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«Ο Άλζξσπνο ηνπ Παπιόθ» είλαη έλα δνθίκην θηινζνθηθό αιιά ζπγρξόλσο
θαη πνιηηηθό. Άξα θαη εμαηξεηηθά επίθαηξν. Είλαη έλα πνιύ αμηόινγν εγρείξεκα
θνηλσληθνύ θαη αλζξσπνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο. Μηα δηαπγήο θαη δηεηζδπηηθή
καηηά ζηνλ ζεκεξηλό άλζξσπν θαη ζε απηό πνπ ηνλ καζηίδεη: ην πάζνο ηνπ γηα
ηελ άγλνηα. Τν νμύκσξν θαη ην ελδηαθέξνλ είλαη όηη πξόθεηηαη γηα έλα δνθίκην
πνπ είλαη ηαπηόρξνλα αηζηόδνμν θαη ειπηδνθόξν αθνύ ππνζηεξίδεη κηα
θνζκνζεσξία ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο κπνξεί λα βξεη ηελ
πιεξόηεηα. Έζησ θαη ζηηγκηαία.
Όπσο πνιύ εύζηνρα ηνλίδεη ν Φάξεο, ην ζύλδξνκν ηνπ αλζξώπνπ ηνπ
Παπιόθ είλαη κηα ζρεδόλ θαζνιηθή ζπλζήθε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο. Ο
άλζξσπνο ηνπ Παπιόθ είλαη παληνύ, δέζκηνο ησλ ζπλεζεηώλ ηνπ, ππεξέηεο
ηνπ θαηεζηεκέλνπ, εγθισβηζκέλνο ζηελ αηξαπό ηεο ινγηθήο θαη ηεο
θπξηαξρίαο, έξκαην ηνπ θαληαζηαθνύ ηνπ θαη κπιεγκέλνο ζηα δίρηπα ηεο
ιήζεο. Ο άλζξσπνο ηνπ Παπιόθ άγεηαη θαη θέξεηαη από ςεπδνδηιιήκαηα ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο, αλαιώλεηαη ζην επηκέξνπο ρσξίο λα βιέπεη ην Όιν. Ο
άλζξσπνο ηνπ Παπιόθ ζα έιεγα όηη είλαη ν άλζξσπνο ζε θξίζε.
Με αθεηεξία ηα πεηξάκαηα ηνπ Παπιόθ

ζρεηηθά κε ηα εμαξηεκέλα

αληαλαθιαζηηθά -ν ζθύινο εθθξίλεη ζάιην ζην άθνπζκα έλνο θνπδνπληνύ
λνκίδνληαο όηη ζα ηνλ ηαΐζνπλ- ν Φάξεο κηιά γηα ηνλ κέζν άλζξσπν, ν νπνίνο
είλαη απνηέιεζκα ζπληειεζκέλεο κάζεζεο.
Έηζη δηεξσηάηαη ηη είλαη απηό πνπ θξαηά ηελ αλζξώπηλε ζπλεηδεηόηεηα
θαζεισκέλε. Γηαηί ν άλζξσπνο πξνηηκά ηελ ιήζε θαη είλαη επάισηνο ζε
εμσηεξηθνύο ρεηξηζκνύο; Τειηθά ηη παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηελ εμσηεξηθή
πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηελ αλζξώπηλε ζπλείδεζε; Να ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη
ν Φάξεο Λόμαο ζε απηό ην βηβιίν θαη ζηα νπνία αλαδεηά ηελ απάληεζε. Με
άιια ιόγηα, γηαηί επηκέλνπκε λα θνηκόκαζηε κε ηα κάηηα αλνηθηά; Τη είλαη απηό
πνπ δελ καο επηηξέπεη λα αθππληζηνύκε;

Σηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ ν Φάξεο ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαβνιή ηνπ θαζαξνύ
παξαηεξεηή. Πξόθεηηαη γηα έλαλ εμσηεξηθό παξαηεξεηηθή ηεο αλζξσπόηεηαο
ν νπνίνο δηαπηζηώλεη όηη ν άλζξσπνο θηλείηαη, πάεη θαη έξρεηαη αιιά δελ είλαη
πξαγκαηηθά εθεί, δελ έρεη άκεζε ζπλείδεζε ηεο ύπαξμήο ηνπ.
Τη είλαη απηό πνπ δελ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν ηνπ Παπιόθ λα αθππληζηεί;
Καηαξρήλ ε αιινηξίσζε πνπ πξνθαιεί ε γιώζζα. Εξρόκαζηε ζε απηό ηνλ
θόζκν θαη κηιάκε ηελ γιώζζα ηνπ Άιινπ. Κάζε λέα ιέμε πνπ καζαίλνπκε είλαη
έλα εμαξηεκέλν αληαλαθιαζηηθό. Τειηθά ην ζύκβνιν ζθνηώλεη ην πξάγκα. Τν
γισζζηθό ζύκβνιν κεζνιαβεί αλάκεζα ζην ππνθείκελν θαη ηνλ θόζκν. Όηαλ
ινηπόλ ζεσξνύκε θάηη γλσζηό ηη αθξηβώο ελλννύκε; Κάηη πνπ έρνπκε
παξαηεξήζεη, βηώζεη θαη αηζζαλζεί ή θάηη πνπ απιώο γλσξίδνπκε ην όλνκά
ηνπ, ηελ εηθόλα ηνπ θαη ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ;
Ο Φάξεο δηαθξίλεη δπν ηξόπνπο αληίιεςεο, ηνλ ιεθηηθό θαη ινγηθό ηξόπν πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αξηζηεξνύ εκηζθαηξίνπ ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνλ
κε-ιεθηηθν θαη δηαηζζεηηθό ηξόπν αληίιεςεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δεμί
εκηζθαίξην. Απηνί νη δπν ηξόπνη αληίιεςεο απνηεινύλ θαη δπν δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ηελ ινγηθή θαη ηελ δηαηζζεηηθή.
Απηό πνπ θαζνξίδεη ηνλ θόζκν είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηνλ
αληηιακβαλόκαζηε, δειαδή ε ππνθεηκεληθή αλάγλσζε ησλ πξαγκάησλ. Ο
Φάξεο ραξαθηεξίδεη ηνλ θπξίαξρν ηξόπν αληίιεςεο ηνπ

ζύγρξνλνπ

αλζξώπνπ σο ρξεζηκνζεξηθό, δειαδή ινγηθό. Όκσο παξόηη απηόο ν ηξόπνο
βνήζεζε ζηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο, ν άλζξσπνο δελ θαηάθεξε λα μεθύγεη
από ηνλ θόβν θαη ην άγρνο ηεο επηβίσζεο. Ο άλζξσπνο ηνπ Παπιόθ είλαη
πξνγξακκαηηζκέλνο λα βάδεη θάησ ην θεθάιη θαη λα πξνρσξά ρσξίο λα έρεη
ηελ δπλαηόηεηα λα δηαθξίλεη πόηε απηό είλαη απαξαίηεην θαη πόηε όρη.
Απηό πνπ ηνλίδεη ν Φάξεο είλαη όηη ε αιεζηλή ηέρλε ηεο δσήο πεξηιακβάλεη ηελ
έκπλεπζε θαη ηελ έθθξαζε. Ωζηόζν ν άλζξσπνο ηνπ Παπιόθ πεξηζζόηεξν
εθθξάδεηαη παξά εκπλέεηαη. Πξνηηκά λα αλακαζά θαη λα αλαπαξάγεη ηα ίδηα
θαη ηα ίδηα, απηό πνπ ηνπ κάζαλε, απηό πνπ μέξεη θαιπηέξα, ην θαηεζηεκέλν,
ην ήδε εηπσκέλν. Όκσο όζν δελ βηώλεη ηελ έκπλεπζε, ζα παξακέλεη ζε
θαηάζηαζε πεξηνξηζκέλεο ύπαξμεο.

Μα γηαηί δεη απηή ηελ άηνλε δσή; Απηό είλαη κηα εύινγε εξώηεζε. Η δηαξθήο
ελαζρόιεζε ηνπ κε αλνύζηα θαη επνπζηώδε δεηήκαηα, επηηξέπεη ζηνλ
άλζξσπν ηνπ Παπιόθ λα κελ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ύπαξμε ηνπ, άξα θαη ην
γεγνλόο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.
Ο άλζξσπνο ηνπ Παπιόθ βιέπεη ηα πξάγκαηα κε ηα κάηηα ηνπ Εγώ. Τν Εγώ
όκσο δελ ηαπηίδεηαη κε ην ππνθείκελν.

Τν Εγώ δελ είλαη παξά έλα

ζπλνλζύιεπκα

έλα

θαληαζηαθώλ

ηαπηίζεσλ,

απνηέιεζκα

θνηλσληθώλ

ζπκβάζεσλ θαη κίκεζεο αλ ζέιεηε. Τν Εγώ αδξαλνπνηεί κε δηάθνξνπο
κεραληζκνύο άκπλαο, όπσο πρ ηελ απώζεζε ή ηελ εθινγίθεπζε, νηηδήπνηε
πάεη λα ηαξάμεη ηελ κεγαινκαληαθή ηνπ θπξηαξρία. Όια ηα δεηλά ηνπ
αλζξώπηλνπ είδνπο θαη θπξίσο ε ιήζε, πξνέξρνληαη από ηελ ςεπδαίζζεζε
ηεο θπξηαξρίαο ηνπ Εγώ. Ο άλζξσπνο ηνπ Παπιόθ λνκίδεη όηη είλαη ην Εγώ
ηνπ. Έηζη δελ εκπηζηεύεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, ην έλζηηθην ηνπ, ηελ
δηαίζζεζε ηνπ θαη δελ κπνξεί ζπλεπώο λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ άιια
θέληξα ηεο αλζξώπηλεο νιόηεηαο γλσξίδνπλ.
Καη βέβαηα ην δήηεκα ηεο αγάπεο έρεη κηα εμέρνπζα ζέζε ζην βηβιίν. Ο Φάξεο
πξνζεγγίδεη ηελ αγάπε κε έλα πνιύ ελδηαθέξνλ ηξόπν, ηνλ νπνίν ζα ζαο
αθήζσ λα αλαθαιύςεηε δηαβάδνληαο ην βηβιίν. Εμεγεί κε έλα πνιύ απιό θαη
πνηεηηθό ηξόπν ηελ δπζθνιία ηνπ παπινθηθνύ αλζξώπνπ λα έξζεη ζε επαθή
κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη λα βηώζεη ηελ αιεζηλή αγάπε. Μηιά γηα ην δεζκό
πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζε δπν αλζξώπνπο ε εκπεηξία ηεο αιεζηλήο
αγάπεο, απειεπζεξσκέλε από ηα παηρλίδηα εμνπζίαο, ηνλ εγσηζκό, ηελ
θηεηηθόηεηα, ηνλ θόβν θαη ηελ αλαζθάιεηα. Έλαο ηέηνηνο δεζκόο πξνζδίδεη
κηα πιεξόηεηα

πνπ πιεζηάδεη ζε απηό πνπ νλνκάδνπκε επηπρία. Έλαο

άλζξσπνο πνπ αγαπά αιεζηλά έρεη αλαθαιύςεη ηνλ ηξόπν λα έξρεηαη ζε
επαθή κε ηνλ βαζύηεξν εαπηό ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ.
Από έλα θηινζνθηθό δνθίκην δελ κπνξεί λα ιείπεη ην δήηεκα ηεο εζηθήο. Τν
θαιό θαη ην θαθό, ην ζσζηό θαη ην ιάζνο δελ είλαη παξά ππνθεηκεληθέο
εξκελείεο. Όπσο πνιύ εύζηνρα καο ππελζπκίδεη ν Φάξεο, ηα κεγαιύηεξα
εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο έγηλαλ ζην όλνκα ηνπ θαινύ. Όκσο απηό
πνπ είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη ν κπνύζνπιαο πνπ καο δίλεη γηα ηελ
εζηθή. Απηόο ν κπνύζνπιαο δελ είλαη άιινο από ηελ εζσηεξηθή αίζζεζε πνπ

ζπλνδεύεη ηηο ζθέςεηο ή ηηο πξάμεηο καο. Θα έιεγα όηη πξόθεηηαη γηα έλαλ
αξηζηνηειηθό κπνύζνπια. Ο Φάξεο αλαθέξεηαη ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή εζηθή
πέξα από ην θαιό θαη ην θαθό. Θα πξόζζεηα όηη πξόθεηηαη γηα απηό πνπ
νλνκάδνπκε ζηελ ςπραλάιπζε, εζηθή ηεο επηζπκίαο, εζηθή πνπ δηαρσξίδεηαη
από ην ήζνο. Ο Λαθάλ έιεγε όηη ν κνλαδηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη
θάπνηνο λα αηζζάλεηαη ελνρέο είλαη αλ ππαλαρσξήζεη κπξνζηά ζηελ επηζπκία
ηνπ.
Αληέρεη ν άλζξσπνο ηνπ Παπιόθ ηελ αθύπληζε; Τειηθά κήπσο ε παπινθηθή
ιήζε είλαη έλα αλαγθαίν θαθό ή κηα απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηελ επηβίσζε
καο; Η ινγηθή είλαη κηα δηθιείδα αζθαιείαο πξνο όθεινο ηεο αλζξσπόηεηαο;
Θα αθήζσ ηνλ αλαγλώζηε λα ην αλαθαιύςεη θαη λα ην απνθαζίζεη κέζα από
ηελ πεξηπιάλεζε ηνπ ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, λα δώζεη ηελ δηθή ηνπ
απάληεζε. Εμάιινπ ν θαζέλαο είλαη κνλαδηθόο θαη εληθόο κε ηνλ δηθό ηνπ
ηξόπν, ηνλ δηθό ηνπ δξόκν θαη ηελ δηθή ηνπ αλάγλσζε.

