκίες τοΰ αν
θρώπου γιά ευτυχία και ελευθερία, γιά βίωση καί ανάταση, 
γιά πληρότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Εΐναι ακριβώς μέσω της προκλητικής πρός τό ύπάρχον 
προθετικότητας πού ή ουτοπία επεμβαίνει δραστικά καί μορ
φώνει ουσιαστικά τις κατηγορίες τοΰ κοινωνικοί/ καί τον πο
λίτικου. Χωρίς τις προκλητικές προθέσεις καί τις έξ ίσου προ
κλητικές προσδοκίες τοΰ ανθρώπου δέν θά ύπηρχε ή δυνατό
τητα μεταστοιχείωσης της κοινωνικής καί πολίτικης σφαί
ρας, και εδώ η ουτοπία, νοούμενη ώς ή ενεργητικότητα τοΰ 
μή-εΐναι-ακόμη, οπως την προσδιόρισε ή φιλοσοφική ενόραση 
τοΰ Έρνστ Μπλόχ, παίζει τον πρωταρχικό ρόλο. Δέν θά ηταν, 
μάλιστα, διόλου ύπερβολικό άν υποστηρίζαμε οτι ή φαινομενο
λογική προθετικότητα, μέ  τον τρόπο με τόν όποιο ό Αεβινάς 
την διαυγάζει μέσω τοΰ ερωτήματος «πώς είναι αυτό πού 
εΐναι, τι σημαίνει αύτό πού εΐναι», δέν είναι παρά μιά κεντρι
κή καί ουσιώδης πλευρά της ουτοπικής προοπτικής καί τοΰ 
άναστοχαστικοϋ λόγου τόν οποίο ή προοπτική αυτή επιβάλλει 
στις σχέσεις τοΰ ανθρώπου μέ τό ύπάρχον καί τήν αντικειμε
νικότητα. Εν τέλει, ή όντική διάσταση της ουτοπίας ώς δυ
νατότητας μεταστοιχείωσης τοΰ ύπάργοντος, μιας θεμελιώ
δους δυνατότητας τοΰ ανθρώπου ή οποία δέν φράζει άλλά 
αντίθετα διανοίγει τήν πραγματικότητα καί δέν τυφλώνει άλλά 
αντίθετα άπελευθερώνει τή ματιά πού τήν άποτυπώνει, τίθε
ται μέ εξαιρετική σαφήνεια στη διατύπωση τοΰ "Έρνστ Μπλόχ: 
«ό ωκεανός της δυνατότητας εΐναι πολύ μεγαλύτερος από τή  
συνήθη μας ξηρά της πραγματικότητας, πού θά μπορούσε 
κανείς νά τήν άποκαλέσει μέριμνα βιοτική... 'Υπάρχει ένα πολύ 
σαφές συμφέρον πού έχει εμποδίσει τόν κόσμο νά μετασχημα- 
τισθεϊσ ’ αυτό πού εΐναι δυνατόν, καί εχει ελάχιστα άντιρετω- 
πισθεΐ καί, καθώς ειπώθηκε, εχει πενιχρή παρουσία στη φιλο
σοφική περιοχή, γιά νά μήν αναφέρουμε τις προσβολές πού
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εχει δεχτεί, οί όποιες είναι αντίστοιχες μέ τις προσβολές πού 
εχει δεχτεί ή ουτοπία».

Είναι, συνεπώς, αυτός ό ωκεανός της δυνατότητας πού ή 
ουτοπία κομίζει στην προοπτική του ανθρώπου, αύτη ή μετα- 
στοιχειωτική πρόθεση καί προσδοκία πού μέσω της ουτοπίας 
προκαλεΐ την πραγματικότητα καί την αντικειμενικότητα καί
ν  /  *  Ρ  f  / /  /  » -  /ετσι παρεχει προσοαση στα πραγματα και μεσφ αυτών πρόσ
βαση στό ίδιο τό είναι μέ τη μορφή ενός «αλλιώς είναι» γιά 
νά δανειστώ τη διατύπωση του Αεβινάς. Καί είναι, επίσης, 
αυτός ό ώκεανός της δυνατότητας πού καθιστά τόν άνθρωπο 
γόνιμο ον στη σχέση του μέ τόν χρόνο καί την ετερότητα, 
δηλαδή στή διαλογική του συνάντηση πρόσωπο - πρός - πρό
σωπο, όπως θά έλεγε ό Μάρτιν Μποϋμπερ, μέ τό «αλλο» 
πού είναι τό  «εσύ» της φύσης καί του κόσμου, αλλά καί μέ  
τό άπόλύτως «άλλο», πού είναι ό θεός. Διότι, καθώς μάς 
προειδοποιεί ό Αεβινάς, «ό ίδιος ό Θεός δέν μπορεΐ νά γνωρί
σει ένα υλικό αντικείμενο παρά μόνον γυρίζοντας γύρω απ’ 
αυτό». Ή  περιστροφή γύρω από τόν κόσμο καί την πραγμα
τικότητα είναι ή συνάντηση μέ τόν κόσμο καί τήν πραγματι
κότητα. Καί ή συνάντηση μέ τόν κόσμο καί τήν πραγματικό
τητα είναι ή συνάντηση μέ τόν ωκεανό της δυνατότητας πού 
ή ουτοπική σύσταση του ανθρώπινου νοϋ διανοίγει μπροστά 
στά πράγματα καί τά καλεΐ νά βυθιστούν μέσα σ ' αυτόν, 
διαρρηγνύοντας τό στέρεο καί αντικειμενικό περίβλημά τους 
καί άποσπώντας μέσα απ’ αυτά τά θραύσματα ενός κόσμου 
καί μιας αντικειμενικότητας πού δέν-είναι-άκόμη, αλλά είναι 
πανταχοΰ παρόντα ώς οράματα καί προσδοκίες μεταστοιχείω
σης.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΖΑΝΗΣ

7



L



ERNST BLOCH - ΤΗ. W. ADORNO 

ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ

Μιά συζήτηση γιά τίς αντιφάσεις της ουτοπικής επιθυμίας

HORST KRUGER (συντονιστής τής συζήτησης): Σήμερα 
ή λέξη «ουτοπία» δέν ένέχει καί πολλή έγκυρότητα. Έχει 

υποβαθμιστεί καί χρησιμοποιείται κυρίως μέ αρνητική έννοια 
γιά νά σημάνει τό «ουτοπικό». 'Υπάρξει κάτι τό αναχρονιστι
κό τόσο στό θέμα μας όσο καί στόν ιδιο τόν όρο που χρησι
μοποιούμε.

ΑΝΤΟΡΝΟ: Ά ν  μοϋ επιτρέπεται νά πώ κάτι πρώτος, μο
λονότι δέν είμαι Ισως τό πιό κατάλληλο πρόσωπο νά κάνω 
τήν άρχή άφοΰ ό φίλος μου Έρνστ Μπλόχ είναι, μέ τό πρώι
μο εργο του Τό πνεύμα της ουτοπίας (Geist der Utopie), 6 
κύριος υπεύθυνος γα τό γεγονός ότι άποκαταστάθηκε ή τιμ,ή 
τής λέξης «ουτοπία», θα ήθελα νά σας θυμίσω αμέσως οτι 
πολλά από τά λεγόμενα ουτοπικά όνειρα -γιά  παράδειγμα ή 
τηλεόραση, ή δυνατότητα νά ταξιδεύσουμε σέ άλλους πλανή
τες, νά κινηθούμε ταχύτερα άπό τόν ήχο— έχουν έκπληρωθεΐ. 
'Ωστόσο, καθώς όλ’ αυτά τά όνειρα έχουν πραγματοποιηθεί, 
λειτουργοΰν ώσάν νά εχει λησμονηθεί ό,τι καλύτερο συνδέεται 
μαζί τους — δέν μας έκαναν ευτυχείς. Πραγματοποιούμενα, 
τά ίδια τά όνειρα απέκτησαν εναν ΐδιάζοντα μετριοπαθή χαρα
κτήρα, ένα πνεϋμα θετικισμού καί πέραν τούτου ένα πνεύμα 
ανίας. Αυτό πού κυρίως θέλω νά πώ μέ τοΰτο είναι ότι τό 
ζήτημα δέν είναι απλώς νά υποθέσουμε πώς ό,τι πραγματικά 
υπάρχει εχει όρια έν άντιθέσει πρός εκείνο τό όποιο εχουμε 
απεριόριστες δυνατότητες νά τό φανταστούμε. Εννοώ μάλλον 
κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή πώς σχεδόν πάντοτε βγαίνουμε 
γελασμένοι: ή εκπλήρωση των επιθυμιών άφαιρεί κάτι άπό 
τήν ουσία τους, όπως σ’ εκείνο τό παραμύθι όπου προσφέρε-
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ται άπό τή νεράιδα στόν γεωργό ή δυνατότητα νά έκπληρω- 
θοΐίν τρείς έπιθυμίες του καί αυτός, απ’ δ,τί θυμαμαι, εκφρά
ζει πρώτα τήν έπιθυμία νά φυτρώσει στή μύτη της γυναίκας 
του ενα λουκάνικο καί κατόπιν πρέπει νά χρησιμοποιήσει τή 
δεύτερη δυνατότητα πού εχει γιά νά απαλλάξει τή γυναίκα 
του άπό τή συνέπεια τής πρώτης του έπιθυμίας. Μέ άλλους 
λόγους, θέλω νά πω δτι μπορει κανείς σήμερα νά βλέπει 
τηλεόραση, νά βλέπει πράγματα πού βρίσκονται πολύ μακριά, 
άλλά άντί ή εικόνα τής έπιθυμίας νά προσφέρει πρόσβαση πρός 
τήν ερωτική ουτοπία, βλέπουμε στήν καλύτερη περίπτωση 
μιά λίγο πολύ όμορφη τραγουδίστρια ή όποία συνεχίζει νά 
ξεγελάει τόν θεατή μέ τήν ομορφιά της ένόσω τραγουδάει κάποια 
ανοησία άντί νά τή δείχνει, καί αυτό τό τραγούδι γενικά δέν 
κάνει τίποτ’ άλλο παρά νά συνταιριάζει αρμονικά τά «ρόδα» 
μέ τό «φεγγαρόφωτο». Πάνω καί πέρ’ απ' αύτό θά μπορούσε 
ίσως κανείς νά πεΓ έν γένει πώς ή εκπλήρωση της ουτοπίας 
συνίσταται κατά μέγα μέρος απλώς καί μόνο σέ μιάν έπανά- 
ληψη τοΰ συνεχώς ίδιου «σήμερα». Μέ άλλους λόγους, όταν 
τοϋτο σημαίνει γιά τόν Wilhelm Bush «κάπου άλλου είν’ έπίσης 
ώραΐα μά έγώ βρίσκομ’ έδώ», τότε αύτή ή λέξη άρχίζει νά 
παίρνει ενα τρομακτικό νόημα σήμερα μέ τήν πραγματοποίη
ση των τεχνολογικών ουτοπιών· δηλαδή τό «μά έγώ βρίσκομ’ 
έδώ» καταλαμβάνει καί τό «κάπου άλλοΰ», όπου ειχ’ έπιθυ- 
μήσει νά βρεθεί ό σπουδαίος κύριος Pief* μέ τή σπουδαία 
προοπτική.

* Ό  σπουδαίος κύριος Pief είν’ ενας χαρακτήρας στό βιβλίο τοΰ Wilhelm 
Bush Plisch und Plum (1882). Ό  Bush εγραψε γι’ αυτόν τό ακόλουθο 
ποίημα: Zugereist in diese Gegend /  Noch vie1 mehr als sehr vermogend 
/  In derHand das Perspektiv /  Kam ein Mister namens Pief /  «Warmn soil 
ich nicht bein Gehem» /  Sprach er, «in die Feme schen? Schon ist es 
anderswo /  Und hier bin ich sowieso ( 'Αρτι άψιχθείζ σ ’ αύτή την πόλη /  
Πιο πλούσιος άπό κάθε πάμπλουτο /  Κρατώντας ενα τηλεσκόπιο /  ηρθ' 
ενας κύριος όνόματι Pief /  «Γιατί», είπε, «νά κοιτάζω μακριά $έν πρέπει 
χαβώς περπατώ /  Κάπου άλλοΰ εϊν’ έπίσης ώραΐα /  Μά έγώ βρίσκομ’ 
έδώ, έν πόση περιπτώσει).
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ΚΡΤΓΚΕΡ: Κύριε Μπλόχ, πιστεύετε κι εσείς δτι ή ύπο- 
βάθμιση του δρου «ουτοπία» σχετίζεται μέ τήν -πώς αλλιώς 
νά τό πώ;— «τελειοποίηση τοΰ τεχνολογικού κόσμου»;

ΜΠΛΟΧ: Καί ναί καί δχι — υπάρχει κάτι τι πού εχει νά 
κάνει μ’ αΰτό. Ή  τεχνολογική τελειοποίηση δέν είναι τόσο 
πλήρης καί τόσο τεράστια δσο πιστεύουμε. Περιορίζεται μόνο 
σ’ έναν πολύ μικρό αριθμό έπιθυμιακών ονείρων. Θά μπορούσε 
κανείς νά προσθέσει άκόμη τήν πολύ παλαιά έπιθυμία τών 
ανθρώπων νά πετάξουν. 'Αν θυμαμαι καλά b Dehmel* εγρα- 
ψε ένα ποίημα σχετικά μέ αυτή τήν έπιθυμία δπου έλεγε: 
«Καί νά ’ναι κανείς έλεύθερος σάν τά πουλιά» — ή έπιθυμία 
αυτή είναι άκόμη παρούσα. Μέ άλλους λόγους, έξακολουθεϊ 
νά υπάρχει ένα κατάλοιπο. Υπάρχει ενα μεγάλο μέρος έπιθυ- 
μίας που δέν έκπληρώθηκε καί έγινε κοινότοπη διαμέσου τής 
εκπλήρωσής της — άσχέτως τής βαθύτερης άντίληψης δτι 
κάθε πραγμάτωση κομίζει μαζί της τή μελαγχολία τής έκ- 
πλήρωσης. Έ τσι ή έκπλήρωση δέν είναι άκόμη πραγματική 
ή νοητή ή άξιω^ατική χωρίς κάποιο κατάλοιπο άνεκπλήρω- 
του. Άλλά δέν είναι μόνον αΰτό καί προκαλεί τήν ΰποβάθμιση 
τής ουτοπίας. Κατά σύμπτωση, πιστεύω δτι αυτή ή ΰποβάθ- 
μιση είναι πολύ παλιά υπόθεση — ή ρήση «αΰτό είναι σκέτη 
ούτοπία» άναγόμενη υποτιμητικά σέ «αΐθεροβασία», σέ «εύ- 
σεβεΤς πόθους», χωρίς καμμιά πιθανότητα έκπλήρωσης, σέ 
κοινή φαντασιοπληξία καί ονειροπόληση — ή ΰποβάθμιση αύτή 
είναι δπως ξαναείπα, πολύ παλιά καί δχι γέννημα τής δικής 
μας έποχής. Δέν είναι σίγουρο, άλλά πιθανόν ή έποχή μας νά 
συνοδεύτηκε άπό μιάν «άναβάθμιση» τοΰ ούτοπικοΰ στοιχείου
— μόνο πού αΰτό δέν άποκαλεΐται πλέον έτσι. Άποκαλεΐται 
«επιστημονική φαντασία» στήν τεχνολογία· άποκαλεΐται άπρό- 
σμενο κέρδος στή θεολογία, δπου κάποιο ρόλο παίζει ή «άρχή 
τής έλπίδας» τήν όποία έχω |ii ιδιαίτερη έπιμονή έπεξεργα- 
στεΐ. ’Αρχίζει νά παίζει έναν ευκτικό ρόλο, υπό τή μορφή τοΰ 
«μακάρι νά ήταν έτσι» ό όποιος ΰπερακοντίζει τόν ρόλο τής

* Ό  Richard Dehmel (1863-1920) υπήρξε σημαντικός πρόδρομος τοΰ 
ποιητικού έξπρεσσιονισμοϋ στή Γερμανία.
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πραγματικότητας — κάτι τι elvat πραγματικά ετσι καί τίποτ’ 
άλλο. "Ολο αΰτό δέν ονομάζεται πλέον ουτοπικό· ή έάν ονομά
ζεται ουτοπικό, συνδέεται μέ τίς παλαιές κοινωνικές ουτοπίες. 
Πιστεύω όμως δτι βρισκόμαστε όχι πολύ μακριά από τούς 
τόπους τής ουτοπίας, δσον άφορα το περιεχόμενο, καί λιγότε- 
ρο μακριά από τήν ουτοπία. Μιας έξ άρχής ό Τόμας Μόρ 
καθόρισε τήν ουτοπία ώς τόπο, ώς ενα νησί στίς μακρινές 
Νότιες Θάλασσες. Αύτός ό καθορισμός ΰπέστη αργότερα, 
μεταβολές ώστε νά είσέλθει ή ιδέα τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου. 
Πράγματι, οί ουτοπίες, ιδιαίτερα τοΰ δέκατου όγδοου καί τοΰ 
δέκατου ένατου αιώνα, μετατόπισαν τήν ποθητή χώρα πιό 
βαθιά μέσα στό μέλλον. Μ’ άλλους λόγους, υπάρχει μετασχη
ματισμός τοΰ «τόπου» [της ουτοπίας] άπό χώρο σέ χρόνο.

Στόν Τόμας Μόρ ή ποθητή χώρα υπάρχει ήδη έτοιμη σ’ 
ενα μακρινό νησί, άλλά έγώ δέν βρίσκομαι έκεΓ. Άπό τήν 
άλλη μεριά, όταν μετατοπίζεται στό μέλλον, όχι μόνο δέν 
βρίσκομαι έγώ έκεΤ, άλλά καί ή ιδια ή ουτοπία δέν βρίσκεται 
στόν έαυτό της. Δέν υπάρχει ουτε καί τό νησί. "Ομως δέν 
είναι κάτι τι πού ΐσοδυναμεί μέ παραλογισμό ή μέ καθαρή 
φανταστοκοπία- μπορούμε μάλλον νά ποϋμε ότι δέν υπάρχει 
ακόμη μέ τήν έννοια της δυνατότητας. Θά μπορούσε νά υπάρξει 
μόνο αν κάναμε κάτι γιά νά υπάρξει. “Οχι μόνο άν ταξιδέψου
με έκεϊ, άλλά επειδή ταξιδεύουμε έκεΐ, τό νησί της ουτοπίας 
άναδύεται άπό τή θάλασσα τοΰ πιθανοΰ — ουτοπία, πλήν ομως 
μέ νέα περιεχόμενα. Πιστεύω πώς μ’ αΰτη τήν έννοια ή ου
τοπία δέν έχει χάσει όλη της τήν ισχύ παρά τόν κοινότοπο 
χαρακτήρα πού πήρε καί παρά τό εργο πού της άποδόθηκε 
άπό μιά κοινωνία —κι έδώ θα συμφωνοϋσα μέ τόν φίλο μου 
τόν Άντόρνο— ή οποία ισχυρίζεται πώς είναι μιά κοινωνία τής 
άφθονίας καί τώρα ήδη αταξική.

ΑΝΤΟΡΝΟ: Ναί, έπικροτώ σέ πολύ μεγάλο βαθμό τά όσα 
είπες, καί θέλω νά χρησιμοποιήσω τήν ένσταση πού σιωπηρά 
πρόβαλες γιά νά διορθώσω κάπως την άποψή μου. Πρόθεσή 
μου δέν ήταν νά καταστήσω τήν τεχνολογία καί τή ρεαλιστι
κή ματιά πού υποτίθεται ότι συνδέεται μέ τήν τεχνολογία 
υπεύθυνη γιά τήν παράδοξη συρρίκνωση της ουτοπικής συνεί
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δησης, άλλά φαίνεται δτι τό ζήτημα άναφέρεται σέ κάτι πολύ 
περισσότερο: στήν άντίθεση ορισμένων τεχνολογικών πραγμα
τώσεων καί καινοτομιών πρός τήν ολότητα — συγκεκριμένα, 
πρός τήν κοινωνική ολότητα. 'Οτιδήποτε κι αν είναι ή ουτο
πία, οτιδήποτε μπορούμε νά φανταστούμε ώς ουτοπία, είναι ή 
μεταμόρφωση τής ολότητας. Καί ή σύλληψή μιας μεταμόρ
φωσης τής ολότητας διαφέρει θεμελιακά άπ’ ολες τις λεγόμε- 
νες πραγματώσεις τής ουτοπίας — οΐ όποιες, παρεμπιπτόντως 
είναι δλες τους, δπως τό λές: πολύ μετριοπαθείς, πολύ περιο
ρισμένες. Μου φαίνεται πώς αύτό πού έχασαν υποκειμενικά οΐ 
άνθρωποι σχετικά μέ τή συνείδηση είναι άπλούστατα οΐ ικα
νότητες νά φαντάζονται τήν ολότητα ώς κάτι τό όποιο θά 
μπορούσε νά είναι τελείως διαφορετικό. Τό γεγονός πώς οί 
άνθρωποι προσκολλώνται σ’ αυτόν τόν κόσμο ώς αυτός εχει 
καί πώς τό γεγονός τούτο μπλοκάρει τή συνείδησή τους άπέ- 
ναντι στή δυνατότατα, εχει μιά πολύ βαθειά αίτια, μιά αιτία 
η όποία θά ελεγα οτι συνδέεται πάρα πολύ μέ τήν έγγύτητα 
ακριβώς  ̂της ουτοπίας, στήν όποία αναφέρεσαι. Ή  άποψή μου 
πάνω σ’ αυτό Θά ήταν πώς δλοι οΐ άνθρωποι πού βυθίζονται 
στά πιό βαθιά νερά, ειτε τό δέχονται ειτε δχι, ξέρουν πώς θά 
ήταν δυνατόν ή πώς θά μπορούσαν νά συμβοΰν διαφορετικά 
τά πράγματα. Οχι μόνο θά μποροΰσαν νά ζήσουν χωρίς τήν 
πείνα καί πιθανώς τήν άγωνία άλλά θά μποροΰσαν άκόμα νά 
ζησουν ώς έλεύθερα άνθρώπινα δντα. Ταυτόχρονα τό κοινωνι- 
κο οικοδόμημα εχει σκληρυνθεΤ άπέναντι στους άνθρώπους κι 
έτσι, δ,τι σ’ ολόκληρο τόν κόσμο παρουσιάζεται ώς κατορθω
τή δυνατότητα ώς κάτι πού ενδεχομένως μπορεΤ νά πραγμα
τοποιηθεί, παρουσιάζεται σ’ αυτούς ώς άπολύτως άδύνατον. 
Καί δταν δλοι οί άνθρωποι μιλοΰν σήμερα δπως σέ πιό ακίν
δυνες εποχές μιλούσαν μόνον οί φιλισταΤοι («ώ, αΰτό είναι 
σκέτη ουτοπία· ώ, αύτό είναι δυνατόν μόνο στή χώρα τών 
παραμυθιών. ’Ασφαλώς, καθόλου δέν θά μπορούσε νά είν’ ετσι»), 
τοΰτο όφείλεται, θά ελεγα, στήν κατάσταση πού κάνει τούς 
άνθρώπους νά χειρίζονται τήν άντί^αση άνάμεσα στήν έμφανή 
δυνατότητα έκπλήρωσης καί τήν εξ ισου έμφανή άδυνατότη- 
τα έκπλήρωσης μόνο μ’ αυτόν τόν τρόπο, άναγκάζοντάς τους
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νά ταυτίζονται μ’ αυτή τήν άδυνατότητα καί νά τήν καθι
στούν δική τους υπόθεση. Μ’ άλλους λόγους, γιά νά έπικαλε- 
στώ τόν Φρόυντ «ταυτίζονται μέ τόν επιτιθέμενο» καί λένε 
πώς αυτό δέν θά μπορούσε νά εΤναι, ένώ νιώθουν πώς ακρι
βώς αύτό είναι πού θά μπορούσε νά είναι», άλλά έμποδίζονται 
νά τό πραγματοποιήσουν άπό μιά κακή μαγγανεία πού δένει 
ολόκληρο τόν κόσμο.

ΚΡΤΓΚΕΡ: Καθηγητά Μπλόχ, θά ήθελα νά κάνω τήν 
ακόλουθη έρώτηση: Ποιό είναι στήν πραγματικότητα τό περιε
χόμενο της ουτοπίας; Είναι ή ευτυχία; Είναι ή πλήρωσή; Είναι 
απλώς — μιά λέξη πού μόλις άναδύθηκε στή συζήτησή μας— 
ή έλευθερία; Τί είναι αύτό πού πραγματικά προσδοκαται;

ΜΠΛΟΧ: Γιά ενα μεγάλο χρονικό διάστημα οϊ ουτοπίες 
εμφανίζονταν αποκλειστικά ώς κοινωνικές ουτοπίες: ώς όνειρα 
μιας καλύτερης ζωής. Ό  τίτλος τοΰ βιβλίου τοΰ Τόμας Μόρ 
είναι De optimo statu rei bublicae nova isola Utopia, ήτοι Περί 
τοΰ βέλτιστου είδους πολιτείας χαί περί της νέας νήσου ουτο
πίας. Ή  «optima res publica» -ή  βέλτιστη πολιτεία— τίθεται 
άπό τόν Τόμας Μόρ ώς στόχος. Μέ άλλους λόγους υπάρχει 
ώς αίτημα η μεταμόρφωση τοΰ κόσμου σέ κάτι πού άποτελεΓ 
τή μέγιστη δυνατή πραγμάτωση τής ευτυχίας, της κοινωνι
κής ευτυχίας. Δέν ισχύει αυτό πού λένε, ότι οί ουτοπίες στε
ρούνταν «δρομολογίου» ή «χρονοδιαγράμματος». “Οσο γιά τό 
περιεχόμενό τους, οΐ ουτοπίες τροφοδοτοΰνταν άπό τίς κοινω
νικές συνθήκες. Ό  Τόμας Μόρ, ό όποιος έζησε στή  χαραυγή 
τοΰ βρετανικού ΐμπεριαλισμοΰ, στήν ελισαβετιανή περίοδο, Ιθετε 
ρά  τούς φανταστικούς νησιώτες του φιλελεύθερες συνθήκες 
έκφρασης τοΰ συναισθήματος. Εκατό χρόνια αργότερα, κατά 
τήν εποχή τοΰ Φιλίππου Β” καί τής ισπανικής κυριαρχίας 
στήν ’Ιταλία, μέσα στήν ατμόσφαιρα τής δίκης τοΰ Γαλι
λαίου, ό Καμπανέλλα συλλαμβάνει ενα άντι-μοντέλο έλευθε- 
ρίας μέ τή δική του Πολιτεία τοΰ Ήλιου. Υποστηρίζει δτι 
τότε μόνο θά εναρμονιστούν όλες οί συνθήκες όταν θά βασι- 
λεύσει ή μεγαλύτερη δυνατή τάξη, δταν τό παν «διευθετη
θεί» , δπως λέγεται κατά την ακρως εκφραστική καί πασί
γνωστη διατύπωση.
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Αλλά ό στόχος τοΰ Μόρ καί τοΰ Καμπανέλλα ήταν πά
ντοτε τό βασίλειο τοΰ ένσυνείδητου όραματισμοΰ, ενας στόχος 
λίγο πολύ θεμελιωμένος αντικειμενικά ή τουλάχιστον θεμε
λιωμένος στό δραμα καί όχι στό εντελώς δίχως νόημα βασί
λειο τής ονειροπόλησης μιας καλύτερης ζωής. Έπιπροσθέ- 
τως, μέ τό εργο τοΰ Καμπανέλλα έκαναν τήν είσοδό τους οΐ 
τεχνολογικές ουτοπίες, γιά νά έμφανιστοΰν κατόπιν εντονότε
ρα στή Νέα Άτλαντίδα τοΰ Φραγκίσκου Βάκωνος. Ό  βακώ- 
νειος «ναός τοΰ Σολομώντος» προεικονίζει ενα πλήρες τεχνικό 
πανεπιστήμιο, όπου γίνονται τεράστιας σημασίας έφευρέσεις, 
και οπου λειτουργεί ενα ολοκληρωμένο σχετικό πρόγραμμα. 
'Ωστόσο έξακολουθεΤ νά υπάρχει παράλληλα κι ένα πολύ πα- 
λαιότερο στρώμα ουτοπιών τό όποιο δέν θά ’πρεπε ή θά ’πρε
πε λιγότεροάπ’ δλα νά ξεχνάμε -  τό παραμύθι. Τό παραμύθι 
δέν γέμει μόνο άπό κοινωνική ουτοπία, μέ άλλους λόγους άπό 
την ουτοπία τής καλύτερης ζωής καί τής δικαιοσύνης, άλλά 
γέμει καί άπό τεχνολογική ουτοπία, προπάντων στά άνατολί- 
τικα παραμύθια. Στό παραμύθι «Τό μαγικό άλογο», άπό τις 
Χίλιες καί μιά νύχτες υπάρχει ώς κι ενας μοχλός πού ρυθμί
ζει τήν άνοδο καί τήν κάθοδο τοΰ μαγικοΰ άλογου — πρόκειται 
δηλαδή γιά κάτι σάν «έλικόπτερο». Μπορεί κανείς σέ πολλά 
σημεία νά διαβάσει τίς Χίλιες καί μιά νύχτες ώς ενα έγχει- 
ρίδιο έφευρέσεων. Ό  Βάκων καταπιάστηκε μ’ αΰτό καί στή 
συνέπεια άποσπάστηκε άπό τό παραμύθι λέγοντας δτι αΰτό 
πού έννοεϊ εκείνος, ή πραγματική μαγεία, σχετίζεται μέ τίς 
παλαιότερες άπεικονίσεις της έπιθυμίας, δπως τά κατορθώ
ματα τοΰ Βασιλιά ’Αρθούρου συνδέονται μέ τά κατορθώματα 
τοΰ Βασιλιά ’Αλέξανδρου. Έτσι τό περιεχόμενο της ούτοπίας 
μεταβάλλεται άνάλογα μέ τήν κοινωνική κατάσταση. Κατά 
τόν δέκατο ένατο αιώνα ή σχέση τής ουτοπίας πρός τήν κοι
νωνία εκείνης ̂ τής εποχής μπορεί νά διακριθεΐ καθαρά, καθα
ρότατα, στό εργο τοΰ Σαιν Σιμόν καί τοΰ Φουριέ ό όποιος 
υπήρξε σπουδαίος, άκριβής καί νηφάλιος άναλυτής. Προέβλε- 
ψε, την Ιλευση τοΰ μονοπωλίου άπό τό 1808 στό βιβλίο του 
Θεωρία των τεσσάρων κινήσεων. Μέ άλλους λόγους στήν 
περίπτωσή του έχουμε έπίσης καί τήν άρνητική ουτοπία. Τό
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περιεχόμενο αλλάζει, άλλά υπάρχει μιά σταθερά ώς πρός τήν 
κατεύθυνση, έκφρασμένη ψυχολογικά, ας πούμε, ώς έπιθυμία 
έντελώς ανεξάρτητη άπό το περιεχόμενο — μιά έπιθυμία ή 
όποία συνιστα τή διέπουσα καί πάνω άπ’ όλα μοναδική ποιό
τητα όλων τών ανθρώπινων όντων. Τώρα, όμως, αρχίζουν τά 
έρωτήματα καί οι έπιφυλάξεις: Τί έπιθυμώ ώς τό καλύτερο; 
Στό σημείο αύτό θά πρέπει κανείς νά «έξέλθει» άπό τήν 
«καταγωγική έστία» (Stamnhaus) τών ουτοπιών, δηλαδή άπό 
τίς κοινωνικές ουτοπίες, χάριν τής ολότητας, καθώς λέμε, 
προκειμένου νά δοΰμε τίς άλλες περιοχές τής ουτοπίας, πού 
δέν φέρουν τήν ονομασία τής «τεχνολογίας». 'Υπάρχει αρχι
τεκτονική ή όποία ουδέποτε πραγματώθηκε άλλά ή όποία 
σχεδιάστηκε, μιά έπιθυμιακή αρχιτεκτονική σπουδαίας τεχνο
τροπίας. 'Υπάρχει άρχιτεκτονικη τοΰ θεάτρου ή όποία στήθη
κε φθηνότατα μέ χαρτόνι καί ή όποία δέν στοίχισε πολύ χρή
μα όταν τό χρήμα ελειπε καί ή τεχνολογία δέν ήταν άκόμη 
άρκετά άνεπτυγμένη. Κατά τήν έποχή τοΰ μπαρόκ κυρίως 
κατά τήν έποχή τοΰ βιεννέζικου θεατρικοΰ μπαρόκ, υπήρξαν 
τεράστια κτήρια πού δέν θά μποροΰσαν ποτε νά κατοικηθοΰν 
διότι ήταν φτιαγμένα άπό χαρτόνι καί φαντασία, άλλά διέθε
ταν παρά ταϋτα, μιάν εμφάνιση. 'Υπάρχουν οί ιατρικές ουτο
πίες, οι όποιες, ούτε λίγο ούτε πολύ άναγγέλλουν τήν κατάρ
γηση τοΰ θανάτου — εναν τελείως τρελό μακρινό στόχο. ’Αλλά 
κατόπιν υπάρχει κάτι τι μετριοπαθέστερο, όπως ή κατάργηση 
καί ή άνακούφιση τοΰ πόνου. Τώρα αΰτό είναι στ’ αλήθεια 
πολύ ευκολότερο καί εχει πραγματοποιηθεί μέ τήν επινόηση 
τής άναισθησίας. Ό  στόχος δέν είναι μόνο ή θεραπεία τής 
αρρώστιας, άλλά θά πρέπει νά επιτευχθεί καί τοΰτο — οΐ 
άνθρωποι μετά άπό μιάν έγχείριση νά βγαίνουν υγιέστεροι άπ’ 
ότι ήταν πριν. Μ’ άλλους λόγους, υπάρχει μιά ανάπλαση τοΰ 
όργανισμοΰ κατά τόν ίδιο άκριβώς τρόπο πού υπάρχει μιά 
άνάπλαση τοΰ κράτους. 'Υπάρχει προπάντων καθώς ελεγα 
στήν άρχή, τό ουτοπικό στοιχείο στή Θρησκεία. Αύτό είναι 
όντως τό Θείο βασίλειο, έκείνο τό όποίο εμφανίζεται στό τέ
λος, ή έκείνο τό όποίο αναγγέλλει, έκείνο τό όποίο ό Μεσ
αίας, ό Χριστός, φέρει — μακρινές έπιθυμιακές εικόνες, μέ
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τεράστιο περιεχόμενο καί μεγάλο βάθος, πού εμφανίζονται έδώ, 
καθώς επίσης, πιστεύω, πρέπει κανείς νά βλέπει, και τίς κοι
νωνικές έπίσης ούτοπίες καί δ,τι αντηχεί σ’ αύτές τίς έπιθυ- 
μιακές εικόνες καί κινητοποιείται άπ’ αύτές. 'Ωστόσο, αΰτοΰ 
τοΰ είδους οί έπιθυμιακές εικόνες μπορούν νά συζητιοΰνται 
ξεχωριστά άναλόγως τοΰ κατά πόσο οί παρούσες συνθήκες 
έπιτρέπουν τήν πραγμάτωσή τους — μ’ άλλους λόγους, στόν 
χώρο, στόν τόπο μιας αντικειμενικής ρεαλιστικής δυνατότη
τας. Ή  δυνατότητα άντιμετωπίζεται ώς φτωχός συγγενής 
των άλλων κατηγοριών έπίσης δέν κατονομαζεται σαφώς — ή 
δυνατότητα...

ΑΝΤΟΡΝΟ: ...άκόμη κι ό Χέγκελ τήν πραγματεύθηκε κατά 
πολύ πενιχρό τρόπο. *

ΜΠΛΟΧ: Ναί, άκόμη κι ό Χέγκελ τήν πραγματεύθηκε 
κατά πολύ πενιχρό τρόπο. Ή ταν υποχρεωμένος νά τήν άντι- 
μετωπίσει ετσι πρός χάριν της παλιας του αντίληψης: Δέν 
ΰπά(5χει τίποτα δυνατόν πού νά μήν είναι πραγματικό. 'Αν 
δέν ηταν πραγματικό δέν θά μπορούσε νά είναι δυνατόν. Μέ 
άλλους λόγους ή δυνατότητα άποτελεΓ άπολύτως υποκειμενι
κή — άναστοχαστική κατηγορία στά κείμενα τοΰ Χέγκελ.

ΑΝΤΟΡΝΟ: Γι* αυτό δέχεται ενα «ράπισμα».
ΜΠΛΟΧ: Δέχεται ένα «ράπισμα». Άλλά δταν ό ωκεανός 

της δυνατότητας είναι πολύ μεγαλύτερος άπό τή συνήθη μας 
ξηρά της πραγματικότητας, πού θά μποροΰσε κανείς νά τήν 
άποκαλέσει μέριμνα βιοτική (zurhandenheit)* — χωρίς νά φε- 
ρει στό νοΰ συσχετίσεις — μέ τήν άδειά σου...

ΑΝΤΟΡΝΟ: Παρακαλώ!
ΜΠΑΟΧ: ...χωρίς νά άνακαλεί τήν «αυθεντικότητα» (Ei- 

genlicheit)**, τότε μποροΰμε νά δοΰμε δτι ή δυνατότητα εΓχε 
καταπιεστεί πολύ άσχημα. Υπάρχει ένα πολύ σαφές συμφε-

* Zurhandenheit: χαϊντεγκεριανός ορος άναφερόμενος στά πρότυπα μέ 
τα όποία ασχολούνται στόν καθημερινό τους βίο οί άνθρωποι.

** Ό Μπλόχ άναφέρεται έδώ στό βιβλίο τοΰ Άντόρνο Τά άλαμπουρ- 
νέζικα τήζ Αυθεντικότητας (Jargon des Eigentlichkeit, 1964), δπου κριτι- 
κάρεται όξύτατα τό ιδίωμα καί ή υπαρξιστική ιδεολογία τοΰ Χάιντεγκερ.
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ρον πού έχει έμποδίσει τόν κόσμο νά μετασχηματισθεί σ’ αΰτό 
πού είναι δυνατόν, καί εχει έλάχιστα άντιμετωπισθεί καί, καθώς 
ειπώθηκε, έχει πενιχρή παρουσία στή φιλοσοφική περιοχή γιά 
νά μήν αναφέρουμε τίς προσβολές, πού εχει δεχτεί, οΐ οποίες 
είναι αντίστοιχες, μέ τίς προσβολές πού έχει δεχτεί τό στοι
χείο τής ουτοπίας.

ΑΝΤΟΡΝΟ: Ναί, κι έδώ θά ήθελα νά έπιστρέψουμε στό 
έρώτημα πού έθεσε ό κ. Κρύγκερ σχετικά μέ τό περιεχόμενο 
τής ουτοπίας. Πιστεύω, Έρνστ, πώς εχεϊς ξετυλίξει μπροστά 
μιας μιά ολόκληρη σειρά άπό —πώς να τό πώ— άπό πολύ 
διαφορετικούς τυπους ουτοπικής συνείδησης. Αΰτό έχει σέ 
μεγάλο βαθμό νά κάνει μέ τό θέμα, διότι δεν υπάρχει κάποιο 
είδος μοναδικού, σταθερού ούτοπικοϋ περιεχομένου. "Οταν μί
λησα γιά τήν «ολότητα» κατά κανέναν τρόπο δέν περιόριζα 
τή σκέψη μου στό σύστημα των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά 
σκεπτόμουν μάλλον τό γεγονός πώς δλες οί κατηγορίες μπο
ρούν νά αλλάξουν άνάλογα πρός τή δική τους σύσταση. "Ετσι 
θά έλεγα πώς τό ουσιώδες σχετικά μέ τήν έννοια της ουτο
πίας είναι δτι δέν συνίσταται σέ μιάν ορισμένη μοναδική έπι- 
λεγμένη κατηγορία ή οποία μεταβάλλεται καί άπό τήν όποια 
τό κάθε τι συντίθεται, δπως γιά παράδειγμα άν υποθέσει κανείς 
πώς ή κατηγορία τής ευτυχίας άπό μόνη της άποτελεί τό 
κλειδί γιά τήν ουτοπία.

ΚΡΥΓΚΕΡ: ...ούτε καί ή κατηγορία της έλευθερίας;
ΑΝΤΟΡΝΟ: Οΰτε καί ή κατηγορία τής έλευθερίας μπορεϊ 

νά άπομονωθεί. "Αν δλος αύτός ό συλλογισμός στηριχθεί στό 
γεγονός δτι βλέπουμε τήν κατηγορία τής έλευθερίας μόνον ώς 
τό κλειδί γιά τήν ουτοπία, τότε τό περιεχόμενο τοΰ ιδεαλισμού 
θά είχε στήν πραγματικότητα τό ίδιο νόημα μέ τήν ουτοπία, 
διότι ό ιδεαλισμός δέν επιδιώκει παρά τήν πραγμάτωση τής 
έλευθερίας χωρίς πρακτικά νά περιλαμβάνει τήν πραγμάτωση 
τής ευτυχίας. Βρίσκεται ετσι μέσα σ’ ένα πλαίσιο δπου έμφα- 
νίζονται καί συνδέονται δλες αυτές οί κατηγορίες. Ή  κατηγο
ρία τής ευτυχίας προβάλλεται πάντοτε άπό κάτι τι τό θλιβερό 
ώς απομονωμένη κατηγορία καί εμφανίζεται ώς άπατηλή στίς 
άλλες κατηγορίες. Θά μεταστρεφόταν, άκριβώς δπως, άπό τήν

18



ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ

άλλη μεριά, καί ή κατηγορία τής έλευθερίας, ή όποία δέν θά 
ήταν πλέον ένας αυτοσκοπός καί ένας καθ’ έαυτόν σκοπός 
της υποκειμενικότητας (innerlichkeit) άλλά θά όφειλε νά 
πραγματώσει τόν έαυτό της.

Βέβαια, πιστεύω —καί μέ συγκινεϊ πάρα πολύ Έρνστ, τό 
γεγονός δτι ήσουν εσύ έκείνος πού τό έθιξε, αύτό, διότι ή δική 
μου σκέψη τριγύριζε στό θέμα αύτό κατά τά πρόσφατα χρό
νια— πώς ό ζήτημα σχετικά μέ τήν κατάργηση τοΰ θανάτου 
άποτελεί πράγματι τό κρίσιμο σημείο. Αύτό άποτελεί τήν 
καρδιά τοΰ ζητήματος. Καί μπορεί νά έξακριβωθεί πολύ εύ
κολα· άρκεΐ νά μιλήσει κανείς κάποια στιγμή γιά τήν κατάρ
γηση τοΰ θανάτου μέ ένα καθώς λέμε εύμενώς διακείμενο 
άτομο —δανείζομαι τήν έκφραση αύτή άπό τόν Ulrich Son- 
nennmann πού τήν έπλασε καί τήν καθιέρωσε. Τότε θά έπαιρνε 
μιάν άπάντηση τόσο άμεση καί αυτόματη δσο θά ήταν ή 
άντίδραση τοΰ άστυνομικοϋ πού θά σας κυνηγουσε άν ρίχνατε 
μιά πέτρα στό αστυνομικό τμήμα. Ναί, άν ό θάνατος καταρ- 
γοΰνταν άν οΐ άνθρωποι δέν πέθαιναν πλέον, αύτό θά ήταν τό 
τρυφερότερο καί φρικτότερο πράγμα στόν κόσμο, θά έλεγα 
πώς αύτό άκριβώς είναι τό είδος άντίδρασης πού άντιμετωπί- 
ζει στήν πραγματικότητα ή ουτοπική συνείδηση τίς περισσό
τερες φορές. Ή  ταύτιση μέ τόν θάνατο είναι κάτι πού υπερ
βαίνει τήν ταύτιση τών ανθρώπων μέ τίς ύπάρχουσες κοινω
νικές συνθήκες, μέσα στίς όποιες αναπτύσσονται.

Ή  ουτοπική συνείδηση σημαίνει μιά συνείδηση γιά τήν όποία 
ή δυνατότητα νά μήν πεθαίνουν πλέον οί άνθρωποι δέν χαρα
κτηρίζεται πλέον άπό κάτι τι τρομερό άλλά, άπεναντίας, άπο- 
τελεϊ αΰτό άκριβώς πού θέλει κανείς.

’Επί πλέον είναι πολύ έντυπωσιακό -έκανες λόγο προη
γουμένως γιά μέριμνα βιοτική (Zurhandenheit)— δτι ό Χάι- 
ντεγκερ ώς έναν ορισμένο βαθμό είχε ήδη συκοφαντήσει τό 
έρώτημα σχετικά μέ τή δυνατότητα μιας χωρίς θανατο ύπαρ
ξης ώς ένα άπλό όντικό έρώτημα πού άφορα τό τέλος της 
ύπαρξης (Daseinende) καί ήταν της γνώμης δτι ό θάνατος, 
άς ποΰμε, θά διατηρούσε τήν άπόλυτη, όντολογική, συνεπώς 
ούσιαστική θέση του μόνον άν έπρόκειτο νά εξαφανιστεί όντι-
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κά (δηλαδή, στή σφαίρα τοΰ ύπαρκτοϋ) — δτι αύτή ή καθα- 
γίαση ή ή άπολυτοποίηση τοΰ θανάτου στή σύγχρονη φιλοσο
φία, τήν οποία αντικρίζω οπωσδήποτε ώς τήν απόλυτη άντι- 
ουτοπία, άποτελεΐ έπίσης τήν κρίσιμη κατηγορία.

Έ τσι θά ελεγα πώς δέν υπάρχει μιά μοναδική κατηγορία 
μέ τήν όποία θά μάς έπέτρεπε ή ουτοπία νά τήν ονοματίσου
με. Άλλά άν θέλει κανείς νά δει τό ζήτημα στήν ολότητά του 
τότε αυτό τό πρόβλημα είναι πραγματικά τό σπουδαιότερο 
άπό όλα.

ΚΡΓΓΚΕΡ: Κύριε Μπλόχ, θά δεχόσασταν δσα έχουν ανα
πτυχθεί ώς έδώ, δηλαδή, ότι, ώς ένα βαθμό, ό φόβος των 
ανθρώπων γιά τόν θάνατο, ό φόβος γιά τό γεγονός πώς θά 
πρέπει νά πεθάνουν, άποτελεΐ τήν πιό βαθειά καθώς και την 
πιό γνήσια ρίζα της ουτοπικής σκέψης;

ΜΠΛΟΧ: Ναί. Ή  έγνοια γιά τόν θάνατο έμφανίζεται σέ 
δύο περιοχές: στή μιά περίπτωση, έμφανίζεται, στήν ιατρική, 
όπου είναι πρακτική, εμπειρική ή έπαγγελματική, άς ποϋμε· 
στήν άλλη, στή θρησκεία. Ο χριστιανισμός θριάμβευσε κατά 
τούς πρώτους αιώνες της παρουσίας του μέ τήν κραυγή: «Είμαι 
ή ανάσταση καί ή ζωή!» Θριάμβευσε μέ τήν Έπί τοΰ "Όρους 
'Ομιλία καί μέ τήν έσχατολογία. Πράγματι, ό θάνατος απει
κονίζει τήν σκληρότερη άντι-ουτοπία. Τό κάρφωμα τοΰ φερε- 
τρου βάζει τέλος σ’ όλες μας τίς ατομικές πράξεις _μιά γιά 
πάντα. Μ’ άλλα λόγια καταλύει κι αυτό πού προϋπήρξε.

Καί πότε λοιπόν υπήρξε κάτι άλλο; Υπάρχει από τον Βολ- 
ταιρο μιά εικόνα απόγνωσης — ή απόλυτη απόγνωση ενός 
ναυαγοϋ πού κολυμπάει στα κύματα καί παλεύει κι άγωνια 
γιά τή ζωή του όταν παίρνει τό μήνυμα πώς αυτός ό ωκεανός 
όπου βρίσκεται δέν εχει άκτή άλλά πώς ό θάνατος βρίσκεται 
κυριολεκτικά μέσα στό παρόν στό όποΤο βρίσκεται ναυαγός. 
Νά γιατί ό αγώνας τοΰ κολυμβητή δέν θά τόν βγάλει πουθε
νά, γιατί ποτέ του δέν θ’ άράξει.

Θά παραμένει πάντα στά ιδια. Βέβαια, αύτή ή πανίσχυρη 
άντι-ουτοπία υπάρξει, κι αύτό πρέπει νά λέγεται, γιά νά γίνο
νται τά πράγματα ακόμη χειρότερα. Διαφορετικά, δέν θά υπήρχε 
διόλου ή χαΐντεγκεριανή έκείνη «ουσία» (Wessen), άν δέν υπήρχε
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κάτι τι έδώ στήν πραγματικότητα πού είναι αναπόφευκτο καί 
δέν εχει ιστορία μέχρι σήμερα καί δέν μεταβάλλεται πραγμα
τικά — επομένως, άν ή ίδια αύτή πραγματικότητα δέν περι- 
φρουροΰσε τόν εαυτό της τόσο εξαιρετικά άπό μιαν υπόθεση ή 
οποία δημιουργεί προηγούμενο.

Καί στό σημείο αΰτό προσεγγίζουμε τήν περιοχή τοΰ αι
σθήματος της έλευθερίας. Αύτή συνδέεται μέ «τά όνειρα γιά 
μιά καλύτερη ζωή», πού απεικονίζουν οί κοινωνικές ουτοπίες, 
άλλά διακρίνονται απ’ αύτή. Στίς κοινωνικές ούτοπίες, ιδιαί
τερα, οί καλύτερες δυνατές συνθήκες κοινωνικής ζωής καθο
ρίζονται είτε διαμέσου τής έλευθερίας είτε διαμέσου της τά
ξης. Ή  έλευθερία έδώ είναι μιά μεταβλητή ή ενα έπικουρικό 
μέσο γιά μιά καλύτερη δυνατή ζωή. Ή  έλευθερία ώς αίσθημα 
δέν έμφανίζεται στήν ουτοπία, άλλά στό φυσικό δίκαιο, καί 
ασφαλώς στό φιλελεύθερο φυσικό δίκαιο τοΰ δεκάτου όγδοου 
αιώνα σέ συνδυασμό μέ τό όρθό βάδισμα, μέ τήν άνθρωπινη 
άξιοπρέπεια, πού τήν έγγυαται μόνο ή έλευθερία. Ό  Γουλ- 
λιέλμος Τέλλος καί τά δράματα τοΰ ’Αλφιέρι βρίθουν μεγάλων 
έλευθεριακών φυσιογνωμιών πού κρατοΰν μιάν ανεξάρτητη στάση 
καί φαντάζουν «Κάτω ό Τύραννος». Έδώ βλέπει κανείς τό 
φυσικό δίκαιο, καί αΰτό βρίσκεται έπίσης μέσα στή σφαίρα 
της άντικειμενικής καί τής πραγματικής δυνατότητας, άλλά 
δέν είναι ενα καί τό αυτό, μέ τήν κοινωνική ουτοπία. Μέ 
άλλους λόγους, υπάρχουν δυό κομμάτια ουτοπίας: υπάρχουν 
οί κοινωνικές ούτοπίες ώς κατασκευές μιας συνθήκης κατά 
τήν όποια δέν υπάρχουν έργαζόμενοι καί καταπιεζόμενοι- καί 
υπάρχει τό φυσικό δίκαιο, στή σφαίρα τοΰ οποίου δέν υπάρ
χουν ταπεινωμένοι καί καταφρονεμένοι. Αύτή ή δεύτερη σφαί
ρα είναι πού προσπάθησα ν’ άπεικονίσω στό βιβλίο μου Φυσι
κό δίκαιο καί ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τώρα υπάρχει καί jj-ΐά 
τρίτη. 'Οπωσδήποτε, τό άγαπημένο τέκνο της πίστης δέν είναι 
τό θαΰμα άλλά ό θάνατος κι αύτός είναι ό καλύτερος τρόπος 
γιά νά τήν έκφράσουμε. Ωστόσο, χρειάζεται ενα θαΰμα γιά ν’ 
απομακρύνουμε τή θέα τοΰ Θανάτου. Τοΰτο σημαίνει, λοιπόν, 
τήν άνάσταση τοΰ Χριστοΰ, δηλαδή τήν πίστη, ήτοι «Ποιός 
Θά μέ γλυτώσει άπό τά σαγόνια τοΰ Θανάτου;» καθώς λέγεται
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στή Βίβλο, στήν Καινή Διαθήκη. Αύτό είναι υπερβατικό. Είναι 
κάτι που έμεΐς δέν μπορούμε νά κάνουμε. "Έτσι χρειαζόμαστε 
τή βοήθεια της βάπτισης, τόν θάνατο καί τήν ανάσταση τοΰ 
Χρίστου. Στήν πορεία τό ουτοπικό στοιχείο ΰπερβαίνεται στήν 
εκλογή τών δυνατών του μέσων. Καί, παρ’ ολ’ αύτά, ανήκει 
στήν ουτοπία.

ΑΝΤΟΡΝΟ: Ναί, τό πιστεύω κι έγώ αύτό. Πράγματι, τό 
ζήτημα έδώ δέν άναφέρεται στή σύλληψη της κατάργησης 
τοΰ θανάτου ώς μιά έπιστημονική διαδικασία κατά τροπον 
ώστε νά περνάει κανείς τό κατώφλι άνάμεσα στήν οργανική 
καί τήν ανόργανη ζωή διαμέσου νέων ανακαλύψεων. Βέβαια, 
πιστεύω πώς χωρίς τήν ιδέα μιας αδέσμευτης ζωής, απελευ
θερωμένης άπό τόν θανατο, μιά ουτοπική ιδέα, η Ιδέα της 
ουτοπίας, δέν μπορεΤκάν νά είναι νοητή. Άπό τήν αλλη μεριά, 
ύπαινιχθήκαμε κάτι σχετικό μέ τόν θάνατο που θά μπορούσα 
νά πώ πώς ήταν πολύ όρθό. 'Υπάρχει κάτι τι βαθιά αντιφα
τικό σέ κάθε ουτοπία, δηλαδή, κάτι τι πού δέν μπορούμε νά 
τό συλλάβουμε καθόλου χωρίς τήν κατάργηση τοΰ θανάτου· 
τοΰτο περιέχεται στήν Ιδια τή σκέψη. Αύτό πού έννοώ είναι 
τό βάρος τοΰ θανάτου καί τοΰ κάθε τι πού συνδέεται μαζί του. 
’Οπουδήποτε δέν υπεισέρχεται κάτι τέτοιο, οπουδήποτε δέν 
λαμβάνεται ύπόψη ταυτοχρονα καί τό κατώφλι τοΰ θανάτου, 
δέν μπορεί νά υπάρχει όντως ουτοπία. Καί μου φαίνεται πώς 
αύτό εχει πολύ βαράές συνέπειες γιά τή θεωρία της γνώσης 
σχετικά μέ τήν ουτοπία — άν μπορώ νά τό πώ χοντρικά: Δεν 
μπορούμε νά πετάμε μιά εικόνα τής ουτοπίας κατά ενα δογ
ματικό τρόπο. Κάθε προσπάθεια να περιγράψουμε ή νά απει
κονίσουμε μιάν ουτοπία άπλά, δηλαδή, λέγοντας δτι, μιά ού- 
τοπία θά εχει τοΰτα κι εκείνα τά χαρακτηριστικά, θά ήταν 
μιά προσπάθεια νά άποφύγουμε τήν άντινομία τοΰ θανάτου 
καί να μιλήσουμε γιά τήν κατάργηση τοΰ θανάτου ώς εάν 
θάνατος νά μήν υπήρξε. Αύτό είναι ισως ή πλέον βαθειά αι
τία, ή μεταφυσική αίτια, πού δέν μπορούμε νά μιλάμε γιά τήν 
ουτοπία μόνο άρνητικά, δπως άποδεικνύεται σέ σπουδαία φι
λοσοφικά έργα τοΰ Χέγκελ, καί άκόμη πιό έμφατικά, τοΰ 
Μάρξ.
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ΜΠΛΟΧ: « ’Αρνητικά» δέν σημαίνει «υποτιμητικά».
ΑΝΤΟΡΝΟ: 'Οχι, όχι «μέ υποτίμηση τής ουτοπίας», άλλά 

μόνο μέ αποφασιστική άρνηση εκείνου ένεκα τοΰ οποίου ή 
ουτοπία είναι ή μόνη μορφή στήν οποία περιλαμβάνεται καί ό 
θάνατος, διότι ό θάνατος δέν είναι τίποτε άλλο άπό τή δύναμη 
έκείνου τό όποιο απλώς είναι δπως, άπό τήν άλλη μεριά, 
είναι καί ή προσπάθεια νά πάει πέραν αύτοΰ. Καί αυτός είναι 
ό λόγος πιστεύω —τό λέω πολύ επιφυλακτικά— της έντολής 
νά μήν «απεικονίζουμε» τήν ουτοπία ή τής έντολής νά μή 
συλλαμβάνουμε κάποιες ουτοπίες λεπτομερώς δπως ό Χέγκελ 
καί ό Μάρξ.

ΜΠΛΟΧ: Ό  Χέγκελ;
ΑΝΤΟΡΝΟ: Ό  Χέγκελ τό έπραξε τοΰτο στόν βαθμό πού 

υποβίβασε τόν παγκόσμιο μεταρρυθμιστή σέ αρχή καί διατύ
πωσε τήν ιδέα της άντικειμενικής τάσης πού υπάρχει στήν 
αντίθεση — αΰτό είναι δ,τι υιοθέτησε ό Μάρξ άμεσα άπ’ αυτόν
— καί της πραγματοποίησης τοΰ άπολύτου. Μέ άλλους λό
γους, αΰτό πού θά μπορούσε νά ονομάσει κανείς ούτοπία στά 
έργα τοΰ Χέγκελ, ή αύτό πού πρέπει νά ονομάσει ούτοπία 
στή νεότητά του, προέρχεται άμεσα άπ’ αύτην τή στιγμή. 
Αΰτό πού εννοείται εδώ είναι ή εντολή νά μή ρίχνουμε μιάν 
εικόνα ούτοπίας γιά χάρη ούσιαστικά τής ούτοπίας καί δ,τι 
έχει βαθειά σχέση μέ τήν έντολή «οΰ ποιήσεις εικόνα». Αύτό 
άποτελοΰσε καί τήν άμυνα πού προβλήθηκε ουσιαστικά ενα
ντίον τής φθηνής ούτοπίας, της απατηλής ούτοπίας, της ού
τοπίας πού μπορεί ν’ αγοραστεί.

ΜΠΛΟΧ: Συμφωνώ άπολύτως μαζί σου. Τοΰτο μας οδη
γεί ξανά στό πρώτο αληθινό έρώτημα, άς ποΰμε, καί στήν 
αληθινή κατάσταση πραγμάτων δπου ή ούτοπία διαχέεται, σέ 
δ,τι απεικονίζω ώς είναι (seind) ή σέ δ,τι απεικονίζω ώς 
ολοκληρωμένο έστω κι άν αύτό δέν υπάρχει παρά μόνο τμη
ματικά. Ώ ς τμήμα αΰτοΰ πού έχει υπάρξει ολοκληρωμένο 
συμπεριλαμ&άνεται ήδη δταν μπορώ νά τό απεικονίσω σ’ ένα 
βιβλίο. ’Εδώ έχει τουλάχιστον γίνει ήδη πραγματικό καί δπως 
είπες, τό έχουμε «ρίξει», τό έχουμε πρόχειρα περιγράφει, σέ 
μιάν εικόνα. 'Ετσι κανείς τρέφει αύταπάτες. Ή  πραγματική
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κατάσταση διαχέεται καί υπάρχει μιά πραγμοποίηση εφήμε
ρων και μή έφήμερων τάσεων, ώς έάν νά ηταν κιόλας^κατι 
περισσότερο άπό τάσεις, ώς έάν ή μέρα νά είχε κιόλας έρθει. 
Έ τσι ή εικονοκλαστική εξέγερση έναντίον αύτής της πραγ- 
μοποίησης είναι τώρα σ’ αΰτό τό πλαίσιο σωστή. Καί ή δυσα
ρέσκεια πρέπει νά κρατάει τή βάρδια της, στην οποία ο θανα- 
τος παρέχει άσφαλέστατα μόνιμο κέντρισμα. ’Όντως, ό θάνα
τος δέν είναι ή φράση «Τώρα πρέπει νά φύγει», καθώς είπε 
ό γέρο-Σοπενγάουερ · μάλλον μας ένοχλεΤ διαρκώς ωστε δεν 
μπορούμε νά δρουμε ικανοποίηση, ασχέτως τοΰ πόσο μεγάλη 
είναι ή ικανοποίηση καί ασχέτως τοΰ πόσο πολλά οικονομικά 
θαύματα καί πόσα κράτη προνοίας υπάρχουν.

"Ομως αυτός συνεχίζει νά υπάρχει, ενα «δέν - επρεπε - νά 
είναι» τοΰ οΰτοπικοΰ στοχασμού, της νοσταλγίας γιά μιά «άπο- 
κατάσταση - της - τάξης» ή ένα «έν γένει», όπου ή έλευθερία 
Θά ήταν, όπου τό κάθε τι θά ήταν ορθό ή συντροφικό μέ μιά 
βαθύτερη έννοια, μέ μιά έννοια πιό εκτενή άπό έκείνη τήν όποια 
άπεικονίζει ή κοινωνική οΰτοπία. Μιά τέτοια λαχταρα είναι 
παροΰσα, καί υπάρχει —γιά νά ξαναγυρίσω στον θανατο— ο 
άνθρώπινος φόβος τοΰ θανάτου, ό όποιος είναι έντελώς διαφο
ρετικός άπό τόν φόβο τοΰ θανάτου στά ζώα. Μέ άλλα λόγια, 
υπάρχει αύτός ό φόβος τοΰ Θανάτου πού πραγματικά είναι ριγ
μένος σέ μιάν εικόνα καί εδράζεται σέ μιά πλούσια εμπειρία την 
όποια άπέκτησαν τά άνθρώπινα όντα καί ή αίσθηση πού η 
πολλαπλότητα των στόχων συντρίβει. Διότι δέν υπάρχει τέτοιο 
πράγμα όπως ή οΰτοπία χωρίς πολλαπλότητα στόχων. Σε εναν 
μή-τελεολογικό κόσμο δέν υπάρξει τέτοιο πράγμα. Ό  μηχανι
στικός υλισμός δέν μπορεΤ νά εχει ουτοπία. Τό κάθε τι είναι 
παρόν μέσα σ’ αύτόν, μηχανιστικά παρόν. Έτσι, τό^γεγονός 
ότι υπάρχει μιά τέτοια ευαισθησία, σχετικά με ενα «επρεπε-  
νά - υπάρχει» δείχνει ότι υπάρχει έπίσης ουτοπία σε εκείνη την 
περιοχή όπου έχει καί τή μεγαλύτερη δυσκολία, και πιστεύω, 
Τέντυ, ότι σίγουρα συμφωνοΰμε έδώ: ή ουσιώδης, λειτουργία 
τής ούτοπίας είναι ή κριτική αύτοϋ τό όποιο είναι παρόν. Αν 
δέν είχαμε ήδη προχωρήσει πέρα άπό τούς φραγμούς, δεν θα 
μπορούσαμε ούτε κάν νά τούς άντιληφθοΰμε ώς φραγμούς.
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ΑΝΤΟΡΝΟ: Σίγουρα, έν πόση περιπτώσει, ουτοπία βρί
σκεται ουσιαστικά μέσα στήν αποφασιστική άρνηση, στήν 
αποφασιστική άρνηση αύτοϋ πού απλώς υπάρχει, καί συγκε
κριμενοποιώντας το ως κάτι ψευδές, συγχρόνως, δείχνει πάν
τοτε αΰτό τό όποιο θά επρεπε νά εΤναι.

ΧΘές, στή συζήτησή μας άνέφερες τή διατύπωση του 
Σπινόζα «Verum index sui et falsi»*. Τήν μετέτρεψα κάπως 
σέ σχέση μέ τή διαλεκτική άρχή τής αποφασιστικής άρνησης 
καί ειπα, Falsum —τό ψευδές— index sui et veri**. Αύτό ση
μαίνει δτι τό αληθές καθορίζεται μέσω τοΰ ψευδοΰς, ή μέσ(μ 
αύτοϋ τό όποιο κάνει τόν έαυτό του ψευδώς γνωστό. Καί 
στόν βαθμό πού δέν μας επιτρέπετε νά περιγράψουμε πρόχει
ρα τήν ουτοπία σέ μιάν εικόνα, στόν βαθμό πού δέν γνωρίζου
με, πιό θά ήταν τό όρθό πράγμα, γνωρίζουμε σίγουρα έπακρι- 
βώς ποιό είναι τό ψευδές.

Στήν πραγματικότητα, αύτή είναι ή μόνη μορφή της ου
τοπίας πού μας εχει δοθεί. “Ομως αΰτό πού θέλω νά πώ έδώ 
—καί ισως θά επρεπε νά συζητήσουμε γι’ αΰτό, Έρνστ— εχει 
έπίσης μιά συγκεχυμένη άποψη, διότι κάτι τρομερό συμβαίνει 
έξ αιτίας του δτι δέν μας έπιτρέπεται νά ρίξουμε τήν ουτοπία 
σέ μιάν εικόνα. Γιά νά γίνω πιό σαφής, μεταξύ έκείνων πού 
θά επρεπε νά είναι καθορισμένα, φαντάζεται κανείς αρχικά ώς 
λιγότερο καθορισμένο έκεινο τό όποιο τίθεται jxovov ώς κάτι 
αρνητικό. "Ομως τότε —καί αύτό πιθανώς νά είναι άκόμη πιό 
τρομακτικό— ή έντολή ένάντια σέ μιά συγκεκριμένη έκφραση 
της ούτοπίας τείνει νά δυσφημήσει τήν ούτοπική συνείδηση 
καί νά τήν καταποντίσει. 'Ωστόσο, αΰτό πού πραγματικά εί
ναι σημαντικό είναι ή βούληση ή όποία είναι διαφορετική. Καί 
σίγουρα αληθεύει πώς ό τρόμος πού αισθανόμαστε σήμερα στίς 
’Ανατολικές χώρες έν μέρει συνδέεται μέ τό γεγονός δτι, ώς 
αποτέλεσμα αύτοΰ πού ό Μάρξ κριτικάριζε στήν έποχή του 
σχετικά μέ τούς Γάλλους ούτοπιστές καί τόν Όουεν, ή ιδέα 
της ούτοπίας εχει στήν πραγματικότητα έξαφανισθεϊ πλήρως

* Τό αληθές δείχνει μαζί μέ τόν έαυτό του καί τό ψευδές.
** Τό ψευδές δείχνε; μαζί μέ τόν έαυτό του καί τό αληθές.
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άπό τή σύλληψη τοΰ σοσιαλισμού. Κατά συνέπεια, τό δργανο, 
τό πώς, τά μέσα μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας έχουν προτε
ραιότητα έναντι κάθε πιθανοΰ περιεχομένου, διότι δέν επιτρέ
πεται νά πεΤ κανείς τό οτιδήποτε σχετικά μέ τό πιθανό περιε
χόμενο. Μέ αύτόν τόν τρόπο ή θεωρία τοΰ σοσιαλισμού ή 
όποία είναι πλήρως έχθρική πρός τήν ούτοπία τείνει τώρα 
πράγματι νά γίνει μιά καινούργια ιδεολογία ή όποία άσχολεΤ- 
ται μέ τήν κυριαρχία τής ανθρωπότητας. Νομίζω ότι μπορώ 
νά θυμηθώ τήν έποχή πού άντιδικοΰσες στή Λειψία, δταν ό 
Ούλμπριχτ —δέν θέλω νά άναφερθώ άκριβώς στήν άποψή του 
διότι δέν είμαι σίγουρος δτι τή θυμαμαι καλά— διατύπωσε μιά 
άποψη εναντίον σου τήν έποχή έκείνη: Αύτό άποτελεί" άκρι
βώς φιλισταΐσμό· δηλαδή, διόλου δέν θέλουμε νά πραγματο
ποιηθεί-.

Σέ αντίθεση μέ δλα αύτά, ένα θά πρέπει νά κρατήσουμε 
ΰπ’ δψιν. 'Αν αληθεύει δτι μιά ζωή έν ελευθερίά καί ευτυχία 
θά ήταν σήμερα πιθανή, τότε αύτό τό ενα θά θεωροΰνταν μιά 
άπό τίς θεωρητικές μορφές τής ούτοπίας γιά τήν όποία σί
γουρα δέν εχω αρμοδιότητα, άπ’ δσο μπορώ νά κρίνω, άλλά 
ουτε καί έσύ. Δηλαδή, κανείς άπ’ τούς δυό μας δέν μπορεΤ νά 
πεΤ τι θά ήταν πιθανό, δεδομένης τής παρούσης κατάστασης 
τών παραγωγικών δυνάμεων — γι’ αυτές θά μπορούσε κανείς 
νά μιλήσει συγκεκριμένα, καί θά μπορούσε νά μιλήσει χωρίς 
νά τίς ρίξει πρόχειρα σέ μιάν εικόνα, θά μποροΰσε νά μιλήσει 
χωρίς αύθαιρεσία. Αν αύτά δέν μπορούν νά ειπωθούν, άν αύτή 
ή εικόνα δέν μπορεΤ —κατά κάποιον τρόπο θά έλεγα— νά έμ- 
φανισθεΤ μέσα στό πεδίο της αντίληψης, τότε διόλου δέν μπο
ρεΤ κανείς νά γνωρίζει θεμελιωδώς ποιός είναι ό πραγματικός 
λόγος της ολότητας, γιατί δηλαδή ολόκληρος ό μηχανισμός 
εχει τεθεΤ σέ κίνηση. 'Ας μέ συγχωρήσεις πού άνέλαβα τόν 
απροσδόκητο ρόλο τοΰ συνήγορου σχετικά μέ τό θετικό, όμως 
πιστεύω δτι, ^ωρίς αύτό τό στοιχεΤο, δέν μπορεΤ κανείς νά 
κάμει τίποτε σε μιά φαινομενολογία της ουτοπικής συνείδησης.

ΚΡΥΓΚΕΡ: Κύριε Μπλόχ, μπορώ νά σας ρωτήσω γιά 
άλλη μιά φορά: δέχεσθε δσα είπε ό κύριος Άντορνο σχετικά 
μέ τό δτι τό ούτοπικό στοιχείο έχει εξαφανισθεΤ παντελώς
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άπό τόν σοσιαλισμό ό όποιος κυβέρνα σήμερα τόν ’Ανατολικό 
κόσμο;

ΜΠΛΟΧ: Μέ τήν προσθήκη ότι εχει έπίσης έξαφανισθεί 
στήν Δύση καί ότι παρόμοιες τάσεις υπάρχουν καί αναπαρά
γουν τήν ενότητα τής εποχής παρά τίς μεγάλες αντιθέσεις 
αύτοϋ τοΰ είδους.

ΑΝΤΟΡΝΟ: D ’ accord [Σύμφωνοι].
ΜΠΛΟΧ: Ή  δύση καί ή ’Ανατολή είναι d’ accord. Βρί

σκονται μέσα στην ίδια άτυ^η βάρκα ώς πρός αύτό τό θέμα: 
τίποτε ούσιαστικο δέν έπιτρεπεται νά υπάρχει. "Ομως τώρα 
υπάρχει μιά διαφορά μεταξύ της έντολής ένάντια στό νά σχη- 
ματισθεί μιά εικόνα καί στήν προειδοποίηση ή έντολή νά ανα
βληθεί μιά τέτοια προσπάθεια. Ή  έντολή ή μάλλον ή θεμε
λιώδης υπόθεση έργασίας ή όποία ήταν τόσο αναγκαία γιά 
τόν Μάρξ, γιά νά μήν πώ πολύ περισσότερα σχετικά μέ τήν 
ούτοπία — αύτή ή υπόθεση ήταν προορισμένη μόνον ώς πολε
μική γιά κάποια περίοδο, μικρή ή μεγάλη· άπευθυνόταν εναν
τίον των άφηρημένων ούτοπιστών, οι οποίοι υπήρξαν οί πρό
δρομοι, καί οι οποίοι πίστευαν ότι άρκοΰσε κάνεις νά μιλήσει 
μόνο στή συνείδηση τών πλουσίων καί έκείνοι θά άρχιζαν νά 
πριονίζουν τό κλαδί πάνω στό όποίο κάθονταν. Ό  Μάρξ άντι- 
τάχθηκε στήν υπερτίμηση τών διανοητικών δυνάμεων τών άν- 
θρώπων, μιά υπερτίμηση ή όποία χαρακτήριζε τούς ουτοπι
κούς σοσιαλιστές. Μέ άλλα λόγια, τό συμφέρον επαιζε καί 
έδώ ενα ρόλο όπως έπίσης καί στήν έγελιανή ματιά (Blick) 
τοΰ συγκεκριμένου. Αύτό ήταν σίγουρα ενα φάρμακο ένάντια 
στήν άνεξέλεγκτη θεωρητική σκέψη, ένάντια στό ανεξέλεγκτο 
θεωρητικό πνεΰμα έκείνης τής έποψής. Χωρίς αύτό τό φάρ
μακο, τό Κεφάλαιο πιθανώς νά μην είχε ποτέ γραφεί καί 
ίσως δέν θά μπορούσε νά είχε γραφεί.

Ή  στροφή ένάντια στήν ούτοπία τήν όποία είχε έπιβάλλει 
ή έποχή αναμφισβήτητα είχε τρομακτικές επιπτώσεις. Πολ
λές άπό αύτές τίς τρομακτικές έπιπτώσεις πού έμφανίστηκαν 
όφείλονται στό γεγονός ότι ό Μάρξ φανέρωσε πολύ μικρό μέ
ρος μιας εικόνας, γιά παράδειγμα, στή λογοτεχνία, στήν τέ
χνη, σ’ όλα τά πιθανά πεδία αύτοϋ τοΰ είδους. Μόνον τό
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όνομα Μπαλζάκ εμφανίζεται- κατά τά άλλα υπάρχει κυρίως 
ενας κενός χώρος άντί των πρωτοβουλιών τών μαρξιστών νά 
προσεγγίσουν μιάν ανώτερη κουλτούρα, πράγμα πού θά ήταν 
δυνατον. Θεωρώ δτι αΰτό είναι μιά κατάσταση ή όποία μπο- 
ρεϊ νά έξηγηθεί ιστορικά καί έπιστημονικά, καί δτι άπό τή 
στιγμή πού αύτή ή ιστορική ~  επιστημονική κατάσταση δέν 
υπάρχει πλέον μπροστά μας, άπό τή στιγμή πού δέν πάσχου
με πλέον άπό μιάν υπεραφθονία ούτοπισμοϋ θά καταστεί ανευ 
νοήματος. Οί συνέπειες πού προκύπτουν άπ’ αΰτό υπήρξαν 
τρομακτικές, διότι οί άνθρωποι σέ μιά πλήρως διαφορετική 
κατάσταση άπλώς έχουν άναγάγει τίς προτάσεις τοΰ Μάρξ σε 
κυριολεξία.

Άπό τήν μαρξική σκοπιά είναι οπωσδήποτε αναγκαίο νά 
ένεργοΰμε ώς ντετέκτιβ καί νά άνιχνεύουμε καί νά αποκαλύ
πτουμε περί τίνος πρόκειται σέ κάθε περίπτωση — χωρίς κα
νένα είδος θετικισμοΰ. Κάνοντας αΰτό, μπορεί κανείς νά θέσει 
τά πράγματα μέ ορθό τρόπο, άλλά πρέπει νά μήν ξέχνα έκεί- 
νο τό άλλο πράγμα — τήν οΰτοπία. Διότι ό σκοπός τοΰ έγχει- 
ρήματος δέν είναι τεχνοκρατικός.

ΚΡΪΓΚΕΡ: Ποιος θά ήταν ό σκοπός τοΰ εγχειρήματος;
ΜΠΛΟΧ: Μιλήσαμε πρίν γιά τήν ολότητα άπό την όποία 

τό κάθε τι έξαρταται. Γιατί ξυπνά κανείς τό πρωί; Πώς προέ- 
κυψε μιά τέτοια ιδιαίτερα εντυπωσιακή κατάσταση ακριβώς 
στά μέσα τοΰ δεκάτου ενάτου αιώνα καί εκανε τον Wilhelm 
Raabe νά γράψει αύτή τή <̂ ράση: "Οταν ξυπνώ τό πρωί, ή 
καθημερινή μου προσευχή είναι: χάρισέ μου σήμερα τήν αυ
ταπάτη μου, τήν καθημερινή μου αυταπάτη. Διότι οί αυτα
πάτες είναι άναγκαίες, έχουν γίνει αναγκαίες γιά τή ζωή σ’ 
έναν κόσμο πλήρως στερημένο άπό μιάν ούτοπική συνείδηση 
καί άπό μιάν ούτοπική αναπαράσταση.

ΑΝΤΟΡΝΟ: Τό ίδιο θέμα έμφανίζεται έπίσης στό εργο τοΰ 
Μπωντλαίρ ό οποίος έξυμνεί τό ψέμα μέ παρόμοιο τροπο, καί 
δμως πολύ λίγες παραλληλίες υπάρχουν άνάμεσα στόν Μπω
ντλαίρ καί στόν Raabe.

ΜΠΛΟΧ: Δέν θά υπήρχε Γαλλική ’Επανάσταση, δπως 
είπε ό Μάρξ, χωρίς τίς ήρωικές αυταπάτες πού γεννοΰσε τό
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φυσικό δίκαιο. Βέβαια, οΐ αυταπάτες αΰτές δέν πραγματο- 
ποιήθηκαν, καί δ,τι πραγματοποιήθηκε άπ’ αυτές, ή έλεύθερη 
αγορά τής αστικής τάξης, διόλου δέν είναι δ,τι ονειρεύτηκαν 
οΐ άνθρωποι άν καί τό έπιθύμησαν, τό ήλπισαν, τό επιδίωξαν, 
ώς ουτοπία. Μέ τόν ίδιο τρόπο τώρα, άν έπρόκειτο νά προκό
ψει ενας κόσμος ό όποιος παρεμποδίζεται γιά προφανείς λό
γους, άλλά ό όποιος είναι έντελώς πιθανός, θά μπορούσε νά 
πει κανείς, είναι έκπληκτικό δτι αυτός ό κόσμος δέν είναι — 
αν ενας τέτοιος κόσμος, στόν όποΤο ή πείνα καί οι άμεσες 
άνάγκες εξαφανίζονταν, σέ πλήρη άντίθεση μέ τόν θάνατο, άν 
αύτός- ό κόσμος τελικά Θά μπορούσε εστω καί «νά έπιτρέπε- 
ται νά αναπνέει» καί νά άπελευθερωθεΐ, δέν θά ήταν μόνον 
κοινοτοπίες πού τελικά θά προέκυπταν καί μιά γκρίζα πρόζα 
καί μιά πλήρης ελλειψη προσδοκιών καί προοπτικών σχετικά 
μέ τήν ύπαρξη έδώ κι έκει, άλλά θά υπήρξε επίσης έλευθερία 
άπό τό κέρδος άντί τής ελευθερίας τοΰ κέρδους, κι αΰτό θά 
δημιουργούσε κάποιο χώρο γιά μιά γενική ενδεχόμενη άμφιβο- 
λία καί γιά ένα άποφασιστικό εναυσμα πρός τήν ούτοπία έκεί- 
νη ή όποία είναι τό νόημα της ^ρασούλας τοΰ Μπρέχτ: «Κάτι 
λείπει». Αύτή ή φράση, που είναι άπ’ τό Μαχάγκοννυ, είναι 
μιά άπό τίς πλέον βαθυστόχαστες φράσεις πού ε^ει γράψει ό 
Μπρέχτ, καί είναι δλες κι όλες δυό λέξεις. Τι είναι αύτό τό 
«κάτι»; 'Αν δέν έπιτρέπεται νά ριχθεΤ μέσα σέ μιάν εικόνα, 
τότε θά τό άπεικόνιζα ώς έν πορεία πρός τό είναι (seiend). 
Άλλά δέν έπιτρέπεται νά τό εξαφανίσει κανείς σά νά μήν 
πραγματικά υπήρχε ετσι ώστε νά μπορούσε νά πεΤ τοΰτο 
σχετικά μ’ αΰτό: «Πρόκειται γιά τό λουκάνικο». Κατά συνέ
πεια, άν δλα αύτά είναι σωστά, πιστεύω δτι ή ούτοπία δέν 
γίνεται νά εξαφανιστεί άπό τόν κόσμο εις πεΤσμα όποιουδήπο- 
τε πράγματος, άκόμη καί τής τεχνολογίας, τό όποιο σίγουρα 
πρέπει νά άναδυθεΤ καί τό όποιο θά βρίσκεται στήν εύρεία 
περιοχή τής ούτοπίας, θά άποτελεί μόνο μικρούς τομείς. Αύτή 
είναι μιά γεωμετρική εικόνα, ή όποία δέν εχει θέση έδώ, όμως 
μπορεΤ νά έξευρεθεΤ μιά άλλη εικόνα κατά τό παλιό λαϊκό 
ρητο «νηστικό άρκούδι δέν χορεύει». Οί άνθρωποι πρέπει πρώτα 
νά γεμίσουν τό στομάχι τους κι υστέρα μποροΰν νά χορέψουν.
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ΜΠΛΟΧ - ΑΝΤΟΡΝΟ

Αΰτό άποτελεί μιά conditio sine qua non γιά νά μπορούμε νά 
μιλούμε γιά τό κάτι άλλο χωρίς νά τό χρησιμοποιούμε γιά 
έξαπάτηση. Μόνον δταν οί καλεσμένοι έχουν καθίσει στό τρα
πέζι μπορεί ό Μεσσίας νά έλθει, μπορεϊ ό Χριστός νά ελθει. 
“Ετσι, ό Μαρξισμός στό σύνολό του, άκόμη καί δταν έχει 
φθάσει τήν πλέον φωτισμένη του μορφή καί εχει εκπληρώσει 
δλες τίς προσδοκίες του, είναι μόνον ένας όρος γιά μιά ζωή έν 
έλευθερίρ, γιά μιά ζωή έν εύτυχίρ, μιά ζωή πιθανής έκπλή- 
ρωσης, μιά ζωή μέ περιεχόμενο.

ΑΝΤΟΡΝΟ: Μπορώ νά προσθέσω κάτι; Φτάσαμε πολύ κοντά 
στήν όντολογική άπόδειξη τοΰ Θεοΰ, Έρνστ...

ΜΠΛΟΧ: Αύτό μέ ξαφνιάζει!
ΑΝΤΟΡΝΟ: Αύτό συνάγεται άπ’ δσα είπες δταν χρησιμο

ποίησες τήν φράση τοΰ Μπρέχτ —«κάτι λείπει»— μιά φράση πού 
στήν πραγματικότητα δέν θά μπορούσαμε νά τήν έχουμε άν οί 
σπόροι ή ή μαγιά αύτοϋ πού ή φράση δηλώνει δεν ήσαν πιθανά.

Πράγματι σκέφτομαι δτι άν δέν υπάρχει ενα είδος ίχνους 
άλήθειας στήν όντολογική άπόδειξη τοΰ Θεοΰ, άν τό στοιχείο 
της πραγματικότητάς του δέν έχει ήδη μεταβιβασθεί μέσα 
στή δύναμη της ίδιας τής σύλληψης, τότε όχι μόνο δέν θά 
υπήρχε ούτοπία άλλά ούτε κάν σκέψη.

ΚΡΥΓΚΕΡ: Σίγουρα αύτή ήταν ή σύλληψη πού θά ήθελα 
νά εισαγάγω κλείνοντας τή συζήτησή μας. Ήδη τή θίξαμε, 
καθηγητά Αντόρνο. Έπίσης είπαμε δτι ή ούτοπία άναφέρεται 
σ’ αΰτό πού λείπει. Έτσι, τό έρώτημα πού πρέπει νά θέσουμε 
καταλήγοντας είναι: σέ ποιό βαθμό οι άνθρωποι πραγματοποιούν 
τήν ουτοπία; Καί πράγματι έδώ εισέρχεται ή λέξη «ελπίδα». 
Εδώ μποροΰμε νά δώσουμε μιά έξήγηση αύτοΰ πού στήν πραγ

ματικότητα είναι έλπίδα καί αύτοΰ πού δέν είναι.
ΜΠΛΟΧ: Στήν έλπίδα τό θέμα άφορά τήν τελείωση, καί 

στόν βαθμό αύτόν άφορα τήν όντολογική απόδειξη τοΰ Θεοΰ. 
Όμως τό πιό τέλειο δημιούργημα ό Άνσέλμος τό εχει προϋπο- 
θεσει ως κάτι σταθερό, τό οποίο συγχρόνως περιλαμβάνει τό 
πλέον πραγματικό. Μιά τέτοια δοξασία δέν μπορεί νά ΰποστη- 
ριχθεί. ’Αλλά αύτό πού άληθεύει είναι δτι κάθε κριτική τής μή 
τελείωσης, της μή ολοκλήρωσης, τής έλλειψης ανεκτικότητας,
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ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ

καί της αδημονίας ήδη προϋποθέτει αναμφισβήτητα τή σύλλη
ψη καί τή νοσταλγία μιας πιθανής τελείωσης. Αλλιώς, δέν θά 
ύπηρχε μτρτελείωση, άν δέν υπήρχε κάτι εν διαδικασία, κάτι 
πού δέν είναι έκεί — άν ή μή-τελείωση δέν βρισκόταν μέσα 
στήν πορεία, συγκεκριμένα, ώς κριτικό στοιχείο. “Ενα πραγμα 
άντιτίθεται σίγουρα, καί άπό τή στιγμή πού θά προφυλαχθοΰμε 
άπό κάποιες παραιτήσεις, θά συμφωνήσουμε δτι: ή έλπίδα είναι 
τό άντίθετο της άσφάλειας. Είναι τό άντίθετο της άφελοϋς 
αισιοδοξίας. Ή  κατηγορία τοΰ κινδύνου ενυπάρχει πάντα μέσα 
της. Αύτή ή έλπίδα δέν είναι βεβαιότητα...

ΚΡΥΓΚΕΡ: Ή  έλπίδα μπορεΐ νά είναι άπογοητευτική.
ΜΠΛΟΧ: Ή  έλπίδα δέν είναι βεβαιότητα. ”Αν δέν μπορού

σε νά είναι άπογοητευτική, δέν θά ήταν έλπίδα. Ή  άπογοήτευ- 
ση είναι μέρος της. ’Αλλιώς, θά μπορούσε νά ριχθεί μέσα σέ 
μιάν εικόνα. Θά άφηνε τόν έαυτό της νά γίνει αντικείμενο πραγ- 
μάτευσης. Θά συνθηκολογούσε καί θά ελεγε: αυτό είναι πού 
ήλπισα. "Ετσι, ή έλπίδα είναι κριτική καί μπορεΐ νά είναι 
άπογοητευτική. Ωστόσο, ή έλπίδα άκόμη δένει μιά σημαία στό 
κατάρτι, άκόμη καί μέσα στήν παρακμή, μέ τήν έννοια δτι δέν 
δέχεται τήν παρακμή, άκόμη καί δταν αύτή ή παρακμή είναι 
ισχυρή. Ή  ελπίδα δέν είναι βεβαιότητα. Ή  έλπίδα κυκλώνεται 
άπό κινδύνους, καί είναι ή συνείδηση τοΰ κινδύνου καί συγχρό
νως, ή άποφασιστική άρνηση αύτοΰ πού συνεχώς είναι τό άντί
θετο, τοΰ πιθανοΰ αντικειμένου τό οποίο έλπίζουμε.

Ή  πιθανότητα δέν είναι πατριωτικές ζητωκραυγές. Τό άντί
θετο βρίσκεται έπίσης μέσα στό πιθανό. Τό στοιχείο πού 
άποτελεί έμπόδιο βρίσκεται έπίσης μέσα στό πιθανό. Ή  πα
ρακώλυση υπονοείται μέσα στήν έλπίδα παράλληλα μέ τήν 
ικανότητα της έπιτυχίας. "Ομως χρησιμοποιώ τή λέξη «δια
δικασία» ή όποία εχει πολλές σημασίες — στή χημεία, στήν 
ιατρική, στή νομική καί στή θρησκεία. Δέν θά υπήρχε καμ- 
jiuc διαδικασία άν δέν υπήρξε κάτι πού δέν θά επρεπε νά είναι 
ετσι. Συμπερασματικά, θά ήθελα νά αναφέρω μιά παραδόξως 
πολύ άπλή φράση τοΰ "Όσκαρ Ούάιλντ: «"Εναν χάρτη, τοΰ 
κόσμου πού δέν περιλαμβάνει τήν Οΰτοπία δέν άξίζει κάν τόν 
κόπο νά τόν κοιτάξεις».
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