ΧΟΛΙΑ ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Θ γνϊμθ ενόσ ειδικοφ –του Σομπάρ ντε
Λωβ– επιβεβαιϊνει, ςφμφωνα με ακριβι
πειράματα, ότι τα προγράμματα που προτείνονται από τουσ πολεοδόμουσ δθμιουργοφν ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δυςφορίεσ
και εξεγζρςεισ που κα μποροφςαν να αποφευχκοφν εν μζρει αν είχαμε μια βακφτερθ
γνϊςθ των πραγματικϊν ςυμπεριφορϊν,
και κυρίωσ των κινιτρων αυτϊν των ςυμπεριφορϊν.

νευρικι τουσ ιςορροπία, κα ιταν καλφτερο
να ενςωματωκεί θ πολεοδομία χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτο επίκεντρο των εγκλθματολογικϊν ερευνϊν (να εντοπίηονται οι προβοκάτορεσ –βλ. παραπάνω– και να επιτρζπεται
ςε όλουσ να παραμζνουν ιςυχοι εντόσ τθσ
ιεραρχίασ)· αν μπορεί πραγματικά, τότε θ
επιςτιμθ τθσ ποινικισ καταςτολισ χάνει τον
λόγο φπαρξισ τθσ και αλλάηει κοινωνικι
ονομαςία: θ πολεοδομία κα είναι αρκετι
για τθ διατιρθςθ τθσ κακιερωμζνθσ τάξθσ
χωρίσ προςφυγι ςτθ χοντροκοπιά των πολυβόλων. Ο άνκρωποσ εξομοιωμζνοσ με το
ςκυρόδεμα, τι όνειρο ι τι ευτυχισ εφιάλτθσ
για τουσ τεχνοκράτεσ, ζςτω και αν αυτό που
τουσ απομζνει από Ανϊτερθ Νευρικι Δραςτθριότθτα χάνεται και αποκθκεφεται μζςα
ςτθ δφναμθ και τθ ςκλθρότθτα του ςκυροδζματοσ.

Μεγαλείο και υποτζλεια τθσ πολεοδομίασ.
Αφοφ ξετρυπϊςαμε τον πολεοδομικό ςχεδιαςτι με μια καχφποπτθ επιμονι, λοξοδρομιςαμε όπωσ άρμοηε απζναντι ςε μια
τζτοια ζλλειψθ χριςεων, απζναντι ςε μια
τζτοια αιςχρότθτα. Δεν πρόκειται εδϊ να
αμφιςβθτθκεί θ λαϊκι ετυμθγορία. Ο λαόσ
είχε ιδθ αποφανκεί με τθν ίδια απρζπεια:
“Βρε αρχιτζκτονα!” ιταν ανζκακεν μια βριςιά ςτο Βζλγιο. Αλλά αφοφ ζνασ τζτοιοσ ειδικόσ ςυντάςςεται ςιμερα με τθν κοινι
γνϊμθ και επιχειρεί κι αυτόσ να ξετρυπϊςει
τον ςχεδιαςτι, ςωκικαμε! Ζτςι, ο πολεοδόμοσ καταδικάηεται επίςθμα γιατί προκαλεί
δυςφορία και εξζγερςθ, γιατί τισ προκαλεί
“ςχεδόν” ςαν πρωτογενισ προβοκάτορασ.
Πρζπει να ελπίηουμε ςε μια κατάλλθλθ
αντίδραςθ των δθμόςιων αρχϊν· κα ιταν
αδιανόθτο να διατθροφνται εξόφκαλμα
εςτίεσ εξζγερςθσ από εκείνουσ που ζχουν το
κακικον να τισ ςβινουν. Υπάρχει εδϊ ζνα
ζγκλθμα εναντίον τθσ κοινωνικισ ειρινθσ
που μπορεί να κρικεί μόνο από ζνα πολεμικό ςυμβοφλιο. Κα δοφμε άραγε τθ δικαιοςφνθ να επιβάλλεται ςτον τομζα τθσ; Εκτόσ
αν ο ειδικόσ δεν είναι τελικά παρά ζνασ πανοφργοσ πολεοδόμοσ.

Αν οι ναηί είχαν γνωρίςει τουσ ςφγχρονουσ
πολεοδόμουσ, κα είχαν μετατρζψει τα
ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ ςε H.L.M.1 Αλλά
αυτι θ λφςθ φαίνεται υπερβολικά βάναυςθ
για τον κ. Σομπάρ ντε Λωβ. Θ ιδεϊδθσ πολεοδομία πρζπει να περιλαμβάνει τουσ πάντεσ, χωρίσ δυςφορία ι εξζγερςθ, προσ τθν
τελικι λφςθ του προβλιματοσ του ανκρϊπου.
Θ πολεοδομία είναι θ πλθρζςτερθ ςυγκεκριμζνθ πραγματοποίθςθ ενόσ εφιάλτθ. Εφιάλτθσ, ςφμφωνα με το Λιτρζ: “κατάςταςθ
που καταλιγει ςε αφφπνιςθ με ζνα ςκίρτθμα μετά από ζντονθ ανθςυχία”. Αλλά ςκίρτθμα απζναντι ςε τι; Ποιοσ μασ μποφκωςε
μζχρι υπνθλίασ; Κα ιταν εξίςου ανόθτο να
εκτελεςτεί ο Άιχμαν όςο και να απαγχονιςτοφν οι πολεοδόμοι. Αυτό κα ςιμαινε ότι

Αν ο ςχεδιαςτισ δεν μπορεί να γνωρίηει τα
ςυμπεριφορικά κίνθτρα εκείνων που κζλει
να ςτεγάςει με τον καλφτερο τρόπο για τθ
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επιτίκεται κανείσ ςτουσ ςτόχουσ ενϊ βρίςκεται μζςα ςτο πεδίο βολισ!

αντικακίςταται από τθν ανάγκθ να πίνει
κόκα-κόλα. Το να κατοικείσ ςθμαίνει να είςαι παντοφ ςτο ςπίτι ςου, λζει ο Κίςλερ,
αλλά μια τζτοια προφθτικι αλικεια δεν
αρπάηει κανζναν από τον λαιμό, είναι ζνα
καςκόλ ενάντια ςτο αυξανόμενο ψφχοσ,
ζςτω και αν κυμίηει κθλιά. Κατοικοφμαςτε,
αυτό είναι το ςθμείο από το οποίο πρζπει
να ξεφφγουμε.

Ο ςχεδιαςμόσ είναι θ ςπουδαία λζξθ, θ
απρεπισ λζξθ όπωσ λζνε μερικοί. Οι ειδικοί
μιλάνε για οικονομικό ςχεδιαςμό και για
πολεοδομικό ςχεδιαςμό, ζπειτα κλείνουν το
μάτι με νόθμα και, εφόςον το παιχνίδι διεξάγεται επιτυχϊσ, όλοι χειροκροτοφν. Το
αποκορφφωμα του κεάματοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ ευτυχίασ. Ιδθ, ο υπζρμαχοσ των
αρικμϊν διενεργεί τθν ζρευνά του· ακριβι
πειράματα διαπιςτϊνουν τθν πυκνότθτα
των τθλεκεατϊν· το ηιτθμα είναι θ διευκζτθςθ του εδάφουσ γφρω τουσ, θ οικοδόμθςθ για λογαριαςμό τουσ, χωρίσ να αποςπαςτοφν από τισ αςχολίεσ με τισ οποίεσ τρζφονται από τα μάτια και τα αυτιά. Το ηιτθμα
είναι να εξαςφαλιςτεί για τον κακζνα μια
ειρθνικι ηωι και μια ιςορροπία, με εκείνθ
τθ ςοφι προνοθτικότθτα που ζδειχναν οι
πειρατζσ των κόμικσ ςτθ φράςθ τουσ: “Οι
νεκροί δεν μιλοφν”. Θ πολεοδομία και θ
πλθροφόρθςθ είναι ςυμπλθρωματικζσ ςτισ
καπιταλιςτικζσ και “αντι-καπιταλιςτικζσ”
κοινωνίεσ, οργανϊνουν τθ ςιωπι.

Ωσ public-relation, θ ιδεϊδθσ πολεοδομία
είναι θ προβολι ςτον χϊρο τθσ κοινωνικισ
ιεραρχίασ χωρίσ ςυγκροφςεισ. Δρόμοι, γκαηόν, φυςικά λουλοφδια και τεχνθτά δάςθ
λιπαίνουν τα γρανάηια τθσ υποταγισ, τθν
κάνουν ευχάριςτθ. Σε ζνα μυκιςτόρθμα του
Υβ Τουραίν, το Κράτοσ προςφζρει ςτουσ ςυνταξιοφχουσ εργάτεσ ακόμα και ζνα θλεκτρονικό αυνανιςτιρι· εδϊ ωφελοφνται τόςο θ οικονομία όςο και θ ευτυχία.
Μια οριςμζνθ πολεοδομία υψθλοφ κφρουσ
είναι απαραίτθτθ, ιςχυρίηεται ο Σομπάρ ντε
Λωβ. Αυτό το κζαμα που μασ προτείνει κακιςτά γραφικό τον Οςμάν, αυτόν που δεν
μποροφςε να διαχειριςτεί το κφροσ ζξω από
ζνα πεδίο βολισ. Αυτι τθ φορά, το ηιτθμα
είναι να οργανωκεί ςκθνικά το κζαμα ςτθν
κακθμερινι ηωι, να αφεκεί ο κακζνασ να
ηιςει μζςα ςτο πλαίςιο που αντιςτοιχεί
ςτον ρόλο που του επιβάλλει θ καπιταλιςτικι κοινωνία, να απομονωκεί περιςςότερο
εκπαιδευόμενοσ ςαν ζνασ τυφλόσ ϊςτε να
αναγνωρίηει απατθλά τον εαυτό του ςτθν
υλοποίθςθ τθσ ίδιασ του τθσ αλλοτρίωςθσ.
Θ καπιταλιςτικι εκπαίδευςθ του χϊρου δεν
είναι παρά θ εκπαίδευςθ μζςα ςε ζναν
χϊρο όπου χάνει κανείσ τθ ςκιά του, όπου
καταλιγει να χακεί εξαιτίασ τθσ αναηιτθςθσ
του εαυτοφ του ςε αυτό που δεν είναι. Τι
ωραίο παράδειγμα επιμονισ για όλουσ τουσ
κακθγθτζσ και τουσ λοιποφσ εξουςιοδοτθμζνουσ οργανωτζσ τθσ άγνοιασ.

Ζνα ευφοριόμετρο.

Θ κατοικία είναι το “πιείτε κόκα-κόλα” τθσ
πολεοδομίασ. Θ ανάγκθ να πίνει κανείσ
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Υπάρχει μια απίςτευτθ βαρφτθτα ςε οτιδιποτε ςχετίηεται με τθν πολεοδομία. Θ λζξθ
καταςκευάηω πθγαίνει κατευκείαν ςτον πάτο μζςα ςτο νερό όπου επιπλζουν οι άλλεσ
πικανζσ λζξεισ. Οπουδιποτε εξαπλϊκθκε ο
γραφειοκρατικόσ πολιτιςμόσ, θ αναρχία τθσ
ατομικισ καταςκευισ κυςιάςτθκε επιςιμωσ
και αναλιφκθκε από τα αρμόδια όργανα
τθσ εξουςίασ, ζτςι ϊςτε το ζνςτικτο τθσ καταςκευισ εξαλείφκθκε ςαν ελάττωμα και
δεν επιβιϊνει πλζον παρά μόνο ςτα παιδιά,
ςτουσ πρωτόγονουσ (ςτουσ ανεφκυνουσ,
ςφμφωνα με τθ διοικθτικι ορολογία). Και
ςε όλουσ εκείνουσ που, ελλείψει τθσ αλλαγισ ηωισ, τθν περνάνε γκρεμίηοντασ και ξαναχτίηοντασ τθν καλφβα τουσ.

ΓΤΝΑΙΚΑ
Υψοσ 1μ59
Βάροσ 54κ.

Θ πολεοδομία ξζρει καλά να εξαςκεί τθν τζχνθ τθσ κακθςφχαςθσ ςτθν πιο κακαρι
μορφι τθσ: φςτατθ ευγζνεια μιασ εξουςίασ
που επιδιϊκει να εξαςφαλίςει τον πλιρθ
ζλεγχο του νου.

ΑΝΔΡΑ
Υψοσ 1μ68
Βάροσ 68κ.

Θ διάταξθ μιασ πόλθσ, οι δρόμοι τθσ, οι τοίχοι τθσ, οι ςυνοικίεσ τθσ, όλα είναι ςθμάδια
μιασ παράξενθσ οροκζτθςθσ. Ποιο ςθμάδι
αναγνωρίηουμε εδϊ για δικό μασ; Μερικά
γκράφιτι, λζξεισ άρνθςθσ ι απαγορευμζνεσ
χειρονομίεσ, χαραγμζνεσ βιαςτικά, των
οποίων το ενδιαφζρον δεν είναι ορατό για
τουσ ςοφολογιότατουσ παρά μόνο ςτουσ
τοίχουσ τθσ Πομπθίασ, ςε μια απολικωμζνθ
πόλθ. Αλλά οι δικζσ μασ πόλεισ είναι ακόμα
πιο απολικωμζνεσ. Κζλουμε να κατοικιςουμε ςε χϊρεσ γνϊςθσ, ανάμεςα ςε ςθμάδια τόςο ηωντανά όςο και οι κακθμερινοί
φίλοι. Θ επανάςταςθ κα είναι επίςθσ θ αζναθ δθμιουργία ςθμαδιϊν που ανικουν ςε
όλουσ.

Κεόσ και Πόλθ: καμία αφθρθμζνθ και ανφπαρκτθ εξουςία δεν κα μποροφςε καλφτερα
από τθν πολεοδομία να διεκδικιςει τθ διαδοχι του Κεοφ ςτθ κζςθ του πορτιζρθ που
ζμεινε κενι από τον κάνατο που γνωρίηουμε. Με τθν πανταχοφ παρουςία τθσ, τθν
απζραντθ αγακότθτά τθσ και, ίςωσ κάποια
μζρα, τθν κυρίαρχθ εξουςία τθσ, θ πολεοδομία (ι το ςχζδιό τθσ) κα είχε ςίγουρα τα
μζςα για να τρομάξει τθν Εκκλθςία, αν
υπιρχε θ παραμικρι αμφιβολία ςχετικά με
τθν ορκοδοξία τθσ εξουςίασ. Αλλά δεν
υπάρχει γιατί θ Εκκλθςία ιταν “πολεοδομία” πολφ πριν τθν εξουςία· τι κα μποροφςε να φοβθκεί από ζναν κοςμικό Άγιο
Αυγουςτίνο;
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Μζγιςτθ και κανονικι επιφάνεια εργαςίασ ςτο οριηόντιο επίπεδο.

Υπάρχει κάτι καυμαςτό ςτθν επίτευξθ τθσ
ςυνφπαρξθσ ςτθ λζξθ “κατοικϊ” χιλιάδων
όντων από τα οποία ζχει αφαιρεκεί ακόμα
και θ ελπίδα μιασ τελικισ κρίςθσ. Με αυτι
τθν ζννοια, το καυμαςτό ςτζφει το απάνκρωπο.

Τυποποίθςθ του ορίηοντα: οι τοίχοι και οι
τεχνθτζσ γωνίεσ πραςίνου κζτουν νζα όρια
ςτο όνειρο και ςτθ ςκζψθ, γιατί πρζπει παρόλα αυτά να εξωραΐςουμε τθν ζρθμο για
να μάκουμε ποφ τελειϊνει.
Οι νζεσ πόλεισ κα ςβιςουν ακόμα και τα
ίχνθ των μαχϊν που αντιπαρζκεταν τισ παραδοςιακζσ πόλεισ ςτουσ ανκρϊπουσ που
ικελαν να καταπιζηουν. Να ξεριηωκεί από
τθ μνιμθ όλων θ αλικεια ότι κάκε κακθμερινι ηωι ζχει τθν ιςτορία τθσ και, με τον
μφκο τθσ ςυμμετοχισ, να αναιρεκεί ο αναλλοίωτοσ χαρακτιρασ του βιϊματοσ, με αυτοφσ τουσ όρουσ κα εξζφραηαν οι πολεοδόμοι τουσ ςκοποφσ που επιδιϊκουν, αν καταδζχονταν να αφιςουν κατά μζροσ για μια
ςτιγμι το πνεφμα τθσ ςοβαρότθτασ που
εμποδίηει τθ ςκζψθ τουσ. Όταν εξαφανίηεται το πνεφμα τθσ ςοβαρότθτασ, ο ουρανόσ
κακαρίηει, όλα ι ςχεδόν όλα γίνονται διαυγζςτερα· ζτςι, οι κωμικοί το γνωρίηουν

Να βιομθχανοποιθκεί θ ιδιωτικι ηωι: “Κάντε τθ ηωι ςασ μια επιχείρθςθ”, αυτό κα είναι το νζο ςφνκθμα. Να προτακεί ςε όλουσ
να οργανϊςουν το ηωτικό τουσ περιβάλλον
ςαν ζνα μικρό εργοςτάςιο που πρζπει να
διαχειριςτοφν, ςαν μια μικρογραφία εταιρείασ με τα υποκατάςτατα μθχανϊν, τθν
παραγωγι γοιτρου, το ςτακερό τθσ κεφάλαιο από τοίχουσ και ζπιπλα, δεν είναι άραγε αυτόσ ο καλφτεροσ τρόποσ για να κατανοιςουμε πλιρωσ τισ ανθςυχίεσ εκείνων
των κυρίων που κατζχουν ζνα πραγματικό,
ζνα μεγάλο εργοςτάςιο, που πρζπει επίςθσ
να παράγει;
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καλά, όταν καταςτρζφει κανείσ τον εχκρό
με βόμβεσ υδρογόνου καταδικάηει τον εαυτό του να πεκάνει μζςα ςε μια πιο μακροχρόνια οδφνθ. Κα χρειαςτεί να χλευάηουμε
για πολφ καιρό τουσ πολεοδόμουσ μζχρι να
αντιλθφκοφν το περίγραμμα τθσ αυτοκτονίασ τουσ ςτθν επίκεςθ που προςχεδιάηουν;

ρια, περιςτοιχίςτε τουσ υπονόμουσ με πλατάνια, οργανϊςτε τουσ ςκουπιδοτενεκζδεσ
ςε ςαλόνια, ςτοιβάξτε τισ τρϊγλεσ και χτίςτε
όλεσ τισ πόλεισ με τθ μορφι μουςείου· αξιοποιιςτε τα πάντα, ακόμα και το τίποτα.
Χειροπιαςτι αλλοτρίωςθ: θ πολεοδομία
κάνει τθν αλλοτρίωςθ απτι. Το πειναςμζνο
προλεταριάτο ηοφςε τθν αλλοτρίωςθ με τθν
οδφνθ των ηϊων. Εμείσ τθν ηοφμε με τθν
τυφλι οδφνθ των αντικειμζνων. Νιϊκουμε
διαφορετικοί ψθλαφϊντασ ςτα τυφλά.

Τα νεκροταφεία είναι οι πιο φυςικζσ ηϊνεσ
πραςίνου που υπάρχουν, οι μόνεσ που κα
ενςωματωκοφν αρμονικά ςτο πλαίςιο των
μελλοντικϊν πόλεων, ωσ οι τελευταίοι χαμζνοι παράδειςοι.

Οι ειλικρινείσ και διορατικοί πολεοδόμοι
ζχουν το κάρροσ των ςτυλιςτϊν. Κα κάνουμε τθ ηωι μασ ζρθμο για να νομιμοποιιςουμε τισ βλζψεισ τουσ;

Το κόςτοσ παραγωγισ πρζπει να πάψει να
αποτελεί εμπόδιο ςτθν επικυμία για οικοδόμθςθ, ζτςι ιςχυρίηεται ο οικοδόμοσ τθσ
αριςτεράσ. Ασ αναπαυκεί εν ειρινθ· αυτό
κα ςυμβεί ςφντομα, όταν θ επικυμία για
οικοδόμθςθ κα ζχει εξαφανιςτεί.
Στθ Γαλλία ζχουν αναπτυχκεί οι μζκοδοι
που κακιςτοφν τθν καταςκευι ζνα παιχνίδι
μθχανικισ (Η-Ε. Αβζλ). Στθν καλφτερθ περίπτωςθ, ζνα εςτιατόριο αυτοεξυπθρζτθςθσ
δεν είναι ποτζ κάτι παραπάνω από ζνα μζροσ όπου κάποιοσ εξυπθρετεί, με τθν ζννοια
που το πιροφνι εξυπθρετεί ςτο φαγθτό.

“Ξζρουμε πολφ καλά ςε τι μποροφν να χρθςιμεφςουν τα
όπλα… Ποφ μποροφμε να μείνουμε;”
“Ελάτε μαηί μου…!”

Αναμιγνφοντασ τον μακιαβελιςμό με το οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, θ πολεοδομία ζχει
κακαρι τθ ςυνείδθςι τθσ. Ειςερχόμαςτε
ςτο βαςίλειο των αςτυνομικϊν αβροτιτων.
Υποδοφλωςθ με αξιοπρζπεια.

Οι κεματοφφλακεσ τθσ φιλοςοφικισ πίςτθσ
ανακάλυψαν πριν από περίπου είκοςι χρόνια τθν φπαρξθ μιασ εργατικισ τάξθσ. Σε μια
εποχι όπου οι κοινωνιολόγοι ςυμπράττουν
για να αποφανκοφν ότι θ εργατικι τάξθ δεν
υπάρχει πια, οι πολεοδόμοι δεν περίμεναν
οφτε τουσ φιλοςόφουσ οφτε τουσ κοινωνιολόγουσ για να εφεφρουν τον κάτοικο. Κα
πρζπει να τουσ αποδϊςουμε τθ δόξα ότι
ιταν από τουσ πρϊτουσ που διζκριναν τισ
νζεσ διαςτάςεισ του προλεταριάτου. Οριςμόσ ακόμα πιο ακριβισ και λιγότερο αφθρθμζνοσ κακϊσ μπόρεςαν, με τισ πιο ευζλικτεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ, να οδθγιςουν ςε μια λιγότερο βάναυςθ αλλά ριηικι
προλεταριοποίθςθ το ςφνολο ςχεδόν τθσ
κοινωνίασ.

Οικοδόμθςθ με αυτοπεποίκθςθ: ακόμα και
θ πραγματικότθτα των παράκυρων με κζα
δεν κρφβει τθν επίπλαςτθ επικοινωνία,
ακόμα και θ ατμόςφαιρα των δθμόςιων
χϊρων καταγγζλλει τθν απόγνωςθ και τθν
απομόνωςθ των ιδιωτικϊν ςυνειδιςεων,
ακόμα και το πολυάςχολο γζμιςμα του χϊρου μετριζται ςε νεκρό χρόνο.
Σχζδιο για μια ρεαλιςτικι πολεοδομία:
αντικαταςτιςτε τισ ςκάλεσ του Πιρανζηι με
αςανςζρ, μετατρζψτε τουσ τάφουσ ςε κτί[5]

Προειδοποίθςθ ςτουσ καταςκευαςτζσ ερειπίων: τουσ πολεοδόμουσ κα διαδεχκοφν οι
τελευταίοι τρωγλοδφτεσ των παραγκουπόλεων και των φτωχογειτονιϊν. Αυτοί κα ξζρουν πϊσ να χτίηουν. Οι προνομιοφχοι των
πόλεων-κοιτϊνων κα μποροφν μόνο να καταςτρζφουν. Πρζπει να περιμζνουμε πολλά
από μια τζτοια ςυνάντθςθ: ορίηει τθν επανάςταςθ.

που μολφνει με τθ δφναμθ των αντικειμζνων. Ωςτόςο, θ δφναμθ των αντικειμζνων
αςκείται με τθ μεςολάβθςθ υπεφκυνων
θγετϊν, παπάδων μιασ αφθρθμζνθσ τάξθσ
των οποίων τα μοναδικά προνόμια κα ςυνοψιςτοφν αργά ι γριγορα ςτο να βαςιλεφουν ςε ζνα διοικθτικό κζντρο περιςτοιχιςμζνο από γκζτο. Ο τελευταίοσ άνκρωποσ
κα πεκάνει από πλιξθ όπωσ μια αράχνθ
πεκαίνει από τθν πείνα ςτο κζντρο του ιςτοφ τθσ.

Με τθν υποτίμθςι του, το ιερό ζγινε μυςτιριο: θ πολεοδομία είναι θ ζςχατθ πτϊςθ
του Μεγάλου Αρχιτζκτονα.

Πρζπει να χτίςουμε γριγορα, υπάρχουν τόςοι πολλοί άνκρωποι για να ςτεγάςουμε,
λζνε οι ανκρωπιςτζσ του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ. Πρζπει να ςκάψουμε χαρακϊματα χωρίσ κακυςτζρθςθ, λζνε οι ςτρατθγοί, υπάρχει μια ολόκλθρθ πατρίδα για να
ςϊςουμε. Δεν είναι κάπωσ άδικο να επαινοφνται οι πρϊτοι και να λοιδοροφνται οι
δεφτεροι; Στθν εποχι των πυραφλων και
των εξαρτθμζνων αντανακλαςτικϊν, θ φάρςα των ςτρατθγϊν εξακολουκεί να είναι καλόγουςτθ. Αλλά να υψϊνουμε χαρακϊματα
ςτον αζρα με το ίδιο πρόςχθμα!

Πίςω από τθν τεχνολογικι αυταρζςκεια
κρφβεται μια προφανισ αλικεια, αναμφιςβιτθτθ κακαυτι: πρζπει να “κατοικιςουμε”. Ο άςτεγοσ είναι πολφ καλά ενιμεροσ
ςχετικά με τθ φφςθ μιασ τζτοιασ αλικειασ.
Αναμφίβολα καλφτερα από οποιονδιποτε
άλλον αναλογίηεται, ανάμεςα ςτουσ ςκουπιδοτενεκζδεσ όπου τον υποχρεϊνει να ηει
θ απαγόρευςθ κατοικίασ, ςε ποιο βακμό θ
οικοδόμθςθ τθσ ηωισ του και θ οικοδόμθςθ
του ςπιτιοφ του είναι αδιαχϊριςτεσ ςτο μοναδικό αλθκινό ςχζδιο που υπάρχει, τθν
πρακτικι. Αλλά θ εξορία ςτθν οποία τον
κρατάει ο πολιτιςμζνοσ κόςμοσ μασ κακιςτά
τθν εμπειρία του τόςο αμελθτζα και τόςο
επίπονθ ϊςτε ο πατενταριςμζνοσ οικοδόμοσ κα ζβριςκε ςε αυτιν ζνα πρόςχθμα για
να δικαιολογιςει τον εαυτό του –αν κάναμε
τθν παράλογθ υπόκεςθ ότι θ εξουςία κα
ζπαυε να διαςφαλίηει τθν φπαρξι του.

ΡΑΟΤΛ ΒΑΝΕΓΚΕΜ

Σημείωση της μετάφρασης
Το παραπάνω κείμενο δθμοςιεφτθκε ςτο
τεφχοσ 6 τθσ Καταστασιακής Διεθνοφς τον
Αφγουςτο του 1961.
Πριονιστήριο το Χρυσό Χέρι
Δεκέμβριος 2018

Φαίνεται ότι θ εργατικι τάξθ δεν υπάρχει
πια. Πολλοί πρϊθν προλετάριοι μποροφν
ςιμερα να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ ανζςεισ
που παλιότερα προορίηονταν για μια μειοψθφία· τα ζχουμε ξανακοφςει αυτά. Αλλά
δεν είναι μάλλον θ αυξανόμενθ ποςότθτα
ανζςεων αυτι που παρζχει πρόςβαςθ ςτισ
ανάγκεσ τουσ και ερεκίηει τισ απαιτιςεισ
τουσ; Ζτςι ϊςτε μια οριςμζνθ οργάνωςθ
των ανζςεων, όπωσ φαίνεται, προλεταριοποιεί με επιδθμικό τρόπο όλουσ εκείνουσ
[6]

