
  

SSOOMMMMAAIIRREE  
PPrrééffaaccee  dd’’AAnnnniiee  TThhéébbaauulltt--MMoonnyy  
PPrroolloogguuee  
  

LLee  nnuuccllééaaiirree,,  nnoouuvveellllee  ééppooqquuee  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  TTeerrrree  eett  
ddeess  hhoommmmeess  
LLee  pprroojjeett  MMaannhhaattttaann,,  uunnee  ttoouuttee  aauuttrree  hhiissttooiirree  ddeess  oorriiggiinneess  dduu  
nnuuccllééaaiirree  
LLeess  ssuuiitteess  ssoouuss--eessttiimmééeess  dduu  pprroojjeett  MMaannhhaattttaann  
DDaannss  lleess  ccoouulliisssseess  dduu  ccrriimmee..  CCoommmmeenntt  eett  ppoouurrqquuooii  ffuutt  pprriissee  llaa  
ddéécciissiioonn  ddee  bboommbbaarrddeerr  
DDee  llaa  pprreemmiièèrree  bboommbbee  ssaallee  dduu  77  mmaaii  aauuxx  ssaalleess  bboommbbeess  ddeess  66  eett  
99  aaoouutt  
LLee  pprreemmiieerr  ééttéé  ssiilleenncciieeuuxx  ddee  ll’’hhiissttooiirree  dduu  mmoonnddee  ((eett  llaa  mmiissee  eenn  
ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  dduu  nnééggaattiioonnnniissmmee  nnuuccllééaaiirree))  
  

FFuukkuusshhiimmaa,,  ddééssaassttrree  ppllaannééttaaiirree  eenn  ccoouurrss  
LLee  vviillllaaggee  nnuuccllééaaiirree,,  FFuukkuusshhiimmaa  eett  lleess  mmeeddiiaass  
LLee  rraappppoorrtt  ddee  llaa  ddiièèttee  jjaappoonnaaiissee  ssuurr  FFuukkuusshhiimmaa  
AAuu  llaarrggee  ddee  FFuukkuusshhiimmaa,,  uunnee  ooppéérraattiioonn  ««  AAttoommss  ffoorr  PPeeaaccee  »»  qquuii  
ttoouurrnnee  mmaall  
  

LL’’éérroottiissaattiioonn  ppaannooppttiiqquuee  ddee  llaa  mmoorrtt  ddeeppuuiiss  AAuusscchhwwiittzz  eett  
HHiirroosshhiimmaa  
OOuuvveerrttuurree  
QQuuiinnzzee  tthhèèssee  ssuurr  ««  llee  ppeeuu  dd’’aavveenniirr  qquuee  ccoonnttiieenntt  llee  mmoonnddee  oouu  
nnoouuss  ssoommmmeess  »»  
PPoouurr  uunnee  tthhééoorriiee  ccrriittiiqquuee  ((ddee  lleeuurr  nnuuccllééaaiirree  eett  ddee  ssoonn  mmoonnddee))  
  

AAnnnneexxee  ::  DDee  ll’’eeuuggéénniissmmee  aauu  nnaazziissmmee  ((11886688--11993399))  
  

PPoossttffaaccee  dd’’AAnnsseellmm  JJaappppee  
BBiibblliiooggrraapphhiiee  
RReemmeerrcciieemmeennttss  

  
PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  

  
SSii  lleess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess  ppaarrttiieess  ddee  ccee  lliivvrree  ddéébbuutteenntt  ppaarr  uunnee  ttoouuttee  aauuttrree  hhiissttooiirree  dduu  nnuuccllééaaiirree,,  ssaa  ttrrooiissiièèmmee  ppaarrttiiee,,  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  

aauuxx  yyeeuuxx  ddee  ll’’aauutteeuurr,,  aa  ppoouurr  aammbbiittiioonn  dd’’eenn  ttiirreerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  tthhééoorriiqquueess,,  hhiissttoorriiqquueess,,  pphhiilloossoopphhiiqquueess  eett  
ppoolliittiiqquueess..  PPrréécciissoonnss  qquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  qquueessttiioonn  ddee  ffaaiirree  aavveecc  cceettttee  pprréésseennttaattiioonn  uunn  qquueellccoonnqquuee  rrééssuumméé  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  mmaaiiss  dd’’aattttiirreerr  
ll’’aatttteennttiioonn  dduu  lleecctteeuurr  ssuurr  ddeess  aassppeeccttss  jjuuggééss  mmaajjeeuurrss..  PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  iill  nn’’yy  rreettrroouuvveerraa  ppaass  llee  ssoouubbaasssseemmeenntt  aarrgguummeennttaaiirree  ddee  cceerrttaaiinneess  
ddeess  aaffffiirrmmaattiioonnss  aavvaannccééeess..  
  

II  ––  SS’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  uunniiqquueemmeenntt  dd’’uunnee  aauuttrree  hhiissttooiirree  dduu  nnuuccllééaaiirree,,  qquueellllee  eenn  sseerraaiitt  ssaa  ssppéécciiffiicciittéé  ??  
SSeeuullee  uunnee  ééttuuddee  aatttteennttiivvee  ddeess  aarrcchhiivveess  ddiissppoonniibblleess  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ssaaiissiirr  lleess  ggiiggaanntteessqquueess  ddiimmeennssiioonnss  hhiissttoorriiqquueess,,  ppoolliittiiqquueess  eett  

iinndduussttrriieelllleess  ddee  ll’’éévvèènneemmeenntt--nnuuccllééaaiirree  qquuii  aa  cchhaannggéé  llaa  ffaaccee  dduu  mmoonnddee  ((aauu  sseennss  pprroopprree  eett  aauu  sseennss  ffiigguurréé))  ;;  ddee  ccoommpprreennddrree  ddaannss  llee  
ddééttaaiill  ddee  qquueellllee  mmaanniièèrree  lleess  ÉÉttaattss--uunniiss  eenn  oonntt  uusséé  ppoouurr  ss’’aattttrriibbuueerr  llee  rrôôllee  ddee  ggeennddaarrmmee  dduu  mmoonnddee  ddeeppuuiiss  llaa  ffiinn  ddee  llaa  sseeccoonnddee  gguueerrrree  
mmoonnddiiaallee11  eett  pplluuss  ggéénnéérraalleemmeenntt  ccoommmmeenntt  lleess  ccoommpplleexxeess  ((sscciieennttiiffiiccoo--mmiilliittaarroo--iinndduussttrriieellss))  qquuii  eenn  ffuurreenntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  oonntt  ffiinnii  ppaarr  
ggaannggrréénneerr  ttoouuss  lleess  aappppaarreeiillss  dd’’ÉÉttaattss..  MMaaiiss  ppoouurr  eenn  pprreennddrree  ttoouutteess  lleess  ddiimmeennssiioonnss,,  ccee  nnee  ffuutt  ppaass  ssuuffffiissaanntt  ::  iill  aa  ééggaalleemmeenntt  ffaalllluu  
rreemmoonntteerr  ddaannss  llee  tteemmppss  lloonngg  ppoouurr  ddoonnnneerr  ttoouuttee  ssaa  pprrooffoonnddeeuurr  àà  cceett  éévvèènneemmeenntt,,  nnoouuss  yy  rreevviieennddrroonnss..  

FFoonnddaammeennttaalleemmeenntt,,  llee  nnuuccllééaaiirree  ddooiitt  êêttrree  ccaarraaccttéérriisséé  ccoommmmee  llee  ffiillss  aaîînnéé  ddee  llaa  sscciieennccee  dduu  pprreemmiieerr  XXXXee  ssiièèccllee  ppuuiissqquu’’iill  eesstt  iissssuu  ddeess  tthhééoorriieess  
ddee  llaa  rreellaattiivviittéé  eett  ddee  llaa  pphhyyssiiqquuee  ddeess  ppaarrttiiccuulleess..  NNééaannmmooiinnss,,  ll’’hhiissttooiirree  qquuii  eenn  eesstt  ffaaiittee  ddaannss  cceett  oouuvvrraaggee  ttiieenntt  àà  ddiissttaannccee  ttoouuttee  aapppprroocchhee  
eexxcclluussiivveemmeenntt  tteecchhnniiqquuee  oouu  sscciieennttiiffiiqquuee..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  ccoonnttiinnuueerr  àà  ss’’eennffeerrmmeerr  ddaannss  ddeess  ccoonntteessttaattiioonnss  qquuii  rreesstteenntt  ssuurr  ccee  tteerrrraaiinn  ((ppaarr  
eexxeemmppllee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ffaaiibblleess  ddoosseess))  mmèènnee  aauuxx  iimmppaasssseess  qquuii  oonntt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ccoonndduuiitt  llee  mmoouuvveemmeenntt  dd’’ooppppoossiittiioonn  àà  
ll’’éécchheecc  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess..  DD’’aauuttaanntt  qquuee  llee  ddoouuttee  ((vvooiirr  ll’’iinncceerrttiittuuddee))  ffeerraa  ttoouujjoouurrss  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  qquuee  sseess  
pprrooppaaggaatteeuurrss  nnuuccllééooccrraatteess  ssoonntt  ddoorréénnaavvaanntt  ppuuiissssaammmmeenntt  aappppooiinnttééss  ppoouurr  llee  rrééppaannddrree..  

PPoouurr  rrééssuummeerr,,  llaa  sseeuullee  ppoossiittiioonn  pphhiilloossoopphhiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  qquuii  rreennddee  ccoommppttee  ddee  ll’’eesssseennccee  dduu  nnuuccllééaaiirree  ccoonnssiissttee  àà  ssoouutteenniirr  qquuee  
cc’’eesstt  uunn  ééccoocciiddee  eett  uunn  ccrriimmee  ccoonnttrree  ll’’HHuummaanniittéé  ddee  ttyyppee  nnoouuvveeaauu  ccoommppttee  tteennuu  ddee  sseess  eeffffeettss  mmoorrbbiiddeess  qquuaassii  éétteerrnneellss..  DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  ss’’iill  eesstt  
uurrggeenntt  dd’’aarrrrêêtteerr  aauu  pplluuss  ttôôtt  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  cceettttee  iinndduussttrriiee,,  iill  ffaauutt  cceesssseerr  ddee  rrééppaannddrree  ddeess  mmyyssttiiffiiccaattiioonnss  ::  àà  uunnee  éécchheellllee  ddee  tteemmppss  
hhuummaaiinn  eett  mmêêmmee  ssttrraattiiggrraapphhiiqquuee,,  nnoouuss  nnee  ssoorrttiirroonnss  jjaammaaiiss  dduu  nnuuccllééaaiirree..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  ffaaiitt  llaa  ddrraammaattiiqquuee  ssiinngguullaarriittéé  ddee  cceett  éévvèènneemmeenntt  
ddoonntt  lleess  ddiimmeennssiioonnss  ffoonncciièèrreemmeenntt  rrééggrreessssiivveess  nnee  ssoonntt  ppaass  ssuuffffiissaammmmeenntt  pprriisseess  eenn  ccoommppttee..  
  

IIII  ––  LLaa  ccoonntteemmppoorraannééiittéé  dd’’HHiirroosshhiimmaa  eett  dd’’AAuusscchhwwiittzz  nn’’eesstt  ppaass  ffoorrttuuiittee,,  eellllee  rreessssoorrtt  ddeess  mmêêmmeess  sseeccrreettss  ddee  ffaammiillllee22  dduu  
ccaappiittaalliissmmee  

PPoouurr  ccoommpprreennddrree  eennttiièèrreemmeenntt  cceett  aauuttrree  ccrriimmee  ccoonnttrree  ll’’hhuummaanniittéé  qquuee  ffuutt  AAuusscchhwwiittzz--BBiirrkkeennaauu,,  iill  ffaauuddrraaiitt  rreemmoonntteerr  àà  cceettttee  
ggiiggaanntteessqquuee  ffaallssiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’hhiissttooiirree  qquuii  aa  nnoottaammmmeenntt  pprréésseennttéé  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  dduu  ccaappiittaalliissmmee  eenn  EEuurrooppee  àà  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee  ssiièèccllee  
ccoommmmee  uunn  pprrooggrrèèss  ((vveerrssiioonn  bboouurrggeeooiissee))  oouu  uunnee  nnéécceessssiittéé  hhiissttoorriiqquuee  aavvaanntt  dd’’aatttteeiinnddrree  ll’’ââggee  dd’’oorr  ssoocciiaalliissttee33  ((vveerrssiioonn  hhééggéélliiaannoo--

                                                 
11  OOnn  nnee  ccoommppttee  llee  nnoommbbrree  ddee  ppaayyss  qquu’’iillss  oonntt  bboommbbaarrddéé,,  nnii  cceelluuii  ddee  lleeuurrss  iinntteerrvveennttiioonnss  aarrmmééeess  ::  ggoooo..ggll//vvUUYY9911CC,,  ggoooo..ggll//QQpp6666CCWW,,  ggoooo..ggll//YYffnnFFppJJ  
22  UUnn  ccoonncceepptt  eemmpprruunnttéé  àà  llaa  ppssyycchhaannaallyyssee  aaffiinn  dd’’iilllluussttrreerr  àà  qquueell  ppooiinntt  lleess  rreeffoouulleemmeennttss  ddee  ll’’hhiissttoorriiooggrraapphhiiee  oocccciiddeennttaallee  ddeemmeeuurreenntt  pprrooffoonnddss,,  ccoonnttiinnuuaanntt  aaiinnssii  
dd’’oobbssccuurrcciirr  llaa  rrééaalliittéé  ppoolliittiiqquuee  aauuxx  yyeeuuxx  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  aaccttuueelllleess..  
33  VVooiirr  àà  ccee  ssuujjeett  KKaarrll  PPoollaannyyii,,  LLaa  GGrraannddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  PPaarriiss,,  GGaalllliimmaarrdd,,  11998833..  LLee  mmaarrxxiissmmee  vvuullggaaiirree  ((ddoonntt  oonn  ssaaiitt  ppaarr  aaiilllleeuurrss  eenn  qquueellllee  eessttiimmee  iill  tteennaaiitt  llee  ppaayyssaannnnaatt)),,  aa  
llaarrggeemmeenntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  ooccccuulltteerr  ccee  ffaaiitt  hhiissttoorriiqquuee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  ffuutt  ssiimmpplleemmeenntt  rreeggaarrddéé  ccoommmmee  llee  ppaassssaaggee  dd’’uunn  mmooddee  ddee  pprroodduuccttiioonn  àà  uunn  aauuttrree  qquuii  ééttaaiitt  iinnssccrriitt  
ddaannss  ««  llaa  mmaarrcchhee  ddee  ll’’HHiissttooiirree  »»..  



mmaarrxxiissttee))..  IIll  ffaauuddrraaiitt  ééggaalleemmeenntt  rreevveenniirr  ssuurr  cceettttee  aauuttrree  rruuppttuurree  nnoottaabblleemmeenntt  rreeffoouullééee  ppaarr  ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee  ssiièèccllee  ––  
ll’’eeuuggéénniissmmee  ––  qquuii  ffuutt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  uunnee  tthhééoorriiee  llaarrggeemmeenntt  aacccceeppttééee  mmaaiiss  aauussssii  uunn  mmoouuvveemmeenntt  ddee  mmaassssee  ddaannss  ll’’OOcccciiddeenntt  rrééffoorrmméé..  
  

DDèèss  11992200  [[dduurraanntt  llaa  rrééppuubblliiqquuee  ddee  WWeeiimmaarr]]  ppaarraaîîtt  ll’’eessssaaii  LLaa  llééggiittiimmaattiioonn  ddee  ll’’éélliimmiinnaattiioonn  ddeess  vviieess  iinnddiiggnneess  dd’’êêttrree  vvééccuueess  
dd’’EErriicchh  HHoocchhee  eett  KKaarrll  BBiinnddiinngg..  LLeess  aauutteeuurrss  ppaarrlleenntt  ddee  ««  ffaarrddeeaauuxx  vviivvaannttss  »»  [[……]]..  IIllss  ssoonntt  dd’’aavviiss  qquuee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  
aaffffaaiibblliiee  nnee  ppeeuutt  pplluuss  ssee  ppeerrmmeettttrree  ddee  nnoouurrrriirr  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ««  iinnddiiggnneess  ddee  vviivvrree  »»..  LL’’eeuutthhaannaassiiee  ddeess  ««  iinnfféérriieeuurrss  
mmeennttaauuxx  »»  nn’’eesstt,,  sseelloonn  eeuuxx,,  nnii  uunn  ccrriimmee,,  nnii  uunn  aaccttee  iimmmmoorraall,,  nnii  uunnee  bbaarrbbaarriiee,,  mmaaiiss  uunn  aaccttee  llééggaall  eett  uuttiillee44..  

  

UUnn  ppeeuu  pplluuss  ttôôtt,,  eenn  11991100,,  vvooiiccii  ccee  qquuee  ddiissaaiitt  JJaaccqquueess  NNoovviiccooww  àà  pprrooppooss  dduu  ffoonnddeemmeenntt  ddee  ll’’eeuuggéénniissmmee  ::  ««  llee  ddaarrwwiinniissmmee  ssoocciiaall  
ppeeuutt  êêttrree  ddééffiinnii  ccoommmmee  llaa  ddooccttrriinnee  qquuii  ccoonnssiiddèèrree  ll''hhoommiicciiddee  ccoolllleeccttiiff   ccoommmmee  llee  mmootteeuurr  dduu  pprrooggrrèèss  dduu  ggeennrree  hhuummaaiinn55  »»,,  uunnee  
iinnttuuiittiioonn  ccrriittiiqquuee  qquuii  nn’’aavvaaiitt  aauuccuunnee  cchhaannccee  dd’’êêttrree  eenntteenndduuee  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà..  OOrr  ll’’eeuuggéénniissmmee  ddooiitt  êêttrree  ccoommpprriiss  ppoouurr  ccee  qquu’’iill  eesstt  ::  uunnee  
ttrraannssggrreessssiioonn  àà  ggrraannddee  éécchheellllee  dduu  ttaabboouu  dduu  mmeeuurrttrree,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  ddee  ccee  qquuii  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  ttoouuttee  ccuullttuurree,,  ddee  ttoouuttee  vviiee  ssoocciiaallee,,  ddee  ttoouuttee  
cciivviilliissaattiioonn..  EEnn  oouuttrree,,  cciirrccoonnssttaannccee  aaggggrraavvaannttee,,  ccee  ffrraanncchhiisssseemmeenntt  ss’’eesstt  eeffffeeccttuuéé  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  llééggiittiimmaannttss  dduu  mmooddee  ddee  
ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  ccee  qquuii  eesstt  eennccoorree  ddéénniiéé  ddee  nnooss  jjoouurrss..  

CCeettttee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ddeess  ffoonnddeemmeennttss  ddee  llaa  vviiee  eenn  ssoocciiééttéé  nn’’aa  ttoouujjoouurrss  ppaass  ééttéé  ccoommpprriissee  ccoommmmee  tteellllee  ;;  dd’’aabboorrdd  ppaarrccee  qquu’’iill  sseerraaiitt  
bbeeaauuccoouupp  ttrroopp  ggêênnaanntt  dd’’eenn  rreeccoonnnnaaîîttrree  lleess  ccaauusseess,,  eennssuuiittee  ppaarrccee  qquuee  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  pprrooppiicceess  àà  ccee  ttyyppee  ddee  ttrraannssggrreessssiioonn  ppeerrdduurreenntt  
eennccoorree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  dd’’aauuttaanntt  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  llàà  ddee  ll’’eesssseennccee  dduu  ccaappiittaalliissmmee  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  iinnttéérriioorriissééee  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss..  CCeettttee  
ttrraannssggrreessssiioonn  ddee  ll’’iinntteerrddiitt  dduu  mmeeuurrttrree,,  cc’’eesstt  llee  ffoonndd  ddee  ccee  qquuii  ccoonnssttiittuuee  ««  lleess  sseeccrreettss  ddee  ffaammiillllee  »»  ddee  llaa  cciivviilliissaattiioonn  ccaappiittaalliissttee  iinnssttaallllééee  
ddeeppuuiiss  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee  ssiièèccllee,,  cc’’eesstt  ccee  qquuii  ffaaiitt  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  àà  ccee  mmoommeenntt  llàà  eennttrrééss  ddaannss  ««  ll’’èèrree  ddeess  ggéénnoocciiddeess  »»  ;;  mmaaiiss  ccoommmmee  cceellaa  
ccoonnttiinnuuee  dd’’êêttrree  rreeffoouulléé,,  llaa  ddiimmeennssiioonn  pprrooffoonnddéémmeenntt  ttrraaggiiqquuee  eett  ppéérreennnnee  dd’’AAuusscchhwwiittzz  ccoonnttiinnuuee  dd’’êêttrree  mmééccoonnnnuuee..  

TToouutt  cceellaa  nnoouuss  ppeerrmmeett  ééggaalleemmeenntt  dd’’aaffffiirrmmeerr  qquuee  lleess  bbaasseess  ffoonnddaammeennttaalleess  dduu  nnaazziissmmee  eexxiissttaaiieenntt  eenn  AAlllleemmaaggnnee  ((eett  aaiilllleeuurrss))  ttrreennttee  
aannss  aavvaanntt  ssaa  ccoonnqquuêêttee  dduu  ppoouuvvooiirr,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  aaffffiirrmmaattiioonnss  ddee  LLeevviinnaass  qquuii  aa  pprréésseennttéé  ssoonn  aavvèènneemmeenntt  ccoommmmee  uunn  ccoouupp  ddee  
ttoonnnneerrrree  ddaannss  llee  cciieell  sseerreeiinn  eett  mmeerrvveeiilllleeuuxx  dd’’uunn  ppaayyss  ddee  hhaauuttee  ccuullttuurree..  EEnnffiinn,,  eett  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llee  mmooiinnss  iimmppoorrttaanntt,,  iill  nn’’yy  aa  qquuee  llee  rreeccoouurrss  
àà  llaa  ppssyycchhaannaallyyssee  qquuii  ppuuiissssee  nnoouuss  ppeerrmmeettttrree  ddee  ccoommpprreennddrree  ppoouurr  qquueelllleess  rraaiissoonnss  pprrooffoonnddeess  ccee  rrééggiimmee  aauurraa  dduurréé  pplluuss  ddee  ddoouuzzee  
aannnnééeess  ;;  nnoouuss  yy  rreevviieennddrroonnss  ccaarr  cceellaa  ppeerrmmeett  ddee  ssaaiissiirr  llee  ssyynnddrroommee  nnaazzii  ddaannss  ssaa  ttoottaalliittéé..  
  

IIIIII  ––  LLaa  ccoonnjjoonnccttiioonn  ddeess  cceess  ddeeuuxx  ccrriimmeess  ccoonnttrree  ll’’HHuummaanniittéé  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11994400  ffuutt  ééggaalleemmeenntt  llee  ssiiggnnee  dd’’uunnee  rruuppttuurree  
hhiissttoorriiqquuee  ffoonnddaammeennttaallee  

EEnn  jjaannvviieerr  22001155,,  ddeeuuxx  ttiieerrss  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  ll’’aanntthhrrooppooccèènnee  ssiiggnnèèrreenntt  uunn  aarrttiiccllee  ssuuggggéérraanntt  qquuee  
llee  pprreemmiieerr  eessssaaii  nnuuccllééaaiirree  dduu  1166  jjuuiilllleett  11994455  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  ééttaaiitt  llaa  lliimmiittee  cchhrroonnoollooggiiqquuee  àà  rreetteenniirr  ppoouurr  mmaarrqquueerr  llee  ddéébbuutt  dd’’uunnee  
nnoouuvveellllee  èèrree  ssttrraattiiggrraapphhiiqquuee..  MMaaiiss  llaa  nnoottiioonn  dd’’AAnntthhrrooppooccèènnee  eesstt  uunnee  ccaattééggoorriiee  ttrraannsshhiissttoorriiqquuee  qquuii  vvééhhiiccuullee  uunn  ddéénnii  ddeess  eeffffeettss  dduu  
ccaappiittaalliissmmee  tthheerrmmoo--iinndduussttrriieell66  ddeeppuuiiss  llee  XXIIXXee  ssiièèccllee  eett  rreessttee  aavveeuuggllee  aauu  ffaaiitt  qquu’’iill  ss’’eesstt  iinnaauugguurréé  eenn  11994455  uunnee  gguueerrrree  ggéénnéérraalliissééee  aauu  
vviivvaanntt  ddoonntt  AAuusscchhwwiittzz  ééttaaiitt  aauussssii  uunn  ddeess  éévvèènneemmeennttss  aannnnoonncciiaatteeuurrss..  

SS’’iill  ss’’eesstt  oouuvveerrtt  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà  uunnee  nnoouuvveellllee  èèrree,,  cc’’eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ééppooqquuee  dduu  ccaappiittaalliissmmee  aauu  
ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  iill  lluuii  eesstt  ddeevveennuu  aabbssoolluummeenntt  nnéécceessssaaiirree  dd’’éérroottiisseerr  uunnee  mmoorrtt  qquuii  eesstt  ll’’aallpphhaa  eett  ll’’oommééggaa  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee..  OOnn  ssaavvaaiitt  
ddeeppuuiiss  MMaarrxx  qquuee  llaa  mmoorrtt  ccoonnssttiittuuee  ll’’eesssseennccee  ddee  llaa  mmaarrcchhaannddiissee  ;;  oonn  nnee  ppeeuutt  qquuee  ccoonnssttaatteerr  qquu’’eellllee  aa  eennvvaahhii  eett  uunniiffiiéé  ttoouutt  ll’’eessppaaccee  
ssoocciiaall  ssoouuss  ssoonn  ggiirroonn  sséédduucctteeuurr..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  lleess  pprroodduuiittss  aaggrroo--iinndduussttrriieellss  iissssuuss  ddee  llaa  ssooii--ddiissaanntt  rréévvoolluuttiioonn  vveerrttee  qquuii  aa  ttuuéé  lleess  ssoollss  eett  
eemmppooiissoonnnnéé  ttoouuttee  llaa  cchhaaîînnee  aalliimmeennttaaiirree  ssoonntt  ffllaatttteeuusseemmeenntt  eemmppaaqquueettééss,,  hhaabbiilleemmeenntt  pprroommoottiioonnnnééss  eenn  ttêêttee  ddee  ggoonnddoollee  ::  iillss  
ccoonnttiinnuueenntt  aaiinnssii  ddee  rrééppaannddrree  oobbééssiittéé,,  ddiiaabbèèttee  eett  aauuttrreess  mmaallaaddiieess  ccaarrddiioo--vvaassccuullaaiirreess  ddee  ppaarr  llee  mmoonnddee  ssaannss  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  
ffoonnddaammeennttaallee..  AAuuttrree  eexxeemmppllee,,  lleess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  qquuii  eennttrreenntt  ddaannss  llaa  ccoommppoossiittiioonn  dduu  ttéélléépphhoonnee  ppoorrttaabbllee,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  lleess  tteerrrreess  
rraarreess,,  ll’’oorr,,  llee  ttaannttaallee,,  ll’’ééttaaiinn  eett  llee  ttuunnggssttèènnee  ssoonntt  eexxttrraaiitteess  ddaannss  ddeess  zzoonneess  ddee  ccoonnfflliitt  aarrmméé  oouu  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  dd’’uunnee  
tteellllee  ssaauuvvaaggeerriiee  qquu’’iillss  ssoonntt  àà  jjuussttee  ttiittrree  aappppeellééss  lleess  ««  mmiinneerraaiiss  ddee  ssaanngg  »»..  TToouutt  llee  ccyyccllee  ddee  cceess  mmaarrcchhaannddiisseess,,  ddee  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  cchhiinnooiissee  àà  
llaa  ddéécchhaarrggee  aaffrriiccaaiinnee  ssaauuvvaaggee  ddaannss  llaaqquueellllee  ppaattaauuggeenntt  ddeess  mmiisséérraabblleess  àà  ddeemmii  nnuuss,,  eesstt  pprroodduucctteeuurr  dd’’uunnee  pplluurraalliittéé  ddee  mmoorrbbiiddiittééss  eett  ddee  
ggrraavveess  ttooxxiicciittééss..  MMaaiiss  cceellaa  nn’’eemmppêêcchhee  ppaass  qquu’’iillss  aappppaarraaiisssseenntt  ccoommmmee  hhaauutteemmeenntt  ddééssiirraabblleess,,  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’oonn  ppeeuutt  àà  pprréésseenntt  ppaarrlleerr  
dd’’uunnee  éérroottiissaattiioonn  ddee  llaa  mmoorrtt  qquuii  eesstt  ddeevveennuuee  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  vviittaallee  ppoouurr  llee  ccaappiittaalliissmmee  qquu’’eellllee  ttrraannssppaarraaîîtt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  mmaallggrréé  ssoonn  
eemmppaaqquueettaaggee..  CCeettttee  ffoorrmmuullaattiioonn  aappppaarreemmmmeenntt  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  rreenndd  ccoommppttee  dd’’uunnee  RRaaddiiccaalliittéé  EEnn  MMaarrcchhee  ::  ffaaiirree  pprreennddrree  llaa  mmoorrtt  ppoouurr  
ll’’eesssseennccee  ddee  llaa  vviiee  cc’’eesstt  aauussssii,,  qquu’’oonn  yy  rrééfflléécchhiissssee,,  llee  ffoonnddeemmeenntt  llee  pplluuss  ssoolliiddee  ddee  llaa  nnoovvllaanngguuee..  EEllllee  rreeffllèèttee  ééggaalleemmeenntt  ««  llee  ppeeuu  dd’’aavveenniirr  
qquuee  ccoonnttiieenntt  llee  mmoonnddee  ooùù  nnoouuss  ssoommmmeess  »»,,  àà  mmooiinnss  qquuee……  
  

IIVV  ––  LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  dd’’uunnee  aapppprroocchhee  ccrriittiiqquuee  dduu  mmaarrxxiissmmee  eett  dduu  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  
LL’’aannaallyyssee  dduu  ccaappiittaalliissmmee  ffaaiittee  ddaannss  cceett  oouuvvrraaggee  nn’’aa  ppaass  ggrraanndd--cchhoossee  àà  vvooiirr  aavveecc  cceellllee  qquuee  llee  mmaarrxxiissmmee  aa  vvééhhiiccuullééee  ddeeppuuiiss  uunn  ssiièèccllee  

eett  ddeemmii..  EEllllee  eemmpprruunnttee  ssoonn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  àà  ««  llaa  ccrriittiiqquuee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  oouu  WWeerrttkkrriittiikk  »»  iinniittiiééee  oouuttrree--RRhhiinn  vveerrss  llaa  ffiinn  ddeess  aannnnééeess  11998800..  
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  aannaallyyssee,,  llaa  ffoorrmmuullee  qquuii  ssyynntthhééttiissee  llee  mmiieeuuxx  llee  ffoonnddeemmeenntt  dduu  ccaappiittaalliissmmee  eesstt  cceellllee  qquu’’eemmppllooiiee  ssoouuvveenntt  AAnnsseellmm  
JJaappppee  ::  ssaa  qquuiinntteesssseennccee  rrééssiiddee  ddaannss  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr..  CCeettttee  ffiigguurree  aabbssttrraaiittee  eett  cciirrccuullaaiirree  rreenndd  bbiieenn  ccoommppttee  dduu  ffaaiitt  qquuee  llee  
ccaappiittaalliissmmee  ddééssuubbssttaannttiiaalliissee  ttoouuttee  cchhoossee,,  yy  ccoommpprriiss  llee  vviivvaanntt,,  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eenn  ffaaiirree  uunnee  aabbssttrraaccttiioonn  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  cciirrccuulleerr  llee  pplluuss  
rraappiiddeemmeenntt  ppoossssiibbllee..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  uunn  ddee  sseess  aabboouuttiisssseemmeennttss  uullttiimmeess,,  cc’’eesstt  ddee  ffaaiirree  aauuttaanntt  qquuee  ppoossssiibbllee  ddee  cchhaaqquuee  êêttrree  hhuummaaiinn,,  eett  
ddee  ttoouutt  llee  vviivvaanntt,,  uunnee  vvaarriiaabbllee  dd’’aajjuusstteemmeenntt..  

QQuuaanntt  àà  llaa  llooggiiqquuee  ffoorrmmeellllee,,  rréédduuccttiioonnnniissttee  eett  oobbjjeeccttiivvaannttee  àà  ll’’œœuuvvrree  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  ccoorrppuuss  tthhééoorriiqquuee  pprroopprree  aauu  mmooddee  
ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  mmooddeerrnnee,,  oonn  llaa  rrééssuummeerraa  eenn  ddiissaanntt  qquu’’eellllee  aa  ppoouurr  oobbjjeett  ddee  rreennddrree  ccoommppttee  dduu  rrééeell  oouu  dd’’uunn  cchhaammpp  
ddéélliimmiittéé  dduu  rrééeell  ppaarr  uunnee  rreellaattiioonn  aabbssttrraaiittee  eett  ccoommmmeennssuurraabbllee77..  EEnn  ssooii,,  cceettttee  rraattiioonnaalliittéé  eesstt  iinnttrriinnssèèqquueemmeenntt  ttrraannssggrreessssiivvee  ::  rriieenn  nnee  
ppeeuutt  ll’’aarrrrêêtteerr,,  ppaass  mmêêmmee  llaa  vviiee,,  ccoommmmee  llee  mmoouuvveemmeenntt  eeuuggéénniissttee  ll’’aa  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  iilllluussttrréé..  LLee  cclloonnaaggee  eett  llee  ttrraannsshhuummaanniissmmee  nn’’eenn  
ssoonntt  qquuee  lleess  ffiigguurreess  ccoonntteemmppoorraaiinneess..  EEnn  ttaanntt  qquu’’eexxpplloorraattiioonn  iinnttiimmee  ddee  llaa  mmaattiièèrree,,  llee  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  ddooiitt  êêttrree  
ddiifffféérreenncciiéé  ddee  ttoouuttee  tteecchhnniiqquuee  ppaassssééee,,  pprréésseennttee  oouu  àà  vveenniirr..  DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  llee  mmoott  vvaalliissee  ddee  tteecchhnnoosscciieennccee,,  ppuurreemmeenntt  ddeessccrriippttiiff,,  

                                                 
44  SS..  KKoorrzziilliiuuss,,  ««  ÉÉvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  tthhéémmaattiiqquuee  ddeess  ""aassoocciiaauuxx""  ddaannss  llaa  ddiissccuussssiioonn  ssuurr  llee  ddrrooiitt  ppéénnaall  ppeennddaanntt  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ddee  WWeeiimmaarr  »»,,  RReevvuuee  AAssttéérriioonn,,  EENNSS  ddee  LLyyoonn,,  
22000066..  IIll  ffaauutt  lliirree  àà  ccee  ssuujjeett  AAnnddrréé  PPiicchhoott,,  LLaa  SSoocciiééttéé  ppuurree..  DDee  DDaarrwwiinn  àà  HHiittlleerr,,  PPaarriiss,,  FFllaammmmaarriioonn  »»,,  22000099..  
55  DDaannss  LLaa  ccrriittiiqquuee  dduu  ddaarrwwiinniissmmee  ssoocciiaall,,  PPaarriiss,,  AAllccaann,,  11991100,,  ttéélléécchhaarrggeeaabbllee  ssuurr  llee  ssiittee  GGaalllliiccaa..ffrr,,  ppaaggee  88..  CC’’eesstt  AAnnddrréé  PPiicchhoott  qquuii  aa  aattttiirréé  ll’’aatttteennttiioonn  ssuurr  JJaaccqquueess  NNoovviiccooww  
((11884499--11991122))..  
66  AAppppeellllaattiioonn  eemmpprruunnttééee  àà  AAllaaiinn  GGrraass  ((LLee  CChhooiixx  dduu  ffeeuu,,  PPaarriiss,,  FFaayyaarrdd,,  22000077))  qquuii  vviissee  àà  qquuaalliiffiieerr  llee  mmoommeenntt  ooùù  ll’’uussaaggee  ««  dd’’éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  »»  ((eeaauu,,  vveenntt,,  ttrraaccttiioonn  
aanniimmaallee))  bbaassccuullee  vveerrss  ll’’uuttiilliissaattiioonn  mmaassssiivvee  ddeess  ««  rreessssoouurrcceess  ffoossssiilleess  »»  ((cchhaarrbboonn  ppuuiiss  ppééttrroollee))..  
77  PPoouurr  uunnee  aannaallyyssee  pplluuss  ppoouussssééee,,  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  qquuee  rreennvvooyyeerr  àà  nnoottrree  oouuvvrraaggee  pprrééccééddeenntt,,  LLaa  sscciieennccee,,  ccrreeuusseett  ddee  ll’’iinnhhuummaanniittéé..  DDééccoolloonniisseerr  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  oocccciiddeennttaall,,  PPaarriiss,,  
LL’’HHaarrmmaattttaann  22001122  eett  àà  OOlliivviieerr  RReeyy,,  IIttiinnéérraaiirree  ddee  ll’’ééggaarreemmeenntt..  DDuu  rrôôllee  ddee  llaa  sscciieennccee  ddaannss  ll’’aabbssuurrddiittéé  ccoonntteemmppoorraaiinnee,,  PPaarriiss,,  LLee  SSeeuuiill,,  22000033  ;;  FFrraannççooiiss  LLuurrççaatt,,  LLaa  SScciieennccee  ssuuiicciiddaaiirree,,  PPaarriiss,,  
FFrraannççooiiss--XXaavviieerr  ddee  GGuuiibbeerrtt,,  11999999  eett  LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  llaa  sscciieennccee,,  PPaarriiss,,  CCeerrff,,  11999955  ;;  MMiicchheell  HHeennrryy,,  LLaa  BBaarrbbaarriiee,,  PPaarriiss,,  PPUUFF,,  11998877  eett  aauu  nn°°  1155  ddee  llaa  rreevvuuee  EEnnttrrooppiiaa  ((aauuttoommnnee  
22001133))..  



pprréésseennttee  ll’’éénnoorrmmee  iinnccoonnvvéénniieenntt  dd’’iinntteerrddiirree  llaa  ccrriittiiqquuee  ddee  ccee  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  eenn  ttaanntt  qquuee  tteell  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  ddee  ssee  pprrêêtteerr  àà  uunnee  
éérreeccttiioonn  ddee  llaa  tteecchhnniiqquuee  eenn  oobbjjeett  ssoocciiaalleemmeenntt  aauuttoonnoommee,,  ccee  qquu’’eellllee  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé..  DDee  mmêêmmee,,  ««  ll’’aarrrraaiissoonnnneemmeenntt  ddee  llaa  nnaattuurree  »»  
aattttrriibbuuéé  àà  llaa  tteecchhnniiqquuee,,  nnee  ffaaiitt  qquu’’oobbéérreerr  llee  pprriinncciippaall,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  ccrriittiiqquuee  ddee  ccee  qquuii  eesstt  eenn  rrééaalliittéé  aauu  ffoonnddeemmeenntt  ddee  sseess  aavvaattaarrss  
mmooddeerrnneess,,  llee  ccaappiittaalliissmmee  EETT  llee  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee..  

HHiissttoorriiqquueemmeenntt,,  llaa  ccrriissttaalllliissaattiioonn  dduu  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  cceelllleess  dduu  ccaappiittaalliissmmee  tthheerrmmoo--iinndduussttrriieell  eett  cceellllee  ddeess  EEttaattss--
nnaattiioonnss  mmooddeerrnneess  eenn  OOcccciiddeenntt  ssoonntt  ccoonntteemmppoorraaiinnss  ddee  llaa  sseeccoonnddee  mmooiittiiéé  dduu  XXIIXXee  ssiièèccllee,,  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  nnoouuss  aavvoonnss  pprrooppoosséé  
dd’’aappppeelleerr  ««  ttrriippllee  aalllliiaannccee  »»  ccee  qquuii  sseerraa  àà  llaa  ssoouurrccee  dduu  ffaaiitt  ssoocciiaall  ttoottaall  qquuee  ccoonnssttiittuuee  llaa  ddoommiinnaattiioonn  dduu  ccaappiittaall  àà  llaa  ffiinn  dduu  ssiièèccllee..  
  

VV  ––  LL’’iissoommoorrpphhiissmmee  ssttrruuccttuurreell  eennttrree  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  ccaappiittaalliissmmee  
CCee  qquuee  nnoouuss  nnoommmmoonnss  iissoommoorrpphhiissmmee  ssttrruuccttuurreell  ddee  cceess  ddeeuuxx  cchhaammppss,,  cc’’eesstt  llee  ffaaiitt  qquuee  llee  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  llee  

ccaappiittaalliissmmee  ppoouurrssuuiivveenntt  uunnee  ffiinnaalliittéé  ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt  iiddeennttiiqquuee  ::  iill  ss’’aaggiitt  ddee  rréédduuiirree  llee  rrééeell  àà  uunnee  aabbssttrraaccttiioonn..  DDaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaass,,  cceellaa  
aabboouuttiitt  àà  uunnee  ooppéérraattiioonn  qquuii  cchhoossiiffiiee  llee  vviivvaanntt,,  ooppéérraattiioonn  ddoonntt  uunn  ppuuiissssaanntt  ééttaayyaaggee  ssee  nniicchhee  mmaaiinntteennaanntt  aauu  ccrreeuuxx  ddee  cchhaaqquuee  
iinnccoonnsscciieenntt  eett  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  ssyynntthhééttiiqquueemmeenntt  eexxpprriimméé  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  llaa  rraattiioonnaalliittéé  ccaallccuullaattrriiccee  eett  ttrraannssggrreessssiivvee  aauu  ffoonnddeemmeenntt  
dduu  ccaappiittaalliissmmee  eett  dduu  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  aa  ffiinnii  ppaarr  ssttrruuccttuurreerr  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  oocccciiddeennttaalliisséé..  IIll  nnee  ffaauuddrraaiitt  
ppaass  ppoouurr  aauuttaanntt  ccrrooiirree  àà  ssoonn  iimmmmuuaabbiilliittéé,,  nnii  àà  ssoonn  iimmmmuuttaabbiilliittéé..  

DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  tthhééoorriiqquuee,,  cceettttee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  eesstt  eenn  ssooii  uunnee  ttrriippllee  ccrriittiiqquuee  àà  ««  llaa  rraaiissoonn  ccaallccuullaannttee  »»  
HHeeiiddeeggggéérriieennnnee  qquu’’iill  aa  rraappppoorrttééee  àà  ll’’eexxeerrcciiccee  ccoonnsscciieenntt  ddee  llaa  rraaiissoonn,,  vvééhhiiccuullee  dd’’uunn  ccaarrttééssiiaanniissmmee  ssooiitt  ddiissaanntt  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ttoouuss  nnooss  
mmaauuxx..  SSaannss  ppoouuvvooiirr  nnoouuss  éétteennddrree  àà  ccee  pprrooppooss,,  ssiiggnnaalloonnss  aauu  ppaassssaaggee  qquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  CCooppeerrnniicc,,  BBrruunnoo,,  BBrraahhéé,,  KKeepplleerr,,  GGaalliillééee  ppuuiiss  
NNeewwttoonn  aauurroonntt  ééttéé,,  ppoouurr  ddee  mmuullttiipplleess  rraaiissoonnss,,  aauuttrreemmeenntt  pplluuss  ddéécciissiiffss  ddaannss  llaa  ccrriissttaalllliissaattiioonn  iinntteelllleeccttuueellllee  ddee  ««  llaa  mmooddeerrnniittéé  »»  qquuee  llaa  
pphhiilloossoopphhiiee  dd’’uunn  DDeessccaarrtteess  ddoonntt  llaa  ccoouuaarrddiissee  ppoolliittiiqquuee  eesstt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ppaassssééee  ssoouuss  ssiilleennccee88..  

  

VVII  ––  FFrreeuudd,,  ppèèrree  ddee  llaa  ppssyycchhaannaallyyssee  eett  ffiillss  ddee  ssoonn  tteemmppss  
DD’’uunnee  ppaarrtt,,  ll’’aapppprroocchhee  ccrriittiiqquuee  ddee  llaa  tthhééoorriiee  ppssyycchhaannaallyyttiiqquuee  uussiittééee  ddaannss  ll’’oouuvvrraaggee  aa  ppeerrmmiiss  ddee  mmeettttrree  àà  ddiissttaannccee  ttoouutteess  lleess  

aarrgguummeennttaattiioonnss  qquuii  eemmpprruunntteenntt  àà  llaa  tthheerrmmooddyynnaammiiqquuee,,  àà  llaa  pphhyyssiiqquuee,,  àà  llaa  cchhiimmiiee,,  àà  llaa  pphhyyssiioollooggiiee,,  bbrreeff   àà  ttoouuss  lleess  nnoouuvveeaauuxx  
ddoommaaiinneess  dduu  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee  ssiièèccllee  ssuurr  lleessqquueellss  FFrreeuudd  ss’’eesstt  ccoonnssttaammmmeenntt  aappppuuyyéé..  QQuu’’iill  ssooiitt  
ssiimmpplleemmeenntt  mmeennttiioonnnnéé  iiccii  qquu’’iill  nn’’yy  aa  rriieenn  ddee  pplluuss  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  qquuee  llee  bbuutt,,  llaa  ddéémmaarrcchhee  eett  lleess  mmooyyeennss  ddee  llaa  ppssyycchhaannaallyyssee  
ccoommppaarraattiivveemmeenntt  àà  cceeuuxx  dduu  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  ::  ll’’uunnee  vviissee  ll’’aassssoommppttiioonn  dduu  ssuujjeett,,  ll’’aauuttrree  ll’’éévviiccttiioonn  ddee  ttoouuttee  
ssuubbjjeeccttiivviittéé..  OOnn  ccoonnççooiitt  bbiieenn  aalloorrss  eenn  qquuooii  lleess  ddéérriivveess  vviissaanntt  rréécceemmmmeenntt  àà  pprroouuvveerr  sscciieennttiiffiiqquueemmeenntt  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  ppssyycchhaannaallyyssee  
ttéémmooiiggnneenntt  dd’’uunn  ééggaarreemmeenntt  mmaajjeeuurr  eett  mmêêmmee  dd’’uunnee  eerrrraannccee  ddééoonnttoollooggiiqquuee  ffoonnddaammeennttaallee99..  

DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llaa  ««  ppuullssiioonn  ddee  mmoorrtt  »»  tteellllee  qquu’’ééllaabboorrééee  eenn  11992200  ddaannss  AAuu--ddeellàà  dduu  pprriinncciippee  ddee  ppllaaiissiirr  ss’’eesstt  aavvéérrééee  êêttrree  àà  ll’’aannaallyyssee  uunnee  
ccaattééggoorriiee  ttrraannsshhiissttoorriiqquuee  qquuii  nn’’aa  aauuccuunnee  ccoonnssiissttaannccee  tthhééoorriiqquuee  eett  qquuii  ddooiitt  êêttrree  rreeggaarrddééee  ccoommmmee  uunnee  ccoonnddeennssaattiioonn//ddééppllaacceemmeenntt  ddeess  
eeffffeettss  ddeess  sseeccrreettss  ddee  ffaammiillllee  dduu  ccaappiittaalliissmmee  oocccciiddeennttaall  qquuii  oonntt  pprriiss,,  eennttrree  11991144  eett  11991188  lleess  ddiimmeennssiioonnss  qquuee  ll’’oonn  ssaaiitt..  SSoouuss  uunnee  aauuttrree  
ffoorrmmee,,  cceettttee  ccaarreennccee  ssee  rreettrroouuvvee  ddaannss  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  MMaallaaiissee  ddaannss  llaa  cciivviilliissaattiioonn  eenn  11992299  ::  llee  ccaappiittaalliissmmee  yy  rreessttee  iiggnnoorréé,,  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  
FFrreeuudd  ffuutt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  llooiinn  ddee  ssaaiissiirr  ttoouuttee  ll’’eesssseennccee  mmoorrbbiiddee  eett  mmoorrttiiffèèrree  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  cciivviilliissaattiioonn..  AAjjoouuttoonnss  qquuee  cceellaa  aauurraaiitt  
cceerrttaaiinneemmeenntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  éévviitteerr  llee  ddéécclliinn  dduu  cchhaammpp  ppssyycchhaannaallyyttiiqquuee  aauuqquueell  nnoouuss  aassssiissttoonnss,,  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  oouu  ttrrooiiss  
ddéécceennnniieess..  

EEnnffiinn,,  ssee  bbaasseerr  ssuurr  ll’’uunniivveerrssaalliittéé  ddee  ll’’iinntteerrddiitt  ddee  ll’’iinncceessttee  ppoouurr  eenn  iinnfféérreerr  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  ««  nnaattuurree  hhuummaaiinnee  »»  iimmmmuuaabbllee  ddaannss  llee  
tteemmppss  sseerraaiitt  uunnee  eerrrreeuurr  ddee  ttaaiillllee  iiddeennttiiqquuee  àà  llaa  pprrééccééddeennttee  eett  iinnvvaalliiddeerraaiitt  ttoouutt  ll’’aappppoorrtt  ffrreeuuddiieenn  ddaannss  ll’’aannaallyyssee  ddeess  ddéévveellooppppeemmeennttss  
aaccttuueellss  dduu  ccaappiittaalliissmmee..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  dd’’uunn  ppaayyssaann  dduu  XXVVIIIIIIee  ssiièèccllee  nn’’aa  ppaass  ggrraanndd--cchhoossee  àà  vvooiirr  aavveecc  cceelluuii  dd’’uunn  ccaaddrree  ppaarriissiieenn  
dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ccoommmmee  oonn  ll’’aa  eessqquuiisssséé  pplluuss  hhaauutt..  NNoouuss  vveerrrroonnss  eenn  qquuooii  cceettttee  qquueessttiioonn  eesstt  ppoolliittiiqquueemmeenntt  ddéécciissiivvee..  
  

VVIIII  ––  RReevvooiirr  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ffééttiicchhiissaannttee  aauu  ffoonnddeemmeenntt  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’OOcccciiddeenntt  
LLaa  ggrraannddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’OOcccciiddeenntt  aa  ééttéé  ttrraavveessttiiee  ppaarr  lleess  tteennaannttss  dduu  ccaappiittaalliissmmee  ppaarrccee  qquu’’eellllee  ffuutt  eenn  rrééaalliittéé  uunn  ddééssaassttrree  

ccoommppaarraabbllee  àà  cceelluuii  qquuee  ll’’iirrrruuppttiioonn  ddee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  aa  pprroovvooqquuéé  eenn  AAffrriiqquuee  oouu  aaiilllleeuurrss  ::  uunn  ddéémmeemmbbrreemmeenntt  vviioolleenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  
ffoorrmmeess  oorrggaanniiqquueess  ddee  ll’’eexxiisstteennccee,,  ddee  llaa  ccuullttuurree  eett  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  qquuii  lluuii  pprrééeexxiissttaaiieenntt..  EEnn  oouuttrree,,  ssaa  ccoonnjjoonnccttiioonn  aavveecc  
lleess  LLuummiièèrreess  eett  11778899  lluuii  aauurraa  ppeerrmmiiss  ddee  ssee  ddrraappeerr  ddaannss  lleess  hhaabbiittss  dd’’uunnee  rréévvoolluuttiioonn,,  dd’’uunn  pprrooggrrèèss  ddéémmooccrraattiiqquuee  eett  dd’’uunnee  rraattiioonnaalliittéé  qquuii  
ssee  rreevveennddiiqquuaaiitt  ccoommmmee  iinnddééppeennddaannttee  ddee  ttoouuttee  rrééfféérreennccee  rreelliiggiieeuussee..  QQuu’’oonn  iimmaaggiinnee  uunn  iinnssttaanntt  qquuee  cceess  ttrrooiiss  éévvèènneemmeennttss  nn’’aaiieenntt  ppaass  
ééttéé  ccoonntteemmppoorraaiinnss  ::  aauurraaiitt--oonn  ppaarr  eexxeemmppllee  ppaarrlléé  ddee  ««  rréévvoolluuttiioonn  iinndduussttrriieellllee  »»  aauussssii  ffaacciilleemmeenntt  ??  

CCeellaa  ddeemmaannddee  éévviiddeemmmmeenntt  dd’’eexxaammiinneerr  àà  nnoouuvveeaauuxx  ffrraaiiss  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  ddee  rrééssiissttaannccee  qquuii  ffuurreenntt  qquuaalliiffiiééeess  ddee  rroommaannttiissmmee  oouu,,  
pplluuss  ttaarrdd,,  ddee  ««  ccrriiqquuee  aarrttiissttee  »»  ;;  ccoommmmee  oonn  llee  ssaaiitt,,  llee  ccoolloonniisséé  ss’’eemmppllooiiee  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ppaarrffooiiss  àà  ddéénniieerr  oouu  àà  jjuussttiiffiieerr  ssaa  pprroopprree  
ccoolloonniissaattiioonn,,  ccee  qquuee  ll’’oonn  ppoouurrrraaiitt  ccrrooiirree  àà  ttoorrtt  rréévvoolluu  ::  ll’’uussaaggee  ddee  ll’’aanngglloo--aamméérriiccaaiinn  ddaannss  lleess  ccoollllooqquueess  eesstt  llàà  ppoouurr  ll’’aatttteesstteerr..  MMaaiiss  pplluuss  
eennccoorree,,  cceellaa  ddeemmaannddee  ddee  rreevvooiirr  ttoottaalleemmeenntt  ttoouutt  ccee  qquuii  ffuutt  ttrroopp  hhââttiivveemmeenntt  ttaaxxéé  ddee  ppaassssééiissttee  oouu  rrééaaccttiioonnnnaaiirree  ::  ccoonnttiinnuueerr  àà  ccrrooiirree  ppaarr  
eexxeemmppllee  qquuee  ttoouuttee  ««  ddééccoouuvveerrttee  sscciieennttiiffiiqquuee  »»  oouu  ttoouuttee  iinnvveennttiioonn  tteecchhnniiqquuee  nn’’aa  eennttrraaîînnéé  aauuccuunnee  ppeerrttee  eenn  hhuummaanniittéé  oouu  aauuccuunn  
ddééttrriimmeenntt,,  cc’’eesstt  ccoonnttiinnuueerr  dd’’êêttrree  pprriiss  ddaannss  ll’’iiddééoollooggiiee  pprrooggrreessssiissttee  qquuii  eesstt  llee  ffeerr  ddee  llaannccee  dduu  ccaappiittaalliissmmee..  UUnn  sseeuull  eexxeemmppllee,,  ddee  ttaaiillllee  ::  llaa  
««  ccoonnqquuêêttee  ddee  llaa  LLuunnee  »»  ppaarr  lleess  EEttaattss--uunniiss  eesstt  qquuaalliiffiiééee  ddeeppuuiiss  11996699  ccoommmmee  ««  uunn  ppeettiitt  ppaass  ppoouurr  ll’’hhoommmmee,,  mmaaiiss  uunn  ppaass  ddee  ggééaanntt  ppoouurr  
ll’’hhuummaanniittéé  »»..  CCee  qquuee  ppeerrssoonnnnee  nnee  vveeuutt  vvooiirr  ddeeppuuiiss  uunn  ddeemmii--ssiièèccllee,,  cc’’eesstt  qquu’’àà  cchhaaqquuee  mmiissssiioonn  AAppoolllloo  qquueellqquueess  kkiillooggrraammmmeess  ddee  
pplluuttoonniiuumm  223388  yy  oonntt  ééttéé  aabbaannddoonnnnééss,,  ffaaiissaanntt  ddee  nnoottrree  ssaatteelllliittee  uunnee  ppoouubbeellllee  nnuuccllééaaiirree..  YY--aa--tt--iill  vviissiioonn  pplluuss  ffééttiicchhiissaannttee  ddee  cceettttee  
mmooddeerrnniittéé  ccoonnqquuéérraannttee  ??  

MMaaiiss  cceettttee  iinnttrroodduuccttiioonn  dduu  ccaappiittaalliissmmee  tthheerrmmoo--iinndduussttrriieell  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss  aaddvveennuuee  ccoommmmee  uunn  ccoouupp  ddee  ttoonnnneerrrree  ddaannss  uunn  cciieell  
sseerreeiinn  ::  nnoouuss  ssaavvoonnss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  qquuee  ddèèss  llee  XXIIIIIIee  ssiièèccllee  ssoonntt  aappppaarruuss  eenn  OOcccciiddeenntt  ddiivveerrss  éélléémmeennttss  qquuii  ssee  rréévvèèlleerroonntt  ddéécciissiiffss..  NNoouuss  
ppeennssoonnss  aauu  rrôôllee  ddéétteerrmmiinnaanntt  ddeess  mmoonnaassttèèrreess  ddaannss  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill,,  ddaannss  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  aaggrriiccoolleess  eett  ddaannss  llaa  
mmeessuurree  dduu  tteemmppss  ;;  àà  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddeess  cciittééss--ÉÉttaattss  oouu  àà  ll’’iinnvveennttiioonn  ddeess  lleettttrreess  ddee  cchhaannggee  eett  ddeess  bbaannqquueess  ddaannss  qquueellqquueess  vviilllleess  iittaalliieennnneess  ;;  
àà  llaa  gguueerrrree  ddee  cceenntt  aannss,,  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  ddeess  aarrmmééeess  ddee  mmééttiieerr  aavveecc  lleeuurrss  aarrmmeess  àà  ffeeuu,,  ccee  qquuii  aa  nnéécceessssiittéé  llaa  lleevvééee  eenn  mmaassssee  ddeess  iimmppôôttss  eett  
lleess  ddéébbuuttss  dd’’uunnee  iinndduussttrriiee  mmééttaalllluurrggiiqquuee,,  eettcc..  

DDee  ssuurrccrrooîîtt,,  llaa  ddiisscciipplliinnee  hhiissttoorriiqquuee  qquuii  ss’’eesstt  ccrriissttaalllliissééee  XXIIXXee  ssiièèccllee  aa  ééttéé  pprriissee  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  EEttaattss--nnaattiioonnss  mmooddeerrnneess  
qquuii  ll’’oonntt  iinnssttrruummeennttaalliissééee  àà  lleeuurr  pprrooffiitt,,  ccoommmmee  SShhlloommoo  SSaanndd  ll’’iilllluussttrree  bbiieenn  ddaannss  uunn  ddeess  sseess  ddeerrnniieerrss  oouuvvrraaggeess..  CCeellaa  ppeerrmmeett  ddee  
ccoommpprreennddrree  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  aauuxx  aannttiippooddeess  ddee  llaa  vviissiioonn  iiddééaalliissttee  qquuii  ffeerraaiitt  dd’’uunnee  ««  mmééttaapphhyyssiiqquuee  oocccciiddeennttaallee  »»  ddéébbuuttééee  aavveecc  
DDeessccaarrtteess  llaa  bbaassee  nnooss  pprroobbllèèmmeess  ccoommmmee  ll’’aavvaannccee  HHeeiiddeeggggeerr..  

                                                 
88  EEnn  nnoovveemmbbrree  11663333,,  DDeessccaarrtteess  aapppprreennaanntt  qquuee  GGaalliillééee  aa  ééttéé  ccoonnddaammnnéé,,  rreennoonnccee  àà  ppuubblliieerr  llee  TTrraaiittéé  dduu  mmoonnddee  eett  ddee  llaa  lluummiièèrree  qquuii  nnee  ppaarraaîîttrraa  qquu''eenn  11666644  ((SSaammuueell  SS..  ddee  SSaaccyy,,  
DDeessccaarrtteess  ppaarr  lluuii--mmêêmmee,,  PPaarriiss,,  SSeeuuiill,,  11996644,,  pp..  220000))..  
99  AAiinnssii,,  llee  lleecctteeuurr  ccoommpprreennddrraa  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  pplluuss  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  ddaannss  lleess  tteerrmmeess  qquuee  ll’’eexxpprreessssiioonn  ««  sscciieenncceess  hhuummaaiinneess  »»..  DDee  mmêêmmee,,  llaa  ccééllèèbbrree  ««  ccoouuppuurree  
ééppiissttéémmoollooggiiqquuee  »»  aalltthhuusssséérriieennnnee  ddee  11996655,,  cceennssééee  ffoonnddeerr  llaa  sscciieennttiiffiicciittéé  ddee  ll’’œœuuvvrree  ddee  MMaarrxx  aapprrèèss  11884455,,  ffuutt,,  ddee  ttoouuss  lleess  ppooiinnttss  ddee  vvuuee,,  uunnee  ggiiggaanntteessqquuee  oorrnniièèrree  
tthhééoorriiqquuee,,  pphhiilloossoopphhiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  llaaqquueellllee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  ((nnoottaammmmeenntt  mmaaooïïssttee))  ffuutt  ffoouurrvvooyyééee..  



VVIIIIII  ––  AAnnaallyysseerr  lleess  bboouulleevveerrsseemmeennttss  aanntthhrrooppoollooggiiqquueess  eennttrraaîînnééss  ppaarr  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ssoocciiééttééss  ccaappiittaalliisstteess  
SSii  ll’’oonn  aaggrrééééee  llaa  tthhèèssee  sseelloonn  llaaqquueellllee  llee  ccaappiittaalliissmmee  aa  ffrraanncchhii  eenn  11994455  uunn  nnoouuvveeaauu  ((eett  ddeerrnniieerr  ??))  ccaapp  ddaannss  llaa  ddyynnaammiiqquuee  mmoorrttiiffèèrree  

qquuii  mmèènnee  llee  mmoonnddee  àà  ssaa  ppeerrttee,,  aalloorrss  iill  nn’’eesstt  pplluuss  dduu  ttoouutt  ssoouuhhaaiittaabbllee  dd’’aatttteennddrree  qquu’’iill  ssee  ddééssaaggrrèèggee  ddee  lluuii--mmêêmmee,,  eennccoorree  mmooiinnss  ddee  
ll’’eessppéérreerr,,  ffuutt--ccee  ssoouuss  lleess  oorrss  ddee  llaa  rraaiissoonn  ddéédduuccttiivvee  ;;  eenn  tteerrmmeess  pphhiilloossoopphhiiqquueess,,  llaa  nnééggaattiioonn  ddee  llaa  nnééggaattiioonn  eesstt  ddeevveennuuee  oobbssoollèèttee..  TToouuttee  
vviissiioonn  hhiissttoorriiqquuee  dduu  ttyyppee  hhééggéélliiaannoo--ddiiaalleeccttiiqquuee  ssee  vvooiitt  aaiinnssii  ddééffiinniittiivveemmeenntt  rrééffuuttééee  ccaarr,,  ppoouurr  llee  ddiirree  aauuttrreemmeenntt,,  llàà  ooùù  ccrrooîîtt  ccee  nnoouuvveeaauu  
ppéérriill,,  nnee  ccrrooîîtt  pplluuss  ccee  qquuii  ssaauuvvee..  IIll  eesstt  ddoonncc  ddeevveennuu  ttoottaalleemmeenntt  vvaaiinn  dd’’aatttteennddrree  dduu  ccaappiittaalliissmmee  uunnee  ««  ddeessttrruuccttiioonn  ccrrééaattrriiccee  »»  ––  eexxiitt  
ééggaalleemmeenntt  SScchhuummppeetteerr  ––  oouu  bbiieenn  ddee  ccrrooiirree  qquuee  ssaa  cchhuuttee  ppuuiissssee  ddeevveenniirr  llaa  bbaassee  dd’’uunnee  aauuttrree  ssyynntthhèèssee  ssoocciiaallee  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llee  nnoomm  
qquu’’oonn  lluuii  ddoonnnnee..  LLaa  qquueessttiioonn  qquuii  eesstt  ddeevveennuuee  dd’’uunnee  pprreessssaannttee  aaccttuuaalliittéé,,  cc’’eesstt  dd’’iimmaaggiinneerr  ccoommmmeenntt  ss’’yy  ooppppoosseerr,,  ccoommmmeenntt  ll’’aarrrrêêtteerr  llee  
pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  ppoossssiibbllee  ttoouutt  eenn  ssaacchhaanntt  qquuee  ssaa  rrééssiissttaannccee  sseerraa  vviioolleennttee..  

LL’’eeffffoonnddrreemmeenntt  pprrooffoonndd  ddeess  ssoocciiééttééss  ccaappiittaalliisstteess  eennttrraaîînnee  ddee  mmuullttiipplleess  ddéésshhéérreenncceess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  llaa  jjeeuunneessssee  qquuii  eesstt  
ffaasscciinnééee  ppaarr  llee  sscciinnttiilllleemmeenntt  ddeess  ééccrraannss  dduu  WWeebb..  CCrrooiirree  qquuee  llaa  ppeennssééee  tthhééoorriiqquuee  nnoouuss  mmeett  àà  ll’’aabbrrii  ddee  ttoouutteess  cceess  ssuujjééttiioonnss  eesstt  uunnee  
iilllluussiioonn  ;;  cceellaa  eennttrraaîînnee  uunnee  ppoossiittiioonn  ddee  ssuurrpplloommbb  aavvaanntt--ggaarrddiissttee  qquuii,,  ddee  ssuurrccrrooîîtt,,  iinntteerrddiitt  dd’’aannaallyysseerr  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  ll’’iinnttiimmiittéé  eett  llaa  
nnoouuvveeaauuttéé  ddeess  ssoouummiissssiioonnss  ppoossttmmooddeerrnneess,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  aaccttuueelllleess..  IIll  eesstt  ppaarr  eexxeemmppllee  iimmppoorrttaanntt  ddee  ccoommpprreennddrree  ccoommmmeenntt  eett  ppoouurrqquuooii  
llaa  rraaddiiccaalliissaattiioonn  ddeevvaanntt  lleess  ééccrraannss  eennttrraaîînnee  uunnee  ddiissssoocciiaattiioonn,,  uunnee  sscchhiissee  pprroopprree  àà  pprroodduuiirree  ddeess  kkiilllleerrss1100  ddee  ttoouutteess  ssoorrtteess..  IIll  ffaauutt  ddiirree  
qquuee  llaa  vvaaccuuiittéé  dduu  ssuujjeett  nnééoo--lliibbéérraall  eett  ddee  ssoonn  mmoonnddee,,  llaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  llaa  gguueerrrree  ddee  ttoouuss  ccoonnttrree  ttoouuss  ccoommmmee  nnoorrmmee  
ccoommppoorrtteemmeennttaallee,,  ll’’aabbsseennccee  dd’’iiddééaall,,  ddee  ttoouuttee  ssppiirriittuuaalliittéé  eett  ssoouuvveenntt  ddee  ttoouuttee  ccaappaacciittéé  àà  llaa  ssuubblliimmaattiioonn,,  nnee  llaaiissssee  pplluuss  dd’’aalltteerrnnaattiivvee  àà  llaa  
ffaasscciinnaattiioonn  ssppeeccttrraallee  ddeess  ééccrraannss  ::  llee  ppaassssaaggee  àà  ll’’aaccttee  vviioolleenntt  ss’’iimmppoossee1111..  CCee  ggeennrree  dd’’iittiinnéérraaiirree  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ll’’eennvveerrss  dd’’uunnee  
iimmppuuiissssaannccee  eett  dd’’uunnee  ddééssoocciiaalliissaattiioonn  oorrggaanniissééeess,,  cc’’eesstt  aauussssii  llaa  mmaarrqquuee  dd’’uunn  ««  ddééssaammoorrççaaggee  dduu  ddééssiirr  »»,,  ttrroouubbllee  qquuii  rreeqquuiieerrtt  ttoouujjoouurrss  
pplluuss  dd’’eexxcciittaannttss  ppoouurr  ppaalllliieerr  cceettttee  ddééssaaffffeeccttiioonn  vviittaallee  eett  ll’’aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  aabbyyssssaall  ddee  llaa  ssoolliittuuddee  qquuii  eenn  ddééccoouullee..  

EEnn  oouuttrree,,  llaa  ppeennssééee  eesstt  ddééssaaccttiivvééee  ppaarr  uunn  mmaaeellssttrroomm  mmééddiiaattiiqquuee  ddiiffffuusséé  eenn  ccoonnttiinnuu  ddaannss  lleess  yyeeuuxx,,  lleess  oorreeiilllleess,,  llee  cceerrvveeaauu  eett  
ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ccoorrppss..  LLee  llaannggaaggee  ssee  vvooiitt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  aappppaauuvvrrii  ((aauussssii  bbiieenn  ddaannss  sseess  rreessssoouurrcceess  lleexxiiccaalleess  qquuee  ssyynnttaaxxiiqquueess))  ccee  qquuii  
ddiimmiinnuuee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssee  ccoonnssttrruuiirree  uunn  jjuuggeemmeenntt  lliibbrree  eett  ccrriittiiqquuee  ;;  llaa  rroouuttee  ddee  ll’’iinntteelllleeccttiioonn,,  ddee  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn,,  ddee  ll’’aannaallyyssee  eesstt  
aaiinnssii  bbaarrrrééee  ;;  cc’’eesstt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aaggiirr  ppoouurr  mmooddiiffiieerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxiisstteennccee  qquuii  eesstt  aaiinnssii  nneeuuttrraalliissééee..  DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  iill  eesstt  
uurrggeenntt  ddee  rreepprreennddrree  lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa  ddiissccuussssiioonn,,  ddee  rreeccttiiffiieerr  lleess  nnoonn  sseennss,,  ddee  mmeettttrree  àà  nnuu  lleess  iinnjjoonnccttiioonnss  ssuubblliimmiinnaalleess  eettcc..  

MMaaiiss  ttoouutt  cceellaa  ddééppaassssee,,  eett  ddee  llooiinn,,  llee  sseeuull  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’iinntteelllleeccttiioonn  ccaarr  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ddoommiinnaattiioonn  ppaannooppttiiqquueess1122  aappppuuyyééss  ssuurr  llee  
ttoottaalliittaarriissmmee  ddéémmooccrraattiiqquuee1133  ccoommmmee  ffoorrmmee  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eennttrreenntt  eenn  ssyynneerrggiiee  aavveecc  llaa  mmiisséérraabbllee  cciirrccuullaarriittéé  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  vviivvrree1144  
qquuii  ttoouurrnnee  àà  pplleeiinn  rrééggiimmee  aaffiinn  ddee  ppéérreennnniisseerr  ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee  llee  rrèèggnnee  ddee  llaa  mmaarrcchhaannddiissee  eett  cceelluuii  dduu  ccaappiittaall  aappppeellééss  ««  ccrrooiissssaannccee  »»  ppaarr  
llee  mmaarraaiiss  mmééddiiaattiiccoo--ppoolliittiiqquuee..  CCeess  eemmppiirreess  aayyaanntt  pprriiss  ddee  nnoouuvveelllleess  ddiimmeennssiioonnss  ddééssaassttrreeuusseess  eett  mmoorrbbiiddeess,,  ll’’éérroottiissaattiioonn  ddee  llaa  mmoorrtt  vviieenntt  
yy  ppaalllliieerr  ttaannddiiss  qquuee  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  rraattiioonnnneell--ccaallccuullaatteeuurr  eett  ttrraannssggrreessssiiff   ééjjeeccttee  dduu  cchhaammpp  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  ttoouuttee  rrééfflleexxiioonn  éétthhiiqquuee  oouu  
ppoolliittiiqquuee  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  gglloorriiffiiccaattiioonn  dd’’uunn  sseellff--mmaaddee--mmaann  ssuuppeerr--eeffffiicciieenntt..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  ddeess  rrééggrreessssiioonnss  ddaannss  llaa  mmaanniièèrree  ddee  ssee  
ccoonndduuiirree,,  ddee  vviivvrree,,  ddee  ppeennsseerr,,  dd’’iimmaaggiinneerr  ssoonntt  ddeevveennuueess  iiddeennttiiffiiaabblleess,,  ccee  qquuii  rreevviieenntt  àà  ddiirree  qquuee  ddeess  bboouulleevveerrsseemmeennttss  ddee  ttyyppee  
aanntthhrrooppoollooggiiqquueess  ssoonntt  eenn  ccoouurrss..  IIllss  ssoonntt  àà  llaa  mmeessuurree  ddeess  ddééssaassttrreess  qquuee  llee  ccaappiittaalliissmmee  nnoouuss  aa  pprrééppaarrééss..  
  

IIXX  ––  LLaa  ddiiffffiicciillee  ttââcchhee  ddee  llaa  ccrriittiiqquuee  rraaddiiccaallee  ::  hhiissttoorriicciisseerr  eett  ppoolliittiisseerr  llaa  mmoorrtt  qquuaanndd  iillss  ll’’éérroottiisseenntt  
SSii  aauu  ffiill  ddeess  ddeeuuxx  ssiièècclleess  ééccoouullééss  eenn  OOcccciiddeenntt,,  uunnee  nnoouuvveellllee  ééccoonnoommiiee  ppssyycchhiiqquuee  ddeess  hhoommmmeess  eesstt  aappppaarruuee,,  aalloorrss  iill  eesstt  ddeevveennuu  

ccaappiittaall  dd’’eexxaammiinneerr  eenn  qquuooii  eellllee  eesstt  llee  ssoouuss--pprroodduuiitt  ddee  cceettttee  ééppooqquuee  hhiissttoorriiqquuee  eett  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  ccoommmmeenntt  eellllee  ppaarrttiicciippee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  
ddee  llaa  ppéérreennnniittéé  vviioolleennttee  eett  mmoorrbbiiddee  ddee  cceett  oorrddrree..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  uunnee  aanntthhrrooppoollooggiiee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’HHoommmmee  ««  ppoossttmmooddeerrnnee  »»  rreessttee  àà  
ffaaiirree  aaffiinn  dd’’yy  ddéécceelleerr  ppaarr  ooùù  ssee  nnoouueenntt  lleess  aaddhhééssiioonnss  àà  cceett  oorrddrree  eett  ccoommmmeenntt  ss’’eenn  ddééttaacchheerr  rraaddiiccaalleemmeenntt  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  lleess  ddééssaassttrreess  qquuii  
ss’’aannnnoonncceenntt..  

UUnnee  cchhoossee  eesstt  cceerrttaaiinnee  ::  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  ppaasssseerr  àà  ccôôttéé  ddee  ll’’eesssseennttiieell,,  ll’’aannaallyyssee  ccrriittiiqquuee  eesstt  ccoonnttrraaiinnttee  ddee  ssee  ccoolllleetteerr  aavveecc  llaa  mmoorrtt  qquuee  
llee  ccaappiittaalliissmmee  vvééhhiiccuullee  àà  uunnee  éécchheellllee  iinnééddiittee  eett  àà  uunn  ddeeggrréé  ppaarrooxxyyssttiiqquuee,,  ccee  qquuii  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  éépprroouuvvaanntt  eett  ffaaiitt  eenn  ggéénnéérraall  ffuuiirr  llaa  
pplluuppaarrtt  ddeess  cclleerrccss  aasssseerrmmeennttééss..  CCeettttee  ssiittuuaattiioonn  ddééjjàà  ddiiffffiicciillee  ppaarr  eellllee--mmêêmmee  aa  ppoouurr  aauuttrree  ccoonnssééqquueennccee  ddee  ttrraannssffoorrmmeerr  lleess  ccrriittiiqquueess  
rraaddiiccaauuxx  eenn  ««  ppoorrtteeuurrss  ddee  sseeccrreettss1155  »»  ;;  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  eellllee  mmeett  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  sseess  ssccrriipptteeuurrss  oouu  sseess  llooccuutteeuurrss  aauu  bbaann  ddee  ttoouutteess  lleess  
sspphhèèrreess  ssoocciiaalleess,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  llee  ttoottaalliittaarriissmmee  ddéémmooccrraattiiqquuee  llaaiissssee  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  dd’’eessppaaccee  aauuxx  ddiissssiiddeenncceess..  LLee  ccoommpprreennddrree  
jjuussqquuee  ddaannss  ssaa  cchhaaiirr,,  ppeerrmmeettttrraaiitt  ddee  nnee  ppaass  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  rreeffoouulleemmeenntt  ggéénnéérraall  ddoonntt  llee  ccaappiittaall  aa  bbeessooiinn  ddaannss  ssaa  mmaarrcchhee  eenn  aavvaanntt  vveerrss  
llee  ddééssaassttrree  ffiinnaall..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  uunn  ddeess  aaxxeess  ddee  llaa  ccrriittiiqquuee  rraaddiiccaallee  ccoonnssiissttee  àà  cceesssseerr  ddee  rreeffoouulleerr  ccee  qquuii  ppoossee  pprroobbllèèmmee..  

IIll  aa  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ppllaaccee  ddee  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  aaccttuueell  qquuii  eesstt  eenn  rrééssoonnnnaannccee  aavveecc  ccee  ccaappiittaalliissmmee  ppuuiissqquu’’iill  eesstt  
mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ssttrruuccttuurréé  ppaarr  llaa  rraattiioonnaalliittéé  ccaallccuullaattrriiccee  eett  ttrraannssggrreessssiivvee..  MMaaiiss  qquuii  aa  vvééccuu  ddeess  éévvèènneemmeennttss  hhiissttoorriiqquueess  ssaaiitt  qquuee  cceett  
iimmaaggiinnaaiirree  ppeeuutt  ttrrèèss  rraappiiddeemmeenntt  ssee  rreettoouurrnneerr  lloorrssqquu’’iill  nn’’eesstt  pplluuss  ppoossssiibbllee  ddee  vviivvrree  ccoommmmee  aavvaanntt,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  lloorrssqquuee  lleess  rroouuaaggeess  
ppoolliittiiqquueess,,  ééccoonnoommiiqquueess  eett  iiddééoollooggiiqquueess  hhaabbiittuueellss  ssoonntt  bbllooqquuééss..  CC’’eesstt  llàà  qquuee  ggîîtt  uunn  éénnoorrmmee  ppootteennttiieell  ddee  ddeessttiittuuttiioonn  dduu  ccaappiittaalliissmmee  eett  
cc’’eesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  llaa  ppllaaccee  ddee  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  eesstt  cceennttrraallee  ddaannss  llaa  ccrriittiiqquuee  rraaddiiccaallee  dduu  ccaappiittaalliissmmee..  MMaaiiss  ppoouurr  qquuee  cceellaa  ssee  
pprroodduuiissee,,  eennccoorree  ffaauutt--iill  qquuee  ll’’aanncciieenn  mmoonnddee  ssooiitt  mmaattéérriieelllleemmeenntt  aarrrrêêttéé  ddaannss  ssaa  ccoouurrssee  ffoollllee  vveerrss  ll’’aabbîîmmee..  EEtt  qquuee  ppuuiissssee  ssee  ffaaiirree  llee  
ddéébbuutt  dd’’uunnee  eexxppéérriieennccee  pprroopprreemmeenntt  rreennvveerrssaannttee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  ccoonnssttaatteerr  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  qquu’’iill  eesstt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ppoossssiibbllee  ddee  vviivvrree  
aauuttrreemmeenntt,,  mmaaiiss  qquuee,,  ddee  pplluuss,,  llee  ggooûûtt  ddee  llaa  vviiee  nnoouuss  rreevviieenntt  ccoommmmee  ss’’iill  aavvaaiitt  ttoouujjoouurrss  ééttéé  iinnssccrriitt  eenn  nnoouuss..  EEtt  aauussssii  ddee  ccoonnssttaatteerr,,  
ssuummmmuumm  ddee  llaa  ssuurrpprriissee,,  qquu’’iill  eenn  vvaa  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ddee  mmêêmmee  cchheezz  aauuttrruuii..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  ppoouuvvaaiitt  ssee  lliirree  ddaannss  lleess  yyeeuuxx  bbrriillllaannttss  ddeess  
ppaassssaannttss  ddee  ttoouuss  ââggeess  ssuurr  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eenn  aavvrriill  eett  mmaaii  22001166..  

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  ssii  ll’’oonn  aa  ssaaiissii  llaa  ppllaaccee  ffoonnddaammeennttaallee  ddee  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  cchheezz  ttoouuss  lleess  êêttrreess  hhuummaaiinnss,,  llee  ««  ggrraanndd  ssooiirr  »»  rreesstteerraa  ttoouujjoouurrss  
uunn  ppooiinntt  ddee  ppaassssaaggee  oobblliiggéé,,  mmaaiiss  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  cceeuuxx  qquuii  eenn  ssoouuhhaaiitteenntt  ll’’oobbssoolleesscceennccee  eenn  ppooiinnttaanntt  àà  jjuussttee  ttiittrree  ssaa  ffééttiicchhiissaattiioonn  
ppaassssééee,,  iill  sseerraa  nnéécceessssaaiirree  dd’’eenn  eennttrreetteenniirr  llaa  ffllaammmmee  dduurraanntt  ddeess  aannnnééeess  ccaarr  ddeessttiittuueerr  uunn  ssyyssttèèmmee  qquuii  aa  ééttéé  iinnttéérriioorriisséé  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  
ssiièècclleess  nnee  ssee  ffeerraa  ppaass  eenn  uunn  ssooiirr..  LL’’iimmaaggiinnaattiioonn  sseerraa  eennccoorree  lloonnggtteemmppss  dd’’aaccttuuaalliittéé,,  dd’’aauuttaanntt  qquu’’iill  sseerraa  ccoommpplliiqquuéé  ddee  rreebbââttiirr  ssuurr  llee  
tteerrrraaiinn  ddee  rruuiinneess  eemmppooiissoonnnnééeess  qquu’’oonn  nnoouuss  aauurraa  lléégguuéé..  

EEnn  aatttteennddaanntt,,  ss’’ooppppoosseerr  rraaddiiccaalleemmeenntt  àà  cceettttee  ccoouurrssee  vveerrss  ll’’aabbîîmmee,,  cc’’eesstt  llaa  sseeuullee  mmaanniièèrree  ddee  rreesstteerr  hhuummaaiinn  aauu  jjoouurr  llee  jjoouurr..  
  
  

JJ--MM  RRooyyeerr,,  aauuttoommnnee  22001177..  

                                                 
1100  UUnn  ssuubbssttaannttiiff   vvaalloorriissaanntt  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  vveennuu  ddeess  EEttaattss--uunniiss  iill  yy  aa  ttrrooiiss  ddéécceennnniieess  eennvviirroonn..  
1111  QQuuee  lleess  vvééhhiiccuulleess  ssooiieenntt  ddoorréénnaavvaanntt  uuttiilliissééss  ccoommmmee  aarrmmeess,,  qquuooii  dd’’ééttoonnnnaanntt  àà  cceellaa  ??  
1122  QQuueellqquuee  cchhoossee  qquuii  aa,,  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  oouu  dd’’uunnee  aauuttrree,,  llaa  ««  ccaappaacciittéé  ddee  ccaappttuurreerr,,  dd’’oorriieenntteerr,,  ddee  ddéétteerrmmiinneerr,,  dd’’iinntteerrcceepptteerr,,  ddee  mmooddeelleerr,,  ddee  ccoonnttrrôôlleerr,,  eett  dd’’aassssuurreerr  lleess  
ggeesstteess,,  lleess  ccoonndduuiitteess,,  lleess  ooppiinniioonnss  eett  lleess  ddiissccoouurrss  ddeess  êêttrreess  vviivvaannttss  »»..  
1133  CCee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  uuttiilliisseerr  ddeess  mmooyyeennss  ddéémmooccrraattiiqquueess  ccoonnttrree  llaa  ddéémmooccrraattiiee,,  lleess  mmooyyeennss  dduu  ddrrooiitt  ccoonnttrree  llee  ddrrooiitt,,  llaa  ssooii--ddiissaanntt  ccrrééaattiivviittéé  ffiinnaanncciièèrree  eett  ffiissccaallee  ppoouurr  
ddiissssiimmuulleerr  lleess  mmaallvveerrssaattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  eett  ffiissccaalleess  oouu  llaa  ppoouurrssuuiittee  jjuuddiicciiaaiirree  ccoonnttrree  lleess  llaanncceeuurrss  dd’’aalleerrttee..  
1144  PPrroodduuiirree  eenn  éécchhaannggee  dd’’uunn  ssaallaaiirree,,  lleeqquueell  ppeerrmmeett  ddee  vviivvrree  eenn  ccoonnssoommmmaanntt  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess  pprroodduuiitteess  eenn  éécchhaannggee  dd’’uunn  ssaallaaiirree……  
1155  AAlllluussiioonn  aauuxx  ssoonnddeerrkkoommmmaannddooss  qquuii  ddeevvaaiieenntt  ttrraannssppoorrtteerr  lleess  ccaaddaavvrreess  ddeess  cchhaammbbrreess  àà  ggaazz  jjuussqquu’’aauuxx  ffoouurrss  ccrréémmaattooiirreess,,  ccee  ddoonntt  iill  lleeuurr  ééttaaiitt  iinntteerrddiitt  ddee  ppaarrlleerr..  IIll  lleeuurr  
ééttaaiitt  ssuurrttoouutt  iinntteerrddiitt  dd’’uuttiilliisseerr  uunn  vvooccaabbuullaaiirree  rraappppeellaanntt  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  oouu  dd’’uunnee  aauuttrree  llaa  mmoorrtt..  


