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'Ένα πρόσφατο είδικό τ εύχος τού

Canadian Journal of PoIitical
and Socia! Theoryl έχει &φιέρωμα μέ τόν έξής τίτλο: « Ίδ εσλογία
καί εξουσία - στην εποχή τού καταρρεύσαντος Λ έν ιν» (<<Ideo
Iogy and Power - ίn the Age of Lenin ίη Ruins»). Ή μαυρόα
σπρη Φωτογραφία τού έξωφύλλου, τοποθετημένη μάλιστα άνά

μεσα aτά δύο σκέλη του τίτλου τού ό.φιερώματος, εΤναι άμΦί
σημα αλληγορική. Κατ ' άρχάς, ολέπου με δτι χρησιμοποιείται
έδώ <να γνωστό σχήμα της σύγχρονης ρητορικής, ητοι ή άντι
στροΦή

μιας

μεταφορας:

Μας

δείχν εται ,

κυριολεκτικά ,

«6

καταρρεύσας Λένιν»: ενα επιυλητικό αγαλμά του ξεριζωμένο
καί ριγμένο καταγης . <Η &μφισημία έγκε ιται σ ' ενα δεύτερο

επίπεδο άνάγνωσης τού φωτογραφικοϋ κειμένου, πού ενεργο
ποιείται &φου εχει ξεπεραστει τό πρώτο «σόκ» πού προξενεί ή
εντύπωση του πεσμένου ειδώλου (ή αισθηση τής «δριζovτιωμέ·
νης μεγαλοπρέπειας»): Στό 6άθος τή ς εικόνας διακρίνουμε.
δυσανάλογα

μικρή

σέ σύγκριση

μέ τό

άγαλμα, την

ίσχνή

φιγούρα ένός μαυροντυμένου κληρικού ή μοναχού, νά προχω·
ρεί βιαστικά, μέ τήν πλάτη μισογυρισμένη στό φακό καί τό
κ εφάλι σκυμμένο ώστε νά μή φαίνεται καθόλου τό πρόσωπο , σ'
ένα χωματόδρομο εύρισκόμενο πίσω απ' τό αγαλμα. < Η διαρ·

ρύθμιση τών γωνιών εΤναι τέτοια ωστε θά μπορούσε νά θεωρη·
θεί δτι ή 6ιαστική φιγούρα δέν ε[ναι άπλώς περαστική άλλά
aπομακρύνεται aπ, τό πεσμένο αγαλμα

έγκλήματος».

1.

Υοl.

15, Nos. 1-2 & 3 (1991).

-

απ' τόν «τόπο τού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Μιά πρώτη έρμηνεία της άλληγορίας θά στηριζόταν έπομέ

πειρα

παρόμοιας

σχηματοποίησης

15
των

ιθtσεων

πού

νως αμεσα στήν αναφορά του δεύτερου από τά δύο εισαγωγικά

άναπτύσσονται στά ϊδια τά κείμενα . Τό παραπάνω μΙΚQό

αρθρα του τεύχους, γραμμένο από τόν Mark Lewls- ό όποίος
είναι καί ό «σκηνοθέτης» της εν λόγω φωτογραΦίας-, μέ τόν
ειρωνικό τίτλο «ΤΙ νά κάνουμε;» (<<What Is to Be Done?»).2 <ο

μάλλον άπλο'ίκό-- έρμηνευτικό παιχνίδι θά 'ταν μάλrιoτα εντε
άναφερθσυμε σέ κάτι πού κατά τή γνώμη μου αποτελεί κ,οινό

λως ανευ σημασίας, αν

-

καΙ

δέν χρησίμευε ώς αφορι:ιή γιά νά

αρχίζει τό κείμενό .του μέ τήν περιγραΦή .της σκηνής της

τόπο, κοινή παραδοχή, των περισσότερωνΌύγχρονων προβλη

αποκαθήλωσης του αγάλματος του Λένιν από μιά κεντρική

ματισμών γιά την Ιδεολογία, ανεξάρτητα aπό τίς περαιτέρω

πλατεία του Βουκουρεστίου τό 1990, κατά τήν όποία ενας

θεωρητικές ~πεξεργασίες τψ: .. κάθε σχολής: δτι ή

κληρικός, στεκόμενος στό βάθρο δπου μέχρι πρίν λίγο 6ρισκό
ταν τό αγαλμα, τό εξορκίζει προτείνοντας τό σταυρό, ενώ
εκείνο άπομακρύνεται μέ γερανό, 'αιωρούμενο πάνω άπό τό
Βουκουρέστι . Τό αγαλμα λοιπόν του Λένιν - του «Άντίχρι
στου»- ώς σύμ60λο της κομμουνιστικής ιδεολογίας, άνατραπέν
(η εκδιωκόμενο) από τή φιγούρα ένός κληρικού, συμ6όλου του
Χριστιανισμου - της «αντίπαλης» πρός τόν κομμουνισμό ιδεο

είναι κάτι τό αντίθετο

Lewis

λογίας.

Ή άναφορά πού θά θεμελίωνε μιά δεύΤf(lη έρμηνεία της

ι.δεολογία

- εννοιολογικά άλλά καί «πραγματολο

γικά»- πρός τόν ορθό λόγο. Χρησιμοποιώ εδώ εσκεμμένα τόν
δρο «άντίθετο», καί Όχι «αρνηση» τού ορθου λόγου" ή ιδεολογία

δέν εξομοιώνεται μέ τό παράλογο η τήν τρέλα: θεωρείται ώς τό
αντίθετο του ορθού λόγου μέ τήν εννοια δτι αποτελεί μιά

οντότητα εξ ισου - αν σχι περισσότερο- θετική, ιότορικά
ύπαρκτή, κοινωνικά θεσμοποιημένη καί πολιτικά νομιμοποιη

μ~η. 'Ίσως γι' αυτό ακρι6ώς είναι εϋκολη καί ή συγκεκριμενο
ποίησή της aτή θρησκεία.

φωτογραφικης αλληγορίας είναι ό τίτλος τού πρ<οτου μέρους

Τα γεγόνότα αλλωστε, εξεταζόμενα άπό μιά δρισμένη σκο

τού άφιερώματος:3 «Έξαφανιζόμενη ιδεολογία» (<<Dίs,φl)carίng

πιά, καί γιά τήν ;τερίπτωση της κομμουνιστικής ιδεολογίας,

ldeology»), Ή μαυροντυμένη Φιγούρα πού άπομακΡ:ύνεται από

ϊσως ύπο60ηθουν. μιά' τέτοι'α άντίληψη: Άφ' ένός τό δτι ό

τό πεσμένο αγαλμα σ' αύτήν τήν περ ίπτωΌ-η δέν θά 'ταν παρά ή

κομμουνισμός επικράτησε σέ χώρες «καθυστερημένες» κοινω

'ίδια Τι ιδεόλογία, ή όποιαδήποτε rδεολογία, ή «ψυχή», εν
προκειμένω, τού αποθανόντος συμ6όλου, ή όποία αποχωρεί,
εξαφανίζεται, εγκαταλείπει τά εγκόσμια, τώρα πού κατέρ
ρευσε καί τό τελευταίο προπύργιό της- δ ύπαρκτός σοσιαλι

νικά καί πολιτιστικά, έπομένως μέ εντονη άκόμη -μέχρι τότε

~~.
,
Τό κοινό σημείο τών δύο έρμηνειων εΙναι εμφανές: η εξο

τήν κυριαρχία της θρησκευτικής ίδε~λoΎίας όφ' έτέρου τό δτι
μέ τήν κατάρρευση τ.ων κομμουνιστικών ~αθεστώτων της' Α να

τολικής Ευρώπης παρατηρείται μιά εκρηκτική άνα6ίωση τού
εθνικισμού

-

ιδεολογίας διαφορετικής άπό τή θρησκεία άλλά

επίσης αντίθετης -εξ όρισμου- πρός τόν ορθό λόγο, Άκόμη,

μοίωση της ιδεολογίας μέ τή θρησκεία. Πρόκειται γιά εναν
τόμο μέ αξιόλογα κείμενα άρκετών πολύ σημαντικών σύγχρο

τραβηγμένη στά ακρα της, αυτή ή προσέγγιση (στοιχεία μιας

νων θεωρητικών (μεταξύ αλλων του

Anthony G iddens, του
Ernesto Lac1au, του Michel Pecheux, του JUrgen Habermas, τού
GlatIde Lefort, τού Zygmunt Bauman, του Jean Baudrillard),

κείμενο αυτου τού τεύχους4) θεωρεί δτι εΙναι ένδεικτικό τό Ότι

καί γι' αύτό θά άποτελουσε πασιφανη αδικία τόσο πρός τούς
συγγραφείς όσο καί πρός τούς εκδότες ή όποιαδήποτε άπό

κων καί καπιταλιστικων κρατών, ητοι μεταξύ κομμουνιστικης

τέτοιας άποψης συναντά κανείς ' καί στό πρώτο εΙσαγωγικό
μέ τήν ϋφεση της μέχρι πρό τινος παγκοσμίως κυρίαρχης αντι w
ορθολογικής ιδεολογικής αντιπαλότητας μεταξύ κομμουνιστι
καιί άντι-κομμουνιστικης ιδεολογίας, ή αντιπαλότητα μετατίθε
ται τώρα σ' ενα εξ ισου άντι-ορθολογικό, καί πιό πρωτόγον·ο,

2. CJPST, 1991, σσ, 1-18.
3. Ibid., σα. 19-t20.

4. [bid .,

σο. iχ-χν,
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ιδεολογικό πεδίο: ~κεϊνo πού όρίζεται από τόν θρησκευτικό
καί έθνικιστικό φανατισμό των χωρων τού Τρίτου Κόσμου από

προβληματισμΟύ aτό ευρύτερο πεδίο της κοινωνικης καί πολι
τικης θεωρίας,6

τήν μιά, καί τήν θρησκευτικού τύπου πίστη στίς αξίες τού
Φιλελευθερισμού

καί

τής

καπιταλιστικων χωρων

τεχνοκρατίας

όπό τήν αλλη

των

-

αναπτυγμένων

αντιπαλότητα πού

Πρόκειται γιά μιά συνειδητοποίηση καί εναν προοληματισμό

θεωρείται δτι εφτασε σέ μιά πρώτη κορύφωση μέ τόν πόλεμο

τεράστιας σημασίας,

aτόν Περσικί).

πολλαπλά αδιέξοδα, σπως ελπίζω δτι θά δείξω, αναφερόμενος

Αυτή ή τελευταία όντιπαλότητα δμως, ως πρός τό δεύτερό
της σκέλος,

μας ύπενθυμίζει κάτι εξ ϊσου σημαντικό, πού

περιπλέκει κάπως τά πράγματα: δτι ό συναφής μέ τόν δρο

όλλά καΙ μέ μεγάλους κινδύνους καί

στό πιό προχωρημένο κατά τήν αποψή μου, τουλάχιστον ως
πρός αυτό τό ζήτημα, ρεύμα τού σύγχρονου θεωρητικού Μαρ

ξισμού, ητοι στόν Άλτουσσεριανισμό. 7

«ιδεολογία» προβληματισμός εχει ύπάρξει ως Εννοιολογική

Τήν προσέγγισή μου στόν αλτουσσεριανό Μαρξισμό, καί

αναγκαιότητα κυρίως προκειμένου νά ασκηθεί κριηκή στόν

ειδικότερα στήν αλτουσσεριανή θεωρία της ιδεολογίας,

καπιταλισμό, σέ μιά σφαίρα πέρα από την καθαρά πολιτικο

μπορούσα νά τήν χαρα'κτηρίσω «συγχρονικά γενεαλογική».

οικονομική) καί Όχι τόσο προκειμένου νά υπαχθούν σ' εναν

Άρχίζοντας από ' μιά ό.πό τίς σημαντικότερες συγκεκριμένες

θά

κοινό δρο έτερογενη φαινόμενα δπως ή θρησκεία καί ό εθνικι

«έφαρμογές» της αλτουσσεριανης θεωρίας της ιδεολογίας στή

σμός, πού εχουν ως μόνο κοινό στοιχείο τήν αντίθεση πρός τόν

διερεύνηση ένός ιδεολογικού φαινομένου, ητοι τού λαϊκισμού,

όρθό λόγο . Θά μπορούσαμε λοιπόν νά πούμε δτι προκύπτει τό

θά αναφερθω σέ δύο από τά βασικά κείμενα της αλτουσσερια

έξης -φαινομενικό- παράδοξο: ''Αν εΙναι αλήθεια δτι δ δρος

νης περιόδου τού

«ιδεολογία» εχει συνδεθεί περισσότερο μέ τήν αντι-όρθολογική

εξέταση τού εργου τού ϊδιου τού Lοuίs

πλευρά τού ύπαρκτού σοσιαλισμού) αλλο τόσο ισχύει δτι ή
θεωρία της ιδεολογίας εχει κυρίως εμφανιστεί ως μιά όπό
πειρα ορθολογικης, τρόπον τινά, κριτικης τού καπιταλισμού



- εξέταση

Ernesto L'aclau,:! γιά

νά περάσω κατόπιν στήν

Althusser.

Αυτή ή

θά μέ όδηγήσει, νομοτελειακά σχεδόν θά ελεγα, στη

διασύνδεση μέ όρισμένα από τά σπουδαιότερα ονόματα καί

ρεύματα της μεταπολεμικης σκέψης, πού τοποθετούνται ακρι

καί καΤ,ά συνέπεια ορθολογικής, τρόπον τινά, καταξίωσης τού

6ως στό θεματικό χωρο μεταξύ ύποκειμενικότηται; καί κοινω

θεωρητικού Μαρξισμού,

νίας. Θά επιμείνω κυρίως στόν

Jacques Lacan 9

καί στόν

Michel

<Η παραπάνω αντίφαση αποτελεί τήν όΦετηρία των προβλη
ματισμών μου
φυσικά στήν

στό κείμενο πού
«επίλυση»

ακολουθεί.

Δέν

αυτης της όντίφασης,

όποσκοπω

άπλως στήν

6.

κατάδειξη μιας πιθανης σημασίας της, ή όποία σχετίζεται,

δπως αλλωστε προδηλώνεται στόν τίτλο του ανά χείρας τόμου,

Γ~ά μιά καλή έπισκόπηση τού χώρου τής Οεωρίας της ιδεολογίας γε:vικά,

Όλ. Thompson,1984. Πολύ σημαντική είναι επίσης καί ή σχεηκή σειρά
διαλέξεων του

7.

Paul Ricreur - Ricreur, 1986.

Ή στάση τού κειμένου πού ακολουΟεί άπέναντι στόν Althusser, όσοδή
ποτε κριτική, δέν είναι παρά μιά «αναγνώριση όφειλής» - βλ. Καψάλης,

κυρίως μέ τήν αμΦίδρομη παρεμΌατική σχέση μεταξύ ύποκειιμε

1991.

νικότητας καί πολιτικης - ή συνειδητοποίηση της όποί ας 5 είχε

8, Γιά λόγους οικονομίας στήν άνάπτυξη της επιχειρηματολογίας μου. Οά

ως συνέπεια ακριβώς τόν προοληματισμό γιά τήν ιδεολογία,

άποΦύγω νά έπεκταθώ στήν δλη συζήτηση γιά τό λα'ίκισμό, ή όποία
συμπεριλαμ6άνει αξιόλογη πρόσΦατη έλληνική καί ξένη ΟιΌλιογραΦία.

καθώς καί τήν εντυπωσιακά αυξανόμενη 6αρύτητα αυτού τού

9.

Γιά μιά ΈVδιαΦέρoυσα καί σχεηκά πρόσφατη προσέγγιση τοϋ

Lacao

&πό τή σκοπιά της Οεωρίας τής ιδεολογίας -tκτενέστερη άλλά ~αί

5, Ώς πρός τήν πρόσφατη έλληνική οιολιογραφία, Όλ. ιδίως Λίπο6ατς,
1991, σ . 9 Χ.έ .

ριζικά διαφορετική &πό τή δική μου-, Όλ. καί τό ΌιΌλίο τοϋ σλο6ένου

Οεωρητικου Slavoj Zizek, T/le Sublime Object

0/ /deology·Zizek, 1989 .
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'"
Foucaultl{l

-οΙ λόγοι της προτίμησής μου Οά καταστούν σαφείς

μόνο aτό β αθμό πού οΙ θέσεις της άνάλυσής μου θά γίνουν
&πσδεκτές- γιά νά καταλήξω σέ μιά σύντομη ό.ναφορά σ' ενα
σνο μα πού Φαίνεται δη σήμερα κυριαρχεί -μαζί μέ τόν Fou~

cault- στήν κριτική κοινωνική σκέψη
Habe rmas. Στή διαδρομή θά ό.ναφερθώ

γενΙΥ.ά:

aτόν Jϋrgen

-περ ιστασιακά καί μέ

ανάλογο καταμερισμό εμφασης- καί στά θεμελιώδη θεωρητικά
κινήματα , μέ τά όποϊα Εχουν κυρίως συνδεθεί οί παραπάνω
στοχαστές, ητοι aτό στρουκτουραλι σμό, aτό μετα-στρουκτουρα
λισμό καί aτή Σχολή της ΦραγκΦ<>ύρτης.

Άθήνα. Σεπτ έμ6ριος 1991

10.

Γιά μιά πρώτη δική μου όπόπειρα δ ιαm',νδεmις του

Althusscr

Κ.Δ.

Fouc<lult μέ
1988.

κα': τή Ο εωρία τής Ιδεολογίας. 6λ. καί Δοξιάδης ,

τόν

•

'Ά ν είναι άλήθεια δη ό δρος «ιδεολογία» εχει συνδεθει ΠΕ
ρισσότερο μέ τήν αντι-όρθολογική πλευρά τού. ύπαρκτού σο

σιαλισμού, άλλο τόσο ισχύει δτι ή θεωρίμ τής ιδεολογίας
εχει κυρίως εμφανιστεί ως μιά απόπειρα όρθολογικής, τρό
;τον τινά, κριτικής τού καπιταλισμού

-

καί κατά συνέπεια

όρθολογικής, τρόπον τινά, καταξίωσης τού θεωρητικού Μαρ
ξισμού,
Ή παραπάνω αντίφαση αποτελεί τήν αφετηρία τών προ

οληματισμών αύτού τού κειμένου. Ό συγγραφέας δέν απο
σκοπεί φυσικά στήν, «Επίλυση» αύΤή ς τής αντίφασης. άiτλώς
στήν κατάδειξη μιάς πιθανής σημασίας της, ή όποία σχετί

ζεται κυρίως μέ τήν άμΦίδρομη παρεμοατική σχέση μεταξύ
ύποκειμενικότητας καί πολιτικής

-

ή συνειδητοποίηση της

όποίας είχε ώς συνέπεια ακριοώς τόν προβληματισμό γιά
την ιδεολογία, καθώς και την εντυπωσιακά αύξανόμενη οα

ρύτητα αύτοϋ τού προΌληματισμού στό εύριηΕΡΟ πεδίο της
κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας.
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