∆ηµιουργία – θέσµιση – αυτονοµία
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους
φιλοσόφους του 20ού αιώνα. Συνδυάζοντας το πάθος για την αλήθεια µε το
φρόνηµα που προσδίδει η αναζήτησή της, διασώζει τη φιλοσοφία από την
εκποίηση στην οποία την οδηγούν, το ένα µετά το άλλο, σχετικιστικά ρεύµατα
και υποκατάστατά της· τάσεις που µε τις εµφατικές µονοµέρειες και τη διάθεση
προσαρµογής στη διάβρωση των καιρών υπονοµεύουν τη δύναµη της σκέψης
να εµβαθύνει, να κρίνει, να αξιοθετεί.

Της Αλεξάνδρας ∆εληγιώργη*
Έχοντας ζήσει στη µεταµοντέρνα κατάσταση και µε τη συνείδηση ότι η
Τεχνική, ως υπερδύναµη πλέον, αφανίζει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα, αρχές,
έννοιες, ήθη που απαίτησαν διεργασίες πολλών αιώνων για να συσταθούν, ο
Καστοριάδης, αντίθετος στο ρεύµα, επανασυνδέει το ευρωπαϊκό πνεύµα µε
την αρχαιοελληνική απαρχή του, χωρίς να καταφύγει στις ευκολίες ενός
αφελούς ανθρωπισµού ή της παραπειστικής ουτοπίας.
Με φόντο τον αριστοτελικό λόγο περί ψυχής και τον θουκυδίδειο λόγο περί
δηµοκρατίας και µε προβληµατοποιήσεις που απαίτησαν αποφασιστικά
ανοίγµατα στη σύγχρονη επιστηµονική, επιστηµολογική και ανθρωπολογική
σκέψη, ο Καστοριάδης δηµιούργησε µια δική του φιλοσοφική σύνθεση, µε
ενότητα και συνεκτικότητα που σπανίζουν πλέον και µε άξονες τη δηµιουργίαθέσµιση και την αυτονοµία-δηµοκρατία: έννοιες κρίσιµες για την τύχη του
σύγχρονου κόσµου, ικανές να του ξαναδώσουν προσανατολισµό και
κατεύθυνση.
Σ’ αυτό το θεωρητικό-πρακτικό πλαίσιο και µε πνεύµα εναντίωσης στην
αλλοτρίωση και τη νάρκη που σηµάδεψαν τις καταναλωτικές κοινωνίες, τα
τελευταία τριάντα χρόνια του 20ού αιώνα, ο Καστοριάδης άσκησε κριτική και
εντέλει εµπλούτισε τη σκέψη του Μαρξ και τις γόνιµες νεο-µαρξιστικές
απολήξεις της µε οντολογικές, ψυχαναλυτικές και επιστηµολογικές
προσεγγίσεις που του επέτρεψαν να δείξει, πίσω από τη νοµοτελειακή
λειτουργία των φυσικών και κοινωνικών φαινοµένων, τη µη προσδιορίσιµη
ντετερµινιστικά γένεση και δυναµική τους.
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φύσης/κοινωνίας η Ιστορία, ως πεδίο όπου ο άνθρωπος αντιπαραθέτει στην
υφιστάµενη κατάσταση ετερονοµίας τη δυνατότητά του να υπάρξει µε όρους
και αρχές που θεσµίζει ο ίδιος.
Για να ρίξει φως στη χαοτική και αβυσσαλέα δυναµική του κοινωνικούιστορικού πεδίου δηµιουργίας-θέσµισης, ο Καστοριάδης, προχωρώντας σε
µεγαλύτερο βάθος από εκεί που έφτασαν ο Φρόιντ, ο Μαρκούζε ή ο Λακάν,
συνέβαλε στη διαµόρφωση µιας δυναµικής οντολογίας, ικανής να
λειτουργήσει ως ανάχωµα στην επέλαση των βιο-τεχνολογιών που
διευρύνουν το καθεστώς ετερονοµίας. Γιατί έδειξε µε ποιον τρόπο οι συνάψεις
συνειδητού-ασυνειδήτου, όταν ανατοποθετούνται σ” ένα διευρυµένο πεδίο
αµοιβαίων αναγνωρίσεων, µπορούν και αντιτάσσουν διαδικασίες
εξανθρωπισµού στον απανθρωπισµό που υφίσταται ο σύγχρονος άνθρωπος,
καθώς βίαια αποκόπτεται από τη µακραίωνη ιστορική εµπειρία του.
∆ηµιούργησε έτσι τις προϋποθέσεις για να αρθεί το τεχνητό ρήγµα που
ανοίχθηκε ανάµεσα στις επιστήµες και τη φιλοσοφία ώστε να δοθεί τέλος
στους
αυθαίρετους
διαχωρισµούς
των
συστατικών
µερών
ψυχής/εγκεφάλου/κοινωνίας που λειτουργούν και αναπτύσσονται ως ένα
πολύπλοκο και ενιαίο σύστηµα.
Η συµβολή του Καστοριάδη στο πεδίο της επιστηµολογίας της
πολυπλοκότητας υπήρξε αποφασιστικής σηµασίας γιατί: 1) Καταρρίπτει τα
επιχειρήµατα όσων διαχωρίζουν τα συστήµατα σκέψης-δράσης στα
επιµέρους στοιχεία τους και µετατρέπουν τη γνώση σε όργανο βιο-πολιτικής
εξουσίας, συγκαλύπτοντας έτσι τη χειραφετητική δύναµή της µέσα στην
Ιστορία. 2) Αποκαθιστά τις σχέσεις επιφάνειας και βάθους, χαρτογραφώντας
τα όρια της ισχύουσας ταυτιστικής-συνολιστικής λογικής και φέρνοντας στο
φως την παράδοξη και πάντως µη τυπική λογική που διέπει το αχανές όσο και
αδιερεύνητο µαγµατικό πεδίο των αντιφατικών συσσωµατώσεων του
πραγµατικού. Είναι η λογική που διέπει το είναι-δι’ εαυτόν της ανθρώπινης
ύπαρξης στην ιστορικότητά της και της επιτρέπει την αναδιευθέτηση της
φυσικότητας/κοινωνικότητάς της. 3) Αποσπά τη φιλοσοφία από τις τακτικές
της απολογίας ή της συγκάλυψης του πραγµατικού, στις οποίες κατέφυγαν ο
ανθρωπισµός και ο µηχανικισµός αντίστοιχα, στις διάφορες εκδοχές τους,
από την Αναγέννηση και µετά. Αποσυνδέει, έτσι, τη φιλοσοφία –θεωρητικά,
τουλάχιστον, µια για πάντα- από τον φενακισµό και την προκατάληψη που
τρέφουν ιδεοληψία και ουτοπία αντίστοιχα.
Για να κινηθεί γόνιµα προς αυτή την κατεύθυνση, έριξε το βάρος από την
ισχύουσα τάξη του λόγου και το συµβολικό που την στηρίζει, ελέγχοντας
επιθυµίες, βλέψεις, αξιώσεις, στο φαντασιακό όπου αυτές εξυφαίνονται. ∆εν
απέκρυψε, ωστόσο, ότι το φαντασιακό δεν είναι µόνο πηγή θέσµισης και
δηµιουργίας, αλλά και διάλυσης και καταστροφής. Με τον ίδιο τρόπο, δεν
απέκρυψε ότι η άλλη όψη της δηµοκρατίας (ως τόπου αξίωσης και αυτοθεµελίωσης της αυτονοµίας) είναι σύγχρονες µορφές ολιγαρχίας που
ανεµπόδιστα µεταλλάσσονται σε έναν γραφειοκρατικό και τεχνοκρατικό
καισαρισµό έτσι όπως διαγράφεται στη σηµερινή κατάσταση.
Σταθµίζοντας τα υπέρ και τα κατά, ο Καστοριάδης επέλεξε να επιµείνει στη
θετική πλευρά του φαντασιακού, αφού η ελεύθερη φαντασία κινδυνεύει να
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χαθεί µέσα στη λήθη που διαχέει η µαζική κουλτούρα.
Εξετάζοντας τους ψυχικούς µηχανισµούς που εγκλωβίζουν τον ναρκισσισµό
του Υποκειµένου σε µεθοδευµένες µορφές απώθησης και το ωθούν να
εκτρέψει τη λιµπιντική ορµή του από το πάθος για γνώση και χειραφέτηση στη
βλέψη για πλουτισµό και κατίσχυση, ο Έλληνας φιλόσοφος έδειξε ότι η
αλήθεια δεν είναι απόκτηµα που προσδίδει ισχύ, αλλά ανοιχτή διερώτηση που
βοηθά όποιον την επωµίζεται να συλλάβει και να θέσει τους δικούς του όρους
ύπαρξης, πέρα από την απάθεια, τον κοµφορµισµό και την απαξίωση της
νοηµατοδότησης της ζωής. Παραβλέποντας κι αυτό ακόµη το γεγονός ότι δεν
είναι πάντα ιστορικά δυνατό η κοινωνία να αντιληφθεί πόσο ουσιαστική
σηµασία έχουν γι’ αυτήν τέτοιου είδους εγχειρήµατα.
Κι ενώ θεωρήθηκαν παρακινδυνευµένα ή παρωχηµένα τέτοια εγχειρήµατα,
χωρίς αυτά, θα ήµαστε αναγκασµένοι να µηρυκάζουµε την εικόνα ενός
ανθρώπου υποκείµενου σε ένα µονίµως επαναλαµβανόµενο πρόγραµµα
αδικίας και εκµετάλλευσης, µε διεξόδους είτε την τυφλή καταστροφή είτε την
οπισθοδρόµηση σε ποικιλώνυµους δογµατισµούς που σβήνουν από τη µνήµη
τις ιστορικές εµπειρίες εξόδου από τον ασφυκτικό τους κλοιό.
Είναι, εποµένως, κατανοητό γιατί το έργο του Καστοριάδη δεν άφησε
οπαδούς ή µιµητές και δεν έγινε του συρµού. Άφησε, ωστόσο, συνεχιστές ανά
τον κόσµο, καθώς διανοίγει εκ νέου τον δρόµο για τη σκέψη που η
φετιχοποίηση της τεχνικής πασχίζει να µετατρέψει σε είδος υπό εξαφάνιση.
Το λυπηρό είναι ότι µε την εξαφάνιση της φιλοσοφίας από το λύκειο, σε µια
χώρα που γέννησε τη φιλοσοφία, είναι αµφίβολο αν σε είκοσι χρόνια από
τώρα, πολλοί από τους Έλληνες αναγνώστες θα είναι σε θέση να κατανοούν
τους τρόπους δηµιουργίας, θέσµισης, νοηµατοδότησης που ο Κορνήλιος
Καστοριάδης φέρνει στο φως µε το έργο του.
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