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Ο Ραζμίγκ Κεσεγιάν, καθηγητής Κοινωνιολογίας στη Σορβόννη, έχει γράψει βιβλία για τον 
κοινωνικό κονστρουκτιβισμό, έχει μεταφράσει ορισμένα από τα Τετράδια της Φυλακής του 
Γκράμσι, ενώ πρόσφατα εξέδωσε τη μονογραφία Η Φύση είναι ένα πεδίο μάχης: Προς μια 
πολιτική οικολογία (Polity, 2016). Το υπό εξέταση βιβλίο του χαρτογραφεί, όπως προδίδει 
και ο τίτλος Αριστερό Ημισφαίριο: Μια χαρτογραφία της νέας κριτικής σκέψης, τη σύγχρονη 

κληρονομιά της κριτικής σκέψης. Ο συγγραφέας, ένας αναγνωρισμένος κοινωνιολόγος των ιδεών, 
ασχολείται με την ιστορία των ριζοσπαστικών κινημάτων και με το ρόλο της κριτικής σκέψης σε αυτά 
και την εξέλιξή της μέσω αυτών. Ιχνηλατεί τους τρόπους με τους οποίους η επαναστατική σκέψη έγινε 
αντιληπτή και υιοθετήθηκε από αριστερές πολιτικές διαφορετικών αποχρώσεων όπως, για παράδειγμα, 
η μαρξιστική οικολογία, ο μεταφεμινισμός και η μετα-αποικιοκρατική πολιτική αντίσταση στην Αφρική. 
Διερευνά εκτενώς τις σχετικές θέσεις των σημαντικότερων κριτικών θεωρητικών, συμπεριλαμβανομένων 
των Μπένγιαμιν, Γκράμσι, Αγκάμπεν, Χάμπερμας, Μπαλιμπάρ, Ρανσιέρ, Άντερσον,  Σαΐντ, Νέγκρι και Χάρντ. 

Το συγγραφικό αποτέλεσμα είναι σύντομο και ευανάγνωστο. Η γραφή του Κεσεγιάν είναι εξίσου 
προσιτή για τον μυημένο στην κριτική θεωρία αναγνώστη και για εκείνον που αποπειράται τα πρώτα 
του βήματα σε αυτή. Η πολυεπίπεδη σύνδεση των ιδεών και στοχαστών, των κινημάτων και γεγονότων 
που παρουσιάζονται αναδεικνύει την πολυμορφία της ριζοσπαστικής αριστερής σκέψης και πολιτικής. 
Αποκαλύπτεται έτσι ένα σύνθετο εννοιολογικό πλαίσιο, που επιτρέπει στους αναγνώστες της χρηστικής 
αυτής επιτομής να έρθουν σε επαφή με ένα πλούσιο υλικό.

Το πεδίο της κριτικής θεωρίας διχοτομείται σε δύο πολύ γενικές κατηγορίες: πρώτον, αναλύονται διάφορες 
κριτικές του συστήματος του παγκόσμιου καπιταλισμού, όπως ο ιμπεριαλισμός, το έθνος-κράτος και η 
ιθαγένεια, και δεύτερον, αναλύονται κριτικές των υποκειμένων χειραφέτησης, δηλαδή οι τρόποι με τους 
οποίους οι θεωρητικοί της κριτικής σκέψης προσεγγίζουν ερωτήματα αναφορικά με την επαναστατική 
δυνατότητα, την ισότητα, την ελευθερία, το φύλο και τα δικαιώματα. Οι σύγχρονοι κριτικοί θεωρητικοί 
θεματοποιούν συχνά κλασικές προβληματικές του μαρξισμού όπως η εκμετάλλευση, η μισθωτή εργασία 
και η συσσώρευση του κεφαλαίου. Ωστόσο, πολλοί αναδιατυπώνουν αυτές τις θεματικές, προσεγγίζοντας 
με καινοτόμο τρόπο ζητήματα όπως αυτά της οικολογίας, του αδιεξόδου του νεοφιλελευθερισμού και 
άλλων σύγχρονων προβλημάτων του καπιταλισμού.



Ο ι δύο κλάδοι της κριτικής θεωρίας, η θεωρία του συστήματος και η θεωρία του υποκειμένου, 
διαφέρουν αρκετά ως προς την ικανότητά τους να αναλύουν τις προκλήσεις ενός 
καπιταλισμού που αναδιαμορφώνεται συνεχώς. Οι θεωρίες που περιγράφουν το σύστημα 
έχουν μπολιαστεί με τις ιδέες της ψυχανάλυσης, της γλωσσολογίας, της ανθρωπολογίας, 
της κοινωνιολογίας και της νευροεπιστήμης. Ως αποτέλεσμα, ο ασφυκτικός κλοιός που 

δημιουργούσε ο οικονομοκεντρισμός του ορθόδοξου μαρξισμού φαίνεται να έχει ξεπεραστεί. Παρατηρεί 
όμως κανείς πως, ενώ η αναλυτική ικανότητα της θεωρίας συστημάτων έχει βελτιωθεί σημαντικά, οι 
θεωρίες υποκειμένου φαίνεται να γίνονται ολοένα και πιο εσωστρεφείς, χάνοντας έτσι σε σημαντικό 
βαθμό τη συνάφειά τους με τα προοδευτικά κινήματα. 

Η περίπλοκη φρασεολογία της μεταμαρξιστικής θεωρητικής σκέψης είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη 
αποσύνδεση της τελευταίας από την εργατική τάξη, ενώ όσοι δεν συμμετείχαν στον ακαδημαϊκό χώρο 
περιθωριοποιήθηκαν σταδιακά από τη διαδικασία παραγωγής και συζήτησης των νέων επαναστατικών 
ιδεών. Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα του Κεσεγιάν λοιπόν είναι η κριτική ενάντια στην αδυναμία 
πολλών θεωρητικών σχημάτων του μεταμαρξισμού να αφομοιώσουν στρατηγικού χαρακτήρα 
επεξεργασίες για τους κοινωνικούς αγώνες. Από την παρακμή της Νέας Αριστεράς, που ξεκίνησε στα τέλη 
της δεκαετίας του ’70, και μετά, οι προοδευτικοί διανοούμενοι απορροφώνται ολοένα και περισσότερο 
από τους πανεπιστημιακούς θεσμούς. Ως εκ τούτου, ο δημόσιος κριτικός διανοούμενος, ο οποίος από τη 
δεκαετία του ’50 έως τη δεκαετία του ’70 διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στον δημόσιο διάλογο, χάνει 
την πολιτιστική του ηγεμονία και την ηθική του υπεροπλία στη διαμόρφωση της ευρύτερης σκέψης. Η 
μικροπολιτική της ακαδημαϊκής κοινότητας αρχίζει να υποκαθιστά την πολιτική του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου και ο δημόσιος κριτικός διανοούμενος μετατρέπεται σε ένα είδος υπό εξαφάνιση, σχεδόν 
αναχρονιστικό. 

Φαίνεται συνεπώς να έχει δίκιο ο συγγραφέας όταν καλεί τους θεωρητικούς να εγκαταλείψουν 
τους αυτιστικούς πύργους της Ακαδημίας και να ξαναζωντανέψουν την παράδοση των κινηματικών 
διανοουμένων. Ομοίως, τα προοδευτικά κινήματα πρέπει να προσεγγίσουν εκ νέου την ξεχασμένη 
ιστορική κληρονομιά τους και να ενισχύσουν τις επεξεργασίες τους σε ζητήματα στρατηγικής με νέα, 
ισχυρότερα θεωρητικά πλαίσια.

Τούτου δοθέντος, παρόλο που ορισμένες μεταδομικές θεωρίες υπερέβησαν το όριο, εγκαταλείποντας 
εντελώς την όποια υλική βάση, τα μοντέλα που υποθέτουν την αλληλεξάρτηση βάσης και υπερδομής 
συνιστούν μια μάλλον πιο εποικοδομητική προσέγγιση από τον ακατέργαστο υλιστικό προσδιορισμό. 
Επίσης, η απόρριψη της ιστορικής τελεολογίας, όπως η πίστη σε μια εξουσία που μοιάζει με την ιστορία, η 
οποία θα οδηγήσει με φυσικό τρόπο στην κατάρρευση του καπιταλισμού λόγω των εγγενών αντιφάσεών 
του, είναι, υπό μία έννοια, παρήγορη. Είναι πλέον πρόδηλο, ειδικά μετά την υπενθύμιση του Γκράμσι 
και του Σμιτ σχετικά με τη διορατικότητα του Μαρξ, ότι η αλλαγή δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα 
κοινωνικοπολιτικών αγώνων. Με λίγα λόγια, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως οι κριτικές θεωρίες 
συστημάτων αποκάλυψαν τα λάθη και τις αδυναμίες του ορθόδοξου μαρξισμού, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία πιο



ουσιαστικών και εξελιγμένων περιγραφών της καπιταλιστικής κοινωνίας, μακριά από μεσσιανικές, 
μεταφυσικού τύπου, λογικές. 

Μέχρι τη μεταπολεμική περίοδο οι δυτικοί μαρξιστές βασίστηκαν στο προλεταριάτο ως το ιστορικό 
υποκείμενο, αλλά αισθάνονταν την ανάγκη ο δημόσιος κριτικός διανοούμενος να απομακρυνθεί από τους 
πειρασμούς της ποπ κουλτούρας (Τέοντορ Αντόρνο) ή τις εκτροπές του σταλινισμού (Λουί Αλτουσέρ). 
Μετά την «εκβάθρωση» του βιομηχανικού εργάτη, η αναζήτηση για το κύριο υποκείμενο αλλαγής έγινε 
πιο πιεστική. Η προσπάθεια να περάσει η σκυτάλη στο πρεκαριάτο (βλ. τους ανεκπαίδευτους «μαζικούς 
εργάτες» του ιταλικού operaismo, το κίνημα «Sans Papiers» κ.λπ.) απέτυχε. 

Με τη μετατόπιση των αγώνων από την αντιπαράθεση ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία προς την 
απελευθέρωση των καταπιεσμένων μειονοτήτων, νέα υποκείμενα εμφανίστηκαν στο προσκήνιο. Αυτά 
τα νέα υποκείμενα δεν ορίζονται πλέον από μια κοινή κοινωνικοοικονομική κατάσταση («τάξη») αλλά 
βάσει κοινών πολιτισμικών χαρακτηριστικών που συγκροτούν μια κοινή «ταυτότητα». Οι μεταγενέστερες 
εννοιολογικές κατευθύνσεις της κριτικής θεωρίας απέβαλαν εν μέρει τη μεταεγελιανή μαρξική ιδέα ότι 
το ιστορικό υποκείμενο έχει μια προκαθορισμένη θέση στην κοινωνία και οδηγήθηκαν προς τη θεώρηση 
ότι το υποκείμενο της αλλαγής αναδεικνύονται αυθόρμητα από «συμβάντα» όπως οι επαναστάσεις ή 
τα απελευθερωτικά κινήματα. Αυτό το αταξικό υποκείμενο φαίνεται να είναι πιο κατάλληλο για να 
εξηγήσει τις «χρωματιστές επαναστάσεις», όπου, για να παραφράσουμε τον Ζακ Ρανσιέρ, μια αυθόρμητη 
«συναρμολόγηση» διαδηλωτών από όλες τις κοινωνικές τάξεις εμφανίζεται στη σκηνή της ιστορίας. 
Ωστόσο, κάθε απόπειρα  αναβίωσης της υλιστικής τελεολογίας πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή. Η 
πεποίθηση ότι ένα συλλογικό κοινωνικό υποκείμενο αλλαγής θα εμφανιστεί ξαφνικά όταν η κοινωνία θα 
είναι έτοιμη θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια μεσσιανικού τύπου αναμονή για τον Γκοντό.

Η ιστορική αναδρομή που αποπειράται ο συγγραφέας καταδεικνύει ότι κάθε αποτυχημένη επανάσταση 
γεννά έναν νέο κύκλο προοδευτικής αναζήτησης. Κατά συνέπεια, ενδυναμώνεται η άποψη ότι οι 
ανεκπλήρωτες επαναστατικές φαντασιώσεις του 1870, του 1918, του 1968 και του 1989 προκάλεσαν 
κύματα θεωρητικής ανανέωσης, βασισμένα σε πιο εμπεριστατωμένες αναλύσεις των βαθύτερων αιτίων 
της αποτυχίας και προτάσεις για τον επανασχεδιασμό των χειραφετησιακών αγώνων. Στην πορεία όμως, ο 
Κεσεγιάν διαπιστώνει μια αυξανόμενη αποξένωση ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και τους διανοουμένους 
του. Καθώς ο μαρξισμός εγκλωβίστηκε στην κομματική ορθοδοξία, πολλοί κριτικοί διανοούμενοι 
κατέφυγαν στην παραγωγή αφηρημένης γνώσης, με ελάχιστη συνάφεια με τα πρακτικά αιτήματα όσων 
ηγήθηκαν των χειραφετησιακών αγώνων. 

Ένα από τα κύρια μελήματα της εν λόγω μελέτης είναι η ανάδειξη αλλά και η προσπάθεια αντιμετώπισης 
αυτής της αποξένωσης ανάμεσα στην κινηματική πρακτική και τη θεωρία. Αποτελεί ευτυχές γεγονός πως 
ο συγγραφέας δεν περιορίζει την επισκόπησή του στους «συνήθεις υπόπτους», αλλά μας συστήνει και 
τη νεότερη γενιά κριτικών θεωρητικών. Ωστόσο, ο αναγνώστης δεν μπορεί παρά να παρατηρήσει ότι τα 
όρια του στοχασμού ορισμένων εξ αυτών έχουν επίσης εξαντληθεί μερικώς. Υπάρχουν κατηγορίες που 
εμφανώς 



απουσιάζουν, όπως, για παράδειγμα, η αναφορά σε στοχαστές που στέκονται κριτικά απέναντι στις 
προκλήσεις του ψηφιακού καπιταλισμού.

Ο Κεσεγιάν προτείνει μια συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση για να κατατάξει όλες, ει δυνατόν, τις διαφορετικές 
κατευθύνσεις της κριτικής θεωρίας, που βεβαίως δεν μπορεί παρά να τέμνονται. Γίνεται εκτενής αναφορά 
στους κριτικούς θεωρητικούς οι οποίοι, διατηρώντας μια μεταμαρξιστική οπτική στον πυρήνα της σκέψης 
τους, επιχειρούν καινοτόμους συνδυασμούς, όπως ο Νέγκρι και ο Χαρντ που συνδυάζουν τον Nτελέζ 
με τον Φουκώ, ο Ζίζεκ που παντρεύει τον Χέγκελ με τον Λακάν, η Μπενχαμπίμπ που βρίσκεται κάπου 
ανάμεσα στον Χάμπερμας, την Άρεντ και το φεμινισμό, ο Αγκάμπεν που συσχετίζει τη βιοπολιτική του 
Φουκώ με θεωρίες δομισμού από τον Αλτουσέρ ως τον Ντεριντά, αλλά και ο Κλοσόν και ο Τσόμσκι 
που, ενώ παραμένουν κοντά στις δομικές ιδέες του αναρχισμού, τις αναμειγνύουν με ευρύτερες μετα-
αναρχικές προσεγγίσεις. Αξιόλογα ερωτήματα παραμένουν όμως ανοιχτά, όπως, για παράδειγμα, αν 
μπορεί η απαισιοδοξία να συνδεθεί με τον ριζοσπαστισμό, όπως επιχειρούν οι Καταστασιακοί, των οποίων 
η ηγετική φυσιογνωμία, ο Γκυ Ντεμπόρ, αρνείται «να κάνει πολιτική».
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, για τα καθ’ ημάς η συζήτηση για τα φαινόμενα του brain drain, brain 
waste, brain gain και brain mobility. Η πιο αναπτυγμένη θεωρία του γνωστικού καπιταλισμού εντοπίζεται 
στο έργο του Γιαν Μουλιέ Μπουτάνγκ, που υποστηρίζει ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός έχει περάσει σε μια 
τρίτη εποχή μετά τον μερκαντιλισμό του 17ου και 18ου αιώνα και τον βιομηχανικό καπιταλισμό του 19ου 
και του 20ού αιώνα. Σε αυτή τη νέα εποχή το κογκνιταριάτο αποτελεί το νέο προλεταριακό υποκείμενο, 
τα μέλη του οποίου περιορίζονται κυρίως σε άυλη εργασία και υφίστανται έντονη εκμετάλλευση των 
γνωστικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους.

Υπάρχει μια περίφημη ρήση του Λένιν ότι «χωρίς επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να υπάρξει επαναστατικό 
κίνημα». Η θεωρία είναι απαραίτητη, πρώτον, για να φέρνει κοντά αγώνες που φαινομενικά δεν 
σχετίζονται και, δεύτερον, για να λειτουργεί ως πυξίδα σε περιόδους κρίσης. Ο Κεσεγιάν πραγματεύεται 
την απαισιοδοξία της σκέψης, την κλιματική αλλαγή και τη σχέση μεταξύ ριζοσπαστικών θεωρητικών και 
κοινωνικών κινημάτων σήμερα. Επισημαίνει ότι ζούμε σε μια «χρυσή εποχή» της κριτικής θεωρίας, αλλά, 
σε αντίθεση με την εποχή του Γκράμσι ή της Λούξεμπουργκ, αυτή η  θεωρία στερείται κοινωνικής γείωσης 
και άμεσης συσχέτισης με τα κοινωνικά κινήματα. Τις τελευταίες δεκαετίες, το πολιτικό πεδίο διαχωρίζεται 
ολοένα και περισσότερο από το πνευματικό. Η υπερίσχυση της λογικής της «επαγγελματοποίησης» και η 
συνακόλουθη «αυτονόμηση» αμφοτέρων αποτελεί μια γενικότερη τάση. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε ένα 
αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των κοινωνικών κινημάτων και των κριτικών στοχαστών, που σήμερα είναι 
κυρίως ακαδημαϊκοί, σε αντίθεση με εκείνους των αρχών του 20ού αιώνα, που ήταν πρωτίστως πολιτικοί 
ηγέτες.

Ο κοινωνικός μετασχηματισμός δεν μπορεί παρά να προκύψει από τη σύζευξη θεωρίας και κινήματος. 
Στοχαστές όπως ο Ζίζεκ υποστηρίζουν ότι ο ταξικός ανταγωνισμός είναι a priori ο χώρος του κοινωνικού 
ανταγωνισμού, ενώ στοχαστές όπως ο Λακλάου υποστηρίζουν ότι οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί θα πρέπει 
να κατανοούνται σε ένα πιο ευρύ φάσμα αγώνων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε αντίθεση με τη θεώρηση 
της ατομικιστικής Νέας Φιλοσοφίας της δεκαετίας του ’70 ή με απόψεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε 
απόπειρα μετασχηματισμού



της κοινωνίας οδηγεί σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, οι κριτικοί θεωρητικοί έχουν ως κύριο στόχο το 
μετασχηματισμό της κοινωνικής πραγματικότητας, ενώ η πλειοψηφία των θεωρητικών εν γένει στόχευε 
-και στοχεύει ακόμη- κυρίως στην επιστημονική και αναλυτική κατανόηση και περιγραφή της. Είναι 
λοιπόν λογικό να υποστηρίξουμε πως η αφετηριακή βάση της Κριτικής Θεωρίας μπορεί να εντοπιστεί 
στην περίφημη 11η θέση του Μαρξ για τον Φόιερμπαχ: «Οι φιλόσοφοι μονάχα εξηγούσαν με διάφορους 
τρόπους τον κόσμο, το ζήτημα όμως είναι να τον αλλάξουμε».

Ο Κεσεγιάν μπορεί να μην επιτυγχάνει μια πλήρη γενεαλογία της σχέσης ανάμεσα στην κριτική σκέψη και 
τα κοινωνικά κινήματα, ωστόσο καθίσταται σαφές ότι υπάρχει μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην κριτική 
θεωρία και σε μια αναδυόμενη και δυναμικά εξελισσόμενη κοινωνική κινηματική βάση. Μια αναλυτικότερη 
και βαθύτερη διερεύνηση αυτής της διαλεκτικής σχέσης και των δυνατοτήτων ανάπτυξής της στο άμεσο 
μέλλον θα μπορούσε να αποτελέσει μια συναρπαστική συνέχεια αυτού του πονήματος.

Όπως επισημαίνει και ο συγγραφέας, καθώς εκτυλίσσεται η κρίση του καπιταλισμού, η ανάγκη για την 
εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων γίνεται όλο και πιο έντονα αντιληπτή. Ο αγώνας ανάμεσα στα ριζοσπαστικά 
κινήματα και τις δυνάμεις της αντίδρασης θα αποδειχθεί αμείλικτος. Ένα καθοριστικό πεδίο μάχης, όπου 
το αποτέλεσμα της κρίσης αυτής εν μέρει θα αποφασιστεί, είναι το πεδίο των ιδεών και της αναλυτικής 
θεώρησής τους.

Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, ριζοσπαστικοί διανοούμενοι σε όλο τον κόσμο έχουν επεξεργαστεί 
σημαντικές και καινοτόμες ιδέες. Η προσπάθεια να μετασχηματιστεί η κοινωνία χωρίς να πέσει στις 
καταστροφικές παγίδες του παρελθόντος αποτελεί το κοινό στοιχείο που συνέχει τις νέες προσεγγίσεις. 
Έχει όμως αρχίσει η κριτική θεωρία να αποδομεί το στερεότυπο που τη θέλει αποσυνδεδεμένη από τα 
συμπαγή κοινωνικά αιτήματα; Θα επιστρέψει ο δημόσιος κριτικός διανοούμενος και θα ανακτήσει τον 
ρόλο του; Θα υπάρξουν δηλαδή προοδευτικοί κριτικοί διανοούμενοι που να μπορούν να λειτουργήσουν 
και ως πολιτικοί ηγέτες; Θα επικοινωνήσουν εκ νέου οι θεωρίες με τα κοινωνικά κινήματα με τρόπο 
διαδραστικό και ανατρεπτικό; Όπως τονίζει ο Κεσεγιάν, «οι νέες ιδέες αναδύονται εκεί όπου τίθενται τα 
νέα προβλήματα». Οψόμεθα. 
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