
2.

Φουκώ και Μαρξ.
Το διακύβευµα του νοµιναλισµού

Ποιος ο λόγος να επανέλθουµε σήµερα στο ερώτηµα των σχέσεων
του Φουκώ και του Μαρξ (ή της στάσης του Φουκώ απέναντι στον
«µαρξισµό»), για το οποίο µπορούµε να σκεφτούµε ότι έχει εξαντ-
λήσει όλα τα θέλγητρα και τα οφέλη του από τα τέλη της δεκαε-
τίας του εβδοµήντα τουλάχιστον, όταν ανταλλάχθηκαν όλα τα επι-
χειρήµατα επ’ ευκαιρία των σφοδρών αντιπαραθέσεων που όλοι
θυµόµαστε; Ο Φουκώ έχει σχολιάσει εκτενώς τον εαυτό του σε άρ-
θρα και συζητήσεις. Ωστόσο, δεν είναι δύσκολο να φανταστού-
µε την ειρωνεία που θα του είχαν εµπνεύσει οι σχηµατικές ανα-
λύσεις και ερµηνείες στις οποίες καταλήγουν, αναπόφευκτα, οι
παραλληλισµοί µεταξύ καθιερωµένων έργων και συγγραφέων, µε
ενιαίο υποτίθεται χαρακτήρα. Εντούτοις, καθώς προχωρώ σε αυ-
τήν την κατεύθυνση, θα ήθελα να την εκτρέψω σε µια πλάγια οδό
(σε µια «διαγώνιο») που θα µπορούσε να µετατοπίσει κάπως τα δια-
κυβεύµατά της, σε αναζήτηση ερωτηµάτων που µπορούν να τε-
θούν προκειµένου να συνεχίσουµε να εργαζόµαστε εντός της φι-
λοσοφίας µαζί µε τον Φουκώ, όπως και µαζί µε τον Μαρξ.

Είναι δελεαστικό, ενδεχοµένως και απαραίτητο για µια ανά-
γνωση που δεν είναι ευλαβική, να εφαρµόσει στα κείµενα του
Φουκώ (σκέφτοµαι εδώ, κατά πρώτο λόγο, τα βιβλία του) την
αρχή µε την οποία αναλύει ο ίδιος τους κανόνες σχηµατισµού ή
εξατοµίκευσης των αποφάνσεων: αναζητεί τη συσχέτισή τους µε
άλλες, που «βρίθουν στα περιθώριά τους», µε τις οποίες εισέρχο-
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νται «στην τάξη των αµφισβητήσεων και των αγώνων», προκει-
µένου να «αναδείξει την επίπτωση που έχουν ως συµβάντα».1

Χρειάζεται, προς τούτο, να συσχετιστούν οι ενεργά υπάρχουσες
αποφάνσεις µε τακτικές λόγου που συγκροτούνται, και παράγουν
τα αποτελέσµατά τους, σε ένα καθορισµένο στρατηγικό πεδίο, να
µελετηθούν οι µετασχηµατισµοί αυτών των τακτικών στον βαθµό
που τροποποιούν, λόγω ακριβώς της εκφοράς τους, το έδαφος
στο οποίο παρεµβαίνουν. Το θέµα δεν είναι, όπως θα έχει γίνει
κατανοητό, να προβούµε σε εικασίες περί ενός µη λεχθέντος ή πε-
ρί προθέσεων, αλλά να ληφθεί κατά γράµµα η επιβεβαίωση του
πάντοτε ήδη πολιτικού χαρακτήρα του θεωρητικού λόγου, στην
προσίδια «ασώµατη υλικότητά» του.2 Η φιλοσοφία, όπως γνω-
ρίζουµε καλά από τον Καντ και εφεξής, είναι ένα Kampflatz [πε-
δίο µάχης], στο οποίο δεν υπάρχει οριστική επίλυση των συγ-
κρούσεων και όπου, κατά συνέπεια, κανένα διανοητικό σχέδιο δεν
καταλαµβάνει ποτέ µια θέση απολύτως απλή και σταθερή, αλλά
αναπτύσσεται καθώς έρχεται σε αντίθεση µε τις υπάρχουσες απο-
φάνσεις, µέσω της ατελεύτητης «προβληµατοποίησής τους».

Ωστόσο, η απόδοση, στη βάση µιας τέτοιας προοπτικής, ενός
προνοµιακού ρόλου στην αντίθεση του Μαρξ και του Φουκώ απαι-
τεί ευθύς αµέσως µια διευκρίνιση. Θα προτείνω την υπόθεση ότι
µια πραγµατική διαµάχη µε τον Μαρξ είναι συνεκτατή, υπό µορ-
φές που συνεχώς ανανεώνονται, µε ολόκληρο το έργο του Φουκώ,
και αποτελεί ένα από τα βασικά κίνητρα της παραγωγικότητάς
του. Αυτή η διαµάχη είχε ήδη ξεκινήσει τη στιγµή που γραφόταν

1. Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Gallimard, Παρίσι, 1969, σ.
128, 138, 159 [Michel Foucault, Η αρχαιολογία της γνώσης, µτφρ. Κ. Παπα-
γιώργης, Εξάντας, Αθήνα, 1987, σ. 151, 162, 186 –οι µεταφράσεις παρατίθεν-
ται κατά βάση ελαφρώς τροποποιηµένες. (Σ.τ.Μ.)]

2. Στο ίδιο, σ. 158.
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η Ιστορία της τρέλας, αφού, όπως έχει δείξει σχετικά ο Π. Μασε-
ρέ σε ένα πρόσφατο άρθρο,3 οι λόγοι που ο Φουκώ «αποφεύγει εφε-
ξής σαν την πανούκλα οτιδήποτε προέρχεται από τον διαλεκτικό
υλισµό» θα πρέπει να αναζητηθούν στην αντιστροφή της αρχικής
προσχώρησής του στον µαρξισµό, νοούµενο ως «συγκεκριµένη κρι-
τική» της αλλοτρίωσης· πρόκειται επίσης για µια διαµάχη που
εξακολουθεί να είναι ανοιχτή µετά τη Βούληση για γνώση, όπως
µαρτυρούν τα αποσπάσµατα των µαθηµάτων, τα άρθρα και οι δια-
λέξεις από τη δεκαετία του ογδόντα. ∆εν πρόκειται ωστόσο για απλή
µονοµαχία. Για πολλούς εµφανέστατους λόγους. Κατ’ αρχάς, εν-
τάσσεται σε διαφορετικά προγράµµατα εργασίας, όπου η αντιπα-
ράθεση µε τον Μαρξ παρεµβαίνει µε άνισα καθοριστικό τρόπο, και
ακόµη πιο συγκεκριµένα δεν απευθύνεται πάντα στον ίδιο «Μαρξ»,
στον ίδιο «µαρξισµό». Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι η επανέναρξη
αυτής της αντιπαράθεσης µπορεί να φανεί σε εµάς, εκ των υστέρων,
ως ένα από τα νήµατα συνέχειας που διασφαλίζουν την ενότητα της
έρευνας που διεξήγαγε ο Φουκώ, από βιβλίο σε βιβλίο και από αρ-
χείο σε αρχείο. Επιπλέον, είναι αρκετά εµφανές ότι οι διατυπώσεις
που προέρχονται από τον Μαρξ δεν εξετάζονται σε συνθήκες ακα-
δηµαϊκής αποµόνωσης αλλά σε συνάρτηση µε τη συγκυρία, έχον-
τας επικαθοριστεί από τις χρήσεις και τις ερµηνείες τους, στην
προοπτική ενός είδους ραδιογραφίας του µαρξιστικού ιστού και α-
ξιολόγησης του ρόλου του στη σύγχρονη γνώση (τα ονόµατα του
Σαρτρ, του Μερλώ-Ποντύ, του Αλτουσέρ, της Σχολής της Φραγκ-
φούρτης θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν εδώ ως σηµεία αναφο-
ράς). Αλλά κυρίως, φαίνεται εξαρχής ότι, για τον Φουκώ, η διαµάχη
µε τον Μαρξ δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός, και δεν µπορεί να δια-
χωριστεί από άλλες αντιπαραθέσεις, στις οποίες παρεµβαίνει ως τρί-
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τος, σε πρώτη ή σε δεύτερη γραµµή. Να επισηµάνουµε ευθύς αµέ-
σως ότι τούτη η κατάσταση «τακτικής πολυσθένειας των λόγων»,4

καθιστά απαγορευτική, εδώ, όχι µόνο κάθε αξίωση εξαντλητικής
πραγµάτευσης, αλλά και κάθε αξίωση να περιοριστεί το διακύβευµα
της διαµάχης σε ένα µοναδικό ερώτηµα. Ενόσω ο Φουκώ επεξερ-
γάζεται τα δικά του ερωτήµατα, δεν σταµατά να θέτει στον Μαρξ
ερωτήµατα που καταφθάνουν σε αυτόν από άλλους φιλοσοφι-
κούς και ιστορικούς τόπους, όπως ακριβώς δεν σταµατά να θέτει
σε άλλους συνοµιλητές ή αντιπάλους ερωτήµατα των οποίων η δια-
τύπωση εξαρτάται από τον Μαρξ.

Προτίθεµαι να διασαφηνίσω αυτήν την υπόθεση µε ένα εξαι-
ρετικά χαρακτηριστικό παράδειγµα: τον τρόπο µε τον οποίο δια-
σταυρώνονται, στη Βούληση για γνώση, το ζήτηµα του µαρξισµού
και το ζήτηµα της ψυχανάλυσης. Πρόκειται για µια εξόχως πο-
λεµική εργασία, όσο και προγραµµατική, η προοπτική της οποίας
πρόκειται εν µέρει να διορθωθεί, όπως γνωρίζουµε, αλλά η ενό-
τητα της οποίας απορρέει ακριβώς από τους αντιπάλους που επι-
λέγει και από τον τρόπο µε τον οποίο τους συσχετίζει.

∆εν αρκεί να πούµε ότι ο Φουκώ επιχειρεί εδώ να απορρίψει
µια ορισµένη αντίληψη για την εξουσία, και µια ορισµένη αντί-
ληψη για τη σεξουαλικότητα, δείχνοντας αυτό στο οποίο βασί-
ζεται η µία και η άλλη (η υπόθεση της καταστολής) και το οποίο
τους παρέχει τελικώς έναν ουσιοκρατικό ορισµό. Πρέπει να ανα-
δείξουµε όλη τη σηµασία που έχει το γεγονός ότι, από την πρώτη
µέχρι την τελευταία σελίδα, επιχειρεί να καταρρίψει µια διάχυτη
προβληµατική της εποχής, η οποία όµως συστηµατοποιείται σε
αυτό που µπορούµε να ονοµάσουµε, µε γενολογικούς όρους, σύγ-
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χρονο φροϋδοµαρξισµό (ο Ράιχ, κυρίως, κατονοµάζεται σε πολ-
λές περιπτώσεις). Ο Φουκώ υποδεικνύει ο ίδιος, µε ακρίβεια, τα
µείζονα θέµατα:

-Αµοιβαία συνεπαγωγή ανάµεσα στην καταστολή του σεξ και
στην εκµετάλλευση της εργασιακής δύναµης στην καπιταλιστική
κοινωνία,5 στην οποία θέλει να απαντήσει ένα ευρύ κήρυγµα για
σεξουαλική απελευθέρωση, ως συνιστώσα της πολιτικής και
κοινωνικής επανάστασης.6

-Συνεργία ανάµεσα στην ηθική λογοκρισία, στην «αστυνόµευ-
ση των εκφεροµένων» και στην αναπαραγωγή των οικονοµικών
σχέσεων υπό την κυριαρχία µιας κοινής πολιτικής τάξης πραγ-
µάτων.7

-Οµολογία, από αυτήν την άποψη, της συνολικής αστικής τά-
ξης πραγµάτων και της εξουσίας που ασκείται στα οικογενειακά
και εκπαιδευτικά «κύτταρα», υπό την κοινή φιγούρα του Πατέρα.8

-Γενικότερη αντίθεση, τέλος, ανάµεσα σε µια φυσική ενεργη-
τικότητα που είναι προσανατολισµένη προς την αναζήτηση της
ηδονής και στην τεχνητή τάξη των θεσµών, από την απαγόρευ-
ση της αιµοµιξίας µέχρι τη µονογαµική οικογένεια και το κράτος.9

Από εκεί πηγάζει η σεξουαλική υποκρισία των κυρίαρχων τάξε-
ων,10 η οποία έχει ως κορύφωση τη µυθοπλασία µιας αρχής της
πραγµατικότητας στην οποία αντιτίθεται η µεγάλη ουτοπική άρ-
νηση, η ολική ανατροπή των κατεστηµένων αξιών και του ψεύ-
δους που αυτές ενσαρκώνουν.11
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Για ποιον λόγο η κριτική αυτών των θεµάτων έχει τόση σηµα-
σία για τον Φουκώ; Επειδή, ασφαλώς, ο φροϋδοµαρξισµός ανή-
κει τόσο στην τάξη της λαϊκής κουλτούρας όσο και στην τάξη της
λόγιας κουλτούρας, επειδή αποτελεί ένα είδος γεωµετρικού τόπου
διανοητικών ρευµάτων που συσχετίζουν διακριτούς γνωστικούς
κλάδους, φιλοσοφικούς, επιστηµονικούς και λογοτεχνικούς λό-
γους, αγωνιστικές, θεωρητικές ή αισθητικές πρακτικές· επειδή α-
ποτελεί εν ολίγοις τον φυσικό τόπο προς τον οποίο τείνει η εναλ-
λακτική προοπτική προς τις επιστήµες του ανθρώπου. Με αυτήν
την έννοια, η επιρροή του φροϋδοµαρξισµού εκτείνεται πολύ πέ-
ραν των ρητών εφαρµογών του, περιλαµβάνει τόσο τους σύγχρο-
νους λόγους περί ψυχοκοινωνιολογίας όσο και τους συνεχιστές του
Μπατάιγ, µε τον οποίο είχε αισθανθεί τόσο κοντά ο Φουκώ. Ωστό-
σο, ο φροϋδοµαρξισµός (σε αυτήν ή την άλλη παραλλαγή του)
αποτελεί πραγµατικά µια αντιστροφή των αξιών που εκφέρουν διά-
φοροι ισχυροί θεσµικοί µηχανισµοί, εµπνέει διεκδικήσεις σε αυτούς
τους µηχανισµούς, αγώνες των οποίων τη σηµασία αναγνώριζε ο
Φουκώ, αλλά αναφορικά µε τους οποίους ενδιαφέρεται κυρίως να
διερευνήσει µέχρι ποιου σηµείου έρχονται πραγµατικά σε ρήξη µε
τον σχηµατισµό λόγου τον οποίο απορρίπτουν. ∆εν θα ήταν παρά-
λογο να υποθέσουµε εδώ ότι αυτό που ο Φουκώ θέλει να εξετάσει
σε βάθος είναι η προδηλότητα, και η αποτελεσµατικότητα, ενός ορι-
σµένου αριστερισµού ή επαναστατικού ουτοπισµού.

Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που θεωρώ ότι είναι καθοριστικοί.
Ο ίδιος ο τρόπος µε τον οποίο ο Φουκώ ασκεί κριτική στον φρο-
ϋδοµαρξισµό υποδηλώνει ότι, κατ’ αυτόν, ένας τέτοιος συνδυα-
σµός πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να αποκαλύπτει τον λόγο που
ο µαρξισµός και η ψυχανάλυση ανήκουν σε ένα κοινό πεδίο γνώ-
σης, ή µάλλον σε ένα κοινό προεννοιακό έδαφος. ∆εν είναι βέ-
βαιο ότι µπορούν να αναχθούν σε αυτό που µοιράζονται από κοι-
νού, αλλά είναι βέβαιο ότι, σε αυτό που µοιράζονται από κοινού,
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πρέπει να επενεργεί ένας καθορισµός ουσιαστικός τόσο για τον
µαρξισµό όσο και για την ψυχανάλυση. Ο µαρξισµός και η ψυ-
χανάλυση δεν µπορούν να ερµηνευτούν στο πλαίσιο µιας απα-
τηλής καθαρότητας αλλά βάσει των χρήσεων και των εφαρµογών,
και κυρίως κατά την εφαρµογή της µιας πλευράς επί της άλλης
(ως ιδιαίτερη περίπτωση του τρόπου που διαπερνούν το πεδίο
των «επιστηµών του ανθρώπου»).

Αντιστρόφως, φαίνεται επίσης ότι µια τέτοια κριτική συνιστά
επαλήθευση της αυτονοµίας του ίδιου του λόγου του Φουκώ,
στον βαθµό που αφορά, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, τα ίδια
αντικείµενα: τους θεσµούς εξουσίας, τις αντιστάσεις, τους απο-
κλεισµούς, την κοινωνική αντιµετώπιση των ηθικών και σεξου-
αλικών «παρεκκλίσεων», και τη σηµασία της για την πολιτική οι-
κονοµία των νεότερων κοινωνιών. Ορισµένες έννοιες, όπως η
κανονικοποίηση και η πειθαρχική κοινωνία, οι οποίες προτεί-
νονται στο Επιτήρηση και τιµωρία, τέµνονται τουλάχιστον λεκτικά
µε τα θέµατα του φροϋδοµαρξισµού, για τα οποία διάφοροι ανα-
γνώστες, όχι αναγκαστικά ανόητοι ή κακεντρεχείς, µπορούν να
σκεφτούν ότι παρέχουν ένα υποκατάστατο ή µια γενίκευση (αυ-
τός ο κίνδυνος –αν µπορούµε να τον χαρακτηρίσουµε έτσι– θα
είναι πάντοτε υπαρκτός στην ανάλυση της «ποιµαντορικής» µορ-
φής της εξουσίας, εφόσον σχετίζεται µε τον τρόπο που ένα ορι-
σµένο καθεστώς της σεξουαλικότητας εγκαθίσταται στην οικο-
νοµία της νεότερης κρατικής εξουσίας).12

Ωστόσο, αυτή η εγγύτητα αντικειµένων, ακόµη και λέξεων,
ανάµεσα στον φροϋδοµαρξισµό και στην έρευνα του Φουκώ (µια
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εγγύτητα που θα µπορούσε να κρατήσει ακόµη περισσότερο αν
φαινόταν ότι ο Φουκώ προβαίνει σε έναν αντιθετικό συνδυασµό
αντιφροϋδικών εννοιών µε αντιµαρξιστικές έννοιες) δυνάµωσε
στη Βούληση για γνώση, µε την τελική εµφάνιση του όρου βιο-
εξουσία, και την επαναλαµβανόµενη υπόδειξη του σύγχρονου ρα-
τσισµού ως του κοµβικού φαινοµένου που έπρεπε να εξηγηθεί.
Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό, η Ιστορία της σεξουαλικό-
τητας επρόκειτο να ολοκληρωθεί µε έναν τόµο µε θέµα «Πληθυ-
σµός και φυλές». Η θέση που κατέχει το πρόβληµα του ρατσισµού
στις ερευνητικές προοπτικές που χαράσσει εκεί ο Φουκώ είναι
αξιοσηµείωτη.13 ∆εν πρόκειται άραγε, τελικώς, για το «συγκεκρι-
µένο» αποτέλεσµα που αποκαλύπτει περισσότερο από οτιδήποτε
άλλο το παιχνίδι των νεότερων πολιτικών τεχνολογιών που αφο-
ρούν τη ζωή στο επίπεδο των ατοµικών σωµάτων και στο επίπεδο
των πληθυσµών ή του «είδους» και της αναπαραγωγής του; ∆εν
πρόκειται άραγε για τη βασική ένδειξη του βάθους όπου ριζώ-
νουν στο σύγχρονο καθεστώς γνώσης-εξουσίας (και επίσης, ό-
πως διευκρινίζει αργότερα ο Φουκώ, «γνώσης-εξουσίας-ηδο-
νής») διάφορες έννοιες όπως εκφυλισµός ή ευγονική, στις οποίες
θα έπρεπε να διακρίνουµε τον κατεξοχήν τύπο ενός συµβιβαστι-
κού µορφώµατος ανάµεσα στη συµβολική του αίµατος και την
αναλυτική της σεξουαλικότητας;14 Όµως, ο Φουκώ γνωρίζει πο-
λύ καλά ότι η αναγκαιότητα να εξηγηθούν οι σύγχρονες µορφές
του ρατσισµού, η «µαζική» δυναµική τους, η επιρροή τους στην
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13. Michel Foucault, La Volonté de savoir, ό.π., σσ. 37, 56, 73, 88, 155-157,
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Education of Desire. Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of
Things, Duke University Press, 1995.)

14. Στο ίδιο, σ. 195 [181].



ατοµική «προσωπικότητα» και η σχέση τους µε τον πόλεµο (ο ο-
ποίος αναφέρεται εκτενώς στο τελευταίο κεφάλαιο της Βούλησης
για γνώση) βρίσκεται στην ρίζα του φροϋδοµαρξισµού τόσο του
Ράιχ όσο και του Αντόρνο ή του Μαρκούζε (του κατεξοχήν θε-
ωρητικού του «πολιτισµού της καταστολής»). Γνωρίζει επίσης ότι
µία από τις πλέον αδιαµφισβήτητες δυσκολίες που εγείρουν οι
φροϋδοµαρξιστικές θεωρητικοποιήσεις (τουλάχιστον στην περί-
πτωση του Ράιχ, στον οποίο δεν σταµατά να αναφέρεται εδώ ο
Φουκώ) αφορά την παράδοξη εγγύτητα του βιολογισµού τους,
ή του ενεργητισµού τους, µε τον βιολογισµό ή τον ενεργητισµό των
ίδιων των ρατσιστικών ιδεολογιών. Και δεν θα µπορούσε να µην
αναρωτηθεί ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται ώστε µια ανάλυση
της εξουσίας στις σύγχρονες κοινωνίες –στον βαθµό ακριβώς που
θα ήταν κατ’ ουσίαν µια βιοεξουσία ή µια εξουσία επί του είδους
ριζωµένη σε µια «βιο-ιστορία» και η οποία θα κατηύθυνε µια «βιο-
πολιτική»– να µην βρεθεί δέσµια του ίδιου διφορούµενου.

Εποµένως, σ’ αυτό το σηµείο η κριτική στον φροϋδοµαρξισµό
δεν θα αποτελεί για τον Φουκώ απλά ένα θεωρητικό προαπαι-
τούµενο αλλά µια απαραίτητη δοκιµασία για να καταδειχθεί η δια-
φορά των δικών του εννοιών και για να διαταχθούν καταλλήλως τα
πρακτικά τους αποτελέσµατα. Γνωρίζουµε πώς αναπτύσσεται, κατά
µήκος της Βούλησης για γνώση, η κριτική στην «υπόθεση της κα-
ταστολής», ταυτόχρονα µε την εξήγηση του ρόλου που επιτελεί
στην οικονοµία των λόγων για το σεξ: την προσταγή να µιλάµε για
το σεξ, να παράγουµε την αλήθεια του, να αναζητούµε σε αυτό την
αλήθεια του καθενός. Πρόκειται για µια προσταγή που διασφα-
λίζει τον πολλαπλασιασµό των λόγων (καθιστώντας ίσως τις νε-
ότερες δυτικές κοινωνίες τις πιο φλύαρες της ιστορίας πάνω στο
σεξ, του οποίου και επινόησαν τη γενολογική έννοια), και η οποία
δεν αποδυναµώθηκε αλλά αντιθέτως ενισχύθηκε τακτικά από την
αναπαράσταση αυτής της απαγόρευσης.
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Με αφετηρία αυτήν την επισήµανση, ο Φουκώ θα αντιτάξει
τρία βασικά επιχειρήµατα στον φροϋδοµαρξισµό:

1. Κατ’ αρχάς, τον ιστορικά εσφαλµένο χαρακτήρα του. Στην
πραγµατικότητα, δεν είναι αλήθεια ότι η κοινωνία που αναπτύσ-
σεται από τον 18ο αιώνα –«ας την ονοµάσουµε όπως θέλουµε: α-
στική, καπιταλιστική ή βιοµηχανική»–15 αντέτεινε στο σεξ µια θε-
µελιώδη άρνηση και ότι το υπέβαλλε σε λογοκρισία. Περισσότερο
το παρήγαγε ως το αποτέλεσµα των συνεχών φροντίδων της. Ο-
µοίως, δεν είναι αλήθεια ότι η «προώθηση στην εργασία» των ερ-
γατικών µαζών, του προλεταριάτου, είχε ως προκαταρκτική συν-
θήκη µια ευνουχιστική επιτήρηση του έµφυλου σώµατος των
εργατών.16 Σε σχέση µε αυτό, ο Φουκώ παραθέτει ρητά τον Μαρξ.17

Αντιθέτως, είναι αλήθεια από ιστορική σκοπιά η σεξουαλικότητα,
µε τους ρυθµιστικούς και εξαναγκαστικούς µηχανισµούς της (οι-
κογενειακή ηθικότητα, κυρίως απαγόρευση της αιµοµιξίας, εκ-
παιδευτική διαδικασία, ιατρικοποίηση και ψυχιατρικοποίηση), ει-
σήχθη στη σφαίρα της εργασίας µε βάση ένα αστικό µοντέλο, αφ’
ης στιγµής οι οικονοµικές σχέσεις εξελίσσονταν προς µια κοινωνική
ένταξη και µια λεπτή κανονικοποίηση της εργασιακής δύναµης (που
αποτελούσε ασφαλώς, επίσης, µια προϊούσα διανοητικοποίηση
αυτής της δύναµης). Συσχετικά, πρέπει να αντιληφθούµε τον ασκη-
τισµό της αστικής ηθικής, όχι ως προϋπόθεση οικονοµικής ορ-
θολογικότητας ή, αντιστρόφως, ως υποκρισία, αλλά, αντιθέτως,
ως µια τακτική επίτασης της σωµατικής ηδονής.

2. Ακολούθως, την εξάρτησή του από ένα καθαρά νοµικό µον-
τέλο της εξουσίας, περιοριστικό και ταυτοχρόνως αρχαΐζον, το ο-
ποίο επικεντρώνεται στις αναπαραστάσεις της ανώτατης αρχής
και του νόµου (ηθικού Νόµου, πολιτικού Νόµου, συµβολικού
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Νόµου). Σε αυτό το σηµείο αγγίζουµε τον κοινό πυρήνα της ψυ-
χανάλυσης και του µαρξισµού, που κατέστησε δυνατό, και µάλι-
στα αναπόφευκτο, τον συνδυασµό τους. Κάθε πλευρά αναγνώρισε
στην άλλη το προϋποτιθέµενό της. Για την ακρίβεια, κάθε πλευρά
αναγνώρισε στην άλλη µια παραλλαγή της ιδέας της καθυπότα-
ξης των ατόµων σε µια κυριαρχική εξουσία, που πρέπει να πά-
ρει τη µορφή της υπακοής,18 και στην οποία ο Φουκώ, τουλά-
χιστον από το Επιτήρηση και τιµωρία, δεν σταµατά να αντιτάσσει
την θετικότητα ή την παραγωγικότητα της εξουσίας, την ιδέα της
πειθαρχίας (στην πραγµατικότητα, όµως, αυτή η ιδέα είναι πολύ
παλαιότερη σε αυτόν: βλ. την Ιστορία της τρέλας σε σχέση µε τη
«θετική» έννοια της εξουσίας εγκλεισµού, ή την Τάξη του λόγου
σε σχέση µε την «εξουσία κατάφασης» την οποία επιχειρεί να πε-
ριγράψει µια γενεαλογία).

Να σηµειώσουµε ότι ανάµεσα στην ιδέα της καθυπόταξης-
υπακοής και στην ιδέα της αλλοτρίωσης υπάρχει µια βαθιά συγ-
γένεια (εφόσον η υπακοή πρέπει να βασίζεται, σε τελική ανάλυση,
στην εσωτερίκευση του Νόµου ο οποίος απορρέει από µια εξω-
τερική αρχή· εφόσον η υπακοή καθορίζει κατ’ αυτόν τον τρόπο
έναν διχασµό του υποκειµένου, που θα πάρει την προνοµιακή
µορφή ενός δυϊσµού ψυχής-σώµατος, αλλά τον οποίο θα συναν-
τήσουµε επίσης στον δυϊσµό δηµόσιου-ιδιωτικού ή κράτους-κοι-
νωνίας, των οποίων καθίσταται έκδηλη έτσι η κοινή «µεταφυ-
σική»). Καθώς ο φροϋδοµαρξισµός, και γενικώς όλες οι παραλλαγές
της υπόθεσης της καταστολής, θεωρούν ότι ανακαλύπτουν µια
αρχή εξήγησης στην οµολογία του κράτους και της ηθικής Λο-
γοκρισίας, αρκούνται να επαναλαµβάνουν το φαντασιακό σχήµα
που είναι ήδη παρόν, µε ταυτόσηµη µορφή, σε καθεµιά από τις
δύο συνιστώσες τους.
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3. Κάνοντας τότε ένα επιπλέον βήµα, µπορούµε να ανακαλύ-
ψουµε στις σελίδες ολόκληρου του κειµένου της Βούλησης για
γνώση µια συστηµατική κριτική αυτού που ευχαρίστως θα απο-
καλούσα, αναφορικά µε µια ιδεαλιστική φιλοσοφική παράδοση
στην οποία επικεντρώθηκαν από πολύ νωρίς οι επιθέσεις των υλι-
στών (Λουκρήτιος),19 αρχή της κοινωνικής οµοιοµέρειας: την ιδέα
δηλαδή ότι τα «µέρη» ή τα «κύτταρα» του κοινωνικού (ή του πο-
λιτικού, ή του πολιτισµικού) «όλου» είναι αναγκαστικά όµοια µε το
ίδιο το όλον. Στην προκειµένη περίπτωση, η αιχµή της κριτικής του
Φουκώ (η οποία είναι υλιστική µε αυτήν την έννοια) επικεντρώ-
νεται στο ζήτηµα της οικογένειας (αλλά αφορά επίσης άλλους θε-
σµούς ή µηχανισµούς, όπως το σχολείο και την ιατρική). Όσο ο
Φουκώ τονίζει τον στρατηγικό ρόλο της οικογένειας (της ηθικο-
ποίησής της, της ιατρικοποίησής της) στον µηχανισµό ρύθµισης
των πληθυσµών που σχηµατίζει µία από τις βασικές εξουσίες των
«αστικών» κρατών, τόσο επιχειρεί από την άλλη να δείξει ότι η οι-
κογένεια, που αποτελεί ταυτοχρόνως τον τόπο της θεσµικής δια-
στροφής20 και της υστερικοποίησης του γυναικείου σώµατος,21 το
έτερον του ψυχιατρικού χώρου,22 το διακύβευµα διαφόρων αντα-
γωνισµών ανάµεσα στους κατόχους των επαγγελµατικών γνώ-
σεων σχετικά µε τον άνθρωπο,23 το µέσο για την κοινωνικοποίηση
των διαγωγών τεκνογονίας, αλλά κυρίως τον τόπο της νοµικής
«επανακωδίκωσης» των τεχνικών του σώµατος εν γένει µε τη µορ-
φή της επιγαµίας ή της συγγένειας,24 δεν µπορεί, γι’ αυτόν ακρι-
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19. Βλ. την κριτική της «οµοιοµέρειας κατά Αναξαγόρα» από τον Λουκρή-
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20. Michel Foucault, La Volonté de savoir, ό.π., σ. 50 κ.ε. [50 κ.ε.].
21. Στο ίδιο, σ. 137 κ.ε., 160 [129 κ.ε., 150].
22. Στο ίδιο, σσ. 147-148 [138-139].
23. Στο ίδιο, σ. 131, 138, 146 [123-124, 130, 137].
24. Στο ίδιο, σσ. 138, 142-150, 165 [130, 133-141, 154-155].
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βώς τον λόγο, να θεωρηθεί µικρογραφία της σφαιρικής κοινωνίας.
«Η οικογένεια δεν αναπαριστάνει την κοινωνία, και η κοινωνία,
από την άλλη, δεν µιµείται την οικογένεια».25 Η οικογένεια είναι µια
«τοπική εστία» εξουσίας-γνώσης,26 αλλά όχι µια µονάδα, ένα pars
totalis «της κοινωνίας», και οφείλει τη στρατηγική σηµασία της όχι
στην οµοιότητά της αλλά στην ιδιοτυπία ή τη διαφορά της. Επο-
µένως, όπως η οικογένεια δεν είναι ένα µικρό κράτος, έτσι και το
κράτος δεν είναι µια µεγάλη πατριαρχία.

Ωστόσο, η ανάλυση γενικεύεται ευθύς αµέσως σε όλους τους
θεσµούς των οποίων οι πρακτικές συµβάλλουν να παραχθεί τούτο
το σύνθετο αντικείµενο που λέγεται «σεξουαλικότητα», και συνι-
στά ένα ουσιώδες µέρος της κριτικής που ασκείται στην αναπα-
ράσταση της εξουσίας ως «ενός γενικού συστήµατος κυριαρχίας
που ασκείται από ένα στοιχείο ή µια οµάδα σε ένα άλλο στοιχείο
ή οµάδα, και του οποίου τα αποτελέσµατα διατρέχουν, χάρη σε µια
αλληλουχία επενεργειών, ολόκληρο το κοινωνικό σώµα»:27 µε
άλλα λόγια, στον οργανικισµό (στον οποίο, αντί για το µοντέλο του
σώµατος θα έπρεπε να διαβάσουµε τη διαιώνιση µιας ιδέας για την
ψυχή, ή το πνεύµα). Έρχεται λοιπόν να διασαφηνίσει µε συγκε-
κριµένο τρόπο ό,τι ονοµάζει ο Φουκώ αναγκαιότητα του νοµινα-
λισµού,28 παράγοντας µάλιστα κριτικά αποτελέσµατα σε ορισµέ-
νες από τις παλαιότερες διατυπώσεις του.

Στο Επιτήρηση και τιµωρία είχε γράψει, όταν ολοκλήρωνε την
περιγραφή του πανοπτισµού: «Τι το εκπληκτικό λοιπόν αν η φυ-
λακή µοιάζει µε τα εργοστάσια, τα σχολεία, τους στρατώνες, τα νο-
σοκοµεία –που όλα τους µοιάζουν µε φυλακές;».29 Και µπορεί µεν
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να είχε προειδοποιήσει ρητά τον αναγνώστη για τον πειρασµό να
διακρίνει στο Πανοπτικό κάτι διαφορετικό από ένα πρόγραµµα, το
οποίο εξαρτάται άµεσα από τις µεταπτώσεις της υλοποίησής του
σε ένα πεδίο αντιστάσεων, αλλά είχε επίσης παρουσιάσει τη φυλακή
ως ένα «σωφρονιστικό αρχιπέλαγος»,30 που αποτελείται από πολ-
λούς οµόκεντρους κύκλους θεσµών, από πειθαρχικές πρακτικές
που συγκροτούν «ένα µέσο συνεχούς επιτήρησης του πληθυσµού:
έναν µηχανισµό που επιτρέπει να ελέγχεται, µέσω των ίδιων των πα-
ραβατών, ολόκληρο το κοινωνικό πεδίο»,31 ένα σηµείο αφετηρίας
και κατάληξης για όλες τις παραλλαγές της κανονιστικής εξουσίας,
το σύνολο των οποίων αποτελεί µια πειθαρχική κοινωνία. Έκτοτε,
φαίνεται πως ο Φουκώ έπαψε να πιστεύει ότι ο ορισµός των µε-
γάλων «διαγραµµάτων εξουσίας», που χαρακτηρίζουν µια συγκε-
κριµένη κοινωνία, µπορεί να βασιστεί στη µορφική οµολογία των
θεσµών (στην οποία ενυπάρχει πάντοτε η ιδέα ότι καθένας εξ αυ-
τών αποτελεί ένα τµήµα του µεγάλου µηχανισµού της εξουσίας, ή
µετέχει στη γενολογική ουσία της εξουσίας) και πέρασε στη θέση
του διφορούµενου χαρακτήρα της εξουσίας και στη µελέτη της
ιστορικής συνάρθρωσης των διαφορετικών πρακτικών της, η
οποία συνεπάγεται µε τη σειρά της –σε ρήξη µε τη φιλοσοφική πα-
ράδοση που πηγαίνει από τον Καντ στον Μαρξ (ή τουλάχιστον
στον νεαρό Μαρξ)– ότι δεν υπάρχει η πρακτική, αλλά πρακτικές,
καθεµιά εκ των οποίων προσδιορίζεται από την ιδιαίτερη «τεχνο-
λογία» της.

Όµως, αυτή η κριτική συναντά, και διασαφηνίζει εκ νέου, ένα
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30. Στο ίδιο, σ. 304 [395].
31. Στο ίδιο, σ. 287 [370].
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θεµελιώδες θέµα, για το οποίο µπορούµε πραγµατικά να πούµε
ότι διαπερνά ολόκληρο το έργο του Φουκώ, παράλληλα µε την
κριτική που ασκεί στον ανθρωπισµό και τον «ανθρωπολογικό κύ-
κλο»: την αµφισβήτηση του πολιτικού ψυχολογισµού, µε την ευ-
ρύτερη έννοια του όρου. Με τον όρο αυτό εννοούµε τόσο την ιδέα
ότι οι ιστορικές και κοινωνικές διαδικασίες εξασφαλίζουν τη θε-
µελίωσή τους, τη συνθήκη δυνατότητάς τους στον τρόπο µε τον
οποίο αυτοπροσδιορίζονται τα άτοµα, είτε ελεύθερα είτε υπό κα-
ταναγκασµό (ιδέα στην οποία παρέχουν ένα συµπλήρωµα φαι-
νοµενικής αντικειµενικότητας µια σεξουαλική ψυχολογία ή µια
ψυχολογία της σεξουαλικής προσωπικότητας), όσο και τη συµ-
µετρική ιδέα σύµφωνα µε την οποία η ψυχολογία, η συµπεριφο-
ρά ή η συνείδηση των ατόµων αντανακλά τη λειτουργική θέση που
κατέχουν στο πεδίο των θεσµών ή των πολιτικών αντιφάσεων (τις
περισσότερες φορές η µαρξιστική «ταξική συνείδηση» αποτελού-
σε µια παραλλαγή αυτής της ιδέας).

Ο Φουκώ δεν σταµάτησε να εξερευνά τις ρίζες και τις θεσµι-
κές µορφές αυτής της κατοπτρικής σχέσης, δηλαδή δεν σταµά-
τησε να αναρωτιέται για ποιον λόγο, στη σύγχρονη κοινωνία, και
µάλιστα τόσο περισσότερο όσο περισσότερο «εκσυγχρονίζεται» και
συνεπώς «πολιτικοποιείται», η πολιτική (είτε πρόκειται για πρα-
κτικές διακυβέρνησης είτε για τις αντιστάσεις που προκαλούν)
προβάλλεται στην ψυχολογία, εξαναγκάζει τα άτοµα να ταυτιστούν
µε ένα «εγώ» (ή µε ένα «εµείς») για να δράσουν ως κοινωνικά όντα.
Ποια είναι το µοντέλα υποκειµενικότητας που πρέπει να µιµηθούν
τα άτοµα για να ενταχθούν στο παιχνίδι των πρακτικών; Από αυ-
τήν την άποψη, η πολιτική ουτοπία του φροϋδοµαρξισµού εµ-
φανίζεται πράγµατι ως µια απλή αντιστροφή αξιών, που παρα-
µένει καθ’ ολοκληρίαν δέσµια του ψυχοπολιτικού δικτύου, και ως
µια ένδειξη του ψυχολογισµού που είναι σύµφυτος στους δύο γεν-
νήτορές του, τον Μαρξισµό και την Ψυχανάλυση.
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Όµως, σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο σταµατά η συµµετρία. Στο
πλαίσιο της Βούλησης για γνώση ο Μαρξ και ο Φρόυντ αντιµε-
τωπίζονται µε εντελώς διαφορετικό τρόπο. Εδώ δεν θα επιχει-
ρήσουµε να προσδιορίσουµε αν η µία αντιµετώπιση είναι πιο ορ-
θή από την άλλη, αλλά να περιγράψουµε τον τρόπο µε τον οποίο
αυτή η ασυµµετρία µεταφράζει τη στρατηγική του Φουκώ σε επί-
πεδο λόγου.

Φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική (λόγω µάλιστα του αρχικού
σχεδίου για µια «ιστορία της σεξουαλικότητας») στρέφεται κατ’
αρχάς εναντίον της ψυχανάλυσης, στον βαθµό που αυτή αποδέ-
χεται ουσιαστικά ότι η σεξουαλικότητα δεν έχει ιστορία (ή ότι το
σεξ είναι εκείνο ακριβώς το στοιχείο που σε κάθε ιστορία υπερ-
βαίνει την ιστορία, σύµφωνα µε το σχήµα της εκφοράς των ορίων
της ανθρώπινης περατότητας, που περιγράφεται στις τελευταίες
σελίδες του βιβλίου Οι λέξεις και τα πράγµατα). Αλλά φαίνεται
επίσης ότι, καθώς η κριτική στην ψυχανάλυση γίνεται µέσω
µιας ορισµένης χρήσης του µαρξισµού (ή αν προτιµούµε, στρέ-
φοντας κατά της ψυχανάλυσης τις µαρξιστικές διατυπώσεις που
είναι συνυφασµένες µε αυτήν στο πλαίσιο του φροϋδοµαρξιστι-
κού µείγµατος), χρειάζεται επίσης να απορριφθεί όλη αυτή η διά-
σταση υπερβατικότητας του µαρξισµού που παρέχεται στην ίδια τη
γλώσσα της ιστορικής εµµένειας (η ιδέα ενός νόµου της ιστορίας),
και η οποία εκµηδενίζει την κριτική του εµβέλεια. Έτσι, αναλό-
γως µε την οπτική γωνία από την οποία θα τοποθετηθούµε (δεν
τολµώ να πω: την προτίµηση που θα δείξουµε στον Μαρξ ή τον
Φρόυντ ως θεωρητικά σηµεία αναφοράς), είναι δυνατόν να έχου-
µε την αίσθηση, είτε ότι το ουσιώδες είναι η κριτική στον Φρόυντ,
σε σχέση µε την οποία η κριτική στον Μαρξ είναι απλώς ένα µέσο,
είτε ότι η κριτική στον Μαρξ είναι ακόµη περισσότερο αµείλικτη,
εφόσον από αυτήν εξαρτάται κάθε οριστικό ξεκαθάρισµα λογα-
ριασµών µε τον ψυχολογισµό στον οποίο εγκλείεται η ψυχανάλυση.
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Όπως είναι φυσικό, εδώ εµπλέκεται ολόκληρος ο µηχανισµός
της «πολιτικής ιστορίας της αλήθειας»,32 εφόσον πρόκειται να δει-
χτεί, ανατρέποντας την παραδοσιακή θεµατική (η οποία επιβε-
βαιώνεται κυρίως από τον Χάιντεγκερ) περί µιας αλήθειας που θα
είχε «µια αρχέγονη συγγένεια µε την ελευθερία», ότι «η αλήθεια
δεν είναι ελεύθερη εκ φύσεως, ούτε η πλάνη δουλική εκ φύσεως,
αλλά ότι η παραγωγή της διατρέχεται καθ’ ολοκληρίαν από σχέ-
σεις εξουσίας». Σε αυτήν την κριτική θέση, η ψυχανάλυση, όπως
την αντιλαµβάνεται ο Φουκώ, αντιτάσσει ένα θεµελιώδες εµπόδιο,
επειδή εµπλέκεται πλήρως στην πρακτική της οµολογίας, και στην
απάρνηση αυτής της πρακτικής, επειδή καθιστά το ίδιο το σεξ την
αλήθεια που «ζητά» να απελευθερωθεί. Αντιθέτως, ο µαρξισµός
µπορεί να προσφέρει µια αποφασιστική συµβολή, αν όµως κα-
ταφέρουµε να τον διαχωρίσουµε από όλο αυτό το κοµµάτι του
που ταυτίζει τον τελικό σκοπό της απελευθέρωσης µε την τελική
φανέρωση της αλήθειας, και το οποίο παραπέµπει, σε τελική ανά-
λυση, στην υπόθεση της καταστολής.

Συνάγεται άραγε ότι η κριτική στην ψυχανάλυση παραπέµπει
στην κατηγορία των ιδεολογιών; Ο Φουκώ απέρριπτε πάντα αυ-
τόν τον όρο,33 µε µια σύντοµη αλλά αξιοσηµείωτη εξαίρεση, στην
Αρχαιολογία της γνώσης. Όχι όµως πάντα για τον ίδιο βασικό λό-
γο. Μια αναδροµική εξέταση θα µπορούσε, κατά τη γνώµη µου,
να δείξει ότι η µαρξιστική έννοια της ιδεολογίας (όπως εµφανί-
ζεται στη Γερµανική ιδεολογία, δηλαδή περισσότερο ως «αυτο-
συνειδησία» του κοινωνικού είναι, ή ως αφαιρετική έκφραση της
«γλώσσας της πραγµατικής ζωής», παρά ως αντανάκλαση της τα-
ξικής πάλης) περιλαµβανόταν ανέκαθεν, έστω και δυνητικά, στο
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πεδίο των λόγων και των γνώσεων των οποίων η επιστηµονική
αξίωση µπορεί να υποβληθεί σε κριτική µέσω µιας αρχαιολογίας.
Υπήρξε, ωστόσο, πέρασµα από µια προβληµατική της αναπα-
ράστασης και του σηµείου σε µια προβληµατική της πρακτικής.

∆ιαβάζοντας εκ νέου τη Γέννηση της κλινικής (1963), ένα βι-
βλίο στο οποίο δεν γίνεται καµµία αναφορά στον Μαρξ, για προ-
φανείς λόγους, αλλά όπου οι ιστορικές κατηγορίες της πολιτισµι-
κής εµπειρίας στρέφονται προς την κατεύθυνση µιας ανάλυσης
των θεσµικών πρακτικών, δεν ξεφεύγουµε από το συµπέρασµα
ότι η «γλώσσα της πραγµατικής ζωής», κατά τον Μαρξ, πρέπει
να φαινόταν στον Φουκώ ως µια παραλλαγή, ελάχιστα τροπο-
ποιηµένη, της «γλώσσας της δράσης» κατά τον Κοντιγιάκ (και
κατά συνέπεια κάθε θεωρία της ιδεολογίας ως απότοκο των Ιδε-
ολόγων!) –µε τίµηµα µια υποκατάσταση της Φύσης από την
Ιστορία στον ρόλο της αρχέγονης εµπειρίας, όπου θα υφαινόταν
η αµοιβαία εξάρτηση του σηµείου και του πράγµατος.

Τουναντίον, διαβάζοντας εκ νέου τις διαδοχικές αναλύσεις για
την παραγωγή του λόγου που ακολούθησαν την Τάξη του λόγου
(1970), φαίνεται ότι αυτό που συνιστά πρόβληµα στην έννοια της
ιδεολογίας είναι το ανθρωπολογικό προϋποτιθέµενό της, η υπόρ-
ρητη αναφορά της στην αλλοτρίωση ενός υποκειµένου, ακόµη
και υπό τη µορφή της «παραγνώρισης» ή της «ψευδαίσθησης»
που ενέχεται σε µια σχέση κυριαρχίας.

Ανάµεσα σε αυτές τις δύο κριτικές, η Αρχαιολογία της γνώσης
(1969) αντιπροσώπευσε µια φευγαλέα στιγµή ασταθούς ισορρο-
πίας (που είναι επίσης η µόνη στιγµή όπου ο Φουκώ αναφέρθηκε
επί ίσοις όροις στον Μαρξ, τον Φρόυντ και τον Νίτσε ως θεµε-
λιωτές µιας «εκκέντρωσης του υποκειµένου»).34 Ο Μαρξ στον ο-
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ποίο παραπέµπει τότε ο Φουκώ, για να εγγράψει την «τοµή» ανά-
µεσα στις ιδεολογίες και τις επιστήµες στην ιστορία των σχηµατισµών
λόγου,35 δεν είναι άλλος από τον Μαρξ που έχει µετασχηµατιστεί
απ’ τον Αλτουσέρ σε έναν θεωρητικό της συνάρθρωσης των πρα-
κτικών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονταν επίσης οι «πρακτικές
λόγου». Αλλά τούτη η στιγµή είναι πρόσκαιρη, διότι ο χαρακτηρι-
σµός των σχηµατισµών λόγου ως ιδεολογικών σχηµατισµών τεί-
νει πάντα να αναγάγει τη συνάρθρωση της εξουσίας και της γνώ-
σης στη συνάρθρωση της παραγνώρισης και της (επιστηµονικής)
γνώσης. Εφεξής, η ενότητα «εξουσίας-γνώσης» θα µετατοπίσει το
ερώτηµα της ιδεολογίας προς µια πλήρη ισοδυναµία των πρα-
κτικών έναντι της αλήθειας, παρά θα το υποκαταστήσει µε ένα
άλλο όνοµα στην προοπτική µιας κριτικής των ειδών γνώσης. Ως
άσκηση µιας εξουσίας, κάθε πρακτική ενέχει κανόνες αλήθειας,
διαδικασίες επιµερισµού µεταξύ αλήθειας και ψεύδους, και απ’ αυ-
τήν την άποψη η (επιστηµονική) γνώση δεν αντιπροσωπεύει πα-
ρά µια εξουσία που ασκείται ανάµεσα σε άλλες.

Αν ζητούµενο δεν είναι να υποβληθεί σε κριτική η ψυχανά-
λυση ως ιδεολογία, ο Φουκώ παρουσιάζει εντούτοις, µε διατυ-
πώσεις που δεν περιορίζονται σε µια επίκληση της κριτικής στη
θεωρησιολογία, όπως τη διαβάζουµε λόγου χάρη στη Γερµανική
ιδεολογία, µια γένεση του σεξ ως «ιδεατού σηµείου», ως «του πλέον
θεωρησιακού, του πλέον ιδεατού, του πλέον µύχιου σηµείου», ως
«φαντασιακού σηµείου» ή «φαντασιακού στοιχείου», µε βάση το
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οποίο το ιστορικό σύστηµα της σεξουαλικότητας διατάσσει όλη
την ατοµική εµπειρία.36 Και µας λέει επίσης ότι αυτή η γένεση
µπορεί να θεωρηθεί ισοδύναµη µε «µια αρχαιολογία της ψυχα-
νάλυσης».37 Η ψυχανάλυση δεν µπορεί να ξεφύγει από την επιρ-
ροή αυτής της ιδέας για το σεξ, ούτε θεωρητικά (εφόσον το σεξ
αποτελεί γι’ αυτήν το κατεξοχήν όνοµα της αλήθειας) ούτε πρα-
κτικά (εφόσον η ψυχαναλυτική τεχνική εξαρτάται πλήρως από
την ύπαρξη µιας σεξουαλικής απαγόρευσης και από την προ-
σταγή να αποκατασταθεί). Με αποτέλεσµα η υπόθεση ενός ψυ-
χαναλυτικού νοµιναλισµού να είναι απλούστατα παράλογη, ενώ
η υπόθεση ενός νοµιναλιστικού µαρξισµού να µπορεί τουλάχι-
στον να εξεταστεί.

Η απόρριψη του φροϋδοµαρξισµού µπορεί να διαβαστεί
τότε ως ένα απλό προαπαιτούµενο για µια µαρξιστική κριτική της
ψυχανάλυσης:

Ορισµένοι θεωρούν ότι µπορούν να καταγγέλλουν ταυτόχρονα
δύο συµµετρικές υποκρισίες. […] Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχουν κα-
τανοήσει καλά τη διαδικασία µέσω της οποίας η αστική τάξη εξα-
σφάλισε αντιθέτως, µε µια αλαζονική πολιτική επιβεβαίωση, µια
φλύαρη σεξουαλικότητα που το προλεταριάτο αρνήθηκε επί µακρόν
να αποδεχτεί, όταν στη συνέχεια του επιβλήθηκε µε στόχο την κα-
θυπόταξή του. Αν είναι αλήθεια ότι η «σεξουαλικότητα» είναι το σύ-
νολο των αποτελεσµάτων που παράγονται στα σώµατα, τις συµπερι-
φορές, τις κοινωνικές σχέσεις από ένα ορισµένο σύστηµα που
παραπέµπει σε µια σύνθετη πολιτική τεχνολογία, πρέπει να αναγνω-
ρίσουµε ότι αυτό το σύστηµα δεν λειτουργεί παντού µε συµµε-
τρικό τρόπο, και ότι εποµένως δεν παράγει παντού τα ίδια αποτε-
λέσµατα. Πρέπει εποµένως να επιστρέψουµε σε διατυπώσεις που
έχουν από καιρό αποδοκιµαστεί (sic)· πρέπει να πούµε ότι υπάρ-
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χει µια αστική σεξουαλικότητα, ότι υπάρχουν ταξικές σεξουαλικό-
τητες. Ή µάλλον ότι η σεξουαλικότητα είναι αρχικά ιστορικά αστική
και ότι επάγει, κατά τις διαδοχικές µετατοπίσεις της και τις µετα-
θέσεις της, ορισµένα ειδικά ταξικά αποτελέσµατα» (La Volonté de
savoir, σ. 168 [157]).

Ο Φουκώ επικαλείται µία ακριβώς από αυτές τις µετατοπί-
σεις, για να εξηγήσει, αν όχι την ίδια τη δυνατότητα της ψυχα-
νάλυσης (διότι αυτή εγγράφεται σε ολόκληρη την ιστορία της αν-
τικειµενοποίησης του σεξ ως αντικειµένου γνώσης, σε όλη την
ιστορία που συνδέει το σεξ, την οµιλία και την απαγόρευση), του-
λάχιστον τον τόπο και τη στιγµή της συγκρότησής της.

Όπως υπάρχει ένα ταξικό είναι, ή µάλλον ένα «ταξικό σώµα»
της σεξουαλικότητας,38 οµοίως το είναι της ψυχανάλυσης σε ε-
πίπεδο λόγου και πρακτικής είναι άρρηκτα συνυφασµένο µε µια
ταξική τοποθέτηση, µε την έννοια µιας θέσης που κατέχει η ψυ-
χανάλυση στις σχέσεις δυνάµεων, στις στρατηγικές σχέσεις µεταξύ
των τάξεων.39 Προηγουµένως, ο Φουκώ είχε επιχειρηµατολογή-
σει εκτενώς εναντίον της ιδέας ενός παραλληλισµού ανάµεσα στην
πολιτική καταστολή των φτωχών τάξεων και στον έλεγχο επί του
σεξ.40 Εφόσον η οικογένεια πρέπει να νοηθεί περισσότερο ως ένας
τόπος επίτασης του συστήµατος της σεξουαλικότητας, αρχικά η
σεξουαλικότητα αποτέλεσε ένα προνόµιο της αστικής τάξης,
τόσο σε σχέση µε την ηδονική πλευρά της όσο και σε σχέση µε
την ιατρική πλευρά της, ένα βασικό στοιχείο της κουλτούρας της.
Όµως, αποτέλεσε επίσης τη βάση του καθαυτό αστικού κρατικού
ρατσισµού, που είναι συνυφασµένος µε την κληρονοµικότητα και
την ευγονική.
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Και η διαδικασία αυτή ήταν συνυφασµένη µε την κίνηση µε την ο-
ποία επιβεβαίωνε τη διαφορά και την ηγεµονία της. Πρέπει α-
σφαλώς να παραδεχτούµε ότι µία από τις πρωταρχικές µορφές της
ταξικής συνείδησης είναι η καταξίωση του σώµατος. Αυτό συνέβη
πάντως στην περίπτωση της αστικής τάξης κατά τη διάρκεια του 18ου
αιώνα. Μετέτρεψε το γαλάζιο αίµα των ευγενών σε έναν εύρωστο ορ-
γανισµό και σε µια υγιή σεξουαλικότητα. Καταλαβαίνουµε λοιπόν γιατί
άργησε τόσο και γιατί πρόβαλλε τόσες επιφυλάξεις µέχρι να αναγνω-
ρίσει ένα σώµα και ένα σεξ στις άλλες τάξεις –σε εκείνες ακριβώς που
εκµεταλλευόταν (La Volonté de savoir, σσ. 166-167 [155-156]).

Η εκβιοµηχάνιση, η αστικοποίηση και οι κοινωνικές συγκρού-
σεις του 19ου αιώνα θέτουν υπό αµφισβήτηση αυτό το προνόµιο,
καθώς επιφέρουν την επέκταση του «σεξουαλικού σώµατος» σε
ολόκληρο το κοινωνικό σώµα,41 δηλαδή την επέκταση των οικο-
γενειακών, ιατρικών, δηµογραφικών τεχνικών σεξουαλικοποίησης.
Έτσι ο ταξικός επιµερισµός µετατοπίζεται: δεν αφορά πλέον την
απόλαυση ή µη ενός σεξουαλικού σώµατος, αλλά τον τρόπο µε
τον οποίο επιβάλλεται και αντιµετωπίζεται η απαγόρευση.

Εκείνοι που είχαν χάσει το αποκλειστικό προνόµιο να ενδιαφέρονται
για τη σεξουαλικότητά τους έχουν εφεξής το προνόµιο να γεύονται
περισσότερο από άλλους αυτό που την απαγορεύει και να κατέχουν
τη µέθοδο που επιτρέπει της άρση της απώθησης.42

Την ίδια στιγµή, η ψυχανάλυση παίρνει για την αστική τάξη
τη θέση ζωτικής επιστέγασης του ψυχιατρικού µηχανισµού, και
οι λαϊκές τάξεις στιγµατίζονται ως εστία αλλοίωσης της φυλής,
υπάγονται στο διοικητικό και δικαστικό πλέγµα που προορίζεται
να καταδιώξει την αιµοµιξία κ.λπ.

Η ταξική τοποθέτηση της ψυχανάλυσης είναι µία µόνο από τις
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41. Στο ίδιο, σ. 169 [158].
42. Στο ίδιο, σ. 172 [161].



δύο όψεις της κριτικής. Σε σχέση µε την άλλη όψη, που αφορά κυ-
ριολεκτικά τη γένεση των ιδεατοτήτων της ψυχανάλυσης, πα-
ρεµβαίνει επίσης µια θεµατική κοντινή στον µαρξισµό. Ή µάλ-
λον, εκεί ακριβώς η αναφορά στον Μαρξ εισέρχεται αναπόφευκτα
σε µια διαδικασία διχασµού. Σύµφωνα µε τον Φουκώ, δεν πρέ-
πει να διακρίνουµε στην ψυχαναλυτική αναπαράσταση του σεξ,
που βασίζεται στο παιχνίδι του κρυµµένου και του φανερού, της
επιθυµίας και του νόµου, του θανάτου και της συγγένειας έτσι
όπως συνδέονται πρωτογενώς, µια απλή συνέπεια της ανάπτυξης
των πειθαρχιών κανονικοποίησης των σωµάτων αλλά ένα φαινό-
µενο επιστροφής του νοµικού µοντέλου –ή µάλλον, του «λογο-νο-
µικού» µοντέλου–43 της εξουσίας επί των πρακτικών που την
πραγµατώνουν. Είναι ένα φαινόµενο που θα µπορούσε κανείς να
το εξετάσει ως µια αντίφαση εσωτερική στο πλέγµα των γνωµό-
νων και των κανόνων, έτσι όπως το είχε αναλύσει λεπτοµερέστερα
το Επιτήρηση και τιµωρία, αντιπαραβάλλοντας κατ’ αρχάς τη «δύ-
ναµη του Κανόνα» µε τη «δύναµη του Νόµου»,44 και εν συνεχεία
εντοπίζοντας στην πειθαρχική εξουσία, δηλαδή στην κανονι-
στική εξουσία, το «πλεόνασµα εξουσίας» ή το συµπλήρωµα που
εξασφαλίζει στις νοµικές µυθοπλασίες την επιρροή τους επί του
πραγµατικού, παράγοντας µια διάσταση νοµικού πραγµατικού.45

Αναφερόµενος εξάλλου σε αυτήν την κριτική επιστροφή, η οποία
διενεργείται στο όνοµα του δικαίου και του νοµικού ιδεώδους
του, εναντίον των πειθαρχιών από τις οποίες όµως πηγάζει η ψυ-
χανάλυση, ο Φουκώ επισηµαίνει αυτό που ονοµάζει «πολιτική
τιµή της ψυχανάλυσης»,46 σε σχέση µε τη θεωρητική και πρακτι-
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43. Στο ίδιο, σ. 109 [104].
44. Michel Foucault, Surveiller et punir, ό.π., σσ. 185-186 [243-244].
45. Στο ίδιο, σ. 224, 251 κ.λπ. [291-292, 323 κ.λπ.].
46. Michel Foucault, La Volonté de savoir, ό.π., σ. 197 [183].



κή αντίθεσή της στον φασισµό, η οποία φτάνει µάλιστα µέχρι τη
ρίζα της αρχικής ρήξης της µε το οργανικιστικό «µεγάλο σύστη-
µα» της διαστροφής, της κληρονοµικότητας και του εκφυλισµού.47

Εποµένως, στην καρδιά του (ψυχαναλυτικού) ιδεαλισµού εµ-
φανίζεται η αδιαφιλονίκητη κυριαρχία της νοµικής ιδεατότητας,
το ιστορικά συγκροτηµένο φαντασιακό της ανώτατης αρχής. Ο
Φουκώ περιγράφει πράγµατι αυτήν την κυριαρχία ως αυταπά-
τη, αλλά µόνο στον βαθµό που διαιωνίζει έναν αναχρονισµό:

Μια κανονικοποιητική κοινωνία είναι το ιστορικό αποτέλεσµα µιας
εξουσιαστικής τεχνολογίας που επικεντρώνεται στη ζωή. Σε σύγκρι-
ση µε τις κοινωνίες που γνωρίσαµε µέχρι τον 18ο αιώνα, εισερχόµα-
στε σε µια φάση υποχώρησης του νοµικού στοιχείου. Τα Συντάγµατα
που έχουν γραφτεί σε ολόκληρο τον κόσµο από την εποχή της Γαλ-
λικής Επανάστασης, οι Κώδικες που συντάχθηκαν και αναθεωρή-
θηκαν, όλη αυτή η συνεχής και θορυβώδης νοµοθετική δραστηριό-
τητα, δεν πρέπει να δηµιουργούν αυταπάτες: πρόκειται για τις µορφές
που καθιστούν αποδεκτή µια κατ’ ουσίαν κανονικοποιητική εξουσία
(La Volonté de savoir, σ. 190 [177]).

Με διαφορά κάποιων λέξεων (ζωή αντί για εργασία, κανονι-
κοποιητική αντί για οικονοµική: αλλά και στις δύο περιπτώσεις
λόγου θα τεθεί θέµα παραγωγής, ή µάλλον παραγωγικότητας),
φαίνεται να βρισκόµαστε κατά περίεργο τρόπο κοντά στον µαρ-
ξισµό: εκείνον τον µαρξισµό που, µε τον Μαρξ της Αθλιότητας
της φιλοσοφίας, υποστήριζε ότι «ο χειροκίνητος µύλος σας δί-
νει την κοινωνία µε τον φεουδάρχη, ενώ ο ατµοκίνητος µύλος τον
βιοµηχανικό καπιταλισµό», και ο οποίος κατήγγειλε στον Προυν-
τόν «τη µυθοπλασία της κοινωνίας-προσώπου»·48 εκείνον τον µαρ-
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47. Στο ίδιο, σσ. 157-158 [147-148].
48. Karl Marx, Misère de la philosophie, Réponse à la Philosophie de la mis-

ère de M. Proudhon, Éditions Sociales, Παρίσι 1961, σ. 119, 110 κ.ε.



ξισµό που, µε τον Μαρξ της 18ης Μπρυµαίρ και τον Λένιν του 1905,
περιέγραφε «τις συνταγµατικές αυταπάτες» των επαναστατών, που
επαναλαµβάνουν τις µορφές αγώνα κατά της φεουδαρχίας·49

εκείνον τον µαρξισµό, ασφαλώς, που µε τον Μαρξ του Κεφαλαίου
περιέγραφε την εργοστασιακή νοµοθεσία ως ένα αποτέλεσµα της µό-
νιµης «περίσσειας» των σχέσεων δύναµης επί των νοµικών µορ-
φών του συµβολαίου.50

Ωστόσο, δεν θα µπορούσαµε να βρισκόµαστε πιο µακριά. Όχι
µόνο επειδή ο Φουκώ υποστηρίζει, εµµέσως, ότι ο ίδιος ο µαρ-
ξισµός έχει εγκλωβιστεί, σε σχέση µε το κράτος, στην αναπαρά-
σταση της µοναρχικής ανώτατης αρχής, γεγονός που τον κατα-
δικάζει να ταλαντεύεται ανάµεσα στην ιδέα µιας παντοδυναµίας
και στην ιδέα µιας ριζικής αδυναµίας ή µιας καθαρά παρασιτικής
λειτουργίας του κράτους, σύµφωνα µε τη διαλεκτική ενός όλα ή
τίποτα (ήδη στο Επιτήρηση και τιµωρία, εξετάζοντας τις αναλύ-
σεις των Ρούσε και Κιρχάιµερ, που είχαν αντλήσει την έµπνευσή
τους από τη Σχολή της Φραγκφούρτης,51 ο Φουκώ είχε συστη-
µατικά αντιδιαστείλει τον νόµο του όλα ή τίποτα, του ελέγχου ή
της καταστροφής, όπως τον φανταζόµαστε σε σχέση µε τους κρα-
τικούς µηχανισµούς, προς το διάχυτο δίκτυο των πραγµατικών «µι-
κροεξουσιών», που δρουν σε επαφή µε τα ίδια τα σώµατα).52 Κα-
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49. Lénine,Œuvres, τόµ. 10, σ. 280 κ.ε., σ. 363 κ.ε.· τόµ. 13, σ. 21 κ.ε. (και εν
γένει το σύνολο των αναλύσεων για την επανάσταση του 1905-1907, Œuvres,
τόµ. 10-13).

50. Βλ. το άρθρο µου «Pouvoir», στο G. Labica & G. Bensussan (éd.), Dic-
tionnaire critique du marxisme, PUF, Παρίσι, 1985.

51. Georg Rusche, Otto Kirchheimer, Punishment and Social Structure,
Columbia University Press, Νέα Υόρκη, 1939· γερµανική µετάφραση, Sozial-
struktur und Strafvollzug, Europäische Verlagsanstalt, 1974.

52. Michel Foucault, Surveiller et punir, ό.π., σ. 29 κ.ε. [36 κ.ε.].



θότι, η εξάρτηση του µαρξισµού από τη νοµική αυταπάτη (ή από
την ντεσιζιονιστική αυταπάτη που βασίζεται στην αντίθεση του δι-
καίου και της βίας), την οποία ο ίδιος επικρίνει, θα µπορούσε να
ερµηνευτεί οριακά µε όρους εσωτερικής τοµής, ή απόκλισης ανά-
µεσα στην ανάλυση που κάνει για την εκµετάλλευση και στην ανά-
λυση που κάνει για το κράτος. Σε µια τέτοια περίπτωση, ένα µέ-
ρος του µαρξιστικού λόγου θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως µια
εσωτερική αµφισβήτηση της νοµικής αναπαράστασης της εξου-
σίας, που θα ήταν έτσι συµµετρική µε την εσωτερική αµφισβήτηση
που κοµίζει η ψυχανάλυση στις πειθαρχικές πρακτικές, και θα
αποτελούσε αναπόσπαστο κοµµάτι του ανθρωπιστικού σοσιαλι-
σµού του 19ου αιώνα:

Τον 19ο αιώνα εµφανίστηκε ένας άλλος τύπος κριτικής των πολι-
τικών θεσµών: ήταν µια πολύ περισσότερο ριζοσπαστική κριτική,
αφού ήθελε να δείξει όχι µόνο ότι η πραγµατική εξουσία ξεφεύγει
από τους κανόνες του δικαίου αλλά ότι το ίδιο το σύστηµα του δι-
καίου δεν είναι παρά ένας τρόπος να ασκείται βία, να προσαρτάται
προς όφελος κάποιων, και να τίθενται σε λειτουργία, υπό τη φαι-
νοµενική όψη του γενικού νόµου, οι ασυµµετρίες και οι αδικίες µιας
κυριαρχίας. Αλλά αυτή η κριτική του δικαίου εξακολουθεί να δια-
τυπώνεται µε βάση το αξίωµα ότι η εξουσία πρέπει, κατ’ ουσίαν, να
ασκείται σύµφωνα µε κάποιο θεµελιώδες δίκαιο (La Volonté de sa-
voir, σ. 117 [111]).

Ο ίδιος ο Φουκώ υποδεικνύει, στην πραγµατικότητα, µε ποια
µέσα µπορούµε να βγούµε από αυτήν την κατοπτρική σχέση ανά-
µεσα στο δίκαιο και την κριτική του δικαίου. Το κάνει στο Επιτή-
ρηση και τιµωρία, επαναλαµβάνοντας τις αναλύσεις του Μαρξ στο
Κεφάλαιο σε σχέση µε τον εργοστασιακό καταµερισµό της εργασίας,
για να δείξει πώς οι πειθαρχικές µέθοδοι αυξάνουν τη χρησιµότητα
των σωµάτων εξουδετερώνοντας την αντίστασή τους, και µε ποιον
τρόπο γενικότερα επιτρέπουν την ενοποίηση των δύο διαδικασιών
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συσσώρευσης των ανθρώπων και συσσώρευσης του κεφαλαίου.53

Εποµένως, η πειθαρχία, η µικροεξουσία αντιπροσωπεύουν την
άλλη όψη της οικονοµικής εκµετάλλευσης και συγχρόνως την
άλλη όψη της ταξικής νοµικο-πολιτικής κυριαρχίας, την ενότητα
των οποίων µας επιτρέπουν να στοχαστούµε· µε άλλα λόγια, πα-
ρεµβάλλονται ακριβώς στο σηµείο του βραχυκυκλώµατος που διε-
νεργεί ο Μαρξ ανάµεσα στο οικονοµικό και το πολιτικό, την κοι-
νωνία και το κράτος, όταν αναλύει την παραγωγική διαδικασία. Το
κάνει εκ νέου, αλλά µε διαφορετικό τρόπο, στη Βούληση για γνώση,
επαναλαµβάνοντας για λογαριασµό του µια έννοια ηγεµονίας που
δεν µπορεί παρά να θυµίζει έντονα τον Γκράµσι: πράγµατι, ζητού-
µενο είναι να σταµατήσουµε να φανταζόµαστε τις τάξεις ως υπο-
κείµενα ή ως κάστες,54 και κυρίως να ενσωµατώσουµε στον ίδιο τους
τον ορισµό τη συνθετότητα των σχέσεων εξουσίας, την πολλαπλό-
τητα των µορφών σύγκρουσης και αντίστασης,55 ώστε να βγούµε
από το σχήµα ενός «µεγάλου δυαδικού επιµερισµού»,56 όπου πε-
ριέχεται πάντα µε ιδεατό τρόπο η αναγκαιότητα µιας τελικής κρί-
σης και µιας ανατροπής. Οι «κοινωνικές ηγεµονίες»,57 τα «ηγεµο-
νικά φαινόµενα» που δηµιουργούν τις «µεγάλες κυριαρχίες»,58 η
συγκρότηση «ηγεµονικών εστιών» µε αφετηρία τις οποίες ένα δίκτυο
πειθαρχικών θεσµών και πρακτικών εκτείνεται σε ολόκληρη την κοι-
νωνία59πρέπει να νοηθούν όχι ως δεδοµένα αλλά ως αποτελέσµατα
ή συνισταµένες, ως «καταληκτικές µορφές» που αποτελούν συγ-
χρόνως διαφορικές ή σχεσιακές µορφές. Οµοίως, οι επαναστάσεις
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53. Στο ίδιο, σ. 221 κ.ε. [288 κ.ε.].
54. Michel Foucault, La Volonté de savoir, ό.π., σ. 125 [118].
55. Στο ίδιο, σ. 126 [119].
56. Στο ίδιο, σ. 127 [120].
57. Στο ίδιο, σ. 122 [116].
58. Στο ίδιο, σ. 124 [118].
59. Στο ίδιο, σ. 169 [158].



πρέπει να νοηθούν ως «στρατηγικές κωδικώσεις σηµείων αντίστα-
σης»,60 µε άλλα λόγια ως αποτελέσµατα συγκυριακής ενοποίησης,
τα οποία δεν έχουν προκαθορισµένο χαρακτήρα.61 Εν ολίγοις, αυ-
τές οι διορθώσεις κατευθύνονται αναµφίβολα εναντίον του εσχα-
τολογικού φαντασιακού της ιστορίας, µε το οποίο συνδέεται άρρηκτα
ο µαρξισµός, αλλά δεν είναι καθόλου ασύµβατες µε τις στρατηγικές
αναλύσεις που έκανε ο Μαρξ, όπως δεν αντιβαίνουν στην ιδέα του
επικαθορισµού που χρησιµοποίησε ο Αλτουσέρ για ανάλογους
σκοπούς κριτικής της «µαρξιστικής» τελεολογίας.

Από την άλλη, εκείνο που σηµατοδοτεί µια απαραµείωτη
διαφορά είναι η ιδέα που προτείνει ο Φουκώ για τη δοµή της κοι-
νωνικής σύγκρουσης. Η διαφορά δεν αφορά το διαζευτικό δί-
πολο του τοπικού και του σφαιρικού (µιας µικροφυσικής και
µιας µακροφυσικής της εξουσίας, τρόπον τινά), αλλά την αντί-
θεση που υπάρχει ανάµεσα σε µια λογική της σχέσης δυνάµεων,
σε σχέση µε την οποία η «αντίφαση» δεν αποτελεί στην καλύτερη
περίπτωση παρά µια επιµέρους µορφολογία, και σε µια λογική της
αντίφασης, σε σχέση µε την οποία η «σχέση δυνάµεων» συνιστά µό-
νο τη στρατηγική στιγµή. Για τον Μαρξ, όπως και για τον Φουκώ,
σε τελική ανάλυση, θα ήταν σωστό να ειπωθεί ότι «οι σχέσεις εξου-
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60. Στο ίδιο, σ. 127 [120].
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ο Φουκώ σε σχέση µε τη «θεωρία» του για τον «πιο αδύναµο κρίκο» της κυ-
ριαρχίας («Pouvoirs et stratégies», συζήτηση µε τον Ζακ Ρανσιέρ, Les Révoltes
logiques, τχ. 4, Χειµώνας 1977 [«Εξουσίες και στρατηγικές», στο Μισέλ
Φουκώ, Το µάτι της εξουσίας, µτφρ. Τάσος Μπέτζελος, Βάνιας, 2008, σσ.
165-182]) είχε γράψει από την πλευρά του: «αν κάποιος φαντάζεται ότι ένας
στρατός θα παραταχθεί σε κάποιον δεδοµένο τόπο και θα πει: ‘είµαστε υπέρ
του σοσιαλισµού’, και ότι ένας άλλος στρατός, σε έναν άλλον τόπο, θα πει: ‘εί-
µαστε υπέρ του ιµπεριαλισµού’, και ότι έτσι θα γίνει η κοινωνική επανάσταση
(…), αυτός θα είναι επαναστάτης στα λόγια που δεν έχει ιδέα τι σηµαίνει κοι-
νωνική επανάσταση (Œuvres, τόµ. ΧΧΙΙ, σ. 383).



σίας δεν βρίσκονται σε εξωτερική θέση έναντι άλλων τύπων σχέ-
σεων, […] αλλά είναι εµµενείς σε αυτούς»,62 ή επίσης ότι «η εξου-
σία έρχεται από κάτω»,63 δηλαδή αντλεί όλη την αποτελεσµατικό-
τητά της ή την πραγµατικότητά της από τις συνθήκες εντός των
οποίων ασκείται· a fortiori, θα ήταν σωστό να ειπωθεί ότι «εκεί
όπου υπάρχει εξουσία υπάρχει και αντίσταση».64 Αλλά αυτές οι
θέσεις δεν γίνονται αντιληπτές µε τον ίδιο τρόπο. Θα µπορούσαµε
να πούµε ότι ο Φουκώ τις αντιλαµβάνεται καθαρά µε όρους
εξωτερικότητας, πράγµα που σηµαίνει ότι οι «βλέψεις» που αν-
τιπαρατίθενται σε µια στρατηγική σύγκρουση µπορούν να κατα-
στραφούν, να εξουδετερωθούν, να ενισχυθούν αµοιβαία ή να τρο-
ποποιηθούν, όµως δεν σχηµατίζουν ενότητα ή ανώτερη
ατοµικότητα. Τουναντίον, για τον Μαρξ, η ανάπτυξη µιας σύγ-
κρουσης προϋποθέτει την εσωτερίκευση της ίδιας της σχέσης, µε
αποτέλεσµα οι ανταγωνιστικοί όροι να γίνονται λειτουργίες ή φο-
ρείς αυτής της σχέσης: γι’ αυτό ακριβώς δεν είναι ουσιώδες για
τη µαρξιστική θεώρηση της ταξικής πάλης να περιγραφεί η κοι-
νωνία µε εµπειρικούς όρους, ως καθ’ ολοκληρίαν προσδιοριζό-
µενη από «µια δυαδική και σφαιρική αντίθεση ανάµεσα σε κυ-
ρίαρχους και κυριαρχούµενους»,65 αλλά είναι ουσιώδες γι’ αυτήν
να νοούνται οι ταξικές σχέσεις ως ενδογενώς ασυµφιλίωτες, ως
σχέσεις από τις οποίες δεν µπορούν να ξεφύγουν οι κυριαρχού-
µενοι παρά καταστρέφοντας την ίδια τη σχέση της καθυπόταξης,
µε αποτέλεσµα να µετασχηµατίζονται σε άλλα άτοµα από εκείνα
τα οποία «συγκροτεί» η υφιστάµενη σχέση.66
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Παραδόξως, ίσως, αυτή η διαφορά –που έχει ως αποτέλεσµα,
στην περίπτωση του Φουκώ, να έχουµε πάντα την εντύπωση ότι
θα ήταν δυνατόν να µετατίθενται επ’ αόριστον οι όροι µιας σύγ-
κρουσης για να αναβληθεί η έκβασή της– παραπέµπει σε µια δια-
φορά αντίστροφης κατεύθυνσης σε σχέση µε την πρακτική. Για
τον Μαρξ, η κατεξοχήν πρακτική είναι µια εξωτερική παραγωγή,
που παράγει τα αποτελέσµατά της έξω από τον εαυτό της, και ως
εκ τούτου παράγει αποτελέσµατα υποκειµενοποίησης (η σύγκρου-
ση αναπτύσσεται στο πεδίο των «παραγωγικών σχέσεων»). Του-
ναντίον, για τον Φουκώ η εξουσία είναι µια παραγωγική πρακτική
που δρα κατ’ αρχάς επί των ίδιων των σωµάτων, αποσκοπώντας
κατ’ αρχάς σε µια εξατοµίκευση ή σε µια υποκειµενοποίηση
(οριακά σε µια «πρακτική εαυτού» ή σε µια πρακτική «του εαυτού»)
και παράγοντας, ως εκ τούτου, φαινόµενα αντικειµενικότητας ή
γνώσης. Εντέλει, η λογική του Φουκώ για τις σχέσεις δυνάµεων
βασίζεται στην ιδέα µιας ευπλαστότητας της ζωής, ενώ η µαρ-
ξιστική λογική της αντίφασης (που εσωτερικεύει τις σχέσεις δυ-
νάµεων) είναι αδιαχώριστη από µια εµµένεια της δοµής.

Αυτή η εκτενής εξέταση, η οποία βασίζεται στην επανανάγνω-
ση ενός κειµένου του Μισέλ Φουκώ, µας επιτρέπει ίσως να αν-
τιληφθούµε κάπως πιο συγκεκριµένα τη σύνθετη µορφή υπό την
οποία παρουσιάζεται η σχέση του µε τον Μαρξ, σε µια πράγµατι
προνοµιακή στιγµή. Αλλά πιστεύω ότι το συµπέρασµα µπορεί να
γενικευτεί. Η ίδια στρατηγική συνθετότητα, διαφορετικά οργα-
νωµένη, χαρακτηρίζει όλες τις φάσεις της εργασίας του, όπως
µπορούν να εντοπιστούν µε βάση τα βιβλία του. Θα υποστήριζα
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ευχαρίστως ότι υπακούει σε ένα γενικό σχήµα, το οποίο όµως ε-
παναλαµβάνεται πολλές φορές, µε το οποίο περνάµε από µια ρή-
ξη σε µια τακτική συµµαχία, όπου η πρώτη συνεπάγεται µια συ-
νολική κριτική του µαρξισµού ως θεωρίας και η δεύτερη µια
µερική χρήση διατυπώσεων που είναι είτε µαρξιστικές είτε συµ-
βατές µε τον µαρξισµό. Μπορούµε µάλιστα να υποστηρίξουµε ότι
οι διατυπώσεις αυτές είναι ολοένα και ολοένα και περισσότερο ει-
δικά µαρξιστικές.

Έτσι, µε αντιφατικό τρόπο, η αντίθεση µε τη «θεωρία» του Μαρξ
δεν θα σταµατήσει να βαθαίνει, ενώ η σύγκλιση µε καθορισµένες
αναλύσεις και έννοιες του Μαρξ θα γίνει πιο χαρακτηριστική. Να
προσθέσουµε ότι ο Φουκώ δεν χρησιµοποίησε περισσότερο τον
Μαρξ όταν τον παρέθετε περισσότερο, ούτε όµως επίσης πρότεινε
τις πιο ριζικές κριτικές του όταν τον διάβασε κατά το δυνατόν εγ-
γύτερα (το καθεστώς των παραθέσεων και των αναφορών θα ά-
ξιζε από µόνο του µια προσεκτική µελέτη).

Ο Φουκώ, όπως και ο Μαρξ, και εντούτοις µε τρόπο διαφο-
ρετικό από εκείνον (εξ ου και η αναγκαία αντιπαράθεσή τους),
πραγµατοποίησε µε απόσταση ενός αιώνα αυτό που ονοµάζει «φι-
λοσοφικά θραύσµατα σε ιστορικά εργοτάξια».67 Εδώ εµπλέκο-
νται οι ίδιες βαθµίδες: η φιλοσοφία υπό τη µορφή της φιλοσο-
φίας της ιστορίας (και δεν υπάρχει ενδεχοµένως παρά µόνο µία,
ή µάλλον έχει ένα µόνο πρόβληµα: την ενικότητα της «αστικής»
κοινωνίας και των διαδοχικών πολιτικών µορφών της)· η ιστο-
ρία υπό τη µορφή της έρευνας και της ιστοριογραφίας (και υπάρ-
χουν προφανώς πολλές). ∆ιατυπώνεται µονίµως, εδώ και έναν αι-
ώνα, το ερώτηµα αν το εγχείρηµα του Μαρξ πρέπει να θεωρηθεί
η ολοκλήρωση της φιλοσοφίας της ιστορίας ή η έναρξη µιας άλ-
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λης σχέσης, µη φιλοσοφικής, µε την ιστορία. Ο ίδιος ο Φουκώ
µετέχει σε αυτόν τον προβληµατισµό. Αλλά, σε αντίθεση µε τόσους
άλλους (µπαίνω στον πειρασµό να πω: σε αντίθεση µε όλους τους
άλλους), αφού πρώτα διατύπωσε µια αµιγώς θεωρητική απάν-
τηση (αυτήν που µπορούµε να βρούµε στις διάσηµες σελίδες του
βιβλίου Οι λέξεις και τα πράγµατα για τις «τρικυµίες σε παιδική
λεκάνη», αναφορικά µε τις διαµάχες ανάµεσα στην αστική οικονο-
µία και την επαναστατική οικονοµία του 19ου αιώνα),68 την επα-
ναλαµβάνει υπό µία πρακτική µορφή, ξεκινώντας εκ νέου, µε
βάση άλλα αντικείµενα σε µια άλλη συγκυρία, το άλµα της φιλο-
σοφίας στη µη φιλοσοφία, που ανακαλύπτει αίφνης ένα άλλο
πρόσωπο των φιλοσοφικών ερωτηµάτων (των ερωτηµάτων της
αλήθειας, της εξουσίας και της πρακτικής, των ερωτηµάτων του
χρόνου και του υποκειµένου).

Συνεπώς, η ανάγνωση του Φουκώ αποτελεί µια προνοµιακή
οδό, αν µας ενδιαφέρει να προσδιορίσουµε από ποια άποψη ο φι-
λοσοφικός µας ορίζοντας είναι αµετάκλητα µεταµαρξιστικός (µε
τη διπλή έννοια του όρου). Αλλά µπορούµε να γίνουµε ακόµη πιο
τολµηροί. Αν είναι αλήθεια ότι οι τακτικές λόγου του Φουκώ µπο-
ρούν να αναλυθούν, κατά ένα σηµαντικό µέρος, ως αντιµαρξι-
στικές τακτικές, πρέπει όντως να υπάρχουν κάποια κοινά διακυ-
βεύµατα. Αν είναι αλήθεια ότι η µετατόπιση της φιλοσοφίας που
πραγµατοποιείται από τον Μαρξ και από τον Φουκώ αφορά, µε
δυο λόγια, την αναγκαιότητα στην οποία βρισκόµαστε εδώ και
έναν αιώνα τουλάχιστον, να περάσουµε από µια φιλοσοφία της
ιστορίας σε µια φιλοσοφία εντός της ιστορίας, πρέπει όντως, υπό
την αυστηρή µορφή µιας σειράς διληµµάτων (είτε Μαρξ, είτε
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Φουκώ), να σκιαγραφούνται οι δυναµικές γραµµές ενός θεωρη-
τικού πεδίου που µένει να οριστεί. Πρέπει αυτό το πεδίο, κατά κά-
ποιον τρόπο, να είναι ήδη εκεί, έχοντας ήδη διανυθεί και αποκτή-
σει ενικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, πρέπει ως έναν βαθµό, να µένει
να ανακαλυφθεί και να χαρτογραφηθεί.

Θα µπορούσαµε άραγε να πούµε ότι αυτό το πεδίο είναι ο «ι-
στορικός υλισµός»; Ως γνωστόν, ο Μαρξ δεν χρησιµοποίησε ο ίδιος
αυτήν τη διατύπωση για να προσδιορίσει τη φιλοσοφική θέση που
ενέχεται στην κριτική του ανάλυση για την καπιταλιστική κοινω-
νία, πέρασε όµως πολύ κοντά απ’ αυτήν και δεν την απέρριψε. Τε-
λικώς, περιγράφει λιγότερο άσχηµα από οποιαδήποτε άλλη έκ-
φραση το νευραλγικό σηµείο και τη θεµελίωση της φιλοσοφίας στο
αντικείµενο που παρέχει η θεωρία στον εαυτό της: υλικότητα της
ταξικής πάλης και εποµένως της αντίφασης. Εποµένως ανα-
γκαιότητα του ιστορικού µετασχηµατισµού (χάρη στη δραστικό-
τητα της αντίφασης και εντός του πεδίου των κοινωνικών σχέσεων
που συγκροτούνται από την ταξική πάλη). Απ’ όπου διανοίγεται το
ακόλουθο φιλοσοφικό ερώτηµα, το οποίο παραµένει απορητικό: εί-
ναι άραγε νοητή µια διαλεκτική που δεν θα ήταν πλέον η φαντα-
σιακή προεξόφληση του τέλους των αντιφάσεων αλλά η ανάλυση
της σηµερινής τους κίνησης, στο πλαίσιο των εσωτερικών καθο-
ρισµών της; Στην καρδιά αυτής της δυσκολίας βρίσκεται η έννοια
της «κοινωνικής σχέσης», ή της αντίφασης ως δοµής εµµενούς στις
σχέσεις δυνάµεων. Σε αυτήν την έννοια στηρίζεται η µαρξική ιδέα
του ιστορικού υλισµού. Ωστόσο, αυτήν ακριβώς την έννοια θα θέ-
τει, ολοένα και πιο ρητά, υπό αµφισβήτηση ο Φουκώ. Στο (προ-
σωρινό) πέρας της εξέλιξής του επ’ αυτού του ζητήµατος (στο Επι-
τήρηση και τιµωρία, τη Βούληση για γνώση και στα συναφή
κείµενα), οδηγείται σε θέσεις που δεν θα ήταν παράλογο να προσ-
διοριστούν κι αυτές επίσης µε το όνοµα του «ιστορικού υλισµού»,
αλλά οι οποίες αντιτίθενται όρο προς όρο προς εκείνες του Μαρξ:
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υλικότητα όχι της «κοινωνικής σχέσης», αλλά των µηχανισµών και
των πρακτικών της εξουσίας, στον βαθµό που αυτή ασκείται επί
των σωµάτων· ιστορικότητα όχι της αντίφασης (είτε νοηθεί ως ολο-
ποίηση των αγώνων είτε ως εσωτερίκευση της αναγκαιότητάς
τους) αλλά του συµβάντος –ως απίθανης συνισταµένης των στρα-
τηγικών καθυπόταξης και των πολλαπλών και εν µέρει ανεξέλεγ-
κτων αντιστάσεων. Απ’ όπου προκύπτει η φιλοσοφική απορία που
διανοίγεται τούτη τη φορά από τον Φουκώ: δεν έγκειται τόσο, κατά
τη γνώµη µου, στη δυσκολία να σκεφτούµε τον µετασχηµατισµό µε
αφετηρία µια «µικροφυσική της εξουσίας» (και συνεπώς µε αστάθ-
µητους όρους), όσο στη δυσκολία που υπάρχει να στοχαστούµε την
ιστορικότητα µε αφετηρία την υλικότητα του σώµατος χωρίς να εγ-
γράψουµε εντούτοις το ιστορικό συµβάν και τις προσίδιες κατηγορίες
του στον ορίζοντα των µεταµορφώσεων της ζωής –ως άλλης µορ-
φής τελεολογία.

Αν ο ιστορικός υλισµός του Μαρξ εξακολουθεί πάντα να στοι-
χειώνεται από την πνευµατικότητα των φιλοσοφιών της ιστορίας
(η αντίφαση, η αναγκαιότητα, η εµµένεια της δοµής ως ιδιότητα
του ιστορικού χρόνου σε επίπεδο λογικής ή λόγου), δεν θα µπο-
ρούσε να µην τεθεί το ερώτηµα αυτού που, στον «υλισµό» και τον
«ιστορικισµό» του Φουκώ, οδηγεί σε µια άµεση εγγύτητα µε τον βι-
ταλισµό, για να µην πούµε µε τον βιολογισµό. Θα µας απαντήσουν
αµέσως ότι είχε λάβει τα µέτρα του: µε τον θετικισµό του (αυτή
τη λέξη που του προσήψαν απαξιωτικά, και της οποίας αντέ-
στρεψε τη χρήση), και ακόµη καλύτερα µε τον νοµιναλισµό του.
∆ιπλό το όφελος από αυτόν τον όρο: διότι όταν εφαρµόζει κανείς
έναν ιστορικό νοµιναλισµό δεν διαλύει απλώς ριζικά διάφορες ιδε-
ατότητες όπως «το σεξ», «ο ορθός λόγος», «η εξουσία» ή «η αντί-
φαση», αλλά απαγορεύει επίσης στον εαυτό του να περάσει από
την υλικότητα των σωµάτων στην ιδεατότητα της ζωής, όταν άλ-
λοι δεν σταµατούν να (ξανα)περνούν από την υλικότητα των κοι-
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νωνικών σχέσεων στην ιδεατότητα της διαλεκτικής. Ωστόσο, µια
απαγόρευση, ακόµη κι όταν τη διατυπώνει κανείς για τον εαυτό
του, δεν είναι παρά µια αµφίσηµη προσταγή. ∆εν καταργεί το ε-
ρώτηµα, απλώς το απωθεί.

Κυρίως, όµως, η κατάσταση µπορεί να αντιστραφεί. Ας δώσου-
µε εδώ, φανταστικά, τον λόγο στον Μαρξ: ισχυρίζεστε, ενάντια στην
υποστασιοκρατία κάθε αντίληψης για την εξουσία ως «πράγµατος»
που ιδιοποιείται κανείς, ενάντια στον (νοµικό) ιδεαλισµό που ταυ-
τίζει κάθε εξουσία µε την απόρροια µιας ανώτατης αρχής, ότι συγ-
κροτείτε µια αναλυτική της εξουσίας η οποία διασαφηνίζει την αµι-
γώς σχεσιακή φύση της. Ωστόσο, όχι µόνο αναλύοντας την
καπιταλιστική εκµετάλλευση ως µια διαδικασία κατανάλωσης-ανα-
παραγωγής της εργασιακής δύναµης και ως µια συνεχή περίσσεια
επί των µορφών συµβολαίου και ανταλλαγής, δεν έκανα τίποτα
άλλο· αλλά άντλησα δυνητικά συνέπειες που υπέβαλαν εκ των
προτέρων σε κριτική τις αµφισηµίες του «υλισµού» σας: συµφωνώ
απολύτως µαζί σας ότι τα ιστορικά άτοµα είναι σώµατα καθυπο-
ταγµένα σε πειθαρχίες, σε κανόνες και σε πολιτικές ρυθµίσεις, αλλά
υποστηρίζω ότι αυτά τα ίδια τα «σώµατα», στην ταξική τους ενι-
κότητα (και γιατί όχι στην ενικότητα του φύλου, της γνώσης, του
πολιτισµού τους) πρέπει να νοηθούν µε όρους σχέσεων. Ο συνεπής
νοµιναλιστής –ο λιγότερο µεταφυσικός από τους δύο– είµαι εγώ.

Κατά την άποψή µου, το ζήτηµα δεν είναι να αντιπαραβάλ-
λουµε τέτοιες έννοιες («σώµατα» και «σχέσεις»), και οπωσδήποτε
όχι χωρίς να διερευνήσουµε περαιτέρω τις εκατέρωθεν συνεπα-
γωγές τους, αλλά µόνο να διασαφηνίσουµε το ερώτηµα που δια-
τυπώθηκε προηγουµένως µε αφηρηµένους όρους. Στην κριτική
των φιλοσοφιών της ιστορίας, από τον Μαρξ έως τον Φουκώ, γί-
νεται πάντα λόγος για υλικότητα, και ως εκ τούτου για «υλισµό».
Όσο για την εννόηση του ιστορικού στοιχείου στην υλικότητά
του, ή ως «υλικού» στοιχείου, πρόκειται, όπως βλέπουµε, για ένα
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αµφίσηµο εγχείρηµα, που προσφέρεται για µεταστροφές. Μπο-
ρούµε να συµφωνήσουµε και να ονοµάσουµε νοµιναλισµό το
συµπλήρωµα υλισµού που είναι αναγκαίο για να απαγορευτεί σε
µια υλικότητα –οικονοµική, πολιτική, λόγου– κάθε επιστροφή
προς τη µεταφυσική. Αλλά η σύγκριση του Μαρξ και του Φουκώ
δείχνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι για να είναι κανείς
νοµιναλιστής. Συνεπώς, υπάρχουν δύο τρόποι για να εφαρµόζει
κανείς τη φιλοσοφία εντός της ιστορίας, εν αντιθέσει προς τις φι-
λοσοφίες της ιστορίας.

Η τύχη της φιλοσοφίας κρίνεται σήµερα, σε ό,τι αφορά τη
σχέση της µε την ιστορική γνώση, στην απόκλιση, στην ενεργό
αντίθεση αυτών των δύο (τουλάχιστον) τρόπων. Είναι λοιπόν τε-
ράστιο πλεονέκτηµα να µπορούµε να στηριζόµαστε στις εργασίες
του Μισέλ Φουκώ: αντί να µηρυκάζουµε τον Μαρξ, αντί να πα-
ραµένουµε δέσµιοι της διφορούµενης αναζήτησης για να βρούµε
ένα σηµείο στήριξης στον Μαρξ, προκειµένου να προβούµε σε µια
κριτική του Μαρξ, διαθέτουµε σήµερα δύο θεωρητικά σύνολα,
συγχρόνως χωριστά και κατ’ ανάγκην αντιθετικά, και εποµένως
ένα σηµείο αίρεσης* γύρω από το οποίο µπορούµε να διατυπώ-
σουµε τα ερωτήµατα µιας γνώσης.
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115-116, 194, 204 [156-157, 260, 273]. (Σ.τ.Μ.)
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