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Οί άντι-ιδεολογικές ιδέες του Βρεταννοΰ φιλοσόφου Μάικλ Όουκσοτ
Ό καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας στό ΕΚΠΑ Παντελής Λέκκας, ό όποιος εχει μεταφράσει 

στά ελληνικά δύο έργα του μεγάλου φιλοσόφου, όμιλεΐ στην «ΕτΚ» γιά την σκέψη καί τό νόημα τοϋ έργου του

της Μαρίας Κορναρου

Τ
ά δύο μοναδικά έργα τοϋ μεγάλου Βρεταννοΰ φιλοσόφου Μάικλ 

Όουκσοτ, πού έχουν μεταφραστεί στά έλληνικά, φέρουν καί τά δύο 
τήν ύπογραφή τοϋ Παντελή Λέκκα, καθηγητή Πολιτικής Κοινωνιολογίας 

στό ΕΚΠΑ. Ό «Πύργος τής Βαβέλ», τό μοναδικό φιλοσοφικό διήγημα τοϋ 
Όουκσοτ καί ένα έργο σχετικά άγνωστο άκόμη καί στήν διεθνή βιβλιογρα
φία, κυκλοφόρησε νωρύτερα, αύτήν τήν χρονιά, άπό τίς εκδόσεις «Τόπος». 
Είχε προηγηθεϊ τό ογκώδες «Διαλέξεις γιά τήν ιστορία τής πολιτικής σκέ
ψης», ένα έργο πού ταξιδεύει τόν άναγνώστη μέσα άπό τήν άρχαία 'Ελλά
δα, τήν Ρώμη καί τόν Μεσαίωνα, γιά νά φθάσει στήν πολιτική όπως τήν 
γνωρίζουμε στούς νεώτερους χρόνους. Άμφότερα τά έργα συμπληρώνο
νται μέ έκτενές επίμετρο τοϋ κ. Λέκκα, στό όποιο καταφέρνει νά εισαγά
γει τόν άναγνώστη στά βασικά χαρακτηριστικά τής σκέψεως τοϋ Όουκσοτ 
μέ εύληπτο τρόπο, καθώς καί νά έξηγήσει τό νόημα τοϋ άνά χεϊρας έργου.

Αμετάφραστος καί εν πολλοΐς άγνωστος στό έλληνικό κοινό, ό Όουκ
σοτ άπετέλεσε καθοριστική έπιρροή στήν σκέψη τοϋ κ. Λέκκα. «Όλα τά 
πράγματα πού νομίζουμε ότι τά ξέρουμε καί πού νομίζουμε ότι τά έχουμε 
καδρώσει, τά έχουμε πλαισιώσει, τά έχουμε βάλει κάτω, έρχεται ό Όουκ
σοτ καί τά ταρακουνάει, κουνάει τό κάδρο, τό βάζει σωστά. Δείχνει μιά πιό 
ιδιαίτερη, άνυπόκριτη, άνθρώπινη σκοπιά γιά νά βλέπουμε τά πράγματα. 
Μιά συντριπτική ιδιότητα στόν Όουκσοτ είναι ή άτεγκτη πνευματική του 
έντιμότητα. Είναι άκέραιος. Δέν λέει ψέματα ούτε στόν έαυτό του» έξηγεϊ 
ό κ. Λέκκας. «Πιστεύω ότι είναι μιά εντελώς ιδιαίτερη φωνή» συνεχίζει. 
«Αύτό πού προσπαθεί νά πει είναι βυθισμένο μέσα στόν σκεπτικισμό, στήν 
κοινή λογική, σέ έναν εμπειρισμό πού είναι σχεδόν άπρόσβλητος. Εκείνο 
πού σίγουρα δέν μέ παρακίνησε νά γράψω γιά αύτόν είναι ή συμβατική του 
ταξινόμηση στούς συντηρητικούς, γιατί δέν άνήκει στούς συντηρητικούς 
μέ τήν καθημερινή έννοια τοϋ όρου. Αύτό πού προτείνει καί υπερασπίζε
ται είναι μία μορφή συνεπειοκρατικοΰ συντηρητισμού, ό όποιος έχει τίς ρί
ζες του μέσα στήν άνθρώπινη διαγωγή. Έτσι, οί πιό ριζοσπάστες πολιτικοί 
έχουν συντηρητικές στιγμές».

Τόν Όουκσοτ είναι πράγματι πολύ δύσκολο νά τόν ταξινομήσει κα
νείς καί άκόμη δυσκολότερο νά τόν καταλάβει, γιατί είναι άντι-ιδεολόγος. 
Καί, όπως μέ πικρία διαπιστώνει, ή ιδεολογία είναι ή γλώσσα τής έποχής 
μας. «Όντας άντι-ιδεολόγος, είναι άντι-δεξιός καί άντι-αριστερός. Έχει μιά 
άντίληψη περί πολιτικής πού είναι πολύ διαχειριστική, είναι ό τρόπος πού 
διαχειριζόμαστε τίς ύποθέσεις μας, ή διαχείριση τής πολυκατοικίας, ό θυ
ρωρός. Είναι ένα πολύ πιό πεζό πράγμα άπό αύτό μέ τό όποιο τήν επενδύ
ουμε, συγχέοντας την μέ άλλα πράγματα. Άρα, τοποθετημένη σέ ένα τόσο 
πεζό πλαίσιο, χάνει τόν παραμυθητικό της χαρακτήρα. Χάνει τόν ένθουσια- 
σμό καί τήν άναταραχή πού έπιφέρει, γίνεται ένα πεζό κομμάτι τής άνθρώ- 
πινης ζωής». Τό οξύμωρο, όπως έξηγεϊ ό κ. Λέκκας, είναι ότι ό Όουκσοτ 
έχει άποτελέσει αντικείμενο ϊδιοποτήσεως άπό· διάφορους ίδεολόγους, ιδί
ως άπό τούς Αμερικανούς συντηρητικούς, πού θέλησαν νά έξετάσουν τί 
μπορούν νά χρησιμοποιήσουν άπό τό έργο του γιά νά στηρίξουν τίς δικές 
τους θέσεις. Πράγματι, ένώ ό Όουκσοτ έντάσσεται σέ μία παράδοση πού 
ξεκινά άπό τόν Μπέρκ καί έπικρίνει τόν γαλλικό Διαφωτισμό -χωρίς ό ίδι
ος νά φέρνει ποτέ άντίρρηση στόν άντίστοιχο σκωτσέζικο-, ή πολιτική σκέ
ψη του τοποθετείται μακριά άπό τίς επιδιώξεις τής σύγχρονης πολιτικής.

Ό γνωστικισμός καί ό πελαγιανισμός

Στόν άντίποδα αύτής τής άντιλήψεως βρίσκονται οί σύγχρονες πολιτικές 
κοσμοθεωρίες, οί ιδεολογίες, οί όποιες, όπως περιγράφει στόν «Πύργο τής 
Βαβέλ», άποτελοϋν άπολήξεις τής θρησκευτικής παραδόσεως τής Δύσεως, 
καί συγκεκριμένα άντλοΰν τήν καταγωγή τους άπό τίς άρχαΐες χριστιανι
κές αιρέσεις τοϋ γνωστικισμού καί τοϋ πελαγιανισμοΰ. Από τήν μία ό γνω
στικισμός, δηλαδή ή πίστις στήν άνθρώπινη γνώση, τήν έπιστήμη, καί άπό 
τήν άλλη ό πελαγιανισμός, ή πίστις στήν άνθρώπινη βούληση, όδηγοΰν 
τόν σύγχρονο κόσμο πού πιστεύει στήν πλήρωση τής άνθρώπινης έπιθυ- 
μίας εντός τής ιστορίας. Οί ιδεολογίες, έτσι, φέρουν μέσα τους τόν σπόρο 
τοϋ χιλιασμού. «Οί κοσμικές ιδεολογίες είναι άπό τήν φύση τους κοντές, 
δέν έχουν τό βάθος τής χριστιανικής παράδοσης, ούτε και θά μπορέσουν 
νά τό άποκτήσουν. Παρ’ ότι έπιτελοΰν τήν ϊδια λειτουργία, είναι διαψεύ- 
σιμες, ένώ μιά θρησκεία δέν καταπίπτει» έπισημαίνει ό κ. Λέκκας. Είναι, 
τελικά, ή συναίρεσις τών έγκοσμίων έπιδιώξεων μέ τίς μεταφυσικές προσ
δοκίες, μέ μία κατεύθυνση πρός τήν άνθρώπινη ζωή, πού κάνει τόν Όουκ
σοτ νά χαρακτηρίζει, αινιγματικά, τόν Απόστολο Παύλο ώς τόν «μεγαλύ
τερο πολιτικό φιλόσοφο».

«Ό ίουδαιοχριστιανικός πολιτισμός έχει άφήσει άνεξίτηλα ϊχνη στήν δυ
τική σκέψη, τά όποια, παρά τήν έκκοσμίκευσή της, παραμένουν ώς προσ
δοκίες, ώς άντιλήψεις, ώς προσχη ματισμένες έννοιες, οί όποιες άλλάζουν 
όνομα. Αύτό πού νομίζω πώς λέει στήν “Βαβέλ” είναι ότι είναι πάρα πολύ 
δύσκολο νά είσαι άθεος, παρ’ ότι μπορεί νά προφασίζεσαι πώς είσαι. Είναι 
πάρα πολύ δύσκολο νά άρνηθεΐς τήν παραμυθία μίας ύπόσχεσης πού έχει 
καί μεταφυσικά στοιχεία. ’Εγώ νοιώθω σέ αύτήν τήν θέση. Δέν είμαι πιστός, 
άλλά μέ αύτό τό κείμενο νομίζω ότι άποδεικνύω ποιό είναι αύτό τό κόστος. 
Είναι τό κόστος τής άπελπισίας, δέν ύπάρχει παραμυθία στήν άνθρώπινη 
κατάσταση. Αύτός πού διακηρύσσει ότι δέν πιστεύει καθόλου έχει βρει μία 
νέα μορφή πίστης» παρατηρεί ό κ. Λέκκας.

Ό ρασιοναλισμός

Μία άπό τίς παραμυθίες τής σύγχρονης έποχής, εναντίον τής όποιας άφι- 
έρωσε... πολύ μελάνι ό Όουκσοτ, είναι ό ρασιοναλισμός, πού δέν είναι ή 
ίδια ή λογική, άλλά ή άνθρώπινη πίστις στήν άπόλυτη αυθεντία τής λογικής. 
«Ό ρασιοναλισμός είναι ή μοντέρνα έκδοχή τής δεισιδαιμονίας, μίας άπό- 
λυτης, άνένδοτης πίστης. Ή άπολύτως λογική, άφηρημένη άνθρώπινη σκέ
ψη είναι μία πίστη στήν μαγεία, γιατί παραιτούμαστε άπό τίς λογικές μας 
ικανότητες, όταν άποδίδουμε τόσο άπόλυτο ρόλο καί δικαιοδοσία στήν λο
γική μας» έξηγεϊ ό κ. Λέκκας. Ό Όουκσοτ παρομοιάζει τήν άντίληψη τού 
σύγχρονου κόσμου περί τού ορθολογικού άνθρωπίνου μυαλού, τό όποιο 
μπορεί νά συλλάβει έννοιες καί νά οικοδομήσει μεθόδους έκ τού μηδενός, 
μέ ένα μαγικό εργαλείο, τό όποιο προσδοκούμε ότι χρησιμοποιώντας το θά 
απαντήσουμε στά έρωτήματα τής ζωής μέ βεβαιότητα. «Ό φορμαλισμός 
καί ό ρασιοναλισμός τής νεωτερικότητας έχουν νά κάνουν μέ μιά μεταφυ
σική πίστη ότι τό βρήκαμε. Τό επιχείρημα τού Όουκσοτ έγκειται στό έξής: 
στούς νεώτερους χρόνους, ή πρακτική ζωή έχει διασταλεϊ καί άσκεΐ τόν δε- 
σποτισμό της στούς ύπόλοιπούς τρόπους τής εμπειρίας, έχουμε δηλαδή γί
νει πιό πεζοί, πιό ύλιστές, ένώ ταυτόχρονα ό όλος τρόπος τού σκέπτεσθαι 
παραμένει μεταφυσικός καί κάποτε άκόμη καί μαγικός, δηλαδή δεισιδαι- 
μονικός. Όλα αύτά ύπό τό πέπλο μίας κοσμικότητας πού είναι επίπλαστη».
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Ό μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τίς μοντέρνες 

κοινωνίες είναι ό υλισμός τους, 
ανεξαρτήτως καθεστώτος καί παραδόσεων
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'Ένα άπό τά χαρακτηριστικώτερα παραδείγματα συζεύξεως ύλισμοΰ καί 
ρασιοναλισμού, πού άναφέρει ό Όουκσοτ, είναι αύτό τού μαρξισμού. Προ
βάλλεται έκεΐ ένας παράδεισος ύλικής εύμάρειας καί ίσότητος βεβαίως, 
στόν όποιο παράδεισο κυριαρχούν τό σύγχρονο Κράτος καί ό έκάστοτε γε
νικός γραμματέας. «Ό ρασιοναλισμός είναι άπό τήν φύση του δογματικός 
καί καταλήγει άπολυταρχικός, γιατί φτάνει στό τέλος νά μοΰ πει τί θά κά

νω». Οί τάσεις άπόλυτης κυριαρχίας αύτοΰ τού τρόπου σκέψεως πού χαρα
κτηρίζουν τούς νεώτερους χρόνους, τίς όποιες είχε ήδη περιγράψει ό Όουκ
σοτ, πράγματι εμφανίσθηκαν σέ πλήθος ιστορικά παραδείγματα. «Ένα πα
ρακλάδι τού ίουδαιοχριστιανισμοΰ πού καταλήγει νά έπιβεβαιώνει όσα είπε 
είναι τό Ίσλάμ, ιδίως τό σουνιτικό Ίσλάμ, πού είναι ζηλωτικό. Υπάρχει μιά 
άπειλή πού δέν έχει νά κάνει πιά μόνο μέ τόν κομμουνισμό, τήν Σοβιετική 
Ένωση κ.λπ., άλλά έχει νά κάνει μέ τόν Τράμπ, γιά νά τό πώ άπλά. Τό κυ- 
ριώτερο όμως πού διατρέχει καί τόν συλλογισμό τού Όουκσοτ στήν “Βα
βέλ”, ό μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τίς μοντέρνες κοινωνίες είναι ό ύλισμός 
τους, άνεξαρτήτως καθεστώτος καί παραδόσεων. Είναι μία πολύ ύλιστική 
καί κατά τούτο πεζή καί άβαθής άντίληψη περί τού άνθρώπινου ευ ζήν» πε
ριγράφει ό κ. Λέκκας.

Ή παράδοσις

Στό πνεύμα αύτό τών νεωτέρων χρόνων -τούς όποιους δέν τούς άπορρίπτει, 
άλλά τούς άποδέχεται μέ κριτική διάθεση- ό Όουκσοτ άντιπροτείνει τήν 
παράδοση. Ή παράδοσις γιά τόν Όουκσοτ δέν είναι τίποτε τό έξιδανικευμέ- 
νο ή τό νοσταλγικό. Καταλήγει σέ αύτήν άρνητικά, άντιπαραθέτοντάς την 
δηλαδή πρός τίς άλλες προτάσεις γιά νά άντιμετωπίσουμε τήν ζωή. «Ή άντί- 
ληψή του περί παράδοσης είναι έκείνη ή έννοια ή όποια συλλαμβάνει τόν 
άσύνειδο, πρακτικό τρόπο, μέ τόν όποιο επαναλαμβάνουμε καί σωρεύουμε 
τήν έμπειρία μας, καί ό όποιος είναι δοκιμασμένος στόν χρόνο καί άντέχει 
στήν διάψευση. Δέν σημαίνει ότι είναι σωστός ή ότι είναι κοντότερα στήν 
άλήθεια μέ άλλη έννοια, πέρα άπό τό ότι έχει άντέξει σέ επανειλημμένες δι
αψεύσεις. Άρα, ή παράδοση δηλώνει έναν σωρευμένο τρόπο τής έμπειρί- 
ας, καί κατά τούτο άντιτάσσεται στά άφηρημένα σχέδια καί τίς προτάσεις 
γιά τό πώς πρέπει νά ζοΰμε. Δηλαδή, ό Όουκσοτ ύποστηρίζει τήν παράδο
ση μέ συνεπειοκρατικό τρόπο. Ή παράδοση δέν άφορά μόνο τίς κοινωνίες, 
άλλά όλες τίς έπί μέρους εκδηλώσεις τού άνθρώπινου πράττειν, όπως είναι 
μία τέχνη». Ή παράδοσις στόν Όουκσοτ ίσως μπορεί νά μεταφραστεί ώς 
πρακτική γνώση -ή δέ ήθική παράδοσις μίας κοινωνίας δέν είναι παρά ή 
συσσωρευμένη πρακτική γνώσις γιά τό πώς νά ζεΐς. Αύτό πού δέν κατανο
εί ό σύγχρονος κόσμος, έπειδή είναι συνηθισμένος στίς ήθελημένες άλλα- 
γές, τίς «μεταρρυθμίσεις», είναι ότι ή παράδοσις άλλάζει διαρκώς μέ τρό
πο οργανικό. Είναι αύτή ή άθόρυβη μεταβολή -σάν τήν σταδιακή διαμόρ
φωση ένός σταλακτίτη σέ μία σπηλιά, στάλα μέ τήν στάλα- τήν όποια δέν 
μπορεί νά άνεχθεΐ τό ρασιοναλιστικό αίτημα γιά τόν έλεγχο καί τήν καθο
δήγηση τών άνθρωπίνων πραγμάτων «άπό τήν άρχή», ξεκινώντας μέ ένα 
λευκό κομάτι χαρτί μέσα στό κεφάλι μας. at
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