Τα Δικαιώματα Απέναντι στο
Κενό
Αλέξανδρος Σχισμένος
Το 2012 ξημερώνει σαν έτος διάψευσης κάθε προφητείας. Η
προφητεία του τέλους της ιστορίας διαψεύστηκε από την ίδια την
ιστορία και τώρα ξανά από την ανικανότητα του καπιταλισμού να
οδηγήσει την ανθρωπότητα στους παραδείσους της αφθονίας. Η
προφητεία της κατάρρευσης του καπιταλισμού διαψεύστηκε από τη
συνεχή κατάφαση στις φαντασιακές του προκείμενες σημασίες και
την αγωνία του διαρκούς επιθανάτιου ρόγχου του. Η προφητεία
της μεταπολίτευσης διαψεύστηκε από την ενεργό λειτουργία του
καθεστώτος που μεταπολιτεύτηκε και τον κοινωνικό εναγκαλισμό
του κράτους ΠΑΣΟΚ. Οι προφητείες των Μάγια για την καταστροφή
του κόσμου θα διαψευστούν στο τέλος του χρόνου, καθώς και οι
προφητείες για τις επερχόμενες εκλογές και την περίφημη
ανανέωση του πολιτικού προσωπικού των παλαιών ανακτόρων. Μέσα
στον ίλιγγο του κοινωνικού μετασχηματισμού που βιώνουμε και
την ταυτόχρονη σημασιακή κατάρρευση και αναδημιουργία, μένει
να διαψευστούν οι προφητείες του μεταμοντερνισμού, όπως ο
θάνατος του υποκειμένου και η επαναστατική εξάρνηση των
οικουμενικών δικαιωμάτων.
Ο μεταμοντερνισμός είναι μία λέξη ομπρέλα κάτω από την οποία
στοιβάζονται μία σειρά από πολιτικές, φιλοσοφικές και
αισθητικές τάσεις με μοναδικό κοινό παρανομαστή την τετριμμένη
απόφανση περί της σχετικότητας των αξιών. Είναι σαφές πως στον
γυμνό νοημάτων κόσμο που ζούμε, κάθε σημασία και αξία
εκπορεύεται από την κοινωνία και στην κοινωνία βρίσκει το
μοναδικό πεδίο ισχύος και πραγμάτωσής της. Από αυτή τη
θεμελιώδη παραδοχή ξεπηδούν διάφορες στάσεις απέναντι στο
κοινωνικό – ιστορικό.
Μία πρόσφατη μεταμοντέρνα στάση είναι η άρνηση των
οικουμενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, όπως

αυτά θεσμίστηκαν τον καιρό του διαφωτισμού, ως στοιχεία ενός
λόγου περιοριστικού, εξουσιαστικού και απόλυτου. Ο συλλογισμός
ξεκινά από την παραδοχή πως κάθε αλήθεια που επιβάλλεται
κοινωνικά είναι στην πραγματικότητα λογικώς αυθαίρετη και
λογικώς μπορεί να διαψευστεί, και καταλήγει στο συμπέρασμα πως
κάθε οικουμενική αλήθεια αποτελεί έναν διανοητικό
ολοκληρωτισμό επιβαλλόμενο από την κοινωνικά κυρίαρχη τάξη.
Ωστόσο, επισημαίνοντας τις ολοκληρωτικές απολήξεις του κράτους
του Λόγου, διαγράφονται μονοκονδυλιάς οι κοινωνικές και
πολιτικές κατακτήσεις του δυτικού πολιτισμού κατά τη μάχη του
ενάντια στη μεταφυσική και τον θεό; Μπορούμε επικαλούμενοι τη
σχετικότητα των αξιών να στήσουμε μία πρόταση για την
κοινωνική ελευθερία δίχως ένα θεμελιώδες πλαίσιο αξιών, μπορεί
να υπάρξει μία αυτόνομη θέσμιση δίχως μία πρώτη βάση
οικουμενικών σημασιών που θεωρούνται αυτοδίκαιες;
Φυσικά το ερώτημα, όταν τεθεί εν κενώ, μπορεί να πάρει όποια
απάντηση θέλει. Όπως όμως είπε ο Αριστοτέλης κριτικάροντας την
Πολιτεία του Πλάτωνα, ας δούμε τι συμβαίνει στην
πραγματικότητα. Καταρχάς κάθε κοινωνική θέσμιση είναι
ουσιαστικά αυθαίρετη και αυτό είναι όρος για να υπάρξει
συζήτηση για την κοινωνική ελευθερία, καθώς αν υπήρχε κάποιου
τύπου βιολογικού ή εξωκοινωνικού προβαδίσματος μίας κοινωνικής
θέσμισης έναντι των άλλων, δεν θα υπήρχε λόγος πολιτικός, αλλά
απλώς επιστημονικός. Κάτι τέτοιο θέλησε να υποστηρίξει ο
μαρξισμός με τα γνωστά αποτελέσματα, όταν υπέθεσε πως η γνώση
των πραγματικών εξωκοινωνικών νόμων κίνησης της ιστορίας θα
του έδινε ένα αντικειμενικό προβάδισμα ως καθεστώς.
Ταυτόχρονα, κάθε θέσμιση προκύπτει αυθαίρετα αλλά σε υπαρκτό
χώρο και χρόνο, με υπαρκτούς περιορισμούς υλικούς ή
ιστορικούς, δίχως αυτό αναγκαστικά να εισβάλλει βαθιά στον
πυρήνα των σημασιών της, καθώς υπάρχουν παραδείγματα
ετερόνομων κοινωνιών αφθονίας και αυτόνομων κοινωνιών σπάνης.
Υπάρχει ωστόσο ένα αντικειμενικό κριτήριο διαχωρισμού μίας
αυτόνομης και μίας ετερόνομης θέσμισης, και αυτό είναι ακριβώς
η επίγνωση των αυθαίρετου των νόμων και η συνειδητή διαρκής

συζήτηση γύρω από τα προβλήματα που αυτός ακριβώς ο αυθαίρετος
ριζικά φαντασιακός χαρακτήρας των θεσμίσεων γεννάει. Το μόνο
σταθερό σημείο μέσα σε αυτό το σαθρό σημασιακό έδαφος οφείλει
να είναι η θέση θεμελιακών, αυθαίρετων λογικώς αλλά ηθικώς
απελευθερωτικών αξιωμάτων ως βασικές αξίες της κοινωνίας.
Ο τεράστιος μετασχηματισμός του διαφωτισμού ανέδειξε ως τέτοια
τα οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Ήταν
ένας λόγος που συγκροτήθηκε με μένος απέναντι στη μεταφυσική
σύλληψη της ελέω θεού δικαίωσης της εξουσίας. Ως τέτοιος
απαιτεί τη διαρκή λογοδοσία της εξουσίας απέναντι στο άσυλο
που αυτά προσφέρουν στο εκάστοτε άτομο. Ως τέτοια εκφράζουν
μία ισορροπία ανάμεσα σε μία ξέχωρη ατομικότητα και μία
κοινωνική συλλογικότητα πολλαπλών συμφερόντων και επιδιώξεων.
Εκφράζουν μία κοινωνία όπου η εξέγερση του ατόμου οδήγησε στην
αναγνώριση του ατόμου ως ανθρώπου και πολίτη και όχι ως απλού
μέλους ενός κοινωνικού σώματος ή υπηκόου.
Η ερμηνεία τους μπορεί να πάρει δύο θέσεις, αμυντική και
επιθετική, ανάλογα με το περιεχόμενο που οι λέξεις, ελευθερία,
ισότητα και το δικαίωμα της επιδίωξης της ευτυχίας λαβαίνουν.
Αν ονομάσουμε ελευθερία την οικιακή ασφάλεια, ισότητα την
ομογενοποίηση και ευτυχία την ατομική απόλαυση τότε έχουμε ένα
κενό χαρτί παράδοσης της εξουσίας στο κράτος ή όποιον άλλον
πάτρωνα προσφέρεται. Αν όμως δώσουμε στην ελευθερία το
περιεχόμενο του αυτεξούσιου, στην ισότητα της κοινωνικής
αλληλεγγύης και ισαξίας κάθε ανθρώπου και στην ευτυχία το
περιεχόμενο της δημόσιας συλλογικής πράξης, τότε οι λέξεις
αποκτούν την πραγματική τους δύναμη. Τη δύναμη μίας πύρινης
κατάφασης του δικαιώματος του ανθρώπου να ζει δίχως τυραννία.
Παρ’ όλες τις ιστορικές τους βεβηλώσεις και διαστρεβλώσεις, τα
οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν βαρύτατη
αυτεπίγνωση της ανθρωπότητας. Ξεπηδούν από την επίγνωση πως
μόνο ο άνθρωπος θέτει δίκαιο και πως αυτό το δίκαιο το θέτει
ως άνθρωπος και ως άνθρωπος γεννιέται εντός ενός κόσμου
δικαίου (δηλαδή ενός κοινωνικά θεσμισμένου κόσμου, όχι δίκαιου
αναγκαστικά) και πως η ύπαρξή του δεν αποτελεί απλώς μία

βιολογική οντότητα αλλά μία κοινωνικο-ιστορική. Τέθηκαν δε ως
οικουμενικά ακριβώς γιατί καμία εξωκοινωνική βιολογική ή
θεολογική επισήμανση δεν επισυνάφθηκε, ώστε να ανήκουν σε μία
κουλτούρα ή ένα λαό.
Το ζήτημα είναι να τα διευρύνουμε ώστε να μπορούν να
αποτελέσουν μία βάση εκτύλιξης όλων των δυνατοτήτων του
ανθρώπου, και θεμελίωσης όλης της δημιουργικής ενέργειας κάθε
πολίτη. Δεν χρειάζεται να αρνηθούμε την πολιτική ύπαρξη του
ατόμου, αντιθέτως πρέπει να διευρύνουμε την πολιτική έννοια σε
κάθε γωνία και τόπο της κοινωνίας, ώστε οι αποκλεισμένοι να
μην εξισωθούν στον αποκλεισμό αλλά στην ελευθερία. Οι νέες
θεσμίσεις που γεννιούνται θέτουν ως βάση την ενεργό πράξη
δίχως κοινωνικά σύνορα και η πράξη οφείλει να είναι συνειδητά
με την πλευρά της ανθρωπότητας, μέσω της αναγνώρισης του άλλου
και της δημιουργικής σύνθεσης του πραγματικού θεσμίζοντος
φαντασιακού.
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