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11  --  LLee  nnuuccllééaaiirree  eesstt  uunn  ccrriimmee  ccoonnttrree  ll’’HHuummaanniittéé  ddee  ttyyppee  nnoouuvveeaauu,,  eeuu  ééggaarrdd  àà  llaa  mmooddeerrnniittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ddeess  mmooyyeennss  
mmiiss  eenn  œœuuvvrree,,  àà  sseess  eeffffeettss  ppllaannééttaaiirreess  eett  ppéérreennnneess,,  yy  ccoommpprriiss  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ggéénnééttiiqquuee..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ddeeppuuiiss  sseess  
ddéébbuuttss,,  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  cceettttee  iinndduussttrriiee,,  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ffoorrmmeess,,  eesstt  àà  ll’’oorriiggiinnee  dduu  ddééccèèss  ddee  pplluuss  ddee  ssooiixxaannttee--cciinnqq  
mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess22  ::  uunn  vvéérriittaabbllee  iimmppôôtt  dduu  ssaanngg  vveerrsséé  aadd  vviittaamm  aaeetteerrnnaamm  aauu  ccaappiittaalliissmmee  tthheerrmmoo--iinndduussttrriieell3

3
  qquuii  

eenn  ffuutt  uunnee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxiisstteennccee  nnéécceessssaaiirreess..  OOuuttrree  qquuee  llee  1166  jjuuiilllleett  11994455  eesstt  uunnee  rruuppttuurree  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  dduu  
vviivvaanntt  ssuurr  TTeerrrree,,  lleess  rrééggiioonnss  dduu  gglloobbee  qquu’’iill  aa  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ccoonnttaammiinnéé  iilllluussttrreenntt  llaa  rrééggrreessssiioonn  cciivviilliissaattiioonnnneellllee  
ddoonntt  llee  nnuuccllééaaiirree  eesstt  ppoorrtteeuurr  ddee  mmaanniièèrree  iinnttrriinnssèèqquuee44  ppuuiissqquuee  ssuurr  ppllaaccee  eett  aauuttoouurr  rriieenn  nnee  lluuii  ssuurrvviitt,,  hhoorrmmiiss  ddeess  
mmuuttaannttss..  EEnn  ttaanntt  qquu’’hhéérriittiieerr  ddee  llaa  rreellaattiivviittéé  eett  ddee  llaa  pphhyyssiiqquuee  ddeess  ppaarrttiiccuulleess,,  iill  eesstt  ééggaalleemmeenntt  llee  ffiillss  aaîînnéé  ddee  llaa  sscciieennccee  
dduu  2200ee  ssiièèccllee  qquu’’iill  aauurraa  ppoorrttéé  aauu  zzéénniitthh  ddee  ssaa  ppuuiissssaannccee  ;;  iill  eenn  aauurraa  ééggaalleemmeenntt  aaccccoommppllii  ll’’iilllliimmiittaattiioonn  eett  llaa  
ttrraannssggrreessssiivviittéé  iinnttrriinnssèèqquuee  eenn  qquueellqquuee  ssoorrttee,,  ppuuiissqquuee  rriieenn  nnii  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  aarrrrêêtteerr  llaa  ccoouurrssee  ddeess  sscciieenncceess,,  nnoouuss  yy  
rreevviieennddrroonnss..  EEnn  oouuttrree,,  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  cceettttee  iinndduussttrriiee  ffuutt  iirrrréémmééddiiaabblleemmeenntt  iimmppoossééee  àà  ll’’HHuummaanniittéé  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  
qquuee  llaa  nnéécceessssaaiirree  ppéérreennnniittéé  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess,,  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  eett  ddeess  ccrrééddiittss  iinnddiissppeennssaabblleess  àà  ssaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ssuurr  llee  
lloonngg  tteerrmmee,,  yy  ccoommpprriiss  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunn  aarrrrêêtt  iimmmmééddiiaatt  eett  ddééffiinniittiiff   ddee  ttoouuss  lleess  rrééaacctteeuurrss..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  iill  nnee  sseerraa  
jjaammaaiiss  ppoossssiibbllee  ddee  ssoorrttiirr  dduu  nnuuccllééaaiirree,,  dduu  mmooiinnss  àà  uunnee  éécchheellllee  ddee  tteemmppss  hhuummaaiinn,,  ccee  qquuii  eenn  ddéétteerrmmiinnee  uunnee  ddiimmeennssiioonn  
ttrraaggiiqquuee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  eett  eenn  ffaaiitt  llaa  ffiigguurree  ddee  llaa  mmoorrtt  llaa  pplluuss  tteerrrriibbllee  qquuee  ll’’HHuummaanniittéé  aaiitt  jjaammaaiiss  iinnvveennttéé..  
  
22  --  LLaa  gguueerrrree  dduu  PPaacciiffiiqquuee  ffuutt  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  pprroolloonnggééee  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eessssaayyeerr  llaa  nnoouuvveellllee  aarrmmee  iinn  vviivvoo,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  
ssuurr  cceeuuxx  qquuii  aallllaaiieenntt  ss’’aavvéérreerr  êêttrree  ddeess  ccoobbaayyeess  jjuussqquu’’àà  ccee  jjoouurr55..  AA  HHiirroosshhiimmaa,,  eennttrree  llee  66  aaooûûtt  eett  llee  1155  sseepptteemmbbrree  11994455,,  
ppaass  mmooiinnss  ddee  ddiixx--hhuuiitt  ééqquuiippeess  jjaappoonnaaiisseess,,  ssooiitt  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  mmiillllee  ppeerrssoonnnneess,,  oonntt  ééttuuddiiéé  lleess  ssuuiitteess  dduu  bboommbbaarrddeemmeenntt  
aattoommiiqquuee66  mmaaiiss  lleess  ooccccuuppaannttss  oonntt  ccoonnffiissqquuéé  oouu  ssee  ssoonntt  aattttrriibbuuéé  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  lleess  ccoolllleeccttiioonnss  ddee  ddoonnnnééeess  eett  lleess  
éécchhaannttiilllloonnss  rreeccuueeiilllliiss77..  PPuuiiss,,  jjuussqquuee  ffiinn  aavvrriill  11995522,,  eenn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ddee  cceennssuurree  ddee  sseepptt  mmiillllee  
mmeemmbbrreess,,  lleess  ffiillmmss,,  pphhoottooggrraapphhiieess,,  ppooèèmmeess,,  ffiiccttiioonnss,,  ttéémmooiiggnnaaggeess,,  eennqquuêêtteess,,  rraappppoorrttss  eett  aauuttrreess  ddooccuummeennttss  oonntt  ééttéé  
mmaassssiivveemmeenntt  ssaaiissiiss  eett  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  eennvvooyyééss  àà  WWaasshhiinnggttoonn88,,  ccoommmmee  cceellaa  aavvaaiitt  ééttéé  iinniittiiaalleemmeenntt  pprréévvuu  ppaarr  llaa  
ddiirreeccttiioonn  dduu  pprroojjeett  MMaannhhaattttaann..  EEnn  ffaaiitt,,  ddeeppuuiiss  llee  1166  jjuuiilllleett  11994455  eett  ssaannss  ddiissccoonnttiinnuuiittéé,,  uunn  ppuuiissssaanntt  nnééggaattiioonnnniissmmee  
ttrraavveessttiitt  llee  nnuuccllééaaiirree  ddee  mmaanniièèrree  mmééttiiccuulleeuusseemmeenntt  oorrggaanniissééee..  CCee  nnééggaattiioonnnniissmmee  eesstt  àà  llaa  mmeessuurree  ddeess  ccaappiittaauuxx  iinnvveessttiiss  
ddaannss  cceettttee  iinndduussttrriiee  ;;  àà  llaa  mmeessuurree  ddeess  eeffffeettss  mmoorrbbiiddeess  oouu  mmoorrttiiffèèrreess  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  ddiissssiimmuulleerr  ;;  àà  llaa  mmeessuurree  ddee  llaa  
ppoorrttééee  ppoolliittiiqquuee  eett  mmiilliittaaiirree  aaccqquuiissee  ddeeppuuiiss  lloorrss,,  eett  pplluuss  ggéénnéérraalleemmeenntt  àà  llaa  mmeessuurree  ddeess  ddeessttrruuccttiioonnss  qquuii  ccaarraaccttéérriisseenntt  
ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  dduu  ccaappiittaalliissmmee  tthheerrmmoo--iinndduussttrriieell  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  ssiièècclleess..    
  
33  --  GGrrââccee  àà  ssaa  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  ppuuiissssaannccee,,  àà  sseess  ssuuiitteess  sscciieennttiiffiiqquueess,,  tteecchhnniiqquueess,,  tteecchhnnoollooggiiqquueess,,  iinndduussttrriieelllleess  eett  
ppoolliittiiqquueess,,  llee  pprroojjeett  MMaannhhaattttaann  aa  pprréécciippiittéé  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  ddeess  aappppaarreeiillss  dd’’ÉÉttaattss  ppaarr  ccee  qquu’’iill  ffaauutt  bbiieenn  aappppeelleerr  lleess  
ccoommpplleexxeess  sscciieennttiiffiiccoo--mmiilliittaarroo--iinndduussttrriieellss..  CCeettttee  éévvoolluuttiioonn  eett  llaa  nnéécceessssaaiirree  rreeccoonnvveerrssiioonn  ddeess  iinndduussttrriieess  iissssuueess  ddee  ««  llaa  
gguueerrrree  ddee  ttrreennttee  aannss  »»99  aa  ffiinnaalleemmeenntt  eennggeennddrréé,,  nnoottaammmmeenntt  àà  ttrraavveerrss  ll’’aaggrroo--iinndduussttrriiee,,  uunn  eemmppooiissoonnnneemmeenntt  ddéélliibbéérréé  
ddeess  ssoollss,,  ddeess  eeaauuxx,,  ddee  ll’’aaiirr  eett  ddeess  êêttrreess  vviivvaannttss,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  uunnee  gguueerrrree  ggéénnéérraalliissééee  aauu  vviivvaanntt  ssuurr  TTeerrrree,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  dduu  
pprrooggrrèèss  eett  dduu  pprrooffiitt..  QQuuee  cceettttee  rraaddiiccaalliissaattiioonn  dduu  ccaappiittaalliissmmee  tthheerrmmoo--iinndduussttrriieell  ssee  ssooiitt  aappppuuyyééee  ssuurr  lleess  nnéécceessssaaiirreess  
rreeccoonnssttrruuccttiioonnss  dd’’aapprrèèss--gguueerrrree,,  lleess  ppllaannss  MMaarrsshhaallll  eett  uunnee  rreellaannccee  kkeeyynnééssiieennnnee  ddeess  ééccoonnoommiieess  nn’’aauuttoorriissee  ppaass  ppoouurr  
aauuttaanntt  àà  ppaarrlleerr  ddee  ttrreennttee  gglloorriieeuusseess1100  aannnnééeess,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  cceess  aannnnééeess  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  mmaarrqquuééeess  ppaarr  ddee  ssaannggllaanntteess  
eexxppééddiittiioonnss  ccoolloonniiaalleess  eett  uunn  rreeddééppllooiieemmeenntt  ddeess  iimmppéérriiaalliissmmeess  qquuii  aa  eemmpprruunnttéé  lleess  mmooyyeennss  ddee  ll’’eennddeetttteemmeenntt  
iinnssoollvvaabbllee  ppoouurr  àà  mmeettttrree  àà  ggeennoouuxx  ddee  mmaanniièèrree  ppéérreennnnee  lleess  ppaayyss  ddiittss  dduu  ««  ttiieerrss--mmoonnddee  »»..  11994455  ddooiitt  ddoonncc  êêttrree  vvuuee  
ccoommmmee  ll’’aannnnééee  dd’’uunnee  rruuppttuurree  ffoonnddaammeennttaallee  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  dduu  ccaappiittaalliissmmee  ddéébbuuttéé  ddeeuuxx  ssiièècclleess  aauuppaarraavvaanntt,,  eett  mmêêmmee  
ccoommmmee  uunnee  rruuppttuurree  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  TTeerrrree  eett  dduu  vviivvaanntt  ssuurr  TTeerrrree  ddeeppuuiiss  llee  1166  jjuuiilllleett1111..  NNoouuss  llee  vveerrrroonnss  ppaarr  llaa  
ssuuiittee,,  iill  nn’’aauurraa  ffaalllluu  àà  ccee  ccaappiittaalliissmmee  qquuee  llaa  pprreemmiièèrree  mmooiittiiéé  dduu  2200ee  ssiièèccllee  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  llaa  ««  vvéérriittéé  ddee  ssoonn  eesssseennccee  »»,,  
ppuuiissqquu’’aauu--ddeellàà  ddee  ll’’aassppeecctt  mmoorrttiiffèèrree  qquuii  ccaarraaccttéérriissee  llaa  pprroodduuccttiioonn  mmaarrcchhaannddee,,  iill  eesstt  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà  ddeevveennuu  uunn  
pprroodduucctteeuurr//ddiissttrriibbuutteeuurr  ddee  mmoorrtt  eett  pplluuss  sseeuulleemmeenntt  ddee  ««  ttrraavvaaiill  mmoorrtt  »»..  PPoouurr  aapppprréécciieerr  llaa  pprrooffoonnddeeuurr  ddee  cceettttee  
rruuppttuurree,,  iill  ffaauutt  llaa  mmeettttrree  eenn  rreellaattiioonn,,  dd’’uunnee  ppaarrtt  aavveecc  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  pprreemmiièèrree  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee,,  iinndduussttrriieellllee  eett  ttoottaallee  aa  

                                                 
11  DDee  JJeeaann--MMaarrcc  RRooyyeerr,,  aauutteeuurr  ddee  LLee  MMoonnddee  ccoommmmee  pprroojjeett  MMaannhhaattttaann..  DDeess  llaabboorraattooiirreess  dduu  nnuuccllééaaiirree  àà  llaa  gguueerrrree  ggéénnéérraalliissééee  aauu  vviivvaanntt,,  LLee  PPaassssaaggeerr  CCllaannddeessttiinn,,  22001177..  
CCeett  aarrttiiccllee  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  cceett  oouuvvrraaggee,,  mmaaiiss  iill  nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  dd’’eexxppoosseerr  llee  ssoouubbaasssseemmeenntt  aarrgguummeennttaaiirree  ddee  cceerrttaaiinneess  ddeess  aaffffiirrmmaattiioonnss  aavvaannccééeess  iiccii..  QQuuee  
llee  lleecctteeuurr  vveeuuiillllee  bbiieenn  nnoouuss  eenn  eexxccuusseerr..  EEnn  oouuttrree  cceerrttaaiinneess  ddeess  iiddééeess  ddéévveellooppppééeess  iiccii  nnee  ll’’ééttaaiieenntt  ppaass  eennccoorree  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  ppaarruuttiioonn  ddee  cceett  oouuvvrraaggee..  
22  CCoommmmee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddiirriiggééee  ppaarr  CChhrriiss  BBuussbbyy  ll’’aa  iinnddiiqquuéé  ddaannss  ttoouuss  sseess  rraappppoorrttss  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  vviinnggtt  aannss..  CCoonnssuulltteerr  lleess  rraappppoorrttss  ddee  ll’’EEuurrooppeeaann  
CCoommmmiitttteeee  oonn  RRaaddiiaattiioonn  RRiisskk  ((wwwwww..eeccrrrr..oorrgg))    oouu  llaa  ttrraadduuccttiioonn  ddee  PPaauull  LLaannnnooyyee  aauuxx  EEdd..  FFrriissoonn--RRoocchhee,,  22000044..  
33  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))..  
44  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ddeess  rraaddiioonnuuccllééiiddeess  ssee  rrééppaannddeenntt  ddaannss  ll’’aattmmoosspphhèèrree  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  ddeess  vveennttss  pprroovviieennnneenntt  dduu  SSaahhaarraa  oouu  ddee  ll’’EEuurrooppee  ddee  ll’’EEsstt  àà  llaa  ssuuiittee  
dd’’iinncceennddiieess  ddee  ffoorrêêttss  ffoorrtteemmeenntt  ccoonnttaammiinnééeess..  
55  ÉÉttaabblliiee  àà  HHiirroosshhiimmaa  ppaarr  llee  ÉÉttaattss--uunniiss,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssuurr  lleess  ddoommmmaaggeess  ddee  llaa  bboommbbee  aattoommiiqquuee  ((AABBCCCC))  aa  ééttuuddiiéé  lleess  eeffffeettss  ddeess  rraaddiiaattiioonnss  cchheezz  lleess  
ssuurrvviivvaannttss  ssaannss  jjaammaaiiss  lleeuurr  pprrooddiigguueerr  uunn  ssooiinn  ppeennddaanntt  lleess  ttrreennttee  aannnnééeess  ddee  ssoonn  eexxiisstteennccee..  KKeennzzaabbuurrôô  OOéé,,  NNootteess  ddee  HHiirroosshhiimmaa,,  PPaarriiss,,  GGaalllliimmaarrdd,,  11996655,,  
pp..  5599--6600,,  117733  eett  114488..  
66  CCeenntt--ttrreennttee--qquuaattrree  rraappppoorrttss  oonntt  ééttéé  rrééddiiggééss  eett  nnoonn  ppuubblliiééss  sseelloonn  uunnee  rreecceennssiioonn  ppeerrssoonnnneellllee  pprroovviissooiirree..  CCoonncceerrnnaanntt  llee  nnoommbbrree  ddee  cceess  rraappppoorrttss,,  vvooiirr  
SSuussaann  LLiinnddeeee,,  SSuuffffeerriinngg  MMaaddee  RReeaall..  AAmmeerriiccaann  SScciieennccee  aanndd  tthhee  SSuurrvviivvoorrss  aatt  HHiirroosshhiimmaa,,  CChhiiccaaggoo,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff   CChhiiccaaggoo  pprreessss,,  11999944,,  pp..  4411..  
77  CCeellaa  aa  ééttéé  aammpplleemmeenntt  qquuooiiqquuee  ddiissccrrèètteemmeenntt  ccoonnffiirrmméé  ddeeppuuiiss..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  llee  pphhyyssiicciieenn  NNiisshhiimmoorrii  IIsssseeii,,  qquuii  ééttaaiitt  ééttuuddiiaanntt  àà  NNaaggaassaakkii  aauu  mmoommeenntt  
ddeess  ffaaiittss,,  aa  pprréécciisséé  qquuee  lleess  oorrggaanneess  iissssuuss  ddeess  aauuttooppssiieess  aavvaaiieenntt  ééttéé  ssuubbttiilliissééss  ppaarr  lleess  ooccccuuppaannttss  ((SS..  LLiinnddeeee,,  oopp..  cciitt..,,  pp..  1188  eett  nnoottee  33)),,  ccee  qquuii,,  ddaannss  lleess  aannnnééeess  
11997733--11997744,,  aa  ppoosséé  qquueellqquueess  pprroobbllèèmmeess  ddiipplloommaattiiqquueess,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss  nniippppoonnnneess  aavvaaiieenntt  ccllaaiirreemmeenntt  ffoorrmmuulléé  ddeess  ddeemmaannddeess  ddee  
rreessttiittuuttiioonn..  
88  VVooiirr  llee  ssiittee  dduu  HHiirroosshhiimmaa  PPeeaaccee  MMeemmoorriiaall  MMuusseeuumm::  TThhee  FFiirrsstt  SSppeecciiaall  EExxhhiibbiittiioonn  ooff   FFeebbrruuaarryy  22000033,,  ««  IItt  wwaass  aann  aattoommiicc  bboommbb  »»..  
99  EErriicc  HHoobbssbbaawwmm  ddééffiinniitt  aaiinnssii  llaa  ppéérriiooddee  ééccoouullééee  eennttrree  11991144  eett  11994455,,  ffaaiissaanntt  ddee  llaa  ««  ggrraannddee  ddéépprreessssiioonn  »»  ddeess  aannnnééeess  11993300  uunnee  aauuttrree  ffoorrmmee  ddee  gguueerrrree..  
1100  IIll  vvaauuddrraaiitt  mmiieeuuxx  ppaarrlleerr  ddee  ««  PPaacciiffiiccaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  »»  oobbtteennuuee  ppaarr  llaa  ssaaiiggnnééee  dd’’uunnee  gguueerrrree  ddee  ttrreennttee  aannss  qquuii  aauurraa  ddéécciimméé  lleess  jjeeuunneesssseess  eett  
aannnniihhiilléé  llaa  ppeennssééee  ccrriittiiqquuee..  LLee  ppiirree,,  ffuutt  ddee  bbaappttiisseerr  ««  RRéévvoolluuttiioonn  vveerrttee  »»  ccee  qquuii  ss’’eesstt  rréévvéélléé  êêttrree  ll’’eemmppooiissoonnnneemmeenntt  ddeess  nnaappppeess  pphhrrééaattiiqquueess,,  ddeess  ssoollss,,  
ddeess  ppllaanntteess,,  ddeess  aanniimmaauuxx  eett  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss,,  ssaannss  ccoommpptteerr  ssaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  rréécchhaauuffffeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee……  
1111  EEnn  jjaannvviieerr  22001155,,  2266  ddeess  3388  mmeemmbbrreess  dduu  GGrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  ll’’AAnntthhrrooppooccèènnee  ppuubblliièèrreenntt  uunn  aarrttiiccllee  ssuuggggéérraanntt  qquuee  ll’’eessssaaii  nnuuccllééaaiirree  dduu  
1166  jjuuiilllleett  11994455  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  ééttaaiitt  llaa  lliimmiittee  cchhrroonnoollooggiiqquuee  àà  rreetteenniirr  ppoouurr  mmaarrqquueerr  llee  ddéébbuutt  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  èèrree  ssttrraattiiggrraapphhiiqquuee..  



2 
 

pprroovvooqquuéé  eenn  OOcccciiddeenntt  uunn  cchhaannggeemmeenntt  dduu  ssttaattuutt  ddee  llaa  mmoorrtt  eenn  llaa  ««  pprroollééttaarriissaanntt  »»,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  eenn  ffaaiissaanntt  ddee  llaa  mmoorrtt  
ddee  mmaassssee  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  aauu  ccoommbbaatt,,  llee  pprroodduuiitt  dd’’uunnee  iinndduussttrriiee..  ÀÀ  ccee  mmoommeenntt--llàà,,  lleess  êêttrreess  ffuurreenntt  ddeessssaaiissiiss  dd’’uunn  
ddeess  aassppeeccttss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  ccee  qquuii  aa  ccoonnssttiittuuéé,,  àà  ttrraavveerrss  ll’’iinnvveennttiioonn  ddee  llaa  ssééppuullttuurree  eett  llee  rreessppeecctt  ddûû  aauuxx  mmoorrttss,,  nnoottrree  
lleenntt  pprroocceessssuuss  dd’’hhoommiinniissaattiioonn1122,,  dd’’hhuummaanniissaattiioonn  ppuuiiss  ddee  ssuubbjjeeccttiivvaattiioonn..  CCee  ddeessssaaiissiisssseemmeenntt  ddee  ll’’êêttrree  ffuutt  eennccoorree  pplluuss  
pprrooffoonndd  qquuee  cceelluuii  qquuii  ffuutt  iinnaauugguurréé  aavveecc  llaa  pprroollééttaarriissaattiioonn  ddeess  iinnddiivviidduuss  eennccaasseerrnnééss  ddaannss  lleess  ffaabbrriiqquueess  dduu  ddiixx--
nneeuuvviièèmmee  ssiièèccllee..  
DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llaa  gguueerrrree  ggéénnéérraalliissééee  aauu  vviivvaanntt  ssee  ddoouubbllee  dd’’uunn  eennccoouurraaggeemmeenntt  àà  ttrraannssggrreesssseerr  lleess  lliimmiitteess  pphhyyssiiqquueess  ddee  llaa  
vviiee  ssuurr  tteerrrree,,  àà  nniieerr  llaa  ffiinniittuuddee  dduu  mmoonnddee  eett  llaa  nnôôttrree,,  qquuii,,  àà  ffoorrccee  dd’’êêttrree  ssaannss  cceessssee  ddéénniiééee  nnee  sseerraa  bbiieennttôôtt  pplluuss  
ccoommppttééee  aauu  rraanngg  ddeess  aattttrriibbuuttss  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  DDééjjàà,,  llaa  mmoorrtt  eesstt  ppeerrççuuee  ppaarr  cceerrttaaiinnss  ccoommmmee  uunnee  ««  iinnjjuussttiiccee  »»,,  ccee  qquuii  eesstt  
uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  ttaaiillllee  àà  ll’’oobbssoolleesscceennccee  ddee  ccee  qquuii  ffoonnddee  cceettttee  mmêêmmee  hhuummaanniittéé..  EEvviiddeemmmmeenntt,,  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  
ccoonnssttrruuccttiioonnss  ttrraannsshhuummaanniisstteess  ssoonntt  ddee  ll’’oorrddrree  dduu  ffaannttaassmmee,,  mmaaiiss  eelllleess  eennttrreenntt  eenn  ssyymmbbiioossee  aavveecc  ll’’hhoorriizzoonn  
cchhiimméérriiqquuee  ddee  llaa  cciivviilliissaattiioonn  ccaappiittaalliissttee,,  ccee  qquuii  nnee  sseerraa  ppaass  ssaannss  ccoonnssééqquueenncceess..  
  
44  --  LLaa  ccoonntteemmppoorraannééiittéé  dd’’AAuusscchhwwiittzz  eett  dd’’HHiirroosshhiimmaa,,  àà  llaa  ffiinn  ddee  ««  llaa  gguueerrrree  ddee  ttrreennttee  aannss  »»  nn’’eesstt  ppaass  ffoorrttuuiittee..  OOuuttrree  
qquu’’eellllee  ccoonnssttiittuuee  uunn  ttaabblleeaauu  ssyymmppttoommaattiiqquuee  ddee  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ssoocciiééttééss  oocccciiddeennttaalleess  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà,,  eellllee  rreessssoorrtt  
ddee  ccee  qquuii  ddooiitt  êêttrree  ddééssiiggnnéé  ccoommmmee  llee  sseeccrreett  ddee  ffaammiillllee1133  dduu  ccaappiittaalliissmmee..  EEnnccoorree  nnee  ffaauutt--iill  ppaass  ss’’eenn  tteenniirr  àà  cceess  
ssyymmppttôômmeess,,  tteenntteerr  dd’’eenn  ssaaiissiirr  lleess  pprréémmiicceess  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  lloonngguuee,,  eett  ppoouurr  ccee  ffaaiirree,,  rreemmoonntteerr  àà  cceettttee  ggiiggaanntteessqquuee  
ffaallssiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’hhiissttooiirree  qquuii  pprréésseennttee  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  dduu  ccaappiittaalliissmmee  eenn  EEuurrooppee  àà  llaa  ffiinn  dduu  1188ee  ssiièèccllee1144  ccoommmmee  uunn  
pprrooggrrèèss  ––  cc’’eesstt  ssaa  vveerrssiioonn  bboouurrggeeooiissee  ––  oouu  ccoommmmee  uunnee  nnéécceessssiittéé  hhiissttoorriiqquuee  aavvaanntt  dd’’aatttteeiinnddrree  ll’’ââggee  dd’’oorr  ssoocciiaalliissttee,,  
cc’’eesstt  ssaa  vveerrssiioonn  hhééggéélliiaannoo--mmaarrxxiissttee  eett  ttééllééoollooggiiqquuee..  SSoouuss  llee  nnoomm  ddee  ««  rréévvoolluuttiioonn  iinndduussttrriieellllee  »»  qquu’’eelllleess  oonntt  eenn  ppaarrttaaggee,,  
cceess  ddeeuuxx  vveerrssiioonnss  ddee  ll’’hhiissttooiirree  oonntt  ééggaalleemmeenntt  eenn  ccoommmmuunn  dd’’aavvooiirr  eennrroobbéé  dduu  pprreessttiiggee  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  mmooddeerrnniittéé  ccee  
qquuii  ddooiitt  êêttrree  eenn  rrééaalliittéé  ccoommppaarréé  aauuxx  ddééssaassttrreess  pprroovvooqquuééeess  ppaarr  llaa  ccoolloonniissaattiioonn1155  eenn  AAffrriiqquuee  oouu  aaiilllleeuurrss,,  àà  ssaavvooiirr  uunn  
aannééaannttiisssseemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  oorrggaanniiqquueess  ddee  ll’’eexxiisstteennccee,,  uunn  ddéémmeemmbbrreemmeenntt  rraappiiddee  eett  vviioolleenntt  ddeess  
ccoommmmuunnaauuttééss,,  uunnee  ddééssttrruuccttuurraattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  aauu  MMoonnddee,,  àà  llaa  TTeerrrree,,  aauu  vviivvaanntt,,  ccee  qquuii  aa  ffiinnaalleemmeenntt  ccuullmmiinnéé  ddaannss  llaa  
rréédduuccttiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  hhuummaaiinneess  aauu  ssuubbssttaannttiiff   ddee  ttrraavvaaiill,,  uunnee  ccaattééggoorriiee  qquuii  nnee  ffaaiitt  qquuee  ddiissssiimmuulleerr  ssaa  rrééaalliittéé,,  
llaa  mmiissèèrree  dduu  ssaallaarriiaatt..  IIll  nn’’eesstt  qquu’’àà  lliirree  llee  rraappppoorrtt  qquuee  RReennéé  VViilllleerrmméé  rraammèènnee  ddee  ssoonn  ppéérriippllee  ddaannss  lleess  pprriinncciippaalleess  vviilllleess  
tteexxttiilleess  ddee  FFrraannccee,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’aaccaaddéémmiiee  ddeess  sscciieenncceess  mmoorraalleess  eett  ppoolliittiiqquueess..  CC’’eesstt  uunn  ttéémmooiiggnnaaggee  tteerrrriibbllee  ssuurr  llaa  
ccoonnddiittiioonn  oouuvvrriièèrree  ddeess  aannnnééeess  11883300  ppaarrccee  qquu’’iill  ppeeiinntt  eenn  ddééttaaiill  llaa  mmiissèèrree  ddee  cceeuuxx  eett  cceelllleess  ((eennffaannttss  ccoommpprriiss))  qquuii  ssoonntt  
ccoonnddaammnnééss  àà  ddeess  jjoouurrnnééeess  ddee  qquuiinnzzee  àà  ddiixx--sseepptt  hheeuurreess,,  ppoouurr  ddeess  ssaallaaiirreess  qquuii  lleeuurr  ppeerrmmeetttteenntt  àà  ppeeiinnee  ddee  ssuurrvviivvrree..  
  

QQuu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddeess  ccaavveess  ddee  LLiillllee  ––  oouu  ppiirreess  eennccoorree  ddeess  ggrreenniieerrss  ––  ooùù  ss’’eennttaasssseenntt,,  aauu  ffoonndd  ddeess  ccoouurreetttteess  ssaannss  ssoolleeiill,,  ddaannss  
ddeess  ppiièècceess  mmiinnuussccuulleess,,  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ffaammiilllleess,,  eexxppoossééeess  àà  llaa  ssaalleettéé,,  aauuxx  rriigguueeuurrss  dduu  cclliimmaatt  eett  àà  llaa  ddéépprraavvaattiioonn  ;;  qquu’’iill  
ss’’aaggiissssee  ddeess  ccaammppaaggnneess  mmuullhhoouussiieennnneess  qquuii  vvooiieenntt  cchhaaqquuee  mmaattiinn  ssee  pprreesssseerr  vveerrss  llaa  ffaabbrriiqquuee  uunnee  mmuullttiittuuddee  ddee  ffeemmmmeess  
ppââlleess,,  mmaaiiggrreess,,  mmaarrcchhaanntt  ppiieeddss  nnuuss  aauu  mmiilliieeuu  ddee  llaa  bboouuee......  eett  uunn  nnoommbbrree  eennccoorree  pplluuss  ccoonnssiiddéérraabbllee  ddee  jjeeuunneess  eennffaannttss  nnoonn  
mmooiinnss  ssaalleess,,  nnoonn  mmooiinnss  hhââvveess,,  ccoouuvveerrttss  ddee  hhaaiilllloonnss  ttoouutt  ggrraass  ddee  ll’’hhuuiillee  ddeess  mmééttiieerrss,,  ttoommbbééee  ssuurr  eeuuxx  ppeennddaanntt  qquu’’iillss  
ttrraavvaaiilllleenntt,,  ccoonnttrraaiinnttss  dd’’hhaabbiitteerr  àà  uunnee  lliieeuuee,,  uunnee  lliieeuuee  eett  ddeemmiiee  ddee  llaa  mmaannuuffaaccttuurree  eenn  rraaiissoonn  ddeess  llooyyeerrss  eexxcceessssiiffss……1166  

  
HHiissttoorriiooggrraapphhiiee  ddee  llaa  mmiissèèrree  eett  mmiissèèrree  ddee  ll’’hhiissttoorriiooggrraapphhiiee  

  

55  --  EEnn  ffaaiitt,,  cc’’eesstt  ttoouuttee  ll’’hhiissttooiirree  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  ssiièècclleess  qquuii  ddooiitt  êêttrree  rreevvuuee  ::  lleess  lluuddddiitteess,,  llee  rroommaannttiissmmee,,  ttoouutteess  lleess  
rréévvoolltteess  eett  rréévvoolluuttiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoommpprriiss  ccoommmmee  aauuttaanntt  ddee  mmoouuvveemmeennttss  ddee  rrééssiissttaannccee  àà  cceess  ddéévvaassttaattiioonnss  iinnééddiitteess  
eett  àà  cceettttee  ddéésshhuummaanniissaattiioonn  pprrooffoonnddee  ccaarr,,  ss’’iill  ffaauutt  llee  ddiirree  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  eexxpplliicciittee,,  llee  ccaappiittaall  nn’’aa  jjaammaaiiss  eexxeerrccéé  ddee  
««  mmiissssiioonn  cciivviilliissaattrriiccee  »»,,  nnii  iiccii  nnii  aaiilllleeuurrss..  CCee  ffuutt  uunnee  ddeess  eerrrreeuurrss  ffoonnddaammeennttaalleess  dd’’aannaallyyssee  ddee  ttoouuss  lleess  mmaarrxxiissmmeess  
vvuullggaaiirreess1177  ddoonntt  nnoouuss  ccoonnttiinnuuoonnss  eennccoorree  ddee  ppaayyeerr  aauu  pprriixx  ffoorrtt  lleess  iinnnnoommbbrraabblleess  iinnccoonnssééqquueenncceess,,  nnoottaammmmeenntt  ppaarr  
ll’’aacccceeppttaattiioonn  eett  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  cceettttee  hhoorrrreeuurr..  CCeellaa  ddooiitt  eennttrraaîînneerr  uunn  rrééeexxaammeenn  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  dd’’ooppppoossiittiioonn  
àà  ll’’aavvèènneemmeenntt  dduu  ccaappiittaalliissmmee  tthheerrmmoo--iinndduussttrriieell  qquuii  ffuurreenntt  ppaassssééeess  ssoouuss  ssiilleennccee  oouu,,  pplluuss  ttaarrdd,,  ttaaxxééeess  ddee  ««  ccrriittiiqquueess  
aarrttiisstteess  »»,,  ccee  qquuii  rreevveennaaiitt  àà  ss’’iinntteerrddiirree  dd’’eenn  aannaallyysseerr  llee  bbiieenn--ffoonnddéé  eenn  lleess  rreennvvooyyaanntt  àà  uunn  aattttaacchheemmeenntt  ffoollkklloorriiqquuee  ««  aauuxx  
tteemmppss  aanncciieennss  »»1188..  DDee  mmêêmmee,,  ddoonnnneerr  àà  ccrrooiirree  qquuee  ttoouuttee  ««  ddééccoouuvveerrttee  sscciieennttiiffiiqquuee  »»  oouu  ttoouuttee  iinnvveennttiioonn  tteecchhnniiqquuee  nn’’aa  
eennttrraaîînnéé  aauuccuunnee  ppeerrttee  eenn  hhuummaanniittéé,,  nnii  aauuccuunn  ddééttrriimmeenntt,,  cc’’eesstt  ccoonnttiinnuueerr  dd’’êêttrree  pprriiss  ddaannss  ll’’iiddééoollooggiiee  pprrooggrreessssiissttee  qquuii  
eesstt  llee  ffeerr  ddee  llaannccee  dduu  ccaappiittaalliissmmee..  PPrreennoonnss  uunn  sseeuull  eexxeemmppllee,,  eemmbblléémmaattiiqquuee  ddee  ccee  ttrraavveessttiisssseemmeenntt  hhiissttoorriiooggrraapphhiiqquuee  eett  
ppoolliittiiqquuee  ::  llaa  ««  ccoonnqquuêêttee  ddee  llaa  LLuunnee  »»  ppaarr  lleess  EEttaattss--uunniiss  ccoonnttiinnuuee  dd’’êêttrree  qquuaalliiffiiééee  ddeeppuuiiss  11996699  ccoommmmee  ««  uunn  ppeettiitt  ppaass  
ppoouurr  ll’’hhoommmmee,,  mmaaiiss  uunn  ppaass  ddee  ggééaanntt  ppoouurr  ll’’hhuummaanniittéé  »»..  CCee  qquuee  nnii  lleess  sscciieennttiiffiiqquueess,,  nnii  lleess  hhiissttoorriieennss  ddeess  sscciieenncceess  nnee  
vveeuulleenntt  vvooiirr  oouu  eenntteennddrree  ddeeppuuiiss  uunn  ddeemmii--ssiièèccllee,,  cc’’eesstt  qquu’’àà  cchhaaqquuee  mmiissssiioonn  AAppoolllloo  ttrrooiiss  àà  qquuaattrree  kkiillooggrraammmmeess  ddee  
pplluuttoonniiuumm  223388  yy  oonntt  ééttéé  aabbaannddoonnnnééss,,  ffaaiissaanntt  ddee  nnoottrree  ssaatteelllliittee  uunnee  ppoouubbeellllee  nnuuccllééaaiirree1199..  YY--aa--tt--iill  uunnee  vviissiioonn  pplluuss  
ffééttiicchhiissaannttee  ddee  cceettttee  mmooddeerrnniittéé  ccoonnqquuéérraannttee  ??  

                                                 
1122  AAvveecc  llaa  bbiippééddiiee,,  llee  llaannggaaggee  aarrttiiccuulléé,,  llaa  mmaaîîttrriissee  dduu  ffeeuu,,  lleess  ccrrooyyaanncceess……  
1133  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..  SSoonn  ccoonntteennuu  sseerraa  eexxpplliicciittéé  pplluuss  llooiinn..  
1144  CCeettttee  aavvèènneemmeenntt  dduu  ccaappiittaalliissmmee  tthheerrmmoo--iinndduussttrriieell  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss  ssuurrvveennuu  ccoommmmee  uunn  ccoouupp  ddee  ttoonnnneerrrree  ddaannss  uunn  cciieell  sseerreeiinn  ::  nnoouuss  ssaavvoonnss  
aauujjoouurrdd’’hhuuii  qquuee  ddèèss  llee  1133ee  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  ;;  pplluuss  ttaarrdd  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..  
1155  VVooiirr  àà  ccee  ssuujjeett  KKaarrll  PPoollaannyyii,,  LLaa  GGrraannddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  PPaarriiss,,  GGaalllliimmaarrdd,,  11998833..  
1166  LLoouuiiss--RReennéé  VViilllleerrmméé,,  TTaabblleeaauu  ddee  ll’’ééttaatt  pphhyyssiiqquuee  eett  mmoorraall  ddeess  eemmppllooyyééss  ddaannss  lleess  mmaannuuffaaccttuurreess  ddee  ccoottoonn,,  ddee  llaaiinnee  eett  ddee  ssooiiee,,  IInnttrroodduuccttiioonn  ddee  YY..  TTyyll,,  PPaarriiss,,  ((RReennoouuaarrdd  
11884400)),,  UUnniioonn  ggéénnéérraallee  dd’’ÉÉddiittiioonnss,,  11997711..  
1177  LL’’aannaallyyssee  dduu  ccaappiittaalliissmmee  ffaaiittee  iiccii  nn’’aa  ppaass  ggrraanndd--cchhoossee  àà  vvooiirr  aavveecc  cceellllee  qquuee  llee  mmaarrxxiissmmee  aa  vvééhhiiccuullééee  ddeeppuuiiss  uunn  ssiièèccllee..  EEllllee  eemmpprruunnttee  ssoonn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  
àà  llaa  ccrriittiiqquuee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  oouu  ««  WWeerrttkkrriittiikk  »»  iinniittiiééee  oouuttrree--RRhhiinn  eenn  11998877  nnoottaammmmeenntt  ppaarr  RRoobbeerrtt  KKuurrzz..  
1188  PPrriiss  ddaannss  lleess  iinnjjoonnccttiioonnss  ddee  llaa  mmooddeerrnniittéé,,  llee  ccoolloonniisséé  ss’’eemmppllooiiee  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ppaarrffooiiss  àà  ddéénniieerr  ssaa  pprroopprree  ccoolloonniissaattiioonn  ccoommmmee  oonn  llee  ssaaiitt  ddeeppuuiiss  
FFrraannttzz  FFaannoonn,,  ccee  qquuee  ll’’oonn  ppoouurrrraaiitt  ccrrooiirree  àà  ttoorrtt  rréévvoolluu  ::  ll’’uussaaggee  ddee  ll’’aanngglloo--aamméérriiccaaiinn  ssuurr  IInntteerrnneett  oouu  ddaannss  lleess  ccoollllooqquueess  eesstt  llàà  ppoouurr  ll’’aatttteesstteerr..    
1199  CCee  ppuuiissssaanntt  éémmeetttteeuurr  ddee  rraayyoonnss  αα  eenn  ffaaiitt  ll’’iissoottooppee  llee  pplluuss  uuttiilliisséé  ddaannss  lleess  ggéénnéérraatteeuurrss  ddee  cchhaalleeuurr  eett  lleess  ggéénnéérraatteeuurrss  EElleeccttrriiqquueess  qquuii  aalliimmeenntteenntt  lleess  
ssoonnddeess  ssppaattiiaalleess..  IIllss  ppeerrmmeetttteenntt  aauuxx  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  ffoonnccttiioonnnneerr  llaa  nnuuiitt1199,,  lloorrssqquuee  lleess  ppaannnneeaauuxx  ssoollaaiirreess  ssoonntt  ddaannss  ll’’oobbssccuurriittéé..  
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66  --  HHiissttoorriiqquueemmeenntt  ccoonntteemmppoorraaiinneess  ddee  llaa  sseeccoonnddee  mmooiittiiéé  dduu  1199ee  ssiièèccllee,,  llaa  ccrriissttaalllliissaattiioonn  dduu  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  
sscciieennttiiffiiqquuee  mmooddeerrnnee,,  cceellllee  dduu  ccaappiittaalliissmmee  tthheerrmmoo--iinndduussttrriieell  eett  cceellllee  ddeess  ÉÉttaattss--nnaattiioonnss  mmooddeerrnneess  eenn  OOcccciiddeenntt  ssee  
ccaattaallyysseenntt  ll’’uunnee  ll’’aauuttrree..  CCee  ssoonntt  lleess  ÉÉttaattss  eett  nnoonn  uunnee  ssooii--ddiissaanntt  ««  mmaaiinn  iinnvviissiibbllee  »»  qquuii,,  eenn  ddééffrraaggmmeennttaanntt  lleess  tteerrrriittooiirreess  
mmeetttteenntt  eenn  ppllaaccee  ddeess  mmaarrcchhééss  nnaattiioonnaauuxx  ddéébbaarrrraassssééss  ddeess  oobbssttaacclleess  ((ddoouuaanniieerrss,,  ffiissccaauuxx,,  aaddmmiinniissttrraattiiffss……))  àà  llaa  mmoobbiilliittéé  
ddeess  ccaappiittaauuxx  eett  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess..  DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  llee  cchheemmiinn  ddee  ffeerr  aauurraa  ffaaiitt  ccoouupp  ddoouubbllee,,  ppuuiissqquu’’iill  aauurraa  
ééggaalleemmeenntt  ppeerrmmiiss,,  aavveecc  ll’’iinndduussttrriiee  tteexxttiillee,,  ll’’aaccccuummuullaattiioonn  pprriimmiittiivvee  dduu  ccaappiittaall..  DDee  mmêêmmee,,  ssaannss  lleess  ÉÉttaattss,,  llee  
ccoolloonniiaalliissmmee  nn’’aauurraaiitt  ppaass  aatttteeiinntt  uunn  tteell  nniivveeaauu,,  lleess  ppllaacceess  ffiinnaanncciièèrreess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  nn’’eexxiisstteerraaiieenntt  ppaass,,  lleess  pprreemmiièèrreess  
eexxppoossiittiioonnss  uunniivveerrsseelllleess,,  qquuii  cchhaannttaaiieenntt  lleess  pprroouueesssseess  ddee  cceettttee  ««  ttrriippllee  aalllliiaannccee  »»,,  nn’’aauurraaiieenntt  ppuu  ssee  tteenniirr,,  nnii  lleess  
iinnggéénniieerriieess  ssoocciiaalleess  ––  dduu  ppaasstteeuurriissmmee  àà  ll’’eeuuggéénniissmmee  ––  ssee  ddéévveellooppppeerr  àà  cceettttee  éécchheellllee..  CCeettttee  ««  ttrriippllee  aalllliiaannccee  »»  ffuutt  ddee  
ffaaccttoo  àà  llaa  ssoouurrccee  dduu  ««  ffaaiitt  ssoocciiaall  ttoottaall  »»  qquuee  ccoonnssttiittuueerraa  llaa  ddoommiinnaattiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  aabbssttrraaiitt,,  ddee  llaa  vvaalleeuurr,,  ddee  ll’’aarrggeenntt,,  ddee  llaa  
mmaarrcchhaannddiissee  eett  dduu  ccaappiittaall  àà  llaa  ffiinn  dduu  ssiièèccllee,,  mmêêmmee  ssii  ppeerrdduurraaiieenntt  aauu  sseeiinn  ddee  cceess  ssoocciiééttééss  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ssoocciiaalleess  pplluuss  
aanncciieennnneess..  DDiirree  qquuee  llee  ccaappiittaalliissmmee  eesstt  àà  ccee  mmoommeenntt--llàà  ddeevveennuu  uunn  ffaaiitt  ssoocciiaall  ttoottaall,,  cc’’eesstt  aavvaanncceerr  qquu’’iill  aa  ffiinnii  ppaarr  
ssttrruuccttuurreerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  rreellaattiioonnss  ssoocciiaalleess..  
  
77  --  UUnnee  aauuttrree  rruuppttuurree  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’OOcccciiddeenntt  eesstt  eennccoorree  pplluuss  pprrooffoonnddéémmeenntt  rreeffoouullééee  ppaarr  ll’’hhiissttoorriiooggrraapphhiiee  ddee  llaa  
ffiinn  dduu  1199ee  ssiièèccllee  ::  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  ll’’eeuuggéénniissmmee  ((aauussssii  ddéénnoommmméé  ddaarrwwiinniissmmee  ssoocciiaall  oouu  hhyyggiièènnee  rraacciiaallee,,  sseelloonn  
lleess  ppaayyss))2200  qquuii  vviissaaiitt  àà  ««  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  rraaccee  hhuummaaiinnee  »»  eenn  rrééttaabblliissssaanntt  lleess  bbiieennffaaiittss  dd’’uunnee  ««  sséélleeccttiioonn  nnaattuurreellllee  »»  
qquuee  ««  ll’’aassssiissttaannccee  ssoocciiaallee  aaccccoorrddééee  aauuxx  mmiisséérreeuuxx  aavvaaiitt  ccoonnttrraarriiééee  »»..  BBiieennttôôtt,,  llaa  ssttiiggmmaattiissaattiioonn  dduu  pprroollééttaarriiaatt  nnaaiissssaanntt  
ccoommmmee  ccllaassssee  ddaannggeerreeuussee  ––  ppoouurr  ll’’oorrddrree  bboouurrggeeooiiss  ppuuiiss  ppoouurr  ««  ll’’aavveenniirr  ddee  llaa  rraaccee  bbllaanncchhee  »»  ––  aallllaaiitt  ddoonnnneerr  uunnee  
ccoonnssiissttaannccee  ppoolliittiiqquuee  àà  cceettttee  iinnggéénniieerriiee  ssoocciiaallee  qquuii  ss’’eesstt  aalloorrss  ppaarrééee  dd’’uunnee  llééggiittiimmiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  eenn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  llaa  
bbiioollooggiiee  nnaaiissssaannttee..  ««  LLee  ddaarrwwiinniissmmee  ssoocciiaall  ppeeuutt  êêttrree  ddééffiinnii  ccoommmmee  llaa  ddooccttrriinnee  qquuii  ccoonnssiiddèèrree  ll''hhoommiicciiddee  ccoolllleeccttiiff   ccoommmmee  llee  mmootteeuurr  dduu  
pprrooggrrèèss  dduu  ggeennrree  hhuummaaiinn  »»2211  ddiissaaiitt  aauu  ddéébbuutt  dduu  2200ee  ssiièèccllee  llee  ssoocciioolloogguuee  JJaaccqquueess  NNoovviiccooww..  LLeess  pprreemmiièèrreess  eexxppéérriieenncceess  ddiitteess  
mmééddiiccaalleess,,  sseerroonntt  mmeennééeess  eenn  11990044  ddaannss  lleess  ccaammppss  ddee  llaa  mmoorrtt  NNaammiibbiieennss  ppaarr  EEuuggeenn  FFiisshheerr  ((ll’’iinnssppiirraatteeuurr  ddee  MMeeiinn  
KKaammppff,,  llee  pprrooffeesssseeuurr  ddee  MMeennggeellee  eett  ll’’aammii  ffiiddèèllee  ddee  HHeeiiddeeggggeerr))  ;;  lleess  pprreemmiièèrreess  llooiiss  ddee  ssttéérriilliissaattiioonn  sseerroonntt  aaddooppttééeess  eenn  
11990077  ppaarr  ll’’IInnddiiaannaa  ;;  ggrrââccee  àà  llaa  CCaarrnneeggiiee  IInnssttiittuuttiioonn,,  àà  llaa  FFoonnddaattiioonn  RRoocckkeeffeelllleerr  eett  àà  llaa  ffoorrttuunnee  dd''HHeennrryy  HHaarrrriimmaann,,  uunn  
ggiiggaanntteessqquuee  ffiicchhiieerr  sseerraa  ccrréééé  eenn  11991111  ppaarr  CChhaarrlleess  DDaavveennppoorrtt  àà  CCoolldd  SSpprriinngg  HHaarrbboorr,,  aaffiinn  dd’’yy  ccllaasssseerr  lleess  ««  ppééddiiggrrééeess  »»  
ddee  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ffaammiilllleess..  EEnn  11991155,,  ddéébbuuttaaiitt  llee  ggéénnoocciiddee  AArrmméénniieenn  ccoommmmiiss  ppaarr  ddee  JJeeuunneess  TTuurrccss  aaccqquuiiss  aauu  
ddaarrwwiinniissmmee  ssoocciiaall  lloorrss  ddee  lleeuurr  ssééjjoouurr  ppaarriissiieenn..  EEnn  11992222,,  dduurraanntt  llaa  rrééppuubblliiqquuee  ddee  WWeeiimmaarr,,  ppaarraaiissssaaiitt  LL’’éélliimmiinnaattiioonn  
llééggiittiimmee  ddeess  vviieess  iinnddiiggnneess  dd’’êêttrree  vvééccuueess,,  uunn  lliivvrree  ooùù  lleess  aauutteeuurrss  ddééccrriivveenntt  ««  lleess  ffaarrddeeaauuxx  vviivvaannttss  »»  qquuee  ll’’AAlllleemmaaggnnee  aaffffaaiibblliiee  nnee  
ppoouuvvaaiitt  pplluuss  ssee  ppeerrmmeettttrree  ddee  nnoouurrrriirr  eett  qquuii  ééttaaiieenntt  ««  iinnddiiggnneess  ddee  vviivvrree  »»  ;;  ll’’éérraaddiiccaattiioonn  ddee  cceeuuxx  qquuii  ffuurreenntt  qquuaalliiffiiééss  
««  dd’’iinnfféérriieeuurrss  mmeennttaauuxx  »»  nn’’ééttaaiitt,,  dd’’aapprrèèss  eeuuxx,,  nnii  uunn  ccrriimmee,,  nnii  uunn  aaccttee  iimmmmoorraall,,  nnii  uunnee  bbaarrbbaarriiee,,  mmaaiiss  uunn  aaccttee  llééggaall  eett  
uuttiillee2222..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  lleess  bbaasseess  ffoonnddaammeennttaalleess  dduu  nnaazziissmmee  eexxiissttaaiieenntt  ttrreennttee  aannss  aavvaanntt  ssoonn  aarrrriivvééee  aauu  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..  
  

IIll  sseemmbbllee  qquuee,,  ppaarrttoouutt,,  uunn  ddaarrwwiinniissmmee  ssoocciiaall  iissssuu  ddee  llaa  ppeennssééee  dduu  1199ee  ssiièèccllee  ssooiitt  àà  ll’’œœuuvvrree..  
RRaacciissmmee,,  mméépprriiss  eetthhnniiqquuee  eett  ssoocciiaall,,  hhyyggiiéénniissmmee,,  aauuttaanntt  dd’’éélléémmeennttss  qquuii,,  ccaattaallyyssééss,,  eenn  
qquueellqquuee  ssoorrttee,,  oonntt,,  ccoonnsscciieemmmmeenntt  oouu  nnoonn,,  iinnttooxxiiqquuéé  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  rreepprréésseennttaattiioonn2233..  

  
88  --  OOrr,,  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ppssyycchhaannaallyyttiiqquuee,,  ll’’eeuuggéénniissmmee  ddooiitt  êêttrree  ccoommpprriiss  ppoouurr  ccee  qquu’’iill  eesstt,,  uunnee  ttrraannssggrreessssiioonn  àà  ggrraannddee  
éécchheellllee  dduu  ttaabboouu  dduu  mmeeuurrttrree  ––  cc''eesstt--àà--ddiirree  uunnee  ttrraannssggrreessssiioonn  ddee  ccee  qquuii  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  ttoouuttee  vviiee  ssoocciiaallee,,  ddee  ttoouuttee  
ccuullttuurree,,  ddee  ttoouuttee  cciivviilliissaattiioonn  ––  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  llééggiittiimmaannttss  dduu  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  ccee  qquuii  eesstt  eennccoorree  
ddéénniiéé  ddee  nnooss  jjoouurrss..  ÀÀ  pprréésseenntt,,  cceettttee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ddeess  ffoonnddeemmeennttss  ddee  llaa  vviiee  eenn  ssoocciiééttéé  nn’’eesstt  ttoouujjoouurrss  ppaass  ccoommpprriissee  
ccoommmmee  tteellllee  ;;  dd’’aabboorrdd  ppaarrccee  qquu’’iill  sseerraaiitt  bbeeaauuccoouupp  ttrroopp  ggêênnaanntt  dd’’eenn  rreeccoonnnnaaîîttrree  lleess  oorriiggiinneess,,  eennssuuiittee  ppaarrccee  qquuee  ttoouuss  
lleess  éélléémmeennttss  pprrooppiicceess  àà  ccee  ttyyppee  ddee  ttrraannssggrreessssiioonn  ppeerrdduurreenntt  eennccoorree..  CCeettttee  ttrraannssggrreessssiioonn  ddee  ll’’iinntteerrddiitt  dduu  mmeeuurrttrree  ssoouuss  
lleess  aauussppiicceess  sscciieennttiiffiiqquueess,,  cc’’eesstt  ll’’eesssseennccee  ddeess  ««  sseeccrreettss  ddee  ffaammiillllee  »»  ddee  llaa  cciivviilliissaattiioonn  ccaappiittaalliissttee  ddeeppuuiiss  llaa  ffiinn  dduu  1199ee  
ssiièèccllee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’oonn  ppeeuutt  ddiirree  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  aalloorrss  eennttrrééss  ddaannss  ««  ll’’èèrree  ddeess  ggéénnoocciiddeess  »»,,2

244  uunnee  èèrree  ddaannss  
llaaqquueellllee  nnoouuss  ssoommmmeess  ttoouujjoouurrss,,  ccee  qquuee  lleess  aaccttuuaalliittééss  eett  lleess  éénnoorrmmeess  ccaappiittaauuxx  iinnvveessttiiss  ddaannss  llee  ttrraannsshhuummaanniissmmee  
ccoonnffiirrmmeenntt..  MMaaiiss,,  ccoommmmee  cceellaa  ccoonnttiinnuuee  dd’’êêttrree  rreeffoouulléé,,  llaa  ddiimmeennssiioonn  pprrooffoonnddéémmeenntt  ttrraaggiiqquuee,,  ppéérreennnnee  eett  uunniivveerrsseellllee  
dd’’AAuusscchhwwiittzz  eett  dd’’HHiirroosshhiimmaa  ccoonnttiinnuuee  dd’’êêttrree  mmééccoonnnnuuee..  
  
99  --  LLee  ccaappiittaalliissmmee  tthheerrmmoo--iinndduussttrriieell  eesstt  uunn  ssyyssttèèmmee  aauuttoommaattee  qquuii  nn’’aa  ppoouurr  sseeuull  ccrrééddoo  qquuee  ««  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  llaa  
vvaalleeuurr  »»..  CCeettttee  ffoorrmmuullee  aabbssttrraaiittee  eett  cciirrccuullaaiirree  rrééssuummee  ssaa  qquuiinntteesssseennccee  eett  rreenndd  ccoommppttee  dduu  ffaaiitt  qquu’’iill  ddééssuubbssttaannttiiaalliissee  
ttoouuttee  cchhoossee,,  yy  ccoommpprriiss  llee  vviivvaanntt,,  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eenn  ffaaiirree  uunnee  aabbssttrraaccttiioonn  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  cciirrccuulleerr  rraappiiddeemmeenntt..  AAiinnssii,,  llee  
HHiigghh  FFrreeqquueennccyy  ttrraaddiinngg  ggèèrree  àà  pprréésseenntt  uunn  ««  ccaappiittaall  ffiiccttiiff   »»,,  ccoommppoosséé  ddee  vvaalleeuurrss  ddee  vvaalleeuurrss  àà  llaa  ppuuiissssaannccee  NN,,  cciirrccuullaanntt  
àà  llaa  vviitteessssee  ddee  llaa  lluummiièèrree,,  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  zzéérrooss  eett  ddee  uunnss,,  ttaannddiiss  qquuee  ttrraannssiitteenntt  ddee  llaa  mmêêmmee  mmaanniièèrree  lleess  pprrooffiillss  
nnuumméérriissééss  ddeess  ««  aammiiss  vviirrttuueellss  »»  ggéérrééss  ppaarr  lleess  aallggoorriitthhmmeess  ddee  ppuuiissssaannttss  sseerrvveeuurrss  nniicchhééss  aauu  sseeiinn  dd’’éénnoorrmmeess  DDaattaa  cceenntteerr  
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  vvoorraacceess  eenn  éénneerrggiiee  éélleeccttrriiqquuee..  TToouutt  cceellaa  ppeeuutt  êêttrree  ssyynntthhééttiisséé  eenn  ddiissaanntt  qquuee  ll’’uullttiimmee  ffiinnaalliittéé  dduu  
ccaappiittaalliissmmee,,  cc’’eesstt  ddee  ffaaiirree  ddee  cchhaaqquuee  ppaann  ddee  llaa  nnaattuurree  eett  ddee  ttoouuss  lleess  êêttrreess  vviivvaannttss  ddeess  vvaarriiaabblleess  dd’’aajjuusstteemmeenntt  iinncclluusseess  
ddaannss  ssoonn  ééccoonnoommiiee  ppoolliittiiqquuee,,  qquuiittttee  àà  mmeettttrree  eenn  ccaauussee  llaa  vviiee  ssuurr  TTeerrrree..  DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  aatttteennddrree,,  aappppeelleerr  oouu  

                                                 
2200  UUnn  ccllaasssseemmeenntt  ddeess  rraacceess  sseerraa  ppooppuullaarriisséé  ddèèss  11886688  ppaarr  EErrnnsstt  HHaaeecckkeell  ((llee  pplluuss  ggrraanndd  vvuullggaarriissaatteeuurr  ddee  DDaarrwwiinn  eenn  OOcccciiddeenntt)),,  mmaaiiss  ll’’eeuuggéénniissmmee  sseerraa  
iinnvveennttéé  ppaarr  GGaallttoonn  eett  SSppeenncceerr  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11888800..  IIll  ffuutt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  uunnee  tthhééoorriiee  llaarrggeemmeenntt  aacccceeppttééee  ppaarr  lleess  mmééddeecciinnss,,  lleess  bbiioollooggiisstteess,,  lleess  
ppoolliittiiqquueess,,  mmaaiiss  aauussssii  ppaarr  uunn  mmoouuvveemmeenntt  ddee  mmaassssee  aauuxx  EEttaattss--uunniiss,,  eenn  SSuuiissssee  eett  ddaannss  lleess  ccoonnttrrééeess  rrééffoorrmmééeess  aanngglloo--ssaaxxoonnnneess  oouu  nnoorrddiiqquueess..  
2211  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))..  
2222  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  aabbssoolluummeenntt  lliirree  àà  ccee  ssuujjeett  AAnnddrréé  PPiicchhoott,,  LLaa  SSoocciiééttéé  ppuurree..  DDee  DDaarrwwiinn  àà  HHiittlleerr,,  PPaarriiss,,  FFllaammmmaarriioonn  »»,,  22000099..  
2233  SSttéépphhaannee  AAuuddooiinn  RRoouuzzeeaauu  eett  AAnnnneettttee  BBeecckkeerr,,  1144--1188,,  rreettrroouuvveerr  llaa  gguueerrrree,,  PPaarriiss  GGaalllliimmaarrdd,,  22000000,,    pp..  7777..  DDaannss  ccee  ccaass  pprréécciiss,,  iill  vvaauuddrraaiitt  mmiieeuuxx  ppaarrlleerr  ddeess  
iimmaaggiinnaaiirreess,,  pplluuttôôtt  qquuee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  rreepprréésseennttaattiioonn..  
2244  BBrruunneetteeaauu  BBeerrnnaarrdd,,  LLee  SSiièèccllee  ddeess  ggéénnoocciiddeess,,  PPaarriiss,,  AArrmmaanndd--CCoolliinn,,  22000044..  
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bbiieenn  ssee  lliimmiitteerr  àà  ddééccrriirree  ssoonn  eeffffoonnddrreemmeenntt,,  ddeevviieenntt  iirrrreessppoonnssaabbllee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  nnuull  nn’’eenn  ssoorrttiirraa  iinnddeemmnnee..  MMaaiiss  
aauussssiittôôtt  ssuurrggiitt  ll’’iinntteerrrrooggaattiioonn  ssuuiivvaannttee  ::  aalloorrss  qquuee  llee  ccoonnssttaatt  ddee  ccee  ppéérriill  ssyyssttéémmiiqquuee  ffaaiitt  mmaaiinntteennaanntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  llaarrggee  
ccoonnsseennssuuss,,  ppoouurrqquuooii  nn’’eexxiissttee--tt--iill  aauuccuunn  mmoouuvveemmeenntt  dd’’ooppppoossiittiioonn  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  cceettttee  ffuunneessttee  ppeerrssppeeccttiivvee  ??  SS’’iill  cceellaa  
nnee  rrééssuullttaaiitt  qquuee  dd’’uunnee  ««  ffaauussssee  ccoonnsscciieennccee  »»,,  ccoommmmeenntt  ssee  ffaaiitt--iill  qquu’’eellllee  aaiitt  pprrééssiiddéé  aauussssii  lloonnggtteemmppss  àà  llaa  mmaanniièèrree  ddee  
ddééppeeiinnddrree  uunn  oorrddrree  ssii  ddeessttrruucctteeuurr  eett  ssii  ddéésshhuummaanniissaanntt  ??  OOnn  nnee  ppeeuutt  eenn  iinnfféérreerr  qquu’’àà  ll’’eexxiisstteennccee  dd''uunn  ééttaayyaaggee  ppuuiissssaanntt  
ddaannss  lleess  iinnccoonnsscciieennttss  ppoouurr  qquuee  cceellaa  dduurree  ddeeppuuiiss  aauussssii  lloonnggtteemmppss..  
  

LL’’éérroottiissaattiioonn  ddee  llaa  mmoorrtt  aannnnoonnccee  uunn  hhiivveerr  ssééppuullccrraall,,  cceelluuii  ddaannss  lleeqquueell  llee  ccaappiittaalliissmmee  nnoouuss  eennttrraaiinnee  
  
1100  --  OOnn  ssaavvaaiitt  ddeeppuuiiss  MMaarrxx  qquuee  llaa  mmoorrtt  ccoonnssttiittuuee  ll’’eesssseennccee  ddee  llaa  mmaarrcchhaannddiissee..  SSii  11994455  ffuutt  llee  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt  dd’’uunnee  
rraaddiiccaalliissaattiioonn  iinnééddiittee  dduu  ccaappiittaalliissmmee  qquuii  aa  pprriiss  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunnee  gguueerrrree  ggéénnéérraalliissééee  aauu  vviivvaanntt,,  iill  rreessttee  qquuee  lleess  
mmaarrcchhaannddiisseess  nnoouuss  aappppaarraaiisssseenntt  ttoouujjoouurrss  pplluuss  hhaauutteemmeenntt  ddééssiirraabblleess,,  mmêêmmee  ssii  ll’’oonn  ppeeuutt  ddeevviinneerr  qquu’’eelllleess  vviieennnneenntt  
aauussssii  ccoommbblleerr  llaa  vvaaccuuiittéé  dduu  ssuujjeett  nnééoolliibbéérraall  ppaarr  ddeess  ppuullssiioonnss  aaddddiiccttiivveess..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii  ll’’oonn  ppeeuutt  ddiirree  àà  pprréésseenntt  qquuee  llaa  
cciirrccuullaattiioonn  ddee  cceess  mmaarrcchhaannddiisseess  eesstt  llee  ssiiggnnee  llee  pplluuss  mmaanniiffeessttee  dd’’uunnee  éérroottiissaattiioonn  ddee  llaa  mmoorrtt  qquuee  vvééhhiiccuullee  cceettttee  
cciivviilliissaattiioonn..  CCee  qquuii  eesstt  llee  ccoommbbllee  dduu  ffééttiicchhiissmmee..  CCeettttee  mmyyssttiiffiiccaattiioonn  eesstt  ddeevveennuuee  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  vviittaallee  ppoouurr  llee  
ccaappiittaalliissmmee  qquuee  ssaa  mmoorrbbiiddiittéé  iinnttrriinnssèèqquuee  ttrraannssppaarraaîîtt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  mmaallggrréé  ssoonn  eemmppaaqquueettaaggee  sséédduuiissaanntt..  FFiinnaalleemmeenntt,,  
cceettttee  ffoorrmmuullaattiioonn  ––  ll’’éérroottiissaattiioonn  ddee  llaa  mmoorrtt  ––  rreenndd  ééggaalleemmeenntt  ccoommppttee  dd’’uunnee  bbrruuttaallee  RRaaddiiccaalliissaattiioonn  EEnn  MMaarrcchhee  ccaarr  
eennffiinn,,  qquu’’yy--aa--tt--iill  ddee  pplluuss  vviioolleenntt  qquuee  ddee  ffaaiirree  pprreennddrree  llaa  mmoorrtt  ppoouurr  ll’’eesssseennccee  ddee  llaa  vviiee  ??  CCeellaa,,  cc’’eesstt  aauussssii  llee  ffoonnddeemmeenntt  
ddee  llaa  nnoovvllaanngguuee,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  qquuee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  eellllee  ss’’ooppppoossee  àà  ffaaiirree  lliieenn  eennttrree  lleess  ppeerrssoonnnneess,,  mmaaiiss  ccee  ffaaiissaanntt,,  eellllee  
mmiinnee  ttoouutt  pprroocceessssuuss  ddee  ssuubbjjeeccttiivvaattiioonn,,  ddee  ssuurrggiisssseemmeenntt  dduu  ssuujjeett..  
  
1111  --  DDaannss  llee  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  mmooddeerrnnee,,  uunnee  llooggiiqquuee  ffoorrmmeellllee,,  rréédduuccttiioonnnniissttee  eett  oobbjjeeccttiivvaannttee  eesstt  àà  
ll’’œœuuvvrree,,  qquuii  nn’’aaddmmeett  ssttrriicctteemmeenntt  aauuccuunnee  lliimmiittee2255..  IIll  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  ssoonn  oobbjjeett  ::  rreennddrree  ccoommppttee  dduu  
rrééeell  ((oouu  dd’’uunn  cchhaammpp  ddéélliimmiittéé  dduu  rrééeell))  ppaarr  uunnee  rreellaattiioonn  aabbssttrraaiittee  eett  ccoommmmeennssuurraabbllee,,  ssooiitt  ppaarr  eexxeemmppllee  EE  ==  mmcc22..  LLaa  
ccoonnssééqquueennccee  mmaajjeeuurree  ddee  cceess  ddeeuuxx  pprreemmiieerrss  ppooiinnttss  cc’’eesstt  qquu’’eellllee  llee  ccoonndduuiitt  iinneexxoorraabblleemmeenntt  vveerrss  uunnee  eexxpplloorraattiioonn  
iinnttiimmee  ddee  llaa  mmaattiièèrree,,  uunnee  ddéémmaarrcchhee  rraaddiiccaalleemmeenntt  ddiifffféérreennttee  ddee  cceellllee  ddee  ttoouuttee  tteecchhnniiqquuee  ppaassssééee,,  pprréésseennttee  eett  àà  vveenniirr..  
AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  ssaannss  llee  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee,,  lleess  OOGGMM  nn’’eexxiisstteerraaiieenntt  ppaass  mmaallggrréé  ttoouutteess  lleess  tteecchhnniiqquueess  
nnéécceessssaaiirreess  àà  ssaa  mmiissee  aauu  ppooiinntt..  DDee  ccee  ppooiinntt  ddee  vvuuee,,  llee  mmoott  vvaalliissee  ddee  ««  tteecchhnnoosscciieennccee  »»,,  ppuurreemmeenntt  ddeessccrriippttiiff,,  pprréésseennttee  
ll’’éénnoorrmmee  iinnccoonnvvéénniieenntt  dd’’eessqquuiivveerr  llaa  ccrriittiiqquuee  ddee  ccee  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  ddee  ssee  pprrêêtteerr  àà  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  
tteecchhnniiqquuee  eenn  oobbjjeett  ssoocciiaalleemmeenntt  aauuttoonnoommee,,  ccee  qquu’’eellllee  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  ««  ll’’aarrrraaiissoonnnneemmeenntt  ddee  llaa  nnaattuurree  
ppaarr  llaa  tteecchhnniiqquuee  »»  cchhèèrree  àà  HHeeiiddeeggggeerr  eenn  rreessttee  àà  llaa  ssuurrffaaccee  ddeess  cchhoosseess  eett  aa  ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee  dd’’éélluuddeerr  llee  pprriinncciippaall,,  àà  
ssaavvooiirr  llaa  ccrriittiiqquuee  ddee  ccee  qquuii  eesstt  eenn  rrééaalliittéé  aauu  ffoonnddeemmeenntt  ddee  sseess  aavvaattaarrss  mmooddeerrnneess,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  llee  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  
sscciieennttiiffiiqquuee  eett  llee  ccaappiittaalliissmmee..  
EEnn  ffaaiitt,,  cc’’eesstt  ddee  mmaanniièèrree  iinnttrriinnssèèqquuee  qquuee  llee  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  eesstt  ttrriipplleemmeenntt  ttrraannssggrreessssiiff   ::  ppaarr  ssoonn  
oobbjjeett,,  ppaarr  llaa  llooggiiqquuee  ffoorrmmeellllee  qquu’’iill  mmeett  eenn  œœuuvvrree  eett  ppaarr  ll’’eexxpplloorraattiioonn  iinnttiimmee  ddee  llaa  mmaattiièèrree  qquu’’iill  aa  ppeerrmmiiss..  TToouuttee  
ssuubbjjeeccttiivviittéé,,  cc''eesstt--àà--ddiirree  ttoouuttee  vviiee  ééttaanntt  eexxcclluuee,,  aauuccuunnee  ffiinniittuuddee  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  aasssseezz  ppuuiissssaannttee  ppoouurr  ppoosseerr  uunnee  lliimmiittee  
aavvaanntt  ddééssaassttrree..  PPoouurr  llee  ddiirree  eenn  rreemmoonnttaanntt  llaa  cchhaaîînnee  ccaauussaallee,,  llaa  ttrraannssggrreessssiivviittéé  iinnhhéérreennttee  àà  llaa  rraattiioonnaalliittéé  ccaallccuullaattrriiccee  eesstt  
llee  ffrruuiitt  dd’’uunn  rréédduuccttiioonnnniissmmee  ssaannss  lliimmiittee  qquuii  nn’’aauurraa  jjaammaaiiss  àà  rrééppoonnddrree  qquuee  ddee  lluuii--mmêêmmee..  CC’’eesstt  ssuurr  cceettttee  ttrraannssggrreessssiivviittéé  
iinnttrriinnssèèqquuee  dduu  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  qquuee  llee  mmoouuvveemmeenntt  eeuuggéénniissttee  ss’’eesstt  ccoonnssttrruuiitt,,  ccee  qquuii  ll’’aa  ffiinnaalleemmeenntt  
eennttrraaîînnéé  àà  pprrooppoosseerr  uunnee  sséélleeccttiioonn  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  ssuurr  llee  mmooddèèllee  ddee  ll’’éélleevvaaggee  aanniimmaall..  IIll  yy  aa  éévviiddeemmmmeenntt  pplluuss  
qquu’’uunnee  ccooïïnncciiddeennccee  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  pprreemmiieerrss  bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss  ddee  ll’’eeuuggéénniissmmee  ffuurreenntt  lleess  éélleevveeuurrss  ddee  bbééttaaiill  ééttaattss--
uunniieennss,,  ll’’AAmmeerriiccaann  BBrreeeeddeerrss  AAssssoocciiaattiioonn,,  eenn  11990033..  
  
1122  --  IIll  eexxiissttee  ddoonncc  ccee  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  aappppeelleerr  uunn  iissoommoorrpphhiissmmee  ssttrruuccttuurreell  eennttrree  ccaappiittaalliissmmee  eett  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  
sscciieennttiiffiiqquuee  ;;  iill  ssee  rreeppèèrree  aauu  ffaaiitt  qquu’’iillss  ppoouurrssuuiivveenntt  ttoouuss  ddeeuuxx  uunnee  ffiinnaalliittéé  ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt  iiddeennttiiqquuee  ::  rréédduuiirree  llee  rrééeell  
àà  uunnee  aabbssttrraaccttiioonn..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaass,,  iill  ss’’aaggiitt  dd’’ooppéérraattiioonnss  qquuii  cchhoossiiffiieenntt  llee  vviivvaanntt..  AAiinnssii,,  llee  lleecctteeuurr  
ccoommpprreennddrraa  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  pplluuss  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  ddaannss  lleess  tteerrmmeess  qquuee  ll’’eexxpprreessssiioonn  ««  sscciieenncceess  hhuummaaiinneess  »»..  CCeett  ooxxyymmoorree  
eesstt  mmêêmmee  ccee  qquuii  mmiinnee  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  cceess  ddiisscciipplliinneess  ddee  mmaanniièèrree  iinneexxoorraabbllee2266..  CC’’eesstt  aauussssii  ppoouurrqquuooii  llaa  ccééllèèbbrree  
««  ccoouuppuurree  ééppiissttéémmoollooggiiqquuee  »»  cceennssééee  ffoonnddeerr  llaa  sscciieennttiiffiicciittéé  ddee  ll’’œœuuvvrree  ddee  MMaarrxx  aapprrèèss  11884455  sseelloonn  AAlltthhuusssseerr,,  ffuutt  uunnee  
oorrnniièèrree  tthhééoorriiqquuee,,  pphhiilloossoopphhiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  llaaqquueellllee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  jjeeuunneessssee  iinntteelllleeccttuueellllee  ((nnoottaammmmeenntt  
mmaaooïïssttee))  ss’’eesstt  ffoouurrvvooyyééee..  
MMaaiiss  uunn  ffaacctteeuurr  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ppeerrmmeett  ddee  ccoommpprreennddrree  ll’’eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ppuuiissssaannccee  qquuii  ss’’eesstt  ddééggaaggééee  ddee  cceettttee  
ssyynneerrggiiee  ddoonntt  ««  llaa  ttrriippllee  aalllliiaannccee  »»  aa  bbéénnééffiicciiéé  eett  qquuii  lluuii  aa  ppeerrmmiiss  dd’’êêttrree  mmoottrriiccee  ddaannss  llaa  rraappiiddee  mmuuttaattiioonn  dduu  1199ee  ssiièèccllee..  
IIll  ss’’aaggiitt  ddee  ll’’ééttaayyaaggee  ddee  ccee  pphhéénnoommèènnee  qquuii  ssee  nniicchhee  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  »»2277..  LLeess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  ssiièècclleess  oonntt  ééttéé  ddéécciissiiffss  ddaannss  ccee  
ffaaççoonnnnaaggee  ddeess  eesspprriittss..  PPoouurr  tteenntteerr  dd’’eenn  rreennddrree  ccoommppttee  eenn  ppeeuu  ddee  mmoottss,,  iill  nn’’eesstt  qquu’’àà  rraappppeelleerr  qquuee  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  dd’’uunn  
cciittaaddiinn  dduu  ddéébbuutt  dduu  2211ee  ssiièèccllee  nn’’aa  pplluuss  ggrraanndd  cchhoossee  àà  vvooiirr  aavveecc  cceelluuii  dd’’uunn  ppaayyssaann  ddee  llaa  ffiinn  dduu  1188ee  ssiièèccllee..  IIll  yy  aa  llàà  
qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ffoonnddaammeennttaall  ddaannss  llaa  ppéérreennnniittéé  dduu  ccaappiittaalliissmmee,,  mmaaiiss  iill  nnee  ffaauuddrraaiitt  ppaass  ccrrooiirree  ppoouurr  aauuttaanntt  qquuee  cceett  
iimmaaggiinnaaiirree  ssooiitt  iimmmmuuaabbllee  ;;  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  iill  ccoonnssttiittuuee  llee  ttaalloonn  dd’’AAcchhiillllee  dduu  ssyyssttèèmmee,,  ccoommmmee  oonn  llee  vveerrrraa  pplluuss  llooiinn..  

                                                 
2255  CCff..  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  JJeeaann--MMaarrcc  RRooyyeerr,,  LLaa  sscciieennccee,,  ccrreeuusseett  ddee  ll’’iinnhhuummaanniittéé..  DDééccoolloonniisseerr  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  oocccciiddeennttaall,,  PPaarriiss,,  LL’’HHaarrmmaattttaann  22001122..  
2266  LLiirree  ll’’aarrttiiccllee  dduu  MMoonnddee  dduu  1177  sseepptt..  22001155  ::  ««  LLee  JJaappoonn  vvaa  ffeerrmmeerr  2266  ffaaccss  ddee  sscciieenncceess  hhuummaaiinneess  eett  ssoocciiaalleess,,  ppaass  aasssseezz  uuttiilleess..  CCeettttee  ddéécciissiioonn  iinntteerrvviieenntt  
ssuuiittee  àà  uunnee  lleettttrree  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ddeemmaannddaanntt  ddee  ffaavvoorriisseerr  lleess  ddiisscciipplliinneess  qquuii  sseerrvveenntt  mmiieeuuxx  lleess  bbeessooiinnss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  »»..  lleemmddee..ffrr//22LLnnnnLLyyjj  
2277  AAuu  ppllaann  tthhééoorriiqquuee,,  cceettttee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  oocccciiddeennttaall  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  ccoonnffoonndduuee  aavveecc  ««  llaa  rraaiissoonn  ccaallccuullaannttee  »»  qquuee  HHeeiiddeeggggeerr  rraappppoorrttee  àà  
llaa  ppoossiittiioonn  ddoommiinnaannttee,,  sseelloonn  lluuii,,  dduu  DDiissccoouurrss  ddee  llaa  mméétthhooddee  eett  ddoonntt  iill  ffaaiitt  uunnee  ddeess  ppiieerrrreess  aanngguullaaiirreess  ddee  llaa  ««  mmééttaapphhyyssiiqquuee  oocccciiddeennttaallee  »»  aauu  
ffoonnddeemmeenntt  ddee  llaa  mmooddeerrnniittéé  eett  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  ttoouuss  nnooss  mmaauuxx..  SSuurr  ccee  ppooiinntt,,  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  CCooppeerrnniicc,,  GGiioorrddaannoo  BBrruunnoo,,  TTyycchhoo  BBrraahhéé,,  KKeepplleerr,,  GGaalliillééee  eett  
NNeewwttoonn  aauurroonntt  ééttéé  aauuttrreemmeenntt  pplluuss  ddéécciissiiffss  ddaannss  llaa  ccrriissttaalllliissaattiioonn  iinntteelllleeccttuueellllee  ddee  llaaddiittee  mmooddeerrnniittéé  qquuee  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  dd’’uunn  DDeessccaarrtteess  ddoonntt  llaa  
ccoouuaarrddiissee  ppoolliittiiqquuee  eesstt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  ppaassssééee  ssoouuss  ssiilleennccee  ::  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))..  
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LLaa  vviiee  aa  ddeevvaanntt  eellllee  ssaa  pplluuss  ggrraannddee  éépprreeuuvvee  
  
1133  --  OOnn  ll’’aauurraa  ccoommpprriiss,,  ll’’aannaallyyssee  ddeess  bboouulleevveerrsseemmeennttss  aanntthhrrooppoollooggiiqquueess  eennttrraaîînnééss  ppaarr  llaa  rraaddiiccaalliissaattiioonn  dduu  ccaappiittaalliissmmee  eesstt  
ddeevveennuuee  nnéécceessssaaiirree  àà  llaa  ccoommpprrééhheennssiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  ssoouummiissssiioonnss  qquu’’eellllee  iinnssttaallllee..  OOrr,,  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  pprrooffoonndd  ddee  
cceess  ssoocciiééttééss  eennttrraaîînnee  ddee  mmuullttiipplleess  ddéésshhéérreenncceess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddaannss  llaa  jjeeuunneessssee,,  qquuii  eesstt  ffaasscciinnééee  ppaarr  llee  sscciinnttiilllleemmeenntt  ddeess  
ééccrraannss  dduu  WWeebb..  MMaaiiss,,  ccrrooiirree  qquuee  llaa  ppeennssééee  tthhééoorriiqquuee  mmeett  cchhaaccuunn  dd’’eennttrree  nnoouuss  àà  ll’’aabbrrii  ddee  ttoouuss  cceess  ppuuiissssaannttss  
aasssseerrvviisssseemmeennttss  eesstt  uunnee  iilllluussiioonn  qquuii  eennttrraaîînnee  uunnee  ppoossiittiioonn  ddee  ssuurrpplloommbb  aavvaanntt--ggaarrddiissttee,,  llaaqquueellllee  aa  ppoouurr  eeffffeett  
dd’’eessqquuiivveerr  ll’’aannaallyyssee  pprrooffoonnddee  ddeess  ssoouummiissssiioonnss  ppoossttmmooddeerrnneess  qquuii  ssee  ssoonntt  iinnssttaallllééeess  jjuussqquuee  ddaannss  nnooss  pprroopprreess  
iinnttiimmiittééss..  IIll  eesstt  ppaarr  eexxeemmppllee  iimmppoorrttaanntt  ddee  ccoommpprreennddrree  ccoommmmeenntt  eett  ppoouurrqquuooii  llaa  ddiittee  ««  rraaddiiccaalliissaattiioonn  ddeevvaanntt  lleess  
ééccrraannss  »»  eennttrraaîînnee  uunnee  ddiissssoocciiaattiioonn,,  uunnee  sscchhiissee  pprroopprree  àà  pprroodduuiirree  ddeess  kkiilllleerrss2288  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  llaaiisssseenntt  
pplluuss  dd’’aalltteerrnnaattiivvee  àà  llaa  ffaasscciinnaattiioonn  ssppeeccttrraallee  ddeess  ééccrraannss,,  qquuee  llee  ppaassssaaggee  àà  ll’’aaccttee  vviioolleenntt2299..  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  
ggéénnéérraall  dduu  ddééssiirr  »»,,  uunnee  ddéérriivvee  vveerrss  ddeess  ppuullssiioonnss  ««  bbrruutt  ddee  bbrruutt  »»,,  uunn  ttrroouubbllee  qquuii  rreeqquuiieerrtt  ttoouujjoouurrss  pplluuss  dd’’eexxcciittaannttss  
ppoouurr  ppaalllliieerr  cceettttee  ddééssaaffffeeccttiioonn  vviittaallee  eett  ll’’aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  aabbyyssssaall  ddee  llaa  ssoolliittuuddee  qquuii  eenn  ddééccoouullee..  CCeett  
aappppaauuvvrriisssseemmeenntt  ddee  ll’’êêttrree  rrééssuullttee  aauussssii  dduu  ffaaiitt  qquuee  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  ééttaanntt  ssttrruuccttuurréé  aauuttoouurr  ddee  llaa  sseeuullee  rraattiioonnaalliittéé  
ccaallccuullaattrriiccee  ––  uunnee  ssttrruuccttuurraattiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddeesssséécchhaannttee  ––  cceellaa  aaccccrrooîîtt  lleess  ooccccuurrrreenncceess  ddee  llaa  ddéépprreessssiioonn  eett  dduu  
ssyynnddrroommee  oobbsseessssiioonnnneell  ((ssooiitt,,  ppoouurr  ssiimmpplliiffiieerr,,  llaa  rreecchheerrcchhee  iimmppéérriieeuussee  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  ffaaiitt  ssyyssttèèmmee))..  SSee  ccoonntteenntteerr  ddee  
ddiirree  qquu’’IInntteerrnneett  lluuii  eenn  ffoouurrnniitt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  sseerraaiitt  ppaasssseerr  àà  ccôôttéé  dduu  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  ::  llaa  llooggiiqquuee  ddeess  hhyyppeerrlliieennss  eett  llaa  
ppuuiissssaannccee  ddeess  mmootteeuurrss  ddee  rreecchheerrcchhee  ssoonntt  aauuttaanntt  dd’’iinncciittaattiioonnss  iirrrrééssiissttiibblleess  àà  uunnee  pprroossppeeccttiioonn  ppaarr  eesssseennccee  iilllliimmiittééee  ;;  
aaiinnssii  rreennffoorrccééee  àà  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt,,  cceettttee  pprrooppeennssiioonn  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  eeffffrréénnééee  ss’’aapppprrooffoonnddiitt  ssaannss  cceessssee,,  aauu  ppooiinntt  qquu’’oonn  nnee  
ppeeuutt  pplluuss  ddiirree  ssii  cc’’eesstt  IInntteerrnneett  qquuii  eenn  eesstt  llee  mmootteeuurr  oouu  ss’’iill  eesstt  ffiinnaalleemmeenntt  ddeevveennuu  llee  ssuuppppoorrtt  dd’’uunnee  nnéévvrroossee  qquuii,,  àà  
ffoorrccee  ddee  ssuurrffeerr  ssuurr  eellllee--mmêêmmee,,  ppoouurrrraaiitt  bbiieenn  ddéébboouucchheerr  ssuurr  uunnee  ggrraavvee  ddiissssoocciiaattiioonn..  
EEnn  oouuttrree,,  llee  mmaaeellssttrroomm  mmééddiiaattiiqquuee  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt  ddiiffffuusséé  eenn  ccoonnttiinnuu  ddaannss  lleess  yyeeuuxx,,  lleess  oorreeiilllleess,,  llee  cceerrvveeaauu,,  
mmoobbiilliisseerraa  bbiieennttôôtt  ««  ll’’aappppaarreeiill  mmuussccuulloo--ssqquueelleettttiiqquuee  »»  aavveecc  ppoouurr  ccoorroollllaaiirree  uunnee  ddééssaaccttiivvaattiioonn  aaccccrruuee  ddee  llaa  ppeennssééee..  EEtt  
eenn  aatttteennddaanntt  llee  rrèèggnnee  ssaannss  ppaarrttaaggee  ddee  llaa  NNoovvllaanngguuee,,  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  aalloorrss  oobbssttrruuééee  ;;  cc’’eesstt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aaggiirr  ppoouurr  mmooddiiffiieerr  
lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxiisstteennccee  qquuii  eesstt  aaiinnssii  nneeuuttrraalliissééee..  
  

1144  --  RRééssuummoonnss--nnoouuss..  TToouutt  cceellaa  ddééppaassssee,,  eett  ddee  llooiinn,,  llee  sseeuull  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’iinntteelllleeccttiioonn  ccaarr  ddeess  ddiissppoossiittiiffss3300  ddee  
ddoommiinnaattiioonn  ppaannooppttiiqquueess,,  aappppuuyyééss  ssuurr  llee  ttoottaalliittaarriissmmee  ddéémmooccrraattiiqquuee3311  eennttrreenntt  eenn  ssyynneerrggiiee  aavveecc  llaa  mmiisséérraabbllee  cciirrccuullaarriittéé  
ddeess  rraaiissoonnss  ddee  vviivvrree3322  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  ééjjeeccttee  lluuii  aauussssii  dduu  cchhaammpp  ddee  llaa  ccoonnsscciieennccee  ttoouuttee  rrééfflleexxiioonn  éétthhiiqquuee  oouu  ppoolliittiiqquuee  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  gglloorriiffiiccaattiioonn  
dd’’uunn  sseellff--mmaaddee--mmaann  mmaallaaddiivveemmeenntt  nnaarrcciissssiiqquuee..  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  pprrééppaarree  eett  ccoonnffrroonntteenntt  llaa  
ccrriittiiqquuee  àà  pplluussiieeuurrss  ttyyppeess  dd’’oobbssttaacclleess  qquuii  ssee  ccoonnjjuugguueenntt  aavveecc  uunnee  aabbsseennccee  dd’’hhoorriizzoonn  ssoocciiééttaall  ddééssiirraabbllee..  LL’’uunn  ddee  cceess  
oobbssttaacclleess  ccoonnssiissttee  àà  aattttrriibbuueerr  aauu  ccaappiittaalliissmmee  uunnee  ««  ppuullssiioonn  ddee  mmoorrtt  »»3333  ;;  cceettttee  nnaattuurraalliissaattiioonn  dduu  ccaappiittaalliissmmee  eesstt  uunn  
oobbssttaaccllee  àà  ll’’aannaallyyssee  ddee  ssaa  mmoorrbbiiddiittéé  oorriiggiinnaaiirree  oouu  nnoouuvveellllee  ddeeppuuiiss  11994455..  CCeettttee  nnoottiioonn  qquuii  ffuutt  ééllaabboorrééee  ppaarr  FFrreeuudd  eenn  
11991199  ddaannss  AAuu--ddeellàà  dduu  pprriinncciippee  ddee  ppllaaiissiirr,,  ss’’aavvèèrree  êêttrree  ddaannss  ccee  tteexxttee  uunnee  ccaattééggoorriiee  ttrraannsshhiissttoorriiqquuee  qquuii  ddooiitt  êêttrree  rreeggaarrddééee  
ccoommmmee  ««  uunnee  ccoonnddeennssaattiioonn  eett  uunn  ddééppllaacceemmeenntt  »»  ddeess  hhoorrrreeuurrss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee  aauuxxqquueelllleess  FFrreeuudd  ffuutt  
ccoonnffrroonnttéé  ddee  pprrèèss,,  ppuuiissqquuee  sseess  ttrrooiiss  ffiillss  ffuurreenntt  mmoobbiilliissééss..  UUnnee  ddeess  oorriiggiinneess  ddee  cceettttee  iimmppaassssee  ddee  ll’’aannaallyyssee  ssee  rreeppèèrree  
ddaannss  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  MMaallaaiissee  ddaannss  llaa  cciivviilliissaattiioonn  eett  ddaannss  ttoouuss  sseess  aauuttrreess  ««  ééccrriittss  ppoolliittiiqquueess  »»3344  ::  llee  ccaappiittaalliissmmee  yy  rreessttee  
iiggnnoorréé,,  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  FFrreeuudd  eesstt  ppaasssséé  àà  ccôôttéé  ddee  ll’’eesssseennccee  mmoorrbbiiddee  eett  mmoorrttiiffèèrree  ddee  llaa  cciivviilliissaattiioonn  eexxaammiinnééee..  AArrgguueerr  àà  
pprréésseenntt  dd’’uunnee  ««  ppuullssiioonn  ddee  mmoorrtt  dduu  ccaappiittaalliissmmee  »»  vviieenntt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ccoollmmaatteerr  uunnee  bbééaannccee  ddee  ll’’aannaallyyssee  ffrreeuuddiieennnnee  
qquuii  nn’’eesstt  ppaass  rreessttééee  ssaannss  ccoonnssééqquueenncceess  jjuussqquu’’àà  ccee  jjoouurr,,  mmaaiiss,,  ccoommmmee  ttoouuttee  ddéénnoonncciiaattiioonn,,  eellllee  vviieenntt  aauussssii  ffoorrcclloorree  uunn  
eexxaammeenn  aapppprrooffoonnddii  ddeess  mmuullttiipplleess  eeffffeettss  qquu’’eennttrraaîînnee  ll’’éérroottiissaattiioonn  ddee  llaa  mmoorrtt  eenn  rrééggiimmee  ccaappiittaalliissttee..  
  

1155  --  LL’’eexxttrrêêmmee  ddiivviissiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  ssaappee  lleess  bbaasseess  ddee  ttoouuss  lleess  rraappppoorrttss  ssoocciiaauuxx  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  eesstt  eexxiiggéé  ddeess  
ssaallaarriiééss  qquu’’iillss  éévvaaccuueenntt  ttoouuttee  pprrééooccccuuppaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  eett  mmoorraallee  qquuaanntt  àà  ccee  qquu’’iillss  pprroodduuiisseenntt,,  cceess  mmaarrcchhaannddiisseess  
ffuusssseenntt--eelllleess  ddeessttiinnééeess  àà  ss’’eennttrreettuueerr..  CCeeccii  pprreenndd  uunn  ttoouurr  ééddiiffiiaanntt  ddaannss  ll’’iinndduussttrriiee  nnuuccllééaaiirree  lloorrssqquuee  cceerrttaaiinnss  eenn  
ddééffeennddeenntt  llaa  ppéérreennnniittéé  aavveecc  ppoouurr  aalliibbii  uunnee  ddééffeennssee  ddee  ll’’eemmppllooii  qquuii  ccaacchhee  mmaall  lleess  pprriivviillèèggeess  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  
dd’’éécchhaappppeerr  àà  8800%%  ddeess  eexxppoossiittiioonnss  rraaddiioollooggiiqquueess  ddoonntt  lleess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  iinnttéérriimmaaiirreess  eennddoosssseenntt  llaa  cchhaarrggee  eett  lleess  
ccoonnssééqquueenncceess..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  ddééssoocciiaalliissaattiioonn  ss’’éétteenndd  àà  ggrraannddee  vviitteessssee  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  ddee  ttrraavvaaiill  ::  ppaarr  lleess  uussaaggeess  ddee  
ll’’iinnffoorrmmaattiiqquuee  ;;  ppaarr  ll’’iimmppoossiittiioonn  ddee  ffoorrmmeess  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  qquuii  rreennffoorrcceenntt  ll’’iissoolleemmeenntt  eenn  ttrraannssffoorrmmaanntt  ttoouutt  ccoonnfflliitt  

                                                 
2288  UUnn  ssuubbssttaannttiiff   vvaalloorriissaanntt  ddaannss  llee  mmoonnddee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  vveennuu  ddeess  EEttaattss--uunniiss  iill  yy  aa  ttrrooiiss  ddéécceennnniieess  eennvviirroonn..  
2299  QQuuee  lleess  vvééhhiiccuulleess  ssooiieenntt  ddoorréénnaavvaanntt  uuttiilliissééss  ccoommmmee  aarrmmeess,,  qquuooii  dd’’ééttoonnnnaanntt  àà  cceellaa  ??  
3300  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  »»..  
3311  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..  
3322  PPrroodduuiirree  eenn  éécchhaannggee  dd’’uunn  ssaallaaiirree,,  lleeqquueell  ppeerrmmeett  ddee  vviivvrree  eenn  ccoonnssoommmmaanntt  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess  pprroodduuiitteess  eenn  éécchhaannggee  dd’’uunn  ssaallaaiirree……  
3333  BBiieenn  éévviiddeemmmmeenntt,,  iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  iiccii  ddee  nniieerr  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ppuullssiioonnss  ddee  mmoorrtt  ppssyycchhooppaatthhoollooggiiqquueess,,  eennccoorree  mmooiinnss  dd’’ééccaarrtteerr  llaa  ccoonnsscciieennccee  ddee  ccee  qquuii  
ffuutt  àà  llaa  bbaassee  ddee  nnoottrree  lleenntt  pprroocceessssuuss  dd’’hhoommiinniissaattiioonn  ccoommmmee  cceellaa  aa  ééttéé  rraappppeelléé  pplluuss  hhaauutt..  
3344  TTootteemm  eett  ttaabboouu,,  CCoonnssiiddéérraattiioonnss  aaccttuueelllleess  ssuurr  llaa  gguueerrrree  eett  ssuurr  llaa  mmoorrtt,,  ««  PPoouurr  iinnttrroodduuiirree  llee  nnaarrcciissssiissmmee  »»  eett  ««  LLee  ffééttiicchhiissmmee  »»    iinn  llaa  VViiee  sseexxuueellllee,,  DDeeuuiill  eett  mmééllaannccoolliiee,,  
IInnttrroodduuccttiioonn  àà  llaa  ppssyycchhaannaallyyssee  ddeess  nnéévvrroosseess  ddee  gguueerrrree,,  AAuu  ddeellàà  dduu  pprriinncciippee  ddee  ppllaaiissiirr,,  LL''aavveenniirr  dd''uunnee  iilllluussiioonn,,  MMaallaaiissee  ddaannss  llaa  cciivviilliissaattiioonn,,  CCoorrrreessppoonnddaanncceess  aavveecc  
EEiinnsstteeiinn,,  RRoollllaanndd,,  ZZwweeiigg……  
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ssoocciiaall  eenn  pprroobbllèèmmee  ppssyycchhoollooggiiqquuee  ;;  ppaarr  ll’’iinnttéérriioorriissaattiioonn  dd’’uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  qquuii  ffaaiitt  ddee  ssoonn  vvooiissiinn  uunn  ccoonnccuurrrreenntt  
ddaannss  ll’’eemmppllooii  eett  ddaannss  ««  ll’’aammoouurr  dduu  NN++11  »»  ;;  ppaarr  ll’’aaddhhééssiioonn  àà  uunnee  iiddééoollooggiiee  qquuii  ffaaiitt  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee  
llaa  sseeuullee  ffoorrmmee  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ppeerrssoonnnneellllee  ;;  ppaarr  ll’’aabboolliittiioonn  ddee  llaa  ssééppaarraattiioonn  eennttrree  vviiee  pprriivvééee  eett  vviiee  ppuubblliiqquuee  aauu  pprrooffiitt  
dd’’uunn  sseerrvvaaggee  ppeerrmmaanneenntt..  TToouutt  cceellaa  mmiinnee  lleess  ffoonnddeemmeennttss  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eennttrree  ssaallaarriiééss..  DDee  pplluuss,,  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  
sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  oouu  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  bbiieennss  ccoommmmuunnss  àà  uunnee  ppeeaauu  ddee  cchhaaggrriinn  ppoolllluuééee  ssaappee  lleess  bbaasseess  mmaattéérriieelllleess  ddee  
ttoouuttee  ffoorrmmee  ddee  ccoolllleeccttiivviittéé,,  ccee  qquuii  ttoouucchhee  aauu  pprreemmiieerr  cchheeff   lleess  ppooppuullaattiioonnss  lleess  pplluuss  vvuullnnéérraabblleess..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llee  
nnaarrcciissssiissmmee  eexxaacceerrbbéé  ––  qquuii  eesstt  uunnee  ccoommppeennssaattiioonn  ccoouurraannttee  àà  ll’’iissoolleemmeenntt  eett  àà  llaa  ssoolliittuuddee  eennttrreetteennuuss  ppaarr  ccee  ccaappiittaalliissmmee  
––  ttrroouuvvee  uunn  ddéébboouucchhéé  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  dduu  ssppeeccttaaccllee  bbrraanncchhéé  ppaarr  ll’’aaccccuummuullaattiioonn  dd’’aammiiss  vviirrttuueellss  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssooii--
ddiissaanntt  ssoocciiaauuxx..  EEnnffiinn  eett  ssuurrttoouutt,,  uunn  iimmaaggiinnaaiirree  ssttrruuccttuurréé  ppaarr  llaa  rraattiioonnaalliittéé  ccaallccuullaattrriiccee  ffaaiitt  ppootteennttiieelllleemmeenntt  ddee  ll’’aauuttrree  
uunn  ssiimmppllee  aacccceessssooiirree  ddaannss  ssoonn  ppllaann  ddee  ccaarrrriièèrree  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  sseennttiimmeennttaallee  oouu  sseexxuueellllee..  
  

LLeess  oobbssttaacclleess  àà  llaa  ccrriittiiqquuee  tthhééoorriiqquuee  oouu  eenn  aacctteess  
  
1166  --  LLee  mmooddee  ddee  ccoonnnnaaiissssaannccee  sscciieennttiiffiiqquuee  aa  iinnttrroodduuiitt  uunn  ddoouubbllee  rrééggiimmee  ddee  llaa  vvéérriittéé  qquuii  aacchhèèvvee  ddee  ddiissllooqquueerr  lleess  
bbaasseess  ddee  llaa  vviiee  ssoocciiaallee,,  ccee  ddoonntt  lleess  sscciieennttiiffiiqquueess  eeuuxx--mmêêmmeess  ttiirreenntt  ddeess  bbéénnééffiicceess  sseeccoonnddaaiirreess  ccaarr  iillss  ppeeuuvveenntt  aaiinnssii  êêttrree  
ssoolllliicciittééss  ssuurr  cceess  ddeeuuxx  vveerrssaannttss  ppaarr  lleess  mmééddiiaass..  EEnn  eeffffeett,,  dd’’uunn  ccôôttéé,,  iill  nnoouuss  eesstt  ccoonnssttaammmmeenntt  sseerriinnéé  qquu’’hhoorrss  llaa  sscciieennccee  
ppooiinntt  ddee  vvéérriittéé  oobbjjeeccttiivvee,,  ccee  qquuii  ddiissccrrééddiittee  àà  pprriioorrii  ttoouuss  lleess  ssaavvooiirrss  vveerrnnaaccuullaaiirreess  oouu  ttoouuttee  aauuttrree  mmooddee  ddee  
ccoonnnnaaiissssaannccee  ((eett  bbiieenn  ssûûrr,,  ttoouutt  llooccuutteeuurr  qquuii  nnee  ss’’eenn  rrééccllaammeerraaiitt  ppaass))..  DDee  ll’’aauuttrree  ccôôttéé,,  lloorrssqquu’’uunn  cchheerrcchheeuurr  eesstt  
iinntteerrrrooggéé  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  àà  ccee  ssuujjeett,,  iill  ss’’eemmpprreessssee  ddee  mmaarrtteelleerr  qquuee  llee  ddoouuttee  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  mméétthhooddee  sscciieennttiiffiiqquuee  eett  
qquu’’iill  nn’’eexxiissttee  ddoonncc  ppaass  ddee  vvéérriittéé  qquuii  ssooiitt  éétteerrnneellllee  oouu  vvaallaabbllee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  rrééeell..  OOnn  ccoommpprreennddrraa  qquuee  ddaannss  cceess  
ccoonnddiittiioonnss,,  llaa  nnoottiioonn  mmêêmmee  ddee  vvéérriittéé  aa  ssuubbii  uunn  rraapptt  eett  ss’’eesstt  ffiinnaalleemmeenntt  ttrroouuvvééee  ppeeuu  àà  ppeeuu  mmaarrggiinnaalliissééee,,  ddééccrrééddiibbiilliissééee  
eett  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ssuurr  IInntteerrnneett..  TTaanntt  eett  ssii  bbiieenn  qquu’’eenn  nnoovveemmbbrree  22001177,,  lleess  rraappppoorrtteeuurrss  dduu  GGIIEECC  oonntt  ééttéé  oobblliiggééss  ddee  
rreeccoouurriirr  àà  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  qquuiinnzzee  mmiillllee  ddee  lleeuurrss  ccoollllèègguueess  aaffiinn  ddee  ddoonnnneerr  pplluuss  ddee  ppooiiddss  àà  lleeuurrss  ttrraavvaauuxx  ddoonntt  llaa  
ccrrééddiibbiilliittéé,,  ddaannss  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  aaccttuueelllleess,,  eesstt  ssuujjeettttee  àà  ccaauuttiioonn,,  ssaannss  ppaarrlleerr  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  ssaappee  iinncceessssaanntt  ddeess  ppuuiissssaannttss  
mmaarrcchhaannddss  ddee  ddoouuttee..  LLee  qquuiiddaamm  iissoolléé,,  lluuii,,  eenn  ssuubbiitt  lleess  ccoonnttrreeccoouuppss  ::  llee  ddoouuttee  ss’’eesstt  iinnssiinnuuéé  ppaarrttoouutt,,  qquuii  oouuvvrree  uunn  
bboouulleevvaarrdd  àà  ll’’aammoorraalliissmmee  eett  àà  llaa  dduupplliicciittéé  ((ddeess  vvaalleeuurrss  cceennttrraalleess  ddaannss  llaa  ccuullttuurree  dd’’eennttrreepprriissee))..  SSii  bbiieenn  qquu’’iill  ddeevviieenntt  ddee  
pplluuss  eenn  pplluuss  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ddééffiinniirr  lleess  bbaasseess  ccrrééddiibblleess  ssuurr  lleessqquueelllleess  bbââttiirr  ddeess  lliieennss  ddee  ssoolliiddaarriittéé  rroobbuusstteess,,  ccee  qquuii  
ccoonnssttiittuuee  uunn  aauuttrree  ttyyppee  dd’’oobbssttaaccllee  lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’ééllaabboorreerr  ccoolllleeccttiivveemmeenntt  uunnee  ccrriittiiqquuee  ddee  llaa  rraaddiiccaalliissaattiioonn  dduu  ccaappiittaall..  
  

1177  --  FFaaccee  àà  cceettttee  rraaddiiccaalliittéé  eenn  mmaarrcchhee,,  uunnee  ddeess  ttââcchheess  ddee  llaa  ccrriittiiqquuee  ccoonnssiissttee  àà  hhiissttoorriicciisseerr  eett  ppoolliittiisseerr  llaa  mmoorrtt  qquuaanndd  
iillss  ll’’éérroottiisseenntt..  AAuu  ffiill  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  ssiièècclleess  ééccoouullééss  eenn  OOcccciiddeenntt,,  uunnee  nnoouuvveellllee  ééccoonnoommiiee  ppssyycchhiiqquuee  ddeess  hhoommmmeess  
eesstt  ddoonncc  aappppaarruuee  ;;  iill  eesstt  ddeevveennuu  ccaappiittaall  ddee  ccoommpprreennddrree  eenn  qquuooii  eellllee  eesstt  llee  ssoouuss--pprroodduuiitt  ddee  cceettttee  ééppooqquuee  hhiissttoorriiqquuee  eett  
pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  ccoommmmeenntt  eellllee  ppaarrttiicciippee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddee  llaa  ppéérreennnniittéé  ddee  cceett  oorrddrree  vviioolleenntt  eett  mmoorrbbiiddee..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  
ééllaabboorreerr  uunnee  aanntthhrrooppoollooggiiee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’HHoommmmee  ««  ppoossttmmooddeerrnnee  »»  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  eesssseennttiieell  qquu’’eellllee  sseeuullee  ppeerrmmeettttrraa  
ddee  ddéécceelleerr  ccoommmmeenntt  ssee  nnoouueenntt  lleess  aaddhhééssiioonnss  iinnttiimmeess  àà  ll’’oorrddrree  aaccttuueell  eett  ccoommmmeenntt  iill  sseerraaiitt  ppoossssiibbllee  ddee  ss’’eenn  ddééttaacchheerr  
ccoommppllèètteemmeenntt  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’éévviitteerr  lleess  ddééssaassttrreess  qquuii  ppooiinntteenntt  eett  ddee  rreettrroouuvveerr  llee  ggooûûtt  dduu  bboonnhheeuurr,,  ddee  ll’’aammoouurr  eett  ddee  llaa  
lliibbeerrttéé..  MMaaiiss  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  eenn  
eellllee--mmêêmmee,,  aa  ppoouurr  aauuttrree  ccoonnssééqquueennccee  ddee  ttrraannssffoorrmmeerr  lleess  ccrriittiiqquueess  rraaddiiccaauuxx  eenn  ««  ppoorrtteeuurrss  ddee  sseeccrreettss  »»  3355  mmaallggrréé  eeuuxx  ;;  
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  aavveeuuggllee  vveerrss  
uunn  ddééssaassttrree  ffaattaall..  AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  uunn  ddeess  aaxxeess  ddee  llaa  ccrriittiiqquuee  rraaddiiccaallee  ccoonnssiissttee  àà  cceesssseerr  ddee  rreeffoouulleerr  ccee  qquuii  ppoossee  
pprroobbllèèmmee  eenn  llee  mmaassqquuaanntt  ddeerrrriièèrree  uunnee  rrééppééttiittiioonn  ccoommppuullssiivvee  ddeess  mmêêmmeess  aannttiieennnneess  ddeeppuuiiss  ddeess  lluussttrreess..  
  

1188  --  CCeerrtteess,,  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  aaccttuueell  eesstt  eenn  rrééssoonnnnaannccee  aavveecc  ccee  ccaappiittaalliissmmee  ppuuiissqquu’’iill  eesstt  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ssttrruuccttuurréé  ppaarr  llaa  
rraattiioonnaalliittéé  ccaallccuullaattrriiccee  eett  ttrraannssggrreessssiivvee..  MMaaiiss,,  qquuii  aa  vvééccuu  ddeess  éévvèènneemmeennttss  hhiissttoorriiqquueess3366  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  ssaa  ccrriittiiqquuee  rraaddiiccaallee..  MMaaiiss  ppoouurr  
qquuee  cceellaa  ssee  pprroodduuiissee,,  eennccoorree  ffaauutt--iill  qquuee  ll’’aanncciieenn  mmoonnddee  ssooiitt  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  aarrrrêêttéé  ddaannss  ssaa  ccoouurrssee  ffoollllee  vveerrss  ll’’aabbîîmmee  aaffiinn  
qquuee  ppuuiissssee  aaddvveenniirr  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  eett  ddee  llaa  bbeeaauuttéé  rreevviieenntt  nnoouuss  
ssuubbmmeerrggeerr,,  ppoouurr  nnoottrree  pplluuss  ggrraanndd  ppllaaiissiirr,,  ccoommmmee  ss’’iill  aavvaaiitt  ttoouujjoouurrss  ééttéé  iinnssccrriitt  llàà,,  eenn  nnoouuss..  EEtt  ddee  ccoonnssttaatteerr  aauussssii,,  
ssuummmmuumm  ddee  llaa  ssuurrpprriissee,,  qquu’’iill  eenn  vvaa  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ddee  mmêêmmee  cchheezz  aauuttrruuii,,  ccee  qquuii  ppoouuvvaaiitt  ssee  lliirree  ddaannss  lleess  yyeeuuxx  
bbrriillllaannttss  ddeess  ppaassssaannttss  ddee  ttoouuss  ââggeess,,  ssuurr  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  aaiilllleeuurrss,,  eenn  aavvrriill  eett  mmaaii  22001166..  CCeettttee  ppllaaccee  
ffoonnddaammeennttaallee  ddee  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  cchheezz  ttoouuss  lleess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  nnoouuss  ccoonndduuiitt  àà  ddiirree  qquuee  llee  ««  ggrraanndd  ssooiirr  »»  rreesstteerraa  ttoouujjoouurrss  uunn  
hhoorriizzoonn  ddee  hhaauuttee  nnéécceessssiittéé  3377..  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  pplluussiieeuurrss  ssiièècclleess  nnee  ssee  ffeerraa  ppaass  eenn  uunn  sseeuull  ssooiirr  ::  ddee  nnoommbbrreeuusseess  nnuuiittss  sseerroonntt  nnéécceessssaaiirreess,,  qquu’’oonn  lleess  
ppaassssee  ddeebboouutt  oouu  ppaass..  LL’’iimmaaggiinnaattiioonn  aauussssii  rreesstteerraa  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..  

  
JJeeaann--MMaarrcc  RRooyyeerr,,  jjuuiinn  22001188  

                                                 
3355  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..  
3366  OOnn  ppeennssee  aauu  FFrroonntt  PPooppuullaaiirree,,  àà  llaa  LLiibbéérraattiioonn  eett  àà  MMaaii  11996688..  
3377  UUnnee  eexxpprreessssiioonn  ddee  PPaattrriicckk  CChhaammooiisseeaauu,,  EEddoouuaarrdd  GGlliissssaanntt  eett  aall..  dduurraanntt  llaa  ggrraannddee  ggrrèèvvee  ddeess  AAnnttiilllleess  eenn  22000099..  


