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τι πέγινε η θεωρία; 

Η μοίρα τnς Θεωρίας μπορεί να συζnτnθεί από 
πολλές οπτικές γωνίες. Από τπν άποψn τπς 
ιστορίας των ιδεών, μπορούμε να ανιχνεύσου
με τnν εξέλιξn των εννοιών και των όρων που 
καθόρισαν τnν εποχtΊ. Από τnν άποψn τnς ιστο
ρίας τπς φιλοσοφίας, μπορούμε να συζnτtΊσου
με τα μείζονα ζnτtΊμοτο που οποσχόλnσον τις 
θεωρnτικές ονοζnτtΊσεις. Από τnν άποψn τπς 
επιστnμικtΊς γενεαλογίας. μπορούμε να προσ
διορίσουμε τους λόγους που κυριάρχπσον 
στπν έρευνα. Από τnν άποψn τnς κοινωνιολο
γίας του κλάδου, μπορούμε να κοιτάξουμε τις 
πρακτικές που επικράτnσον στο πονεπιστr'ψια 
και τnν ονάδυσn ενός νέου τύπου διδακτικού 
προσωπικού. Από τnν άποψn τnς ιδεολογίας, 
μπορούμε να οπομυθοποιtΊσουμε φιλολογι
κούς και φιλοσοφικούς ισχυρισμούς. Καθώς 
το παρόν κείμενο είναι κείμενο θέσnς που έχει 
στόχο να ανοίξει μια συζr'ηnσn ανάμεσά μας, 
και δεν είναι ερευνnτικό κείμενο, θα προσπο
θtΊσω να είμαι επιλεκτικός και να συνδυάσω 
ορισμένες από τις δυνατές προσεγγίσεις που 
μόλις ανέφερα. 

Η Θεωρία αντιπροσωπεύει μια μεγάλn 
στιγμtΊ ονονέωσnς και επονοΒεΒοίωσnς των 
ανθρωπιστικών σπουδών και έχει ασκtΊσει 
τnν ίδιο επίδροσn όχι μόνον στις ΗΠΑ. απ' 
όπου κατάγεται, αλλά και στα άλλο μέρn του 
κόσμου όπου εξοπλώθnκε. Για ένα τέταρτο 
του αιώνα, ας πούμε μεταξύ 1960-1985, n δυ
τικtΊ κλnρονομιά, που είχε κλονιστεί στn δεκα
ετία του 1940, επανενεργοποιtΊθπκε με διεξο
δικό, δnμιουργικό τρόπο, καθώς π φλόγα με
τολομποδεύτnκε οπό τον μοντερνισμό (π.χ. τn 
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φαινομενολογία, τον υπαρξισμό, τον μαρξισμό, 
τnν ονολυτικtΊ φιλοσοφία, τn νεωτερικtΊ λογο
τεχνία) στον μετομοντερνισμό. 

Η Θεωρία επιβεβαίωσε επίσπς τnν κεντρι
κtΊ θέσn που κατείχαν οι ανθρωπιστικές σπου
δές στα πανεπιστtΊμια και έξω από αυτά. Η 
οκοδnμοϊκtΊ τnς επιρροtΊ έφτασε παντού, οπό 
τις κοινωνικές επιστtΊμες στις τέχνες, και από 
τις θετικές επιστtΊμες σε σχολές όπως n νομι
κtΊ, n αρχιτεκτονικtΊ και n ιατρικtΊ. Το λεξιλόγιό 
τnς διείσδυσε στnν καθnμερινtΊ γλώσσα, κα
θώς οι άνθρωποι άρχισαν να χρnσιμοποιούν 
λέξεις όπως παράδειγμα, λόγος, οποδόμπσn, 
σnμειωτικtΊ, περάτωσn (closυre) και, φυσι
κά, πολιτικtΊ ορθότπτα. Κριτικές έγιναν πρω
τοσέλιδο στον Τύπο, και θεωρnτικοί όπως οι 
Boυrdieυ, Althυsser, Eco, Rorty, Eagleton και 
Cornel West έγιναν διοσnμότnτες, χάρις στις 
ιδέες τους και στις δnμόσιες εμφανίσεις τους. 

Όσο ριζοσπαστικtΊ κι ον tΊτον πράγματι στις 
διανοnτικές τnς οναζnτnσεις. n Θεωρία δεν 
οπείλπσε κανένα από τα Βασικά οικοδομtΊματα 
τnς εκποίδευσnς, τnς έρευνας, τnς κουλτούρας 
tΊ τπς δnμόσιας σφαίρας. Όπως είχε συμβεί και 
με προγενέστερο μεγάλο κινtΊμοτο, θεωρού
σε δεδομένn τn συνέχεια τnς πνευματικtΊς πα
ράδοσnς, τnν κεντρικότnτο του λογοτεχνικού 
κανόνα, τnν εξέχουσα οποστολtΊ του πονεπι
στnμίου, τnν πρωτοκαθεδρία τnς φιλοσοφίας, 
τnν κοθολικότnτο των θεμελιακών ζnτnμάτων. 
Φυσικά, έκανε ορισμένες σnμοντικές προ
σαρμογές, επιτρέποντας να μπουν στο Πάνθε
ον πρωτοποριακοί καλλιτέχνες όπως ο Artaυd, 
στοχαστές όπως ο C.L.R. James και γυναίκες 

κριτικοί όπως n Kristeνa. Αλλά τα θεμέλιο του 
Πανθέου, όπως το γνωρίζουμε οπό τπν εποχn 
των Ρωμαίων, δεν κλονίοτnκον. 

Ας ρίξουμε επίσnς μια ματιά στα πανε
πιστnμιο. Η Θεωρία tΊτον n εποχtΊ κατά τnν 
οποία ιδρύθnκαν Κέντρα και Ινστιτούτα Αν
θρωπιστικών Σπουδών και ονοδύθnκε ένα 
ολόκλnρο κίνnμα «σπουδών» - σπουδές του 
φύλου, των μέσων ενnμέρωσnς. τnς επιστtΊ
μπς, των μουσείων, των ανθρώπων με ειδικές 
ανάγκες, αμερικανικές σπουδές και κλασικές 
σπουδές. Αυτές οι εξελίξεις ανοδιέτοξον ριζι
κά τους κλάδους, συνδέοντος ερευνnτικά πε
δία με καινούργιους τρόπους, αλλά δεν επn
ρέοσον θεσμικές δομές και μονάδες όπως το 
τμtΊμο, n σχολtΊ, το μάθnμο και το συνέδριο. Οι 
επιστtΊμονες και άλλοι διανοούμενοι παρακι
νtΊθnκον να συμμετάσχουν σε ένα μεγάλnς 
κλίμακας αναθεωρnτικό πρόγραμμα, αισθάν
θnκαν τnν πρόκλnσn οπό τον κόσμο γύρω 
τους. και εμπνεύστnκαν να γράψουν για πολλά 
και διάφορα - για ποπ μουσικtΊ, πειραματικές 
ταινίες, σαπουνόπερες, πολιτικές ομιλίες. κώ
δικες μόδας και γιο άλλες κουλτούρες. Πρέπει 
να δώσουμε εύσnμο στn Θεωρία γι' ουτtΊ τnν 
εξοιρετικtΊ παροκίνnσn. 

Πρέπει επίσnς να δώσουμε εύσnμα στn 
Θεωρία για τα οξυμμένο αντανακλαστικά τnς. 
Όταν ένιωσε ότι, λόγω των θετικιστικών ισχυ
ρισμών κάποιων σχολών -όπως n γενετικtΊ 
γρομμοτικtΊ, ο στρουκτουραλισμός. n σnμειωτι
κtΊ και n πραγματολογία-, επιζπτούσε τον έλεγ
χο όλων των φαινομένων και διολίσθαινε προς 
μια ολοποιnτικtΊ λογικtΊ, ανέπτυξε μια συστn-



ματικrΊ αυτακριτικrΊ και μεταμορφώθnκε αnό 
γλωσσικό σε ερμnνευτικό πρόγραμμα, καταγ
γέλλοντας τις φιλοδοξίες τnς να θέτει νόμους 
και εστιάζοντας τnν προσοχrΊ τnς στους όρους 
κατανόnσnς. Ο μετα-στρουκτουραλισμός, n 
δεύτερn φάσn τnς θεωρίας. έφθασε ως συν
δυασμόc; καντιανrΊς αυτακριτικrΊς του λόγου με 
ένα αριστερό χεγκελιανό ενδιαφέρον για τnν 
πολιτικrΊ. Αυτό τα τελευταίο ενίσχυσε διαφορε
τικά όσους. στις αρχές τnς δεκαετίας του '70, 

είχαν αισθανθεί ότι τα 1968 είχε nπnθεί, προ
δοθεί και εγκαταλειφθεί. Τώρα ένιωθαν καθn
συχασμένοι ότι, μέχρις ότου επιτευχθεί n ολο
ποίnσn στους δρόμους, θα μπορούσαν τουλά
χιστον να τn θεώνται στις ειδικές απογευματι
νές εμπειρίες ταυ σεμιναρίου και τnς δίάλεξnς. 
Δεν είχαν αλλάξει ταν κόσμο, σίγουρα όμως 
μπορούσαν να τον ερμnνεύσουν. 

Τι απέγινε n θεωρία μετά από εκείνn τnν 
εποχrΊ; Αν αποτελεί ένδειξn το ότι μια ακαδn
μαϊκrΊ πρακτικrΊ γίνεται ευρέως δεκτrΊ, τότε n 
θεωρία έχει θριαμβεύσει, όχι μόνον εθνικά 
αλλά παγκόσμια. Αναφέρομαι στn ρnτrΊ και 
καθολικrΊ επίγνωσn που έχουμε ότι υπάρχουν 
μεθοδολογικές παραδοχές και προκαταλrΊψεις 
στους επιμέρους κλάδους. Κάθε μέρα στα γρα
πτά μας, στπ διδασκαλία μας, στn συμμετοχrΊ 
μας σε επιτροπές. στnν ανάμειξrΊ μας σε οργα
νώσεις επιδεικνύουμε όλοι μια χωρίς προn
γούμενο ευαισθnσία για τις λέξεις που χρnσι
μοποιούμε, τον τρόπο που επιχειρnματαλο
γούμε, το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε, τnν 
ισχύ που παράγουμε.'Ισως δεν κάνουμε πλέον 
θεωρία καθεαυτrΊ, αλλά όλοι τώρα θεωρnτικο
λογούμε (ακόμα κι εκείνοι που αντιπαθούσαν 
rΊ απλώς προσπερνούσαν τn θεωρία), έχοντας 
ενσωματώσει όρους και αρχές διανοnτικrΊς 
ακεραιότnτας και ακαδnμαϊκrΊς ευθύνnς. Κα
νείς σrΊμερα δεν μπορεί να μιλrΊσει rΊ να γράψει 
σαν να μnν είχε υπάρξει n θεωρία. Πρόκειται 
για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα. 

Παρά τnν επιτυχnμένn ενσωμάτωσrΊ τnς 
στις καθnμερινές μας πρακτικές, οι περισσό
τεροι θα συμφωνούσαν νομίζω, και μάλιστα 
με κάποια νοσταλγία, ότι n στιγμrΊ τnς Θεωρί
ας έχει περάσει, και ότι rΊταν πολύ σύντομn. 
ΥπrΊρχαν ορισμένα πράγματα που n Θεωρία 
καθιστούσε δυνατά, και φαίνεται να μας λεί
πουν - θεωρnσιακές ασκrΊσεις, αναθεωρnτι
κά προγράμματα, συναντrΊσεις γεμάτες πάθος. 
πειράματα διδασκαλίας. Είτε αντιμετωπίζουμε 
τnν έκλειψn τnς Θεωρίας θετικά είτε αρνnτικά, 
είτε μειδιώντας ελαφρά, δεν υπάρχει αμφιβο
λία πως κάτι άλλαξε στn δεκαετία του 1990, σn
ματοδοτώντας το τέλος μιας εποχrΊς. Νομίζω 
πως έχει συμβεί το εξrΊς: τα μετα-στρουκτου
ραλιστικό ερμnνευτικό μοντέλο ξεπεράστnκε 
από ένα θεραπευτικό μοντέλο που εξακολου
θεί να είναι κυρίαρχο, τα οποίο έχει μετατρέψει 
τnν κριτικrΊ από σnμειολογία σε συμπτωματο
λογία. Από επιστnμολογικrΊ άποψn, το σnμείο 
καμπrΊς rΊταν μια ορισμένn «κρατυλοποίnσn» 
τnς ετερότnτας, μια κυριολεκτικrΊ πρόσλnψrΊ 
τnς που επέτρεπε στα άτομα να διακnρύσσουν 
τnν ετερότnτα ατομικά, δnλαδrΊ να εμφανίζο
νται τα ίδια ως άλλοι, αντί να θεωρnτικοποιούν 
τn διαφορά. 

Εδώ θα rΊθελα να κάνω ένα ΒrΊμα πίσω και 
να υποστnρίξω τnν άποψn ότι n κυριολεκτικrΊ 
πρόσλnψn τnς ετερότnτας rΊταν συνέπεια τnς 
διάλυσnς τnς αισθnτικrΊς σφαίρας στn δεκαε
τία του '80. Επί δύο περίπου αιώνες, αυτrΊ n 
σφαίρα έδινε μια μοναδικrΊ αίσθnσn σταθερό
τnτας, ισορροπίας και ορθότnτας. Τα ατομικά 
έργα τέχνnς rΊταν φορείς μορφrΊς. σε μια επο
χrΊ παραγωγrΊς. Οι κανόνες παρείχαν κοινούς 
κώδικες μάθnσnς και συμπεριφοράς σε έναν 
μn θρnσκευτικό κόσμο. Τα μουσεία και οι αί
θουσες συναυλιών προσέφεραν χώρους ανι
διοτελούς περισυλλογrΊς. Οι ιδιοφυίες και οι 
σοφοί λειτουργούσαν ως προσωποποιrΊσεις 
τnς σοφίας και τnς αγνότnτας. Οι λογοτεχνικοί 
κύκλοι και τα καλλιτεχνικά κινrΊματα λειτουρ
γούσαν ως πρότυπα δnμοκρατικrΊς ελευθερίας 
και ισότnτας. Μπορεί οι Jan Patocka, Jόrgen 
Habermas, ΚορνrΊλιος Καστοριάδnς. Gianni 
Vattimo, Charles Taylor και Bernard Williams 
να είχαν σοβαρές φιλοσοφικές διαφωνίες. αλλά 
μοιράζονταν τον ίδιο θαυμασμό για τα μνnμεία 
τnς δυτικrΊς κουλτούρας και τα γνώριζαν Βαθιά. 
Μαζί με τους αναγνώστες τους, μπορούσαν να 
απολαμβάνουν τnν ανόθευτn ομορφιά τnς αι
σθnτικrΊς σφαίρας. Η τελευταία καθολικrΊ αξία 
που λατρέψαμε δεν rΊταν θρnσκευτικrΊ, nθικrΊ 
rΊ μεταφυσικrΊ. Ήταν n αισθnτικrΊ - μια φυσι
κrΊ και εξισωτικrΊ αξία, διαθέσιμn στον καθένα, 
ανεξάρτnτα από καταγωγrΊ, τάξn rΊ φύλο. Τώρα 
όμως αυτrΊ έχει λίγο πολύ χαθεί.'Οταν ο Derrida 
(ένας Βιρτουόζος τnς σnμειολογίας) αντιπαρέ
βαλε σε αντικριστές σελίδες τον Hegel με ταν 
Jean Geπet, οι αναγνώστες συμμερίζονταν τnν 
υπόθεσr'ι του, ότι μπορεί n γραφr'ι του δεύτερου 
να rΊταν προσΒλnτικrΊ αλλά rΊταν μεγάλn λογοτε
χνία. ΣrΊμερα, όταν ο Zizek (ένας Βιρτουόζος τnς 
συμπτωματολογίας) αντιπαραβάλλει τον Hegel 
με διαφnμίσεις, οι αναγνώστες συμμερίζονται 
τnν υπόθεσrΊ του, ότι και τα δύο είναι πολιτιστι
κές κατασκευές των οποίων n σnμασία είναι 
περιστασιακrΊ και διαφιλονικούμενn. 

Μετά τn δραματικrΊ διάλυσn τnς αισθnτικrΊς 
σφαίρας, n διαλεκτικrΊ κατανόnσn, που πρώτοι 
εγκαινίασαν οι Ρομαντικοί, έχασε τnν αγκύρω
σrΊ τnς στn μορφrΊ και έγινε ΒιωματικrΊ, άρχισε 
δnλαδrΊ να προσλαμβάνεται κυριολεκτικά και 
προσωπικά. ΑυτrΊ n κυριολεκτικrΊ πρόσλnψn 
πέταξε στnν άκρn όλες τις θεωρnτικές κριτικές 
τnς παρουσίας, φέρνοντας στο προσκrΊνιο μια 
νέα οντολογία. Έτσι, n ετερότnτα ταυ Lyotard 
έγινε «ΟΙ άλλοι», n ελάσσων λογοτεχνία του 
Deleυze έγινε n λογοτεχνία των μειονοτrΊτων, 
n εξουσία ταυ Foυcaυlt έγινε καταπίεσn, n nγε
μονία του Gramsci έγινε ιμπεριαλισμός και n 
αποδόμnσn ταυ Derrida έγινε καταστροφrΊ. 
Ορισμένοι θα μπορούσαν να ονομάσουν αυτrΊ 
τnν αλλαγrΊ απλοποίnσn, αλλά πιστεύω πως 
αντανακλά τn θεραπευτικrΊ σκοπιά τnς κριτικrΊς 
- που Βασίζεται στnν ιδέα ότι n νεωτερικότπτα 
καθιστά τους ανθρώπους έτερους - και πως 
ανταποκρίνεται στnν επιθυμία να μελετnθούν 
εθνογραφικά κοινότnτες ετερότnτας. Ας εξετά
σουμε ορισμένα Βασικά στοιχεία τnς τρέχου
σας, μετα-θεωρnτικrΊς κατάστασrΊς μας. 

1. Η επιστροφrΊ ταυ εμπειρισμού, αυτrΊ τn 
φορά προσnλωμένου στα μερικό. Δουλεύου-

με πάνω σε περιπτωσιολογικές μελέτες που 
περιγράφουν περιστάσεις, και αρνούμαστε να 
τα εκλάβουμε σαν κάτι μεγαλύτερο. Το ενικό 
επικρατεί και n διατύπωσn κρίσnς θεωρείται 
ότι εκδnλώνει έλλειψn ανοχrΊς. Η ανάλυσn εί
ναι αποφασιστικά μικροσκοπικrΊ. ΣυνrΊθως πα
ρουσιάζεται με τn μορφrΊ τnς αφrΊγnσnς μιας 
ιστορίας που απορρίπτει τις μεγάλες αφnγrΊσεις 
του παραδοσιακού ανθρωπισμού, και έχει ως 
πρότυπό τnς τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει το 
Βιβλίο Πειθαρχία και τιμωρία του Foυcaυlt, δn
λαδrΊ τn λεπτομερrΊ περιγραφrΊ μιας εκτέλεσnς 
σε όλn τnς τn μοναδικrΊ φρίκn. Θεωρώντας δε
δομένn τnν κριτικrΊ τnς παρουσίας, διnγούμα
στε ανέκδοτα συμβάντα αναπαράστασnς. 

2. Η επιστροφrΊ τnς εκ ταυ σύνεγγυς μελέ
τnς, αυτrΊ τn φορά ως διrΊγnσn ενός ανέκδοτου 
συμβάντος. Εφαρμόζουμε τις ερμnνευτικές 
τεχνικές που διδάσκει n Θεωρία όχι σε έργα 
αλλά σε καταστάσεις και συμβάντα, μαθαί
νοντας (τρόπος του λέγειν) από τον Foυcaυlt 
που είχε νωρίτερα ερμnνεύσει τον πίνακα Lαs 
Meninαs ταυ Velasqυez, στnν αρχrΊ του Βιβλίου 
του Η τάξη των πραγμάτων. Η μελέτn μας λοι
πόν είναι μελέτn περιστάσεων. Ακόμα και όταν 
γράφουμε Βιβλία εισαγωγικού rΊ εγκυκλοπαι
δικού χαρακτrΊρα, αντί να δίνουμε ορισμούς, 
να σχεδιάζουμε ταξινομrΊσεις rΊ να ανιχνεύου
με εξελίξεις, επιλέγουμε τnν ανεκδοτολογικrΊ 
προσέγγισn, επιτρέποντας σε κάτι που συνέΒn 
να μιλrΊσει από μόνο του, με τους δικούς του 
όρους. και αφrΊνουμε τα πράγματα εκεί. 

3. Η επιστροφrΊ του τόπου, αυτrΊ τn φορά 
ως χώρος. Αφού τα μικρά ανέκδοτα συμβάντα 
δεν αποτελούν μέρος μιας ιστορίας. ένα περι
στατικό δεν συμβαίνει σε κάποιον τόπο αλλά 
ξεδιπλώνεται στον χώρο. Καθώς n ιστορία έχει 
επισκιαστεί από το ιστορικοποιnμένο συμβάν, 
n αίσθnσn του χώρου για τnν κατανόnσn του 
συμβάντος αποκτά εξέχουσα σnμασία. Πολύ 
περισσότερο από τnν ιστορία ενός λαού σε 
έναν τόπο, αφnγούμαστε ιστορίες για τnν κίνn
σn των λαών στον χώρο, εξού και το τεράστιο 
ενδιαφέρον μας για τις μετακινrΊσεις. τα σύνο
ρα και τον νομαδισμό. Γι' αυτό επίσnς. ενώ n 
ΥψnλrΊ Θεωρία rΊταν μεταμοντέρνα, n ΧαμnλrΊ 
Εθνογραφία (n μελέτn των άλλων τnς νεωτε
ρικότnτας) είναι μετα-αποικιακrΊ. 

4: Η επιστροφrΊ του έκτακτου συμβάντος 
(happening), αυτrΊ τn φορά ως επιτέλεσn 
(performance). Μαζί με τnν έκλειψn τnς ιστο
ρίας και ταυ τόπου, γινόμαστε μάρτυρες τnς 
εξαφάνισnς ατομικών πολιτισμικών αντικειμέ
νων όπως ο πίνακας, το μουσικό άλμπουμ, n 
μονογραφία, ίσως στn συνέχεια και n εφnμε
ρίδα. Αυτά τα αντικείμενα έχουν αντικαταστα
θεί από τον φυσικό χώρο τnς εγκατάστασnς, 
τον ακουστικό χώρο του iPod, και τον εικονικό 
χώρο τnς ψnφιοποιnμένnς λέξnς, χώρους που 
είναι και πάλι ανοιχτοί στnν περίστασn και στο 
συμβάν. Αν n Θεωρία κειμενοποίnσε τα πάντα, 
μελετώντας τον κόσμο ως Βίβλο, n θεραπευτι
κrΊ ματιά δραματοποιεί τα πάντα, κατανοώντας 
τn ζωrΊ ως επιτέλεσn (performance). Με τn 
μετάβασn από τnν κειμενικότnτα στnν επιτε
λεστικότnτα, έχουμε μετακινnθεί από το ανοι
χτό έργο των μεταμοντέρνων -που ενώ rΊταν 
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ανοιχτό σε άπειρες ερμπνείες, εξακολουθού
σε να παραμένει ένα και προκαλούσε αισθπτι
κό δέος- στο μοναδικό συμβάν τπς επιτέλεσπς 
που απαλλάσσεται εντελώς από τπν τυραννία 
του έργου και κάθε φορά που διαδραματίζεται, 
μετατρέπεται π ίδια σε έργο (καθώς και σε σύ
μπτωμα μιας ετερότπτας). 

5. Η επιστροφrΊ του υποκειμένου, αυτrΊ τπ 
φορά ως ταυτότπτα. Αφού π ετερότπτα απέ
κτπσε ΒιογραφικrΊ αυθεντικότπτα (τα άτομα 
κατασκευάζονται διά του αποκλεισμού τους), 
π διαφορά αναγνωρίστπκε ως πολιτισμικό σύ
μπτωμα. Έτσι, όχι μόνον οι ίδιοι οι άνθρωποι 
μετατράππκαν στους άλλους τπς νεωτερικό
τπτας, αλλά όρισαν τπ διαφορά τους με πολι
τισμικούς όρους, συνεπείς προς τον κυρίαρχο 
πολιτισμικό κονστρουκτιβισμό. Το πλατύ ρεύ
μα των πολιτισμικών μελετών εξέφράσε το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον για τπ θρπσκευτικrΊ 
πίστπ, τπ φυλrΊ, το φύλο rΊ τπ γλώσσα ως πολι
τισμικούς δείκτες που καθορίζουν ταυτότπτες. 
Οι φοιτπτές πrΊγαιναν στα σεμινάρια του Paυl 
de Μaπ ως μέλπ μιας ερμπνευτικrΊς κοινότπτας 
που υππρετούσε με ταπεινότπτα μεγάλα έργα 
και ιδέες. Μερικά χρόνια αργότερα, πολλοί απ' 
αυτούς τους φοιτπτές απέκτπσαν μια ταυτάτπτα 
και δίδασκαν φοιτπτές που γεννrΊθπκαν σε μια 
απά αυτές. Σίγουρα εκείνες οι ταυτότπτες rΊταν 
ασαφείς και υβριδικές αλλά, πίσω στπν εποχrΊ 
των θρυλικών σεμιναρίων του Yale, θα φάντα
ζαν άσχετες, για να μπν πούμε χωρίς νόπμα. 

6. Η επιστροφrΊ τπς Βιογραφίας, αυτrΊ τπ 
φορά ως εμπειρία. Αν οι ταυτότπτες δπμιουρ
γούνται από τπν κουλτούρα και καθίστανται 
έτερες από τπ νεωτερικότπτα, π μόνπ άμυνά 
τους είναι π διαμόρφωσπ των εμπειριών τους. 
Κατά συνέπεια, εμείς οι επιστrΊμονες έχουμε 
ευθύνπ να σεβόμαστε και να καταγράφουμε τις 
μαρτυρίες αυτο-διαμόρφωσπς που μας δίνουν 
αυτές οι ταυτότπτες. Γι' αυτό προσπαθούμε να 
αποφύγουμε τπ θετικιστικrΊ τάσπ να αντικειμε
νοποιούμε και τπν ιδεαλιστικrΊ τάσπ να ουσια
στικοποιούμε, μένοντας σταθερά προσπλωμέ
νοι στπν περιστασιακότπτα. Θέλουμε να τιμrΊ
σουμε το ανεπανάλππτο, αυτό που αντιστέκε
ται στπν επαναλπψιμότπτα. Από εδώ προκύπτει 
το πρόσφατο ενδιαφέρον για τα συναισθrΊμα
τα και τις συγκινrΊσεις, για τις φευγαλέες στιγ
μές τπς απόλαυσπς και τον μακροχρόνιο πόνο 
του τραύματος. Ο απόλυτος σεβασμός απένα
ντι στπ μοναδικότπτα και τπν ακεραιότπτα τπς 
κάθε ανθρώπινπς εμπειρίας είναι π Βάσπ όλπς 
τπς δουλειάς των επιστπμόνων σrΊμερα. 

7. Η επιστροφrΊ τnς nθικrΊς, αυτrΊ τn φορά 
ως πολιτικrΊ. Για τους μοντέρνους και τους με
ταμοντέρνους, n αισθnτικrΊ αντιπροσώπευε τn 
γνnσιότερn nθικrΊ σφαίρα. Για να είμαι πιο συ
γκεκριμένος, νομίζω θα rΊταν ακριβές να πω 
ότι, ανεξάρτnτα από τις τεράστιες διαφορές 
τους, γύρω στα 1930 όλοι οι μεγάλοι φιλόσο
φοι (και υπrΊρχαν πολλοί!) θα συμφωνούσαν 
ότι n πραγματικrΊ τέχνn, δεν χαρακτnριζόταν 
μόνον από μεγαλείο, αλλά πρόσφερε και μια 
ανόθευτn αίσθnσn του αγαθού. ΠενrΊντα πε
ρίπου χρόνια αργότερα, στο κλείσιμο του ει-
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κοστού αιώνα, με τn διάλυσn τnς αισθnτικrΊς 
σφαίρας και τnν κατάρρευσn του καθολικού 
υπό το Βάρος του ενικού, αναδύθnκε ένα με
γάλο nθικό κενό. Για παράδειγμα, αναζnτώ
ντας κανονιστικές αρχές που θα μας Βοnθού
σαν να αντισταθούμε στο επόμενο ολοκαύτω
μα, μερικοί άνθρωποι στράφnκαν στnν nθικrΊ 
του Leνinas. Οι περισσότεροι Αμερικανοί επι
στrΊμονες όμως, ανακrΊρυξαν τnν ίδια τnν κρι
τικrΊ, πολιτικrΊ παρέμΒασn, ξεκινώντας με τnν 
ίδια τnν ακαδnμαϊκrΊ δουλειά.'Ετσι δουλεύουμε 
ακόμn. Ονομάζουμε καθετί πολιτισμικό πολιτι
κό και Βασίζουμε τnν nθικrΊ μας στnν πεποίθn
σn ότι, συνεπώς, όλες οι παρεμβάσεις μας στον 
τομέα τnς κουλτούρας είναι εκ φύσεως επίσnς 
πολιτικές. Με αυτrΊ τn λογικrΊ, αν ο Kafka θεω
ρείται Ελάσσων Λογοτεχνία (Minor Literature), 
όχι μόνον n μυθιστοριογραφία του θεωρείται 
μυθιστοριογραφία μιας μειονότnτας (minority)1 
αλλά διδάσκοντάς τnν rΊ γράφοντας γι' αυτrΊν, 
γινόμαστε κι εμείς μειονοτικοί και αντιπολιτευ
τικοί. Από εδώ προκύπτει για μας το υψnλό
τερο πολιτικό ιδεώδες: στον μετεπαναστατικό 
κόσμο μας, κάθε προοδευτικrΊ πολιτικrΊ είναι 
αντιστασιακrΊ πολιτικrΊ. 

Επιβιώνει n Θεωρία καθεαυτrΊ; Γίνεται κά
ποιο έργο εδώ κι εκεί, αν και δεν υπάρχει ορμrΊ 
με προοπτικrΊ ούτε υπάρχουν κοινοί στόχοι. 
ΑυτrΊ τn στιγμrΊ δεν υπάρχει όραμα που να 
μπορεί να θεωρnτικοποιnθεί και κατά συνέ
πεια δεν υπάρχει μείζων θεωρnτικrΊ ατζέντα. 
(Η Αυτοκρατορία των Negri & Hardt δεν διατπ
ρεί για πολύ το ενδιαφέρον μας, n έκδοσn με
γάλου μέρους του έργου του Walter Benjamin 
για πρώτn φορά στα αγγλικά δεν επnρεάζει 
αυτό που rΊδn πιστεύουμε γι' αυτόν, μας αρέ
σει πολύ ο Jacqυes Ranciere αλλά δεν ξέρου
με τι ακριβώς να κάνουμε με τn σκέψn του, 
και έχουμε αφrΊσει απλrΊρωτες σχεδόν όλες τις 
συνδρομές μας σε διάφορα περιοδικά. Διαβά
ζουμε περισσότερο αλλά τελειώνουμε λιγό
τερα Βιβλία. Πnγαίνουμε σε συνέδρια περισ
σότερο για κοινωνικούς και επαγγελματικούς 
λόγους.) Όλοι ζούμε τώρα, μετά τn Θεωρία, με 
τnν έννοια ότι γινόμαστε επίσnς μάρτυρες τπς 
ανάκτnσnς από τον μετα-αισθnτικό κόσμο μας 
προγενέστερων απόψεων, που επικρατού
σαν πριν τn Βίαιn εισΒολrΊ του σκεπτικισμού. 
Οι παλιές ουσιοκρατίες επιστρέφουν για να 
ανακουφίσουν τους ανθρώπους που έχουν 
χάσει τnν έσχατn παρnγορία τnς νεωτερικό
τnτας, τnν αισθnτικrΊ παρnγορία. Ορισμένοι, 
που εξακολουθούν να επιθυμούν ένα ευρύ
τερο πλαίσιο, στράφnκαν πρόσφατα σε διάφο
ρες αναβιώσεις, όπως ο νέος φορμαλισμός, n 
νέα θρnσκευτικότnτα και ο νέος ουτοπισμός. 
Άλλοι αναζnτούν μια ισορροπία ανάμεσα στnν 
καθολικοκρατία (υniνersalism) και τnν επιμε
ροκρατία (particυlarism), και μελετούν το εί
δος του συγκεκριμένου που δεν είναι ασκnτι
κά μοναδικό, εκείνο το συγκεκριμένο που μας 
κάνει ικανούς να μετέχουμε πάλι σε συζnτrΊ
σεις που περιλαμβάνουν περισσότερους. Άλ
λοι πάλι δουλεύουν σε μικρές γωνιές του ακα
δnμαϊκού και διανοnτικού έργου, ανασύροντας 

συχνά συναρπαστικές ιστορίες για άτομα που 
εξαναγκάστnκαν στn σιωπrΊ και για καταπιε
σμένες ομάδες. Με τον έναν rΊ τον άλλο τρόπο, 
οι περισσότεροι εξακολουθούμε να κάνουμε 
θαυμάσια εθνογραφικrΊ δουλειά, μελετώντας 
το περιθωριοποιnμένο τοπικό στnν εποχrΊ του 
παγκόσμιου, τnς δικrΊς μας παγκοσμιοποιnμέ
νnς εποχrΊς rΊ παλιότερων εποχών, διασώζο
ντας τεκμrΊρια θάρρους και αντοχrΊς. Η Θεωρία 
rΊταν μια συγκεκριμένn σχολrΊ σκέψnς, με τον 
δικό τnς θεσμικό λόγο, εξοπλισμό και δίκτυο, 
που έφτασε στο ιστορικό τnς τέλος. Κάποια στιγ
μrΊ, θα εμφανιστεί και πάλι κάποιου είδους θε
ωρnτικrΊ σκέψn, αναμφίβολα με διαφορετικrΊ 
μορφrΊ και σύστnμα. Αλλά θα χρειαστεί κάποιο 
χρόνο, γιατί θα απαιτrΊσει (τουλάχιστον n τελευ
ταία απαίτnσε) εντελώς νέες ιδέες για το είδος 
τnς ζωrΊς και τnς κοινωνίας που θέλουμε, ιδέ
ες που πιθανόν αυτrΊ τn στιγμrΊ δεν Βρίσκονται 
στον ορίζοντά μας. Μέχρι τότε, θα συνεχίσου
με να ταξινομούμε επωφελώς τα θεωρnτικά 
έργα προnγούμενων αιώνων, εμπλουτίζοντας 
το έργο μας με τις δικές τους συλλrΊψεις. � 

Σnμείωσn του συγγραφέα: 
Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Uniνersity of Michigan, όπου διδάσκω, εορ
τάζει φέτος τnν πρώτπ εικοσαετία του με μια 
οκτάμnνn σειρά ομιλιών υπό τον γενικό τίτλο 
«Τι απέγινε [κάποια τάαn που αυζnτείτο αρ
κετά πριν είκοσι χρόνια]». Το ανωτέρω κεί
μενο εγκαινίασε τn σειρά τον Σεπτέμβριο του 
2007 και γράφτnκε για τnν περίστααn κι όχι 
ως επιστnμονικό δnμοσίευμα. Αναρτnθπκε 
τον ίδιο μnνα στnν ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 
http://www. lsa. umich.edu/hυmin/eνents/ 
anniνersary/ 

ΣΗΝΕΙΩΣΕΙΣ 
* Ο Βασίλnς Λαμπρόπουλος κατέχει τnν Έδρα 
«Κ.Π. ΚαΒάφnς» στο Uniνersity of Michigan, 
όπου είναι καθnγnτnς στα Τμnματα Κλασικών 
Σπουδών και Συγκριτικnς Φιλολογίας. 
' Ο Λαμπρόπουλος αναφέρεται στον χαρα
κτnρισμό του έργου του Kafka ως «minor 
literature» από τους Deleuze και Guattari. 

Ένα έργο μπορεί να θεωρnθεί ότι ανnκει στn 
minor literature όταν γράφεται μεν σε μία μεί
ζονα γλώσσα έχει όμως χαρακτnρα πολιτικnς 
παρέμΒασnς εκφράζοντας μία συλλαγικότnτα 
συνnθως μειονοτικού χαρακτnρα. 



What Happened to Theory? 

Vassilis Lambropoulos 

 

 The fate of Theory may be discussed from many angles.  In terms of history of ideas, we 

can trace the evolution of notions and terms that defined the era.  In terms of history of 

philosophy, we can discuss the major issues that preoccupied theoretical pursuits.  In terms of 

epistemic genealogy, we can define the discourses that dominated inquiry.  In terms of sociology 

of the profession, we can look at campus practices and the emergence of a new professoriate.  In 

terms of ideology, we can demythologize scholarly and philosophical claims.  Since this is a 

position paper meant to open a conversation among us, rather than a research one, I will try to be 

eclectic and combine some of the possible approaches I just mentioned.   

 Theory represents a great moment of rejuvenation and reaffirmation of the humanities, 

and it has had the same effect not only in the US, where it originated, but also wherever in the 

world it spread.  For a quarter of a century, let us say between 1960-85, the Western legacy that 

had been shaken during the 1940s was re-energized in a thorough, creative way as the torch was 

passed from Modernism (e.g., phenomenology, existentialism, Marxism, analytic philosophy, 

modernist literature) to Postmodernism. 

 Theory also affirmed the centrality of the humanities within campuses and beyond.  Its 

academic influence reached everywhere, from the social sciences to the arts and from the hard 

sciences to professional schools like law, architecture, and medicine.  Its vocabulary entered 

everyday language as people started using words like paradigm, discourse, deconstruction, 

semiotics, closure, and of course political correctness.  Critiques made headlines in the press, and 
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theorists like Bourdieu, Althusser, Eco, Rorty, Eagleton, and Cornel West became celebrities on 

the basis of their ideas and public appearances.   

 Radical though as it truly was in its intellectual pursuits, theory did not threaten any of 

the major edifices of education, research, culture, or public sphere.  Like earlier major 

movements, it assumed the continuity of intellectual tradition, the centrality of the literary canon, 

the eminent mission of the university, the primacy of philosophy, the universality of fundamental 

issues.  Of course it made certain important adjustments, for example, by admitting to the 

pantheon avant-garde artists like Artaud, thinkers of color like C.L.R. James, and female critics 

like Kristeva.  But the foundations of the pantheon as we have known it since the Romans were 

not shaken.   

 Let’s also take a look at campuses. Theory was the time when Humanities Centers and 

Institutes were established and the whole movement of “studies” emerged – gender, media, 

science, museum, disability, American, and Classical studies.  These developments reconfigured 

the disciplines in a radical way by connecting fields of study in new ways but did not affect 

institutional structures and divisions like the department, the college, the course, or the 

conference.  Scholars and other intellectuals were excited to be part of a large-scale revisionist 

project, felt challenged by the world around them, and were inspired to write about many and 

diverse things – pop songs, experimental films, soap operas, political speeches, fashion codes, 

and other cultures.  Theory deserves credit for this extraordinary stimulation. 

 Theory also deserves credit for its sharp reflexivity.  When it felt that, due to positivist 

claims by schools like generative grammar, structuralism, semiotics, and pragmatics, it was 

pursuing mastery over all phenomena and slipping into totalization, it developed a systematic 

self-criticism and changed from a linguistic to an interpretive project, denouncing its nomothetic 
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ambitions and instead concentrating on conditions of understanding.  Post-structuralism, the 

second phase of Theory, arrived as a combination of Kantian self-criticism of reason with a Left 

Hegelian interest in politics.   The latter empowered differently those who by the early 1970s had 

felt that 1968 had been defeated, betrayed, and abandoned.  They now felt reassured that, until 

totality could be again achieved in the streets, it could be at least beholden in the special 

afternoon experiences of the seminar and the lecture.  They had not changed the world but they 

could certainly interpret it. 

 What has happened to Theory since that time?  If a broadly shared academic practice is 

any indication, Theory has triumphed not only nationally but globally.  I am referring to our 

explicit and ubiquitous awareness about methodological assumptions and disciplinary biases.  

Every day in our writing, teaching, committee participation, and organization membership we all 

exhibit an unprecedented sensitivity to the words we use, the way we argue, the audiences we 

address, the power we yield.  We may no longer do Theory as such but we are all theoretical now 

(even people who disliked or simply bypassed Theory), having incorporated terms and principles 

of intellectual integrity and academic responsibility.  Nobody today can speak or write as if 

Theory had not happened.  This is a remarkable achievement. 

 Despite this successful integration into our daily practices, most people I think would 

agree that the moment of Theory has passed and that it was too short, and they will do so with 

certain nostalgia.  There were some things that Theory made possible and we seem to miss – 

speculative exercises, revisionist projects, passionate gatherings, teaching experiments.  Whether 

we view its eclipse in a positive, negative, or mildly amused fashion, there is little doubt that 

something changed in the 1990s, signaling the end of an era.  I think what happened is that the 

interpretive model, the post-structuralist one, was superseded by a therapeutic one that is still 



 4

dominant, turning critique from semiology to symptomatology.  From an epistemological 

perspective, the turning point was a certain cratylization of otherness, a literalization that enabled 

individuals to claim otherness individually, that is, to appear themselves as others, rather than to 

theorize difference. 

 Here I would like to take things a step back and propose that the literalization of 

otherness was a consequence of the dissolution of the aesthetic realm in the 1980s.  For about 

two centuries, this realm provided a unique sense of stability, balance, and rectitude.  Individual 

artworks were bearers of form in an age of production.  Canons provided shared codes of 

learning and conduct in a secular worls.  Museums and concert halls offered spaces of 

disinterested contemplation.  Geniuses and sages functioned as personifications of wisdom and 

purity.  Literary circles and art movements worked as models of democratic freedom and 

equality.  Although Jan Patocka, Jürgen Habermas, Cornelius Castoriadis, Gianni Vattimo, 

Charles Taylor, and Bernard Williams may have had serious philosophical disagreements, they 

shared the same admiration for the monuments of Western culture, and they knew them 

intimately.  They and their readers could together relish the unalloyed beauty of the aesthetic 

realm.  The last universal value we cherished was not a religious, moral, or metaphysical one; it 

was the aesthetic – a physical and egalitarian value available to everybody regardless of origin, 

class, or gender.  And it is now more or less gone.  When Derrida (a virtuoso of semiology) 

juxtaposed on opposite pages Hegel and Jean Genet, readers shared his assumption that the 

latter’s writing might be offensive but it was great literature.  Today, when Zizek (a virtuoso of 

symptomatology) juxtaposes Hegel and advertising, readers share his assumption that both are 

cultural constructs whose relevance is contingent and contested. 
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 Following the dramatic dissolution of the aesthetic realm, the dialectic understanding that 

was first launched by the Romantics lost its moorings in form and became experiential, that is, it 

was taken literally, and personally.  This literalization swept aside all theoretical critiques of 

presence, bringing to the fore a new ontology.  Thus Lyotard’s otherness became others, 

Deleuze’s minor literature became the literature of minorities, Foucault’s power became 

oppression, Gramsci’s hegemony became imperialism, and Derrida’s deconstruction became 

destruction.  Some might call this change simplification but I believe that it reflects the 

therapeutic view of critique based on the idea that modernity “others” people, and that this 

change responds to the desire for an ethnographic study of communities of otherness.  Let us 

look at some basic elements of our current, post-theoretical situation. 

 1.  The return of empiricism, this time committed to the particular.  We work on case 

studies that portray incidents and refuse to take them for anything greater.  The singular reigns 

supreme and judgment is considered intolerant.  Analysis is resolutely microscopic.  It is usually 

presented in the form of story telling, which rejects the grand narratives of traditional humanism 

and takes as its model the opening of Discipline and Punish, with the detailed description of an 

execution in all its unique horror.  Taking the critique of presence for granted, we tell anecdotes 

of representation.  

 2.  The return of close reading, this time as the telling of an anecdote.  We apply 

interpretive techniques taught by theory not to works but to situations and events, learning from 

Foucault (so to speak) who had earlier interpreted Velazquez’s painting Las Meninas in the 

opening of The Order of Things.  Thus we read occasions.  Even when we write books of an 

introductory or encyclopedic character, instead of giving definitions, outlining classifications, or 
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tracing evolutions, we chose the anecdotal approach which lets something that happened speak 

for itself in its own terms, and we leave it at that.  

 3.  The return of place, this time as space.  Since the anecdote is not part of a history, an 

occasion does not take place but unfolds in space.  As history has been eclipsed by the 

historicized incident, the sense of space in the understanding of that incident becomes 

paramount.  Much more than the history of a people in a place, we tell stories about the 

movement of people in space, hence our tremendous interest in displacement, borders, and 

nomadism.  That is also why, while High Theory was postmodern, Low Ethnography (the study 

of the others of modernity) is post-colonial.   

 4.  The return of the happening, this time as performance.  Together with the eclipse of 

history and place, we are witnessing the disappearance of the individual cultural items such as 

the painting, the music album, the monograph, maybe next the newspaper.  These items are been 

replaced by the physical space of the installation, the aural space of the iPod, and the virtual 

space of the digitized word, spaces that again are open to the occasion and the event.  If Theory 

textualized everything, reading the world as a Bible, the therapeutic gaze dramatizes everything, 

understanding life as performance.  With the change from textuality to performativity, we have 

moved from the open work of the postmoderns that, while available to infinite interpretations, 

still remained one and elicited aesthetic awe, to the unique event of the performance that 

dispenses completely with the tyranny of the work and each time it happens, it becomes a work 

itself (as well as the symptom of an otherness).  

 4.   The return of the subject, this time as identity.  As otherness acquired a biographical 

authenticity (individuals are constructed by being excluded), difference was identified as a 

cultural symptom.  Thus not only did people turn themselves into the others of modernity, they 
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also defined their difference in cultural terms consistent with the prevailing cultural 

constructivism.  The broad trend of cultural studies expressed the growing interest in faith, race, 

gender, or language as cultural markers that make us who we are.  Students joined Paul de Man’s 

seminars as members of an interpretive community that served humbly great works and ideas.  

Some years later, many of these students had acquired an identity, and were teaching students 

who were born into one.  For sure those identities were impure and hybrid but they would be 

irrelevant, indeed meaningless, back at that legendary Yale seminar.    

 5.  The return of biography, this time as experience.  If identities are created by culture 

and othered by modernity, their only defense is the fashioning of their experiences.  

Consequently we scholars have the responsibility to respect and record their testimonies of self-

fashioning.  That is why we try to avoid the positivist tendency to objectify and the idealist one 

to essentialize with our steadfast commitment to circumstantiality.  We want to honor the 

unrepeatable that resists iterability.  Hence the recent interest in feelings and emotions, in 

fleeting moments of pleasure and the lingering pain of trauma.  Total respect for the uniqueness 

and integrity of each and every human experience is the basis of all scholarly work today. 

 6.  The return of ethics, this time as politics.  For Modernists and Postmodernists, the 

aesthetic represented the purest ethical realm.  To be specific, I think it would be accurate to say 

that, regardless of their huge differences, around 1930 all major philosophers (and there were 

many!)  would agree that true art, in addition to possessing greatness, provided an unalloyed 

sense of the good.  Some fifty years later, at the conclusion of the twentieth century, with the 

dissolution of the aesthetic realm and the collapse of the universal under the weight of the 

singular, a great ethical void emerged.  For example, searching for norms that would help us 

oppose the next holocaust, some people turned to Levinas’s ethics.  Most American scholars, 
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though, declared critique itself a political intervention, starting with academic work itself.  This 

is how we still operate.  We call everything cultural political, and we base our ethics in the 

conviction that consequently all our interventions in the domain of culture are by nature political 

too.  If Kafka is considered Minor Literature (so the logic goes), not only is his fiction that of a 

minority but by teaching or writing about it we too can become both minoritarian and 

oppositional.  Hence our highest political ideal:  in our post-revolutionary world, all progressive 

politics is resistance politics. 

 Does Theory as such survive?  There is some work done here and there though it has 

neither momentum nor shared goals.  Right now, there is no vision to theorize, and therefore no 

major theoretical agenda.  (Empire by Negri & Hardt does not sustain our interest for long, the 

appearance of much Walter Benjamin material for the first time in English does not affect what 

we already think of him, we like Jacques Rancière a lot but do not exactly know what to do with 

his thought, and we have let nearly all our journal subscriptions lapse.  We read more but finish 

fewer books.  We go to conferences more for social & professional reasons.)  We all live now 

After Theory in that we are also witnessing the recuperation by our post-aesthetic world of 

earlier views, held before the skepticist onslaught.  Old essentialisms return to comfort people 

who have lost the ultimate consolation of modernity, the aesthetic consolation.  Some who still 

desire a larger framework have turned recently to various revivals like the new formalism, the 

new religiosity, and the new utopianism.  Others look for a balance between universalism and 

particularism, and study the kind of the specific that is not ascetically unique, the specific that 

enables us to join more inclusive conversations again.  Yet others work in niche corners of the 

academic and intellectual work, often recovering fascinating stories about silenced individuals 

and oppressed groups.  In one way or another, most of us continue to do wonderful ethnographic 
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work studying the marginalized local in the age of the global, our global age or earlier ones, 

salvaging records of courage and endurance. Theory was a particular school of thought with its 

own institutional discourse, apparatus, and network that reached its historical end.  At some point 

theoretical thinking of some kind will appear again, no doubt under a different form and system.  

But it will take some time, as it will require (as the last one did) entirely new ideas about the kind 

of life and society we want, ideas that are probably not on our horizon right now.  Till then, we 

will continue sorting with profit through theoretical works of earlier centuries, enriching our 

work with their insights.    
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