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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Ρ Ο Ζ Α Ν Η Σ

H ουτοπία ως ομιλούσα εικόνα

K ατά τον Ernst Bloch, επισημαίνει ο Miguel Abensour, «η

επίμονη παρουσία της ουτοπίας στη διαδρομή του χρόνου

οφείλεται σε μιαν οντολογική εστία, στο Είναι, το οποίο εκλαμ-

βάνεται ταυτοχρόνως ως εξελικτικό και ατελές. Αυτό, στην πραγ-

ματικότητα, ενυπάρχει στη μη ολοκλήρωση –μέσα στο μη-Είναι-

ακόμη– όπου η ουτοπία βρίσκει την ακατάσβεστη πηγή της, τις

πλέον βέβαιες αρχές της, ως εάν η ουτοπική παρόρμηση, η ουτο-

πία, να όρθωνε τη δίχως τέλος σπουδαιότητά της, παρακινημένη

κατά κάποιον τρόπο από αυτή την οντολογική ένταση και ανα-

λαμβάνοντας ως έργο, μέσα από τη σκόπευση του “πλεονάζο-

ντος”, του “ουσιώδους”, την αποπεράτωση, την εκπλήρωση του

Είναι»1. Πράγματι, στη μνημειώδη συζήτησή του με τον Theodor

Adorno, ο Bloch έχει επεξηγήσει την οντολογική κατάσταση της

ουτοπικής παρόρμησης (το μη-Είναι-ακόμη) μέσω ενός κατάλοι-

που της επιθυμίας, το οποίο παρακινεί το Είναι στην ουτοπική

του επιμονή. «Υπάρχει» γράφει «ένα μεγάλο μέρος επιθυμίας

που δεν εκπληρώθηκε και έγινε κοινότοπη διαμέσου της εκπλή-

ρωσής της – ασχέτως της βαθύτερης αντίληψης ότι κάθε πραγ-

μάτωση κομίζει μαζί της τη μελαγχολία της εκπλήρωσης. Έτσι, η

εκπλήρωση δεν είναι ακόμη πραγματική ή νοητή ή αξιωματική

χωρίς κάποιο κατάλοιπο ανεκπλήρωτου»2.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο Bloch ερμηνεύει την επίμονη παρουσία

της ουτοπικής παρόρμησης μέσα στο χρόνο, γεγονός που έχει ιδι-

αίτερη σημασία για τη σπουδαιότητα και τις αρχές της ουτοπίας
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σε μια εποχή τεχνολογικής έκρηξης και τεχνολογικών εφαρμογών

και επιτεύξεων, όπως η δική μας. Προκύπτει, κατά συνέπεια, μια

ατμόσφαιρα επείγουσας επικαιρότητας του ουτοπικού πνεύματος

και ερμηνείας των προσανατολισμών του σύγχρονου φιλοσοφι-

κού, επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτικού στοχασμού μέσα

από τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της σκόπευσης αυτού του κατάλοι-

που της επιθυμίας, που δεν εκπληρώνεται όχι διότι δεν δύναται να

εκπληρωθεί, έστω εν μέρει, μέσω των ραγδαίων μεταμορφώσεων

της κοσμοαντίληψης που συγκροτείται κάθε τόσο εντός του πεδί-

ου του στοχασμού, αλλά διότι η σκόπευση του πλεονάζοντος και

του ουσιώδους αφήνει την οποιαδήποτε εκπλήρωση στόχου με τη

μελαγχολία αυτού του κρίσιμου κατάλοιπου του ανεκπλήρωτου,

εντός του οποίου η ουτοπία ανανεώνει τη σημασία και τη σπου-

δαιότητά της και καθίσταται μια άσβεστη πηγή και ένας υποκινη-

τής του πλέον σημαντικού αναστοχασμού σε όλες τις σφαίρες του

ανθρώπινου και του κοινωνικού.

Ωστόσο, η ουτοπική παρόρμηση δεν είναι παρά μια επιθυμία

πέραν της επιθυμίας, δηλαδή μια εικόνα ή μια πρόσβλεψη προς

αυτό το πλεονάζον και το ουσιώδες που πρέπει να υπάρχει, ασχέ-

τως αυτού που υπάρχει και υποβάλλει τις επιταγές του στο στο-

χασμό και τη δραστηριότητα. Όπως διατείνεται ο Martin Buber,

η ουτοπία εστιάζεται σε κάτι πρωταρχικό και αυτό το πρωταρχι-

κό καθίσταται εν τέλει επιθυμία. «Η ουτοπική εικόνα» γράφει

«είναι η εικόνα του τι “πρέπει να υπάρχει”, και αυτός που ορίζει

την εικόνα είναι ο οραματιστής […] Στην ιστορία του ανθρώπινου

πνεύματος η εικονοποιητική επιθυμία –μολονότι κι αυτή είναι

βαθιά ριζωμένη μέσα μας– δεν έχει τίποτε το ενστικτώδες και τί-

ποτε το αυτάρεσκο. Συνδέεται με κάτι υπερπροσωπικό, που επι-

κοινωνεί με την ψυχή, αλλά δεν κυβερνιέται απ’ αυτήν. Λειτουρ-

γεί εδώ η λαχτάρα για κείνη την ορθότητα που στη θρησκευτική
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ή φιλοσοφική όραση βιώνεται ως αποκάλυψη ή ιδέα και που, από

τη φύση της, μπορεί να πραγματωθεί όχι στο άτομο, αλλά στην

ανθρώπινη κοινότητα. Η βλέψη “εκείνου που πρέπει να υπάρ-

χει”, κι αν ακόμη φαίνεται ανεξάρτητη από την προσωπική επι-

θυμία, είναι αδιαχώριστη από μια κριτική και θεμελιώδη σχέση

με την κρατούσα κατάσταση της ανθρωπότητας»3.

Το βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι η ουτοπική παρόρμηση δεν είναι

παρά μια εικονοποιία. Μια διαλεκτική εικόνα, όπως τη συνέλαβε

ο Walter Benjamin4, μια εικόνα που προκαλεί τη ρήξη του συνε-

χούς, τόσο μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα όσο και μέσα στην αν-

θρώπινη ιστορία. Και επιπλέον, η ουτοπική πρόσβλεψη δεν είναι

παρά μια ανατρεπτική του υπάρχοντος οικουμενικότητα, ένας

οικουμενισμός του πλεονάζοντος και του ουσιώδους, εικόνα του

οποίου είναι η ουτοπική παρόρμηση. Ή, για να χρησιμοποιήσω

μια διατύπωση του Buber σχετικά με το ανέφικτο του ουτοπικού

προσανατολισμού, αυτό που «φαίνεται ανέφικτο ως έννοια, εξυ-

ψώνει, ως εικόνα, ολόκληρη τη δύναμη της πίστης, ορίζει στόχο

και σχέδιο. Και τούτο επειδή συνεργάζεται με δυνάμεις που λαν-

θάνουν στα βάθη της πραγματικότητας. Η εσχατολογία, στο μέ-

τρο που είναι προφητική, η ουτοπία, στο μέτρο που είναι φιλοσο-

φική, έχουν και οι δύο το χαρακτήρα του πραγματικού»5.

Αυτή η κίνηση του ουτοπικού προς το πραγματικό και, αντι-

στρόφως, η κίνηση του πραγματικού προς το ουτοπικό αποτε-

λούν τους ιδρυτικούς όρους της ουτοπικής παρόρμησης και καθι-

στούν το κατάλοιπο του ανολοκλήρωτου και την επιθυμία της πε-

ράτωσης και εκπλήρωσης σφαίρες αλληλένδετες, αλληλοεκχω-

ρούμενες και αλληλοσυμπληρούμενες. Η κοινωνική διάσταση

του ουτοπικού ως κριτικής και θεμελιώδους σχέσης «με την κρα-

τούσα κατάσταση της ανθρωπότητας» συμφωνεί απόλυτα με τις

φιλοσοφικές εναισθήσεις του Bloch στην αναζήτησή του μέσα
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στο ουτοπικό πνεύμα και στη δυναμική του ανολοκλήρωτου, την

οποία ονομάζει «εξωτερική, κοσμική λειτουργία της ουτοπίας».

Γράφει ο Bloch: «Αλλά στο τέλος […] πρέπει να ξετυλιχθούν ο

εκτεταμένος χώρος, ο κόσμος της ψυχής, η εξωτερική, κοσμική

λειτουργία της ουτοπίας, η οποία αγωνίζεται ενάντια στην εξα-

θλίωση, το θάνατο και τον επιφανειακό κόσμο της φυσικής φύ-

σης. Είναι μόνο μέσα μας που λάμπει ακόμη αυτό το φως και η

φαντασιακή πορεία προς αυτήν αρχίζει, η πορεία προς την ερμη-

νεία του ζώντος ονείρου, προς τη χρήση της ουτοπικής σύλληψης

μέσα στην αρχή της. Είναι για να βρούμε, να βρούμε αυτό που εί-

ναι δίκαιο, αυτό για το οποίο δέχεται να ζει κανείς, να οργανώνε-

ται, να έχει χρόνο, είναι αυτό για το οποίο θα βαδίσουμε με μεγά-

λα βήματα τους συστατικούς μεταφυσικούς δρόμους, είναι γι’ αυ-

τό που ονομάζουμε αυτό που δεν είναι, που οικοδομούμε μέσα

στο άγνωστο, που οικοδομούμεθα μέσα στο άγνωστο και αναζη-

τούμε το αληθές, το πραγματικό, εκεί που η απλή γεγονικότητα

εξαφανίζεται»6.

Είναι ακριβώς εξαιτίας αυτής της εξωτερικής, κοσμικής δυνα-

μικής της ουτοπικής παρόρμησης που η ουτοπία φανερώνεται ως

εικονοποιία, ως εικόνα του πλεονάζοντος και του ουσιώδους.

Όπως παρατηρούν οι Frank E. Manuel και Fritzie P. Manuel, «ο

ουσιώδης ορισμός του Sidney (1595) της ποίησης ως “ομιλούσας

Εικόνας, που έχει σκοπό να διδάσκει και να τέρπει”, αρμόζει εξί-

σου στην ουτοπία»7. Εντούτοις, και παρά αυτή τη θεμελιώδη δυ-

ναμική της ουτοπικής εικόνας, η ιδιαιτερότητα και η επίμονη πα-

ρουσία της ουτοπίας κατά τη διαδρομή του χρόνου παρουσιά-

ζουν μια ποικιλομορφία και μια αμφισημαντότητα που εκφράζο-

νται μέσα στο εγχείρημα ενός σταθερού ορισμού των ουτοπικών

ενοράσεων. «Οι περιγραφικοί και γλωσσικοί ρητορικοί τρόποι

στην ουτοπία» επισημαίνουν οι Frank και Fritzie Manuel «ποτέ
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δεν βρίσκονται ή σπάνια βρίσκονται σε μια αυθεντική κατάστα-

ση, μια και η ζωντανή προσωπογραφία μιας ουτοπίας βασίζεται

σε ένα σύνολο σιωπηρών ψυχολογικών, φιλοσοφικών ή θεολογι-

κών παραδοχών σχετικά με τη φύση του ανθρώπου, και η γλωσ-

σική έκφραση των ουτοπικών αρχών συχνά προσφεύγει σε εξει-

κονίσεις συνηθισμένων γεγονότων, προτείνει υποθετικές κατα-

στάσεις και δημιουργεί αναλογίες από άλλες περιοχές της ύπαρ-

ξης. Στη διαδρομή του χρόνου, οι “κατάλληλες” ουτοπίες, οι συ-

ζητήσεις της ουτοπικής σκέψης και οι απεικονίσεις των ουτοπι-

κών καταστάσεων της συνείδησης διεισδύουν τόσο πολύ η μία

μέσα στην άλλη, ώστε οι περίμετροι της ουτοπίας θα πρέπει να

παραμένουν θολές»8.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες ενός σταθερού ορισμού, θα ήταν

ασφαλώς λάθος να θεωρήσουμε τις εξεικονίσεις των ουτοπικών

καταστάσεων ως απλές μεταφορές και / ή αλληγορικούς ρητορι-

κούς τροπισμούς. Αντίθετα, οι ουτοπίες είναι πραγματικότητες

μέσα στο πραγματικό, και υπ’ αυτή την έννοια συγκροτούν την

αξίωση του δικαίου και της αλήθειας. Μολονότι έχουν υπάρξει

προσπάθειες να εμφανισθεί αίφνης η «Ουτοπία» του Thomas

More ως μια τέτοια μεταφορά ενός αφελούς κομμουνιστικού ορά-

ματος, εντούτοις το έργο του More «εννοεί αυτό που λέγει και δεν

επιχειρεί να λύσει τα προβλήματα της ανθρώπινης κοινωνίας»9.

Υπ’ αυτή την έννοια, η ουτοπία υπάρχει ως πραγματικότητα και

συνεργάζεται με τις πραγματικές δυνάμεις, οι οποίες μέσα στον

ουτοπικό τόπο αναδύονται ως εν δυνάμει καταστάσεις του υπάρ-

χοντος και του πραγματικά και ιστορικά δρώντος. Όπως μας ει-

δοποιεί ο Ernst Bloch, «στον Thomas More, η ποθητή χώρα υπάρ-

χει ήδη έτοιμη σ’ ένα μακρινό νησί, αλλά εγώ δεν βρίσκομαι εκεί.

Από την άλλη μεριά, όταν μετατοπίζεται στο μέλλον, όχι μόνο δεν

βρίσκομαι εγώ εκεί, αλλά και η ίδια η ουτοπία δεν βρίσκεται στον
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εαυτό της. Δεν υπάρχει ούτε και το νησί. Όμως δεν είναι κάτι τι

που ισοδυναμεί με παραλογισμό ή με καθαρή φαντασιοκοπία·

μπορούμε μάλλον να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμη με την έννοια

της δυνατότητας. Θα μπορούσε να υπάρξει μόνο αν κάναμε κάτι

για να υπάρξει. Όχι μόνο αν ταξιδέψουμε εκεί, αλλά επειδή ταξι-

δεύουμε εκεί, το νησί της ουτοπίας αναδύεται από τη θάλασσα

του πιθανού – ουτοπία, πλην όμως με νέα περιεχόμενα»10.

Ο σκαντζόχοιρος του ορισμού της ουτοπίας, εντός του οποίου

αλληλοεκχωρούνται φιλοσοφικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και

θεολογικές παραδοχές κατά τη διαδρομή του χρόνου, έχει κάποιες

φορές οδηγήσει σε κατηγοριοποιήσεις του ουτοπικού πνεύματος,

οι οποίες, ωστόσο, φαίνεται να διέπονται από μια μάλλον περι-

γραφική πρόθεση και αντίληψη, αφήνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο

έκθετο τον ουτοπικό πυρήνα, την οντολογική εστία της ουτοπίας,

και στρέφοντας το ενδιαφέρον σε ιδεολογικές χρήσεις των ουτο-

πικών προσανατολισμών. Μια τέτοια αντίληψη αναπτύσσεται

από τη Maria Luise Berneri.

«Δύο κύριες τάσεις» γράφει η Berneri «εμφανίζονται στην

ουτοπική σκέψη στο διάβα των αιώνων. Η μία επιδιώκει την ευ-

τυχία της ανθρωπότητας μέσα από την υλική ευημερία, τη βύθι-

ση της ατομικότητας του ανθρώπου μέσα στην ομάδα και το με-

γαλείο του κράτους. Η άλλη, ενώ απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο

υλικής άνεσης, φρονεί ότι η ευτυχία είναι αποτέλεσμα της ελεύ-

θερης έκφρασης της ανθρώπινης προσωπικότητας και δεν πρέ-

πει να θυσιάζεται σ’ έναν αυθαίρετο ηθικό κώδικα ούτε στα συμ-

φέροντα του κράτους. Οι δύο αυτές τάσεις αντιστοιχούν σε δια-

φορετικές αντιλήψεις για την πρόοδο. Για τους αντιεξουσιαστές

ουτοπικούς, η πρόοδος μετριέται […] “με βάση το βαθμό διαφο-

ροποίησης μέσα σε μια κοινωνία” […] Οι εξουσιαστικές ουτοπίες

επιδίωξαν να δώσουν τσομπάνηδες, λοχαγούς και τύραννους στο
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λαό και τους βάφτισαν φύλακες, φύλαρχους ή σαμουράι […] Οι

αντιφάσεις οι εγγενείς στις περισσότερες ουτοπίες οφείλονται σ’

αυτήν ακριβώς την εξουσιαστική προσέγγιση»11.

Στην περίπτωση αυτή, αλλά και σε άλλες παρόμοιες, που ξεκι-

νούν από την «Πολιτεία» του Πλάτωνα και καταλήγουν στις ου-

τοπίες του 19ου αιώνα, πρόκειται μάλλον για μια κατάσταση ερ-

μηνείας η οποία βρίσκεται σε κρίση και επιχειρεί να διαχειριστεί

αυτή την κρίση εκτός του ουτοπικού κειμένου και των τροπισμών

του, επιβάλλοντας εξωκειμενικές, ήτοι ιδεολογικές, κατηγοριο-

ποιήσεις, οι οποίες αλλοιώνουν την ουτοπική προθετικότητα προς

την κατεύθυνση εξωουτοπικών μορφωμάτων (ιδέα της προόδου,

εξουσιαστικές και αντιεξουσιαστικές ουτοπίες κ.λπ.) και μιας λο-

γικής που προϋποθέτει την ιστορικιστική ανάγνωση της ουτο-

πίας. Γι’ αυτή τη λογική της ιστορικιστικής ανάγνωσης θα ταίρια-

ζε ασφαλώς το σχόλιο του Miguel Abensour: «Η ίδια η ουτοπία

επιστρέφει στη θέληση εξεύρεσης μιας φανταστικής λύσης σε

αντιφάσεις που η ανωριμότητα της εποχής δεν επέτρεπε να δια-

λυθούν. Υπ’ αυτή την έννοια, ο Th. More θα ήταν ο αληθινός πα-

τέρας του “ουτοπικού σοσιαλισμού”, και η ουτοπία εδώ θα προσ-

διόριζε τα ανεπαρκή μέσα –τον φωτισμένο δεσποτισμό του Ου

τόπος– και όχι το στόχο που παραχωρείται σ’ αυτόν»12.
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