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ΒΑΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΟΠΙΕ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΗΗ ΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

με αφορμή την ανθολόγηςη ποιημϊτων τησ Έμιλι Ντίκινςον  

και την προβολή τησ ταινίασ Paterson  

την Κυριακή 23/6/2019 ςτην κατϊληψη ινιϊλο 

Ι 

EΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΣΗ ΤΠΕΡΟΧΗ ΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

τον βαθμό που η καλλιτεχνικό δραςτηριότητα καταπιανόταν ανϋκαθεν με τα 

παραγνωριςμϋνα προβλόματα τησ καθημερινόσ ζωόσ, θα μπορούςε πρϊγματι να 

ειπωθεύ ότι η κυρύαρχη τϊςη τησ μοντϋρνασ τϋχνησ (μϋςω του ακαδημαώςμού και 

τησ ϊκριτησ ςυμπόρευςόσ τησ με τη βιομηχανικό παραγωγό τησ καπιταλιςτικόσ 

κοινωνύασ) αποτϋλεςε μια μαρτυρύα γενικευμϋνησ καταςτροφόσ τησ 

καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ. 

Παρϊλληλα όμωσ με αυτό την κυρύαρχη τϊςη διαμορφώθηκε ϋνα αντύθετο 

ρεύμα που, ϋλκοντασ την καταγωγό του μεταξύ ϊλλων από το ϋργο τησ Έμιλι 

Ντύκινςον και ϋχοντασ ωσ βαςικό εκφραςτό τον επύςησ Αμερικανό ποιητό 

Γουύλιαμ Κϊρλοσ Γουύλιαμσ (ο οπούοσ αποτελεύ ϋνα από τα κύρια ςημεύα 

αναφορϊσ τησ ταινύασ Paterson του Σζιμ Σζϊρμουσ), ριζώνει ςτην τοπικότητα 

και θϋτει εκ νϋου ςτο επύκεντρο την καθημερινό ζωό. 

Σι εύναι όμωσ αυτό το “ςημαύνον αςόμαντο”, η καθημερινό ζωό για την οπούα ο 

Ραούλ Βανεγκϋμ ϋγραφε ότι, εφόςον δεν αναφϋρονται ρητϊ ςε αυτό 

(παραβλϋποντασ, για παρϊδειγμα, το ανατρεπτικό ςτοιχεύο που υπϊρχει ςτον 

ϋρωτα), όςοι μιλϊνε για επανϊςταςη και για πϊλη των τϊξεων ϋχουν ϋνα πτώμα 

ςτο ςτόμα τουσ; 

ε ϋνα μαγνητοφωνημϋνο κεύμενο με τύτλο “Προοπτικέσ ςυνειδητών αλλαγών 

ςτην καθημερινή ζωή” που δημοςιεύτηκε ςτο τεύχοσ 6 τησ Καταςταςιακόσ 

Διεθνούσ, ο Γκυ Ντεμπόρ χρηςιμοποιεύ τον οριςμό του Ανρύ Λεφϋβρ ςύμφωνα με 

τον οπούο καθημερινό ζωό εύναι “αυτό που μϋνει αν αφαιρεθούν από το βύωμα 

όλεσ οι εξειδικευμϋνεσ δραςτηριότητεσ”. Έτςι, οι κοινωνιολόγοι τεύνουν να 

αφαιρούν από την καθημερινό ζωό και να ρύχνουν ςτισ διαχωριςμϋνεσ ςφαύρεσ 

οτιδόποτε ςυμβαύνει κϊθε ςτιγμό, χρηςιμοποιώντασ οριςμϋνεσ επαγγελματικϋσ 

ϋννοιεσ που γεννόθηκαν από τη διαύρεςη τησ εργαςύασ. Σρϋφουν γι’ αυτϋσ μια 

τυφλό εμπιςτοςύνη και, επομϋνωσ, βλϋπουν παντού εξειδικευμϋνεσ 

δραςτηριότητεσ και καθημερινό ζωό πουθενϊ. 

Αυτό η απόρριψη τησ ϋννοιασ τησ καθημερινόσ ζωόσ ωσ ανύπαρκτησ, ϊχρηςτησ ό 

χυδαύασ υποκρύπτει μια ανϊγκη εξαςφϊλιςησ των διανοουμϋνων μϋςα ςτα όρια 

ενόσ τρόπου ςκϋψησ που θεμελιώνεται ςτον διαχωριςμό τεχνητών τμηματικών 
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πεδύων, μϋςα ςτα όρια του κυρύαρχου τομϋα τησ κοινωνύασ ςτον οπούο 

ςυμμετϋχουν απατηλϊ μϋςω τησ κατοχόσ κϊποιασ πολιτιςτικόσ εξειδύκευςησ. 

Εφόςον λοιπόν η ϋννοια τησ καθημερινόσ ζωόσ καλύπτει αυτό που απομϋνει από 

την πραγματικότητα μετϊ τον κατατεμαχιςμό, την ταξινόμηςη και την 

καταχώριςό τησ ςε καταλόγουσ, ο λόγοσ για τον οπούο την αγνοούν εύναι 

ακριβώσ επειδό αποτελεύ τη ςκοπιϊ τησ ολότητασ και επιβϊλλει την 

αναγκαιότητα μιασ ςφαιρικόσ κρύςησ, μιασ πολιτικήσ. 

Κϊθε ςχϋδιο ξεκινϊ από την καθημερινό ζωό και κϊθε ϋργο επιςτρϋφει ςε αυτό 

για να βρει το αληθινό του νόημα, καθώσ ςτην πρϊξη όλα εξαρτώνται από το 

επύπεδο ςτο οπούο θα τεθεύ το ερώτημα: πώσ ζω και πώσ ικανοποιούμαι ό δεν 

ικανοποιούμαι από τη ζωό μου; Η κριτικό τησ καθημερινόσ ζωόσ μπορεύ λοιπόν 

να γύνει κατανοητό ωσ η κριτικό που από θϋςη ιςχύοσ αςκεύ ςε οτιδόποτε 

βρύςκεται ϋξω από αυτόν η ύδια η καθημερινό ζωό, η οπούα αποτελεύ το κϋντρο 

των πϊντων: τησ ολοκλόρωςησ ό μη των ανθρώπινων ςχϋςεων, τησ χρόςησ του 

βιωμϋνου χρόνου, των αναζητόςεων τησ τϋχνησ, τησ επαναςτατικόσ πολιτικόσ. 

ΙΙ 

ΑΘΛΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

Η υποβϊθμιςη τησ ςημαςύασ τησ καθημερινόσ ζωόσ ακόμα και από εκεύνουσ που 

δεν ϋχουν κανϋνα ςυμφϋρον να την αγνοούν μπορεύ να εξηγηθεύ από το γεγονόσ 

ότι εύναι οργανωμϋνη ςτο πλαύςιο μιασ ςκανδαλώδουσ φτώχειασ. Αυτό η 

φτώχεια τησ ανθρώπινησ δημιουργικότητασ ϋχει οργανωθεύ ιςτορικϊ, 

υπακούοντασ ςτισ ανϊγκεσ τησ ιςτορύασ τησ εκμετϊλλευςησ, και επιβϊλλεται 

ςτην καθημερινό ζωό μϋςα από τον καταναγκαςμό και τη βύα μιασ κοινωνύασ 

διαιρεμϋνησ ςε τϊξεισ. 

Με την ανϊπτυξη τησ βιομηχανικόσ παραγωγόσ, αυτό η κοινωνύα εξαφϊνιςε 

κϊθε νόημα από τισ κινόςεισ τησ εργαςύασ και διαμόρφωςε μοντϋλα ανθρώπινησ 

ςυμπεριφορϊσ που δεν κατϊφεραν να διατηρόςουν καμύα ςυνϊφεια με την 

καθημερινότητα. Αντιςτρϋφοντασ την εργαςιακό ηθικό του κλαςικού 

καπιταλιςμού (για τον οπούο λογιζόταν ωσ χαμϋνοσ χρόνοσ οτιδόποτε γινόταν 

ϋξω από την παραγωγό και τη ςυςςώρευςη), ο θεαματικόσ καπιταλιςμόσ με τισ 

απαιτόςεισ του για αυξημϋνη κατανϊλωςη ομολόγηςε ανοιχτϊ ότι χαμϋνοσ 

χρόνοσ εύναι ο χρόνοσ που ξοδεύεται ςτη δουλειϊ, η οπούα δικαιολογεύται μόνο 

από τισ διϊφορεσ ανταμοιβϋσ που επιτρϋπουν την αγορϊ ανϊπαυςησ, 

καταναλωτικών αντικειμϋνων ό διαςκεδϊςεων –δηλαδό μιασ καθημερινόσ 

καταςκευαςμϋνησ παθητικότητασ. Η κενότητα αυτών των διαςκεδϊςεων, ο 

τεχνητόσ χαρακτόρασ των καταναλωτικών αναγκών και η αδυναμύα για 

ανϊπαυςη ολοκληρώνουν ϋτςι τη μετατροπό του ςυνόλου του βιωμϋνου χρόνου 

ςε χρόνο νεκρό. Ακόμα και ο ϋρωτασ νοηματοδοτεύται με όρουσ ψευδούσ 

αναγνώριςησ ενόσ πλαςτοποιημϋνου ςχεδύου, με όρουσ προςκόλληςησ και 

εξϊρτηςησ που τον εξομοιώνουν με ναρκωτικό: το ερωτικό πϊθοσ βιώνεται 
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αρχικϊ ωσ ϊρνηςη όλων των ϊλλων παθών, προτού παρεμποδιςτεύ και 

ξαναβρεθεύ ςτο τϋλοσ απατηλϊ μϋςα ςτα ανταλλϊγματα που προςφϋρει η 

κυρύαρχη κοινωνύα. 

Ο ςύγχρονοσ καπιταλιςμόσ κατϋςτηςε την καθημερινό ζωό μια αςτυνομικϊ 

ελεγχόμενη ζώνη, ϋναν αποικιοκρατούμενο τομϋα που αποτελεύ πεδύο 

καταναγκαςτικόσ επϋκταςησ τησ αγοραύασ οικονομύασ. Με τη μετατροπό των 

ανθρώπων ςε απομονωμϋνουσ καταναλωτϋσ και με την απαγόρευςη τησ μεταξύ 

τουσ επικοινωνύασ, η κοινωνύα του εμπορεύματοσ γενύκευςε τισ ςυνθόκεσ 

εξατομύκευςησ και υποβύβαςε την καθημερινό ζωό ςε ιδιωτικό-ςτερημϋνη ζωό, 

ςε χώρο του διαχωριςμού και του θεϊματοσ. Ωσ κατανϊλωςη του βιωμϋνου 

χρόνου, η χρόςη τησ καθημερινόσ ζωόσ προςδϋθηκε ϋτςι ολοκληρωτικϊ ςτο 

βαςύλειο τησ ςπϊνησ: τησ ςπϊνησ του ελεύθερου χρόνου και των πιθανών 

χρόςεων αυτού του χρόνου. 

Η κύνηςη ενςωμϊτωςησ τησ τεχνολογύασ ςτην καθημερινό ζωό (με τισ 

μαζικοποιημϋνεσ υπερταχεύεσ μετακινόςεισ, τισ οικιακϋσ ςυςκευϋσ, τα 

αυτοκύνητα, τα κινητϊ τηλϋφωνα και κϊθε λογόσ γκϊτζετ) αντανακλϊ την 

ανικανότητα τησ ςημερινόσ κοινωνύασ να επινοόςει μια τεχνικό απελευθϋρωςησ 

τησ καθημερινόσ ζωόσ. Εύναι μια κύνηςη εναρμονιςμϋνη με την ανϊπτυξη τησ 

ανορθολογικόσ εμπορευματικόσ οικονομύασ που πολλαπλαςιϊζει τισ 

βλαπτικότητεσ και ενιςχύει τισ ολοκληρωτικϋσ τϊςεισ οργϊνωςησ τησ ζωόσ τισ 

οπούεσ αποκαλύπτει, για παρϊδειγμα, ο ςύγχρονοσ πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ. Σο 

ζότημα τησ χρόςησ των τεχνικών μϋςων (ςτην καθημερινό ζωό και αλλού) 

αναδεικνύεται ϋτςι ωσ ϋνα πολιτικό πρόβλημα το οπούο ςυνύςταται ςτο γεγονόσ 

ότι, απ’ όλα τα τεχνικϊ μϋςα που ϋχουν ό θα μπορούςαν να ϋχουν εφευρεθεύ, 

χρηςιμοποιούνται ςόμερα μόνο εκεύνα που εξυπηρετούν τη διαιώνιςη τησ 

κυριαρχύασ των ιδιοκτητριών τϊξεων. 

ΙΙΙ 

ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

Η ςυνεύδηςη τησ αθλιότητασ τησ κυρύαρχησ οργϊνωςησ τησ καθημερινόσ ζωόσ 

εύναι αδιαχώριςτη από τη ςυνεύδηςη του ανεκμετϊλλευτου πλούτου αυτόσ τησ 

ζωόσ, από την επύγνωςη των δυνατοτότων και των επιθυμιών που εδρϊζονται 

ςε αυτόν αλλϊ παρεμποδύζονται από τη λειτουργύα τησ ςημερινόσ κοινωνύασ. Σο 

ςχϋδιο τησ πραγμϊτωςησ αυτού του δυνητικού πλούτου τησ καθημερινόσ ζωόσ 

εύναι το πιο επύμαχο και επιτακτικό πολιτικό ζότημα, που αποκαλύπτει το βϊθοσ 

του αγώνα για την κοινωνικό απελευθϋρωςη και οδηγεύ ςε μια καινούρια, πιο 

ριζοςπαςτικό αντύληψη και πρακτικό τησ επανϊςταςησ. Η φυγό από την 

πολιτικό ςε αυτό το επύπεδο δεν αντιφϊςκει με το να εύναι κανεύσ ενεργό μϋλοσ 

ενόσ λενινιςτικού κόμματοσ. Η αντύληψη μιασ καινούριασ κοινωνύασ που 

επαναλαμβϊνει τουσ ςκοπούσ ύπαρξησ τησ παλιϊσ χωρύσ να αλλϊζει το νόημα 
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τησ ζωόσ των ανθρώπων, χωρύσ να αναγνωρύζει και να απαιτεύ μια καινούρια 

επιθυμύα, αυτό εύναι η πραγματικϊ ουτοπικό τϊςη του ςοςιαλιςμού. 

Σο ςημερινό επαναςτατικό κύνημα καλεύται να τελειοποιόςει τα παλιϊ όπλα 

ϊρνηςησ και να εμπλουτύςει το πρόγραμμϊ του, αντλώντασ διδϊγματα από τισ 

προηγούμενεσ όττεσ του. Ωσ απόπειρα καθολικόσ αμφιςβότηςησ του 

εμπορεύματοσ και τησ ιεραρχημϋνησ εξουςύασ, πρϋπει να επινοόςει και να 

προτεύνει μια διαφορετικό χρόςη τησ ολότητασ τησ καθημερινόσ ζωόσ και να 

ςτηριχτεύ άμεςα ςε νϋουσ τύπουσ ανθρώπινων ςχϋςεων και ςε νϋεσ καθημερινϋσ 

πρακτικϋσ (αναγνωρύζοντασ και καταπολεμώντασ την πιθανό επανεμφϊνιςη 

των κυρύαρχων ςχϋςεων μϋςα ςτον ύδιο τον αγώνα για την κατϊργηςό τουσ). 

το πλαύςιο αυτό θα χρειαςτεύ να απαρνηθεύ κϊθε υποπροώόν τησ αιωνιότητασ 

που επιβύωςε ςτον κόςμο του θεϊματοσ, δηλαδό καθετύ που προφαςύζεται ότι 

ξεπερνϊ την καθημερινό ζωό: το μυςτόριο των εξειδικεύςεων, το “μεγαλεύο” των 

ηγετών, την “αθαναςύα” μιασ τϋχνησ που, αποθηκευμϋνη ωσ εμπόρευμα, αναζητϊ 

το νόημϊ τησ ϋξω από την ύδια τη ζωό παςχύζοντασ να διαιωνύςει τη ςτιγμό που 

πϋραςε. 

Η επανϊςταςη τησ καθημερινόσ ζωόσ, η ριζικό και ϋμπρακτη κριτικό τησ 

κοινωνύασ του θεϊματοσ, θα πραγματώςει το ςχϋδιο τησ γενικευμϋνησ 

κοινωνικόσ αυτοδιεύθυνςησ διαμϋςου τησ οπούασ τα ϊτομα και οι κοινότητεσ θα 

μπορϋςουν να δημιουργόςουν ελεύθερα και ςυνειδητϊ το ςύνολο τησ ιςτορύασ 

τουσ. Αυτό το ϋργο δεν μπορεύ να το αναλϊβει κανϋνα “επαναςτατικό” κόμμα και 

κανϋνα “πρωτοποριακό” καλλιτεχνικό κύνημα, διότι ο επαναςτατικόσ 

μεταςχηματιςμόσ τησ καθημερινόσ ζωόσ ςυνεπϊγεται το τϋλοσ κϊθε 

εξειδικευμϋνησ πολιτικόσ και κϊθε διαχωριςμϋνησ καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ, που 

ϋχουν όδη φθαρεύ αμετϊκλητα. 

 

 


