Massimo Caccian

Μητρόπολις

Ελευθεριακή Κουλτούρα

Το κείμενο του Μάσιμο Κατσάρι «Μητρόπολις» (1973) που περιλαμβάνε
ται στο βιβλίο του Αρχιτεκτονική και Μηδενισμός: Για τη Φιλοσοφία της Μ ο
ντέρνας Αρχιτεκτονικής, ετοιμάστηκε στο Εργαστήρι της ΕλευΟεριακής
Κουλτούρας με γενική επιμέλεια έκδοσης του Παναγιώτη Καλαμαρά και
κυκλοφόρησε στη μητρόπολη Αθήνα το καλοκαίρι του 2014 σε περιορι
σμένο αριθμό αντιτύπων, με τη χρήση να είναι ελεύθερη για τους σκοπούς
των κινημάτων του κοινωνικού ανταγωνισμού και την παράκληση να αναφέρονται οι πηγές. Κεντρική διάθεση Πανεπιστημίου 64, β'όροφος, γρ. 1314. Τηλ. επικοινωνίας: 210. 38.04.525.

ο πρόβλημα της Μητρόπολης, ως πρόβλημα της σχέ
σης ανάμεσα στη μοντέρνα ύπαρξη και τις μορφές της,
είναι το σημείο από το οποίο αναπτύσσεται ολόκληρη
η φιλοσοφία του Γκέοργκ Ζίμελ. Προκειμένου να κατανοή
σουμε αυτή τη φιλοσοφία, να διακριβώσουμε με επιτυχία την
ιστορική της σημασία, δίχως να περιοριζόμαστε σε ιμπρεσιο
νιστικά σχόλια, πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο -η
εισαγωγή στο οποίο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο στο βιβλίο
Η μητρόπολις και η πνευματική ζωή,\\] ένα σημαντικό δοκίμιο
που επαναφέρει τη συζήτηση των ουσιωδών ζητημάτων του
βιβλίου Η φιλοσοφία του χρήματος, τα οποία παρουσιάζει με μια
νέα συνθετική ματιά. Ανάμεσα σε αυτό το έργο του 1903 και
την εμφάνιση τριάντα χρόνια αργότερα των σχολίων του Βάλτερ Μπένγιαμιν για τον Μπωντλαίρ και το Παρίσι,[2] βρίσκεται
ολόκληρη η πρωτοπορία και η κρίση της. Αλλά γιατί τα όρια
αυτής της περιόδου να μπορούν να τεθούν από δύο περιεκτικές
ιστορικο-φιλοσοφικές συζητήσεις για τη Μητρόπολη; Τι εν
νοείται με τον όρο Μητρόπολη;
Η Μητρόπολη είναι η γενική μορφή που παίρνει η διαδικα
σία εξορθολογισμού των κοινωνικών σχέσεων. Είναι η φάση, ή
το πρόβλημα, του εξορθολογισμού όλων των κοινωνικών σχέ
σεων, που ακολουθεί τον εξορθολογισμό των παραγωγικών
σχέσεων. Για τον Ζίμελ, είναι η καθοριστική στιγμή της μο
ντέρνας ύπαρξης· για τον Μπένγιαμιν είναι η περαιτέρω στιγμή
της κυριαρχίας του κεφαλαίου ως κοινωνικής δομής. Και στις
δύο περιπτώσεις, η μορφή της διαδικασίας είναι εκείνη της
Vergeistigung (της διαδικασίας πραγμάτωσης του Geist, του
πνεύματος), ως μια διαδικασία που αποσπάται από το προσω
πικό πεδίο και αναδομείται επί της υποκειμενικότητας σαν υ
πολογισμός, αιτία, συμφέρον. Με αυτή την έννοια, η Geisteleben (η ζωή του Geist, δηλαδή η πνευματική ζωή) μπορεί να
γίνει κατανοητή ως η ζωή της ίδιας της Μητρόπολης. Δεν υ
πάρχει πραγματικά αναπτυγμένο Geist πέρα από τον «μητροπολιτικό τύπο», πέρα από την Grossstadt (μεγαλούπολη)· ούτε
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υπάρχει κάποια Μητρόπολη που να μην εκφράζει τη ζωή του
πνεύματος -του λόγου, δηλαδή μια πλήρως εξελιγμένη μορφή,
που έχει ενσωματωθεί επιτυχώς στη σφαίρα του κοινωνικού, σε
όλες τις εκφάνσεις του. Όταν το Geist εγκαταλείπει τις απλές
και άμεσες παραγωγικές σχέσεις, δεν δημιουργεί πλέον την
πόλη, αλλά τη Μητρόπολη. Είναι το Geist, όχι το άτομο, αυτό
της αναγκαιότητας, που κατοικεί στη Μητρόπολη. Αυτή είναι η
αντικειμενική αιτία για την ύπαρξη της Μητρόπολης.
Ο Ζίμελ παρουσιάζει με ακρίβεια τις προβληματικές αυτής
της ιστορικής κίνησης. Εφόσον η μοντέρνα έννοια του Geist
είναι μια διαλεκτική έννοια, η Μητρόπολη έχει τη βάση της
στην αντίθεση ανάμεσα στη Nervenleben και τη Verstand (τη
ζωή των νεύρων και τη νόηση αντιστοίχως), μια αντίθεση που
συνεχώς αυτοεπιβεβαιώνεται και αυτοαναλύεται. «Η ψυχολογι
κή βάση από την οποία αναδύεται το τύπος της μητροπολιτικής προσωπικότητας, είναι η εντατικοποίηση της ζωής των
νεύρων, η οποία προκύπτει από τον ταχύ και αδιάκοπο μετα
σχηματισμό των εξωτερικών και εσωτερικών εντυπώσεων».[3]
Όμως, αυτή η εντατικοποίηση της ζωής των νεύρων, η οποία
εδράζεται στις συνεχείς «καινοτομίες» και συνεπώς βρίσκεται
σε άμεση αντίθεση με τον παραδοσιακό-μυθικό χαρακτήρα
της αγροτικής ζωής, «εξαγνίζεταυ> με τη δημιουργία ενός «ορ
γάνου» προστασίας του ατόμου από δυνάμεις που απειλούν να
το ξεριζώσουν (Entwurzelug), που κατευθύνονται προς αυτό
«από τα ρεύματα και τις αντιθέσεις του εξωτερικού του περι
βάλλοντος... αντί να αντιδρά με την αισθαντικότητα, μάλλον
αντιδρά με τη νόηση, με μια εντατικοποίηση της συνείδησής
του» (σ.228). Η αισθαντικότητα είναι εφεξής μια αποκλειστικώς
συντηρητική έννοια. Αλλά η απλή ζωή της αισθητήριας ασυνέ
χειας των εισβαλλόντων εντυπώσεων, δεν βρίσκεται σε αντίθεση
μαζί της. Αυτή η ζωή είναι μόνο η εμφάνιση της Μητρόπολης.
Η Gemut (ψυχή), ως το συνθετικό θεμέλιο κοινωνικών σχέσε
ων που δεν υφίστανται πλέον, είναι αυτή που αντιτίθεται στην
πραγματικότητα στη θέση της Nervenleben, από κοινού με τη
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Verstand. Εφεξής η Μητρόπολη διευρύνει την αντιληπτική
σκοπιά, αυξάνει την ποσότητα των κινήτρων και απελευθερώ
νει, ας πούμε, το άτομο από την απλή επανάληψη -αλλά μόνο
στον βαθμό που αυτή η διαδικασία ελέγχεται από το «μέτρο
της νόησης», το οποίο κατανοεί αυτά τα κίνητρα, ξεχωρίζει και
αρθρώνει την πολλαπλότητά τους. Η νόηση, ως το κοινό μέ
τρο της υποκειμενικότητας, επιβάλλεται στην ατομικότητα. Η
«νευρική ζωή» της Μητρόπολης, συνεπώς, με κανέναν τρόπο
δεν οδηγεί πίσω στις «βαθιές περιοχές της προσωπικότητας»
(σ.229), αλλά μάλλον είναι η κινητήρια δύναμη, το καύσιμο
της νόησης. Δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους, ούτε, μιλώντας αυ
στηρά, πρόκειται για δύο διαφορετικά επίπεδα. Η Nervenle
ben είναι μια συνθήκη της νόησης -μ ια εσωτερική συνθήκη της
δύναμής της, της κυριαρχίας της, πλήρως ενσωματωμένη μέσα
της. Δεν μπορεί να υπάρξει συνολικός έλεγχος της εξέλιξης της
Μητρόπολης χωρίς αυτή τη «ζωή των νεύρων». Η διαδικασία
της Vergeistigung είναι η ίδια με εκείνη της Steigerung des
Nervenlebens (αύξησης των ζωής των νεύρων), που έχει φτάσει
στην έσχατη κατάληξή της. Η αντιληπτική ορθολογικότητα
της Μητρόπολης, το σύστημα, είναι εσωτερική στο κίνητρο, το
οποίο, όταν προσλαμβάνεται, εξελίσσεται και κατανοείται, γί
νεται το ίδιο αιτία. Έτσι φτάνουμε στον πρώτο ακριβή ορισμό
της λειτουργίας της Μητρόπολης: διαλύει την ατομικότητα στο
ρεύμα των εντυπώσεων και αυτές τις επανενσωματώνει στη συ
νέχεια, ακριβώς με το πλεονέκτημα της συγκρότησής τους, σε
μια συνολική διαδικασία Vergeistigung. Στο πρώτο στάδιο της
εξέλιξής της, η Μητρόπολη ξεριζώνει την ατομικότητα από τη
συντηρητική της ακινησία- η διαδικασία ξεκινά με αυτή τη ξεριζωτική βούληση της αναγκαιότητας, η οποία οδηγεί στον
διαλεκτικό συλλογισμό που κυβερνά, αποτιμά και κατευθύνει
τις κοινωνικές σχέσεις, το συμφέρον της Μητρόπολης.
Η λογική τάξη που η υπονοεί η Nervenleben, επηρεάζει και
την πολιτική σφαίρα. Σε μια μητροπολιτική συνθήκη, η ίδια η
επαναστατική διαδικασία είναι απολύτως διανοητική, όπως είχε

παρατηρήσει ο Τοκβίλ: «Πέρασα ολόκληρο το απόγευμα τριγυρνώντας στο Παρίσι και εντυπωσιάστηκα από δύο πράγμα
τα: πρώτον, τον μοναδικό και αποκλειστικά λαϊκό χαρακτήρα
της επανάστασης... την παντοδυναμία του λαού... και δεύτε
ρον, τη σπανιότητα μνησίκακων αισθημάτων -πράγματι, κάθε
είδους μνησίκακων αισθημάτων, οπουδήποτε».[4] Η γεωμετρι
κή καθαρότητα με την οποία, σε τελική ανάλυση, τίθεται το
ταξικό συμφέρον, αποκλείει όλες τις πιθανές Οεολογικές ή εθνικο-συναισθηματικές συνθέσεις και εφεξής μπορεί να στεγάσει
μόνο τη Μητρόπολη.
Το σύστημα αυτής της Verstand, η ιστορική της συγκρότη
ση, είναι η χρηματική οικονομία της αγοράς. «Η χρηματική
οικονομία και η κυριαρχία της νόησης συνδέονται πολύ στε
νά», γράφει ο Ζίμελ.[5J Η αφαίρεση από την ατομικότητα, ό
πως επίσης από τη χαριστικότητα (είτε αντικειμενική είτε υ
περβατική), κυβερνά αυτή την οικονομική και διανοητική επι
κράτεια. Και αντιμέτωπο με αυτές τις δυνάμεις, οτιδήποτε εκ
φράζει ποιοτικές σχέσεις, μπαίνει στην άκρη: αυτό που μένει
είναι ένα σύστημα ορθολογικά υπολογισμένων σχέσεων, που
αποκλείουν την πιθανότητα εκπλήξεων. Η χρηματική οικονο
μία διαμορφώνει τις οικονομικές σχέσεις και κινήσεις, ακριβώς
όπως η νόηση διαμορφώνει τις ψυχικές σχέσεις και κινήσεις.
Υπερβαίνει την αξία χρήσης, ακριβώς όπως η νόηση υπερβαί
νει το άμεσο κίνητρο, την ιδιότητα μιας εντύπωσης. Υπό αυτή
την οπτική, μπορούμε να δούμε το πώς η νόηση και η χρημα
τική οικονομία συνδέονται στενά στη Μητρόπολη και το πώς η
Μητρόπολη είναι ο τόπος της ανταλλαγής, της παραγωγής και
της κυκλοφορίας της ανταλλακτικής αξίας. Κι έτσι αποκαλύ
πτεται ολόκληρος ο κύκλος: η Nervenleben αντιστοιχεί στη
συνεχή και αμείλικτα καινοτόμο δια-υπαγωγή της ανταλλακτι
κής αξίας σε αξία χρήσης -αντιστοιχεί, δηλαδή, στο αναγκαίο
παράδειγμα με το οποίο η ανταλλακτική αξία γίνεται πραγμα
τική αξία. Η νόηση, η Verstand, με τη σειρά της, αφαιρεί από
την εμφάνιση της αξίας χρήσης την ουσία της ανταλλακτικής
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αξίας· βγάζει χρήμα από αυτή τη διαδικασία και συνεπώς ασχολείται, ορθώς, με το εμπόρευμα καθαυτό -δηλαδή, για μια
ακόμη φορά, παράγει εμπόρευμα. Η Μητρόπολη είναι ο τό
πος όπου ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος: καθιστά όλα τα πα
ραδείγματα αμοιβαίως λειτουργικά. Βρισκόμαστε ακόμη στην
«πόλη» όσο είναι παρούσες μόνο οι αξίες χρήσης, όσο είναι
παρούσα μόνο η απλή παραγωγή του εμπορεύματος ή, αν τα
δύο παραδείγματα βρίσκονται μεν το ένα δίπλα στο άλλο, αλ
λά σε μια μη διαλεκτική σχέση. ΑντιΟέτως, βρισκόμαστε στη
Μητρόπολη όταν η παραγωγή έχει τη δική της κοινωνική λο
γική, όταν καθορίζει τους τρόπους κατανάλωσης και όταν κα
ταφέρνει να λειτουργούν για την ανανέωση του κύκλου. Η Μη
τρόπολη πρέπει να θέσει σε κίνηση μια Nervenleben προκειμένου να πραγματοποιήσει, μέσω της αξίας χρήσης, την α
νταλλακτική αξία που παράγει η Verstand -κ αι συνεπώς προκειμένου να αναπαράγει τις ίδιες τις συνθήκες ύπαρξης της
Verstand.
Αυτή η διαλεκτική περιγράφτηκε από τον Μισλέ σε κάποια
μέρη του έργου του h e Peuple (1846). Όταν η υφαντουργική
κρίση του 1842 έφτασε στο απώγειό της, συνέβη «κάτι το ανα
πάντεχο»: η τιμή του μαλλιού έπεσε στις 6 δεκάρες! «Ήταν μια
επανάσταση για τη Γαλλία. Είδαμε τι ισχυροί καταναλωτές
μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι, όταν το μυαλό τους προσανα
τολίζεται σε κάτι τέτοιο». «Προηγουμένως κάθε γυναίκα φο
ρούσε μπλε ή μαύρο φόρεμα και δεν το έπλενε ποτέ από τον
φόβο μήπως και διαλυθεί... Τώρα, με το ποσό του μεροκάμα
του, ο σύζυγός της, σκληροτράχηλος φτωχός εργάτης, μπορεί
να την ντύνει με ένα λουλουδάτο φόρεμα. Έτσι, όταν βγαίνει
βόλτα, όλο αυτό το πλήθος των γυναικών, φτιάχνει ένα λαμπε
ρό ουράνιο τόξο χιλιάδων χρωμάτων, μολονότι δεν είχε περά
σει και πολύς καιρός που βαρυγκομούσε». Η Nervenleben του
boulevard, σε αυτή την περίπτωση ιμπρεσιονιστική, συγκεκρι
μενοποιεί τη Verstand της νέας βιομηχανικής στρατηγικής·
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χωρίς αβεβαιότητες, ο Michelet το κατανοεί σαν την αποφασι
στική στιγμή της συνολικής αναπαραγωγής του κεφαλαίου.
Όμως αυτή η χρηματική οικονομία της αγοράς -η οποία,
μάλιστα, είναι η οικονομία στην οποία η αδιάλυτη σχέση ανά
μεσα στη Nervenleben και τη Verstand επιβάλλει την παρου
σία της- διαπερνά την ατομικότητα και τη διαμορφώνει. Η
διαδικασία εσωτερικοποίησης του ατόμου στη χρηματική οι
κονομία συνιστά το τελικό και το πιο σημαντικό στάδιο στην
ανάλυση του Ζίμελ. Βλέπουμε εδώ το αποκορύφωμα μιας δια
λεκτικής διαδικασίας, με τους προηγούμενους ορισμούς να
χάνουν τη γενική τους αξία. Όταν η πνευματικοποιημένη πολλα
πλότητα των κινήτρων γίνεται συμπεριφορά, μόνο τότε ολοκλη
ρώνεται η Vergeistigung, μόνο τότε μπορεί να είναι κάποιος
σίγουρος ότι η ατομική αυτονομία δεν υφίσταται πέρα από τη
Vergeistigung. Και προκειμένου να αποδείξουμε την περιλαμβάνουσα τα πάντα αξία αυτού του συμπεράσματος, πρέπει να
είμαστε σε θέση να δείξουμε, στην πλέον προφανή εκκεντρική
συμπεριφορά, την υπεροχή της μορφής της αφαίρεσης και του
υπολογισμού, την άνθηση της Μητρόπολης.
Ο blase τύπος, πιο αποξενωμένος από τα φαινόμενα και λι
γότερο διαθέσιμος σε οποιαδήποτε επικοινωνιακή εμπειρία,
συνοψίζει την αδιαφορία της Verstand για τις ιδιότητες των
πραγμάτων, την αξία χρήσης τους. Η blase στάση δείχνει την
απατηλότητα των διαφορών. Για τον Ζίμελ, η συνεχής νευρική
διέγερση και αναζήτηση της ευχαρίστησης, είναι τελικά εμπει
ρίες απολύτως βγαλμένες από την ιδιαίτερη ατομικότητα του
αντικειμένου τους: «Κανένα αντικείμενο δεν είναι προτιμότερο
από κάποιο άλλο».[6] Το αντικείμενο αποκαλύπτει την ιστορική
του ουσία ως ανταλλακτική αξία και συμπεριφέρεται σαν τέτοι
ο. Η απλή πράξη της κατανάλωσης έχει μια σταθερή σχέση με
το ισοδύναμο όλων των εμπορευμάτων. Και σε αυτή τη διαδι
κασία, χάνεται η ίδια η απόλαυση: η σχέση κάποιου με το
πράγμα και το σύμπαν των πραγμάτων, πνευματικοποιείται
εντελώς. Η Vergeistigung και η «εμπορευματοποίηση» εμφα-

νϊζονται από κοινού στην blase στάση: και με αυτή τη στάση, η
Μητρόπολη δημιουργεί τελικά τον δικό της «τύπο»· η γενική
της δομή γίνεται τελικά κοινωνική πραγματικότητα και πολιτι
σμικό γεγονός. Το χρήμα βρίσκει σε αυτό το παράδειγμα τον
πιο αυθεντικό του κομιστή. Ο blase τύπος χρησιμοποιεί το
χρήμα σύμφωνα με την ουσία του, ως το οικονομικό ισοδύνα
μο του εμπορεύματος: το χρησιμοποιεί για να αποκτήσει ε
μπορεύματα, απολύτως ενημερωμένος ότι δεν μπορεί να πλη
σιάσει αυτά τα αγαθά, δεν μπορεί να τα ονομάσει, δεν μπορεί να
τα αγαπήσει. Έχει μάθει, με μια αίσθηση απελπισίας, ότι πράγ
ματα και άνθρωποι έχουν αποκτήσει την κατάσταση του εμπο
ρεύματος και η στάση του εσωτερικεύει αυτό το γεγονός. Η
οικουμενική ισοδυναμία εκφράζεται στη μελαγχολία -όμως αυ
τή η μελαγχολία είναι απλώς προϊόν της παντοδυναμίας της
Verstand. Η συγκέντρωση της ζωής των νεύρων, η οποία μοιά
ζει να επικρατεί έναντι της blase εμπειρίας, εκδηλώνεται έτσι
στην «υποτίμηση ολόκληρου του αντικειμενικού κόσμου»,[7]
στη ματαιότητα της αναζήτησης του unicum, στη βεβήλωση
της υπερβατικής αύρας που κάποτε ενθυλάκωνε τις διυποκειμενικές σχέσεις. Μακράν από το να ξεκινήσει νέους μητροπολιτικούς μύθους, ο blase τύπος ανάγει όλα τα πράγματα στο χρή
μα και όλες τις εμπειρίες στο μέτρο της Verstand, παρά την
απελπισία του για την ενσωμάτωση της Nervenleben του στην
ολότητα της Μητρόπολης, ως το τέλος της ατομικής αυτονο
μίας της προσωπικής του κατάστασης. Η πόλη είναι το μέρος
εκείνων των διαφορών που, σαν αντιφάσεις, επιτρέπουν ακόμη
την παρουσία «μαγικά» αυτοτελών πολιτισμικών οντοτήτων η
Μητρόπολη είναι ο τόπος εκείνων των διαφορών που, ως μέ
τρο και υπολογισμός της αξίας, ενσωματώνουν κάθε φαινόμενο
στη διαλεκτική της αφηρημένης αξίας. Στην πρώτη περίπτωση,
αυτό που αναδεικνύεται είναι μια αντίθεση· στη δεύτερη, μια
αναγκαία και λειτουργική σχέση με τον υπολογισμό της Ver
stand.
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Η ανάλυση του Ζίμελ είναι σημαντική ακριβώς γιατί φτάνει
την κοινωνιολογική περιγραφή της Μητρόπολης στο σημείο
που απομονώνεται η ιδιαίτερη ιδεολογία της. Η κριτική του
blase τύπου δεν είναι πλέον η περιγραφή μιας συγκεκριμένης
εκδήλωσης της μητροπολιτικής ζωής, αλλά το ίδιο το σύμβολο
της κουλτούρας της, του αυτοστοχασμού της. Η πλέον σημα
ντική σκέψη του Ζίμελ έχει να κάνει με την αναγνώριση εκ μέ
ρους του της προσφορότερης έκφρασης μιας τέτοιας ιδεολογί
ας, με τη μορφή της αρνητικής σκέψης. Αν ο blase τύπος αντανα
κλά πλήρως τη δομή της Μητρόπολης, αυτό δεν οφείλεται στο
ότι συμφωνεί πλήρως μαζί της ή επειδή είναι μια απλή αντανά
κλασή της, αλλά μάλλον γιατί την κατανοεί από την οπτική
γωνία της δικής του ανικανότητας να πάει πέρα από αυτή, δη
λαδή από την οπτική γωνία της δικής του αρνημένης ατομικό
τητας. Το να την αντανακλά εν μέρει είναι σαν να μην την α
ντανακλά καθόλου: ανάμεσα στις μορφές και τα υποδείγματα
μιας τέτοιας απλής αντανάκλασης και την ιδιαιτέρως διαλεκτι
κή δομή της Μητρόπολης, δεν είναι δυνατή καμία συμφωνία.
Μόνο μια σκέψη που θέτει την επικράτηση της Verstand μέσω
της Nervenleben ή, ακόμη καλύτερα, που κατανοεί την ορθο
λογική συγκρότηση, τη νομιμότητα της Nervenleben -δηλαδή
μόνο μια σκέψη που είναι ικανή να δει την υπαγωγή της ατομι
κότητας όχι με όρους άρνησης αλλά με όρους χρήσης και λει
τουργικότητας— μπορεί να εκφράσει την ιδεολογία της Μη
τρόπολης. Αυτή η ιδεολογία εμφανίζεται οπουδήποτε όλη η
«αρνητικότητα» -δηλαδή όλη η αρνητική κριτική που αφορά
τις παραδοσιακές συνθέσεις, ο ανθρωπισμός της πόληςεκρήγνυται. Εμφανίζεται επίσης οπουδήποτε αυτό το αρνητικό
έχει εντελώς εσωτερικευθεί, οπουδήποτε το υποκείμενο αισθά
νεται βαθιά μέσα του τη βαρύτητα του καθήκοντος που έχει
για την «απομυθοποίηση», του καθήκοντος για την απόκτηση
μιας τραγικής γνώσης του δοσμένου.
Εδώ τελειώνει ο Ζίμελ και αρχίζει ο Μπένγιαμιν. Η απεικό
νιση από τον Ζίμελ της ιδεολογίας της Μητρόπολης μέσω του
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blase τύπου, βρίσκεται στο όριο να τον οδηγήσει στην εξατομίκευση, αν και έμμεσα, της αδιάλυτης σχέσης της αρνητικής
σκέψης και της καπιταλιστικής διαδικασίας της κοινωνικοποίη
σης, σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Είναι ακριβώς η
αρνητική σκέψη (όμως μόνο η διαλεκτική της) που μπορεί να
σκεφτεί τη Μητρόπολη σαν μια δομή λειτουργικών αντιφάσε
ων. Η αρνητική σκέψη προϋποθέτει την ύπαρξη μιας αντίφασης
και μόνο γι’ αυτόν τον λόγο η πρώτη είναι ικανή να συμπεριλάβει τη δεύτερη στη διαδικασία της Vergeistigung, όπου η
αντίφαση, ως τέτοια, αποκτά μια λειτουργία. Το να μειώσεις
την αντίφαση «μαγικά» a priori, Οα σήμαινε την καταστροφή
ολόκληρου του ορθολογικού οικοδομήματος της Μητρόπο
λης. Όμως ο Ζίμελ δεν χρησιμοποιεί την προοπτική της αρνη
τικής σκέψης, κάτι που θα του επέτρεπε να απομονώσει τη θε
ωρία της Μητρόπολης βλέποντάς την σαν το θεμελιώδες σύ
στημα της κοινωνικής ολοκλήρωσης της καπιταλιστικής ανά
πτυξης. Επιστρέφει στη Μητρόπολη την αρνητική σκέψη, αλλά
χωρίς να εξηγεί πώς αυτή θα μπορούσε να σημαίνει την ανακά
λυψη της αρνητικότητας της ίδιας της Μητρόπολης. Μόνο έτσι
μπορεί μια ιδεολογία της Μητρόπολης να αποτελέσει βιώσιμη
πρόταση. Όμως επειδή ακριβώς η λειτουργία των διάφορων
όρων του προηγούμενου επιχειρήματος δεν καταγράφηκε υπο
θετικά, ο Ζίμελ εξηγεί απλώς τη μητροπολιτική μορφή της
αρνητικής σκέψης, όχι τη λειτουργία της στο εσωτερικό της
Μητρόπολης· εξηγεί τη σχέση που υπάρχει στη Μητρόπολη
ανάμεσα στη Nervenleben και τη Verstand, όχι τη χρήση αυ
τής της σχέσης. Ο Ζίμελ μιλά για την επικράτηση της χρημα
τικής οικονομίας της αγοράς σαν ένα φαινόμενο που αφορά
απλώς το επίπεδο της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Η Μη
τρόπολη, σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται ακόμη σαν ένας
«ανοιχτός χώρος», υποκείμενος μάλλον στον ιδεολογικό πει
ραματισμό, παρά σαν ένα εργαλείο πολιτικής κυριαρχίας και
μιας πολιτικής λειτουργίας με ιδεολογική, όπως επίσης και οι
κονομική, αυτοτέλεια.
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Η ρήξη της φεουδαλικής κοινωνικής ακτίνας δράσης, σύμ
φωνα με τον Ζίμελ, ελευθέρωσε τον άνθρωπο «με μια πνευματικοποιημένη και εκλεπτυσμένη έννοια».[8] Αυτή η ελευθερία
δεν υπόκειται σε κριτική όπως συμβαίνει με την αρνητική σκέ
ψη και την blase στάση, δεν είναι πλέον μια τυπική ελευθερία
των δικαιωμάτων, αλλά η συμπαγής διεύρυνση της προσωπικής
ελευθερίας, η απόκτηση πραγματικής δύναμης. Η διεύρυνση
του ορίζοντα της Μητρόπολης, που είναι η διεύρυνση της κα
πιταλιστικής αγοράς, καθιστά τη Μητρόπολη το «κέντρο της
ελευθερίας», με την ελευθερία να σημαίνει εδώ την «υπερχείλιση» της ατομικότητας και τον υλικό της εμπλουτισμό. Ακρι
βώς όπως ο άνθρωπος δεν τελειώνει «εκεί όπου τελειώνει το
σώμα του ή ο χώρος που γεμίζει με την άμεση δραστηριότητά
του» (σ.238), με τον ίδιο τρόπο το γεγονός ότι η Μητρόπολη
συνιστά μια αλυσίδα επιδράσεων, είναι συμβολικό για την κυ
ριαρχία της επί της περιφέρειας, της ιδιαίτερης θέλησής της για
εξουσία. Για τον Ζίμελ, αυτό το δεδομένο υποτίθεται ότι δεί
χνει τον μέγιστο βαθμό που έφτασε η ελευθερία, τη μέγιστη
εξουσία που απέκτησε η ατομική ελευθερία. Με αυτή τη λογι
κή, ο καταμερισμός της εργασίας αφυπνίζει μια αυξανόμενη
εξατομικευμένη ανάγκη για μια προσωπική ύπαρξη. Η αποξέ
νωση που προκύπτει, σπαταλιέται ιδεολογικά για την απελευ
θέρωση του ατόμου από τους παλιούς «κοινωνικούς κύκλους».
Το ίδιο το γεγονός ότι ο Ζίμελ μπορεί να μιλά για κοινωνικό
καταμερισμό της εργασίας με όρους απλής «εξειδίκευσης» ή
αντίθεσης ανάμεσα στο «αντικειμενικό πνεύμα» και το «υπο
κειμενικό πνεύμα», τον καθιστά ικανό να αντλεί από τον κατα
μερισμό της εργασίας μια εντελώς θετική ένδειξη σχέσεων ισό
τητας. Η οικουμενικότητα του καταμερισμού της εργασίας,
έχοντας ωριμάσει σε μια ανάγκη για προσωπική ελευθερία,
γίνεται αίτημα ισότητας -όμω ς μια ισότητα μέσα στην οποία η
άρτι ανακαλυφθείσα προσωπικότητα, υποτίθεται πως πρέπει να
ζήσει. Όλες οι νομικο-οικονομικές σχέσεις της αστικής κοινω
νίας που είναι ενσωματωμένες στη Μητρόπολη, ο Ζίμελ τις
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κατανοεί στην άμεση ιδεολογικο-Οετική τους έννοια: η Ver
geistigung της ελευθερίας του αστικού νομικού φορμαλισμού,
εκλαμβάνεται σαν πραγματική ελευθερία —η καπιταλιστική α
γορά, μια εντατικοποίηση της προσωπικότητας- και ο κοινω
νικός καταμερισμός της εργασίας θεωρείται το θεμέλιο της
ισότητας, μια εξατομικευμένη, αλά Γκαίτε ισότητα. Η ιδεολο
γία της Μητρόπολης που προβάλλει ο Ζίμελ, είναι, συνεπώς,
ακόμη μια ιδεολογία της σύνθεσης. Η μορφή της εγκολπώνε
ται τόσο την εμφάνιση της ακραίας ατομικότητας στην ολότη
τα του κοινωνικού όσο και τη συνεχή εσωτερίκευση αυτής της
ολότητας στο άτομο.
Μέσω της «ανάγκης για προσωπικότητα» που δημιουργείται
από την εξειδίκευση, οι ανθρώπινες αξίες επιστρέφουν στο υ
ποκείμενο, αλλά μόνο όσο αυτό το υποκείμενο είναι ακριβώς
εκείνο της ισότητας και του κοινωνικού καταμερισμού της ερ
γασίας. «Η λειτουργία της Μητρόπολης συνίσταται στο να
προμηθεύει την αρένα γι’ αυτήν την πάλη και την ειρήνευσή
της».[9] Τώρα γίνεται φανερό ότι η μεταχείριση από τον Ζίμελ
των προηγούμενων στοιχείων στην επιχειρηματολογία του,
στόχευε σε αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα. Η σχέση της Ner
venleben με τη Verstand εξυπηρετεί τη σύνθεση του ατομιϊάχ> και του γενικού, όχι τη θεωρία της Vergeistigung των κα
πιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Η περιγραφή αυτής της
Vergeistigung, η οποία πραγματεύεται μόνο τη σφαίρα της
κυκλοφορίας, χρησιμεύει για την επανεπιβεβαίωση της ατομι
κής ελευθερίας στο ιδιαίτερο επίπεδο της Verstand, όχι για να
κρίνει τη νομική-τυπική ελευθερία. Ο Ζίμελ χρησιμοποιεί τη
σχέση του αρνητικού με τη μορφή της αγοράς όχι για να ε
κτοπίσει την ιστορική λειτουργία αυτής της αγοράς, αλλά για
να σκιαγραφήσει τη σύνθεση ανάμεσα στην ιδιαιτερότητα (εν
νοούμενη απλώς σαν αρνητικό, με τη διαλεκτική έννοια) και
ιην κοινωνία. Κι αυτό γίνεται δυνατό από την άμεση συσκότι
ση εκ μέρους του τού πρώτου θεμελιώδους συμπεράσματος
της ανάλυσής του: τη συνάφεια της μορφής της Μητρόπολης
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με την αρνητική σκέψη. Όταν ακριβώς η αρνητική σκέψη ξεκι
νά να δίνει έμφαση στην αποξένωση ή την αντίληψη μιας ιστορικώς ιδιαίτερης μορφής της καπιταλιστικής κυριαρχίας, προ
ϋποθέτοντας αυτή τη μορφή ως τέτοια -κ αι εξ αυτού να ξεφύγει από κάθε νοσταλγία, όπως επίσης και από κάθε ουτοπία-, ο
Ζίμελ ανάγει αμέσως αυτή τη μορφή σε μια απλή έκφραση της
ατομικότητας στη Μητρόπολη: μια ατομικότητα που διεκδικεί
τα δικαιώματά της, που ζητά την ικανοποίηση των δικαιωμά
των της και απαιτεί ελευθερία. Η τελική σύνθεση του δοκιμίου
Die Grossstadt und das Geistesleben, απαντά σε αυτό το αίτημα.
Όμως αυτή η σύνθεση είναι εντελώς άσχετη με την πραγματική
συζήτηση του blase τύπου και της αρνητικής σκέψης, και δεν
προκύπτει καθόλου από τη συνεκτική ανάπτυξη του Ζίμελ του
υπό συζήτηση υλικού. Είναι μια σύνθεση που επαναφομοιώνει
την αξία της κοινότητας, της Gemeinschaft, προκειμένου να
την επανεπιβεβαιώσει στην κοινωνία, την Gesellschaft· επαναφομοιώνει την εξατομικευμένη ελευθερία και ισότητα της Ge
meinschaft και τις καθιστά στυλοβάτες της ιδεολογίας αυτής
της Gesellschaft. Όμως αυτή η σύνθεση είναι ακριβώς ό,τι αρνείται η θεωρία του αρνητικού. Η Μητρόπολη του Ζίμελ επι
φορτίζεται με μια «αύρα» και βουλιάζει, για μια ακόμη φορά,
στον μύθο της Βαϊμάρης.
Σε αυτό το σημείο η Μητρόπολη του Ζίμελ δεν μπορεί
πλέον να εκληφθεί σαν ένα σύμβολο των καπιταλιστικών κοινω
νικών σχέσεων. Κυριαρχείται από μια Vertsand που ακόμη
κινείται προς τις αξίες της ατομικότητας, στην αναζήτηση του
ανθρώπινου. Δεν μπορεί να πάει πέρα από την Entwertung
(υποτίμηση) που επηρεάζεται από το αρνητικό -α ν και, όπως
έχουμε δει, είναι ακριβώς αυτός ο τραγικά Wertfrei (ευτελής)
χαρακτήρας του αρνητικού που εκφράζει με μεγαλύτερη ακρί
βεια τη μορφή και τη λειτουργία της Μητρόπολης.
Πρέπει συνεπώς να συμπεράνουμε ότι η σύνθεση του Ζίμελ
δεν εκφράζει τις θεμελιώδεις ανάγκες της αστικής ανάλυσης της
διαδικασίας της Vergeistigung, εμποτισμένης στη Μητρόπολη;
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Το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο από κάτι τέτοιο και ίσως να
μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον αρχικό ιστορι
κό σκοπό του Ζίμελ και τη θέση του στην ιστορία. Ο Ζίμελ
ακολουθεί το αρνητικό και τη λογική του μέχρι το σημείο στο
οποίο, επανεπιβεβαιούμενο δραστικά στη θεωρία αναφορικά
με τις συνθήκες ανάπτυξης, αυτή η λογική κόβει κάθε δυνατό
τητα σύνθεσης, ελέγχου και πολιτικο-ιδεολογικής επαναφομοίωσης της προηγούμενης κοινωνικής ισορροπίας -η αρνητι
κή σκέψη καταγράφει τα άλματα, τις ρήξεις, τις καινοτομίες
που συμβαίνουν στην ιστορία, ποτέ τη μετάβαση, τη ροή, την
ιστορική συνέχεια. Κι εδώ βρίσκεται η τρομερή της λειτουργί
α, η αξία της ως σύμβολο· αντιπροσωπεύει όχι απλώς μια κίνη
ση της κρίσης στην καπιταλιστική ανάπτυξη, αλλά η ίδια η
κρίση ικανοποιεί μια λειτουργία σε αυτή την ανάπτυξη.
Όμως δίπλα σε αυτή τη νέα όψη της κρίσης, υπάρχει η τα
κτική προσέγγιση, η πολιτική της ιδεολογίας αν προτιμάτε.
Είναι δυνατό να φτάσουν οι προτάσεις του αρνητικού στα λο
γικά τους όρια, δηλαδή να φτάσουμε στην ουσία της κρίσης
καθαυτής· όμως είναι επίσης δυνατό να περιοριστούν αυτές οι
προτάσεις στη δεδομένη ιστορικο-κοινωνική κατάσταση, να τις
κάνουμε να λειτουργήσουν σαν εργαλεία μιας ιδεολογίας. Η
πρώτη περίπτωση αφορά τη ριζική ρήξη με την παράδοση: το
καθήκον έγκειται στο να βρεθεί μια διαφορετική λύση στην
υπάρχουσα σύγκρουση. Η δεύτερη περίπτωση αφορά την πρό
ταση της ανανέωσης της προϋπάρχουσας ιδεολογικής σύνθε
σης και αυτή είναι η περίπτωση του Ζίμελ. Όπως επεσήμανε ο
Λούκατς, ο Ζίμελ είναι πραγματικά ένας φιλόσοφος της Obergang (μετάβασης).[10] Στη ριζοσπαστικοποίηση της κρίσης το
αρνητικό αναζητεί εκείνην την αναγκαία συνθήκη που θα επι
τρέψει το άλμα. Αναδομώντας το νόημα της κρίσης σαν μια
νοσταλγία για σύνθεση, ο Ζίμελ προσχωρεί στην έρευνα αυτών
των ίδιων των συνθηκών, όμως επιφορτίζεται την αύρα του πα
ρελθόντος: συμμαχεί με το παρελθόν.
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Πέρα από τις μεταφορές, όλα αυτά φωτίζουν τον ουσιαστικό
σκοπό της συνολικής θέσης του Ζίμελ: την άρθρωση μιας ιδε
ολογίας της ανατάραξης των γενικών συνθηκών της κοινωνικής
κυριαρχίας του καπιταλισμού.[11] Ο Ζίμελ είναι ο φιλόσοφος
της Obergang, με την έννοια ότι κατανοεί πως τό^φαινόμενο
της ανατάραξης δεν είναι μόνο μια ένδειξη θεωρητικής καθυ
στέρησης, αλλά εκφράζει επίσης την ανάγκη της τάξης να πάει
διαλεκτικά πέρα από τις συνθήκες του παρελθόντος, χωρίς ό
μως να τις αρνείται. Στην επιχειρηματολογία του Ζίμελ η επι
μονή της ιδέας της Gcmeinschaft στη Μητρόπολη, της ατομι
κότητας του Γκαίτε στην εξειδίκευση, της ελεύθερης εμπορικής
προσωπικότητας σε συνθήκες καπιταλιστικής αγοράς, συμβο
λίζει αυτή τη γενική, θεμελιώδη ανάγκη. Η καπιταλιστική κυ
ριαρχία δεν μπορεί να υπάρξει ιστορικά εκτός από τη μορφή
αυτών των συμμαχιών, όπως επίσης δεν μπορεί να υπάρξει η
ορθολογικότητά της που περικλείει τα πάντα, πέρα από την
ανατάραξη.
Η επιχειρηματολογία του Ζίμελ είναι ιστορικο-πολιτική, ενώ
εκείνη του αρνητικού είναι θεωρητικο-αναλυτική. Όμως η θε
μελιώδης σημασία του Ζίμελ για τη σύγχρονη αστική ιδεολο
γία, έγκειται στη γνώση του πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
αρνητικό για μια αποφασιστική επέκταση, στον βαθμό που η
επιχειρηματολογία του αποδεικνύεται ιστορικά χρήσιμη. Αυτή
η διαδικασία, δηλαδή η υιοθέτηση του αρνητικού και η λει
τουργία του στις δεδομένες συνθήκες και τις πολιτικές απαιτή
σεις που μια ιδεολογία θεωρεί αναγκαίο να αρθρώσει, θα κυρι
αρχήσει αργότερα σε ολόκληρη την παράδοση της μοντέρνας
κοινωνιολογίας. Αυτή η «αφομοίωση» του αρνητικού, η οποία
όπως θα δούμε πιο ξεκάθαρα παρακάτω, συνιστά το πραγματι
κό αντικείμενο της έρευνας του Ζίμελ, από τότε κατέστη ένα
ευρύ και μακρόβιο μεθοδολογικό μοντέλο. Το ουσιαστικό του
χαρακτηριστικό είναι η συστηματική ανάλυση των αντιφάσεων
που γεννά η ανάπτυξη. Όπου υπάρχει μια ρήξη, πρέπει να υ
πάρχει μια μετάβαση. Έτσι ο Ζίμελ αντιπροσωπεύει τη μετά16

βάση από την πόλη στη Μητρόπολη. Κι έτσι οι αξίες τόσο της
πόλης όσο και του ανθρώπου της πόλης, πρέπει να διατηρη
θούν στη Μητρόπολη. Όμως αυτό το έργο της συντήρησης, που
συνειδητά χρησιμοποιεί το αρνητικό αντιστρέφοντας τη έννοια
του, δεν είναι απλώς μια θεωρητική φτώχια· είναι μια λειτουρ
γική πράξη αναγκαία στο σύστημα, σε ένα ιδιαίτερο στάδιο της
ανάπτυξής του. Είναι ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις που το
αρνητικό δεν μπορεί να αναχθεί σε μια ανάλυση των νόμων
του δεδομένου, ή που η τραγική του θέση μπροστά στο δεδο
μένο σαν πεπρωμένο, δεν έχει ακόμη αναχθεί σε καθαρή θεω
ρία και όπου η έννοια της ανατάραξης έχει μεγάλη ιδεολογική
αξία. Πράγματι, αυτή η έννοια καθιστά δυνατή την οριστική
θεωρητική αναγωγή του αρνητικού. Η ανατάραξη, θέτοντας
την πραγματική πολλαπλότητα των δυνάμεων και την επιθυμία
συντήρησης απέναντι στην απομυθοποιητική μη τραγικότητα
του αρνητικού, ξεκινά ήδη να πραγματώνει αυτή την αναγωγή:
εγκαθιστά το αρνητικό. Και, κατόπιν, μετασχηματίζει την α
πλή κατάφαση του δεδομένου σε θεωρητική αναζήτηση. Στη
σχέση μεταξύ Νίτσε και Βέμπερ, βρίσκουμε ενδιάμεσα τον
Ζίμελ.
Εδώ η λειτουργία της σύνθεσης του Ζίμελ εξηγείται από την
ιστορική αδυναμία της καπιταλιστικής Vergeistigung να εκ
φραστεί πλήρως και σε πρώτο πρόσωπο. Το πρόβλημα έγκει
ται στην ασταθή ισορροπία ανάμεσα σε όρους που τείνουν να
αλληλοακυρώνονται, όροι που το αρνητικό έχει ήδη θέσει σε
ανοικτή (άκαιρη!) αντίφαση μεταξύ τους. Μεταξύ του Ζίμελ
και του Μπένγιαμιν, έχουμε τη ρήξη αυτής της ισορροπίας. Με
τον Βέμπερ έχουμε την πραγμάτωση τόσο της ανατάραξης
όσο και της Obergang, την υποστήριξη μιας αστικοκαπιταλιστικής θεωρίας για το αρνητικό και την ολοκληρωτική παρά
βλεψη, με ουσιαστικά νέους οργανωτικούς όρους, της θεωρίας
της πολιτικής αντίθεσης των τάξεων. Το αποτέλεσμα, στον
βαθμό που αφορά τη δική μας ανάλυση, είναι ακριβώς η κα
τάρρευση της ανάλυσης του Ζίμελ. Από τη μια πλευρά η Οεω17

ρία του επιβεβαιώνει την υπεροχή της Verstand και των νόμων
που διέπουν το σύστημά της, τη διαλεκτική λειτουργικότητα
της Nervenleben και την ύπαρξη της μη τραγικότητας σαν το
ανυπέρβλητο (ή τη μοίρα) των δεδομένων κοινωνικών σχέσε
ων. Από την άλλη, η εργασία εναντίον αυτής της θεωρίας, είναι
η αρχή των μυθικο-νοσταλγικών ιδεολογιών του προβιομηχα
νικού ανθρώπου, όμως αυτές δεν αφορούν πλέον τη Μητρόπο
λη. Λν μη τι άλλο, αντιπροσωπεύουν αυτό που οφείλει να είναι
η Μητρόπολη, την τελεολογική αξία της ιστορίας της, αλλά
δεν συνιστούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της· δεν εκφράζουν
πια την παρούσα ιδεολογική της δομή, όπως στην περίπτωση
του Ζίμελ. Αφότου ο ισχυρισμός του για την άμεση σύνθεση
δεν ισχύει πλέον, η ιδεολογία εξευγενίζεται και γίνεται καθή
κον. Γίνεται υποχρέωση. Οι αξίες που προηγουμένως ξεχώρισε
ο Ζίμελ παραμένουν, όμως μόνο έξω από τη Μητρόπολη, δεν
μπορούν πλέον να ενσωματωθούν στην παρούσα της δομή. Το
status της πραγματικής Μητρόπολης είναι το ίδιο που υπο
στηρίζει η θεωρία· όμως πέρα από αυτό το status βρίσκονται
οι απλές μορφές αυτού «που οφείλει να είναι». Η συντήρηση
εμφανίζεται σαν μια εναλλακτική πρόταση στην υπεροχή της
Verstand. Η ουσία της αντιδραστικής επιχειρηματολογίας
φτάνει μέχρι να παριστάνει την αρνητική σκέψη σαν την άρνη
ση της Verstand και σαν νοσταλγία για το ανθρώπινο —ή, όταν
η πρώτη απόπειρα αποτυγχάνει, σαν σκέτος και απλός ανορθολογισμός.
Εξορισμένες από τη Μητρόπολη, οι παλιές εκκλησίες βρί
σκουν άσυλο στη μνήμη των χωριών. Τίποτα δεν θυμίζει πε
ρισσότερο φάρσα από το να ανακαλύπτονται ένα ένα τα ιδανι
κά της Gemeinschaft σε μια επιχειρηματολογία που αξιώνει
να είναι επικριτική απέναντι στη επικρατούσα Verstand της
Μητρόπολης. [12]
Όμως σίγουρα δεν προτίθεμαι εδώ να μπω σε μια συζήτηση
των διαφόρων «κριτικών θεωριών». Ας ξεκινήσουμε, αντιθέτως,
με την πρώτη συνέπεια της διάσπασης της ανάλυσης του Ζί18

μελ: την αναγωγή του αρνητικού σε απλή θεωρία του αρνητικού σαν
μια λειτουργία της ζωής της Μητρόπολης. Εδώ, βεβαίως, η προο
πτική του αρνητικού επανεμφανίζεται. Και πέρα από την ιδεο
λογική σύνθεση του Ζίμελ, επανεμφανίζεται η δυνατότητα οι
κοδόμησης μιας θεωρίας της Μητρόπολης, ακριβώς όπως φαι
νόταν από την πλευρά του αρνητικού. Έχει να κάνει με την
αντίληψη της Μητρόπολης σαν μια ριζοσπαστική άρνηση της
προηγούμενης μορφής ύπαρξης της πόλης και με την αντίληψη
των επιδράσεων της σαν χρήσιμων σε μια ιδιαίτερη ταξική επι
κράτηση. Έτσι, κάποιος πρέπει να ξεκινήσει πάλι από το αρνη
τικό, όχι με σκοπό να επανασυμφιλιωθεί με το κοινωνικό εν
γένει, αλλά, αντιθέτως, με σκοπό να σταματήσει και να εξετάσει
τη θεμελιώδη αντίφαση που υπονοεί η τραγωδία της. Συνεπώς,
η πρόοδος μας πρέπει να είναι από το αρνητικό προς τη Μη
τρόπολη, σαν ένα εργαλείο της τάξης, προς την αρνητικότητά
της σαν μια ταξική αντίφαση: από την προοπτική του αρνητι
κού στην ταξική προοπτική. Αυτό, στην ουσία του, σκιαγραφεί
εκείνο που προτίθετο να κάνει ο Μπένγιαμιν. Από αυτή την
οπτική γωνία η Μητρόπολη γίνεται για μια ακόμη φορά το
περιεκτικό σύμβολο των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων.
Όμως όλα τα στοιχεία που απεργάζεται ο Ζίμελ για τη σύνθε
ση (στοχεύοντας στην εγκαθίδρυση της «επιστήμης» της Μη
τρόπολης), γίνονται εδώ σύμβολα των ταξικών αντιφάσεων ή
των αντιφάσεων της ταξικής κυριαρχίας. Αυτό όχι μόνο καθι
στά κάθε ιδεολογία της Μητρόπολης, σαν σύνθεση, ετοιμόρ
ροπη, αλλά και κάθε αξίωση αντικειμενικότητας από την πλευ
ρά μιας επιστημονικής επιχειρηματολογίας που ενσωματώνει
στο εσωτερικό της το αρνητικό. Η πραγματική κατάσταση
μιας τέτοιας ιδεολογίας, όπως και μιας τέτοιας επιχειρηματο
λογίας, αποδεικνύεται αθεράπευτα η ίδια με εκείνη της ανυ
πέρβλητης αρνητικότητας των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέ
σεων. Όμως θα εξετάσουμε λεπτομερειακώς πώς και σε ποιο
σημείο ο Μπένγιαμιν αναπτύσσει αυτή την ανάλυση.
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Σύμφωνα με τον Μπένγιαμιν, τα λυρικά ποιήματα και οι
πρόζες του Μπωντλαΐρ εκφράζουν αυτή την εσωτερικοποίηση,
μέσω του αρνητικού, των σχέσεων που επικρατούν στη Μη
τρόπολη. Η σχέση ανάμεσα στο σοκ και την Rrlebnis (τη βιωμένη εμπειρία), στην οποία ο Μπένγιαμιν βασίζει την ανάλυσή
του, προέρχεται απευθείας από τη ζιμελική σχέση της Ner
venleben με τη Verstand. Σε αυτή τη διαλεκτική, η απειλή
του τραύματος που υπονοείται στο σοκ, ελέγχεται και φυλάσ
σεται από τη συνείδηση. Το σοκ που αισθάνεται, καταγράφεται
και τελικά ριζώνει στη μνήμη, μεταφέρεται στον χαρακτήρα
της Erlebnis.[13] Λυτό που έχουμε εδώ είναι μια διαδικασία
οργάνωσης των ενστίκτων και εξιδανίκευσης του σοκ, μια δια
δικασία που ενσωματώνεται άμεσα στην ευρύτερη διαδικασία
της Vergeistigung, για την οποία επίσης έγραψε ο Ζίμελ. Ό 
μως η κατανόηση από τον Μπένγιαμιν αυτής της διαδικασίας,
ξεκινά από τη διαμόρφωση της ιδεολογίας της εποχής, κι όχι
από τον Ζίμελ. Αν ο Φρόιντ βλέπει στην ικανότητα του οργα
νισμού να θωρακίζεται απέναντι στα ένστικτα, ένα από τα θε
μέλια της μελέτης του για τον πολιτισμό,[14] τότε ολόκληρη η
λειτουργία της μοντέρνας ποίησης μπορεί να αναλυθεί σαν η
καταγραφή ενός σοκ. Η ίδια η αγωνία γίνεται μια μορφή υπο
δοχής, μια «στείρωση» της προσβολής από την εξωτερική ε
νέργεια των ενστίκτων. Οι μορφές της μοντέρνας ποίησης εμ
φανίζονται σαν ένα ευρύτερο σύμβολο της γενικότερης διαδι
κασίας εξορθολογισμού της ύπαρξης. Προσπαθούν να φέρουν
πίσω την έκρηξη της Nervenleben, μέσα στα όρια της αγωνίας,
της μνήμης και της βιωμένης εμπειρίας κάποιου.
Αυτού του είδους οι σκέψεις δεν έχουν θέση στον Ζίμελ: η
ιδεολογική δικαιολόγηση εκ μέρους του της Μητρόπολης (αν
και λειτουργικά οπισθοδρομική), το μόνο που επιτρέπει είναι
μια ανάλυση της Μητρόπολης που παραμένει επικεντρωμένη
στις παραδοσιακές αξίες του ιστορικιστικού ανθρωπισμού.
Στον Μπένγιαμιν, όμως, οι πολιτιστικές μορφές της Μητρόπο
λης, εμφανίζονται πλήρως ενσωματωμένες στη συνολική λει
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τουργία και το περιεχόμενο της ανάπτυξής της. Η σφαίρα της
Verstand επανεμφανίζεται άθικτη στην ποιητική σύνθεση και
ακριβώς όπως η πολλαπλότητα των ενστίκτων και ο κίνδυνος
του τραύματος υπάρχουν στην ποιητική σύνθεση, έτσι και στη
Verstand υπάρχει το σοκ, με τον τρόμο να ωριμάζει σε αγωνί
α. Όμως όλα αυτά συνεπάγονται την κατάρρευση κάθε κουλ
τούρας που θα μπορούσε να είναι αυτόνομη, σεβόμενη τους
μηχανισμούς της Μητρόπολης· συνεπάγεται το τέλος κάθε βαϊμαρικής ουτοπίας -και όχι απλώς μια διεύρυνση της έρευνας
του Ζίμελ.
Η ξεχωριστή ανάλυση από τον Μπένγιαμιν των όρων σοκ
και Erlebnis σαν ένα πρόβλημα της μοντέρνας ποίησης, που
θεωρείται σύμβολο της κουλτούρας της Μητρόπολης, μπορεί
όμως να προκαλέσει σοβαρές παρανοήσεις. Αν αυτοί οι δύο
όροι πράγματι διαχωριστούν, κάτι τέτοιο θα καταστρέψει κάθε
ερμηνευτική λειτουργία που μπορεί να έχουν. Η βιωμένη ε
μπειρία κάποιου, που εξ αρχής είναι διαφορετική από το σοκ,
δεν μπορεί να συνδεθεί με αυτό προκειμένου να το ξεπεράσει
-ούτε μπορεί ένα τέτοιο ξεπέρασμα να είναι διαλεκτικό: θα
είναι μια απλή άρνηση. Το σοκ δεν εμφανίζεται μέσα σε κάτι
άλλο, ούτε επανεμφανίζεται σε μια συνείδηση ή σε ένα εγώ που
περιμένει να υπάρξει το σοκ, προκειμένου να το συστηματο
ποιήσει και να το διαλύσει. Το σοκ μάλλον δημιουργεί αφ’ ε
αυτό την αναγκαία ενέργεια προκειμένου να διαλυθεί και να
οργανωθεί· κατέχει τη συγκρότηση του εαυτού του και συνε
πώς έχει τη δική του γλώσσα. Δεν είναι η σκέψη που μιλά για το
σοκ η οποία κυριαρχεί στην Erlebnis, αλλά το ίδιο το σοκ που
μιλά αποκαλύπτει τη δομή του, γίνεται υποκείμενο. Μόνο σε
αυτό το επίπεδο, το οποίο φαίνεται να διαφεύγει του Μπένγιαμιν, μπορεί κανείς να καταλάβει το έργο του πραγματικού εξορθολογισμού που πέτυχε η μοντέρνα ποίηση, σαν κουλτού
ρα της Μητρόπολης. Μια Erlebnis, ήδη καθαυτή λογική, που
κυριαρχεί στο σοκ (λες και ήταν ένα απλό δάσος), στην πραγ
ματικότητα δεν εξορθολογίζει οτιδήποτε· οδηγεί απλώς σε μια
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ταυτολογία. Η πολιτιστικο-καλλιτεχνική πρόταση ενσωματώ
νεται στο συνολικό πλαίσιο -στη γενική Vergeistigung- μόνον
όταν ανακαλύπτει και εκφράζει άμεσα τους οργανωτικούς και
δομικούς νόμους του σοκ, στη δική της γλώσσα.
Με αυτή την έννοια, υπάρχει μια σημαντική διόρθωση που
πρέπει να γίνει στην ανάλυση του Μπένγιαμιν, κάποια που δεν
πρέπει να μας εκπλήσσει. Έχουμε ήδη δει, στη μελέτη μας του
Ζίμελ, την αδιάλυτη, αμοιβαία λειτουργικότητα μεταξύ της
Nervenleben και της Verstand -στον βαθμό που η Verstand
ερμηνεύτηκε σαν το νομικό καθεστώς της ιδιαίτερης Ner
venleben που κυριαρχεί στη Μητρόπολη. Η σχέση μεταξύ του
σοκ και της Erlebnis, όπως την εξηγεί ο Μπένγιαμιν, αλλά και
άλλοι, συγκροτείται στο φαινόμενο της εκδήλωσης από τη
Nervenleben μιας ορθολογικότητας σαν λειτουργικότητα. Δεν
Οα μπορούσε να συμβαίνει αλλιώς, αφού η εικόνα του σοκ ορί
ζεται μέσω της επαφής με το πλήθος της Μητρόπολης[15] και
αφού ο ορισμός της Erlebnis παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα
σαν αναπαραστατική σύνθεση, το πρόβλημα, δηλαδή, της
γλωσσολογικής οργάνωσης της σχέσης της με το πλήθος ως
προς την ύπαρξη της Μητρόπολης.
Η αγωνία, ακόμη και χωρίς ελπίδα, εμφανίζεται συνεπώς μέ
σα σε μια διαδικασία εξορθολογισμού, η οποία, μη περιοριζόμενη πλέον στις εμπειρικές μορφές της Μητρόπολης, γίνεται
πολιτισμικό δεδομένο και έτσι εκδηλώνει τον υψηλό βαθμό
κοινωνικοποίησής της. Ο Μπένγιαμιν χρησιμοποιεί το αρνητι
κό σαν ένα θεωρητικό εργαλείο για την κατανόηση των κοινω
νικών σχέσεων στη Μητρόπολη, σαν δηλαδή το κατάλληλο
πρίσμα για την ερμηνεία τους. Αυτή η θεωρία γεννήθηκε από
τη σύγκρουση με το πλήθος και περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις
εμπειρίες της ζωής στη Μητρόπολη, Οεωρώντάς τις σαν μια
αναπόφευκτη τραγωδία.
Υπάρχει τραγωδία οπουδήποτε το σοκ έχει γίνει Erlebnis ή,
ακόμη καλύτερα, οπουδήποτε η ίδια η Erlebnis έχει αποκαλύψει τους θεμελιώδεις όρους της δόμησής της, το χαρακτηρι
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στικό της να μην αλλάζει ποτέ και να κολλάει σε αυτούς με μια
ηρωική σταθερότητα. Τίποτα δεν είναι προωθεί περισσότερο
το αρνητικό από το να κατοικεί στην εικόνα του σοκ και να
βγάζει από αυτό μια ανάγκη για νοσταλγία ή ουτοπία, έτσι ώ
στε το σοκ να μην αυτοεπαναλαμβάνεται. Το αρνητικό, αντιθέτως, «προϋποθέτει» συνεχώς το σοκ· δηλαδή το αναζητά, το
βλέπει, το «επιθυμεί», ακριβώς προκειμένου να οικοδομήσει
την Erlebnis -και να τη μετατρέψει σε τραγωδία.
Γι’ αυτόν τον ίδιο λόγο, επομένως, το αρνητικό «προϋποθέ
τει» τη Μητρόπολη, στον βαθμό που η Μητρόπολη επανα
λαμβάνει διαρκώς το σοκ και καθιστά συνεχώς ορατή τη λει
τουργία του. Όμως κάτι τέτοιο υπονοεί μια ολοκληρωτική
Entwertung (υποτίμηση). Πράγματι, το αρνητικό είναι τέτοιο,
ακριβώς γιατί είναι Entwertung. Ένας εντελώς απομυθοποιη
τικός λόγος του σοκ, όπως αυτός του Μπωντλαίρ, δεν επιτρέ
πει κανενός είδους ιδεολογική αφομοίωση. Μια εικόνα του σοκ
που απαιτεί την αναγωγή του στην ίδια του την ταυτότητα και
τον ορισμό του σύμφωνα με τη δική του, αυστηρά εμμενή λο
γική -να είναι, εν συντομία, προϋποτιθέμενο- δεν έχει πια κα
μιά σχέση με τις απόπειρες σύνθεσης αυτής της ύπαρξης της
Μητρόπολης και των αξιών του ανθρώπου. Η άρνηση αυτών
των ίδιων των αξιών προϋποτίθεται από την αρνητική σκέψη
στην απέλπώα θεωρητική κατανόηση εκ μέρους της των πρώι
μων μορφών της μοντέρνας καπιταλιστικής κοινωνίας. Λυτή η
άρνηση είναι εξορθολογισμός, είναι Vergeistigung και κινείται
στην ίδια κατεύθυνση με αυτή την κοινωνία, καθώς άμεσα και
εν γνώσει της, μοιράζεται τη μοίρα της. Όμως την ίδια στιγμή
αποκαλύπτει τη λογική αυτής της κοινωνίας, αρνείται την πιθα
νότητα «ανατάραξής» της και ριζοσπαστικοποιεί τους στόχους
και τις ανάγκες της· με άλλα λόγια, το αρνητικό φτάνει στο
σημείο στο οποίο εκθέτει τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις
αντιφάσεις αυτής της κοινωνίας, τις θεμελιώδεις προβληματικές
ή την αρνητικότητά της.
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Όπου ο Ζίμελ ψάχνει για παρηγοριά στο πρόσωπο αυτής
της αρνητικότητας, το αρνητικό προσλαμβάνεται μέσω του
ίδιου του εαυτού του, εσωτερικεύει παντελώς «την τραγωδία
του δοσμένου» και την αφήνει να μιλάει για λογαριασμό του·
όπου ο Ζίμελ προσπαθεί να συμβιβάσει αυτή την αρνητικότητα με τις συνθήκες του παρελθόντος της, ο Μπωντλαίρ την
προσλαμβάνει όχι μόνο σαν θεμελιώδη εμπειρία, αλλά σαν τη
μοναδική εμπειρία. Όμως η «απώλεια της αύρας» του σοκ, συ
νεπάγεται ότι η αναπαράσταση της Μητρόπολης θα χρησιμεύ
ει εφεξής για την παρουσίαση της ιδιαίτερης ιστορικοκοινωνικής της συγκρότησης, της σύγκρουσης μέσα από την
οποία σχηματίζεται και της κουλτούρας που αντανακλά και
μυθοποιεί. Το αρνητικό παραμένει στα όρια της Μητρόπολης,
αφότου έχει αποκαλύψει την αρνητικότητα της Μητρόπολης.
Όμως αυτή η αρνητικότητα, μόλις απομυθοποιηθεί, απομυστικοποιηθει και ωθηθεί εξ ολοκλήρου στην Erlebnis και τη Ver
stand, παρουσιάζει μια εικόνα της Μητρόπολης σαν σύμβολοτόπο των αντιφάσεων και των λειτουργιών της μοντέρνας καπι
ταλιστικής κοινωνίας. Το αρνητικό, χρησιμοποιημένο σωστά δηλαδή σύμφωνα με τους όρους της ίδιας του της απελπισίας
και όχι μυστικοποιημένο σαν προαπαιτούμενο της σύνθεσης,
όπως κάποιος που προσεύχεται για να παρηγορηθεί—οδηγεί
σε αυτό το όριο. Κι αυτό είναι το σημείο από το οποίο ο
Μπένγιαμιν ξαναπιάνει τη συζήτηση.
Πρωταρχικής σημασίας είναι το πλήθος. Ο Ζίμελ, όταν το
αντιμετωπίζει, είναι προσεκτικός απέναντι στην «ηθική αντί
δραση» που αναγκαστικά προκαλεί. Να γιατί η εμπειρία του
από αυτό τελικά εξυψώνεται: το πλήθος γίνεται ένα ενοποιημέ
νο σύνολο υποκειμένων, ενσωματώνοντας την ανάγκη για ελευ
θερία και ατομική αυτονομία. Δεν υπάρχει τέτοια εξύψωση
στον Μπωντλαίρ. Όπως το θέτει ο Μπένγιαμιν, η εμπειρία του
πλήθους είναι πάντοτε μια εμπειρία της καταστροφής. Μέσα σε
αυτό το πλήθος, δεν υπάρχει ούτε σύνθεση ούτε αυτονομία. Ό
περαστικός δεν εμποδίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε, μι
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λώντας αυστηρά, eivat μια ιδιαίτερη οπτασία: η γενική ισοδυ
ναμία, κυρίαρχη στη Μητρόπολη, έχει δημιουργηΟεί αδυσώ
πητα από την παντοτινά στιγμιαία και εντελώς απεριόριστη
εμφάνιση του unicum. Είναι ακριβώς επειδή ο Μπένγιαμιν
θεωρητικοποιεί το πλήθος με αυτόν τον τρόπο, που το σοκ το
οποίο προσφέρει είναι ικανό να αποκαλύψει και να εκφράσει τη
λογική του συγκρότηση. Το πλήθος του Ζίμελ, στην πραγμα
τικότητα, μοιάζει πολύ περισσότερο με τον περαστικό θηλυ
κού γένους του Στέφαν Τζωρτζ (τον οποίο παραθέτει ο ίδιος ο
Μπένγιαμιν), τη γυναίκα «γεννημένη μακριά από το πλήθος» δηλαδή μοιάζει με ένα ιδεολογικοποιημένο πλήθος που έχει
επιστρέφει στην civitas hominis.
Όμως το πλήθος, που στην κίνησή του «εσωτερικεύει» το
σύνολο της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, ενσωματώνοντας
έτσι τη διαδικασία κοινωνικοποίησης των καπιταλιστικών σχέ
σεων παραγωγής, δεν μπορεί να αφήσει χώρο για ένα σοκErlebnis, άσχετο με τη δομή μιας τέτοιας διαδικασίας. Το
πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαστε εδώ, είναι αυτό της συσχέτισης της εικόνας του σοκ με τις πραγματικές παραγωγικές
λειτουργίες του συστήματος.
Ο Μπένγιαμιν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα μέσω του
σχήματος του παιχνιδιού. Για τον Μπένγιαμιν η ματαιότητα, η
επανάληψη και η ομοιότητα που σχηματίζουν τη βάση του
παιχνιδιού σαν την εικόνα του πλήθους και του σοκ-Erlebnis
που δημιουργούνται από το πλήθος, μοιάζουν με την εργασία
του εργάτη στη διαδικασία της βιομηχανικής παραγωγής. Η
τυποποίηση των κοινωνικών σχέσεων στο πλήθος της Μητρό
πολης -και το γενικό ισοδύναμο του εμπορεύματος που εκ
φράζουν- μπορεί να βρεθεί στην «αλληλεπίδραση εργάτημηχανής». Το πλήθος, όπως και η Μητρόπολη που προμηθεύ
ει τη δομή του, οδηγούν έτσι πίσω στη στιγμή της παραγωγής,
στη μισθωτή εργασία, καθρεφτίζοντας το ένα στην άλλη σαν το
κοινό τους θεμέλιο. Αυτό το αποτέλεσμα της ερμηνευτικής
μεθόδου του Μπένγιαμιν, έχει τη βάση του στην οπτική του
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Ζίμελ. Αντί να συσχετίζει το εργοστάσιο με τους κοινωνικούς
τύπους και τους νόμους της κυκλοφορίας, ο Μπένγιαμιν βλέπει
την κοινωνία καθαυτή σαν να ξεριζωμένη. Η εικόνα του σοκ
αποκαλύπτει τη δική της ταξική θέση.
Όμως τα όρια της επιχειρηματολογίας του Μπένγιαμιν, δεν
πρέπει με κανέναν τρόπο να μας κάνουν να παραβλέψουμε την
εντυπωσιακή μεθοδολογική τους διαίσθηση. Είναι αλήθεια πως
το σοκ ανάγεται εδώ στην απλή αποξένωση του εργάτη από
την εργασία του, τόσο στις άμεσες εκφάνσεις της όσο και σε
εκείνες που έχουν, σε μεγάλο βαθμό, καθοριστεί από μια ιδιαί
τερη παραγωγική διαδικασία. Και είναι αλήθεια ότι η αρνητι
κότητα της Μητρόπολης, καθώς εκδηλώνεται με αυτόν τον
τρόπο, δεν θέτει ακόμη τους τρόπους και τα περιεχόμενα της
ταξικής σύγκρουσης που ξεσπά στη Μητρόπολη, για λογαρια
σμό της Μητρόπολης· όμως, στον Μπένγιαμιν, η Μητρόπολη
γίνεται ένα σύμπλεγμα λειτουργιών, ερμηνειών και μηχανισμών
του συνολικού συστήματος, μαζί με όλες τις μορφές της κουλ
τούρας του: αυτή είναι η περίπτωση στο Ι Ιαρίσι, πρωτεύουσα του
19" αιώνα.[ 16] Μπροστά στη Μητρόπολη και μέσα σε αυτή, η
ιδεολογία της πόλης —δηλαδή η δυνατότητα σύνθεσης που υ
πονοεί η έννοια της Kultur—κατακερματίζεται. Καμιά αύρα δεν
μπορεί να επιβιώσει σε αυτή τη Μητρόπολη.
Ο Ωσμάν εξέφρασε τη βούληση της Μητρόπολης για εξου
σία: πραγμάτωσε τη Μητρόπολη καταστρέφοντας την ιδανική
διαλεκτική της Gesselschat σαν Gemeinschaft. Χρησιμοποίη
σε άμεσα την πόλη σαν εμπόρευμα, ανοίγοντάς τη στην κερ
δοσκοπία του μεγάλου χρηματιστικού κεφαλαίου, αποξενώνοντάς την εντελώς από τους προηγούμενους κατοίκους της, εκδιώχνοντάς τους από το κέντρο. Ο Ωσμάν συνέλαβε τη Μη
τρόπολη, αντίθετα από την πόλη, σαν το πεδίο μάχης της ταξι
κής πάλης. Όμως η πρόθεσή του δεν ήταν μόνο η πλέον προ
φανής, δηλαδή η διάνοιξη των δρόμων για τη φιλοξενία των
κανονιών απέναντι στα οδοφράγματα- ο πιο ουσιαστικός λόγος
ήταν η θέαση της Μητρόπολης από την οπτική γωνία των κα
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πιταλιστικών συμφερόντων, που τη βλέπουν με έναν σεχταριστικό τρόπο και συνεπώς προσπαθούν να την κάνουν κτήμα
του μεγάλου κεφαλαίου. Εδώ, η Μητρόπολη δεν εκφράζει
πλέον την υπεροχή μιας τάξης, που προσπαθεί να συνθέσει τον
εαυτό της με το αντίθετό της, αλλά την υπεροχή μιας τάξης
που θέλει εξουσία: εξουσία η οποία επιβάλλεται άμεσα και
σταθερά επαναλαμβάνει την έμφυτη βία της.
Η αρνητική σκέψη που είχε προβλέψει και θεωρητικοποιήσει
μια τέτοια κατάληξη. Η τραγωδία του Μπωντλαίρ είναι η νίκη
του Ωσμάν. Όμως η βία του οράματος του Ωσμάν -δηλαδή η
άρνηση της σύνθεσης σαν διαλεκτική και η επανεπιβεβαίωσή
της σαν δύναμη, κάτι που επιτυγχάνει η Μητρόπολη- γίνεται η
ίδια μια ουτοπία. Η «νίκη» επί του λαού το 1848 και η διάλυση
της παλιάς, «ριζωμένης» ταξικής δομής του Παρισιού, που κα
τέστησε δυνατή το σχέδιο του, είναι εντελώς αναποτελεσματι
κή απέναντι στη νέα ταξική αντίφαση, πέρα από τα οδοφράγ
ματα, υπονοούμενη στη μαζική σύγκρουση που τώρα πια περικυκλώνει τη Μητρόπολη. Στο φως αυτής της αντίφασης, το
σχέδιο του Ωσμάν μπορεί να ειδωθεί σαν ένας πρωταρχικός
μηχανισμός συσσώρευσης και η θέλησή του για δύναμη σαν
μια μορφή κερδοσκοπίας, εντός της οποίας η αντίφαση αναδιαμορφώνεται πλήρως. Η λύση αυτής της άρνησης είναι η ου
τοπία του κεφαλαίου. Κι αυτό είναι κάτι που διαισθάνθηκε η
αρνητική σκέψη. Όχι ο Ωσμάν. Ή ο Ζίμελ.·
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