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Τζόσουα Ντήvσταγκ: Ο nεσψωμός καλλ1εργεf τnν nολ1τ1κn υnευθuνότnτα 

«Ο απαwώδοξος είναι ο ενήμερος» 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ Δ ΥΝΑΤΟΝ Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩ

ΠΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ; ΠΩΣ ΘΑΑΓΩΝΙΣΤΕΙ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΜΟΝ ΑΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΕ 

ΑΥΤΟ; Ο ΤΖΟΣΟΥΑ ΝΤΗΝΣΤΑΓΚ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΣΙΜΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΕΡΓΕΙ ΤΗΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ 

Γράφει 
. ο Βασίλnς 
"Λαμπρ6-

πονλος 

Σ υζητήθnκε ευρέως στην 
Αμερική ένα βιβλίο που 
φάνηκε να εκφράζει μια � 
σημερινή τάση του·εθνι- � 

κού κλίματος. Ο τίτλος του είναι � 
"Πεσιμισμός" και αντιβαίνει εμ
φανώς σε ό,n έχουμε μάθει εδώ 
και δύο αιώνες να συνδέουμε με 
αυτή τη χώρα - άνοδο, ευημερία, 
άνθηση, ευκαιρία. Επιπλέον, ο ;;; 
συγγραφέας Τζόσουα Ντήνσταγκ � 

δεν είναι κάποιος rιλικιωμένος μισάνθρωπος φιλό
σοφος αλλά ένας νέος καθηγητής πανεmστημίου 
που υπερασπίζεται τις ευεργετικές συνέπειες της 
απαισιοδοξίας για την προοδευτική σκέψη. 

Κάποιοι είδαν το βιβλίο σαν σύμπτωμα της πα
ρακμής του αμερικανικού ονείρου κατά τη διάρκεια 
της Ρεπουμπλικανικής προεδρίας: Αντίθετα, ο συγ
γραφέας εmμένει πως μόνο ο πεσιμισμός μπορεί 
να απελευθερώσει την κριτική σκέψη από τον κα
ταναγκασμό της αισιοδοξίας η οποία επενδύει σε 
φρούδες ελπίδες. Κατά τον ΝτήνσταΥκ, ο πεσιμισμός 

, ·(ο οποίος διαφέρει ριζικά από το μηδενισμό) δεν εί
ναι θέμα προσωmκής διάθεσης αλλά συνιστά μια 
σοβαρή στοχαστική παράδοση των τελευταίων 
τριών αιώνων με τρεις εκδοχές -πολιτιστική, μετα
φυσική και υπαρξιακή. Σε αυτή την τριπλή παρά
δοση ανήκουν φιλόσοφοι, λογοτέχνες κι εmστήμο
νες όπως οι Ρουσώ, Λεοπάρντι, Σοπενχάουερ, Νίτσε, 
Φρόυντ, Καμύ, Ουναμούνο και Σιοράν. Το έργο τους 
μας θυμίζει πως ο πεσιμισμός είναι μια κοσμοθεω
ρiα (που ερεθίζεt τηv κριni<ή σκέψη), κι επομένως 
δεν πρέπει να συζηnέται σαν συ11αίσθnμα ή ψυχο
λογική στάση (που οδηγεί σε κατάθλιψη). 

Δυτική ιδέα 
Ευτυχία και δυστυχία, θετική κι αρνητική αποτί

μηση της ζωής μπορεί να υπήρχαν πάνiα, όχι όμως 
και η απαισιοδοξία, η οποία είναι μια αποκλεισnκά 
δυnκή και νεώτερη ιδέα. Μπορούμε να πούμε με 

""ιστορική ακρίβεια ότι η ιδέα αυτή δεν υπήρχε πριν 
τον Λάιμπνιτς και δεν είχε γίνει κατανοητή πριν τη 
διεθνή εmτυχία του μυθιστορήματος του Βολταί
ρου "Κανriντ" (1759). Ο πεσιμισμός ανακύπτει ως 

ο μέγας αντίπαλος του Διαφωτι
σμού που ευαγγελίστηκε τα 

φώτα, τη λογική, τη βελτίω
ση. Η φιλοσοφία και η εm

στήμη αλλά και τα ιδεολο-

Ο καθηγητής Ντήνσταγκ υπερασπίζεται nς ευεργεnκές συνέπειες πο11 έχει για την προοδευτική 
σκέψη η απαισιοδοξία. Ο απαισιόδοξος, λέει, αντλεί αυτοπεποίθπσn από την ανασφάλεια 

Η δύναμn τον αφορισμού 
ο Ντήνσταγκ αφιερώνει ένα ωραίο κεφάλαιο σε εκείνη τη γραφή που ταιριάζει περισσότερο στην 

πεσιμιστική σκέψη, τον αφορισμό. Κατά τη γνώμη του η γραφή αυτή περιλαμβάνει διάφορα φι

λοΛογικά είδη όπως ρητά, ποιήματα και αποσπάσματα. Ανακαλεί δεινούς δεξιοτέχνες όπως οι Πα
σκάλ, Λαροσφουκώ, αδελφοί Σλέγκελ, Νοβάλις και Βιτγκενστάιν. Η δύναμη του αφορισμού είναι το 
ότι ορίζει ένα ορίζοντα, εκφράζει με τρόπο επιγραμματικό μια νέα θέαση. Έτσι επιτυγχάνει τη διπλή 
του (λογοτεχνική και φιλοσοφική) ταυτότητα. Ό,τι χάνει σε επιχείρημα το κερδίζει σε ειρωνεία. Συνι
στά μια καίρια άρθρωση της αναπόδραστης θνητότητας. 

γικά κινήματα του φιλελευθερισμού, του πραγμα
nσμού και του σοσιαλισμού οραματίστηκαν μια κα
λύτερη κοινωνία, ένα ομορφότερο κό
σμο. Η απαισιοδοξία απορρίπτει τέτοι
ες γραμμικές και εξελικτικές ερμηνεί
ες του κόσμου. Αντίθετα, βλέπει το χρό
νο σαν βάρος (παρά ώθηση προς τα 
εμπρός), την πρόοδο σαν αυταπάτp. Ο 
απαισιόδοξος δεν ενδιαφέρεται να προ
χωρήσει διόn δεν mστεύει ότι υπάρχει · 
κάπου αλλού να πάει. 

ρο τρόπο κοινωνικής οργάνωσης σε ένα κόσμο που 
δεν εmζητεί ολοκλήρωση. Όπως η φιλοσοφία του 

τραγικού, έτσι και η πολιτική του πεσι
μισμού δεν καταδέχεται τα δεκανίκια 

. της ελπίδας. Μεριμνά για nς ανθρώπι-

Η αυτοκριτική της νεωτερικότητας 
από τον Ρουσώ ώς τον Μαξ Βέμπερ και 
τον Ορτέγκα συνιστά τη σύρριζη αμφι
σβήτηση του Διαφωτισμού, της ιστο
ρικής λογικής, της παρc;ιγωγικότητας, 
της τεχνοκρατικής γνώσης. Ο πεσιμι
σμός αποδέχεται την τραγικότητα της 
ζωής από την οποία δεν υπάρχει δια
φυγή. Γι' αυτό ο απαισιόδοξος δε.ν εm
ζητεί τη σύνθεση και την αρμονία αλλά 
αναγνωρίζει πως τα πάντα διέπονται 

joshua Foa·Dίerιotag 
PESSIMISM: 

, νες, πολύ ανθρώπινες και απτές ανά-· 
γκες της σημερινής πολιτείας. Η πρό
κλησή του συνίσταται στο εξής ερώτη
μα: Πώς θα ήτσν αν παύαμε να ενδια
φερόμαστε για το μέλλον και προση
λωνόμασταν στο παρόν; Αν δουλεύαμε 
όχι για μια επερχόμενη κοινωνία αλλά 
για τη δική μας; Αν προσπαθούσαμε να 
βελτιώσουμε όχι εκείνο που μοιάζει να 
πλησιάζει αλλά αυτό που έχει ήδη φτά-
σει; Ο Ντήνσταγκ συζητά τους κλασι
κούς της ανυποχώρητης απαισιοδοξίας 
όπως ο Αντόρνο αλλά εμπνέεται κι από 
εκείνους που την επιστράτευσαν για 
μια ασυμβίβαστη κριnκή όπως ο Φου
κώ. Αν αντιληφθούμε πως ο απαισιό
δοξος δεν αρνείται τη ζωή αλλά την ιστο
ρία, πως δεν αμφιβάλλει για την προ-
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από τη σύγκρουση. 

Προσήλωσn στο παρόν 
Αλλά πού μπορεί να οδηγήσει μια απαισιόδοξη 

θεώρηση του κόσμου αν όχι σε απογοήτευση και 
παραίτηση; Ο Ντήνσταγκ φαίνεται να υιοθετεί τον 
παλιό αφορισμό. κατά τον οποίο ο απαισιόδοξος 

δεν είναι ηποπαθής, απλώς ενήμερος. Πιστεύει 
όn ένας σώφρων πεσιμιστής δεν παραιτείται αλ

λά αντίθετα ενεργοποιείται για να βρει τον καλύτε-

Μισέλ Φουκώ, Τεοντόρ Αντόρνο. Ο πρώτος 
επιστράτευσε την απαισιοδοξία για μια 

ασυμβiβαστη κρ1nκn και ο δεύτερος 
θεωρείτα1 ένας κλασικός της 

ανυποχώρητης απαισιοδοξiας
. 

σπάθεια αλλά για την πρόοδο, τότε μπορούμε θαυ
μάσια να περιμένουμε τη δραστηριοποίησή του 
προς όφελος του ίδιου και των συνανθρώπων του. 

Με το ίδιο σκεπnκό, ο πεσιμιστής υπερασπίζεται 
την εξέγερση ενώ απαρνείται την επανάσταση. Ο 
Καμύ έχει συλλάβει την ακεραιότητα του αiιθρώ
που ο οποίος εξεγείρεται στο όνομα της πολιτικής 
ελευθερίας και της ηθικής συνέπειας χωρίς να κη
ρύσσει ένα καλύτερο μέλλον. Αγωνίζεται εδώ και 
τώρα γtα αυτό που εκείνος l<αι οι σύντροφοί του m
στέυουν ανιδιοτελώς. Το μετά και το πέραν δεν με
τρούν, το απώτερο και το ύ·στερο δε βαραίνουν. Κι 
αυτό δεν είναι ηρωισμός αλλά ρεαλισμός. Ο εξε
Ύερμένος άνθρωπος διεκδικεί το δικαίωμα της αμ
φισβήτησης, όχι της πίστης. 

Η ΑΝΑΡΧΗ 
ΘΕΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ 

Σε τελευταiα ανάλυση ο 

απαισιόδοξος δεν ψάχνει 

να εντοπiσει την τάξη 

του κόσμου, τη δικαίωση 

του αγώνα, τη λύση του 

αινiγματος. Αδιαφορεi 

για κάθε τι που 

βρiσκεται μετά τη φύση, 

για κάθε μεταφυσική 

υπόσχεση. Στερείται 

παραμυθίας. Ένα μόνο 

ξέρει: ό,τι είναι, εiναι. Και 

με αυτό προσπαθεί να 

πορευτεi. Ο 
αντιπροσωπευτικότερος 

ήρωας του βιβλiου 

αυτού είναι ο Σάντσο 

Πάντσα - όχι ο συνοδός 

του Δον Κιχώτη αλλά ο 

κυβερνήτης που 

καταφέρνει να τα βγάλει 

πέρα με μια βασική 

επάρκεια χωρίς να γίνει 

δονκιχωτικός και να 

γελοιοποιηθεί. Σε 

αντίθεση με έργα που 

προσφέρουν πρότυπα 

ηθικής και αισθηματικής 

άγωγής, το μυθιστόρημα 

του Θερβάντες δ�αθέτει 

το διδακτικό χαρακτήρα 

της παρωδίας. Ο 
πεσιμιστής βλέπει 

παντού χάος αλλά η 

έλλειψη νοήματος τον 

κάνει, αντί να παραιτηθεί, 

να επιχειρήσει να 

δημιουργήσει δικό του. 

· Ο "Πεσιμισμός" του 

Ντήνσταγκ αποτελεί μια 

συστηματική 

υπεράσπιση της άναρχης. 

εκείνης θέασης του 

κόσμου η οποία 

συνδυάζει απόλυτη 

φιλοσοφική δυσπιστία 

με εγρήγορη πολιτική 

υπευθυνότητα. 

Ο Βασίλnι; Λαμπρόπουλοι; 
καrέχει mν Έδρα Νεοελλn
νικnι; Φιλολογίαι; Κ. Π. Κα
βάφn σrο Πανεmσrfιμιο rov 
Μίσιγκαν. 


