Η σκέψη του Καστοριάδη σήμερα
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Μια δεκαετία μετά το θάνατο του Καστοριάδη, η σκέψη του
έρχεται στο προσκήνιο, όχι σαν ευφάνταστο όραμα ή μια
ανεφάρμοστη πρόταση αλλά ίσως σαν τη μοναδική πολιτική θεωρία
που μας δίνει τη δυνατότητα να διαυγάσουμε και να κατανοήσουμε
τη σημερινή πραγματικότητα.
Ας ακολουθήσουμε τη σκέψη του φιλοσόφου σε τρία βασικά
στοιχεία της που αφορούν: το άτομο μέσα στο κοινωνικοϊστορικό
γίγνεσθαι, τα νέα νοήματα και τις νέες σημασίες σε σχέση με το
πρόταγμα της αυτονομίας και τέλος, τη διάλυση των θεσμισμένων
λειτουργιών που κατά κάποιο τρόπο εξέφρασε εκτός των άλλων και
την κρίση του προτάγματος της αυτονομίας.
Από την ιδιοφυή σύλληψη του Καστοριάδη περί της ανυπαρξίας
αντίθεσης ατόμου-κοινωνίας εμπνεόμαστε για να δούμε την πορεία
αυτού του ατόμου τον τελευταίο μισό αιώνα μέσα στην κοινωνία
και μέσα στον κοινωνικοϊστορικό χρόνο.
Τη δεκαετία του 1970, ο φιλόσοφος μιλά για την αλλαγή της
θέσης της γυναίκας και πώς αυτή προέκυψε χωρίς να το προβλέψει
κανένας ηγεμονικός λόγος. Την ίδια εποχή μιλά για την αλλαγή
της θέσης των νέων και με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε να
μιλά για την αλλαγή της θέσης των παιδιών, όταν την ίδια
περίοδο ασκεί καλοπροαίρετη κριτική στα παραδοσιακού τύπου
χειραφετικά κινήματα. Η αλλαγή της θέσης του ατόμου
πραγματοποιείται από την τοποθέτησή του στον χρόνο και στον
χώρο, στον δημόσιο χρόνο και στον δημόσιο χώρο με μια
καθημερινή και αδιάλειπτη παρουσία και όχι από τα γραφεία
συγκρότησης ακόμα και του πιο επαναστατικού μανιφέστου.
Παρακολουθώντας την καστοριαδική σκέψη και ταυτόχρονα την
πορεία του ατόμου για το οποίο μιλά, διαπιστώνουμε πως το
σύγχρονο υπερβατικό άτομο εμφανίζεται σε ένα περιβάλλον όπου ο
οικονομισμός, το οικονομικό κίνητρο προχωρά στην αποικιοποίηση

σχεδόν όλου του δημόσιου χώρου. Το άτομο υπερβαίνει την
παραδοσιακή συλλογική οργάνωση για την πραγμάτωση των σκοπών
του οι οποίοι περιορίζονται στην ιδιωτική κατανάλωση του
δημόσιου χώρου. Έτσι σύντομα μετατρέπεται το ίδιο σε
εμπόρευμα. Από την ιδιωτικοποίηση της ύπαρξης περνάμε στην
εμπορευματοποίηση της ύπαρξης, πράγμα που αποτελεί και τη βάση
του οποιουδήποτε σχεδιασμού του σύγχρονου παγκόσμιου
καπιταλισμού.
Η καθολικοποίηση της φαντασιακής σημασίας της ολικής
κυριαρχίας είναι αυτή που κάνει τον Καστοριάδη να μιλήσει για
την άνοδο της ασημαντότητας. Μια πραγματικά βραχύβια περίοδος
που μπορεί στοιχεία της να αναγνωρίζουμε στις σημερινές
κοινωνίες, ωστόσο μια δεκαετία μετά τον θάνατο του Καστοριάδη
ο κόσμος συγκλονίζεται από εξεγέρσεις και σύγχρονες κοινωνικές
δικτυώσεις που σε τίποτε σχεδόν δεν μοιάζουν με αυτές του
πρόσφατου παρελθόντος. Ήρθαν στην επιφάνεια νέες θεσμίσεις
λειτουργιών όπου το σύγχρονο υπερβατικό άτομο συμμετέχει
ενσυνείδητα, εφόσον η κάθε συλλογικότητα συγκροτείται στη βάση
αυτής της ενσυνείδητης συμμετοχής και της ιδιαίτερης πρότασης
του κάθε ατόμου. Η νέα συλλογικότητα συγκροτείται ως δίκτυο
ατόμων τα οποία: α) δύσκολα αναθέτουν την οποιαδήποτε
δραστηριότητα, πόσο μάλλον την πολιτική, β) συμμετέχουν
ενσυνείδητα στη βάση του περιεχομένου γύρω από το κοινό αγαθό,
τον δημόσιο χώρο γ) διαμορφώνουν την πρότασή τους μέσα στον
δημόσιο χρόνο και χώρο που συλλογικά δημιουργείται. Συναντάμε
αυτά τα χαρακτηριστικά σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του
κόσμου, με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, και σε όλους
σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας είτε μιλάμε
για τη διατροφή, την επικοινωνία ή τον πολιτισμό.
Μιλάμε για ένα περιεχόμενο που αμφισβητεί ριζικά παλιά νοήματα
και σημασίες που έχουν να κάνουν με την εργασία, την παραγωγή,
τη συλλογικότητα, την πολιτική. Ένα περιεχόμενο που δεν
χαρακτηρίζεται από τις αξίες του οικονομικού κινήτρου και της
ανάπτυξης αλλά και δεν εφευρίσκει νέες αξίες με αντίστοιχα
κυριαρχικά στοιχεία. Αντιθέτως, καταργεί τις αυθεντίες, όχι

απλώς στο επίπεδο της διαδικασίας αλλά στο πράττειν αυτού του
ίδιου του περιεχομένου των νέων νοημάτων και σημασιών, φορέας
των οποίων είναι το σύγχρονο μη γραφειοκρατικό άτομο και η
σύγχρονη μη γραφειοκρατική συλλογικότητα.
Το άτομο της ασημαντότητας βρίσκει διέξοδο και αποδρά από το
σιδερένιο κλουβί και ούτε που το νοιάζει προς τα πού θα
πετάξει∙ ορίζει όμως εξαρχής αυτό το ίδιο τον τρόπο που θα το
κάνει, τους όρους και το πλαίσιο που θα το κάνει, όσο
απαραίτητη και αν είναι η διαρκής τους αναίρεση και η διαρκής
του αυτοαναίρεση στο χάος έξω από το κλουβί.
Αναλυτές από όλο τον κόσμο σπεύδουν να χαρακτηρίσουν το
φαινόμενο και να δώσουν στη δυναμική του το πολιτικό πρόσημο
που επιθυμούν. Κάποιοι όπως ο Σερζ Λατούς ξεφεύγουν από τον
οικονομισμό αλλά διατηρούν στον πυρήνα της πρότασής τους τον
ηγεμονικό λόγο προτείνοντας μια αντιπροσώπευση με ολίγη
δημοκρατία απορρίπτοντας την Άμεση Δημοκρατία ως ανεφάρμοστη.
Κάποιοι άλλοι, όπως ο Ευκλείδης Αντρέ Μάνσε απορρίπτουν την
κρατική οργάνωση, διαβάζοντας στη νέα κοινωνική κίνηση τα
αντικρατιστικά χαρακτηριστικά της, μιλάνε όμως για μια
οικονομία της απελευθέρωσης διατηρώντας την ιδιαίτερη σημασία
της ως ξεχωριστού τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δεν
πιστεύω πως μια οικονομία, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, θα
μπορούσε ποτέ να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Λέμε για
παράδειγμα αλληλέγγυα οικονομία για να χαρακτηρίσουμε κάποια
σύγχρονα εγχειρήματα που κινούνται εκτός οικονομίας της
αγοράς. Όμως στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι η
οικονομία υποτάσεται στην κοινωνική αξία της αλληλεγγύης. Η
οικονομία είναι οικονομία και ως ξεχωριστός τομέας είναι
εύκολο να κυριαρχίσει. Η αυτονόμηση του λόγου -όταν ο λόγος
αυτονομείται γίνεται τρελλός- ο ηγεμονικός λόγος παραμένει
στον πυρήνα της σκέψης των διανοούμενων που υποδύονται τον
πολιτικό, αγνοώντας ότι μεταξύ του Μαρξ και των σημερινών
ερωτημάτων υπάρχει η σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη.
Από αυτή τη σκέψη, από το έργο συνολικά του Καστοριάδη
μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε και να αναλύουμε τη δραστηριότητα

του κοινωνικού φαντασιακού και να την παρακολουθούμε να
προσπερνά τέτοιου είδους προσεγγίσεις που φτάνουν συνεχώς στην
πηγή και νερό δεν πίνουν, ακριβώς επειδή προσπαθούν να
εξηγήσουν τον κόσμο με λάθος εργαλεία. Επιπλέον, τίποτα από
τις παλαιές θεσμισμένες λειτουργίες δεν υπάρχει για να τους
δώσει το πάτημα του ρεαλισμού. Η ταύτιση δε της εξουσίας με το
κράτος τίθεται όλο και περισσότερο σε αμφισβήτηση.
Με την ίδια ένταση η δραστηριότητα του κοινωνικού φαντασιακού
προσπερνά τους σχεδιασμούς του παγκόσμιου καπιταλισμού που
μπορεί μεν να κυριαρχεί και μάλιστα στην πιο άγρια μορφή του
δεν παύει όμως να αμφισβητείται. Και αυτό όχι στο πολιτικόκινηματικό επίπεδο όπως παραδοσιακά το γνωρίζαμε, αλλά μέσα
από την υποχώρηση κεντρικών σημασιών όπως η ανάπτυξη, ο
καταναλωτισμός ή το οικονομικό κίνητρο καθώς και μέσα από την
ανάδυση νέων σημασιών που εμπεριέχουν τον περιορισμό της
οικονομίας και την υποταγή της στις υπόλοιπες δραστηριότητες,
την επαναοικειοποίηση του δημόσιου χρόνου και χώρου. Νέα
νοήματα που ανιχνεύουν την Άμεση Δημοκρατία σε εφήμερα βιώματα
αλλά και σε βιώματα μεγαλύτερης διάρκειας.
Το σημερινό άτομο στέκεται αμήχανο μπροστά στην αλλαγή του
μοντέλου της εργασίας και της παραγωγής, μπροστά στην
κατάρρευση της εθνοκρατικής πολιτικής, μπροστά στην κατάρρευση
του κράτους πρόνοιας, στην παράδοση του δημόσιου χώρου στις
καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν διακατέχεται πλέον
ο

από εκείνη την ορμή που διακατεχόταν στον 20 αιώνα, από εκείνη
την ορμή της ανάπτυξης που σάρωνε ό,τι έβρισκε μπροστά της,
την οικογένεια, το διάλειμμα, την τεμπελιά, το περιβάλλον, τον
έρωτα, την παιδεία, την τέχνη, τη διατροφή, την επικοινωνία
έχοντας μπροστά της έναν στόχο, το μέγιστο κέρδος με το
ελάχιστο κόστος. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά το
καπιταλιστικό όραμα δεν εμπνέει όπως ενέπνεε το άτομο. Το
άτομο της Μάργκαρετ Θάτσερ έμεινε από νόημα επειδή δεν υπήρξε
παρά μόνο ως θραύσμα μιας πολιτικής φαντασίωσης. Η σύγχρονη
πολιτική φιλοσοφία καθώς και η οικονομική επιστήμη, λέει ο
Καστοριάδης, βασίζονται στην ασυνάρτητη πλασματική κατασκευή

του ατόμου-ουσίας, τα χαρακτηριστικά του οποίου είναι
προσδιορισμένα με σαφήνεια έξω ή πριν από κάθε κοινωνία.
Γκρεμοτσακίζεται ο κόσμος των επιχειρήσεων να βρεθεί μπροστά
στις εξελίξεις, να προλάβει να εντάξει στα προϊόντα του τα νέα
νοήματα γύρω από τα κοινά αγαθά. Και νά εταιρική ευθύνη! Και
νά ετικέτες ποιότητος! Και νά βαρύγδουπες κεντρικές
πιστοποιήσεις! Όμως η Κριστίν Λαγκάρντ εκφράζει την αμηχανία
της μπροστά στην ανεξήγητη παγκόσμια μείωση της ανάπτυξης.
Τα νοήματα του καπιταλιστικού προτάγματος προκαλούν πλέον στο
άτομο αμηχανία.
Το σημερινό άτομο, στον βαθμό που δραστηριοποιείται προς την
χειραφέτησή του, γίνεται φορέας νέων νοημάτων και σημασιών έξω
από το καπιταλιστικό φαντασιακό. Αυτά τα νοήματα ενσαρκώνονται
σε μια παγκόσμια πολυεπίπεδη κοινωνική κίνηση η οποία είναι
δυνατόν
να
αποτελέσει
τη
σύγχρονη
έκφραση
του
κοινωνικοϊστορικού προτάγματος της αυτονομίας. Την κρίση αυτού
του προτάγματος, κατά τον Καστοριάδη, εξέφρασαν στα τέλη του
20 ο υ αιώνα οι παράγοντες της χρεοκοπίας των παραδοσιακών
αριστερών κομμάτων, της τεράστιας απώλειας επιρροής των
συνδικάτων, της τερατωδίας των καθεστώτων του υπαρκτού
σοσιαλισμού που είχε γίνει έκδηλη και πριν από την κατάρρευσή
τους, της απάθειας και της ιδιώτευσης των λαών.
Τους παράγοντες αυτούς εκμεταλλεύτηκε η καπιταλιστική
αντεπίθεση καθώς προέκυψε μια μεγάλη ανισορροπία στον
συσχετισμό μεταξύ κοινωνικών δυνάμεων η οποία επέτρεψε την
επιστροφή σε έναν κτηνώδη και τυφλό φιλελευθερισμό. Ένας ακόμη
παράγοντας που εκμεταλλεύτηκε η καπιταλιστική αντεπίθεση που
όμως δεν εξέφρασε και την κρίση του κοινωνικοϊστορικού
προτάγματος της αυτονομίας είναι η αυξανόμενη οργή κατά της
υπερτροφίας και του παραλογισμού των κρατικών γραφειοκρατιών.
Αυτός ο τελευταίος παράγοντας, μια δεκαετία μετά τον θάνατο
του Καστοριάδη, μεταλλάσσεται σε εξεγέρσεις, όχι απλώς κατά
των γραφειοκρατιών αλλά εξεγέρσεις που αμφισβητούν τις

αυθεντίες της πολιτικής και μιλάνε για Άμεση Δημοκρατία.
Αν προσέξουμε, οι υπόλοιποι παράγοντες στους οποίους
αναφέρεται ο Καστοριάδης δεν ήταν παρά θεσμισμένες λειτουργίες
που κατά κάποιον τρόπο νομιμοποιούσαν ή έγερναν προς ένα ευρύ
φάσμα απόψεων τοποθετημένων στην πλευρά του προτάγματος της
αυτονομίας. Τηρουμένων των αναλογιών δημιουργούσαν μια
ισορροπία των κοινωνικών δυνάμεων που με την απώλειά τους η
ζυγαριά έγειρε στις δυνάμεις του οικονομισμού.
Και δεν χάθηκαν απλώς οι παλαιές θεσμίσεις λειτουργιών αλλά
διαλύθηκε το νόημα, το περιεχόμενο πάνω στο οποίο
συγκροτούνταν αυτές οι θεσμίσεις. Έτσι κανείς σήμερα δεν
περιμένει την έλευση του νέου κόμματος, της νέας οργάνωσης,
του νέου συνδικάτου, του νέου πολιτικού κινήματος βασισμένου
σε αυτή την κουλτούρα του παρελθόντος για την πολιτική.
Αναδύονται νέες θεσμίσεις λειτουργιών που έχουν να κάνουν με
το πράττειν του κοινωνικοϊστορικού προτάγματος της ατομικής
και συλλογικής αυτονομίας και όχι με νέα μανιφέστα και
ιδεολογίες. Το νέο πολιτικό κίνημα που θα προκύψει ίσως να
αφορά μια ολόκληρη ιστορική περίοδο που η αρχή της
αχνοφαίνεται στον παρόντα κοινωνικοϊστορικό χρόνο. Μας
υπόσχεται σίγουρα ένα μέλλον όχι ευτυχές αλλά με πυκνές
συγκρούσεις που όμως θα διαδραματιστούν στον μελλοντικό
κοινωνικό δημόσιο χρόνο και χώρο και όχι στις παντοειδείς
πολιτικές των κοινοβουλίων.
Ο λόγος που η σκέψη του Καστοριάδη γίνεται σήμερα ίσως το
μοναδικό εργαλείο ανάλυσης της πραγματικότητας είναι γιατί
αυτή η πραγματικότητα επιφύλασσε στη σκέψη του τη σχεδόν
απόλυτη επιβεβαίωση, όχι μέσω νέων αναλύσεων αλλά μέσα απ’το
ίδιο το κοινωνικό πράττειν.
*Ομιλία του Νίκου Ιωάννου στην εκδήλωση της 21-10-2015 στο
πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων με εισηγητές τους
Γ.Οικονόμου, Αλ.Σχισμένο και Ν.Ιωάννου και θέμα «Η σκέψη του
Καστοριάδη σήμερα».

