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Ν. Μ. Μάιιηαξεο

Έχει σχέση ο Φουκώ με τη χειραυετητική πολιτική;
Πηάλνληαο ηνλ εηξκό από απηά πνπ κόιηο αλέθεξε ν Μηράιεο (Παπαξνύλεο) –θαη
γηα λα ηεθκεξηώζσ ηελ άπνςε πσο είλαη αλαγθαία κηα θξηηηθή ζαλ απηή ηνπ Εαλ-Μαξθ
Μαληνδηό-, ζα ζπκίζσ όηη ν Φνπθώ είλαη, ζε παγθόζκην επίπεδν, ν ζπγγξαθέαο πνπ
παξαηίζεηαη πεξηζζόηεξν από θάζε άιινλ ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ1.
Μαθξάλ ηνπ λα ζεσξείηαη «αθξαίνο», όπσο ζπρλά έρεη εηπσζεί, κάιινλ ην αληίζεην
ζπκβαίλεη (όπσο πξνθύπηεη από η‟ άθζνλα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ζρεηηθά ν Μαληνδηό),
κηαο θη ν Φνπθώ έρεη αγθαιηαζηεί εδώ θαη θαηξό από ην γαιιηθό πλεπκαηηθό αιιά θαη
ζεζκηθό θαηεζηεκέλν, όληαο πιένλ παληαρνύ παξώλ: από ην παλεπηζηεκηαθό ζύκπαλ,
ηνλ ηύπν καδηθήο θπθινθνξίαο θαη ηνλ εθδνηηθό ρώξν κέρξη ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο
Γαιιίαο θαη ην γαιιηθό Δζληθό Κέληξν Δξεπλώλ.
ε θάζε πεξίπησζε, αξθεί λα δνύκε ηη ζπκβαίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ
Διιάδα, όπνπ ε ρώξα, ηζαθηζκέλε απ‟ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, βηώλεη, κνινληνύην, έλαλ
θνπθσηθό νξγαζκό, κε κεηαθξάζεηο αλέθδνησλ έξγσλ αιιά θη επαλεθδόζεηο ήδε
κεηαθξαζκέλσλ βηβιίσλ, νη νπνίεο, δηόινπ ηπραία, γίλνληαη, πνιύ ζπρλά, κε ηελ
νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ γαιιηθνύ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ2. Δηδηθά θέηνο ε ρξνληά έρεη
μεθηλήζεη εληππσζηαθά: πξώηε, παγθνζκίσο, κεηάθξαζε ηνπ ηέηαξηνπ ηόκνπ ηεο
Ιζηνξίαο ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο3, κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Todd May, Εηζαγσγή ζηνλ



Πξόθεηηαη γηα κηα επαπμεκέλε εθδνρή ηεο εηζήγεζεο πνπ δηαβάζηεθε θαηά ηελ ζπδήηεζε «Ήηαλ ν
Φνπθώ απαηεώλαο;» ε νπνία έιαβε ρώξα ππό ηελ αηγίδα ηνπ 3 νπ «Θεξηλνύ Βηβιηνζηαζίνπ» ηεο ύκπξαμεο
Δθδνηηθώλ Δγρεηξεκάησλ, ζηνλ θήπν ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Αξραηνιόγσλ, ζηηο 14/7/2019, κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ Θαλάζε Λάγηνπ θαη ζπληνληζκό ηνπ Μηράιε Παπαξνύλε. Ζ εηζήγεζε ηνπ Θ. Λάγηνπ
κπνξεί λα βξεζεί εδώ: https://marginalia.gr/arthro/itan-o-foyko-apateonas/. ε ό,ηη αθνξά ηε δηθή καο
εηζήγεζε, έρνπλ πξνζηεζεί νη ππνζεκεηώζεηο, νη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο, νξηζκέλα πιεξνθνξηαθά
ζηνηρεία, όπσο επίζεο θη νη δύν θαηαιεθηηθέο ζειίδεο ηηο νπνίεο ν ππνγξάθσλ δελ δηάβαζε ιόγσ
ζνβαξόηαηνπ θηλδύλνπ ππέξβαζεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ρξνληθώλ νξίσλ.
1
Βι. “The most cited authors of books in the humanities”, The Times Higher Education Guide, 26/3/2009.
2
Μέζσ ηνπ γαιιηθνύ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ θαη κε ηε κεζνιάβεζε ηεο Γαιιηθήο Πξεζβείαο θαη ηνπ
Γαιιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζελώλ. Βι. γηα παξάδεηγκα ηνπο ηόκνπο ησλ καζεκάησλ ηνπ Φνπθώ ζην Κνιιέγην
ηεο Γαιιίαο πνπ έρεη εθδώζεη ην «Πιέζξνλ».
3
M. Foucault, Οη νκνινγίεο ηεο ζάξθαο, κηθξ. Θ. Λάγηνο, Αζήλα, Πιέζξνλ –κε απνθιεηζηηθή, αβάλ
πξεκηέξ, πξνδεκνζίεπζε ζηελ Εθεκεξίδα ησλ Σπληαθηώλ (20/4/2019) θαη δηζπξακβηθέο παξνπζηάζεηο από
ηελ Σ. Μαλδειαδά ζηε Lifo (11/5/2019).
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Φνπθώ1, θπθινθνξία ηνπ πξώηνπ ηεύρνπο ηνπ πεξηνδηθνύ Νεγθαηίβα κε άξζξν ηνπ
Θαλάζε (Λάγηνπ), «Michel Foucault: Δμνπζία θαη Κξηηηθή», νκηιία ηνπ J. Suther κε ζέκα
«Ο πιηζκόο ηνπ Υέγθει: Αιηνπζέξ, Φνπθώ θαη ε ινγηθή ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο» ζην
πιαίζην ηνπ «Γηεκέξνπ δηαιέμεσλ –Μαξμηζκόο, Φηινζνθία, Πνιηηηθή»2, παξέκβαζε ηνπ
Θ. Σάζε κε ζέκα «Ο Foucault ζηε Silicon Valley: επηκέιεηα εαπηνύ, ςεθηαθή εηθόλα θαη
αιγόξηζκνη»3, ελώ αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη κόλν θαηά ηελ ηεηξαεηία 2015-2018
εθδόζεθαλ ζπλνιηθά 8 βηβιία ηνπ Φνπθώ θη επαλεθδόζεθαλ άιια δύν, από 6
δηαθνξεηηθνύο εθδνηηθνύο νίθνπο4! Γελ πξέπεη, άιισζηε, λα ιεζκνλήζνπκε ηελ
παξάζηαζε «Damiens / Φνπθώ – Υεηκσλάο» πνπ αλέβεθε ην 2016 θαη βαζίδεηαη ξεηά
ζην Επηηήξεζε θαη ηηκσξία5 όπσο επίζεο, βέβαηα, θαη ηε δηνξγάλσζε ηεο πεξίθεκεο
έθζεζεο κεηακνληέξλαο ηέρλεο Documenta (από ηνλ Απξίιην σο ηνλ Ηνύιην ηνπ 2016
ζηελ Αζήλα), ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο κάο επηζθέθζεθαλ θαη κίιεζαλ ζην θνηλό
εμέρνπζεο θνπθσηθέο πξνζσπηθόηεηεο όπσο ν Σόλη Νέγθξη ή ν Ηζπαλόο θηιόζνθνο θη
επηκειεηήο θαιιηηερληθώλ εθζέζεσλ, Πνι Μπ. Πξεζηάδν.
Αθνινπζώληαο, θαηά ζπλέπεηα, ηελ αλάιπζε ηνπ Μαληνδηό, ηζρπξίδνκαη όηη, γηα
λα γλσξίδεη θαλείο ηέηνηα επηηπρία εληόο ησλ ζεκεξηλώλ θνηλσληώλ ηεο θαηαλάισζεο ζα
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Μηθξ. Α. Μαηζάγγνο, Αζήλα, Oposito, 2019.
Πνπ δηνξγάλσζε ε νκάδα «Πιαηύπνπο» ζην Πάληεην ζηηο 30 θαη 31/5/2019.
3
Οκηιία πνπ έιαβε ρώξα ζηηο 28/5/2019 ζην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ ηνπ –επίζεο κεηαθξαζηή ηνπ ΦνπθώΓεξάζηκνπ Καθνιύξε (ζην ΦΠΦ ηεο Φηινζνθηθήο Αζελώλ).
4
M. Foucault, Υπνθεηκεληθόηεηα θαη αιήζεηα. Παξαδόζεηο ζην Κνιιέγην ηεο Γαιιίαο (1980-1981), κηθξ. Β.
Παηζνγηάλλεο, Αζήλα, Πιέζξνλ, 2015· M. Foucault, Γηα ηελ εμνπζία θαη ηελ ηαμηθή πάιε. Σπδήηεζε κε 4
κέιε ηεο LCR, κηθξ. Υ. Βαιιηάλνο, Αζήλα, Δθηόο Γξακκήο, 2016· M. Foucault, Τη είλαη θξηηηθή;, κηθξ. Θ.
Λάγηνο, Αζήλα, Πιέζξνλ, 2016· M. Foucault, Ο ζηνραζκόο ηνπ έμσ. Γηα ηνλ Μ. Μπιαλζό, κηθξ. Β.
Παηζνγηάλλεο, Αζήλα, Πιέζξνλ, 2016· M. Foucault, Η ηηκσξεηηθή θνηλσλία. Παξαδόζεηο ζην Κνιιέγην ηεο
Γαιιίαο (1972-1973), κηθξ. Π. Αγγειόπνπινο, Αζήλα, Πιέζξνλ, 2016· M. Foucault, Φπιαθή.
Κπβεξλνινγηθή, κηθξ. Γ. Κόξνο, Θεζ/λίθε, Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο, 2017· Μ. Φνπθώ, Η δσγξαθηθή ηνπ
Μαλέ, κηθξ. Π. Καπόια, Γ. Κνπδέιεο, Αζήλα, Νήζνο, 2017· M. Foucault, Η αξραηνινγία ηεο γλώζεο,
κηθξ. Κ. Παπαγηώξγεο, Αζήλα, Πιέζξνλ, 2017· Μ. Φνπθώ, Εηζαγσγή ζηελ αλζξσπνινγία ηνπ Καλη, κηθξ.
Π. Αγγειόπνπινο, Αζήλα, Νήζνο, 2017· Μ. Foucault, Γηα ηε ιατθή δηθαηνζύλε, κηθξ. Α. Μανύλεο, Αζήλα,
Έξκα, 2018 (πξόθεηηαη γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ Φνπθώ κε ηνπο καντθνύο ηελ νπνία ζρνιηάδεη εθηελώο ν
Μαληνδηό: βι. Ζ καξθνεκέξεπζε κηαο απάηεο, κηθξ. Γ. Παπαδόπνπινο, Ν. Μάιιηαξεο, Αζήλα, Μάγκα,
2019, ζ. 58 θ. ε. –εθεμήο ζα ζπληνκνγξαθνύκε ην βηβιίν ηνπ Μαληνδηό σο ΜΜΑ).
5
ύκθσλα κε ηελ παξνπζίαζε «Σν έξγν δηαπξαγκαηεύεηαη (sic) ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο ηηκσξίαο, από ηα
ζσκαηηθά βαζαληζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ σο κέζνλ ηηκσξίαο ησλ εγθιεκάησλ ζην Μεζαίσλα, κέρξη
ηηο ζύγρξνλεο κεζόδνπο ζσθξνληζκνύ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί είηε άκεζα είηε έκκεζα ε θνηλσλία -αθόκα
θαη ζηελ απινύζηεξε κνξθή ηεο ηελ νηθνγέλεηα, κεηαηξέπνληαο ζε "ελ δπλάκεη θπιαθή" νξηνζεηεκέλνπο
ρώξνπο όπσο ην ζπίηη, ην ζρνιείν, ην λνζνθνκείν. […] Ζ εμέιημε ηνπ πνηληθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηεο
ηηκσξεηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπο ηειεπηαίνπο αηώλεο, όπσο ηελ δίλεη ν Michel Foucault, θαη ε απνθάιπςε ησλ
πην κύρησλ θαη ηξπθεξώλ ζθέςεσλ ηνπ αλζξώπνπ, όπσο ηελ δσγξαθίδεη ν Γηώξγνο Υεηκσλάο, ζπλζέηνπλ
ηε βαζηά πξνζσπηθή ηζηνξία ελόο άληξα πνπ δεη ηε ζύγρξνλε επνρή». Ζ παξάζηαζε αλέβεθε από ηελ
νκάδα «Υξώκα» ζην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2016.
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πξέπεη λα κνηξάδεηαη νξηζκέλα από ηα ρνύγηα θαη ηα ήζε ηνπο –ή, έζησ, όπσο ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Φνπθώ, λα ζπλέηεηλε ζηε δηακόξθσζε ηεο κεηακνληέξλαο θαη ρίπζηεξ
θηινζνθηθήο ηνπο θνζκνεηθόλαο. Άξα, θαη‟ επέθηαζε, λα κεηήιζε κεζόδσλ πνπ κπνξνύλ
λα ηνλ ραξαθηεξίζνπλ σο «απαηεώλα».
Ση ζα πεη, όκσο, εληόο κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο όηη θάπνηνο είλαη απαηεώλαο; Θα
πεη όηη: α) δελ παίξλεη πνηέ ζαθείο ζέζεηο, ώζηε λα κπνξεί λα μεγιηζηξά πην εύθνια, όηαλ
πθίζηαηαη θξηηηθή· β) θαηαθεύγεη ζε ηερλάζκαηα γηα λ‟ απνθεύγεη ην ιόγνλ δηδόλαη
(εξκεηηθά αθεξεκέλε γιώζζα, ώζηε λα κπνξεί λα μεγιηζηξά απαληώληαο «δε κ‟ έρνπλ
δηαβάζεη ζσζηά», επαλεπεμεξγαζία ησλ βηβιίσλ ηνπ κε θάζε επαλέθδνζή ηνπο αθαίξεζε

θνκκαηηώλ,

πξνζζήθε

λέσλ

πξνιόγσλ

θη

επηιόγσλ-,

έκκεζε

θαη

ζπγθεθαιπκκέλε επαλεξκελεία ησλ ηδεώλ ηνπ θαηά ηελ αλαδξνκηθή ηνπο παξνπζίαζε
θ.ν.θ.)· γ) ρξεζηκνπνηεί αζαθή θη εληππσζηνζεξηθή γιώζζα, όπνπ ν δνθηκηαθόο ιόγνο
ξέπεη πξνο ηε ινγνηερλία θη όπνπ ε επηρεηξεκαηνινγία παξαγθσλίδεηαη από ηελ έγλνηα
γηα ηε δεκηνπξγία ππνβιεηηθώλ εηθόλσλ θαη εληππσζηαθήο –αιιά πνιύ ζπρλά αλνύζηαοπαξαγσγήο

όξσλ,

ελλνηώλ

θαη

λενινγηζκώλ

(«επηζηήκε»,

«ηζνκνξθηζκόο»,

«εηεξνηνπία», «παλνπηηζκόο», «βηνπνιηηηθή» θαη «ζαλαηνπνιηηηθή», «παξξεζία»,
θ.ν.θ.)· δ) βαζίδεη ηε θηινζνθηθή ηνπ δηαδξνκή ζε κηα ζθελνζεηηθνύ ηύπνπ πξνώζεζε
ηνπ εαπηνύ ηνπ βάζεη όισλ ησλ παξαπάλσ αιιά θαη πξνζπνηνύκελνο όηη αλνίγεη λένπο
δξόκνπο γηα ηε ζθέςε, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπλήζσο απιά επαλαιακβάλεη κε λέν –
εληππσζηαθό θη ππνβιεηηθό, πάληνηε- πεξίβιεκα ήδε δηαηππσκέλεο ηδέεο· ε) αθνινπζεί
θαηξνζθνπηθή πνιηηηθή δηαδξνκή. ια απηά ηα ζπλαληάκε ζηνλ Φνπθώ.
Κη έηζη νη ζαπκαζηέο ηνπ, ελώ ζηηο πην ηίκηεο ζηηγκέο ηνπο αλαγλσξίδνπλ όηη
ζεκαληηθά θνκκάηηα ηνπ έξγνπ ηνπ δε ζηέθνπλ (ή, έζησ, ζηεξνύληαη αθιόλεησλ
ζεκειίσλ), ηείλνπλ δηαξθώο λα ηνλ δηθαηνινγνύλ κε εμαηξεηηθά αθειή επηρεηξήκαηα,
νξηζκέλεο θνξέο. Βέβαηα ε ηάζε απηή κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη δηαθνξεηηθά: ν θπληζκόο
ζε επίπεδν δηαλνεηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ ζπδεηήζεσλ είλαη πιένλ ηέηνηνο, πνπ θαλείο
πηα δελ εμαλίζηαηαη κ‟ έλαλ ζπγγξαθέα όπσο ν Φνπθώ, ηνπ νπνίνπ κεγάια θνκκάηηα ηνπ
έξγνπ ράλνληαη ζηελ αζάθεηα θη ν νπνίνο εηζήγαγε αλαιύζεηο δίρσο πνπζελά λα εμεγεί
γηαηί θαη πώο, δηαθήξπζζε ηελ αλεπζπλόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, κελ κπαίλνληαο πνηέ ζηνλ
θόπν λα νξίζεη βαζηθέο ηνπ έλλνηεο («εμνπζία», «πξαθηηθή», «πξνβιεκαηνπνίεζε»,
«ππνθεηκελνπνίεζε»),

ρξεζηκνπνηώληαο
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αιιεινεπηθαιύπηνληαη

θαη
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αξλνύκελνο λα ηνπνζεηεζεί επί θαίξησλ δεηεκάησλ πνπ θαηά ηα άιια ζίγεη θαη
ζρνιηάδεη. Πξόθεηηαη πξνθαλώο γηα ην πλεύκα εληόο ηνπ νπνίνπ ν Νηειέδ κπνξνύζε λα
εμπκλεί σο αξεηή ηελ «όκνξθε αλεπζπλόηεηα» (κηιώληαο γηα ηνλ Νίηζε) θη ν Σδέηκο
Μίιιεξ -έλαο εθ ησλ Ακεξηθαλώλ βηνγξάθσλ ηνπ Φνπθώ- λα δηεξεπλά σο «ήζνο
εζθεκκέλεο αλεπζπλόηεηαο»1.
Αλ, θαηά ζπλέπεηα, ζηέθνκαη ζην δήηεκα ηεο ππεπζπλόηεηαο, είλαη γηαηί ν Φνπθώ
κε απαζρνιεί όρη σο ζηνραζηήο πνπ έρεη λα καο κάζεη θάηη θαηλνύξγην, έζησ θη αλ ζα
δηαθσλνύζακε κε ηηο απόςεηο ηνπ, αιιά σο θνηλσληθό θαη δηαλνεηηθό θαηλόκελν,
ελδεηθηηθό ησλ πλεπκαηηθώλ ηάζεσλ πνπ είλαη πιένλ θπξίαξρεο εληόο ησλ ζεκεξηλώλ
θνηλσληώλ –πξάγκα, θπζηθά, πνπ εμεγεί θαη ηελ ζεζκηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπ θπξηαξρία.
πσο θη ν Μαληνδηό, απηό πνπ κε ελδηαθέξεη είλαη λα αζθήζσ θξηηηθή ζηηο αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο πνπ έρεη ν θνπθσηζκόο ζηελ πξνζπάζεηα πνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη
δξαζηεξηνπνίεζεο από ακεζνδεκνθξαηηθή θη ειεπζεξηαθή ζθνπηά –δηόηη γηα κηα ηέηνηα
πνιηηηθή, ε ππεπζπλόηεηα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο θεληξηθή επηδίσμε. Απηόο είλαη,
άιισζηε, ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν εθδώζακε ηε Μαθξνεκέξεπζε κηαο απάηεο.
Βαζηθή κνπ ζέζε, ινηπόλ, είλαη όηη ν Φνπθώ ζπληζηά ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθό
εθθξαζηή απηνύ πνπ ζπλεζίδνπκε λ‟ απνθαινύκε κεηακνληεξληζκό. Ο νπνίνο
κεηακνληεξληζκόο απνηειεί, νπζηαζηηθά, ηε θηινζνθηθή θαη αηζζεηηθή έθθξαζε ηνπ
ηύπνπ θνηλσλίαο πνπ αλαδύεηαη ζηαδηαθά κεηά ηελ «παξαθκή ηνπ αζηηθνύ πνιηηηζκνύ»,
θπξηαξρεί κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη βαζίδεηαη ζηηο επδαηκνληζηηθέο αμίεο πνπ
αληηθαηέζηεζαλ ηα αζηηθά ήζε. Πξόθεηηαη γηα ηελ εκπεδσκέλε θνηλσλία ηεο
θαηαλάισζεο, εληόο ηεο νπνίαο –γηα λα ην ζέζσ θάπσο ρνληξά- ην άηνκν αζρνιείηαη κε
δύν βαζηθά πξάγκαηα: κε ηε δηαξθή πξνζπάζεηα δηακόξθσζεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ
ηαπηόηεηαο –θπξίσο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο- θαη κε ηε δηαζθέδαζε/θαινπέξαζε.
Οπζηαζηηθά ην κεηακνληέξλν ζπληζηά άξλεζε ηνπ κνληέξλνπ κόλν σο πξνο ηε
ζθόπεπζε θαη ην καρεηηθό πλεύκα. Καηά ηα άιια ζπληζηά ζπλέρεηα ηεο κίαο εθ ησλ δύν
πιεπξώλ ηνπ κνληεξληζκνύ –θαη πην ζσζηά ηελ πιήξε ηεο θπξηάξρεζε επί ηεο νκνιόγνπ
ηεο. Πξόθεηηαη γηα ην ζηνηρείν πνπ ν Ακεξηθαλόο ηερλνθξηηηθόο Κιήκελη Γθξίλκπεξγθ
απνθαινύζε αβαλγθαξληηζκό (avant-gardisme: ζα κπνξνύζε πεξηθξαζηηθά λ‟ απνδνζεί

1

J. Miller, The Passion of Michel Foucault, Ν. Τόξθε, Simon & Schuster, 1993, ζ. 377.
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θαη σο «πλεύκα/ινγηθή ηεο πξσηνπνξίαο»): ε πξόθιεζε γηα ηελ πξόθιεζε θη ε αλαγσγή
ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο «πόδαο» ζε απηνζθνπό.
Ση ζα κπνξνύζε, θαη‟ αληηζηνηρία, λα νξηζηεί σο θηινζνθηθόο αβαλγθαξληηζκόο;
Ζ ρξήζε εληππσζηνζεξηθήο θαη ινγνηερλίδνπζαο γιώζζαο θαη γεληθώο επηθξάηεζε ηεο
κνξθήο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ (θαη ησλ επηζηεκνινγηθώλ θαη ινηπώλ δηαθεξύμεσλ επί
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη απηώλ ζπκβνιώλ ζην πξνρώξεκα ηεο ζθέςεο)· ε ακθηζβήηεζε
ησλ ζπγγξαθηθώλ ζπκβάζεσλ, ν πιεζσξηζκόο ζ‟ επίπεδν ιεμηπιαζίαο, όξσλ θαη
ελλνηώλ, ε πηνζέηεζε κηαο ππεξ-θξηηηθήο ζηάζεο θαη ε πξνζπάζεηα ακθηζβήηεζεο γηα
ηελ

ακθηζβήηεζε

(ρσξίο,

σζηόζν,

πξαγκαηηθή

απηό-θξηηηθή)·

ε

δηαξθήο

απηναλαθνξηθόηεηα θαη ε ηαπηόρξνλε θξπςίλνηα θαη θαιιηέξγεηα κηαο αίζζεζεο
κπζηεξίνπ· ν αληηδηαλννπκεληζκόο πνπ αληηπαξαβάιιεη ηε «δσή» ή ηελ «ύπαξμε» ζηε
ζθέςε, ε εξκελεία ηεο ζθέςεο σο αμεδηάιπηεο από ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη σο
«ππαξμηαθά» δεζκεπκέλεο ή αθόκα θαη «θαηαξακέλεο» θ.ν.θ.
Δηδηθά ην ηειεπηαίν απηό ζεκείν, πνπ ην ηόληδε δηαξθώο ηόζν ν Φνπθώ όζν θαη
νη βηνγξάθνη ηνπ, έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ην επηρείξεκα πνπ ζέισ λα αλαπηύμσ. Ο
Νηηληηέ Δξηκπόλ δήισλε ζηνλ πξόινγν ηεο πην πξόζθαηεο επαλέθδνζεο ηεο βηνγξαθίαο
ηνπ, όηη ν Φνπθώ «βάζηδε πάληνηε ηε ζεσξεηηθή ηνπ επεμεξγαζία ζηελ πξνζσπηθή
εκπεηξία, θηάλνληαο κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα δειώζεη όηη θαζέλα από ηα βηβιία ηνπ ζα
κπνξνύζε λα δηαβαζηεί σο “απόζπαζκα κηαο απηνβηνγξαθίαο”»1. Γη‟ απηό θαη ζα ιάβσ
ππόςε ηνύηνλ ηνλ «βαζύ δεζκό πνπ ζπλδέεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο κε ηε
ζεσξεηηθή ηνπ εξγαζία»2 θαηά ηελ θξηηηθή κνπ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ απόςεηο, νη νπνίεο
ιαλζαζκέλα ζεσξνύληαη «αξηζηεξέο» ή «ειεπζεξηαθέο».
ζν θη αλ θνπθσηθνί ζαλ ηνλ Σνλη Μέη επαλαιακβάλνπλ δηαξθώο ην αληίζεην3,
ην πξόβιεκα ηεο ειεπζεξίαο, όπνηε ηίζεηαη ζην θνπθσηθό έξγν, ηίζεηαη κε θαζαξά
αηνκηθνύο όξνπο θη έρεη λα θάλεη όρη κε ηνλ αγώλα γηα κηα ιίγν πνιύ ξηδηθή αιιαγή ησλ
βαζηθώλ δνκώλ ηεο εθάζηνηε θαηεζηεκέλεο θνηλσλίαο. Απηό, αληηζέησο, ζην νπνίν
εζηηάδεη ν Φνπθώ είλαη ε δπλαηόηεηα ηνπ αηόκνπ λα κελ ππνθύπηεη πιήξσο ζηελ
«θπβεξλεηηθνπνίεζε», δειαδή λα κελ παξακέλεη απιώο παζεηηθό ζύκα ηεο δηαδηθαζίαο
δηακόξθσζεο πνπ ηνπ επηβάιιεη ε Δμνπζία –δηόηη είλαη νπζηαζηηθά απηή ε ηειεπηαία πνπ
1

D. Eribon, « Préface à la troisième édition » (2011), Foucault, Παξίζη, Flammarion, 2011, ζ. 11.
Ό. π., ζ. 12.
3
Βι. π.ρ. T. May, Εηζαγσγή ζηνλ Μηζέι Φνπθώ, κηθξ. Α. Μαηζάγγνο, Αζήλα, Oposito, 2019, ζ. 227.
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δεκηνπξγεί ην ππνθείκελν θαη ην δήηεκα είλαη απιώο λα κπνξέζεη ην ηειεπηαίν λ‟
απνζηαζηνπνηεζεί θξηηηθά από ηηο πξνζηαγέο ηνπ εθάζηνηε κεραληζκνύ «γλώζεοεμνπζίαο». Πνπζελά όκσο δελ ηίζεηαη δήηεκα αιιαγήο ηνπ εθάζηνηε ηέηνηνπ
κεραληζκνύ. Καηά ζπλέπεηα ε πνιηηηθή γηα ηνλ Φνπθώ πεξηζηέιιεηαη ζηελ έλλνηα κηαο
πεξηνξηζκέλεο αηνκηθήο αληίζηαζεο ζηα θπξίαξρα κνληέια δσήο, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο
κηαο «ηέρλεο ηεο ύπαξμεο» πνπ επηηξέπεη ζην ππνθείκελν λα δηακνξθώλεη αηζζεηηθά ην
ίδην ηνλ εαπηό ηνπ σο θαιιηηερληθό έξγν.
Ζ ειεπζεξία σο «μεζηξάηηζκα από ηνλ εαπηό», όπσο ηελ νξίδεη ν Μέη1,
βαζηδόκελνο ζηελ «Δηζαγσγή» ηεο Φξήζεο ησλ εδνλώλ, απνηειεί θάηη ραξαθηεξηζηηθά
αηνκηθό όπσο επίζεο θαη κηα θξηηηθή νπζηαζηηθά πνιηηηζηηθνύ θαη όρη πνιηηηθνύ ηύπνπ.
ε θάζε πεξίπησζε, «ην μεζηξάηηζκα από ηνλ εαπηό δελ ζεκαίλεη ηελ νιηθή
επαλαδεκηνπξγία ηνπ»2, δειαδή, κε άιια ιόγηα, δελ ηίζεηαη πνπζελά δήηεκα
επαλαζηαηηθήο θαη εθ βάζξσλ αιιαγήο ηεο εθάζηνηε θαηεζηεκέλεο θνηλσλίαο, αιιά γηα
κηθξέο λεζίδεο «αξλεηηθήο» ειεπζεξίαο πνπ απιώο ραιαξώλνπλ ιηγάθη ηνλ αζθπθηηθό
ελαγθαιηζκό ηνπ ππνθεηκέλνπ από ηνπο δηάθνξνπο «κεραληζκνύο». Καη ζε θάζε
πεξίπησζε ην δήηεκα ηίζεηαη πάληα –κε θαζαξά αβαλγθαξληίζηηθν ηξόπν- κε
αηζζεηηθνύο όξνπο: «ζηα γξαπηά ηνπ Φνπθώ, θαη ζηε δσή ηνπ, ην ζέκα ηνπ
πεηξακαηηζκνύ σο ελαιιαθηηθή ζην πνηνη είκαζηε ηώξα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε» (ό. π.).
Εεηνύκελν είλαη «λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηνπο εαπηνύο καο θάηη άιιν […] λα ηνπο
δηπιαζηάζνπκε σο έξγν ηέρλεο»3. Δπηπιένλ, βαζηθή επηδίσμε είλαη «λα παίμνπκε, λα
αλαηξέςνπκε, λα ππνζθάςνπκε, λα αλαδηαηάμνπκε, λα παξσδήζνπκε, λα πάκε πέξα από
ηνλ θιεξνλνκεκέλν εαπηό καο»4. Πνηέ όκσο λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν εαπηό θαη λέεο
δνκέο, δειαδή λα πνιεκήζνπκε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θνηλσλίαο!
Λνγηθό είλαη απηό, αλ ζθεθηεί θαλείο, πσο ζπδεηάκε εδώ ηηο πνιηηηθέο απόςεηο
ελόο «θηινζόθνπ ηνπ νπνίνπ ην έξγν κπνξεί λα δηαβαζηεί σο κηα εμέγεξζε ελάληηα ζηε
βία ησλ λνξκώλ ηεο θαλνληθόηεηαο»5 θη ν νπνίνο δήισλε όηη, ζε αληίζεζε κε ηελ
«παξαδνζηαθή θνηλσληνινγία», ην πξόβιεκα εηίζεην γη‟ απηόλ σο εμήο: «Μέζσ πνηνύ
1

. π., ζ. 225.
. π., ζ. 226.
3
Ό. π., 229.
4
Ό. π., 227.
5
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ζπζηήκαηνο απνθιεηζκνύ, απνθιείνληαο πνηόλ, δεκηνπξγώληαο πνην δηαρσξηζκό, κέζσ
πνηνύ παηρληδηνύ άξλεζεο θαη απόξξηςεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ε θνηλσλία;»1. Από
εδώ πξνέξρεηαη ε εκκνλή κε ην πεξηζώξην, κε ηνλ «κε θαλνληθό, ηνλ δηαηαξαγκέλν, ηνλ
επηθίλδπλν θαη ηνλ απερζή»2, κε ηνπο «αλνξζόινγνπο αλζξώπνπο»3, ην ελδηαθέξνλ γηα
ηνλ (παξάθξνλα ζθαγέα ηεο ίδηαο ηνπ ηεο νηθνγέλεηαο) Πηεξ Ρηβηέξ θαη ηελ
(εξκαθξόδηηε) Δξθπιίλ Μπαξκπάλ. Από εδώ όκσο πξνθύπηεη θη ε ηάζε λ‟ αιιάδνπκε
απόςεηο ζαλ ηα πνπθάκηζα: θαηά θάπνηνλ ηξόπν, πξέπεη λα ζηεξήζνπκε ην ππνθείκελν
από θάζε ζύζηαζε θαη ζπλνρή, από θάζε ζηνηρείν πνπ ηνπ πξνζδίδεη κηα ζπλέρεηα κέζα
ζην ρξόλν, πξνθεηκέλνπ λα ην θαηαζηήζνπκε θελό θη όζν ην δπλαηόλ πην επέιηθην –
ηνπηέζηηλ άπηαζην απ‟ ηα παληαρνύ παξόληα πινθάκηα θαη ηηο ηξηρνεηδείο δνκέο ηεο
Δμνπζίαο. Δίλαη ην πεξίθεκν «θελό πξόγξακκα» ηνπ Φνπθώ4 αιιά θαη ην «ν Φνπθώ δελ
ππάξρεη», νξηζκέλσλ ζαπκαζηώλ ηνπ5 όπσο θη ε πνιύ ζσζηή δηαπίζησζε ηνπ Εσξδ
Καλγθηιέκ (ήδε από ην 1967) όηη «δελ ππάξρεη […] ιηγόηεξν θαλνληζηηθή (normative)
θηινζνθία από απηήλ ηνπ Φνπθώ»6.
Ο Μαληνδηό αλαθέξεηαη ζην δήηεκα απηό. Γηα λα δνύκε όκσο πνύ νδεγεί
πνιηηηθώο ηνύηε ε ζηάζε, αμίδεη λα θαηαπηαζηνύκε εδώ κ‟ έλα ιηγόηεξν γλσζηό ζεκείν
ηεο ζθέςεο ηνπ Φνπθώ: κε ηε ζαγήλε πνπ ηνπ αζθνύζαλ ηα λαξθσηηθά θαη ην
ζαδνκαδνρηζηηθό ζεμ. ρη ηόζν σο κέζα απνθόκηζεο εδνλήο θαη πξνζσπηθέο
πξνηηκήζεηο –κηαο θαη ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή θαζείο έρεη δηθαίσκα λα ηε βξίζθεη όπσο
επηζπκεί, αθ‟ εο ζηηγκήο δελ θαηαπηέδεη ηνπο γύξσ ηνπ ή δελ βηαηνπξαγεί ελαληίνλ ησλ
εξσηηθώλ ηνπ ζπληξόθσλ δίρσο ηε ζπλαίλεζή ηνπο· απηό πνπ κ‟ ελδηαθέξεη ελ
πξνθεηκέλσ είλαη νη απόςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θη επξύηεξα πνιηηηζηηθέο
ζπλεπαγσγέο ηνύησλ ησλ δύν πξνζσπηθώλ ηνπ πξνηηκήζεσλ, ζην βαζκό κάιηζηα πνπ ν
1
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ίδηνο ηηο πξνπαγάλδηδε δεκνζίσο σο ζπλεηδεηέο θηινζνθηθέο επηινγέο. Ούηε ιίγν νύηε
πνιύ, ινηπόλ, ν Γάιινο θηιόζνθνο πίζηεπε όηη ηόζν ε ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ όζν θη
ε δηάδνζε ηνπ ζαδνκαδνρηζηηθνύ εξσηηζκνύ ζα κπνξνύζαλ λα παίμνπλ έλαλ ζαθώο
απειεπζεξσηηθό ξόιν, κηαο θαη ακθηζβεηνύλ ηα θαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα θπξηαξρίαο θαη
θαλνληθνπνίεζεο. πσο δήισλε ζε κηα ζπλέληεπμή ηνπ ζε θάπνηνπο καζεηέο ιπθείνπ, ην
1971, «είλαη πηζαλόλ όηη ην γεληθό πεξίγξακκα ηεο κειινληηθήο θνηλσλίαο κάο ην
παξέρνπλ νη πξόζθαηεο εκπεηξίεο κε ηα λαξθσηηθά, ην ζεμ, ηα θνηλόβηα θαη άιιεο
εθδνρέο ζπλείδεζεο θαη αηνκηθόηεηαο»1. Έληεθα ρξόληα αξγόηεξα δηαθήξπηηε (ζε
ζπλέληεπμή ηνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ιίγν κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ ζην ακεξηθαληθό
νκνθπινθηιηθό πεξηνδηθό The Advocate), όηη «πξέπεη λα δνθηκάζνπκε ηα λαξθσηηθά [...].
Σα λαξθσηηθά απνηεινύλ πιένλ θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνύ καο. Κη όπσο ππάξρεη θαιή θαη
θαθή κνπζηθή έηζη ππάξρνπλ θαιά θαη θαθά λαξθσηηθά. Καηά ζπλέπεηα, όπσο δελ είλαη
δπλαηόλ λα ιέκε όηη είκαζηε “θαηά” ηεο κνπζηθήο έηζη δελ είλαη δπλαηόλ λα δειώλνπκε
θαη “θαηά” ησλ λαξθσηηθώλ»2. Παξάιιεια πξόζζεηε όηη ην ζαδνκαδνρηζηηθό ζεμ
ζπληζηά

θάηη

«πνιύ

ζεκαληηθό»,

κηαο

θαη

καο

δίλεη

ηε

«δπλαηόηεηα

λα

3

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζώκα καο σο πηζαλή πεγή πιήζνπο εδνλώλ» , επηηξέπνληάο καο,
σο εθ ηνύηνπ, λα μεθύγνπκε από ηηο παγησκέλεο ηαπηόηεηεο θαη πξαθηηθέο πνπ καο
επηβάιινπλ νη θαλνληθνπνηεηηθνί κεραληζκνί. Κάηη αλάινγν ππνζηήξηδε θαη ζρεηηθά κε
ηα λαξθσηηθά: «Πηζηεύσ πσο ε εμύκλεζε ηνπ νξγαζκνύ, όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ
νπαδώλ ηνπ Βίιρεικ Ράηρ γηα παξάδεηγκα, ζπληζηά απιώο αθόκα κηα πξνζπάζεηα λα
πεξηζηείινπκε ζηνλ ηνκέα ηνπ ζεμνπαιηθνύ όιεο απηέο ηηο δπλαηόηεηεο εδνλήο πνπ ην
Εάλαμ ή ε θνθαΐλε κάο επηηξέπνπλ λα δηαζπάζνπκε θαη λα δηαρύζνπκε ζην ζύλνιν ηνπ
ζώκαηνο, κε απνηέιεζκα ην ζώκα λα κεηαηξέπεηαη ζηνλ θαζνιηθό ηόπν κηαο θαζνιηθήο
εδνλήο θαη –θαηά ζπλέπεηα- λα κπνξνύκε, από απηήλ ηελ άπνςε, λα απαιιαγνύκε από
ηε ζεμνπαιηθόηεηα»4.
Γελ είλαη ηπραίν, ππό απηήλ ηελ έλλνηα, όηη ν Νηηληηέ Δξηκπόλ βιέπεη ηηο ζρεηηθέο
απόςεηο ηνπ Φνπθώ σο πξαγκάησζε ηεο «εξσηηθήο ηέρλεο» πνπ ν θηιόζνθνο

1

M. Foucault, «Par-delà le bien et le mal», Dits et Écrits, θείκελν 98.
Παξαηίζεηαη από ηνλ D. Eribon, Michel Foucault, ό. π., ζ. 511.
3
Ό. π., ζ. 511.
4
. π., ζ. 512.
2
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ππεξαζπίδεηαη ζηε Βνύιεζε γηα γλώζε1 νύηε όηη ν Σνλη Μέη παξέρεη θηινζνθηθή θαη
πνιηηηθή δηθαηνιόγεζε ζηηο ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ Φνπθώ, παξνπζηάδνληαο ηηο
ζαδνκαδνρηζηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ζηα ρακάκ θαη ηα γθέη κπαξ ηεο Νέαο Τόξθεο θαη
ηνπ αλ Φξαλζίζθν σο πξαγκάησζε ηεο ηδέαο όηη «ζεκείν ζηήξημεο γηα κηα αληεπίζεζε
ελάληηα ζην ζύζηεκα ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο δελ πξέπεη λα είλαη ην ζεμ-επηζπκία αιιά ηα
ζώκαηα θαη νη εδνλέο»2.
Γύν πξάγκαηα ζα πξέπεη εδώ λα ζπγθξαηήζνπκε: πξώηνλ, ηελ ηδέα όηη, ζε ηειηθή
αλάιπζε, ν Φνπθώ κάιινλ «βίσλε ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο σο πεγή επραξίζηεζεο»3, απ‟
ηελ νπνία πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη ζην έξγν ηνπ ζπλαληνύκε όρη κόλνλ απνπζία
θάζε πξνζπάζεηαο δηαθπγήο απ‟ ηνλ θαύιν θύθιν ησλ εμνπζηαζηηθώλ ζπζηεκάησλ, αιιά
θαη κηα βίσζε ηεο δσήο εληόο ηνπο σο πεγή εδνλήο. Με άιια ιόγηα, ε Δμνπζία όρη κόλν
δελ θξίλεηαη αλεπηζύκεηε θαη θαηαθξηηέα αιιά ζεσξείηαη, όισο αληηζέησο, απαξαίηεηε,
σο πεγή ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο· δεύηεξνλ θαη ζεκαληηθόηεξνλ, όηη κηα ζηάζε πνπ
βαζίδεηαη, αθελόο, ζηελ πξνγξακκαηηθή απόξξηςε θάζε ζπλνρήο θαη, αθεηέξνπ, ζηελ
αηζζεηηθνπνίεζε ή αθόκα θαη ζεμνπαιηθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο, δε κπνξεί παξά λα
θαηαιήγεη ζηελ απόιπηε, δαλδηθνύ ηύπνπ αλεπζπλόηεηα. Ση ζρέζε όκσο κπνξνύλ λα
έρνπλ όια απηά κε ηελ απειεπζεξσηηθή πνιηηηθή, ζε νπνηαδήπνηε εθδνρή ηεο;
ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Φνπθώ ειάρηζηε ζρέζε έρεη κε απηήλ, αλ ηνύηε γίλεη
αληηιεπηή σο αγώλαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δίθαηεο θαη δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο.
σζηά ηόληδε ν ηζηνξηθόο –θαη θίινο ηνπ Φνπθώ- Πσι Βελ όηη ν πξώηνο δελ ππήξμε
«νύηε αξηζηεξόο νύηε δεμηόο»4. Πνην ήηαλ ινηπόλ ην πνιηηηθό ηνπ πξόηαγκα, αλ κπνξεί
θαλείο λα δηαγλώζεη θάπνηα ζπλνρή ζηηο δηαδνρηθέο θη επαλεηιεκκέλεο αιιαγέο πιεύζεο
ηνπ, πνπ πνιύ σξαία αθεγείηαη ν Μαληνδηό5; Από πνηα ζθνπηά αζθνύζε θξηηηθή ζηα
απηαξρηθά ή δήζελ απηαξρηθά ζπζηήκαηα «πεηζάξρεζεο» θάζε ηύπνπ αιιά θαη ζηε
λεώηεξε Γύζε ζπλνιηθόηεξα;
Χο πξώηε έλδεημε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ηεθκεξησκέλε πιένλ ζπκπάζεηά ηνπ γηα
ηηο ηδέεο νξηζκέλσλ λενθηιειεύζεξσλ νηθνλνκνιόγσλ. Μηα δεύηεξε είλαη ε δηαπίζησζε
1

Ό. π.
T. May, Εηζαγσγή ζηνλ Μηζέι Φνπθώ, ό. π., ζ. 237.
3
A. Nehamas, “Subject and Abject: The Examined Life of Michel Foucault”, The New Republic,
15/2/1993.
4
Βι. Π. Βελ, Φνπθώ: Η ζθέςε ηνπ, ε πξνζσπηθόηεηά ηνπ, κηθξ. Γ. Καξάκπειαο, Αζήλα, Βηβιηνπσιείνλ
ηεο Δζηίαο, 2011
5
Βι. ζρεηηθά ηελ ελόηεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μαληνδηό κε ηίηιν «Οη πεξηπέηεηεο ηεο πξαθηηθήο».
2
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ηνπ Βελ όηη ν θίινο ηνπ «δελ πίζηεπε νύηε ζηνλ Μαξμ νύηε ζηνλ Φξόπλη νύηε ζηελ
Δπαλάζηαζε νύηε ζηνλ Μάν. ε ηδησηηθό επίπεδν εηξσλεπόηαλ ηα αγαζά πξννδεπηηθά
ζπλαηζζήκαηα νξηζκέλσλ αιιά δε γλσξίδσ λα είρε πνηέ θάπνηα ζαθή ζέζε ζε ό,ηη αθνξά
ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ηνπ Σξίηνπ Κόζκνπ, ηνλ θαηαλαισηηζκό, ηνλ θαπηηαιηζκό ή
ηνλ ακεξηθαληθό ηκπεξηαιηζκό»1. Ζ πνιηηηθή κε ηελ έλλνηα ηεο ελαζρόιεζεο κε ηε κνίξα
ηεο θνηλσλίαο ειάρηζηα ηνλ ελδηέθεξε. Αληίζεηα, θέληξν ηεο ελαζρόιεζήο ηνπ ήηαλ ε
αηνκηθή ηνπ απειεπζέξσζε από ηνπο ζεζκνύο θαη ηηο ηδενινγίεο πνπ έλησζε λα ηνλ
θαηαπηέδνπλ θαη λα ηνλ πεξηνξίδνπλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα δηακόξθσζεο θαη
αλαδηακόξθσζεο ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ (όπσο ε αζηηθή εζηθή ηνπ παηέξα ηνπ, ηα ηακπνύ
ελάληηα ζηελ νκνθπινθηιία θαη ηα θξαηνύληα ζεμνπαιηθά ήζε, πνπ έξρνληαλ ζε
αληίζεζε κε ηηο ζαδνκαδνρηζηηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο θ.ν.θ.). Δμ‟ νπ θη ε έκθαζε ζην
δήηεκα ηνπ θαλνληθνύ θαη κε θαλνληθνύ θαη ε εκκνλή κε ηα «ζπζηήκαηα απνθιεηζκνύ»2
θάζε είδνπο.
Αλ ιάβνπκε ππόςε θαη ηνλ λενθηιειεύζεξεο θνπήο αληηθξαηηζκό ηνπ, ζα
κπνξνύζακε λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε σο έλα είδνο αλαξρνθαπηηαιηζηή, δειαδή
libertarian -κε ηελ ακεξηθαληθή έλλνηα ηνπ όξνπ- ηόζν ζηελ νηθνλνκία όζν θαη ζηα ήζε.
Γελ ηνλ ελδηέθεξε νύηε ε θνηλσληθή ηζόηεηα νύηε ε δεκνθξαηία, αιιά ε κεγαιύηεξε
δπλαηή αηνκηθή ειεπζεξία, νύησο ώζηε λα κπνξεί θάζε άηνκν λα πεηξακαηίδεηαη ρσξίο
έιεγρν θαη θαηαπίεζε ζε ζεμνπαιηθό θαη πνιηηηζηηθό επίπεδν3.
Αληίζηνηρα, αλ ιάβνπκε ππόςε ην γεγνλόο όηη, όπσο δείρλεη ν Μαληνδηό,
κπνξνύζε λα ακβιύλεη θαηά βνύιεζε ηνλ αληηθξαηηζκό ηνπ –όπσο ηηο θνξέο πνπ
ζπλεξγάζηεθε ή επηδίσμε λα ζπλεξγαζηεί κε ηε γαιιηθή θπβέξλεζε, ηόζν επί Γεμηάο όζν
θη επί ζνζηαιδεκνθξαηίαο-, ζα κπνξνύζακε λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε θη σο έλα είδνο
εθζπγρξνληζηή θηιειεύζεξνπ (ή θαη «θιηληνληθνύ λενθηιειεύζεξνπ», όπσο ην ζέηεη έλαο
ζρνιηαζηήο4). ε θάζε πεξίπησζε –θη αλ ιάβεη θαλείο ππόςε ηνπ ηηο δηαξθείο αιιαγέο

1

Π. Βελ, Φνπθώ: Η ζθέςε ηνπ, ε πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ό. π.
Μ. Φνπθώ, Η ηάμε ηνπ ιόγνπ. Ελαξθηήξην κάζεκα ζην Collège de France 1970, κηθξ. Υ. Υξεζηίδεο-Μ.
Ματκαδάθεο, Αζήλα, Ζξηδαλόο, 1990.
3
Σν ζρήκα απηό κπνξεί λα θσηίζεη θαη ηηο παξεμεγήζηκεο απόςεηο πνπ ππνζηήξηδε ν Φνπθώ ηε δεθαεηία
ηνπ ‟70 ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο παηδνθηιίαο. Βι. ΜΜΑ, ζ. 87, ππ. 139.
4
B. Robbins, “The Other Foucault. What led the French theorist of madness and sexuality to politics?”,
www.thenation.com, 2/11/2017. Ο αξζξνγξάθνο αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο Nancy Fraser πεξί
«πξννδεπηηθνύ λενθηιειεπζεξηζκνύ». Βι. ζρεηηθά, Ν. Φξέηδεξ, «Ζ Αξηζηεξά πξέπεη λα απεγθισβηζηεί από
ηνλ “πξννδεπηηθό λενθηιειεπζεξηζκό”», Η Απγή, 11/12/2016.
2
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ζέζεσλ-, ε πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Φνπθώ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί βάζεη ησλ «δύν
Φνπθώ» πνπ εληνπίδεη ν Ρίηζαξλη Ρόξηπ: ελόο «Ακεξηθαλνύ» Φνπθώ, λέν-πξαγκαηηζηή
θαη

κεηακνληέξλνπ

–δειαδή

«θξηηηθνύ»-

ππνζηεξηθηή

ησλ

θηιειεύζεξσλ

θνηλνβνπιεπηηθώλ θαζεζηώησλ, θη ελόο «Γάιινπ», ληηζετθνύ θη «αλαξρηθνύ» Φνπθώ,
αθξαία αηνκηθηζηή1. Ο πξαγκαηηθόο Φνπθώ θηλήζεθε αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο δύν
πόινπο, νη νπνίνη ζπληζηνύλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο θηιειεύζεξνπ αηνκηθηζκνύ –ήπηα ε
πξώηε, πην αθξαία ε δεύηεξε (κηαο θαη ηνλ νδεγνύζε ζηνλ ξηδηθό αληηζεζκηζκό πνπ
εμέθξαδε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θιεξη ηνπ κε ηνπο καντθνύο2 αιιά θαη ζηελ θνιαθεία
αξηζηεξίζηηθσλ θνηηεηηθώλ αθξναηεξίσλ, όπσο ην 1975 ζηε Νέα Τόξθε, θαηά ηε
δεκόζηα ζπδήηεζή ηνπ κε ηνλ Ronald Laing, έλαλ από ηνπο εηζεγεηέο ηεο
Αληηςπρηαηξηθήο, όηαλ δήισλε όηη «απηό πνπ ζπλέβε, αξρήο γελνκέλεο από ην ‟60, είλαη
ε ηαπηόρξνλε αλάδπζε λέσλ κνξθώλ θαζηζκνύ θαη λέσλ κνξθώλ αληίιεςεο γηα ην ηη
είλαη θαζηζκόο»3). Υξεζηκνπνηώληαο έλα ζρήκα ηεο Υάλα Άξελη, ζα ιέγακε όηη ην
πξόηαγκά ηνπ δελ ππεξαζπίδεηαη ηε δεκνθξαηηθή, ζεηηθή, ειεπζεξία-γηα-λα (ηε freedom)
αιιά ηε θηιειεύζεξε, αξλεηηθή, ειεπζεξία-από (ηε liberty)4. Γη‟ απηό θαη, κε ηελ
εμαίξεζε ηεο καντθήο ηνπ πεξηπέηεηαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70, όιεο νη ππόινηπεο ηζηνξίεο
ζηηο νπνίεο αλακείρζεθε πνιηηηθά ν Φνπθώ αληαπνθξίλνληαη ζην αληηδπλαζηηθό θαη αληηαπηαξρηθό κνληέιν αληίζηαζεο ζε κηα θαηαπηεζηηθή εμνπζία θαη δηεθδίθεζεο πεξαηηέξσ
δηθαησκάησλ –από ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθώλ θξάηεζεο εληόο ησλ γαιιηθώλ
θπιαθώλ κέρξη ηηο κεηαγελέζηεξεο «αλζξσπνδηθαησκαηηθέο» ηνπ παξεκβάζεηο (γηα ηνπο
κεηαλάζηεο, ηελ «Αιιειεγγύε» θ.ν.θ.). Αληίζεηα, ζε θακία πεξίπησζε δελ είρακε ηελ
εκπινθή ηνπ ζε θάπνην θίλεκα πνπ επαγγειηδόηαλ ηε δεκηνπξγία κηαο δηαθνξεηηθήο
θνηλσλίαο, δηεθδηθώληαο κηα ζπλνιηθή θνηλσληθή αιιαγή.
Πξόθεηηαη γηα ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ γηα ηελ «εζηθή ηεο
επηκέιεηαο εαπηνύ» ηελ νπνία, δηόινπ ηπραία, όξηδε σο «πξαθηηθή ειεπζεξίαο»5. Έηζη
νξηζκέλεο πην πνιηηηθέο ηνπ δηαηππώζεηο ζπληζηνύλ απιώο λεθειώδεηο δηαθεξύμεηο ζην
1

Βι. R. Rorty, “Moral Identity and Private Autonomy: The Case of Foucault”, Essays on Heidegger and
Others, Κέηκπξηηδ, Cambridge U. P. 2010 (1991).
2
Βι. ζρεηηθά: ΜΜΑ, ζ. 59 θ. ε.
3
Παξαηίζεηαη από ηνλ D. Eribon, Michel Foucault, ό. π., ζ. 504.
4
Γηα ηε δηάθξηζε απηή βι.: H. Arendt, Γηα ηελ επαλάζηαζε, κηθξ. Α. ηνππάθε-Γαβξηειίδνπ, Αζήλα,
Αιεμάλδξεηα, 2005.
5
Βι. ηε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ζπλέληεπμε, «L‟éthique du souci de soi comme pratique de la liberté [Ζ εζηθή
ηεο επηκέιεηαο εαπηνύ σο πξαθηηθή ειεπζεξίαο]» (1984), Dits et Écrits, θείκελν 356.
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ηέινο αλαιύζεσλ πνπ βιέπνπλ ηελ πνιηηηθή θαζαξά σο πνιηηηθή ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηνπ
ηξόπνπ δσήο ή, έζησ –ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε- σο πνιηηηζηηθή θαη θηινζνθηθή
θξηηηθή: «Πξέπεη λ‟ απειεπζεξσζνύκε ηόζν από ηνλ πνιηηηζηηθό [...] όζν θαη από ηνλ
πνιηηηθό ζπληεξεηηζκό. Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηνπο θνηλσληθνύο θώδηθεο σο απηό
πνπ πξάγκαηη είλαη: πξάγκαηα εληειώο απζαίξεηα, πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ αζηηθό
ηξόπν δσήο καο. Κη είλαη θαιό [...] λα ηνπο ππεξβνύκε κέζσ ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο
εηξσλείαο. Δίλαη θαιό λα „λαη θαλείο βξώκηθνο θαη λ‟ αθήλεη κνύζη θαη καθξηά καιιηά,
λα ληύλεηαη ζαλ θνξίηζη αλ είλαη αγόξη (θαη αληηζηξόθσο). Πξέπεη λα ηα βάινπκε κπξνο
όια απηά, λα αγσληζηνύκε, λα κεηαζρεκαηίζνπκε θαη λα αλαηξέςνπκε ηα ζπζηήκαηα
πνπ, ζησπεξά, καο επηβάιινπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε πξαγκάησλ. Απηό πξνζπαζώ λα
θάλσ κε ην έξγν κνπ, ζε ό,ηη κε αθνξά»1.
Φπζηθά, δηόινπ αζύκβαηε δελ είλαη ηνύηε ε πεξηζηνιή ηεο ειεπζεξίαο ζηελ
επηκέιεηα εαπηνύ κε ην κνληέιν ηεο θνηλσλίαο ηεο θαηαλάισζεο, εληόο ηεο νπνίαο έλα
λαξθηζζηζηηθό

άηνκν

αζρνιείηαη

νιεκεξίο

θη

νινλπρηίο

κε

ηνλ

δηαξθή

επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηεο ςεπην-αηνκηθόηεηάο ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν
πσο ν Φνπθώ εμάγεη ηελ έλλνηα απηή από ηε κειέηε ηνπ ειιεληζηηθνύ θόζκνπ, νπόηε θη
είρε πξν πνιινύ εθιείςεη ην πάζνο γηα ηα θνηλά πνπ ραξαθηήξηδε ηελ θιαζηθή πεξίνδν
ηεο ειιελνξσκατθήο Αξραηόηεηαο.
Απηό πνπ ζα πξέπεη λα ζπγθξαηήζνπκε είλαη όηη ηνύηε ε «απαηζηνδνμία» ηνπ
Φνπθώ θαη ε έιιεηςε πίζηεο ζηε δπλαηόηεηα πξαγκαηηθώλ αιιαγώλ πξνο
απειεπζεξσηηθή ζθνπηά, είλαη ζπκθπήο κε ηελ αληίιεςή ηνπ πεξί ηζηνξίαο θαη
θνηλσληθήο αιιαγήο. Βαζηθό ηζηνξηθό ζρήκα ηνπ Φνπθώ είλαη κηα δηαδνρή
εμνπζηαζηηθώλ ζπζηεκάησλ, κηαο θαη πνηέ δελ ζεκεηώλνληαη πξόνδνη πξνο ηελ
ειεπζεξία: ν Πηλέι όρη κόλν δελ απειεπζεξώλεη νύηε θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο ηξεινύο, παξ‟
όιν πνπ ηνπο βγάδεη ηηο αιπζίδεο, αιιά ηνπο ππνδνπιώλεη κε αθόκα ρεηξόηεξν ηξόπν· ην
πέξαζκα από ηα βαζαληζηήξηα, σο γεληθή κνξθή ηηκσξίαο, ζηε θπιαθή, ζηηο αξρέο ηνπ
19νπ αηώλα, όρη κόλν δελ απνηειεί, έζησ θαη κεξηθώο, πξντόλ ησλ δεκνθξαηηθώλ θαη
αλζξσπηζηηθώλ αμηώλ ηεο λεσηεξηθόηεηαο αιιά, αληηζέησο, ζπληζηά έθθξαζε
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηεο αλόδνπ ελόο επξύηεξνπ θαη πνιύ πην πακπεξηεθηηθνύ

1

“A Conversation with Michel Foucault” (1971 -ζπλέληεπμε ηνπ Φνπθώ ζην ακεξηθαληθό πεξηνδηθό
Partisan Review), παξαηίζεηαη από ηνλ Miller, The Passion…, ό. π., ζ. 180.
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ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο ππνδνύισζεο· ε ςπραλάιπζε όρη κόλν δελ απνηέιεζε
απειεπζεξσηηθή πξαθηηθή αιιά ζπληζηά απιώο θαη κόλν κηα ζπλέρηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο
εμνκνιόγεζεο, πνπ ηαπηνρξόλσο ζπληζηά θνκκάηη ησλ επξύηεξσλ κεραληζκώλ
βηνπνιηηηθήο εμνπζίαο θ.ν.θ. πσο πνιύ ζσζηά ην δείρλνπλ ν Μαξζέι Γθσζέ θη ε
Γθιαληίο γνπέλ1 –αιιά θαη ζε πην θηινζνθηθό επίπεδν ε Νάλζη Φξέηδεξ2-, ν Φνπθώ
παξαβιέπεη πιήξσο ηε δηθπΐα ηεο λεσηεξηθόηεηαο, κηαο θαη πεξηγξάθεη κόλν ηελ
θπξηαξρηθή ηεο ζπληζηώζα, αγλνώληαο πιήξσο ην δεκνθξαηηθό θαη ρεηξαθεηεηηθό ηεο
ζηνηρείν. Χο αβαλγθαξηληζηήο πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηό ηνπ, λνηάδεηαη θπξίσο λα
πξνθαιέζεη, πξνβαίλνληαο ζε ξεμηθέιεπζεο απνθεξύμεηο παξαδεδνκέλσλ ηδεώλ θη
αλαιύζεσλ, κε απνηέιεζκα αξθεηέο ζσζηέο ηνπ δηαηζζήζεηο λα θαηαιήγνπλ ζε
ρνλδξνεηδείο ππεξβνιέο πνπ ράλνπλ ηελ νπζία ηεο ππόζεζεο.
Απηή ε ζηάζε όκσο έρεη νξηζκέλεο νπζηώδεηο –γηα εκάο αξλεηηθέο- πνιηηηθέο
ζπλεπαγσγέο. πσο ηόληδε πνιύ ραξαθηεξηζηηθά ν Μάξετ Μπνύθηζηλ, «ε άπνςε ηνπ
Φνπθώ, αλ νδεγεζεί ζηε ινγηθή θαηάιεμή ηεο, νπζηαζηηθά απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα
ύπαξμεο νπνηνπδήπνηε είδνπο θνηλσλίαο ρσξίο θπξηαξρία»3. Κη απηό δηόηη ν Φνπθώ
ηαπηίδεη ηελ θνηλσλία γεληθώο κε ην εθάζηνηε ζύζηεκα θπξηαξρίαο πνπ ηελ
θαηαδπλαζηεύεη. Με απνηέιεζκα θνηλσλία θη «εμνπζία» λα ηαπηίδνληαη θαη ε εμνπζία,
σο θπξηαξρηθόο «κεραληζκόο», λα ζεσξείηαη πάληνηε θάηη ην αξλεηηθό, πνπ πξέπεη, σο εθ
ηνύηνπ, λ‟ απνξξίπηεηαη εμ νξηζκνύ. πσο ζπλόςηδε ν Μπνύθηζηλ ην πξόβιεκα, «ε
ηεξαξρία, ε θπξηαξρία θαη νη ηάμεηο κπνξνύλ θαη πξέπεη λα αθαληζζνύλ […]. Αιιά ε
απειεπζεξσηηθή ρξήζε ηεο εμνπζίαο, δειαδή ε άζθεζή ηεο από απηνύο πνπ
απνθιείνληαη από απηήλ, είλαη θάηη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο
ζεκειησκέλεο ζηελ απηνδηεύζπλζε θαη ζηελ αλάγθε γηα θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα –ελ
ζπληνκία, ηεο δεκηνπξγίαο ειεύζεξσλ ζεζκώλ»4. Σν «πξνθξνύζηεην ζεσξεηηθό ζρήκα
ηνπ πεξί ηεο δηαδνρήο ηεο κηαο εμνπζίαο από κηα άιιε»5 εληάζζεη ηνλ Φνπθώ ζηνπο
ζηνραζηέο ηεο θπξηαξρίαο, δειαδή ζε όινπο απηνύο ηνπο «καθηαβειηθνύο» -από ηνλ
1

ην βηβιίν ηνπο La pratique de l’esprit humain, Παξίζη, Gallimard, 2007 (1980).
Βι. N. Fraser, “Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative Confusions”, πεξ. Praxis
International, ηρ. 3, 1981.
3
Μ. Μπνύθηζηλ, «Ο κεηακνληέξλνο ζρεηηθηζκόο ηνπ Μηζέι Φνπθώ», πεξ. Ειεπζεξηαθή Κίλεζε, η. 14,
Φεβξνπάξηνο 2002, ζ. 7.
4
Ό. π., ζ. 8.
5
Γ. Καξύηζαο, «Μηζέι Φνπθώ: εμνιόζξεπζε ηνπ θνηλσληθνύ ππνθεηκέλνπ θαη πξνώζεζε ηνπ
κεηακνληέξλνπ ζρεηηθηζκνύ», πεξ. Ειεπζεξηαθή Κίλεζε, η. 14, ό. π., ζ. 31.
2
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Βηιθξέλην Παξέην θαη ηνλ Καξι κηη, κέρξη ηνλ πέλγθιεξ, ηνλ Σδέηκο Μπέξλακ –ηεο
κεηακαξμηζηηθήο ηνπ πεξηόδνπ- θαη θπζηθά ηνλ Παλαγηώηε Κνλδύιε, γηα ηνπο νπνίνπο ε
αλζξώπηλε ηζηνξία εμαληιείηαη ζηνλ πεξίθεκν «ζηδεξνύλ λόκν ηεο νιηγαξρίαο» ηνπ
Παξέην.
Βέβαηα ηνλ Φνπθώ ειάρηζηα ζα ηνλ άγγηδαλ ηνύηεο νη ελζηάζεηο, κηαο θαη δελ
είλαη απηό ην δήηεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί. Σέηνηνη πξνβιεκαηηζκνί ηίζεληαη κόλν από
αλζξώπνπο θαη ζπιινγηθόηεηεο πνπ πξνζπαζνύλ λα ζπκβάινπλ ζ‟ έλαλ ζπλεηδεηό, θαηά
ην δπλαηόλ, απηνκεηαζρεκαηηζκό ηεο θνηλσλίαο πξνο δεκνθξαηηθή θη εμηζσηηθή ζθνπηά.
Ση ζρέζε έρεη κ‟ όια απηά ν Φνπθώ, πνπ θάιιηζηα ζα ριεύαδε έλλνηεο όπσο «θνηλσληθή
δηθαηνζύλε» σο θαηάινηπα ηνπ επάξαηνπ «αλζξσπηζκνύ»; Γη‟ απηόλ ε πνιηηηθή ήηαλ
έλαο αθόκα ρώξνο γηα ηαπηνηηθό πεηξακαηηζκό θαη αλαδήηεζε πεξηπεηεηώλ θαη
«εκπεηξηώλ», όρη αθνξκή γηα ζνβαξή δνπιεηά ζε επίπεδν νξγάλσζεο αιιά θαη –ζε ό,ηη
αθνξά ζηε ζεσξία- κεζνδηθήο εξγαζίαο ζ‟ επίπεδν αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο
θνηλσλίαο,

απνηίκεζεο

ησλ

όπνησλ

θνηλσληθώλ

θηλεκάησλ

θαη

πξνζπάζεηαο

ζθηαγξάθεζεο πηζαλώλ δηεμόδσλ.
Γε ζα πξέπεη λα καο μαθληάδεη, ππό απηήλ ηελ άπνςε, πσο νιόθιεξε Γαιιηθή
Δπαλάζηαζε –όηαλ αλαθέξεηαη ζε απηήλ- ν Φνπθώ ηελ αλαιύεη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά
από ηε ζθνπηά ηεο «ιατθήο βίαο». Απηό πνπ ηνλ ζπλαξπάδεη είλαη νη βηαηνπξαγίεο ηνπ
πιήζνπο θαηά ηελ έθνδν ζηε Βαζηίιε θαη νη ζθαγέο ζηηο παξηζηλέο θπιαθέο, ηνλ
επηέκβξην ηνπ 1792. ε πιήξε ζπζηνηρία κε ηε γνεηεία πνπ ηνπ αζθνύζαλ νη
εγθιεκαηίεο θαη θάζε είδνπο παξαβαηηθνί (σο ζπλέπεηα ησλ αβαλγθαξληηζηηθώλ ηνπ
θαληαζηώζεσλ), απηό πνπ δείρλεη λα ηνπ ηξαβά πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ζηα κεγάια
πνιηηηθά γεγνλόηα δελ είλαη ν ιαόο θη νη όπνηεο ηνπ πξνζπάζεηεο λ‟ απηννξγαλσζεί θαη
λα δεκηνπξγήζεη ζπέξκαηα ζεζκώλ απηνθπβέξλεζεο. Απηό πνπ ηνλ ζέιγεη είλαη ν όρινο,
πνπ αζθεί ηπθιή θαη άζθνπε βία. Σνύηε ε άζθνπε θαη ηπθιή βία είλαη ε ηδέα ηνπ πεξί
«αληίζηαζεο», καδί κε νηηδήπνηε άιιν εθήκεξν θη αλνξζνινγηθό μέζπαζκα –όρη ε
πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο αληη-εμνπζηώλ, αιιά ε ζπαζκσδηθή θαη άλαξζξε έθθξαζε κηαο
ζθνηεηλήο θαη βίαηεο θαληαζίαο, νη απειπηζκέλεο εμεγέξζεηο, νη θόλνη, ηα ιηληζαξίζκαηα,
ε ηξέια θη ε απηνθηνλία. Ίζσο ε κόλε δπλαηή κνξθή «αληίζηαζεο» κέζα ζε κηα θνηλσλία
πνπ θαζνξίδεηαη πιήξσο από ηελ Δμνπζία θαη ηελ «ηξηρνεηδή» δνκή ηεο.
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Σηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο θνύθηαο ξεηνξηθήο –πνπ ν Φνπθώ κνηξαδόηαλ κε ηνπο
καντθνύο ηνπ θίινπο, νπαδνύο ελόο «ιηβηδηληθνύ καξμηζκνύ, ελόο πξόζραξνπ
ακνξαιηζκνύ»1- ηηο πθίζηαληαη, εδώ θαη δεθαεηίεο, όζνη θαη όζεο είηε εκπιέθνληαη είηε
έηπρε θάπνηα ζηηγκή λα εκπιαθνύλ κε ηα ιεγόκελα θνηλσληθά θηλήκαηα θη εηδηθά κε ηνλ
αλαξρηθό Υώξν θαη ηα γλσζηά ηνπ ρνύγηα: ηνλ νξγαλσηηθό «αθνξκαιηζκό», ηνλ
δηαθεξπθηηζκό, ηα πεξίθεκα «κπάραια» θαη ηελ ηάζε λα πεξηζηέιινπκε ηελ πνιηηηθή
ζην θάςηκν βηηξηλώλ θαη ζηε ξίςε κνιόηνθ ζηηο δηκνηξίεο ησλ ΜΑΣ. Ίζσο ερεί
ππεξβνιηθό, σζηόζν, αλ ην θαινζθεθηεί θαλείο, κπνξνύκε λα βξνύκε ζηνλ Φνπθώ κηα
πνιύ θαιή ζύλνςε –ή, έζησ, κηα ςεπην-θηινζνθηθή ζεκειίσζε- όισλ ησλ θαθώλ
ζπλεζεηώλ ηνπ ζεκεξηλνύ αλαξρηθνύ Υώξνπ (εγρώξηνπ θαη δηεζλή): αληηζεζκηζκόο θαη
αιιεξγία απέλαληη ζε θάζε νξγαλσηηθή δνκή, εκκνλή κε ηνλ παληαρνύ παξόληα
«θαζηζκό», εμύκλεζε ησλ «πνηληθώλ» θαη ηνπ πεξηζσξίνπ, εκκνλή κε ηελ ηδέα πσο ε
ζύγρξνλε θνηλσλία –θπξηαξρνύκελε απ‟ άθξε ζ‟ άθξε απ‟ ηελ Δμνπζία- είλαη κηα
θπιαθή, ζαγήλε ηεο βίαο, βεξκπαιηζηηθόο θαη δηαθεξπθηηθόο ιόγνο ρσξίο νπζία θ.ν.θ.
ύκθσλα κε ηνλ Σνλη Μέη, «ν εηδηθόο δηαλννύκελνο» ηνλ νπνίν ηζρπξηδόηαλ πσο
ελζάξθσλε ν Φνπθώ, «δελ εθπξνζσπεί ηελ αλζξσπόηεηα. Γελ εθπξνζσπεί θαλέλαλ.
Απελαληίαο, εξγάδεηαη ζην πιεπξό απηώλ πνπ αγσλίδνληαη, παξέρνληαο δηαλνεηηθά
εξγαιεία ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ηα νπνία κπνξνύλ λα νηθεηνπνηεζνύλ θείλνη πνπ
είλαη ηθαλνί λα αληηζηαζνύλ ζην αλππόθνξν»2. Διπίδσ, από ηελ πιεπξά κνπ, λα βνήζεζα
όζνπο θαη όζεο πξνζπαζνύλ λ‟ απαληήζνπλ ζην εξώηεκα ζρεηηθά κε ην θαηά πόζνλ
ηνύηα ηα εξγαιεία κάο βνεζνύλ πξαγκαηηθά λα ζπλερίδνπκε λ‟ αγσληδόκαζηε θαη λα
είκαζηε πην δηαπγείο ζηελ πξάμε θαη ζηνλ ζηνραζκό καο.

1

Με ηα ιόγηα ηνπ –κεηέπεηηα πξνζειπηηζζέληα ζηνλ νξζόδνμν Ηνπδατζκό- Μπελί Λεβί: όπσο παξαηίζεηαη
από ηνλ Miller, The Passion of Michel Foucault, ό. π., ζ. 232.
2
T. May, Εηζαγσγή ζηνλ Μηζέι Φνπθώ, ό. π., ζ. 235.

