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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του μεταμοντερνισμού, 

ύστερα από την μεσολάβηση της αποδόμησης, της διαπολιτισμι

κότητας και των φεμινιστικών σπουδών, η αναζήτηση της «ταυτό

τητας» και της «ετερότητας» αποτελούν πια κοινό τόπο τόσο στο 

χώρο της επιστημονικής έρευνας, όσο και των παραστατικών τε

χνών. Οι νέες επιστημονικές θεωρίες έρχονται να γονιμοποιήσουν 

τη θεατρική έκφραση και δημιουργία, που μπαίνουν σε νέους, 

πρωτόγνωρους δρόμους, μέσα από τη δραματοποίηση και το «έρ

γο σε εξέλιξη», το μεταθέατρο και την «performance». 

Ποια είναι η θέση της «τραγωδίας» και του «τραγικού» μέσα σ' 

αυτό το πολιτισμικό (<ρastiche»; 

Ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η τραγωδία σ' 
αυτή την εποχή της ύστερης νεοτερικότητας; 

Πώς ο σύγχρονος θεατής μπορεί να εννοήσει και να προσλάβει 

την αίσθηση του «τραγικού» σ' ένα εθνοφυλετικά και πολιτισμικά 

ανομοιογενές περιβάλλον, στις πραγματικές ή υποθετικές προσλαμ
βάνουσες του οποίου απευθύνεται το σκηνικό θέαμα; 

Μπορεί (κι αν ναι πώς) να υπάρξει η τραγωδία ως θεατρικό 
είδος, μετά το «θάνατό» της, που έχει .ήδη προ πολλού εξαγγείλει 
ο G. Steiner; 

Αν η «τραγωδία» είναι «κλασική>>, τότε τι σημαίνει «κλασικό» για 
τη συνείδηση ενός σύγχρονου θεατή, που βρίσκεται έξω και πέρα 

από τα χωρικά και χρονικά όρια του δυτικού πολιτισμού; 

Ακόμα περισσότερο μπορεί να υπάρχει σήμερα η έννοια του 
«κλασικού», ή μήπως πρέπει πια να κάνουμε λόγο για το (<ι<λασικό» 



Τραγωδία και Αυτονομία 

Βασίλης Λαμπρόπουλος 
Πανεπιστήμιο του Michigan 

Περισσότερο από κάθε άλλο λογοτεχνικό είδος, η τραγωδία έχει 

ασχοληθεί κατά κόρον με τον πολιτικό στοχασμό. Πέρα από την Ελ

ληνορωμαϊκή και την Ελισαβετιανή περίοδο, όλες οι μετα-Ανα

γεννησιακές τραγωδίες, από τον Γαλλικό Νεο--κλασικισμό και το 

Γερμανικό ή το Ισπανικό Μπαρόκ μέχρι τον Εξπρεσιονισμό και το 

Επικό θέατρο, διερευνούν τις απαιτήσεις και τα διλήμματα της 

πολιτικής κοινότητας, η οποία και θέλγεται από την ευμάρεια της 

ετερονομίας και διεγείρεται από τις προκλήσεις της αυτονομίας. 

Πολύ σωστά επεσήμανε ο Στάθης Γουργουρής (Stathis Gourgouris) 

ότι, «ως τεκμήριο του αδιεξόδου της (κοινωνικής) αυτονομίας -της 

προσπάθειας να αποδοθεί ο νόμος χωρίς να θεσμοθετηθεί μια 

υπερβατική τελεολογία - η τραγωδία αποτελεί μια έκφραση της δη

μιουργικής φαντασίας της κοινωνίας που ενσωματώνει όλο εκείνο 

το χάος μέσα από το οποίο προσπαθεί να φανταστεί (και να θε
σμοθετήσει) τον εαυτό της ως ένα άλλο» (Gourgouris 2003: 157). 

Δεδομένου αυτού του παγιωμένου ενδιαφέροντος στην αυτο-δια

κυβέρνηση, η μελέτη της τραγωδίας μπορεί να επωφεληθεί τα πλεί

στα από μια στενότερη ccσυνεργασία» με την πολιτική θεωρία. Για 

να γίνει εμφανής η δυναμική μιας τέτοιας προοπτικής, το παρόν 

δοκίμιο θα ασχοληθεί με ένα σημαντικό σύyχρονο έργο υπό το φως 

της πολιτικής οντολογίας του Κορνήλιου Καστοριάδη (Cornelius 

Castoriadis). 

Αν υπήρχε ένα θέμα που αποτελούσε το μόνιμο, παθιασμένο μέ

λημα καθ' όλη τη διάρκεια της θυελλώδους ζωής του Καστοριά-
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δη (1922-97), αυτό ήταν η δυνατότητα αυτονομίας. Αν υπήρχε μία 
αναζήτηση που έδινε ενότητα και συνέχεια στις διερευνήσεις του 
στην κοινωνία, στην πολιτική, στα οικονομικά, στη φιλοσοφία και 
στη ψυχανάλυση, αυτή ήταν προσπάθεια για αυτονομία. Σε όλα τα 
καθεστώτα διακυβέρνησης, σε όλες τις χρονικές περιόδους και τις 
θεωρίες, ο Καστοριάδης δεν έψαχνε μόνο τη δυνατότητα χειρα
φέτησης αλλά και την πιθανότητα αυτο-θεσμοθέτησης της κοι
νωνίας, δηλαδή της συνειδητής θέσπισης των δικών της νόμων. 

Ενώ θεωρούσε την αυτονομία ως την ύψιστη εκπλήρωση της 

προσωπικής και συλλογικής δυναμικής, ο Καστοριάδης ανα

φέρονταν συχνά στον τραγικό της χαρακτήρα. Δεν έκανε χρήση 

του επιθέτου «τραγικός» για να ασκήσει υπαρξιακή, ψυχολογική ή 

αισθητική κριτική. Αντ' αυτού, ήθελε να επισημάνει το βασικό χα

ρακτηριστικό της αυτονομίας ως «οντολογικό άνοιγμα» (Castoriadis 

1997a: 31 Ο) που θέτει από την αρχή όλα τα βασικά ερωτήματα, και 
ως εκ τούτου εμπεριέχει αρκετά ρίσκα, όπως επί παραδείγματι τον 

φόβο της ελευθερίας και την ανάγκη εξωτερικής επιβεβαίωσης που 

κάνει τον άνθρωπο διστακτικό στο να θέσει την ανθρώπινη ζωή ως 

απόλυτο· την αναγκαιότητα ύπαρξης ορίων στη διαδικασία 
αυτο-θεσμοθέτησης της κοινότητας· την απουσία μιας νόρμας για 

τους κανόνες που θα αποτελούσε εγγύηση για τη βιωσιμότητα των 

ανθρώπινων νόμων· την αβεβαιότητα για τις έννοιες του καλού και 
του κακού τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Έτσι, 

ο χαρακτηρισμός του τραγικού δεν αναφέρεται στις διαδικασίες 

ή στο αποτέλεσμα της αιirονομίας, αλλά σ' αυτήν καθεαυτή την 

ιδιότητα της ανθρώπινης ελευθερίας σε οποιαδήποτε αληθινά 

πολιτική κοινωνία. ccTo τραγικό είναι η αναζήτηση ανθρώπινου μέ

τρου πεισματικά πιστού στην αντιφατική ουσία της αλήθειας, 

επειδή δεν βρίσκει διέξοδο σε μια εξωτερική, ανώτερη εξουσία -

η αναζήτηση που αποδέχεται ότι δεν υπάρχει άλλο μέτρο πέρα από 

το ανθρώπινο. Γι' αυτό τον λόγο διακατέχεται από απορίες, ερω

τήσεις, ριζοσπαστικές αμφιβολίες, πράξεις, αγώνες και εκρήξεις 
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απελευθέρωσης>> (Lambropoulos 1997: 6}. Με δεδομένη την τρα
γική άποψη του Καστοριάδη για την αυτονομία, μια άποψη που 
υπογραμμίζει τη μαχητική φύση της πολιτικής και της δικαιοσύνης, 
της κοινής, συλλογικής σκέψης και αυτο--δημιουργίας, αξίζει τον 
κόπο να ερευνήσουμε την έννοια της αυτονομίας μέσα από τον 
Egmont (Έyκμοντ) του Γκαίτε (Goethe), μια συναρπαστική δρα
ματοποίηση της αναζήτησης του προσωπικού και κοινωνικού 
αυτο-ελέγχου. 

Ο Γκαίτε ξεκίνησε να γράφει αυτό το έργο το 1775, σε ηλικία 
26 ετών και πριν το ταξίδι του στη Βαϊμάρη, και το ολοκλήρωσε το 
1787, 12 χρόνια αργότερα, στη Ρώμη, κατά τη διάρκεια της περί
φημης ιταλικής περιοδείας του. Δημοσιεύτηκε ένα χρόνο μετά σrον 
τόμο υπ' αριθμ. V των Απάντων του. Παρ' όλα αυτά, ο Γκαίτε δεν 
άφησε τον Έγκμοντ στην ησυχία του. Καθώς οι πρώτες παρα
στάσεις δεν σημείωσαν επιτυχία, ζήτησε το 1794 από τον φίλο του 

τον Σίλερ (Schiller), ο οποίος είχε γράψει μια αμφιλεγόμενη κριτι

κή του έργου, να αναλάβει τη διασκευή. Αν και ο Γκαίτε δια

φωνούσε ενίοτε με τις δραστικές αλλαγές που πρότεινε ο Σίλερ, 

το έργο στέφτηκε από επιτυχία. Στα 1810, ο Μπετόβεν (Beethoνen) 

συνέθεσε μουσική για το έργο και έστειλε την παρτιτούρα στον 

συγγραφέα ο οποίος την αποδέχτηκε μάλλον συγκρατημένα. Με

τά τον θάνατο του Σίλερ το 1805, ο Γκαίτε αποπειράθηκε να κάνει 
τη δική του διασκευή, αλλά, για να μπορέσει να ενσωματώσει τη 

μουσική του Μπετόβεν, αναγκάστηκε να επαναφέρει εντέλει την 
αρχική εκδοχή του έργου. 

Το έργο διαδραματίζεται το 1567 στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία), 

αμέσως μετά το ξεκίνημα των ξεσηκωμών ενάντια στην Ισπανική 

επικυριαρχία. Οι 17 επαρχίες των Κάτω Χωρών, οι οποίες·αποτε

λούσαν τότε μέρος της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων, ήταν 

κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου και εστία κοινωνικής αναταρα

χής, καθώς προσπαθούσαν από τη μια να περισώσουν τα τοπικά 

έθιμα και από την άλλη να ανοίξουν τους ορίζοντές τους στην 
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Προτεσταντική διδασκαλία. Ο Έγκμοντ, Δούκας του Λαμοράαλ, 

ήταν ένας Φλαμανδός πολιτικός με εξέχουσα στρατιωτική καριέ

ρα και έμπισrος σύμβουλος του Αυτοκράτορα των Αψβούργων, Κα

ρόλου του Ε'. Οι νίκες που είχε επιτύχει ενάντια στους Γάλλους στα 
τέλη της δεκαετίας του 1550 τον είχαν αναγάγει σε αρχηγό ευρείας 

αποδοχής και θαυμασμού καθώς και λαϊκό ήρωα. Ο γιος του 

Κάρολου Ε', ο Φίλιππος ο Β', Βασιλιάς της Ισπανίας, τον έχρισε 

Stadholder (Επαρχιακό Αρχι-κυβερνήτη) της Φλάνδρας (Flanders) 

και του Αρτουά (Artois). Όμως, δεν άργησαν να ξεσπάσουν τριβές 

ανάμεσα σε εξέχοντες Ολλανδούς ευγενείς και τον νέο Βασιλιά 
αναφορικά με τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της τοπικής εξου

σίας, καθώς ο Φίλιππος δεν αναγνώριζε τα τοπικά προνόμια και τις 

θρησκευτικές ελευθερίες των κατοίκων. Το Ισπανικό δικαστήριο πή

ρε υπό τον έλεγχό του τα πολιτικά ζητήματα των Ολλανδών, κα

ταργώντας τα συνταγματικά δικαιώματα των Επαρχιών. Ο 
Έγκμοντ, μαζί με άλλους αρχηγούς, ήταν σθεναρά αντίθετος με 
αυτή τη σκληρή πολιτική, η οποία συμπεριλάμβανε τη θεσμοθέτηση 

της Ιερός Εξέτασης. Ο Φίλιππος, όμως, αγνοώντας τις αντιρρήσεις 

τους, προχώρησε στην επιβολή διά νόμου αυστηρότερων μέτρων 
κατά του Προτεσrαντισμού. Παρ' όλα αυτά, ο Καθολικός Έγκμοντ, 

που δεν έβλεπε σε καμία περίπτωση με καλό μάτι την Προτεστα
ντική εικονοκλασία, θα λάβει σκληρά μέτρα ενάντια στους ξεση

κωμούς των Καλβινιστών στη Φλάνδρα, παραμένοντας έτσι πιστός 

στην Ισπανική ηγεμονία. Κι ενώ οι Επαρχίες αποζητούσαν μεγα

λύτερες θρησκευτικές ελευθερίες, ο Φίλιππος διόρισε στα 1567 τον 
Δούκα του Άλμπα (Alba) Ναύαρχο και του ανέθεσε να καταστείλει 

τις εξεγέρσεις ενάντια στην Καθολική εξουσία. Ο Γουλιέλμος 
(William), Πρίγκιπας της Επαρχίας Οράνζ (Orange), κάλεσε τον 
Έγκμοντ να ενώσει τα στρατεύματά του με τα δικά του ενάντια στη 
δικτατορία του Άλμπα. Ο Έγκμοντ αρνήθηκε να προσχωρήσει 

και να φύγει από τη χώρα, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του Γου

λιέλμου για τον επερχόμενο κίνδυνο. Κι ενώ ο Οράνζ στράφηκε για 
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βοήθεια στους Γερμανούς Προτεστάντες πρίγκιπες, ο Έγκμον:r 
έδωσε όρκο τυφλής υποταγής στο στέμμα. Παρ' όλα αυτά, κατό 
την άφιξή του ο Άλμπα τον αιχμαλώτισε και τον αποκεφάλισε :το 

1568 με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, κωφεύοντας στις 
εκκλήσεις πριγκίπων και ανώτερων ευγενών. Έτσι, ο Έγκμοντ 
έγινε ακούσια ένας ευρέως τιμούμενος μάρτυρας που θυσιάστη

κε στον βωμό της θρησκευτικής ανοχής και της πολιτικής ελευ

θερίας των Κάτω Χωρών, οι οποίες αποτίναξαν εντέλει τον Ισπα
νικό ζυγό και διακήρυξαν την ελευθερία τους το 1581 υπό τον Γ οu

λιέλμο. 

Η τραγωδία του Γκαίτε κλιμακώνεται στο τέλος της τέταρτης 
σκηνής με την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Έγκμοντ και τον 
Άλμπα. Ξεκινώντας με το ερώτημα πώς μπορεί να επιτευχθεί διαρ
κής ειρήνη στις Επαρχίες ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές ανα
ταραχές, οι δύο άντρες συζητούν θέματα πολιτικής τάξης, αν
θρώπινης ευημερίας, ελευθερίας, εξουσίας και δικαιωμάτων. Ο 
διάλογος είναι έντονος, φανερά επηρεασμένος από τον Σέξπηρ 

(Shakespeare) και με σημαντική επιρροή στις επόμενες γενιές, αnό 
τον Σίλερ στον Ουγκό (Hugo), από τον Ίψεν (lbsen) στον Μπρεχτ 

(Brecht), από τον Πέτερ Βάις (Peter Weiss) στην Κάρυλ Τσέρτσιλ 

(Caryl Churchill). Ο Άλμπα επιθυμεί την πάταξη των ξεσηκωμών, την 

αποκατάσταση της ειρήνης στις Επαρχίες, την εκδίκηση στο 
όνομα της τιμής του Βασιλιά, την καταδίκη των αιρετικών, την τι.: 

μωρία των εγκληματιών, τον περιορισμό των ελευθεριών, την εν

δυνάμωση της πειθαρχίας. Ο Έγκμοντ συνηγορεί υπέρ της συγ

χώρεσης των παραβιάσεων, υπέρ της θρησκευτικής ανοχής, του 

οίκτου για τους πάσχοντες, της εμπιστοσύνης στους τοπικούς 

θεσμούς, της καλλιέργειας κλίματος κοινής εμπιστοσύνης, του σε

βασμού των αρχαίων εθίμων και της προαγωγής της αυτο-δια

κυβέρνησης. Η διαφωνία τους αποδεικνύεται αρκετά περίπλοκη, 

καθώς ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο όμοιες λέξεις, και μά
λιστα λέξεις κλειδιά. Ο Άλμπα, λ.χ., εναποθέτει τη θέληση στον Βα-
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σιλέα ενώ ο Έγκμοντ στον λαό. Ο Άλμπα ισχυρίζεται ότι ο λαός εί
ναι όπως τα μικρά παιδιά, σε αντίθεση με τον Έγκμοντ που τον θε
ωρεί ώριμο. Ο Άλμπα θεωρεί ότι η δικαιοσύνη είναι συνυφασμένη 
με την τιμωρία, ενώ ο Έγκμοντ με την συγχώρηση. Ο Άλμπα απαι
τεί την πειθαρχία, ενώ ο Έγκμοντ επιζητά την πίστη. Ο Άλμπα πε
ριορίζει την ελευθερία στα όρια εκείνου που θωρείται ως ορθόν, 
ενώ ο Έγκμοντ τη βασίζει στους τοπικούς κανόνες. Ο Άλμπα θε
ωρεί ότι οι θεσμοί επηρεάζονται από εξωτερικές αλλαγές ενώ ο 
Έγκμοντ υπερασπίζεται την τοπική τους εγκυρότητα. Κατά συνέ
πεια, μέσα σε όλο αυτό τον ευρύ διάλογο δύσκολα κατανοεί ο θε
ατής ποιος είναι τελικά ο πραγματικός υπέρμαχος της δικαιοσύ
νης ή της ευτυχίας. Η διαμάχη τους, όμως, αναφορικά με το νόη
μα των λέξεων δείχνει ότι και οι δύο άντρες ενδιαφέρονται ιδιαί
τερα για τα ίδια θέματα - την κυρίαρχη θέληση, την κοινωνική 
πρόνοια, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και τους πολι
τικούς θεσμούς. Αυτό που ουσιαστικά διακυβεύεται είναι το θέμα 
της σωστής διακυβέρνησης: Ποιος διοικεί σε μια κολεκτίβα και 
ποιος αποφασίζει τι είναι συμφέρον γι' αυτή; Ποιος φτιάχνει τους 
νόμους μιας κοινότητας και ποιος ασχολεfται με τις υποθέσεις της; 
Ποιος είναι υπεύθυνος για την ανεξαρτησία και την ασφάλεια των 
ανθρώπων; 

Η δραματική κατάσταση που επινόησε ο Γκαίτε αποτελεί ένα 
μαγευτικό μικρόκοσμο για τη μελέτη αυτών των θεμάτων, ένα 
φορτίο με εσωτερικές και εξωτερικές εντάσεις που επιτείνουν τις 
απαιτήσεις μιας παράξενης ιστορικής περιόδου. Για παράδειγμα, 
η διαμάχη για τη διακυβέρνηση λαμβάνει χώρα με φόντο τοπικές 
εξεγέρσεις. Σε όλη τη Φλάνδρα πραγματοποιούνται ταραχώδεις 
συναθροίσεις, πορείες στους δρόμους, διαδηλώσεις μπροστά 
στις πύλες, οχλαγωγίες στις εκκλησίες, λεηλασίες στα μοναστή
ρια. Ο λαϊκός χαρακτήρας αυτού του ξεσηκωμού που διαδίδεται 
από πόλη σε πόλη, είναι πασιφανής. 'Μλο ένα χαρακτηριστικό της 
όλης κατάστασης είναι η εικονοκλαστική μανία. Οι Προτεστάντες 
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αμφισβητούν όχι μόνο το επίσημο δόγμα αλλά και τις εικόνες 
του, τα σύμβολα και τις τελετουργίες του. Η αμφισβήτησή τους 
στοχεύει στην καρδιά της θρησκευτικής αναπαράστασης, με 
σκοπό την υπονόμευση της αλήθειας, της ιστορίας και της ιερό
τητάς της. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι ο προφανής τοπικι
στικός χαρακτήρας των γεγονότων. Αν και οι Ολλανδικές Επαρχίες 
ενώνουν η μία μετά την άλλη τις δυνάμεις τους στον ξεσηκωμό, 

διατηρούν μιαν επίγνωση της διαφορετικότητάς τους στην πα
ράδοση και την ταυτότητα. Γνωρίζουν ότι δεν είναι όλοι ίδιοι και 
είναι αποφασισμένοι να υπερασπίσουν τα έθιμα και τα προνόμιά 
τους. Εν κατακλείδι, και με συμπληρωματικό τρόπο, υπάρχει μια 
εν τω γεννάσθαι αίσθηση εθνικής απελευθέρωσης, η οποία 
συνοδεύει τα αιτήματα για τοπική ανεξαρτητοποίηση. Είναι σαφές 
για τους στασιαστές ότι δεν είναι Γάλλοι, Άγγλοι, Ισπανοί, ή Ιταλοί, 
και η _ζύμωση του ξεσηκωμού τούς φέρνει πιο κοντά μέσα στα πλαί

σια μια μεγαλύτερης εθνοπολιτικής οντότητας, αυτής των Κάτω 

Χωρών, η οποία φαίνεται ότι απαιτεί αναγνώριση και σεβασμό. Με 

λίγα λόγια, τα πάντα στον Έγκμοντ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 

προκλήσεις και αλλαγές. 
Κατά συνέπεια, δεν είναι περίεργο που η συγκεκριμένη τρα

γωδία απασχόλησε τον Γκαίτε για περισσότερο από τριάντα χρό

νια. Το έργο είναι τόσο πυκνό και φιλόδοξο, με αναρίθμητα επίπεδα 
δράσης και νοημάτων, ώστε είναι πολύ δύσκολο για τον συγγρα

φέα, τον σκηνοθέτη, τον ηθοποιό, τον θεατή ή τον αναγνώστη, να 

μπορέσει να κρατήσει σε ένα σωστό ρυθμό ή ισορροπία όλα τα 

στοιχεία του. Εδώ, το δράμα της σωστής διακυβέρνησης αναδει

κνύεται σε όλο το τραγικό μεγαλείο του. Αυτό που έχουμε μπροστά 

μας δεν είναι τίποτα λιγότερο από αυτό που ο Καστοριάδης 

ονομάζει «οντολογικό άνοιγμα»: τα μεγάλα, συνεχή, αλλά και ατε

λείωτα δημιουργικά ρίσκα της ανθρώπινης αυτονομίας, η οποία 

εκρήγνυται σε αναζήτηση τρόπων έκφρασης. 
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Όπως γνωρίζουμε από τον Καστοριάδη, η πρώτη αρχή της 
αυτονομίας είναι ότι σε μια κολεκτίβα πολιτών η ανώτατη εξουσία 
βρίσκεται στα χέρια της στοχαστικής κοινότητας, η οποία αυτό
προσδιορίζεται ως η πηγή όλων των αποφάσεων και κανονισμών. 
ccH αυτονομία σ' αυτή την περίπτωση έχει την έννοια μιας προσω
πικής δέσμευσης της κοινωνίας η οποία είναι, από εδώ και πέρα, 
περισσότερο ή λιγότερο σαφής: εμείς θεσπίζουμε τους νόμους, το 
γνωρίζουμε αυτό, και κατά συνέπεια είμαστε υπεύθυνοι για τους 
νόμους μας και πρέπει κάθε φορά να αναρωτιόμαστε: 'Γιατί αυτό 

τον νόμο και όχι κάποιον άλλο;'» (Castoriadis 1997b: 17-18). Η 
αυτονομία είναι πολύ περισσότερο σημαντική απ' ό,τι η ανεξαρ

τησία ή η ελευθερία από τον εξαναγκασμό. Γι' αυτό τον λόγο στο 
έργο του Γκαίτε, ο λαός των Βρυξελλών νοιάζεται περισσότερο για 

τους νόμους του απ' ό,τι για την ελευθερία του. Επηρεασμένος από 

τον Θουκυδίδη, ο Καστοριάδης εξηγεί ότι μια αυτόνομη κοινότη

τα διακηρύσσει ότι είναι απόλυτα κυρίαρχη - αυτο-νομούμενη, 

αuτο-κρινόμενη και αυτο-κυβερνόμενη (1991:106). Η αυτονομία εί

ναι πρακτική των πολιτών και προϋποθέτει αναγνώριση της πολι
τικής σφαίρας που υπάρχει σε κάθε κοινωνία. Έχει να κάνει με τις 

ιδιαίτερες ρυθμίσεις και λειτουργίες μιας πασίδηλης δύναμης. 

Λειτουργεί στα πλαίσια της πολιτείας, της θεσμοθετημένης κυ

βερνητικής δομής και αποτελεί μια διαδικασία θέσπισης νόμων που 

αφορούν αυτήν ακριβώς τη δομή. «Καταλήγουμε, επομένως, στην 

ιδέα ότι αυτό που χαρακτηρίζει μια αυτόνομη κοινωνία είναι η 

διαδικασία της ρητής και σαφέστατης αυτο-θεσμοθέτησης - το 
γεγονός ότι θεσπίζει μόνη της τους νόμους της, και ότι αυτό είναι 

μια απόλυτα συνειδητή διαδικασία . ... [Μια κοινωνία μπορεί να] εί

ναι ελεύθερη και σκεπτόμενη - και αυτή η ελευθερία και η σκέψη 

μπορούν από μόνες τους να είναι ο στόχος και ο σκοπός της δια

δικασίας θεσμοθέτησης)) (Castoriadis 1997a: 314). 

Το έργο του Γκαίτε είναι κατάμεστο σκηνών όπου το πλήθος 

ασχολείται διερευνητικά μ' αυτήν ακριβώς τη διαδικασία -απαιτεί 
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τα δικαιώματά του, αμφισβητεί την εξουσία, ελέγχει τους θε
σμούς, επαναφέρει σε ισχύ το σύνταγμά του. Η ικανότητα ccνα σχε
διάζεις, να διατάζεις, να εκτελείς» (Goethe 1995: 128), για την οποία 
είναι τόσο υπερήφανος ο Άλμπα, δεν είναι προνόμιο των βασι
λιάδων, των στρατηγών ή των ιερέων αλλά της πολιτικής κοινό
τητας. Ήδη από την πρώτη πράξη, ο σύμβουλος Μακιαβέλι 
(Machiaνelli) ρωτάει τη Μαργαρίτα της Πάρμα (Margaret of Parma), 

Βασίλισσα των Κάτω Χωρών: «Δεν προτιμάει αλήθεια ένας λαός να 
διοικείται από δικούς του ανθρώπους, με τον τρόπο που γνωρίζει, 
παρά από ξένους που ξεκινούν πασχίζοντας να αποκτήσουν γη σ' 

αυτή τη χώρα εις βάρος όλων των υπολοίπων που εφαρμόζουν 

άγνωστες τακτικές και που διοικούν με σκληρότητα και χωρίς κα

θόλου συμπόνια;» (92) Την ίδια ιδέα επαναλαμβάνει και ο Έγκμοντ 

στην αντιπαράθεσή του με τον Άλμπα: «Και είναι απόλυτα φυ

σιολογικό για έναν πολίτη να επιθυμεί να διοικείται από ανθρώπους 
Που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο ίδιο μέρος με αυτόν, που 

έχουν γαλουχηθεί με τις ίδιες έννοιες περί καλού και κακού και που 

να μπορεί να τους νιώθει σαν αδέρφια του» (133). Οι Ολλανδοί 

πολίτες ζητούν να διαλογίζονται επάνω στους νόμους τους, οι 

οποίοι αποτελούν μέρος της παράδοσης, της ιστορίας και της ταu

τότητάς τους, και να αποφασίζουν μόνοι τους ποιους θα κρα

τήσουν σε ισχύ και ποιους θα τροποποιήσουν. 
Καταλήγουμε, λοιπόν, στο ριζοσπαστικό περιεχόμενο της 

αυτονομίας που χαρακτηρίζει όλες τις κινήσεις και τις σκέψεις στο 

έργο του Γκαίτε. Ο Καστοριάδης το χαρακτηρίζει ως «μια κατά

σταση όπου η κολεκτίβα γνωρίζει πως οι θεσμοί είναι δικό της δη

μιούργημα και έχει αποκτήσει την ικανότητα να τους διαχειρίζεται 

ως δικό της δημιούργημα, να τους ξαναελέγχει και να τους 

τροποποιεί. Αν δεχτούμε αυτή την ιδέα, τότε οριοθετείται μια ενό

τητα του επαναστατικού σχεδίου» (Castoriadis 1997a: 30). Είναι εμ

φανές σε όλους στο έργο ότι οι πολίτες βρίσκονται στη διαδικα

σία υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου. «Έμποροι, ευγενείς, λαός, 
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στρατιώτες» (Goethe 1995: 91) πήραν τα όπλα για να προστα
τέψουν τους νόμους και τα έθιμά τους, τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες τους. Στις κινήσεις του Ισπανού Βασιλιά βλέπούν όχι 
μόνο την καταπίεση του «απόλυτου δεσποτισμού» ( 133), αλλά 
και την απειλή της ετερονομίας - τη μονοπώληση των εννοιών και 
το τέλος της κατανόησης. Όπως λέει ο Έγκμοντ στον Άλμπα, ccη 
βούληση [του Βασιλιά] είναι να αποδυναμώσει, να καταπιέσει, να 
εκμηδενίσει τη δύναμη του λαού του - την αυτοπεποίθησή τους, 
τον τρόπο που οι ίδιοι βλέπουν τον εαυτό τους - ώστε να μπορεί 
να τους κυβερνά χωρίς κόπο. Βούλησή του είναι να καταρρακώ

σει την ατομικότητά τους μέχρι το κόκαλο, σε μια αναμφισβήτη

τη προσπάθεια να τους κάνει πιο ευτυχισμένους. Βούλησή του εί

ναι να τους εκμηδενίσει με στόχο να γίνουν κάτι, ένα διαφορετικό 

κάτι» (134). Οι πολίτες γνωρίζουν ότι στο τέντωμα της ιστορίας εί

χαν δικαίωμα να θεσπίζουν μόνοι τους νόμους τους, να φτιάχνουν 
τους δικούς τους μοναδικούς θεσμούς, να διαπραγματεύονται 

μεταξύ τους τη διαχείριση της εξουσίας, να έχουν γηγενή διακυ

βέρνηση. Γνωρίζουν επίσης ότι η ισχυρή επιρροή της Μεταρρύθ

μισης τους έφερε σε μια πρωτόγνωρη, εκρηκτική ιστορική στιγμή, 
μια από εκείνες τις ριζοσπαστικές ρήξεις των «κοινωνιών που αμ
φισβητούν εκ βάθρων τους θεσμούς και τις έννοιες τους - την ίδια 

την 'οργάνωσή' τους με την πιο βαθιά σημασία του όρου» 
(Castoriadis 1997a: 311). 

Ανέκαθεν ο Καστοριάδης θεωρούσε ότι οι θεσμοί είναι στενά 

συνδεδεμένοι με το κοινωνικό φαντασιακό, χαρακτηρίζονrας αυ

τόνομες τις κοινωνίες εκείνες που «αμφισβητούν τους δικούς 

τους θεσμούς, τη δική τους απεικόνιση του κόσμου, τις δικές 
τους κοινωνικά φαντασιακές έννοιες)) (1997b: 17). Στο έργο του 

Γκαίτε, η Καλβινιστική επιρροή, με την εικονοκλαστική πίεση που 

τη συνοδεύει, δίνει στο κοινωνικο-ιστορικό φαντασιακό μια 

ριζοσπαστική τροπή, καθώς οι Φλαμανδοί πολίτες αμφισβητούν 

ταυτόχρονα τόσο την Καθολική όσο και την αυτοκρατορική εξου-
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σία - την ετερονομία τόσο σε επίπεδο ερμηνείας όσο και σε επί
πεδο νομοθεσίας. Πράγματι, το έργο αποτελεί μια εξαιρετική πε
ρίπτωση προς μελέτη της έννοιας της αντιπροσώπευσης σε όλες 
τις μορφές της - εικονογραφική, πολιτική, κοινωνική, ψυχολογική 
και άλλες που αναγκαστικά δεν θα μας απασχολήσουν στο παρόν 
δοκίμιο. Όλοι στο έργο - Βασιλιάς, Αντιβασιλέας, πρίγκιπες, σύμ
βουλοι, πολίτες, στρατιώτες, αυτόχθονες ή ξένοι - κάνουν την ίδια 
βασική ερώτηση: Με ποιον τρόπο θα εκπροσωπείται το σώμα των 
πολιτών; Πώς θα φαντάζονται την κοινωνία τους, θα απεικονίζουν 
τις πεποιθήσεις τους, θα λειτουργούν μέσα από τους θεσμούς τους 
και θα ερμηνεύουν τη ζωή τους; 

Ο Άλμπα ασυζητητί επιλέγει την ετερονομία: «Ο Βασιλιάς επι

βάλει τη βούλησή του. Ο Βασιλιάς, κατόπιν ωρίμου σκέψεως, 
αποφάσισε τι χρειάζεται ο λαός. Η κατάσταση δεν μπορεί να συ

νεχίσει η ίδια, δεν μπορεί να μείνει ως έχει. Η πρόθεση του Βασι
λιά είναι να επιβάλει περιορισμούς για το καλό του λαού, να του 

επιβάλει, αν χρειαστεί, τη δική του ευημερία, να θυσιάσει τους πολί

τες εκείνους που βλάπτουν το σύνολο έτσι ώστε οι καλύτεροι να 
μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά απολαμβάνοντας τις ευλογίες 

μιας σοφής διακυβέρνησης. Αυτή είναι η απόφασή του)) (Goethe 

1995: 133-34). Για τον Άλμπα η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το ιδα

νικό της αυτονομίας: «Τι είδους ελευθερία θέλουν; Ποια είναι η 
ελευθερία των πλέον ελεύθερων; Να πράπουν το σωστό! Και σ' 

αυτό ο Βασιλιάς δεν προτίθεται να τους σταθεί εμπόδιο . ... Κα

λύτερα να τους ωθεί κάποιος, να τους συμπεριφέρεται σαν παιδιά, 

ούτως ώστε να μπορεί να τους οδηγήσει στην προσωπική τους ευ

ημερία σαν να ήταν παιδιά. Πίστεψέ με, ο λαός δεν ωριμάζει, ού

τε γίνεται σοφότερος. Ο λαός παραμένει αιώνια παιδαριώδης)) 

( 132). Η λύση του επικαλείται μια ανώτερη εξουσία. Για τον Άλμπα, 

η νομιμότητα του πολιτικού βρίσκεται πέρα από τα όρια της κοι

νότητας. Ο Έγκμοντ, που θεωρεί σημαντικότερη την πίστη που 

στηρίζεται στην εμπιστοσύνη παρά την υποταγή, ρωτάει τον 

'f, 
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Άλμπα: «Και δεν θα 'πρεπε οι πολλοί να εναποθέτουν την πίστη 
τους στους πολλούς παρά σε έναν; ... Γνωρίζω τους συμπατριώ
τες μου. Είναι άξιοι να βαδίσουν στη γη του Θεού, ο καθένας κι 
ένας κόσμος από μόνος του, ένας μικρός βασιλιάς, ακλόνητος, 
ενεργητικός, ικανός, πιστός, προσκολλημένος στα πατροπα
ράδοτα έθιμα)) (Goethe 1995: 132). Στον ένα και μοναδικό Βασιλέα 
του Άλμπα, ο Έγκμοντ αντιπροτείνει ένα σώμα από πολίτες - βα
σιλείς. Η μοναδική νόμιμη βάση είναι η πλήρης και συνειδητή 
αυτο-διακυβέρνηση. Όπως διατυπώνει επιγραμματικά ο Κα
στοριάδης, η αυτονομία «είναι εφικτή μόνο εφόσον η κοινωνία ανα

γνωρίζει τον ίδιο της τον εαυτό ως την πηγή των κανόνων της)) 
(Castoriadis 1991: 114-15). 

Για τους Φλαμανδούς, το τοπικό_ σύνταγμα αποτελεί τον από

λυτο ορίζοντα των πολιτικών τους δεσμεύσεων και της επίμονης 

αντίδρασής τους στην ετερονομία. Ο Καστοριάδης ορίζει την 

αυτονομία ως «την ικανότητα, μιας κοινωνίας ή ενός ατόμου, να 

ενεργεί με σκοπιμότητα και σαφήνεια με στόχο να τροποποιήσει 

τους νόμους του - με άλλα λόγια, τη μορφή του» (1997b: 340). Το 

σύνταγμα αποτελεί το απαύγασμα αυτής της ενέργειας. Κατά τη 
διάρκεια μιας παλαιότερης τυχαίας συγκέντρωσης κόσμου σε 

μια πλατεία των Βρυξελλών, ο γραμματέας Βάνσεν (Vansen) υπεν

θύμισε στους συμπολίτες του την ευγενή συνταγματική παράδοση 

που είχαν καλλιεργήσει οι πρόγονοί τους: σέβονταν την εξουσία 

του Πρίγκιπα, εφόσον κυβερνούσε σύμφωνα με τα δικαιώματα, τα 

προνόμια, και τα έθιμα της Επαρχίας του. Κάθε Επαρχία είχε δι

κό της κοινοβούλιο, βουλευτές και νόμους. Σε περίπτωση που ο πε

ριφερειακός Πρίγκιπας δεν ακολουθούσε το τοπικό σύνταγμα, οι 

βουλευτές «αναλάμβαναν να τον συνετίσουν πάρ' αυτά» (Goethe 

1995: 100). Αυτά ήταν τα «πανάρχαια δικαιώματα)), οι «ξεκάθαροι 

και σαφέστατοι νόμοι» (131) που οι απόγονοί τους όφειλαν να εί

ναι έτοιμοι να υπερασπιστούν ξανά. Δεν θα έπρεπε νa ζητούν 

άδεια για να συμμορφωθούν με τους νόμους τους και να υμνήσουν 
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τη θρησκεία τους. Οι ίδιοι υπερηφανεύονταν πως «στην Επαρχία 
μας ψάλλουμε ό,τι μας αρέσει)) (87). Ο Βάνσεν τους καλεί να πα
ραμείνουν δυναμικοί σε ό,τι αφορά την πολιτική ως « συλλογική, 
στοχαστική και διαυγή διαδικασία που γεννιέται από τη στιγμή που 
εγείρεται η ερώτηση σχετικά με την de jure ισχύ των θεσμών. Εί
ναι δίκαιοι οι νόμοί μας; Είναι δίκαιο το σύνταγμά μας; Είναι καλό; 
λλλά καλό σε σχέση με τι; Δίκαιο σε σχέση με τι; Ακριβώς μέσα από 
αυτές τις ατέλειωτες διεργασίες ερωτήσεων θεσμοθετείται το 
αντικείμενο της αληθινής πολιτικής το οποίο, γι' αυτό τον λόγο, 
προϋποθέτει την αμφισβήτηση των υφιστάμενων θεσμών - έστω 
κι αν αυτό σημαίνει την επιβεβαίωσή τους εν μέρει ή εξ' ολοκλή
ρου)) (Castoriadis 1997c: 112). 

Και οι δύο πλευρές που εμπλέκονται στη λεκτική διαμάχη 

έχουν πλήρη επίγνωση της ανάγκης για αλλαγή που απαιτεί η Καλ

βινιστική πρόκληση. Εντελώς απροκάλυπτα ρωτάει ο Άλμπα: «Τι εί

ναι μόνιμο σ' αυτό τον κόσμο; Και θα 'πρεπε να θεωρούμε ότι ένας 

πολιτικός θεσμός είναι μόνιμος; Δεν πρέπει οι συνθήκες να αλ

λάζουν συν τω χρόνω και, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, δεν ισχύει 

ότι ένα παλιό σύνταγμα μπορεί να γίνει η αιτία πολλών δεινών, επει
δή δεν λαμβάνει υπόψη του την παρούσα κατάσταση του λαού;» 

(133). Νωρίτερα, ο Βάνσεν είχε κάνει μια διαφορετική πρόταση 

στους συμπατριώτες του: Το σύνταγμα της Επαρχίας τους 
υπαγορεύει ότι ο τοπικός πρίγκιπας «δέν θα πρέπει να επιβάλει 

[στους πολίτες], να κάνει αισθητή, ή να προτίθεται να εφαρμόσει 

[επάνω τους] κάποια μορφή εξουσίας ή άλλη έκφραση της βού

λησής του με οιονδήποτε τρόπο» ( 102). Κατά συνέπεια, δεν έχει 

κανένα δικαίωμα «να τροποποιεί το σύνταγμα της Επαρχίας με κα

νένα τρόπο» (102). Μια τέτοια τροποποίηση θα απαιτούσε την 

ενεργή συμμετοχή όσων επηρεάζονται άμεσα από την εφαρμογή 

του συντάγματος. Όπως λέει ο Καστοριάδης, «η κοινωνία, ήδη και 

πάντοτε θεσμοθετημένη, είναι ένα αυτο-δημιούργημα και μια ικα
νότητα για αυτο-τροποποίηση» (Castoriadis 1991: 144-45). Με άλ-
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λα λόγια, ccη κοινωνία φτιάχνει τον κόσμο της» (151). 

Οι πολίτες των Βρυξελλών έχουν εμπλακεί και εξακολουθούν 
να εμπλέκονται στο σχέδιο της αυτονομίας, ccτης αμφισβήτησης 
του νόμου μέσα από και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της κοι
νότητας. Ποιους νόμους πρέπει να θεσπίσουμε;» (164). Αντιπα

ρερχόμενοι την περάτωση του νοήματος στην οργανωμένη θρη
σκεία, στην εκκλησία, στο δικαστήριο, στον στρατό και στη διοί
κηση, αντιλαμβάνονται σταδιακά ότι «ΤΟ σχέδιο της αυτονόμη
σης πρέπει να τεθεί ως πρόταση ('να γίνει αποδεκτό', 'να γίνει αξίω

μα'). Η ιδέα της αυτονομίας δεν μπορεί ούτε να φτιαχτεί από την 

αρχή ούτε να αποδειχτεί, εφόσον δεν αποτελεί προαπαιτούμενο 
σε καμία πράξη θεμελίωσης ή σε καμία απόδειξη» ( 172). Στην 

ίδια αυτή διαπίστωση προβαίνει και ο τοπικός ήρωας, ο Έγκμοντ, 

ο οποίος, αν και έχει υπηρετήσει με γενναιότητα τον Βασιλιά και 

έχει αντιταχθεί στους Καλβινιστές, βρίσκεται τώρα σε θέση υπε

ράσπισης της ανταρσίας τη στιγμή που έρχεται αντιμέτωπος με την 

απαfτηση του Άλμπα για «ανελέητη δικαιοσύνη» (Goethe 1995: 91). 

Η απέραντη σκηνή του Γκαίτε εμφανίζει τους Φλαμανδούς 

απορροφημένους από την πολιτική: ακριβώς όπως την περιέ

γραψε ο Καστοριάδης: ccδηλαδή, η διαδικασία που αποσκοπεί 

στη μετάλλαξη των κοινωνικών θεσμών ώστε να είναι συμβατοί με 

τη νόρμα της αυτονομίας της κολεκτίβας (με άλλα λόγια, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτρέπει τη σαφή, στοχαστική και συνετή αυτο-θε

σμοθέτηση και αυτο-διακυβέρνηση της συγκεκριμένης κολεκτί

βας)» (Castoriadis 1991: 76). Οι πολίτες επιμένουν να ασκούν την 

ικανότητά τους να στοχάζονται, να αμφισβητούν και να θε

σμοθετούν συλλογικά και με γνώμονα την ελευθερία, αναγνω

ρίζοντας ότι η πολιτική ccσχετίζεται με όλες τις συμμετοχικές και 

συλλογικές διαδικασίες μιας κοινωνίας .... Τίποτα δεν ξεφεύγει από 

το ανακριτικό της μάτι, εντός και πέραν από αυτή, όλα εμπίπτουν 

στο χώρο των αρμοδιοτήτων της» (169-70). Η πολιτική αυτή κα

θεαυτή είναι το πραγματικό θέμα αυτού του έργου που αναφέρεται 
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στο σύνταγμα των Ολλανδικών Επαρχιών. Και αυτή ακριβώς η διά
σταση αναγάγει τον Έγκμονr σε μια πραγματική τραγωδία, που πά
ντα σημαίνει ότι είναι πολιτική τραγωδία - ένα έργο που αφορά την 
τραγωδία της πολιτικής. Στο έργο, όπως και στην πραγματική 
πολιτική, θεμελιώδεις ερωτήσεις παραμένουν επίμονα, ριζικά ανα
πάντητες: Ποιος νόμος είναι δίκαιος; Τι είδους δίκαιο θα έπρεπε 
να ισχύει σε μια κοινωνία πολιτών; Πώς συνδυάζονται η δικαιοσύνη 
με τη διακυβέρνηση; Ποια είναι τα ρίσκα που απαιτούνται για την 
αυτονομία - υπάρχει η δυνατότητα να παρθούν; Ποια θα έπρεπε 
να είναι τα αξεπέραστα όρια; Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της 
ελευθερίας και η αρμονία της τάξης; Πιεστικές ερωτήσεις που δεν 

μπορούν να απαντηθούν με την πρώτη αλλά θα πρέπει να απα

σχολούν ξανά και ξανά, με μοναδικούς και ανεπανάληπτους 

τρόπους, όσους εμπλέκονται άμεσα σε κάθε περίπτωση. Οι απα

ντήσεις τους είναι καταδικασμένες να μένουν ανοιχτές, επανα

προσδιορίσιμες, αμφισβητήσιμες, και υπ' αυτή την έννοια απόλυ

τα τραγικές. Ο Αντρέας Καλυβάς (Andreas Kalyvas) έχει αναφερ

θεί με περιεκτικό τρόπο στην ccτραγική διάσταση της δημοκρατίας)) 

στη φιλοσοφία του Καστοριάδη: ccΥποστηρίζοντας ότι ακόμα και 

οι τελευταίοι δεσμοί μεταξύ πολιτικής και ηθικής έχουν κατα

στραφεί και, κατά συνέπεια, η πολιτική αυτονομία, όπως συλλαμ

βάνεται ως έννοια με αφηρημένους και φορμαλιστικούς όρους, 
μπορεί να έχει οποιοδήποτε περιεχόμενο, ο Καστοριάδης ήρθε σε 

ανοιχτή αντιπαράθεση με την αναπόφευκτη, επικίνδυνη δυναμική 

του δημοκρατικού πολιτεύματος: την απουσία εγγυήσεων» (Κalyνas 

1998: 20). Το έργο του Γκαίτε μας βοηθάει να ανοίξουμε αυτό τον 

ορισμό για να συμπεριληφθεί όχι μόνο η δημοκρατία, αλλά και όλες 

οι αυτονομιστικές διαδικασίες. 

Αν και θα μπορούσε κανείς να διακρίνει ορισμένες δομικές 

ομοιότητες μεταξύ τους, η τραγική πολιτική του Καστοριάδη δεν 

έχει καμία σχέση με τις άλλες μεταμοντέρνες αντιλήψεις για την 

αναποφασιστικότητα, όπως είναι η αρνητική διαλεκτική του Αντόρ-
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νο {Adorno), η απορία του Ντεριντά {Derrida),, ήη ,αΘ.θε�ς:p-*�ΦfΙf 
του Βάτιμο (Vattimo). Για παρ�δ�ιγμα, δεν κουβαλάει tις4�ικi�::t<>tl� :, ·�] .,;:�; 
ερμηνευτικές και αισθητικες εννοιες και, κατά σuνέn:εια_;�tν - .:ϊ 
δοξολογεί την ασάφεια, το παράδοξο, την κειμενική απόλαυση η 
την ευοίωνη πτώση. Αντ' αυτού, βρίθει ερωτήσεων οι οποίες είναι 
απόλυτα αποδείξιμες σε μια δεδομένη στιγμή, παρ' όλα αυτά, 
όμως, δεν μπορούν να εκφραστούν με κάποιο ερμηνευτικό, τε
λεολογικό, ή μεταφυσικό ιδίωμα. Για να πάρουμε την περίπτωση 
της διακυβέρνησης, το δίλημμα του Καστοριάδη, σύμφωvα με τη 
σαφή απεικόνιση του Πήτερ Μέρφυ (Peter Murphy), ccείvαι ότι, 
ως ένας υπεύθυνος στοχαστής, αποζητά έναν κόσμο όπου οι άν
θρωποι να σέβονται τα όρια, αλλά θέλει επίσης κι έναν κόσμο 
που να μην είναι καθορισμένος με την έννοια που είναι μια πα

ραδοσιακή (ή θρησκευτική) κοινωνία» (Murphy 1993: 56). Ο ίδιος 

ο Καστοριάδης αναφέρθηκε σε ένα ακόμα δίλημμα, αυτό της δι

καιοσύνης: ccΑπό τη μία πλευρά, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία 

χωρίς νόμους. Από την άλλη, ο νόμος δεν μπορεί και δεν θα 

μπορέσει ποτέ να εξαντλήσει το θέμα της δικαιοσύνης. Επιπρό

σθετα, μπορούμε ακόμα και να ισχυριστούμε ότι ο νόμος είναι το 

αντίθετο της δικαιοσύνης· χωρίς, όμως, αυτή την αντίθεση δεν 

μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη. Η κοινωνία, από τη στιγμή που 
ξεφεύγει από τη θρησκευτική, πατροπαράδοτη ή άλλης μορφής 
ετερονομία, θα μπορέσει να υπάρξει μόνο μέσα από αυτό το μη -

αποκλειστέο κενό, το οποίο της επιτρέπει να μένει ανοιχτή στο δι-

κό της θέμα: το θέμα της δικαιοσύνης. Δίκαιη κοινωνία δεν είναι 

εκείνη που έχει θεσπίσει δίκαιους νόμους, μια και καλή, αλλά εκεί-

νη όπου το ζήτημα της δικαιοσύνης είναι συνέχεια υπό συζήτηση 

- με άλλα λόγια, εκείνη όπου πάντα υπάρχει η κοινωνικά πραγ

ματική δυνατότητα αμφισβήτησης του νόμου και των βάσεών 
του» (Castoriadis 1980: 104). Έπειτα, υπάρχει το ηθικο-πολιτικό δί-

λημμα της επαναστατικής βίας που ξεσηκώνει τους Προτεστάντες 

στο έργο του Γκαίτε: Μέχρι ποιο σημείο και κάτω από ποιες εξαι-
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ρετικές συνθήκες μπορεί να δικαιολογηθεί; Τέλος, υπάρχει και η 
κατάσταση εκτάκτου πολιτικής ανάγκης. Ο Έγκμοντ προειδοποι

εί ότι, αν οι πολίτες συνεχίσουν να διαπληκτίζονται για τα προνό
μιά τους, <<στο τέλος θα [τα] χάσουν με την απερισκεψία τους>> 
(Goethe 1995: 103). Τι γίνεται όταν μια πολιτική αναταραχή «δι
χάζει» μια χώρα (98), στρέφοντας ccτον έναν πολίτη ενάντια στον 
άλλο» (103); Οι απαντήσεις σ' αυτούς τους γρίφους μπορούν να 
πάρουν τόσες μορφές όσες και η ενασχόληση με την πολιτική. 

Υπό το φως της τραγικής ενασχόλησης με την πολιτική, εν
διαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, μετά τη μεγάλη αντιπαρά

θεση μεταξύ Έγκμοντ και Άλμπα στην τέταρτη πράξη - η οποία 

κλείνει με τη σύλληψη του Έγκμοντ - το έργο στρέφεται στις 

προσωπικές σχέσεις και επιδιώξεις των ηρώων του και εν συνεχεία 

καταρρέει και χάνει τον προσανατολισμό του. Στην τελευταία 

σκηνή, που έμεινε γνωστή από την περίφημη ατάκα στην κριτική 

του Σίλερ ως «τούμπα στην όπερα», ο Έγκμοντ, πριν από την 

εκτέλεσή του, ονειρεύεται τη «Θεία Ελευθερία» με τη μορφή της 

αγαπημένης του, η οποία ανακοινώνει ότι ο θάνατός του θα φέρει 
την ελευθερία στις Επαρχίες και του χαρίζει ένα δάφνινο στεφά

νι. Υπό τον ήχο των τύμπανων που πλησιάζουν, ο Έγκμοντ ζητά

ει νίκη έναντι της τυραννίας. Αυτός ο πανηγυρισμός για τον πόλεμο 

της ανεξαρτησίας, για πάντα πλέον συνυφασμένος με τη θριαμ
βευτική ενορχήστρωση του Μπετόβεν, πνίγει την πολιτική ανατα
ραχή της αρχικής εξέγερσης. 

Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, εκείνη η εξέγερση έγινε αυ

τόματα το σύμβολο της εθνικής απελευθέρωσης και ο Έγκμοντ, 

ο ανήσυχος, απρόθυμος, αντιφατικός πρωταγωνιστής της, ένας 

Ολλανδός ήρωας. Γνωρίζουμε, όμως, ότι από το 1775 που ξεκίνησε 

να γράφει ο Γκαίτε το έργο, μέχρι το 1810, που συνέθεσε τη σχε

τική μουσική ο Μπετόβεν, ο κόσμος είχε αλλάξει ριζικά. Ιδωμένα 

μαζί, η τραγωδία και η μουσική αποτελούν μια μεγαλειώδη απει
κόνιση μιας επαναστατικής χρονικής περιόδου επάνω σε μιαν άλ-
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λη που προηγήθηκε κατά δύο αιώνες περίπου και με τον ίδιο 
τρόπο θα πρέπει κι εμείς, με τη σειρά μας, να τα αντιμετωπίζου

με. Σε κάθε εποχή, και για ένα σύντομο διάστημα, η κοινωνία βλέ

πει τον εαυτό της ως τη μόνη πηγή κανόνων και βρίσκει έκφραση 
μέσα από τη σαφή δημιουργία εξ' ολοκλήρου νέων θεσμικών, 

καλλιτεχνικών και νομικών δομών. Κάθε φορά, το ριζοσπαστικό 

πολιτικό πείραμα δεν κρατάει πολύ, καθώς αφομοιώνεται και 
ccκανονικοποιείται» σε νέες ετερονομίες, νέες πραγματείες της 
φαντασίας και ολοκληρώσεις δημιουργιών. Η_ νηφάλια υπενθύμι

ση του Καστοριάδη φαντάζει ορθή μέχρι και σήμερα: «Το αποτέ

λεσμα είναι ότι στη μοντερνικότητα η πολιτική, ως συλλογική δια

δικασία (και όχι ως εξειδικευμένο επάγγελμα), έχει καταφέρει μέ

χρι τώρα να δίνει το παρόν μόνο ως σπασμός και παροξυσμός, μια 

κρίση πυρετού, ενθουσιασμού και οργής, μια αντίδραση στις 

υπερβολές μιας Δύναμης που, υπό άλλες συνθήκες, είναι ακόμα 

επιζήμια και αναπόφευκτη, εχθρός και καίριο χτύπημα, με δυο λό

για, έχει καταφέρει να είναι παρούσα μόνο ως 'Επανάσταση'» 

(1997b: 55). Θα μπορούσε κάποιος, βασιζόμενος σε αυτή τη δή

λωση, να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Καστοριάδης ασπάζεται 

την κλασική ερμηνεία της τραγωδίας ως μια περιπέτεια που έχει 

κακή κατάληξη. Θα μπορούσε κάποιος ακόμα και να ενσωματώσει 

την ίδια τη ζωή του Καστοριάδη σε μια τέτοια θλιβερή διήγηση και 

να «υποθέσει ότι και ο ίδιος υπήρξε φιγούρα αρχαιοελληνικής 

τραγωδίας, ότι ενήργησε έχοντας στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο 

στόχο, και ότι κατάφερε να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, ότι εί

χε σκοπό να αναβιώσει και να εξαγνίσει τη ριζοσπαστική αριστε

ρά, και κατέληξε να επιτρέψει στην αριστερά να ξεφύγει από τον 

αριστερισμό. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο δικός του 

αριστερισμός ήταν που έφερε το τέλος του αριστερισμού» (Ber

man 1998: 38). Ο Καστοριάδης, βέβαια, δεν διακήρυττε το τέλος 

κανενός. Ως Έλληνας που μελετάει τους αρχαίους υπό το φως της 

νεοελληνικής ιστορίας, τον απασχολούσε το τραγικό «ήθος της 
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θνητότητας>>, το οποίο ενεργοποιεί την πολιτική διαδικασία. Σύμ
φωνα με τα συγκινητικά, επιτύμβια λόγια του Ντέηβιντ Κέρτις 
(Daνid Curtis), «Ξεκινάει απλά από αυτή την αξεπέραστη και σχε
δόν απίθανη πεποίθηση της θνητότητας του καθενός από εμάς και 
των πράξεών μας, τη δυνατότητα των ανθρώπων να ζήσουν ως αυ
τόνομα όντα, να αντιμετωπίζουν τους άλλους ως αυτόνομα όντα 
και να καθιστούν δυνατή μια αυτόνομη κοινωνία)) (Curtis 1998: 16). 
Όπως ο Έγκμοντ, ο Καστοριάδης πίστευε ότι η φαντασία, η δη
μιουργικότητα και ο αυτο-προσδιορισμός βιώνονται από την αρ

χή κάθε μέρα. «Ήταν πεπεισμένος πως τα πάντα, απολύτως τα πά

ντα, μένουν ακόμα να γίνουν)) (Berman 1998: 38). Το καθήκον της 
μετατροπής του στιγμιαίου επαναστατικού ενθουσιασμού σε δί
καιους και διαχρονικούς θεσμούς μιας ευέλικτης διακυβέρνησης 

βρίσκεται ακόμα μπροστά μας. Κατά συνέπεια, έχουμε ακόμα να 

μάθουμε πολλά από τη μελέτη της πολιτικής οντολογίας όπως εκ

φράζεται τόσο στην τραγική δραματουργία όσα και στην 

φιλοσοφία της αυτονομίας του Καστοριάδη. 

Σημείωση: Μία εκδοχή του παρόντος δοκιμίου έχει παρουσια

στεί στο συνέδριο με τίτλο ccCornelius Castoriadis - Rethinking 

Autonomy)) που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια 

(Columbia) στις 1-3 Δεκεμβρίου του 2000. Είμαι ευγνώμων στον Αν

δρέα Καλυβά, έναν από τους διοργανωτές, για την πρόσκληση. 
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