
Αυτοσχέδιες νότες και οβάλ µπάλες  
 
Σύνοψη: Προς ένα νέο πολιτικό µανιφέστο, γραµµένο από τους Buena Vista 
Social Club και το NFL  
 
Στο τέλος του σύντοµου βιβλίου του περί του Νοήµατος της Ζωής, ο Τέρι 
Ίγκλετον,1 αφού έχει αναλύσει και απορρίψει όλους τους έως τώρα φιλοσοφικούς 
και πολιτικούς ορισµούς περί του τίτλου του βιβλίου του, δίνει τον δικό του 
ορισµό του «νοήµατος της ζωής» χρησιµοποιώντας το παράδειγµα της 
κουβανικής µπάντας Buena Vista Social Club: πρόκειται, γράφει, για ένα 
ολοκληρωµένο «όλον» που παράγει καθαρές, ενοποιητικές αρµονίες βασιζόµενο 
σε άτοµα ελεύθερα να αυτοσχεδιάζουν. Τα µέλη της µπάντας ούτε απλά 
ακολουθούν µια «κεντρικά σχεδιασµένη» παρτιτούρα, γραµµένη από τον έναν 
και µοναδικό συνθέτη-δυνάστη, ούτε και παίζουν ό,τι τους κατέβει ο καθένας, 
άναρχα και εις βάρος της συνολικής αρµονίας. Αντίθετα, ακολουθούν τον µέσο 
δρόµο που οδηγεί στην σύνθεση της ελευθερίας του κάθε µουσικού σε ένα 
αρµονικό σύνολο το οποίο εµπλουτίζει, αντί να περιορίζει, την εµπειρία του 
καθενός. Ο αυτοσχεδιασµός τους επιβεβαιώνει την ατοµική τους ελευθερία όχι 
επειδή επιτρέπει στον καθένα να επιλέγει αυτόνοµα όποια νότα του καπνίσει, 
αλλά επειδή η ελευθερία τους «απογειώνεται» όταν όλες οι αυτοσχεδιασµένες 
µουσικές φράσεις τους ως δια µαγείας συνδυάζονται αρµονικά, ως εάν από 
κάποιον αόρατο διευθυντή ορχήστρας.   
 
Το ερώτηµα, πέραν της µουσικής σκηνής, είναι: Πως µπορεί να συνδυαστεί η 
µέγιστη ατοµική ελευθερία µε την κοινωνική αρµονία και το αρµονικό «όλον» στις 
κοινωνίες µας συνολικά; Ο Άνταµ Σµιθ ήλπιζε ότι µια τέτοια σύνθεση θα την 
επιφέρει η ανταγωνιστική αγορά – ότι µέσα από τον ανταγωνισµό ιδιωτών, οι 
οποίοι νοιάζονται ο καθένας µόνο για τον εαυτό του, θα εξυπηρετηθεί το 
κοινωνικό συµφέρον ως εάν από ένα αόρατο χέρι το οποίο µετατρέπει (κόντρα 
στις βουλές των ατόµων) τις ποταπές µας δράσεις σε κοινωνική ευδαιµονία.  
 
Βέβαια, ο Σµιθ θεωρούσε ότι αυτό το «θαύµα» µπορεί να συµβεί µόνον στο 
πλαίσιο ανταγωνιστικών αγορών στις οποίες συµµετέχουν αποκλειστικά µικρές 
οικογενειακές επιχειρήσεις. Για αυτό, κόντρα σε όσους παραπέµπουν στον Σµιθ 
για να υπερθεµατίσουν για τον σηµερινό καπιταλισµό των µεγάλων 
συγκροτηµάτων και των τραπεζικών κολοσσών, ο Σµιθ ήταν γνωστός πολέµιος 
ενός συστήµατος αγορών στις οποίες κυριαρχούν µεγάλες, ανώνυµες εταιρείες. 
Τις απέρριπτε επειδή τον τρόµαζε ο καταστροφικός (σύµφωνα µε τον Σµιθ) 
διαχωρισµός της ιδιοκτησίας (που διασπέρνεται σε πολλούς µετόχους) από την 
διοίκηση (την οποία ασκούν επαγγελµατίες µάνατζερς).  
 
Για πάνω από διακόσια χρόνια, ζούµε στον απόηχο µιας συνεχούς διαµάχης 
µεταξύ, από την µία,  εκείνων που πιστεύουνστην ανωτερότητα της ατοµικής 
πρωτοβουλίας και του ανταγωνισµού και , από την άλλη, των αντιπάλων τους 
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που πρεσβεύουν ότι η κοινωνία τείνει στην βαρβαρότητα χωρίς συνεχείς κρατικές 
παρεµβάσεις και συλλογικότητα. Η ιδέα του Ίγκλετον δίνει την ευκαιρία, σε 
όποιον ενδιαφέρεται, να αποδράσει από αυτή την στείρα αντιπαράθεση της 
ατοµικής ελευθερίας µε την συλλογικότητα, του αγοραίου ανταγωνισµού µε τις 
κρατικές, συλλογικές παρεµβάσεις. Πράγµατι, ίσως ήρθε η στιγµή να 
κατανοήσουµε ότι µετά το 1991 (που ήταν το Βατερλώ του κοµµουνισµού) και το 
2008 (που ήταν ένα αντίστοιχο Βατερλώ για τον καπιταλισµό) απαιτούνται νέες 
αφηγήσεις.  
 
Σαν τι δηλαδή; Την περασµένη εβδοµάδα, θέλοντας και µη, αναγκάστηκα να 
δώσω προσοχή στο αµερικανικό ποδόσφαιρο, το NFL, καθώς εδώ στην Αµερική 
ήταν αδύνατον να αποφύγει κανείς το Superbowl, τον τελικό του πρωταθλήµατος 
που φέτος έγινε στην Νέα Ορλεάνη. Το NFL, ως άθληµα, αποτελεί το 
αποκορύφωµα του βίαιου ανταγωνισµού. Στο γήπεδο, δύο στρατοί 
καλογυµνασµένων υπερ-αθλητών τα δίνουν όλα για την νίκη, το χρήµα, την δόξα. 
Οι οµάδες κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να νικήσουν. Ο δρόµος για το 
πρωτάθληµα σπέρνεται µε πληγωµένα κορµιά και καταρρακωµένους εγωισµούς. 
Στην πορεία όµως παράγεται συντροφικότητα και ψυχαγωγία τόσο µέσα στο 
γήπεδο όσο και σε ολόκληρη την χώρα. Μάλιστα, κι εδώ είναι το παράδοξο, το 
NFL, το άθληµα που γεννήθηκε στην καρδιά του διεθνούς καπιταλισµού, το κατ’ 
εξοχήν ανταγωνιστικό αµερικανικό άθληµα, βασίζεται στον κεντρικό 
προγραµµατισµό και σε καθαρά σοσιαλιστικές αρχές! 
 
Πρώτον, οι οµάδες δεν δικαιούνται να ξοδέψουν πάνω από ένα συγκεκριµένο 
ποσόν, ώστε να µην µαζεύουν οι καλύτερες οµάδες τους καλύτερους παίκτες εις 
βάρος των αδύναµων οµάδων. Δεύτερον, και πιο συνταρακτικό, οι καλύτεροι 
παίκτες της µίας σαιζόν εξαναγκάζονται να παίξουν για την ασθενέστερη οµάδα 
την επόµενη σαιζόν. Γιατί; Επειδή ο πραγµατικός ανταγωνισµός απαιτεί οι 
οµάδες να µην έχουν µεγάλη διαφορά δυναµικού. Για να µην κερδίζουν λοιπόν οι 
ίδιες και οι ίδιες οµάδες, µε αποτέλεσµα την συρρίκνωση του ενδιαφέροντος, το 
ανταγωνιστικότατο αυτό πρωτάθληµα οργανώνεται στην βάση ενός Κεντρικού 
Προγραµµατισµού ο οποίος εµποδίζει τους παίκτες να πάνε στις οµάδες που θα 
τους ήθελαν, καθώς και τους ιδιοκτήτες των οµάδων να αγοράζουν όποιον 
παίκτη θέλουν. Έτσι, όπως θα έλεγε κι ο Βίτγκενσταϊν, οι περιορισµοί 
απελευθερώνουν το πραγµατικό πνεύµα του ανταγωνισµού, σταµατώντας τους 
ισχυρούς από το να µονοπωλούν τους καλύτερους παίκτες και να σκοτώνουν, 
έτσι, το ενδιαφέρον των περισσότερων γηπεδικών συναντήσεων. 
 
Μεταξύ του παραδείγµατος του Ίγκλετον, σχετικά µε τους Buena Vista Social 
Club, και του NFL ελλοχεύουν χρήσιµες ιδέες για την καλή κ’ αγαθή κοινωνία του 
µέλλοντος. Ο κεντρικός σχεδιασµός παντρεύεται µε τον ανταγωνισµό, η ατοµική 
ελευθερία αναδεικνύεται µέσα από την συλλογικότητα, ο σοσιαλισµός συµβιώνει 
µε την αγορά, η αρµονία παύει να απαιτεί έναν δυνάστη που την υπαγορεύει, ο 
αυτοσχεδιασµός ξεφεύγει από τον ετσιθελισµό. 
 



Το «µόνο» που µας λείπει τώρα είναι να βρούµε τον τρόπο να οργανώσουµε το 
ευρύτερο οικονοµικό παίγνιο της ζωής στην βάση του Αµερικανικού NFL και να 
ενορχηστρώσουµε την πολιτική µας «συζήτηση» µε τρόπο που να θυµίζει τον 
αρµονικό αυτοσχεδιασµό ενός Buena Vista Social Club.  


