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Τα όρια τnς αμφw/jfιτrωnς 
ΤΙ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΥ ΟΤΑΝ ΛΕ

ΜΕ «ΔIΑΦΩΤΙΣΜΟΣ»; οι ΓΑΛΛΟΙ 

- ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ, ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ ΚΑΙ ΡΟΥ

ΣΩ, οι ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΦΡΑΝΚΛΙΝΟΣ, 

ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ ΚΑΙ ΠΕΪΝ,01 ΒΡΕΤΑΝΟΙ 

ΛΟΚ, ΧΙΟΥΜ ΚΑΙ ΣΟΥΙΦΤ, οι ΓΕΡ

ΜΑΝΟΙ ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ, ΛΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ 

ΚΑΝΤ, Ο ΙΤΑΛΟΣ ΜΠΕΚΑΡΙΑ, Ο 

ΙΣΠΑΝΟΣ ΟΛΙΒΑΡΕΣ, Ο ΕΜΗΝΑΣ 

ΡΗΓΑΣ. ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΔΗΜ

ΔΗ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΟΝ 

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. ΟΜΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 

ΤΟΥΜΧΙΣΤΟΝ ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ, 

ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΜΕΓΑ ΜΕΡΟΣ 

ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥΣ 

Γράφει 

ανείς δεν 
α μ φ ι 
β ά λ λ ε ι  κ πως αυ

τοί οι στοχαστές (οι 
πρώτοι διανοού-
μενοι τnς νεωτερι
κότnτας) θεμελίω-

ο Βασίλης 
Λαμπ� 
πονλος 

σαν mν επιστήμη, 
τn λογοτεχνiα, τn 

φιλοσοφία και τnν πολιnκή του σύγ
χρονου κόσμου όπως τις γνωρίζου
με σήμερα. Αλλά ... 

Μετά τις θηριωδίες του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου προέκυψε η 
πεποίθηση πως όλα τα δεινά τόσο 
της τεχνολογίας όσο και του ολο
κληρωτισμού ανάγονται σmν υπερ
φίαλη αυτοπεποίθηση του Διαφωτι-
σμού, και πιο συγκεκριμένα mς άτε-

φωτισμός απέκτησε τελείως αρνη
nκό νόημα καθώς ταυτίστηκε με mν 
άνοδο το. υ καπιταλισμού, του ιμπε
ριαλισμού, παντός κοινωνικού ελέγ
χου και αποκλεισμού, καθώς και της 
λογικής που εκμεταλλεύεται αδί
στακτα συνάνθρωπο και φύση. Η δε
ξιά ήταν βεβαίως πολέμιος του Δια
φωτισμού από την εμφάνισή του 
τον 1 80 αιώνα διότι αντιλήφθηκε ότι 
απειλούσε την παραδοσιακή θρη
σκεία, οικονομία και εξουσία. Όμως 
τρεις αιώνες αργότερα για πρώτη 
φορά και η αριστερά καταδίκασε τη 
μείζονα αυτή τάση ως σκοταδιστική 
και καταπιεστική. 

Μόλις τα τελευταία τρία-τέσσερα 
χρόνια έχουν ακουστεί στον αγγλό
γλωσσο κόσμο κάποιες προοδευτι
κές φωνές που ισχυρίζονται ότι η 
γνήσια κληρονομιά του Διαφωτι
σμού έχει λησμονηθεί, κι αυτό είναι 
προς σοβαρά ζημίαν της αριστεράς. 

Για παράδειγμα, ο 
Τζόναθαν Ίσραελ 
(R a ai c al 

E η l i g h t e η m e η t: 

γκτης «ευρωκεντρι
κής αρσενικής λογι
κής» που γνωρίζει 
μόνο να κυριαρχεί 
στον κόσμο. Λίγο αρ
γότερα, η κριnκή του 
Διαφωτισμού συ
μπληρώθηκε όταν, 
με το τέλος mς αποι
κιοκρατίας, τα θύμα
τά της από τον« Τρίτο 
Κόσμο» κατηγόρη
σαν τη Δύση για την 
απάνθρωπη μεταχεί
ρισή τους. Γενικότε
ρα, οι υπέρμαχοι των 
«Φώτων» κατηγορή
θηκαν πως ποτέ δε 

Philosophy aηd the 
Makiηg of Modemity 
1650-1750, 2001) 
ιχνηλάmσε mν αμφι
σβητησιακή επίδρα
ση του Σπινόζα, ο 
Ντάριν ΜακΜάον 
(Eηemies of the 

Eηlighteηmeηt: The 
Freηch Couηter 
Eηlighteηmeηt aηd 
the Makiηg of Stephen Eric Bronner Moderηity, 2001) 

RECLAIMING ΤΗΕ ανέλυσε τηναντίδρα-

σκόπευαν να κάνουν ENLIGHTENMENT ση στο κίνημα και ο. 

την ελευθερία ή τη TOWARD Α POUTICS Σανκάρ Μούθου 

γνώση προσιτή σε OF RADICAL (E η li g h t  e η m  e η t  

γυναίκες, φτωχούς, ENGAGEMENT agaiηst Empire, 

σκλάβους, έγχρω- ΕΚΔ. COLUMBIA UNIVERSITY 
2003} πρόβαλε την 

μους, άρρωστους, PRESS, 2004, ΣΕΛ. 224 εγγενή αμφισβήτη-

φυλακισμένους, πε- ση του ιμπεριαλι-

ριθωριακούς και γενικά όσους δεν σμού. Το πιο πρόσφατο βιβλίο αυ-

συναντούσαν στις συναναστροφές τής της κατηγορίας, Reclaimiηg the 

τους. Eηlighteηmeηt: Toward a Politics of 
Radical Eηgagemeηt (2004) έχει το 

μεγαλύτερο θεματικό εύρος, όπως Καταciκn 
Για τη μεταμοντέρνα σκέψη, ο Δια- δείχνει και ο τίτλος του: διεκδικεί τον 

Οι θεωρnn.κοi Νόαμ 
Τ σόμιm και Ρiτσαρντ 

Ρόρn θεωρούν όn μια 
εναλλα'Κ'nκΠ προσέγγι-

ση σε αγνοημένες πnγές 
του πολιτισμού μqς 

όπως ο Διαφωτισμός 
(που βρήκε mν ελληνική 

του έκφραση στο 
πρόσωπο του Ρήγα 

Φεραίου) μπορεi 
να ανασύρει 

χρήσιμα πρότυ
πα ατομικής 
ευθύνης και 
συλλογικΠς 

δράσnς 

Διαφωτισμό για λογαριασμό μιας 
νέας πολιτικής ενεργοποίησης. Σκο
πός του συγγραφέα Στίβεν Έρικ 
Μπρόνερ είναι να τονiσει τη σημα
σία της παλιάς ριζοσπαστικής σκέ
ψης για τους σημερινούς αναγκαί
ους κοινωνικο-πολιτικούς αγώνες. 

Αποκατάστασn 
Ο Μπρόνερ παραδέχεται πως ο 

Διαφωnσμός είχε εξ αρχής πολλές 
ελλείψεις, οι οποίες στα χέρια των 
επιγόνων χρησιμοποιήθηκαν για να 
συγκαλύψουν δόλιους σκοπούς. 
Ισχυρίζεται όμως πως, αν διαβά
σουμε προσεκτικά τους πρωτοπό
ρους του, θα ανακαλέσουμε κάτι 
που σήμερα ξεχνιέται: το πάθος 
τους για κοινωνική δικαιοσύνη, πο
λιτική ελευθερία, κοσμοπολιτισμό, 
ανεξιθρησκία, επιστημονική έρευ
να και κυκλοφορία ιδεών. Ανεξάρ
τητα από τις παρωπίδες που τους 
φόρεσε η εποχή τους, εισήγαγαν 
στα νεώτερα χρόνια την ίδια την αρ
χή της κριτικής σκέψης. Αν σήμερα 
φιλοδοξούμε να υποβάλλουμε το 
καθετί σε ακριβοδίκαιη κριτική, το 
χρωστούμε σε αυτούς. 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 

Το βιβλίο αφιερώνει συγκεκριμέ
να κεφάλαια σε θέματα που θεωρεί 
κληρονομιά του Διαφωτισμού. Ο 
συγγραφέας γνωρίζει ότι όλα τα θέ
ματα είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμε
να: καλή η πρόοδος όμως κατα
στρέφει την παράδοση, καλοπροαί
ρετος ο.φιλελευθερισμός αλλά προ
δίδει την ισότητα, απαραίτητη η κα
τάργηση του γκέτο αλλά δεν υπερ
βαίνει τον ρατσισμό, σπουδαία η 
κουλτούρα όμως καταντά βιομηχα
νiα, χρήσιμα τα δικαιώματα αλλά δεν 
αυξάνουν την ελευθερία. Τα αντεπι
χειρήματα του Μπρόνερ είναι δύο. 

Πρώτον, δεν είναι σωστό να κρί
νουμε μια κοσμοθεωρία από τις 
υπερβολές της, κι επομένως δεν εί
ναι ιστορικά δίκαιο να χρεώσουμε 
στον Διαφωτισμό κάθε ολοκληρωτι
σμό, κάθε βιασμό, κάθε μηδενισμό 
που ακολούθησε. 

Δεύτερο, όσοι απορρίπτουν συλ
λήβδην αυτό το τεράστιο αναθεω
ρητικό εγχείρημα ταυτίζονται με τη 
συντηρητική παράταξη που εδώ και 
τριακόσια χρόνια αντιδρά πεισματι
κά σε κάθε προσπάθεια κριτικής και 
αλλαγής. 

ΠΟΥ ΔΕΝ ... ΕΡΧΕΤ ΑΙ 
Χάρη στον οξυδερκή σκεπτικισμό τους οι μεταμοντέρνοι εξακολου
θούν να φαίνονται καλύτερα ενημερωμένοι για τα διλήμματα του νέ
ου αιώνα. Πρώην συνοδοιπόροι τους και νυν ιδεολογικοί τους αντίπα
λοι, όπως ο Μπρόνερ, θα δυσκολευτούν αρκετά να απαντήσουν στις 
φιλοσοφικές ενστάσεις του σχετικισμού ώστε να διαμορφώσουν ένα 
πολιτικό πρόγραμμα που θα μπορεί να στεγάσει πολλές αριστερές τά
σεις. Εδώ και δύο δεκαετiες εξαγγέλλουν κάθε τόσο πως άρχισε η επι
στροφή στον ανθρωπισμό, σ m ν  τέχνη, στον συγγραφέα, στο μαζικό 
κίνnμα, σmν παράδοση, στις πανάρχαιες αξίες κ.λπ. 
Σύντομα διαψεύδονται (αφού, ως γνωστόν, καμιά τέτοια επιστροφή 
δεν συντελείται), έχουν όμως ήδη παραπλανήσει καλοπροαίρετους 
αναγνώστες. Αξιοπρόσεκτα βιβλία όπως του Μπρόνερ φροντίζουν 
τουλάχιστον να προτείνουν χωρίς να κάνουν απληροφόρητες προ, 
βλέψεις. Ο αγγλόγλωσσος αναγνώστης που θέλει να κάνει τη δική του 
διερεύνηση θα μπορούσε να αρχiσει από τον περιεκτικότατο οδηγό 
The Eηlighteηmeηt: Α 5ourcebook aηd Reader {2003) που επιμελή
θηκε ο Πολ Χάιλαντ. 

Ριζοσπαστική 
αριοτερn 
σκέψn 
Το βιβλίο είναι μικρό κι αποπνέει 
επείγοντα δυναμισμό. Δεδηλωμέ
νος του στόχος είναι η μεταμο
ντέρνα σκέψη, κυρίως στις μετα
στρουκτουραλιστικές εκφάνσεις· 
της, τις οποίες θεωρεί παρα1ψια
κές και ηποπαθείς. Δυστυχώς δεν ' 
δείχνει αρκετό σεβασμό στον στό
χο του ώστε να τεκμηριώσει τις 
απόψεις των εκπροσώπων του. 
Υπάρχουν αόριστες αναφορές σε 
αντίπαλες απόψεις, όμως τελικά, 
ενώ οι μεγάλοι μεταμοντέρνοι 
στοχαστές απουσιάζουν από το 
κείμενο, οι περισσότερες βιβλιο
γραφικές αναφορές γiνονται σε 
έργα του ... ίδιου του συγγραφέα. 
Είναι κρίμα που ένας εύγλωπος 
υποσmρικτής του Διαφωnσμού 
δεν μπήκε στον κόπο να διαφωτί
σει αρκούντως το κοινό του. 
Το βιβλίο αποτελεί χαρακτηριστι
κό σύμπτωμα της τρέχουσας προ
σπάθειας mς αριστερής σκέψης 
να βρει ανθεκτικά ερείσματα στη 
μετακομμουνιστική εποχή. Όσοι 
θεωρούν πως η θέση της αριστε
ράς είναι εξ ορισμού στην αντί
πραξη, κι επομένως εκτός του 
κρατούντος πολιτικού συστήμα
τος, παραμένουν με συνέπεια στο 
μεταμοντέρνο στρατόπεδο των τε
λευταίων εξήντα ετών, αντιστεκό
μενοι στους μηχανισμούς πει
θαρχίας και καταστολής που επι
νόησε ο Διαφωτισμός. Αντίθετα, 
όσοι θεωρούν πως η αριστερά 
πρέπει να βρει καινούργιους δρό
μους προς την εξουσία, προσπα
θούν να εντοπίσουν κάποιο ριζο
σπαστικό δυναμικό σε παλιότερες 
θεωρίες, από την αριστοτελική 
πολιτική ώς τον βρετανικό ρεπου
μπλικανισμό και τον αμερικανικό 
πραγματισμό. Στους δεύτερους 
ανήκει και ο Μπρόνερ, μαζί με άλ
λα γνωστά ονόματα όπως ο Τσόμ
σκι και ο Ρόρτι. Το επιχείρημά 
τους είναι πως μια εναλλακnκή 
προσέγγιση σε αγνοημένες πnγές 
του πολιτισμού μας μπορεί να 
ανασύρει χρήσιμα πρότυπα ατο
μικής ευθύνης και συλλογικής 
δράσης. Αν μη τι άλλο, οφείλει κα
νείς να τους τιμήσει για την εντι
μότητα της άρνησής τους να προ
σχωρήσουν σε οποιαδήποτε (νεο
) συντηρηnκή παράταξη. 

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος κατέ
χει mν έδρα κ. π. Καβάφη στο 
Πανεπιστήμιο του Μiσιγκαν. 


