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““ CCHHII ””   FFAA  PPOOLLIITTIICCAA??**   

AAddrr iiaannaa  CCaavvaarreerroo  

DDoocceennttee  ddii  ffiilloossooffiiaa  aallll ’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  VVeerroonnaa  

  

NNeell  ttiittoolloo  ddeell  mmiioo  iinntteerrvveennttoo  --  ““CChhii  ffaa  ppoolliittiiccaa??””   --  ii ll  CChhii  èè  eevviiddeennzziiaattoo  iinn  

ggrraasssseettttoo..  IInn  eeffffeettttii,,  ttuuttttoo  ii ll  mmiioo  iinntteerrvveennttoo  ssaarràà  uunn  ppoo''  uunn  ggiiooccoo  iinnttoorrnnoo  aa  

qquueessttoo  CChhii..  

PPeerr  rriiccoolllleeggaarrmmii  aaggllii  iinntteerrvveennttii  pprreecceeddeennttii,,  iill  pprroobblleemmaa  cchhee  iioo  mmii  ppoonnggoo  èè  iill   

pprroobblleemmaa  cchhee  ssii  ppoonneevvaa  aanncchhee  GGiioovvaannnnaa  GGrriiggnnaaffffiinnii  qquueessttaa  mmaattttiinnaa,,  

qquuaannddoo  lleeii  ssoottttoolliinneeaavvaa  llaa  ssooggggeettttiivviittàà  ffeemmmmiinniillee  iinn  ppoolliittiiccaa  ccoommee  ppuunnttoo  ddii  

vviissttaa  ““aallttrroo”” ..  IIoo  ssoonnoo  ssiiccuurraa  cchhee  lleeii  ssaarràà  dd''aaccccoorrddoo  ccoonn  mmee  nneellll ’’ aaffffeerrmmaarree  

ttaallee  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ccoommee  ffrruuttttoo  ddii  uunnaa  aalltteerriittàà  cchhee  hhaa  aa  cchhee  ffaarree  rraaddiiccaallmmeennttee  

ccoonn  llaa  ddiiffffeerreennzzaa..  OOrraa,,  ccoossaa  vvuuooll  ddiirree  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  aassssoolluuttaammeennttee  

““aallttrroo””??  CCoommee  hhaa  pprreeaannnnuunncciiaattoo  AAnnnnaa  TTaannttiinnii  iioo  mmii  ooccccuuppeerròò  ddeellllaa  

ssooggggeettttiivviittàà  ppoolliittiiccaa  oo,,  ssee  vvoolleettee,,  ddeellllaa  ssooggggeettttiivviittàà  iinn  ppoolliittiiccaa..  

NNaattuurraallmmeennttee,,  iinn  qquuaannttoo  ffiilloossooffaa,,  aaffffrroonntteerròò  llaa  ccoossaa  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  

mmoollttoo  tteeoorriiccoo,,  ddiissttaaccccaannddoommii  iinn  mmaanniieerraa  nnootteevvoollee  ddaaggllii  iinntteerrvveennttii   

pprreecceeddeennttii,,  nnoonn  ppeerrcchhéé  qquueessttii  nnoonn  ffoosssseerroo  rroobbuussttii  qquuaannttoo  aa  tteeoorriiaa,,  mmaa  

ppeerrcchhéé  aavveevvaannoo  sseemmpprree  aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  uunn''eessppeerriieennzzaa  ddii  ppoolliittiiccaa  nneellllee  

iissttiittuuzziioonnii..  IIoo,,  aall  ccoonnttrraarriioo,,  nnoonn  hhoo  eessppeerriieennzzaa  ddii  ppoollii ttiiccaa  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii,,  ssee  

nnoonn  iinn  qquueessttaa  ““mmeerraavviigglliioossaa  iissttiittuuzziioonnee””   cchhee  èè  ll ''UUnniivveerrssiittàà  ddii  VVeerroonnaa  ee  

qquuiinnddii  aaffffrroonntteerròò  qquueessttiioonnii  cchhee  ppoossssoonnoo  sseemmbbrraarree  mmoollttoo  lloonnttaannee  ddaa  uunn  

ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  pprreettttaammeennttee  pprraaggmmaattiiccoo..  

AAlllloorraa::  qquuaallee  ssooggggeettttiivviittàà  iinn  ppoolliittiiccaa,,  ccoossaa  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  ssooggggeettttiivviittàà??    

HHaannnnaahh  AArreennddtt,,  ffiilloossooffaa  ddaa  mmee  aammaattiissssiimmaa,,  ffaa  uunnaa  iimmppoorrttaannttiissssiimmaa  

oosssseerrvvaazziioonnee  ssuull  ccoonncceettttoo  ddii  ssooggggeettttiivviittàà  oo,,  ssee  vvoolleettee,,  ddii  iiddeennttiittàà::  ““CCii  ssoonnoo  

dduuee  ttiippii  ddii  ddoommaannddee  cchhee  ssii  ppoossssoonnoo  ppoorrrree  aadd  uunn  ssooggggeettttoo..  UUnnaa  ddoommaannddaa  èè::  

““CChhii  sseeii??””   EE  qquuii  ccoommppaarree  qquueessttaa  ppaarroolliinnaa  mmiisstteerriioossaa,,  CChhii..  LL''aallttrroo  ttiippoo  ddii  

ddoommaannddaa  èè::  ““CCoossaa  sseeii??””   OOrraa,,  llaa  ddoommaannddaa  ““CChhii  sseeii??”” ,,  ssii  ppuuòò  ppoorrrree  ssoollttaannttoo  

aa  qquuaallccuunnoo  oo  qquuaallccuunnaa  cchhee  èè  ddii  ffrroonnttee  aa  ttee,,  iinn  ccaarrnnee  eedd  oossssaa,,  aa  uunnaa  eessiisstteennttee  

oo  uunn  eessiisstteennttee  ccoonnccrreettoo;;  hhaa  qquuiinnddii  aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  uunnaa  uunniicciittàà  ccoonnccrreettaa,,  

vviivveennttee..  AAll  ccoonnttrraarriioo  ““CCoossaa  sseeii??””   èè  uunnaa  ddoommaannddaa  mmoollttoo  ddiivveerrssaa,,  cchhee  hhaa  aa  

cchhee  ffaarree  ccoonn  llaa  qquuaalliittàà,,  ll’’ aappppaarrtteenneennzzaa  ddeell  ssooggggeettttoo”” ..  PPeerr  oorraa  tteenneettee  aa  mmeennttee  
                                                                                                                      
**  IIll  tteessttoo  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  nnoonn  èè  ssttaattoo  rriivviissttoo  ddaallll’’aauuttrriiccee..  
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qquueessttoo,,  ppeerrcchhéé  uusseerròò  dduuee  ccaatteeggoorriiee::  ii ll  ““CChhii  sseeii??”” ,,  ddoovvee  iill  CChhii  nnoommiinnaa  uunnaa  

uunniicciittàà  ccoonnccrreettaa,,  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa,,  iinnssoommmmaa  uunn  eessiisstteennttee  ((iioo,,  ttuu,,  lleeii,,  lluuii)),,  

mmeennttrree  iill   ““CChhee  ccoossaa  sseeii??””   nnoonn  nnoommiinnaa  aaffffaattttoo  uunnaa  uunniicciittàà,,  mmaa  ddiicciiaammoo  ccoossìì,,  

uunnaa  qquuaalliittàà..  SSee  qquuaallccuunnoo  mmiioo  cchhiieeddee  ““CCoossaa  sseeii??””   iioo  ppoossssoo,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  

rriissppoonnddeerree  ““SSoonnoo  uunnaa  ffiilloossooffaa”” ,,  mmaa  qquuii  ccii  ssoonnoo  ttaannttee  ffiilloossooffee,,  qquuiinnddii  iinnddiiccoo  

uunnaa  qquuaalliittàà  ee  uunn’’aappppaarrtteenneennzzaa  ccoommuunnee..  

OOrraa,,  ssee  ssii  gguuaarrddaa  aallllaa  ppoolliittiiccaa  ((ee  iioo  gguuaarrddoo  aadd  eessssaa  ddaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeellllaa  

tteeoorriiaa  ppoollii ttiiccaa)),,  ssii  ppuuòò  aaffffeerrmmaarree  cchhee  llaa  ppoollii ttiiccaa  ddeeffiinniissccee  sseemmpprree  llaa  

ssooggggeettttiivviittàà,,  nneell  sseennssoo  cchhee  qquuaallssiiaassii  ssiisstteemmaa  ppoolliittiiccoo,,  qquuaallssiiaassii  ffoorrmmaa  ddeellllaa  

ppoolliittiiccaa  ddeeffiinniissccee  pprreevveennttiivvaammeennttee,,  ppoonneennddoo  pprroopprriioo  iill  sseeccoonnddoo  ttiippoo  ddii  

ddoommaannddaa  ““CChhee  ccoossaa  sseeii??””   OO  mmeegglliioo  ““CChhee  ccoossaa  èè??”” ..  LLaa  ppoolliittiiccaa,,  iinnffaattttii ,,  ddaa  

AArriissttootteellee  aallllaa  BBiiccaammeerraallee  ssii  ppoonnee  qquueessttaa  ddoommaannddaa;;  AArriissttootteellee  qquuaannddoo  ppaarrllaa  

ddeellllaa  PPoolliiss  ppoonnee  qquueessttaa  ddoommaannddaa::  CChhee  ccooss''èè  ll ''uuoommoo??  EE,,  ccoommee  ssaappeettee,,  

AArriissttootteellee  rriissppoonnddee::  ““LL''uuoommoo  èè  uunn  aanniimmaallee  rraazziioonnaallee  ee  ppoollii ttiiccoo”” ,,  iill  cchhee  

ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  ll ''uuoommoo  èè  uunn  aanniimmaallee  cchhee  hhaa  iill  llooggooss,,  iill   ddiissccoorrssoo,,  cchhee  vviivvee  iinn  

ccoommuunniittàà  ee  ccoonnddiivviiddee,,  aattttrraavveerrssoo  ddiissccoorrssii,,  ii ll  vvaalloorree  ddeell  bbeennee  ee  ddeell  mmaallee..  AA  

ppaarrttiirree  ddaa  qquueessttaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ssooggggeettttiivviittàà,,  bbaassaattaa  ssuull  ““CChhee  ccoossaa”” ,,  

AArriissttootteellee  ccoossttrruuiissccee  llaa  tteeoorriiaa  ppoolliittiiccaa,,  cchhee  ppooii  ccoorrrriissppoonnddee  aall llaa  ggeessttiioonnee  

ddeellllaa  ppoolliiss  ggrreeccaa  iinn  eeppooccaa  aarriissttootteelliiaannaa..  

LLaa  ppoolliittiiccaa  ddeelllloo  SSttaattoo  mmooddeerrnnoo  nnoonn  cchhiieeddee  ppiiùù  ““CChhee  ccooss’’ èè  ll ’’ uuoommoo??””   mmaa  èè,,  

ppeerr  ccoossìì  ddiirree,,  ppiiùù  rraaffffiinnaattaa  ee  cchhiieeddee::  ““CChhee  ccooss’’ èè  ll’’ iinnddiivviidduuoo??””   SSiiaammoo  ppaassssaattii  

ddaa  uunn  UUoommoo  UUnniivveerrssaallee,,  qquueessttaa  ccaatteeggoorriiaa  ttrreemmeennddaa,,  aa  ““CChhee  ccooss’’ èè  

ll’’ iinnddiivviidduuoo??””   EE  rriissppoonnddee::  ““LL’’ iinnddiivviidduuoo  èè  iiddeennttiiccoo,,  ppeerr  nnaattuurraa,,  aa  cciiaassccuunn  

aallttrroo  iinnddiivviidduuoo  eedd  èè  lliibbeerroo  eedd  uugguuaallee”” ..  SSeennzzaa  qquueessttaa  ffoorrmmiiddaabbiillee  iinnvveennzziioonnee  

ddeellll ’’ iiddeeaa  ddii  iinnddiivviidduuoo  uugguuaallee,,  rriissaalleennttee  aallllaa  mmeettàà  ddeell  ‘‘660000,,  ppooiicchhéé  nneessssuunnoo  

ccii  aavveevvaa  mmaaii  ppeennssaattoo  pprriimmaa,,  nnoonn  ssii  aavvrreebbbbee  iill  ccoonncceettttoo  ddii  eegguuaagglliiaannzzaa,,  nnéé  

qquueelllloo  ddii  ddeemmooccrraazziiaa,,  nnéé  qquueelllloo  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  oo  qquueelllloo  ddii  mmaaggggiioorraannzzaa..  

TTuuttttee  qquueessttee  ccaatteeggoorriiee  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  cchhee  ffaannnnoo  ffuunnzziioonnaarree,,  ccoossìì  ccoommee  

ffuunnzziioonnaa,,  lloo  SSttaattoo  mmooddeerrnnoo  ee  qquuiinnddii  llaa  ppoolliittiiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee,,  ddiippeennddoonnoo  

ddaallllaa  ddoommaannddaa  iinniizziiaallee  ““CChhee  ccooss’’ èè  ll’’ iinnddiivviidduuoo??””   nnoonn  ““CChhii  èè??””   ee  ddaallllaa  ssuuaa  

rriissppoossttaa  ““ ll ’’ iinnddiivviidduuoo  èè  lliibbeerroo  eedd  eegguuaallee”” ..  SSee  èè  ccoossìì,,  ttuuttttii   ggll ii  iinnddiivviidduuii  ssoonnoo  

lliibbeerrii  eedd  eegguuaallii,,  iill  cchhee  vvuuooll  ddiirree  cchhee  ssoonnoo  ttuuttttii  eeqquuiivvaalleennttii,,  cciiaassccuunnoo  vvaallee  

uunnoo,,  uunn  vvoottoo;;  ssee  cciiaassccuunn  iinnddiivviidduuoo  vvaallee  uunn  vvoottoo  ppoottrreemmoo  aavveerree  iill   

mmeeccccaanniissmmoo  ddeellllaa  eelleezziioonnee  ee,,  qquuiinnddii,,  ddeellllaa  rraapppprreesseennttaannzzaa,,  aattttrraavveerrssoo  
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ll ’’ uunniiccoo  ccrriitteerriioo  ppoossssiibbiillee  qquuaannddoo  ssii  ddiiccee  cchhee  ttuuttttii  ggllii  iinnddiivviidduuii  ssoonnoo  uugguuaallii  ee  

vvaallggoonnoo  uunnoo::  iill   ccrriitteerriioo  ddii  mmaaggggiioorraannzzaa..  

OOrraa  ccoommee  llaa  ddoommaannddaa  aarriissttootteelliiccaa  ““CChhee  ccooss''èè  ll ''uuoommoo??””   eerraa  ppoossttaa  aa  

qquuaallccuunnoo  cchhee  nnoonn  ssii  gguuaarrddaavvaa  iinn  ffaacccciiaa  ee  ccoonn  ccuuii  nnoonn  cc’’ eerraa  ccoonnttaattttoo,,  ccoossìì  

aanncchhee  llaa  ddoommaannddaa  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ccoonntteemmppoorraanneeaa  ““CChhee  ccooss''èè  ll ''iinnddiivviidduuoo??””   

nnoonn  ssii  ppoonnee  mmaaii  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa  eedd  èè,,  ppeerr  ccoossìì  ddiirree,,  aassttrraattttaa..  IInnffaattttii  qquuaannddoo  ssii   

ddiiccee  ““cchhee  ccooss''èè  ll ''iinnddiivviidduuoo””   nnoonn  ssii  ppeennssaa  aadd  uunnoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  aa  mmee,,  aa  ttee,,  aa  

lluuii,,  aa  lleeii,,  mmaa  ssii  ppeennssaa  iinn  ggeenneerraallee,,  ffaacceennddoo  qquuiinnddii  aassttrraazziioonnee..  NNeellll’’ aammbbiittoo  

ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee,,  qquueellllaa  cchhee  ssii  cchhiiaammaa  DDeemmooccrraazziiaa  lliibbeerraallee,,  SSttaattoo  

mmooddeerrnnoo,,  qquueessttoo  iinnddiivviidduuoo  cchhee  rriissppoonnddee  aallllaa  ddoommaannddaa  ““CChhee  ccoossaa??””   èè  

lliibbeerroo  eedd  eegguuaallee  ee  ttaallee  ddeevvee  eesssseerree,,  ppeerrcchhéé  aallttrriimmeennttii  nnoonn  ffuunnzziioonnaa  iill   

mmeeccccaanniissmmoo  ddeellllaa  rraapppprreesseennttaannzzaa..  NNoonn  aa  ccaassoo  ssttoo  uussaannddoo  ii ll  tteerrmmiinnee  

iinnddiivviidduuoo  aall  mmaasscchhiillee,,  iinn  qquuaannttoo  cciittttaaddiinnoo  eelleettttoorree,,  ppeerrcchhéé  eeggllii   èè  iinntteerrrrooggaattoo  

ee  ppeennssaattoo  ccoommee  mmaasscchhiillee..  

QQuuaannddoo  ll ’’ iinnddiivviidduuoo  vviieennee  ppeerròò  iinntteerrrrooggaattoo  nnoonn  ssoolloo  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  

ppoolliittiiccoo,,  mmaa  aanncchhee  ddaa  qquueelllloo  ddeellll ’’ eeccoonnoommiiaa,,  uussaannddoo  qquueessttaa  ccaatteeggoorriiaa  iinn  

sseennssoo  mmoollttoo  vvaassttoo,,  llaa  rriissppoossttaa  cchhee  ll’’ eeccoonnoommiiaa  ddàà  aallllaa  ddoommaannddaa  ““CChhee  ccoossaa??””   

èè  cchhee  ll’’ iinnddiivviidduuoo  èè  pprroopprriieettaarriioo::  èè  cciiooèè  qquueellll’’ eesssseerree  cchhee  ppeerr  nnaattuurraa,,  

aattttrraavveerrssoo  llaa  ssuuaa  rraazziioonnaalliittàà,,  iill  ssuuoo  llaavvoorroo,,  llaa  ssuuaa  iinnttrraapprreennddeennzzaa,,  qquueellllaa  cchhee  

ssii  cchhiiaammaa  iinn  iinngglleessee  ““ iinndduussttrriioossiittàà”” ,,  aaccqquuiissiissccee  ppoosssseessssii  ee  ppuuòò  ccaappiittaalliizzzzaarree..  

IIll   ccoossiiddddeettttoo  iinnddiivviidduuaalliissmmoo  ppoosssseessssiivvoo..  CChhii  nnoonn  aaccqquuiissiissccee  ppoosssseessssii,,  iill   

nnuullllaatteenneennttee,,  èè  uunnoo  cchhee  nnoonn  èè  aabbbbaassttaannzzaa  iinndduussttrriioossoo  ee  aabbbbaassttaannzzaa  

rraazziioonnaallee::  qquuiinnddii,,  èè  ccoollppaa  ssuuaa  ee  vveennddee  iill  ssuuoo  llaavvoorroo..  TTaannttoo  ppeerr  ddiirree  cchhee  llaa  

tteeoorriiaa  mmooddeerrnnaa,,  nneellll ’’ iinnccrroocciioo  ffrraa  ppoolliittiiccaa  eedd  eeccoonnoommiiaa,,  èè  mmoollttoo  ccoommpplleessssaa  ee  

aanncchhee,,  vvoolleennddoo,,  ccoonnttrraaddddiittttoorriiaa  nneellllaa  ssuuaa  llooggiiccaa  eelleemmeennttaarree,,  ppeerrcchhéé  

ll’’ iinnddiivviidduuoo  cchhee  nneellllaa  ppoolliittiiccaa  èè  ppeerrffeettttaammeennttee  uugguuaallee  ee  lliibbeerroo,,  

nneellll ’’ eeccoonnoommiiaa,,  iinnvveeccee,,  èè  ddeell  ttuuttttoo  ddiiffffeerreennttee  ee  ssii  ddiiffffeerreennzziiaa  iinn  bbaassee  aall llaa  

pprroopprriieettàà..  

EE,,  ttuuttttaavviiaa,,  nnoonnoossttaannttee  qquueessttaa  ssttrraannaa  llooggiiccaa,,  llaa  mmooddeerrnniittàà,,  ddaattaa  ddaallllaa  ppoollii ttiiccaa  

ee  ll ’’ eeccoonnoommiiaa  aassssiieemmee,,  hhaa  uunnaa  ggrraannddee  ccooeerreennzzaa  ppeerrcchhéé  rriippeettee  qquueessttaa  

ddoommaannddaa  ““CChhee  ccooss’’ èè??””   ee  ssii  rriissppoonnddee  ccooeerreenntteemmeennttee..  NNee  sseegguuee  uunn  

oorrggaanniiggrraammmmaa  ppoolliittiiccoo  cchhee  ssii  iinnccrroocciiaa  ppeerrffeettttaammeennttee  ccoonn  ll ’’ eeccoonnoommiiaa,,  cchhee  

hhaa  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  bbeenn  nnoottee  iinn  eeppooccaa  ccoonntteemmppoorraanneeaa..  PPeerr  iinncciissoo,,  iill  ffaammoossoo  

pprroobblleemmaa  ddeellllaa  eegguuaagglliiaannzzaa--ddiiffffeerreennzzaa  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aallll ’’ aarrttiiccoolloo  33  èè  ttuuttttoo  
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ddeennttrroo  qquueessttaa  ssccaattoollaa  llooggiiccaa::  ““CChhee  ccooss’’ èè??””   

OOrraa  ppeerr  aassssuummeerree  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  rraaddiiccaallmmeennttee  aallttrroo,,  oo  mmeegglliioo,,  ppeerr  

ddeeffiinniirree  ccoommee  ii ll  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ffeemmmmiinniissttaa  ppoossssaa  eesssseerree  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  

rraaddiiccaallmmeennttee  aallttrroo,,  ll ''ooppeerraazziioonnee  èè  mmoollttoo  sseemmpplliiccee::  bbaassttaa  ccaammbbiiaarree  llaa  

ddoommaannddaa  ee  cchhiieeddeerree  ““CChhii  èè??””   AAnnzzii,,  ““CChhii  sseeii??””   QQuueessttoo  ssppoossttaammeennttoo  ddii  

ddoommaannddaa  ccrreeaa  uunn  ttiippoo  ddii  ssooggggeettttiivviittàà  cchhee  èè  rraaddiiccaallmmeennttee  aallttrraa..  PPeerrcchhéé  

rraaddiiccaallmmeennttee  aallttrraa??  PPeerrcchhéé  nnoonn  èè  pprreevviissttaa,,  nnoonn  ssoolloo  ddaallll ''oorrggaanniiggrraammmmaa  

ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee,,  mmaa  nnoonn  èè  mmaaii  ssttaattaa  pprreevviissttaa  iinn  ttuuttttaa  llaa  ssttoorriiaa  ddii  

cciiòò  cchhee  iinn  OOcccciiddeennttee  ssii  cchhiiaammaa  ppoolliittiiccaa..  QQuueessttaa  ddoommaannddaa  nnoonn  èè  mmaaii  ssttaattaa  

ppoossttaa..  CChhee  llaa  ppoollii ttiiccaa  aabbbbiiaa  aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  uunnaa  ssooggggeettttiivviittàà  ddeeffiinniittaa  ddaa  uunnaa  

ddoommaannddaa  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa,,  qquuaallee  qquueellllaa  cchhee  cchhiieeddee  ““CChhii  sseeii??””   nneellllaa  ssttoorriiaa  

ddeellll ’’OOcccciiddeennttee  nnoonn  èè  mmaaii  ssuucccceessssoo  eedd    èè  ppeerrcciiòò  aannoommaalloo..  

MMaa  iinn  cchhee  sseennssoo  iill  ffeemmmmiinniissmmoo  ee  llaa  ppoolliittiiccaa  ddeell  ffeemmmmiinniissmmoo,,  oo  mmeegglliioo  llaa  

ppoolliittiiccaa  sseeccoonnddoo  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  sseessssuuaallee,,  rriieennttrraa  iinn  qquueessttaa  aalltteerriittàà  rraaddiiccaallee,,  iinn  

qquueessttaa  ddoommaannddaa  cchhee  nnoonn  cchhiieeddee  ppiiùù  ii ll  ““CChhee  ccoossaa”” ,,  mmaa  iill  ““CChhii??””   AA  uunn  

pprriimmoo  aapppprroocccciioo  sseemmbbrraa  cchhee,,  aallmmeennoo  nneell  ssuuoo  oorriizzzzoonnttee  ggeenneerraallee,,  iill   

ffeemmmmiinniissmmoo  ssii  ssiiaa  sseemmpprree  rriiffeerriittoo  aallllaa  ddoommaannddaa  ““CChhee  ccoossaa??””   ppeerrcchhéé  iinn  uunn  

cceerrttoo  sseennssoo  ssii  èè  cchhiieessttoo  ee  aannccoorraa  ssii  cchhiieeddee  cchhee  ccooss''èè  llaa  ddoonnnnaa..  CC’’èè  iinnffaattttii   

ttuuttttaa  uunnaa  rriissoonnaannzzaa  ddeell  ffeemmmmiinniissmmoo  iinnttoorrnnoo  aa  qquueessttaa  ddoommaannddaa..  PPeerr  33000000  

aannnnii  llaa  ffiilloossooffiiaa  ee  llaa  ppoolliittiiccaa  ssii  ssoonnoo  cchhiieessttee  cchhee  ccooss’’ èè  ll ’’ uuoommoo,,  ee  iill   

ffeemmmmiinniissmmoo  ccaammbbiiaa  llaa  ddoommaannddaa::  ““CChhee  ccooss’’ èè  llaa  ddoonnnnaa??””   QQuueessttaa  ddoommaannddaa  

èè  iimmppoorrttaannttee,,  ppeerrcchhéé  ffaa  eemmeerrggeerree  ggiiàà  aa  lliivveelllloo  lliinngguuiissttiiccoo,,  eelleemmeennttaarree,,  

ll’’ aannoommaalliiaa  ddeellllaa  ddoommaannddaa  sstteessssaa..  PPaarrllaannddoo  iinnffaattttii  ddeellll ’’ uuoommoo  ssii  èè  sseemmpprree  

iinntteessoo  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ppaarrllaarree  aanncchhee  ddeellllaa  ddoonnnnaa,,  ssii  iinntteennddeevvaa,,  cciiooèè,,  ii ll   

ggeenneerree  uummaannoo..  SSee  iinnvveeccee  ddiiccoo::  ““CChhee  ccooss’’ èè  llaa  ddoonnnnaa??”” ,,  mmeettttoo  iinn  eevviiddeennzzaa  

cchhee  ffiinn  qquuii  ssii  èè  ppaarrllaattoo  pprroopprriioo  ddii  uuoommoo,,  cchhee  pprreetteennddeevvaa  ddii  vvaalleerree  ppeerr  ii ll   

ggeenneerree  uummaannoo  ee  llaa  ssuuaa  pprreetteessaa  èè  ddii  eessttrreemmaa  aarrrrooggaannzzaa  ee  vviioolleennzzaa..  

QQuuiinnddii  èè  iimmppoorrttaannttee  aanncchhee  qquueessttaa  ddoommaannddaa,,  ““CChhee  ccooss''èè  llaa  ddoonnnnaa??””   ee,,  

ttuuttttaavviiaa,,  rriimmaannee  sseemmpprree  nneellll ''aammbbiittoo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  cchhee  ppaarrllaa  ddeell  ““CChhee  ccoossaa””   

ee,,  qquuiinnddii,,  ddii  qquueessttaa  ppoollii ttiiccaa  cchhee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa..  SSee  iinnffaattttii   iioo  

cchhiieeddoo  ““CChhii  sseeii  ttuu??””   rriivvoollggoo  uunnaa  ddoommaannddaa  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa,,  mmaa  ssee  ddoommaannddoo  

““CChhee  ccooss''èè  llaa  ddoonnnnaa??””   nnoonn  ssttoo  gguuaarrddaannddoo  nneessssuunnaa  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  bbeennssìì,,  ppeerr  

ccoossìì  ddiirree,,  ttuuttttee,,  mmaa  iinn  vveerriittàà  uunn''iiddeeaa  aassttrraattttaa  ddii  DDoonnnnaa..  

DDii  qquuii  llaa  ccoossiiddddeettttaa  ddeerriivvaa  eesssseennzziiaalliissttaa,,  oo  mmeettaaffiissiiccaa,,  ddii  mmoollttaa  tteeoorriiaa  
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ffeemmmmiinniissttaa..  QQuueessttaa  ddoommaannddaa  èè  qquuiinnddii  iimmppoorrttaannttee,,  mmaa  ssoolloo  ccoommee  

iinnttrroodduuzziioonnee  ddiirroommppeennttee  vveerrssoo  uunnaa  aalltteerriittàà,,  vveerrssoo  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  aallttrroo;;  ssee  

ccii  ssii  ffeerrmmaa  llìì,,  ppeerròò,,  ssii  ccaaddee  nneellll ''eesssseennzziiaalliissmmoo  ee  ssii  rriimmaannee  nneellllaa  vveecccchhiiaa  

llooggiiccaa  ppaattrriiaarrccaallee  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ccoommee  ““CChhee  ccoossaa”” ..  IIll  ffeemmmmiinniissmmoo  cc''èè  

ppaassssaattoo,,  mmaa  nnoonn  ssii  èè  ffeerrmmaattoo  llìì..  

NNeell  ffeemmmmiinniissmmoo,,  ssiiaa  qquueelllloo  iittaalliiaannoo  ccoommee  iinn  ggeenneerraallee,,  ccii  ssoonnoo  dduuee  tteerrmmiinnii,,  

dduuee  ssllooggaann  --  cchhiiaammiiaammoollii  ppuurree  ccoossìì  --  cchhee  ssoonnoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssiiggnniiffiiccaannttii   

ppeerr  qquuaallssiiaassii  ddoonnnnaa  ssee  nnee  ssiiaa  mmaaii  ooccccuuppaattaa::  iill  ffaammoossoo  ppaarrttiirree  ddaa  sséé  ee  llee  

rreellaazziioonnii  ffrraa  ddoonnnnee..  SSeennzzaa  eennttrraarree  nneell  ddeettttaagglliioo,,  èè  cchhiiaarroo  cchhee  ii ll  ppaarrttiirree  ddaa  sséé  

ccoommiinncciiaa  aa  nnoommiinnaarree  qquueessttoo  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa,,  qquueessttaa  uunniicciittàà  ccoonnccrreettaa  cchhee,,  

iinndduubbbbiiaammeennttee,,  èè  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  ddaa  mmoollttii  ““CChhee  ccoossaa”” ..    

PPoonnggoo  mmee  ccoommee  eesseemmppiioo,,  ppeerr  mmaaggggiioorree  cchhiiaarreezzzzaa..  CChhee  ccoossaa  ssoonnoo??  SSoonnoo  

ssiiccuurraammeennttee  uunnaa  ddoonnnnaa,,  cceerrccoo  ddii  eesssseerree  uunnaa  ffii lloossooffaa,,  cceerrccoo  ddii  eesssseerree  uunnaa  

ffeemmmmiinniissttaa,,  ssoonnoo  uunnaa  mmeelloommaannee;;  ttuuttttii  qquueessttii  aassppeettttii  ssoonnoo  ttaannttii  ““ cchhee  ccoossaa””   

cchhee  mmii  ddeeffiinniissccoonnoo  ee,,  ttuuttttaavviiaa,,  ddiivveennttaannoo  ppiiùù  ccoonnccrreettii,,  oossssiiaa  aassssuummoonnoo  

ssiiggnniiffiiccaattoo,,  ssee  iioo  nnoonn  ppaarrttoo  ddaa  uunnoo  ddii  qquueessttii  CChhee  ccoossaa,,  ssee  iioo  nnoonn  ddiiccoo  

AAddrriiaannaa  iinn  qquuaannttoo  ffeemmmmiinniissttaa  oo  ffiilloossooffaa  oo  ddoonnnnaa,,  mmaa  ssee  iioo  ppaarrttoo  

eessaattttaammeennttee  ddaa  mmee,,  ddaallllaa  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa  qquuii  eedd  oorraa  ddoovvee  ssoonnoo..  ““QQuuii  eedd  oorraa  

nneellllaa  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa  ddoovvee  ssoonnoo””   ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  iioo  mmeettttoo  iinn  pprriimmoo  ppiiaannoo  llaa  

mmiiaa  uunniicciittàà  ee  pprrooppoonnggoo  aa  vvooii  uunn  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa  eedd  èè  qquueessttoo  cchhee  iioo  ssttoo  

mmeetttteennddoo  nneellll ''aammbbiittoo  ddeellllaa  ssttrraatteeggiiaa  ppoollii ttiiccaa..  

OOrraa,,  qquueessttaa  nnoommiinnaazziioonnee  --  ppaarrttiirree  ddaa  mmee,,  ppaarrttiirree  ddaa  sséé  ––  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  

ooggnnuunnaa  ppaarrttee  ddaa  sséé  ccoonnccrreettaammeennttee  ccoossìì  ccoommee  èè,,  ccoonn  ll ''eessppeerriieennzzaa  ddeellllaa  ssuuaa  

vviittaa  cchhee  èè  uunnaa  eessiisstteennzzaa  ccoonnccrreettaa,,  uunniiccaa,,  oovvvviiaammeennttee  sseessssuuaattaa;;  nnoonn  ccrreeddoo  ddii  

ddoovveerr  ssppiieeggaarree  cchhee  iill  ppaarrttiirree  ddaa  mmee  èè  ppaarrttiirree  ddaa  ttuuttttaa  llaa  ccoonnccrreetteezzzzaa    ddeellllaa  

mmiiaa  ssooggggeettttiivviittàà  uunniiccaa,,  aa  ccuuii  ppeerrttiieennee  iinnnnaannzziittuuttttoo  llaa  sseessssuuaazziioonnee..  PPaarrttiirree  ddaa  

sséé  èè  ii ll  mmooddoo  ffeemmmmiinniissttaa  ppeerr  nnoommiinnaarree  qquueelllloo  cchhee,,  aappppuunnttoo,,  HHaannnnaahh  AArreennddtt  

cchhiiaammaa  llaa  ddoommaannddaa  ffoonnddaammeennttaallee  ddii  ooggnnii  ppoolliittiiccaa  ppoossssiibbii llee::  ““CChhii  sseeii  ttuu??””   

EE’’   uunn  aallttrroo  mmooddoo  ppeerr  ddiirree  cchhee  ii ll  CChhii,,  ccoonnttrraarriiaammeennttee  aall  CChhee  ccoossaa,,  ssii   

rriiffeerriissccee  sseemmpprree  aa  uunnaa  ssooggggeettttiivviittàà  ccoonnccrreettaa,,  uunniiccaa,,  qquuii  eedd  oorraa,,  cchhee  ssii  ppuuòò  

gguuaarrddaarree  iinn  ffaacccciiaa;;  ddii  ttuuttttee  vvooii  cchhee  ssiieettee  qquuii,,  ooggnnuunnaa  ddii  nnooii  hhaa  iill  ssuuoo  vvoollttoo,,  

cchhee  èè  ddiivveerrssoo  ddaaii  vvoollttii  ddii  ttuuttttii  ee  ddii  ttuuttttee  ccoolloorroo  cchhee  vviisssseerroo,,  cchhee  vviivvoonnoo  ee  cchhee  

vviivvrraannnnoo..  EE  qquueessttoo  èè  ccoossìì  eevviiddeennttee  ddaa  nnoonn  ddoovveerrlloo  ssppiieeggaarree..  

PPaassssiiaammoo  aall  sseeccoonnddoo  ccoonncceettttoo,,  cchhee  èè  ffoorrssee  aannccoorraa  ppiiùù  ccrruucciiaallee,,  qquueelllloo  ddeellllaa  
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rreellaazziioonnee  ffrraa  ddoonnnnee..  RReellaazziioonnee  ffrraa  ddoonnnnee  vvuuooll  ddiirree  cchhee  iill  ppaarrttiirree  ddaa  sséé,,  oossssiiaa  

ll’’ eemmeerrggeennzzaa  ddii  qquueessttoo  CChhii,,  ddii  qquueessttaa  uunniicciittàà  ee  ssooggggeettttiivviittàà  ccoonnccrreettaa,,  nnoonn  

ppuuòò  ssttaarree  sseennzzaa  llaa  rreellaazziioonnee  aallll ''aallttrraa;;  ssee  iioo  ppaarrttoo  ddaa  mmee  nneellll ''iissoollaammeennttoo,,  

sseennzzaa  aallccuunnaa  rreellaazziioonnee  ccoonn  aallttrree  ddoonnnnee  aallttrreettttaannttoo  uunniicchhee,,  aallttrreettttaannttoo  CChhii  ee  

aallttrreettttaannttoo  ppaarrtteennttii  ddaa  sséé,,  ccoossaa  vvuuooll  ddiirree  ppaarrttiirree  ddaa  mmee??  IIll  ppaarrttiirree  ddaa  sséé  

cceerrttaammeennttee  iimmpplliiccaa  llaa  rreellaazziioonnee  ffrraa  ddoonnnnee,,  ii   dduuee  ssllooggaann  ssttaannnnoo  uunnoo  

nneellll ''aallttrroo  ccoommee  iinn  uunnaa  ppeerrffeettttaa  llooggiiccaa,,  mmaa  ii ll  CChhii  sseeii  rreennddee  mmoollttoo  ppiiùù  cchhiiaarraa  

llaa  rreellaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  iinnssiittaa  nneellllaa  nnoommiinnaazziioonnee,,  nneell  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa  ccoonn  llaa  

ssooggggeettttiivviittàà  ccoonnccrreettaa..  IIll  CChhii  sseeii  ccoommppoorrttaa  aallmmeennoo  dduuee  ppeerrssoonnee,,  iioo  cchhee  

cchhiieeddoo  aa  ttee;;  èè  uunnaa  ddoommaannddaa  cchhee  uunnaa  rriivvoollggee  aallll ''aallttrraa  ee  cchhee  iimmpplliiccaa  sseemmpprree  llaa  

rreellaazziioonnee..  IIll  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa,,  oossssiiaa  llaa  ssooggggeettttiivviittàà  ccoonnccrreettaa,,  iill  CChhii  hhaa  llaa  ssuuaa  

uunniiccaa  rreeaallttàà  nneellllaa  rreellaazziioonnee  ccoonn  aallttrree  ssiinnggoollaarriittàà,,  cchhee  iinnssiieemmee  ssii  

ccoossttrruuiissccoonnoo  pprroopprriioo  nneell  gguuaarrddaarrssii  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa  oo  nneell  ffaarree  pprraattiiccaa  iinnssiieemmee,,  

ddoovvee  ooggnnuunnaa  ppaarrttee  ddaa  sséé  ee  vvaallee  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  èè;;  ttuuttttoo  qquueessttoo  èè  uunnaa  pprraattiiccaa  

cchhee  ccoossttrruuiissccee  uunn  sseennssoo  ee  qquueessttoo  sseennssoo  ccoonnddiivviissoo  --  cchhee  nnoonn  èè  ppiiùù  ““CChhee  

ccooss''èè  llaa  ddoonnnnaa??””   --  ssggoorrggaa  ddaallllaa  pprraattiiccaa  ee  ddàà  aanncchhee  sseennssoo  aa    cciiaassccuunnaa,,  iinn  

qquuaannttoo  cciiaassccuunnaa  èè  cchhii  èè  ee  ppaarrttee  ddaa  sséé..  

IIoo  ccrreeddoo  cchhee  ssee  ccii  iinnccoonnttrriiaammoo  qquuii,,  vvuuooll  ddiirree  cchhee  qquuii  ccii  hhaa  ssppiinnttoo  qquuaallccoossaa  

cchhee  ppoottrreemmmmoo  cchhiiaammaarree  iill   ddeessiiddeerriioo  ddii  cciiaassccuunnaa  ddii  ttrroovvaarrccii  qquuii  ee  ddii  ppaarrllaarree  

ddii  ddoonnnnee  ee  ddii  ppoolliittiiccaa..  QQuuii  nnoonn  cc''èè  llaa  DDoonnnnaa,,  qquuii  ccii  ssoonnoo  ssiinnggoollaarriittàà,,  uunniicciittàà  

ccoonnccrreettee  ccoonn  eessppeerriieennzzee  ddii  vviittaa  ccoonnccrreettee  ee,,  ppeerròò,,  cc''èè  aanncchhee  uunnaa  rreellaazziioonnee,,  uunn  

sseennssoo  ccoommuunnee  cchhee  ccii  ttiieennee  iinnssiieemmee,,  cchhee  nnoonn  èè  mmaaii  ddii  ttiippoo  ggeenneerraallee,,  ppeerrcchhéé  

nnoonn  ssiiaammoo  iinn  rreellaazziioonnee  ttuuttttee,,  mmaa  ssoonnoo  rreellaazziioonnii  mmoollttoo  ssppeecciiffiicchhee..  IIoo  ppoottrreeii  

nnoommiinnaarree  qquuii  ii ll  ttiippoo  ddii  rreellaazziioonnee  cchhee  ddàà  sseennssoo  aall  mmiioo  ppaarrttiirree  ddaa  mmee::  vviissttoo  

cchhee  qquueessttoo  èè  uunn  ccoonnvveeggnnoo  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaall  FFiilloo  ddii  AArriiaannnnaa,,  ssoonnoo  rreellaazziioonnii  

pprreecciissee  ccoonn  ii ll  FFii lloo  ddii  AArriiaannnnaa,,  ccoonn  AAnnnnaa,,  ccoonn  RReessii,,  ccoonn  MMaarriiaa,,  ccoonn  

LLoorreeddaannaa,,  mmaa  uunn''aallttrraa  rreellaazziioonnee  hhoo  ccoonn  LLiiddiiaa  ee  ccoossìì  vviiaa..  

CCoossaa  vvoogglliioo  ddiirree??  ccoossaa  cc''eennttrraa  ccoonn  llaa  ppoollii ttiiccaa??  CC''eennttrraa,,  ppeerrcchhéé  nnooii  aabbbbiiaammoo  

aa  ddiissppoossiizziioonnee  uunn  oorrggaanniiggrraammmmaa  ppoolliittiiccoo  ee  qquuiinnddii  uunn  ll iinngguuaaggggiioo  ppoolliittiiccoo,,  

cchhee  èè  qquueelllloo  aaccccrreeddiittaattoo,,  qquueelllloo  cchhee  vviieennee  ppaarrllaattoo  ddaaii  ggiioorrnnaallii,,  ddaallllaa  

tteelleevviissiioonnee  eedd  èè  ccoossttrruuzziioonnee  lliinngguuiissttiiccaa  bbaassaattaa  ee  ssggoorrggaannttee  ddaallllaa  ddeeffiinniizziioonnee  

““CChhee  ccooss''èè  ll ''iinnddiivviidduuoo”” ..  QQuuiinnddii  aabbbbiiaammoo  qquueessttaa  rreeaallttàà  ddii  lliinngguuaaggggiioo  ddii  

oorrddiinnee  ssiimmbboolliiccoo;;  ddaa  uunn’’aallttrraa  ppaarrttee  aabbbbiiaammoo  uunn''aallttrraa  rreeaallttàà  ddii  ll iinngguuaaggggiioo,,  

bbaassaattaa  ssuu  uunnaa  ddiivveerrssaa  ccoonncceezziioonnee  ddeellllaa  ssooggggeettttiivviittàà,,  cchhee  èè  aappppuunnttoo  iill   
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ll iinngguuaaggggiioo  ffeemmmmiinniissttaa..  GGrraann  ppaarrttee  ddeell  lliinngguuaaggggiioo  ffeemmmmiinniissttaa  

ccoonntteemmppoorraanneeoo,,  ii ttaalliiaannoo  ee  iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  ppuurr  nneellllee  ssuuee  vvaarriiee  rreeaallttàà  ee  

ssccaannssiioonnii  vvaarriieeggaattee,,  ddiivveerrssee,,  aanncchhee  ccoonnfflliittttuuaallii,,  pprreetteennddee  ssiinn  ddaallll ’’ iinniizziioo  ddii  

eesssseerree  ppoolliittiiccoo  eedd  èè  uunn  ll iinngguuaaggggiioo  cchhee  iinnaanneellllaa  ddeeii  sseennssii  cchhee  hhaannnnoo  mmoollttoo  aa  

cchhee  vveeddeerree  ccoonn  qquueessttaa  ddoommaannddaa  ““CChhii  sseeii??”” ..  EE''  uunn  lliinngguuaaggggiioo  ppiiùù  ccoonnccrreettoo,,  

qquueelllloo  ddeell  ffaacccciiaa  aa  ffaacccciiaa,,  ddeellll ''uunniicciittàà  ee  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  ddoovvee  ll ''uunnaa  nnoonn  ppuuòò  

ssttaarree  sseennzzaa  ll ’’ aallttrraa  ee  llaa  rreellaazziioonnee  èè  sseemmpprree  ccoonntteessttuuaallee,,  pprreecciissaa  ee  nnoonn  

ggeenneerraallee..  QQuueessttii  ii  tteerrmmiinnii  ddeell  pprroobblleemmaa..  

MMaa  ll’’ eesssseerree  ffeemmmmiinniissttaa,,  llee  ddoonnnnee,,  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  sseessssuuaallee,,  llaa  rreellaazziioonnee  ffrraa  

ddoonnnnee,,  qquuaannddoo  ssiiaammoo  llàà  nneellll ''aammbbiittoo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee,,  sseemmbbrraa  nnoonn  

ccoonnttaarree  ppiiùù,,  ddiivveennttaa  ddiiffffiicciillee::  llàà  ccii  ssoonnoo  aallttrrii  tteemmppii,,  aallttrrii  lliinngguuaaggggii,,  aallttrree  

llooggiicchhee..  LLaa  mmiiaa  ooppiinniioonnee,,  aalllloorraa,,  èè  cchhee  ssii  ppoossssaa  uussaarree  uunnaa  ddooppppiiaa  ssttrraatteeggiiaa::  

uunnaa,,  ppiiùù  rraaddiiccaallee,,  ccoonnssiissttee  nneell  ccoonnttiinnuuaarree  llee  nnoossttrree  pprraattiicchhee,,  llee  nnoossttrree  

ppoolliittiicchhee  eedd  eesssseerree  ffiieerree  ddii  qquueessttoo  nnoossttrroo  lliinngguuaaggggiioo,,  ddeellll ''uunniicciittàà  ddeellllaa  

rreellaazziioonnee,,  sseennzzaa  mmaaii  vveerrggooggnnaarrccii  ddeellllaa  ccoonnccrreetteezzzzaa  cchhee  llaa  nnoossttrraa  ppoolliittiiccaa  èè  

ccaappaaccee  ddii  nnoommiinnaarree..  TTaannttoo  ppiiùù  ttaallee  lliinngguuaaggggiioo  èè  aannoommaalloo  eedd  eessttrraanneeoo  aa  

qquueelllloo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  uuffffiicciiaallee,,  ttaannttoo  ppiiùù  vvuuooll  ddiirree  cchhee  llaa  ssuuaa  aalltteerriittàà  èè  

rraaddiiccaallee  ee  cchhee,,  ccoommee  ddiiccee  llaa  ppaarroollaa  sstteessssaa  ““aalltteerriittàà””   ssii  pprreesseennttaa  ccoommee  uunnaa  

eeffffeettttiivvaa  aalltteerrnnaattiivvaa..  QQuuiinnddii,,  iill  lliinngguuaaggggiioo  ddeell  ffeemmmmiinniissmmoo,,  nneellllaa  mmiissuurraa  iinn  

ccuuii  eessccee  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  ddaa  qquueessttaa  ssttaannccaa  ddoommaannddaa  ddeell  ““CChhee  ccoossaa??””   ee  nneellllaa  

mmiissuurraa  iinn  ccuuii  sseemmpprree  ppiiùù  cchhiieeddee  ddeell  ““CChhii??””   èè  nnuuoovvoo  eedd  èè  ppootteennttee,,  ffoorrssee  nnoonn  

eeffffiiccaaccee  ssuull  ppiiaannoo  ""pprraaggmmaattiiccoo"",,  mmaa  ffoorrmmiiddaabbiillee  ccoommee  pprroodduuzziioonnee  ddii  sseennssoo  

ppoolliittiiccoo..  QQuueessttaa  èè  uunnaa  ggrraannddee  ssffiiddaa,,  cchhee  nnoonn  ssii  ggiiooccaa  aa  ttaavvoolliinnoo  ddiissqquuiisseennddoo  

ddii  HHaannnnaahh  AArreennddtt,,  mmaa  cchhee  ssii  rraaccccoogglliiee  nneellllee  pprraattiicchhee..  

DD''aallttrraa  ppaarrttee  cc’’ èè  uunnaa  sseeccoonnddaa  vviiaa,,  ee  ssoonnoo  dd''aaccccoorrddoo  ccoonn  ttuuttttee  qquueellllee  ccoommee  

LLiiddiiaa  cchhee  lloo  hhaannnnoo  ggiiàà  ddeettttoo,,  eedd  èè  qquueellllaa  ddii  nnoonn  bbuuttttaarree  vviiaa  nniieennttee..  CCiiòò  

ssiiggnniiffiiccaa  aacccceettttaarree  cchhee  iinn  qquueell  lluuooggoo  iimmppuurroo,,  ccoommpprroommeetttteennttee  cchhee  èè  llaa  

ppoolliittiiccaa,,  ssii  iinnccrroocciinnoo  iill   lliinngguuaaggggiioo  ddeell  CChhii  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ffeemmmmiinniissttaa  ee  

qquueelllloo  ppaattrriiaarrccaallee  ddeell  CChhee  ccoossaa,,  aacccceettttaarree  qquueessttii  iinnccrrooccii  ee  aaddoottttaarree  qquueeii  

ppuunnttii  ddii  ffoorrzzaattuurraa  ccuullttuurraallee,,  cchhee  hhaannnnoo  aappppuunnttoo  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  aapprriirree  ddeeggllii  

ssppiirraaggllii  ddii  ggrraannddee  eevveerrssiioonnee,,  ddii  mmeetttteerree  iinn  ccrriissii..  PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa,,  ppeerr  

eesseemmppiioo,,  llaa  sseessssuuaazziioonnee  ddeell  lliinngguuaaggggiioo,,  cc''èè  uunnaa  nnoorrmmaattiivvaa  CCaasssseessee  ppeerr  

ll ''aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  ccii  ssoonnoo  ddeellllee  ddiirreettttiivvee  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo,,  aalllloorraa  ssii  

aassssuummaannoo  qquueessttii  ppuunnttii  ddii  ddiirroommppeennzzaa  ppeerr  ccoossee  aanncchhee  pprroovvooccaattoorriiee  cchhee,,  
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nnaattuurraallmmeennttee,,  nnoonn  ccaammbbiiaannoo  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeell  ffeemmmmiinniissmmoo  ee  ddeellllaa  ppaaccee  nneell  

mmoonnddoo,,  mmaa  ssoonnoo  sseemmpprree  qquueeggllii  eelleemmeennttii  ddii  rriiccooddiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ccooddiiccii  

ssiimmbboolliiccii  ee  ccoommee  ttaallii  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttii..  FFaarree  lleevvaa  ddoovvee  ssii  ppuuòò,,  aannddaannddoo  nneell   

ccoommpprroommeessssoo  mmaa  nneeggoozziiaannddoolloo,,  ccoommee  ssii  ssttaa  nneeii  ppaarrttiittii,,  mmaa  aavveennddoo  llaa  ffoorrzzaa  

ddii  ttrraattttaarree  ccoonn  lloorroo..  

NNaattuurraallmmeennttee  èè  ddiiffffiicciillee,,  ppeerròò  llaa  ssffiiddaa  èè  aallttaa..  

AAnncchh''iioo  llaavvoorroo  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii,,  bbeenncchhéé  ll ''UUnniivveerrssiittàà  nnoonn  ssiiaa  ccoommee  iill   

PPaarrllaammeennttoo,,  eedd  aanncchhee  llìì  cc''èè  uunnaa  ggrraannddee  ccaappaacciittàà  ddii  iinnttrraavveeddeerree  ggllii  ssppiirraaggllii  ddii  

rroottttuurraa  ccuullttuurraallee  ee  ddii  ffaarrll ii   ffuunnzziioonnaarree..  LLaa  mmooddeerraazziioonnee  oo  llaa  ddeepprreessssiioonnee  

ffaannnnoo  ssìì  cchhee  iill  vveecccchhiioo  lliinngguuaaggggiioo  ddeell  ““CChhee  ccoossaa??””   ccoonnttiinnuuii  ssuullllaa  ssuuaa  ssttrraaddaa  

ee  cchhee  iill  ll iinngguuaaggggiioo  ddeell  ““CChhii??””   nnoonn  iinntteerrffeerriissccaa  mmaaii;;  ssee  cciiòò  aavvvviieennee  ssii  

ppoossssoonnoo  ffaarree  qquuaannttii  ccoonnvveeggnnii  ssii  vvuuoollee,,  mmaa  ppooii  ssii  oottttiieennee  bbeenn  ppooccoo..  

QQuuaallcchhee  tteemmppoo  ffaa  ssuu  MMiiccrrooMMeeggaa  hhoo  ffaattttoo  uunnaa  ggaarrbbaattaa  ppoolleemmiiccaa  ccoonn  uunn  

ffiilloossooffoo  aammeerriiccaannoo  cchhee  ssii  cchhiiaammaa  RRoorrttyy,,  iill  qquuaallee  ddiiccee  uunnaa  ccoossaa  cchhee  ppuuòò  

eesseemmpplliiffiiccaarree  bbeennee  qquueelllloo  cchhee  hhoo  iinn  mmeennttee..  EEggllii  ddiiccee::  ooggnnii  qquuaallvvoollttaa  ssii  èè  

ppaassssaattii  ddaa  uunn  mmooddeelllloo  ppoolliittiiccoo  aadd  uunn  aallttrroo,,  ddaall  ssiisstteemmaa  mmeeddiiooeevvaallee  ddii  

ddoommiinniioo  aa  qquueelllloo  ddeellllaa  mmoonnaarrcchhiiaa  rriinnaasscciimmeennttaallee,,  ddaa  llìì  aall ll ''aassssoolluuttiissmmoo  ee  ddaa  

qquueessttoo  aalllloo  ssttaattoo  mmooddeerrnnoo,,  ccii  ssoonnoo  ssttaattii  mmoommeennttii  ddii  ggrraannddee  rroottttuurraa,,  ddii  

eeffffeettttiivvoo  ccaammbbiiaammeennttoo,,  mmoommeennttii  iinn  ccuuii  eennttrraavvaannoo  iinn  ccoonnffllii ttttoo  dduuee  

lliinngguuaaggggii..  CC’’èè  iinnffaattttii  uunn  pprriimmoo  lliinngguuaaggggiioo  aaccccrreeddiittaattoo  ee  ddiiffffuussoo,,  qquueelllloo  

ccoommuunnee  cchhee  ppaassssaa  ppeerr  nnoorrmmaallee,,  nnaattuurraallee::  iioo  ddiiccoo  ppoolliittiiccaa  ee  ssuubbiittoo  ppeennssaattee  

aallllaa  ppoollii ttiiccaa  ccoommee  SSttaattoo,,  ccoommee  iissttiittuuzziioonnee;;  ddiiccoo  ddeemmooccrraazziiaa  ee  ssuubbiittoo  ccaappiittee  

cchhee  ddeemmooccrraazziiaa  èè  qquueell  mmooddeelllloo  aa  mmaaggggiioorraannzzaa,,  ppeerr  rraapppprreesseennttaannzzaa  ee  vviiaa  

ddiicceennddoo;;  ddiiccoo  ll iibbeerrttàà  ee  ssii  iinntteennddee  lliibbeerrttàà    ddaa……  oo  lliibbeerroo  mmeerrccaattoo..  NNeeii  ggrraannddii   

mmoommeennttii  ddii  ppaassssaaggggiioo  dduunnqquuee,,  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  iill  ccaammbbiiaammeennttoo  ssii  èè  

vveerriiffiiccaattoo,,  cc''èè  ssttaattoo  lloo  ssccoonnttrroo  ffrraa  qquueessttoo  ll iinngguuaaggggiioo  ccoommuunnee  eedd  uunn  aallttrroo  

aannoommaalloo  cchhee  vveenniivvaa  ccrreeaattoo  iinn  lluuoogghhii  sseeppaarraattii,,  ccoommee  nneell  sseeppaarraattiissmmoo  

ffeemmmmiinniissttaa  oo  ccoommee  iinn  qquueesstt''aauullaa  ddoovvee  ssiiaammoo  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo,,  cchhee  nnoonn  èè  

sseeppaarraattiissmmoo  iinn  sseennssoo  ssttrreettttoo,,  mmaa  èè  ccoommuunnqquuee  uunn  lluuooggoo  ddoovvee  ssii  ppaarrllaa  uunn  

lliinngguuaaggggiioo  iill  ccuuii  sseennssoo  èè  ssttaattoo  ccrreeaattoo  ddaa  ddeellllee  pprraattiicchhee  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  

ccoonnddiivviissee  ddaallllaa  ppoolliittiiccaa  uuffffiicciiaallee..  QQuueessttoo  lliinngguuaaggggiioo  aallttrroo,,  qquueessttaa  ccrreeaazziioonnee  

ddii  sseennssoo,,  vviieennee  ddeeffiinniittoo  ddaa  RRoorrttyy  ““pprrooffeettiiccoo””   ee  iioo  aacccceettttoo  qquueessttoo  vvooccaabboolloo  

cchhee  mmii  ppiiaaccee  mmoollttoo;;  pprrooffeettiiccoo  vvuuooll  ddiirree  cchhee  ddiiccee  ““pprriimmaa”” ,,  cchhee  pprreeddiiccee  uunn  

ttiippoo  ddii  lliinngguuaaggggiioo  cchhee  èè  iinn  aannttaaggoonniissmmoo  ccoonn  qquueelllloo  ccoommuunnee  ddoommiinnaannttee  ee  
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cchhee  ssee  pprraattiiccaattoo  nneellllaa  rraaddiiccaallii ttàà  ddeell  ssuuoo  sseennssoo  èè  ccaappaaccee  ppooii  ddii  rroommppeerrlloo  ee  

ddiivveennttaarree  ii ll  ll iinngguuaaggggiioo  ccoommuunnee  ee  ddoommiinnaannttee..  

IIll   ttiippoo  ddii  ssffiiddaa  ffrraa  lliinngguuaaggggiioo  pprrooffeettiiccoo  ddeell  ffeemmmmiinniissmmoo,,  ee  ddiiccoo  pprrooffeettiiccoo  

nneell  sseennssoo  cchhee  vvii  hhoo  aappppeennaa  ssppiieeggaattoo,,  ee  iill  lliinngguuaaggggiioo  ccoommuunnee  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa  èè  

mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee..  SSee  ssaarreemmoo  ccaappaaccii,,  sseennzzaa  ddeepprreessssiioonnii,,  sseennzzaa  rreettiicceennzzee,,  

ooggnnuunnaa  ddoovv''èè,,  ccoomm''èè,,  ccoonn  llaa  ffoorrzzaa  cchhee  èè  iinnssiieemmee  aall llee  aallttrree,,  ddii  nnoonn  ppiieeggaarrccii  aa  

nneessssuunnoo  ddeeii  rriittii  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ddoommiinnaannttee,,  mmaa  ddii  gguuaarrddaarrllaa  sseemmpprree  ccoonn  

ddiiffffiiddeennzzaa  ee  ggiiuuddiiccaarrllaa  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeell  nnoossttrroo  ll iinngguuaaggggiioo  pprrooffeettiiccoo,,  ssii  

ppoottrràà  ee  ddoovvrràà  nneeggoozziiaarree  ccoonn  llaa  ppoolliittiiccaa  ddoommiinnaannttee,,  mmaa  ssii  nneeggoozziieerràà  ppeerr  

qquuaallccoossaa..  LLaa  ssttrraatteeggiiaa  ddii  nneeggoozziiaazziioonnee  hhaa  iinn  mmeennttee  iill   ffiinnee  ee  qquueessttoo  èè  sseemmpprree  

iill  sseennssoo  pprrooffeettiiccoo  cchhee  nnooii  vvoogglliiaammoo  cchhee  ddiivveennttii  sseennssoo  ccoommuunnee;;  ttuuttttoo  iill  rreessttoo  

èè  ppiiccccoollaa  ttaattttiiccaa  cchhee  ssii  nneeggoozziiaa  ggiioorrnnoo  ppeerr  ggiioorrnnoo..  SSee  aavvrreemmoo  iill   ccoorraaggggiioo  

ddeellll ''aalltteezzzzaa  ddii  qquueessttaa  ssffiiddaa,,  aalllloorraa  ppoottrreemmoo  vveerraammeennttee  ssppeerraarree  nneell  

ccaammbbiiaammeennttoo,,  ppeerrcchhéé  iill  ccaammbbiiaammeennttoo  èè  cchhee  ii ll  sseennssoo  ddaa  nnooii  ccoonnddiivviissoo  

ddiivveennttii  ccoommuunnee,,  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeeii  ggrruuppppii  pprrooffeettiiccii  ee  vvaaddaa  aa  ccaammbbiiaarree  ii ll  sseennssoo  

aattttuuaallee  ccoonn  ccuuii  ssii  uussaa  llaa  ppaarroollaa  ppoolliittiiccaa..  

SSee  llaa  ssffiiddaa  èè  ddii  qquueessttoo  ttiippoo,,  ii ll  ccaammbbiiaammeennttoo  èè  ppoossssiibbii llee  eedd  èè  uunn  

ccaammbbiiaammeennttoo  ddii  sseennssoo  cchhee  vviieennee  ddaa  uunnaa  rraaddiiccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  pprraattiicchhee,,  

ddaallllaa  ffiidduucciiaa  ee  ddaallll’’ aauuttoossttiimmaa;;  ssccoommmmeessssee  aallttee,,  qquuiinnddii,,  ccoommee  ddiirreebbbbee  LLiiddiiaa  

MMeennaappaaccee  ee  aanncchhee  ffeelliicciittàà  ddii  nneeggoozziiaarree  nnoonn  ppeerr  ppiiccccoollee  ccoossee,,  mmaa  ppeerr  ggrraannddii  

sseennssii  ffoonnddaammeennttaall ii..  

  


