
Az értelmezés módszeréről elég alapos útmutatásokat adott a tanító egyháZ. (Dei
Verbum 3. f) Ne felejtsük el, hogy az élő tanítás, vétkes mivoltunkból való szabadulásunk
reménye csak az Egészből kiindulva hirdethető: ez a teológiai hagyományban az »analogia
fidei" módszertani elve. És értsük meg az »idők jeleit", azt a világot, azt a horizontot,
amelyben ma testvéreink élnek és amelynek keretében a ma tudománya gondolkodik.
Gyanakvás, önfejűség, nosztalgikus kilengések, a régi ember hatalomra törése, hazug
retorikája és teátrális hatásvadászat helyett gondoljuk el azt a világot, amely az Isteni Szö és
emberi küszködés közreműködésével az Evangélium hirdetése által megszülethetik.

A Krisztus-esemény, a krisztusi »oeuvre" szent poézise ez. Nem a képzelet játéka, nem
evilági illúziók a világ megjavításáról. Igazi "poézis", alkotó cselekvés, amely bensőnk

formálásával hat az anyagra, a társadalomra, az életre.

PAUL RICOEUR

Ideológia és utópia*

Az alábbiakban az ideológia fogalmának három - egyformán jogos - alkalmazási
lehetőséget szeretném szemügyre venni; a három alkalmazási lehetőség három 
különbözö mélységű - szint megfelelője.

Az első a torz tükörképként. ködösítésként felfogott ideológiáé. Az »ideológiának" itt
abból a jelentéséból fogok kiindulni, amely még az 1843-1844-es Gazdaságfilozóftai
kéziratok idején, a fiatal Marx nem egy munkája, illetve főleg A német ideológia révén
terjedt el. Érdemes megjegyezni, hogy Marx magát a szót igen tiszteletreméltó filozófu
soktól kölcsönözte; ezek a filozófusok, akik ideol6gusnak nevezték magukat, Condíllac
nak voltak a szellemi örökösei. Ők az eszmék, az eszmeáramlatok elemzését értették a
kifejezésen. Ezeket az ártalmatlan ideológusokat Napóleon vádolta meg azzal, hogy
aláássák a társadalmi rendet, mintegy ezzel a váddal teremtve meg a szö rosszalló
jelentését. [...] Jellemző, hogy a fiatal Marx épp egymetaforával próbálta megvilágítani,
hogy őszerinte mi is az ideológia. Marx a sötétkamrában látható fordított tükörkép
metaforáját használta erre a célra. Az ideológia első funkciója eszerint nem más, mint hogy
fordított tükörképét mutassa fel avalóságnak.Hogypontosan mit jelent ez a metafora? Tény,
hogy Marx egyszerre alkalmazza egy szűkebb meg egy tágabb jelentésben. A szűkebb

jelentés Feuerbachtól származik,és nem más, mint a vallásnakködösítésként, a valóság torz
tükörképeként való felfogása. Feuerbach ugyanis nem kevesebbet állít A kereszténység
lényege című művében, mint hogy a vallásban az ember-szubjektumhoz tartozó tulajdon
ságok úgyvetítódnek ki a képzeletbeli isten-szubjektumra, hogy az ember-szubjektum isteni
tulajdonságai az isten-szubjektum emberi tulajdonságaivá válnak. Marx felfedezte, hogy ez a
megfordítás a modellje minden ideológiai természetű megfordításnak. Ebben az értelem
ben modell Feuerbach valláskritikája, olyan paradigma, amelynek alapján értelmezni lehet a

• Először 1976-ban jelent meg a New York-i Pbi/osopbical Exchange címú folyóiratban. Frandául
1983-ban látott napvilágot a Cabiers du CPOcíműprotestáns szemle 49/50. számában. Az írást Ricoeur
a Du texte il l'action (Párizs, Le Seuil, 1986) címú kötetébe is felvette.
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s6tétkamm fordított tükörképének metaforáját. Ami csakugyan marxista ebben a Feuer
bachtól való átvételben, nem egyéb, mint az a szoros összefüggés, amelyet Marx a valóság
visszatükrözése, illetve az általaPraXiSrUJk nevezett valóság között állapít meg. Így jutunk el
az "ideológia" szükebb jelentésétól a szö tágabb jelentéséhez. Ebben az értelemben az
emberek valóságos élete az elsődleges: ez apraxis; ez tükröződik vissza azután a tudatban:
ez az ideológia.1lyenformán az ideológia lesz az az eljárás, amelynek révén a valóság, vagyisa
praxis rendre eltorzul, miközben visszatükröződik az emberek tudatában. Látnivaló,
miképpen kapcsolódik össze a forradalmi célkitűzésaz ideológia elméletével; ha ugyanis az
ideológia megfordított, torz tükörképe, illetve elködösítése a valóságnak, akkor nincs más
hátra, az embert ( és legelsősorban Hegeit) fejéről a talpára kell állítani, az eszméket pedig a
képzelet égboltjáról le kell hozni a praxis talajára. [...l Itt az ideológia még nincsen
szembeállítva a tudománnyal, hiszen a marxizmus tudománya csakA JlJke megírásával jön
majd létre. Az ideológiát csak sokkal később fogják a tudománnyal szembeállítani, amikor
már - főleg Marx követőinek, a német szociáldemokratáknak a jóvoltából - kialakultak a
marxizmus tantételei; a fiatal Marx azonban az ideológiát csak apraxissal állította szembe.
Hogy ez a jelentéseitolódás hogyan következett be, nem nehéz megérteni: ha elfogadjuk,
hogy a marxizmus a gazdasági-társadalmi folyamatok valóságos tudománya, akkor a
marxizmussal az emberi praxis emelkedik a tudomány rangjára, nem pedig azok az
elképzelések, illetve tudattartalmak, amelyekben óhatatlanul megfeneklik a társadalmi
politikai élet minden egyéb felfogása.

Mindamellett korántsem megcáfolni szeretném az ideológiának ezt az első, marxista
felfogását, inkább azt igyekszem feltárni, milyen viszonyban áll ez a felfogás a társadalmi
valóság és apraxis egyikalapvető és lényegi funkciójával.

Hogy miért nem állhatunk meg itt, ennél a legelső ideológiafelfogásnál? Azért, mert a
fordított tükörkép metaforája súlyos hiányosságokat igyekszik eltakarni. Ha feltételezzük,
hogy a valóság, vagyis apraxismegelőzi a tudatot és a tudatban való leképeződését, akkor
nem világos, hogyan is hozhatja létre a valóság önmaga - és ráadásul fordított 
tükörképét. Mindezt csak akkor lehet megérteni, ha már az aktus struktúrájában fel tudjuk
ismerni a később eltorzuló jelképes közvetítéseket. Egyszóval már az aktusba is
beleszövödnek egyes tudattartalmak, máskülönben aligha tudnánk megmagyarázni,
miképpen születik meg a valóság torz tükörképe. [...l Azt kell tehát megértenünk, hogy a
tudat fogalma mennyire terjeszthetőki a praxisfolyamatára.

Így jutunk el ahhoz a második szinthez, ahol az ideológia már nem is annyira torz és
parazita képződmény,mint inkább igazoló jellegű.Maga Marx is érinti az ideológiának ezt
a felfogását, amikor kijelenti, hogy az uralkodó osztályeszméi oly mödon válnak uralkodó
eszmévé, hogy egyetemesnek álcáZZák magukat. Így lesznek egy szűk osztály szűk körű

érdekeiből egyetemes érdekek. Marx itt a valóság megfordításánál és álcázásánál sokkal
izgalmasabb jelenségre mutat rá, nevezetesen arra, hogy az önigazolásra való törekvés
elválaszthatatlan a hatalom gyakorlásától. Ez a probléma sokkal átfogóbb a társadalmi
osztályokproblémájánál. [...l Minden hatalomgyakorIás igazolni kívánja magát, mégpedig
olyan fogalmak révén, amelyeket egyetemesnek, vagyis mindannyiunkra érvényesnek
igyekszik feltüntetni. Van a nyelvnek egy funkciója, amelymegfelel ennek a feladatnak; ez a
funkció a retorika (a retorika ugyanis valóságos tárháza az álegyetemes eszméknek). Nem
mi fedeztük fel a retorika és a hatalomgyakorlás közti kapcsolatot. Alighanem Platón
mondta ki először, hogy egy szofista támogatása a zsarnokság legfontosabb előfeltétele.A
nyers erőszak is kudarcot vall, ha a szofisták előzőlegnem győzikmeg a népet a hatalom
igazáról. [...l Hogy miképpen érheti el célját a meggyőzés?Az olyan alakzatok és trópusok
állandó használatával, mint amilyen a metafora, az irónia, a kétértelműség, a paradoxon, a
hiperbola. [...l Valójában el se képzelhető olyan társadalom, amely a közéleti retorika,
illetve az idézett alakzatok és trópusok mellözésével alkot képet önmagáról. Nincs itt
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semmi fogyatékosság, semmi hiba, rníndössze a cselekvéssel, apraxissal összeszövődött
közéleti retorika nonnális működésévelvan dolgunk. De vajon mikor mondhatjuk, hogy
ideológia lett a közéleti retorikából? Szerintem akkor, amikor ezt a retorikát a hatalom
legitimitásának szolgálatába állították. Mindez nem is annyira a hatalom csalafintaságának
és ködösítési szándékának következménye, hanem olyan eljárás, amely, bár csapdákkal
teli, elkerülhetetlen és nélkülözhetetlen. Max Weber már a századelőn kimutatta
Gazdaság és társadalom című művében,hogy minden fejlett társadalmi csoport elóbb
utóbb eljut arra a fokra, ahol a vezetők és a vezetettek élesen elhatárolódnak egymástól, és
ahol ennek az aszimmetrikus viszonynak meggyőző retorikára van szüksége, ha másért
nem, hogy korlátok közé szorítsa a rend fenntartásához szükséges erőszakot. Ebben az
értelemben a társadalmi ellenőrzésminden rendszere működőképesideológián alapszik,
olyan ideológián, amelynek az a célja, hogy legitimálja a rendszer hatalmi törekvéseit.
Mindez nemcsak az úgynevezett karizmatikus hatalomra igaz, nemcsak a hagyományokra
épített hatalomra, hanem igaz a modem államra is, amelyet Max Weber bürokratikus
államnak nevezett. Hogy miért? Mert egy hatalmi rendszer mindig jobban törekszik saját
törvényességének bizonyítására, mint amennyire hiszünk tennészetes legitimációjában.
Ezt a szakadékot át kell hidalni valahogy, mégpedig a hit értéktöbbletével; ezt az
értéktöbbletet minden hatalom kicsikarja az alávetettektől. Értéktöbbleten persze azt a
fogalmat értem, amelyet Marx kizárólag a tőke és a bénnunka viszonyára, vagyis a tennelés
folyamatára alkalmazott; de ez a fogalom énszerintem minden hatalmi viszonyra érvényes.
Ahol hatalom van, ott van legitimitásra való törekvés is. És ahollegitimitásra törekednek,
ott szükség van közéleti retorikára, mivel retorika nélkül nincs meggyőzés.

Ez a jelenség alkotja az ideológia második szintjét. Ezt a szintet a legitimálás fogalmával
lehetne jellemezni. [... ] Mint mondtam, minden hatalmi rendszer olyan legitimitás
igénnyel lép fel, amely mindig erőteljesebb,'mint az alávetetteknek az a tennészetes
képessége, hogy higgyenek a hatalom törvényességében. Ebből a szempontból érdekes
volna összehasonlítani a társadalmi szerződés leghíresebb elméleteit, Hobbes-tól Rous
seau-ig: mindegyik elméletben van egy ugrás a - mellesleg fiktív - történelem adott
pillanatában; a szerzök, holmi jogelvonás révén, ezzel az ugrással jutnakel a badiáJlapotból
a társadalmi béke állapotába. Ezt az ugrást azonban a társadalmi szerzödés egyetlen
elmélete sem képes megmagyarázni: az ugrás egyként magában foglalja a hatalom
megszületését és a legitimáló folyamat kezdetét. Ezért nem közelíthetjük meg soha a
társadalmi szerzödés zérusfokát, vagyis azt a pillanatot, amikor egy társadalmi rend
megszületik. Mi csak olyan hatalmi rendszereket ismerünk, amelyek a korábbi hatalmi
rendszerek szülötteí, de sohase vagyunk tanüí a hatalmi jelenség rnegszületésének,

Mindamellett, ha létrehozni nem is tudjuk a hatalmi jelenséget, azt meg tudjuk érteni, hogy
mifélék a mélyebb gyökerei. És itt jutunk el az ideológia hannadik, legmélyebb szintjellez.
Ennek a szintnek a funkciója, úgy vélem, köZösségerósítő jellegű; ez a funkció fontosabb a
korábbi legitimáló funkciónál és fontosabb a ködösítő funkciónál is. Hogy megértessem,
miről is van SZÓ, olyan példából fogok kiindulni, amelyben teljesen nyilvánvaló az ideológia
köZösségerósítő funkciója. Azokra a megemlékezésekre gondolok, amelyek során egy
köZösség feleleveníti a tulajdon azonOS&lgtudata szempontjából meghatározó történelmi
eseményeket. Itt ,tehát a társadalmi emlékezet egyikjelképes st:ruktúrájáról van szö. Nem
tudni, léteznek-e olyan társadalmak, amelyek nem tartanak senuniféle kapcsolatot azokkal a
sorsdöntő eseményekkel, amelyekben a köZösség saját történetének kezdetét ismeri fel Ilyen
esemény az észak-amerikai Függetlenségi Nyilatkozat, a Bastille bevétele vagy a Nagy
Októberi Forradalom Mindegyik esetben a köZösség a jeles eseményfelidézésével tartja fenn
a kapcsolatot tulajdon gyökereivel De mi keresnivalója van itt az ideológiának? Az
ideológiának az a szerepe, hogy megerősítseazt a meggyőződést, amely szerint a sorsdöntő

események csakugyan szerves résZei a társadalmi emlékezetnek és az emlékezet révén a
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közösségi. azonosságtudatnak. Ha vaJamennyim azonosulunk: azzal a történettel, amelyet
ehnesélünk magunkról, a társadalom esetében is ugyanez a helyzet, mindössze azzal a
különbséggel, hogy itt többnyire olyan történettel kell azonosítanunk: magunkat, amelyre
közvétlenül már nem emlékszik senki, mivel az eseménynek csak az ősapák szűk köre volt a
szemtanüa, Ezért feladata az ideológiának, hogy a kollektív emlékezet számára betöltse a
közvetítő állomás funkcióját, mert a csoport csakis így hihet a történelemalakító esemény
sorsdöntőértékében. Mindebból az következik, hogy a történelemalapító aktust csakis olyan
értelmezések révén lehet átélni és felidézni, amelyek ezt az aktust újra meg újra átformálják:
vagyisa történelemalapító esemény ideologikus formában jelenik meg a csoport tudatában.
Nincs is olyan társadalmi csoport, olyan osztályvagy nép, amelyik: ne rendelkeznék egy vagy
több sorsdöntőeseménnyel, amelyik:így vagy úgy meg ne ünnepelné tulajdon történetének
kezdetét. A megemlékezés és a sorsdöntő eseményközti viszonynak:ezt a jellegzetespéldáját
könnyűszerrel általánosíthatjuk. Mindm társadalmi csoport csakis annak a tartósan kimere
vített képnek a jóvoltából őai meg magát, tesz szert belső szilárdságra és folytonosságrd.,
amelyet önmagáról kialakított. Ez a tartósan kimerevített kép az ideológia legmélyebb
szintjének kifejezője.

Azt azonban rögtön látni, hogy ez a legmélyebb szint, amelyet visszafelé haladva értünk
el, csak a két másikon át érvényesül. Más szóval a közösségerösítö funkció a legitimáló
funkcióban folytatódik, a legitimáló pedig a ködösítő funkcióban. Elmondom, hogyan.
Most induljunk ki újra az iménti példából, vagyis abból az ünnepélyes megemlékezésböl,
amellyel valamelyközösségfelidézi az általa sorsfordítónak tartott eseményeket. A kezdeti
lelkesedés csak elvétve őrzi meg eredeti hőfokát; a bevett szokások, szertartások, a
társadalmi sémák már igen korán belekeverednek a hitbe, így segítve elő az emlék
ideológiai felhasználását. Minden úgy történik, mint hogyha az ideológia csak úgy
őrizhetné meg mozgösítö erejét, ha igazolja a hatalmat, mivel csakis az ilyen hatalom teszi
lehetövé a közösség számára, hogy felnőttkénthallassa hangját a világpolitika színpadán.
Mindezt abból is látni, milyen könnyen alakul át az ünnepélyes megemlékezés unalomig
ismételt érveléssé: ezzel az érveléssel akarjuk bebizonyítani, milyen jó, hogy azok vagyunk,
akik vagyunk. Az ideológia elkorcsosulása azonban itt nem áll meg; láthatjuk, hogy a
közösségerösítés folyamata milyen durva leegyszerűsítéssel, milyen merev sémákkal
folytatódik a legitimáló folyamatban. Az ideológia ilyenformán értelmező rostéllyá válik,
és ennek a mesterséges és önkényes értelmezésnek a fényében nemcsak a csoport
életmódját magyarázza meg, azt is meghatározza, hogy a csoport milyen helyet foglal el a
világtörténelemben. Az ideológia olyan egyetemes kóddá, olyan világszemléletté válik,
amellyel bánnilyen eseményt meg lehet~.Az igazoló funkció lassan megfertőzi

az etikát, a vallást, sót a tudományt is. [...l Am az ideológiának ez az elkorcsosuIása nem
homályosíthatja el előttünk a szó szoros értelmében vett ideológia pozitív és hasznos
szerepét, Hiszen minden csoport eszményi képet alakít ki önmagáról, és csakis ezen az
eszményi képen át látja tulajdon létét; ez a kép erősítimeg, visszahatásképpen, a csoport
azonosságtudatát. [...l Mindebból az következik, hogy két irányban is végig kell járnunk: a
szintek hierarchiáját, és hogy a ködösítés korántsem a legalapvetőbb jelensége, csupán
elkorcsosulása az ideológia közösségerösítö funkciójában gyökeredző legitimáló folya
matnak; de azt is hangsúlyozni kell, hogy kivétel nélkül minden eszményítésnek torzítás,
ködösítés és hazugság a vége.

Vajon miért követeli meg az ideológia funkcióinak iménti elemzése az utópia elemzését?
Abból az alapvető okból, hogy az ideológia három funkciója egyszerre hozza létre a való
élet értelmezését. Ezt a fiatal Marx is jól látta. Ám a valóságnak ez a megerősítése

korántsem valami fé~t(j súndék következménye: mindez természetes velejárója a
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legitimáló és közösségerösítö funkciónak. A csoport, mint mondtuk, az ideológia
közvetítésével éli át tulajdon identitását. Ilyenformán az ideológia ezzel a három
funkcióval megerősíti, megkettőzi,megóvja és ebben az értelemben megőrzia társadalmi
csoportot annak, ami. Az utópiának viszont az a funkciója, hogy megkönnyítse a képzelet
elrugaszkodását a valóságtól, hogy a képzelet egy olyan pontot vehessen célba, amely
másutt van, illetve sehol sincsen. Ez az "utópia" legelső jelentése: olyan hely, amely másutt
van, olyan "másutt", amely nincs sehol. És nemcsak utöpíáröl kellene beszélnünk, hanem
ukróniáról is, hiszen a szó egyformán jelöl terilletenkívüliséget és időnkívüliséget.

Hogy megvilágítsuk, milyen szorosan kapcsolódik össze az utópia funkciója az
ideológiáéval, az utópia szö három jelentését fogjuk áttekinteni, de fordított irányban,
alulról fölfelé haladva. Ugyanis nem nehéz kimutatni, hogy a szó szoros értelmében
felfogott utópia miért szükségszerü kiegészítője a szö szoros értelmében felfogott
ideológiának. Ha az ideológiának az a feladata, hogy megóvja és megőrizze a valóságot, az
utópiának az, hogy újra meg újra megkérdőjelezze. Ebben az értelemben az utópia a
csoport lehetőségeinekkifejeződése, azoké a lehetőségeké, amelyeket a létező rend
igyekszik mindenáron elfojtani. Az utópia a képzelet gyakorlása, kísérlet a létezőtől eltérő

társadalmi lét, a "máshogyan levés" elgondolására. Az utópiák története arra vall, hogy az
utópia a társadalmi lét egészét átszőheti:éppen úgy lehet egy másfajta családi életriek, az
anyagi javak másfajta birtoldásának vagyfogyasztásának, másfajta vallási életnek az álma,
mint a politikai élet másfajta megszervezéséé. Ilyenformán korántsem meglepó, hogy az
utópiák megannyi, egymással ellentétes tervnek adtak életet; az utópiákat ugyanis az
jellemzi, hogy belülről ássák alá a társadalmi rendet. Márpedig a társadalmi rendnek
egyszerre több ellenfele is van. Így például a család esetében igen sok utópiával van
dolgunk, a szerzetesi önmegtartóztatástól egészen a szabad szerelemig; és a gazdaság
terén is temérdek utópia ismeretes, a legszigorúbb aszkétaságtól egészen a fékevesztett
tobzödásíg, De az utópiák magát a politikát is megkérdőjelezik, az anarchista álmodozók
éppen úgy, mint a létezőnél kegyetlenebb erőszakélharcosai. A vallás terén az utópia az
ateizmus és az áhítat, a megreformált kereszténység és az ősvallás álma közt ingadozik.
Érthető tehát, miért nem lehet az utöpiát a tartalma révén meghatározni, aminthogy az is
érthető, miért olyan kiábrándító az ideológiák egymással való összehasonlítása; mínden
nek az a magyarázata, hogy az utópia jelenségének egysége nem az utópia tartalmából
fakad, hanem az utópia funkciójából, ez a funkció pedig nem egyéb, mint hogy az
utópiának egy alternatív társadalom álmát kell megfogalmaznia. Az utópia ezzel adja meg a
legradikálisabb feleletet az ideológia közösségerősítőfunkciójára. Az utópia "másutt"-ja,
"máshogyan levés"-e csattanós válasz az ideológia által hirdetett "éppenilyen-és-nem
másmilyen levés" problémájára.

Ha újabb bizonyítékot keresünk erre az utópia és ideológia közt megállapított szigorú
párhuzamra, az utópia második szintjét kell szemügyre vennünk. Ha igaz, hogy a hatalom
legitimálása az ideológia központi funkciója, akkor jogos a feltételezés, hogy az utópiának
ugyanazon a síkon dől el a sorsa, ahol a hatalmat gyakorolják; amit az utópia végső soron
megkérdőjelez,nem egyéb, mint a hatalom gyakorlásának módja: a családi, gazdasági
társadalmi, politikai, kulturális-vallási hatalomé. Ebből a szempontból azt mondhatjuk,
hogy az utópiák sokasága megannyi képzeletbeli változat a hatalomra. Mellesleg Karl
Mannheim is így határozta meg az utópiát az ldeologie undUtopie címú híres könyvében:
Mannheim a képzelet és a valóság közti eltérést hangsúlyozta az utópiában, azt az eltérést,
amely fenyegetést jelent a valóság kiegyensúlyozottsága és állandósága számára. [... ]

Ám mihelyt megértjük és - miért is ne - mihelyt elismerjük az utópia radikalizmu
sának létjogosultságát, rögtön feltárulkoznak előttünk a fogyatékosságai is. Az utópia új
hatalmi rendet segít a világra, ám ezzel egyidejűlegolyan önkényt hirdet meg, amely nem
ritkán annál a zsarnokságnál is kegyetlenebb, amelyet épp az utópia szándékozik
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megdönteni. Ez a zavarba ejtő paradoxon egy lényeges fogyatékosságban gyökeredzik,
abban, amit Mannheim utópista gondolkodásmódnak nevezett; az utópista gondolkodás
mód ugyanis sohasem veti fel azt a gyakorlati-politikai kérdést, hogy az utópia miféle
támogatásra számíthat a létező valóságban, intézményekben, illetve abban, amit egy adott
korszak bizalomtartalékának szoktam nevezni. Az utópia ugrás az ismeretlenbe, a
tébolyult és vérszomjas beszédmód minden kockázatával egyetemben. Egész börtön épül
fel a képzeletben azok körül a sémák körül, amelyek annál erőszakosabbak,mivel nem
rendelkeznek a valóság kényszerítő erejével. Nincs abban semmi meglepő, hogy az
utópikus gondolkodás mélyen megveti a cselekvés logikáját, és hogy egyetlen lépést sem
tud tenni annak érdekében, hogy a létező valóságból kiindulva önmagát valóra váltsa. Így
vezet el az utópia második szintje a harmadikhoz, ahol bebizonyosodik, hogy az utópia
patológiája fordítottja az ideológia patológiájának. Míg az ideológia kóros elváltozásait a
ködösítéshez, álcázáshoz és a hazugsághoz való vonzódás jellemzi, az utópia kórisméje egy
ezzel ellentétes tébolyban foglalható össze. Ugyanott, ahol az ideológia megerősíti azt,
amit a fiatal Marx való életnek,praxisnak nevezett, az utópia a tökéletességre törő, nem
ritkán megvalósíthatatlan sémák mögött egyszeruen eltünteti a valóságot. A "mindent
vagysemmit" őrült logikája váltja fel a cselekvés logikáját, azt a logikát, amely mindig tudja,
hogy a kivánatos és a megvalósítható nem szükségképpen esik egybe, és hogy a
cselekvésnek megannyi elkerülhetetlen ellentmondás az ára meg a következménye,
példának okáért az az ellentmondás, amely a modern társadalomban az igazságosság és az
egyenlőség igénye közt figyelhetőmeg. Nem csoda, hogy az utópia könyörtelen logikája
egyeseket arra késztet, hogy az írásban keressenek menedéket, másokat arra, hogy az
elveszett paradicsom után sövarogíanak, megint másokat arra, hogy halomra gyilkolják
embertársaikat. De nem szeretném ezzel a negatívutópiaképpel befejezni eszmefuttatáso
mat. Épp ellenkezőleg, az utópia felszabadító funkciójára szeretnék rámutatni, jóllehet ezt
a funkciót teljesen elfedi tulajdon karikatúrája. Elképzelni a sehol-se-létezőt annyi, mint
szabad teret hagyni a lehetségesnek: ebből a szempontból az utópia akadályozza meg az
elvárási horizontnak a tapasztalat mezejével való összeolvadását. Az utópia tartja fcnn a távol
ságot a remény és a hagyomány közön.

Ennek a kettős elemzésnek a fényében, amellyel szemügyre vettük az ideológia és az
utópia funkcióit, azon is el kell gondolkodnunk, hogy miképpen keresztezi egymást az
utópia meg az ideológia a társadalmi tudatban. Minden jel arra vall, hogy ez a tudat arra a
feszüleségre épül rá, amely a közösségerösítö és a felforgató funkció közt figyelhetőmeg.
[... ] Minden úgy történik, mint hogyha a társadalmi tudat csak az utópia révén
gyakorolhatná a szertelen csapongást, a valóság megkettőzésénekfunkcióját pedig csakis
az ideológia révén. [...] Úgy látszik, hogy mindig szükség van utópiára, mivel az utópia
mindent radikálisan megkérdőjelező és az eszményi társadalomképet megfogalmazó
funkciója nélkül el se lehet képzelni az ideológiák radikális kritikáját. Ám ennek fordítottja
is igaz. Minden úgy történik, mintha az utópiát csak úgy lehetne kigyógyítani abból a
tébolyb6l, amelybe újra meg újra belecsúszik, ha az ideológia egészséges funkciójához
fordulunk segítségért, mivel kizárólag az ideológia képes felruházni egy történelmi
közösséget azzal, amit narratív identitásnak is nevezhetnénk. [...] Mindamellett, csakis
akkor lehet egy másuttról álmodozni, ha a társadalom - a szakadatlanul megújhodó
értelmezések révén - már szert tett a kiindulópontul szolgáló hagyományokra,
valamiféle narratív identitásra; másrészt azoknak az ideológiáknak, amelyek ezt az
identitást magukban rejtik, olyan tudatra van sZükségük, amely képes arra, hogy egy sehol
nem létező pontról nézzen szembe önmagával.
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