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ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΗ :
Τ Ο  Μ ΕΛ Α Ν Ι Π Ο Υ  ΕΛ ΕΙΠ Ε

Σε ένα παλιό ανέκδοτο από την πάλαι ποτέ Λαϊκή Δημοκρα
τία της Γερμανίας, ένας γερμανός εργάτης βρίσκει δουλειά 
στη Σιβηρία- γνωρίζοντας ότι όλη του η αλληλογραφία θα 
διαβάζεται από τους λογοκριτές, λέει στους φίλους του: «Ας 
καθορίσουμε έναν κανόνα: εάν το γράμμα που θα λάβετε είναι 
γραμμένο με συνηθισμένο μπλε μελάνι, τότε αυτά που λέει 
αληθεύουν αν είναι γραμμένο με κόκκινο μελάνι, τότε ό,τι σας 
γράφω είναι ψέματα.» Μετά από ένα μήνα, οι φίλοι του λαμ
βάνουν το πρώτο γράμμα, γραμμένο με μπλε μελάνι: «Τα 
πάντα εδώ είναι θαυμάσια: τα μαγαζιά είναι γεμάτα, υπάρχει 
άφθονο φαγητό, τα διαμερίσματα είναι μεγάλα και με καλή 
θέρμανση, οι κινηματογράφοι προβάλλουν ταινίες από τη Δύ
ση, κυκλοφορούν πολλές κοπέλες έτοιμες για σχέση -το μόνο 
πράγμα που δεν βρίσκει κανείς είναι κόκκινο μελάνι.» Η 
δομή εδώ είναι πολύ πιο εκλεπτυσμένη απ’ όσο ίσως φαντά
ζει: μολονότι ο εργάτης αδυνατεί να σημάνει με τον προκα
θορισμένο τρόπο ότι όσα λέει είναι ψέματα, επιτυγχάνει πα
ρά ταύτα να περάσει το μήνυμα. Πώς; Εγγράφοντας την ίδια 
την αναφορά στον κώδικα εντός του κωδικοποιημένου μηνύ
ματος, ως ένα από τα στοιχεία ταυ. Βέβαια, αυτό αποτελεί το 
κλασικό πρόβλημα της αυτοαναφορικότητας: εφόσον το γράμ
μα είναι γραμμένο με μπλε μελάνι, μήπως ολόκληρο το πε
ριεχόμενό του είναι αναληθές; Η απάντηση είναι πως το ίδιο 
το γεγονός ότι αναφέρεται η έλλειψη κόκκινου μελανιού απο
τελεί το σήμα που δηλώνει ότι θα έπρεπε να είχε γραφτεί με 
κόκκινο μελάνι. Το ωραίο εδώ είναι ότι αυτή η αναφορά της
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έλλειψης κόκκινου μελανιού επενεργεί όπως η αλήθεια ανε
ξαρτήτως της δικής της κυριολεκτικής αλήθειας: ακόμα κι αν 
το κόκκινο μελάνι ήταν στην πραγματικότητα διαθέσιμο, το 
ψέμα ότι δεν είναι διαθέσιμο αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για 
να καταφέρει κανείς να περάσει το αληθινό μήνυμα σε συνθή
κες λογοκρισίας.

Μήπως αυτό δεν συνιστά τη μήτρα μιας αποτελεσματικής 
κριτικής της ιδεολογίας -όχι μόνον σε «ολοκληρωτικές» συν
θήκες λογοκρισίας αλλά και, ενδεχομένως μάλιστα περισσό
τερο, στις πιο εκλεπτυσμένες συνθήκες της φιλελεύθερης λο
γοκρισίας; Ξεκινά κανείς συμφωνώντας ότι διαθέτει όσες ε
λευθερίες θέλει κι έπειτα απλώς προσθέτει ότι το μόνο που 
λείπει είναι το «κόκκινο μελάνι»: «αισθανόμαστε ελεύθεροι» 
διότι μας λείπει ακριβώς η απαραίτητη γλώσσα για να αρ
θρώσουμε την ανελευθερία μας. Η έλλειψη κόκκινου μελανιού 
σημαίνει ότι, σήμερα, οι κύριοι όροι που χρησιμοποιούμε για 
να κατονομάσουμε την παρούσα σύγκρουση -«πόλεμος κατά 
της τρομοκρατίας», «δημοκρατία και ελευθερία», «ανθρώπινα 
δικαιώματα» και ούτω καθεξής- είναι όροι ψευδείς, που φε
νακίζουν την αντίληψή μας για την κατάσταση αντί να μας 
επιτρέπουν να τη σκεφτούμε. Με τη συγκεκριμένη αυτή ση
μασία, οι ίδιες οι «ελευθερίες» μας χρησιμεύουν στο να απο
κρύψουν και να υποστυλώσουν τη βαθύτερη ανελευθερία μας. 
Πριν από εκατό χρόνια, τονίζοντας ότι η αποδοχή κάποιων 
παγιωμένων δογμάτων αποτελεί προϋπόθεση (για την απαί
τηση) πραγματικής ελευθερίας, ο Γκίλμπερτ Κηθ Τσέστερτον 
διέγνωσε με διορατικότητα το αντιδημοκρατικό δυναμικό της 
ίδιας της αρχής της ελευθερίας της σκέψης:

Μπορούμε γενικά να πούμε ότι η ελεύθερη σκέψη είναι η καλύ
τερη προστασία ενάντια στην ελευθερία. Εάν τη διαχειριστούμε 
με τρόπο μοντέρνο, η χειραφέτηση της νόησης του δούλου είναι ο 
καλύτερος τρόπος να αποτραπεί η χειραφέτηση του δούλου. Δι
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δάξτε του να ανησυχεί για  το αν θέλει να είναι ελεύθερος και 
δεν θα απελευθερωθεί.1

Μήπως τούτη η ανάλυση δεν αληθεύει απολύτως ως προς τη 
«μεταμοντέρνα» εποχή μας, με την ελευθερία αποδόμησης, 
αμφιβολίας, αποστασιοποίησης που τη χαρακτηρίζει; Δεν 
θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ισχυρισμός του Τσέστερτον είναι 
πανομοιότυπος μ ’ εκείνον του Καντ στο κείμενό του «Τι είναι 
διαφωτισμός;»: «Να σκέφτεστε όσο θέλετε και για ό,τι θέλε
τε. Αλλά να υπακούετε!» Διαφέρουν μόνον κατά το ότι ο Τσέ
στερτον είναι πιο συγκεκριμένος και διατυπώνει ανοιχτά το 
άρρητο παράδοξο του καντιανού συλλογισμού: η ελευθερία της 
σκέψης όχι μόνο δεν υποσκάπτει την πραγματική κοινωνική 
υποδούλωση, αλλά και της προσφέρει θετική υποστήριξη. Το 
παλιό ρητό «Μη σκέφτεσαι, υπάκουε!» στο οποίο αντιδρά ο 
Καντ είναι αναπαραγωγικό: στην πραγματικότητα, θρέφει 
την εξέγερση· μόνο μέσω της ελευθερίας της σκέψης διασφα
λίζεται η κοινωνική υποδούλωση. Επίσης, ο Τσέστερτον είναι 
αρκετά λογικός ώστε να υποστηρίξει το αντίστροφο του καν
τιανού ρητού: η πάλη για την ελευθερία χρειάζεται μιαν ανα
φορά σε κάποιο αναμφίλεκτο δόγμα.

Σε μια κλασική στιχομυθία από μια χολλυγουντιανή κωμω
δία σκρούμπολ* η κοπέλα ρωτά τον φίλο της: «Θέλεις να με 
παντρευτείς;» «Όχι!» «Σταμάτα ν’ αποφεύγεις το θέμα! Δώσ’ 
μου μια ντόμπρα απάντηση!» Κατά κάποιον τρόπο, η λογική 
στην οποία βασίζεται η κοπέλα είναι ορθή: γ ι’ αυτήν, η μόνη

1. Gilbert Keith Chesterton, Orthodoxy, Σαν Φρανσίσκο, Ignatius 
Press, 1995, σ. 114.

*  Screwball comedy: είδος ταινιών του Χόλλυγουντ στις αρχές της 
δεκαετίας του 1940, με χαρακτηριστικό την ταχύτητα (των διαλόγων, 
της πλοκής και των κινήσεων της κάμερας) που δημιουργεί την αίσθηση 
της σύγχυσης, της «παλαβομάρας». (Σ.τ.μ.)
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αποδεκτή ξεκάθαρη απάντηση είναι «Ναι!», συνεπώς οτιδή
ποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεκάθαρου «Όχι!», θε
ωρείται υπεκφυγή. Ασφαλώς ετούτη η λογική είναι και πάλι 
αυτή της αναγκαστικής επιλογής: είσαι ελεύθερος να αποφα
σίσεις, υπό τον όρο ότι θα κάνεις τη σωστή επιλογή. Μήπως 
και ένας ιερέας δεν θα βασιζόταν στο ίδιο παράδοξο σε μια 
φιλονικία με έναν σκεπτικιστή λαϊκό; ((Πιστεύεις στον Θεό;» 
«Όχι.» «Σταμάτα ν’ αποφεύγεις το θέμα! Δώσε μου μια ντό
μπρα απάντηση!» Και στην περίπτωση αυτή, κατά τη γνώμη 
του ιερέα, η μόνη ξεκάθαρη απάντηση είναι η αποδοχή της 
πίστης στον Θεό: η άρνησή της από τον άθεο, αντί να εκπρο
σωπεί μια σαφή αλλά εκ διαμέτρου αντίθετη τοποθέτηση, 
αποτελεί προσπάθεια να αντιπαρέλθει το θέμα της συνάντησης 
με το θείο. Μήπως το ίδιο δεν συμβαίνει και σήμερα με την 
επιλογή «δημοκρατία ή φονταμενταλισμός»; Δεν είναι απλού
στατα αδύνατον να επιλέξει κανείς τον «φονταμενταλισμό» 
εντός του πλαισίου που θέτουν οι όροι της επιλογής; Το προ
βληματικό στοιχείο στον τρόπο με τον οποίο η κυρίαρχη ιδε
ολογία μάς επιβάλλει την παραπάνω επιλογή δεν είναι ο «φο- 
νταμενταλισμός» αλλά μάλλον η ίδια η δημοκρατία: ως εάν η 
μόνη εναλλακτική λύση στον «φονταμενταλισμό» να ήταν το 
πολιτικό σύστημα της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημο
κρατίας.



Π Α Θ Η  Τ Ο Υ  Π Ρ Α ΓΜ Α Τ ΙΚ Ο Υ , 
Π Α Θ Η  Τ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ο Μ Ο Ι Ω Σ Η Σ

1

Όταν, τον Ιούλιο του 1953, πηγαίνοντας από το σπίτι του στο 
θέατρό του, ο Μπρεχτ προσπέρασε τη φάλαγγα των σοβιετι
κών αρμάτων μάχης που κατευθυνόταν προς τη Sudinallee για 
να πατάξει την εξέγερση των εργατών, τη χαιρέτησε, και, αρ
γότερα την ίδια μέρα, έγραψε στο ημερολόγιό του ότι, τη 
στιγμή εκείνη, ένιωσε για πρώτη φορά στη ζωή του τον πει
ρασμό να προσχωρήσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα, του οποίου 
ποτέ δεν είχε υπάρξει μέλος. Αυτό που συνέβη δεν ήταν ότι ο 
Μπρεχτ ανέχτηκε τη βαναυσότητα της καταστολής με την 
ελπίδα ότι θα έφερνε ένα ανθηρό μέλλον αυτή καθαυτή η 
σκληρότητα της βίας έγινε αντιληπτή ως ένδειξη αυθεντικό
τητας. .. Δεν πρόκειται άραγε για μια υποδειγματική περί
πτωση αυτού που ο Αλαίν Μπαντιού έχει εντοπίσει ως κύριο 
γνώρισμα του εικοστού αιώνα, ((του πάθους για το Πραγμα
τικό [la passion du reeZ]»;1 Σε αντίθεση με τον δέκατο ένατο 
αιώνα των ουτοπικών ή ((επιστημονικών» προγραμμάτων και 
ιδεωδών, των σχεδίων για το μέλλον, ο εικοστός αιώνας απο- 
σκοπούσε να επιφέρει το ίδιο το πράγμα, να πραγματοποιήσει 
άμεσα την ποθούμενη Νέα Τάξη. Η έσχατη και καθοριστική 
στιγμή του εικοστού αιώνα ήταν η άμεση εμπειρία του Πραγ
ματικού ως αντιθέτου της καθημερινής κοινωνικής πραγματι
κότητας -το Πραγματικό στην ακρότατη βία του ως τίμημα

1. Πρβλ. Alain Badiou, Le siecle, υπό έκδοση στις Editions du Seuil, 
Παρίσι.
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που πρέπει να πληρωθεί για το ξεφλούδισμα των απατηλών 
επιστρωμάτων της πραγματικότητας.

Στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, ο 
Ερνστ Γιούνγκερ ήδη εξυμνούσε τη μάχη σώμα με σώμα ως 
την αυθεντική διυποκειμενική συνάντηση: η αυθεντικότητα 
έγκειται στην πράξη της βίαιης παράβασης, από το λακανικό 
Πραγματικό -το Πράγμα που αντιμετωπίζει η Αντιγόνη όταν 
παραβιάζει την τάξη της Πόλης- ως την μπαταϊγιανή υπερβο
λή. Στο πεδίο της ίδιας της σεξουαλικότητας, ιερή εικόνα 
αυτού του «πάθους για το πραγματικό» είναι η ταινία του 
Όσιμα Η  αυτοκρατορία των αισθήσεων, μια ιαπωνική καλτ 
ταινία της δεκαετίας του 1970, όπου η ερωτική σχέση του 
ζευγαριού παίρνει μια ριζοσπαστική τροπή με τον αμοιβαίο 
βασανισμό μέχρι θανάτου. Και η ύστατη μορφή του πάθους για 
το Πραγματικό δεν είναι άραγε η δυνατότητα που μας προ
σφέρουν οι δικτυακοί τόποι σκληρού πορνό να παρατηρήσουμε 
το εσωτερικό ενός κόλπου από την οπτική γωνία μιας μικρο- 
σκοπικής κάμερας τοποθετημένης στην κορυφή του διεισδύον- 
τος δονητή; Στο ακραίο αυτό σημείο, προκύπτει μια ανατρο
πή: όταν φτάνουμε πολύ κοντά στο επιθυμητό αντικείμενο, η 
ερωτική γοητεία μετατρέπεται σε αηδία στη θέα του Πραγ
ματικού της γυμνής σάρκας.2

Στην κουβανική επανάσταση διακρίνεται με σαφήνεια μια 
άλλη εκδοχή του «πάθους για το Πραγματικό» ως αντιθέτου

2. Ας προσθέσω μια παρατήρηση από την προσωπική μου εμπειρία: 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ασχολιόμουν περισσότερο με τις 
πολιτικές υποθέσεις της Σλοβενίας, βίωσα τη δική μου σύγκρουση με το 
πάθος για το Πραγματικό- όταν εξετάστηκε το ενδεχόμενο να αναλάβω 
κάποια κυβερνητική θέση, η μόνη που με ενδιέφερε ήταν αυτή του υπουρ
γού Εσωτερικών ή του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών -η  ιδέα να 
υπηρετήσω ως υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας ή Επιστημών μού φαινό
ταν παντελώς γελοία, ούτε καν άξια να τη σκεφτώ σοβαρά.
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της ((παροχής αγαθών» στην κοινωνική πραγματικότητα. Κά
νοντας την ανάγκη αρετή, η σημερινή Κούβα συνεχίζει ηρωικά 
να προκαλεί και να αψηφά την καπιταλιστική λογική της πα
ραγωγής απορριμμάτων και της σχεδιασμένης αχρησίας: πολ
λά από τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται εκεί, στη Δύση τα 
μεταχειρίζονται ως απορρίμματα -όχι μόνον τα παροιμιώδη 
αμερικανικά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1950, τα οποία ως 
εκ θαύματος εξακολουθούν να λειτουργούν, αλλά ακόμα και 
δεκάδες κίτρινα καναδικά σχολικά λεωφορεία (με παλιές ζω
γραφισμένες επιγραφές στα γαλλικά ή στα αγγλικά, ακόμα 
απολύτως ευανάγνωστες), τα οποία έχουν πιθανώς δοθεί εν 
είδει δώρου στην Κούβα, όπου χρησιμοποιούνται στις δημό
σιες μεταφορές.3 Έχουμε έτσι το παράδοξο ότι, στη φρενήρη 
εποχή του παγκόσμιου καπιταλισμού, το κύριο αποτέλεσμα 
της επανάστασης είναι ότι φέρνει την κοινωνική δυναμική σε 
κατάσταση ακινησίας -πρόκειται για το οφειλόμενο τίμημα 
για τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο καπιταλιστικό δίκτυο.

3. Η εξωτερικότητα ως προς τον καπιταλισμό είναι επίσης ευδιάκρι
τη στον τρόπο με τον οποίο η Κούβα συνεχίζει να βασίζεται στην παλιά 
καλή σοσιαλιστική στάση της συμβολικής λογιστικής: προκειμένου να 
γίνουν οι κατάλληλοι υπολογισμοί, κάθε συμβάν οφείλει να εγγράφει στον 
μεγάλο Άλλο. Στον πίνακα ανακοινώσεων ενός ξενοδοχείο της Αβάνας το 
2001, υπήρχε το ακόλουθο σημείωμα: ((Αγαπητοί μας πελάτες, προκει
μένου να φέρουμε σε πέρας το πρόγραμμα απολύμανσης του ξενοδοχείου 
μας, το ξενοδοχείο θα απολυμανθεί στις 9 Φεβρουάριου από τις 3 μ.μ. ώς 
τις 9 μ.μ.)). Προς τι αυτός ο αναδιπλασιασμός; Γιατί δεν πληροφορούνται 
απλώς οι πελάτες ότι το ξενοδοχείο θα απολυμανθεί; Για ποιο λόγο η 
απολύμανση χρειάζεται την κάλυψη ενός «προγράμματος απολύμανσης»; 
(Παρεμπιπτόντως, μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω αν αυτός είναι ο 
τρόπος με τον οποίο, στις συνθήκες αυτές, προτείνει κανείς μια ερωτική 
συνεύρεση: όχι η συνήθης διαδικασία σαγήνευσης αλλά «Αγαπητή μου, 
προκειμένου να φέρουμε σε πέρας το σεξουαλικό μας πρόγραμμα, γιατί 
δεν...».)
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Συναντάμε, στο σημείο αυτό, μια παράξενη συμμετρία ανά
μεσα στην Κούβα και τις δυτικές «μεταβιομηχανικές» κοινω
νίες: σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η φρενήρης κινητοποίηση 
αποκρύπτει μια πιο θεμελιώδη ακινησία. Στην Κούβα, η επα
ναστατική κινητοποίηση αποκρύπτει την κοινωνική συμφόρη
ση' στην ανεπτυγμένη Δύση, η φρενήρης κοινωνική δραστη
ριότητα αποκρύπτει τη βασική μονοτονία του παγκόσμιου κα
πιταλισμού, την απουσία Συμβάντος...

Ο Βάλτερ Μπένγιαμιν όρισε τη μεσσιανική στιγμή ως 
Dialektik irn Stillstand, διαλεκτική εν στάσει: στην προσδοκία 
ενός Μεσσιανικού Συμβάντος, η ζωή ακινητοποιείται. Δεν συ
ναντάμε άραγε στην Κούβα μια παράξενη πραγματοποίηση 
αυτού του φαινομένου, ένα είδος αρνητικού μεσσιανικού χρό
νου, δηλαδή την κοινωνική στασιμότητα όπου «το τέλος του 
χρόνου πλησιάζει» και όλοι περιμένουν το Θαύμα αυτού που θα 
συμβεί όταν πεθάνει ο Κάστρο και καταρρεύσει ο σοσιαλι
σμός; Δεν είναι συνεπώς απορίας άξιον ότι, εκτός των πολι
τικών ειδήσεων και ρεπορτάζ, στην κουβανική τηλεόραση κυ
ριαρχούν τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας -ο αριθμός τους 
είναι απίστευτος και η διάρκειά τους φτάνει τις πέντε με έξι 
ώρες την ημέρα. Παραδόξως, η ίδια η επιστροφή στην αντι- 
μεσσιανική καπιταλιστική κανονικότητα βιώνεται ως το αντι
κείμενο της μεσσιανικής προσδοκίας -ως κάτι που η χώρα 
απλώς αναμένει, σε μια κατάσταση παγωμένης ζωντάνιας.

Στην Κούβα, οι ίδιες οι αποκηρύξεις βιώνονται/επιβάλλον- 
ται ως αποδείξεις της αυθεντικότητας του επαναστατικού 
Συμβάντος -ό,τι αποκαλείται λογική του ευνουχισμού στην 
ψυχανάλυση. Ολόκληρη η κουβανική ιδεολογικοπολιτική ταυ
τότητα εδράζεται στην πίστη στον ευνουχισμό (δεν είναι απο
ρίας άξιον ότι ο Ηγέτης ονομάζεται Φιντέλ Κάστρο!): το 
αντίγραφο του Συμβάντος είναι η αυξανόμενη αδράνεια της 
κοινωνικής ύπαρξης/ζωής: μια χώρα παγωμένη στον χρόνο, με 
παλιά κτίρια σε κατάσταση παρακμής. Το θέμα δεν είναι ότι
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το επαναστατικό Συμβάν «προδόθηκε» από τη θερμιδωριανή 
εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων, αλλά μάλλον ότι η 
ίδια η επιμονή στο Συμβάν επέφερε ακινητοποίηση στο επί
πεδο της θετικής κοινωνικής ύπαρξης. Τα παρακμάζοντα κτί
ρια είναι η απόδειξη της πίστης στο Συμβάν. Δεν θα πρέπει 
λοιπόν να προκαλεί έκπληξη ότι η επαναστατική εικονογραφία 
στη σημερινή Κούβα βρίθει από χριστιανικές αναφορές -από
στολοι της Επανάστασης, εξύψωση του Τσε σε χριστιανίζουσα 
φυσιογνωμία, σε Αιώνιο ((do Etemo», όπως τιτλοφορείται το 
τραγούδι που ο Κάρλος Πουέμπλα τραγουδά γ ι’ αυτόν): όταν η 
αιωνιότητα παρεμβαίνει στον χρόνο, ο χρόνος περιέρχεται σε 
ακινησία. Ας μην απορούμε που, το 2001, η Αβάνα έδινε βα
σικά την εντύπωση μιας πόλης εγκαταλελειμμένης από τους 
γηγενείς κατοίκους της, που την είχαν πλέον αναλάβει κατα
λήψιες -άνθρωποι εκτός τόπου σε τούτα τα μεγαλοπρεπή πα
λιά κτίρια, των οποίων τους μεγάλους χώρους είχαν διαιρέσει 
με ξύλινα χωρίσματα, και ούτω καθεξής. Στο σημείο αυτό, 
είναι αποκαλυπτική η εικόνα της Κούβας που αποκομίζουμε 
από κάποιον σαν τον Πέδρο Χουάν Γκουτιέρες (από το βιβλίο 
του Βρόμικη τριλογία της Αβάνας): έχουμε την κουβανική 
«ύπαρξη» ως αντίθετο του επαναστατικού Συμβάντος -την 
καθημερινή πάλη για επιβίωση, την απόδραση στο βίαιο ασύ
δοτο σεξ, την εκμετάλλευση του παρόντος χωρίς σχέδια προ
σανατολισμένα προς το μέλλον. Η αισχρή αδράνεια αποτελεί 
την «αλήθεια» του επαναστατικού Τψηλού [Sublime].4

4. Την καλύτερη έκφραση της ιδιαιτερότητας της κουβανικής επανά
στασης αποτελεί το δίπολο Φιντέλ εναντίον Τσε Γκεβάρα: αφενός υπάρχει 
ο Φιντέλ, ο πραγματικός Ηγέτης, η ύπατη αυθεντία του Κράτους, και 
αφετέρου ο Τσε, ο αιώνια επαναστατημένος αντάρτης, ο οποίος δεν μπο
ρούσε να παραιτηθεί περιοριζόμενος απλώς σε μια διαχείριση του κρά
τους. Η κατάσταση αυτή δεν μοιάζει άραγε με μια Σοβιετική Ένωση όπου 
ο Τρότσκυ δεν θα είχε καθαιρεθεί ως αρχιπροδότης; Φανταστείτε στα
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Μήπως και η αποκαλούμενη φονταμενταλιστική τρομοκρα
τία δεν αποτελεί επίσης έκφραση του πάθους για το Πραγμα
τικό; Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ένα από τα παρεπό
μενα της κατάρρευσης του κινήματος διαμαρτυρίας της Νέας 
Αριστεράς στη Γερμανία ήταν η τρομοκρατία της Φράξιας 
Κόκκινος Στρατός (της ((συμμορίας» Μπάαντερ-Μάινχοφ και 
ούτω καθεξής)- λανθάνουσα προκείμενή της ήταν πως η απο
τυχία του φοιτητικού κινήματος είχε αποδείξει ότι οι μάζες 
είχαν τόσο βαθιά βυθιστεί στην απολιτική καταναλωτική στά
ση τους ώστε ήταν αδύνατον να αφυπνιστούν μέσω της κλα
σικής πολιτικής διαπαιδαγώγησης και συνειδητοποίησης -  
χρειαζόταν μια πιο βίαιη παρέμβαση για να ταρακουνηθούν 
από το ιδεολογικό μούδιασμά τους, την υπνωτική καταναλω
τική κατάστασή τους, και μόνον άμεσες βίαιες παρεμβάσεις, 
όπως οι βομβιστικές επιθέσεις σε σουπερμάρκετ, θα είχαν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ίδιο δεν ισχύει, σε διαφορετικό επί
πεδο, και για τη σημερινή φονταμενταλιστική τρομοκρατία; 
Στόχος της δεν είναι να μας αφυπνίσει, εμάς τους πολίτες της 
Δύσης, από το μούδιασμά μας, από το βύθισμά μας στο κα
θημερινό μας ιδεολογικό σύμπαν;

μέσα της δεκαετίας του 1920, ο Τρότσκυ να είχε μεταναστεύσει και να είχε 
απαρνηθεί τη σοβιετική υπηκοότητα προκειμένου να υποδαυλίσει τη μό
νιμη επανάσταση σε όλον τον κόσμο, και ότι σύντομα πέθαινε -μετά τον 
θάνατό του ο Στάλιν θα τον είχε εξυψώσει σε αντικείμενο λατρείας... 
Βέβαια, μια τέτοια πίστη στην Υπόθεση («Socialismo ο muerte!» [Σοσια
λισμός ή θάνατος!]), στο βαθμό που αυτή η Τπόθεση ενσαρκώνεται στον 
Ηγέτη, μπορεί εύκολα να εκφυλιστεί σε ετοιμότητα του Ηγέτη να θυσιά
σει (όχι τον εαυτό του για τη χώρα, αλλά) την ίδια τη χώρα για τον εαυτό 
του, για την Τπόθεση του. (Ομοίως, η απόδειξη την αληθινής πίστης σε 
έναν ηγέτη δεν είναιτο γεγονός ότι κάποιος είναι έτοιμος να δεχτεί σφαίρες 
για  εκείνον. Πάνω και πέρα από αυτό, οφείλει κανείς να είναι έτοιμος να 
δεχτεί μια σφαίρα από εκείνον -να δεχτεί να τον εγκαταλείψει ή να τον 
θυσιάσει ο ηγέτης εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους υψηλότερους στόχους του.)
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Τα δύο τελευταία παραδείγματα υποδεικνύουν το θεμελιώ
δες παράδοξο του πάθους για το Πραγματικό: αποκορυφώνε
ται στο φαινομενικά αντίθετό του, σε ένα θεατρικό θέαμα -από 
τις σταλινικές δίκες-παρωδίες μέχρι τις θεαματικές τρομο
κρατικές πράξεις.5 Οπότε, αν το πάθος για το Πραγματικό 
καταλήγει στην απλή προσομοίωση μιας θεαματικής ψευδαί
σθησης τον Πραγματικού, τότε, σε μια επακριβή αναστροφή, 
το «μεταμοντέρνο» πάθος για την προσομοίωση καταλήγει σε 
μια βίαιη επιστροφή στο πάθος για το Πραγματικό. Ας πά
ρουμε το φαινόμενο των «χαρακωμένων» (ανθρώπων, γυναι
κών ως επί το πλείστον, που βιώνουν μια ακαταμάχητη πα- 
ρόρμηση να χαρακωθούν με ξυράφια ή να τραυματιστούν με 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο)· πρόκειται για ένα φαινόμενο αυ
στηρά παράλληλο με το γεγονός ότι το περιβάλλον μας καθί
σταται εικονικό: αντιπροσωπεύει μια απεγνωσμένη στρατη
γική επιστροφής στο Πραγματικό του σώματος. Ως τέτοιο, θα 
πρέπει να αντιπαραθέσουμε το χαράκωμα με τα κανονικά τα
τουάζ πάνω στο σώμα, που εγγυώνται την ένταξη του ατόμου 
στην (εικονική) συμβολική τάξη -το πρόβλημα με τους «χα
ρακωμένους» είναι το ακριβώς αντίθετο, συγκεκριμένα ότι 
διεκδικούν την ίδια την πραγματικότητα. Το χαράκωμα ούτε 
αυτοκτονικό είναι ούτε υποδηλώνει μιαν επιθυμία αυτοεξου-

5. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, θα πρέπει να σημειώσουμε πώς ο στα
λινισμός -με το ωμό «πάθος του για το Πραγματικό», την ετοιμότητα του 
να θυσιάσει εκατομμύρια ζωές στον σκοπό του, να μεταχειριστεί τους 
ανθρώπους ως περιττούς και αναλώσιμους- ήταν ταυτοχρόνως το καθε
στώς το πλέον ευαίσθητο όσον αφορά την τήρηση των προσχημάτων: 
αντιδρούσε με απόλυτο πανικό όποτε επαπειλούνταν η διασάλευση αυτών 
των προσχημάτων (ας πούμε, στο ενδεχόμενο να αναφερθεί από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης κάποιο ατύχημα που αποκάλυπτε την αποτυχία του 
καθεστώτος: στα σοβιετικά μέσα ενημέρωσης δεν υπήρχαν μαύρα χρονι
κά, ρεπορτάζ για την εγκληματικότητα ή την πορνεία, ούτε βέβαια για 
εργατικές ή δημόσιες διαμαρτυρίες).
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δετέρωσης- αποτελεί μάλλον μια ριζική προσπάθεια να ανα
κτηθεί ένα στήριγμα στην πραγματικότητα, ή (και πρόκειται 
για μιαν άλλη όψη του ίδιου φαινομένου) να αποκτήσει το εγώ 
σταθερά θεμέλια στη σωματική πραγματικότητα, ενάντια στο 
ανυπόφορο άγχος που προκαλεί η αντίληψη του εαυτού ως 
ανύπαρκτου. Οι χαρακωμένοι λένε συνήθως ότι, μόλις βλέπουν 
το ζεστό κόκκινο αίμα να αναβλύζει από το τραύμα που έχουν 
καταφέρει οι ίδιοι στον εαυτό τους, νιώθουν πάλι ζωντανοί, 
βαθιά ριζωμένοι στην πραγματικότητα.6 Συνεπώς, μολονότι 
το χαράκωμα αναμφισβήτητα συνιστά παθολογικό φαινόμενο, 
εντούτοις είναι μια παθολογική προσπάθεια να ανακτηθεί ένα 
είδος κανονικότητας, να αποφευχθεί μια ολική ψυχωτική κα
τάρρευση.

Στη σημερινή αγορά, βρίσκουμε μιαν ολόκληρη σειρά 
προϊόντων που στερούνται τις κακοήθεις ιδιότητες τους: καφέ 
χωρίς καφεΐνη, κρέμα χωρίς λιπαρά, μπίρα χωρίς αλκοόλ... 
Ο κατάλογος συνεχίζεται: περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το 
εικονικό σεξ ως σεξ χωρίς σεξ, το δόγμα του Κόλιν Πάουελ 
περί πολέμου χωρίς απώλειες (για την πλευρά μας, βέβαια) ως 
εχθροπραξία χωρίς εχθροπραξία, τον σύγχρονο αναπροσδιο- 
ρισμό της πολιτικής ως τέχνης της διοίκησης των εμπειρογνω
μόνων, δηλαδή ως πολιτικής χωρίς πολιτική, και την ανεκτική 
πολυπολιτισμικότητα των ημερών μας ως εμπειρία ενός Άλ
λου που στερείται Ετερότητας (βλέπουμε έναν εξιδανικευμένο 
Άλλο που χορεύει συναρπαστικούς χορούς και έχει μια οικο
λογικά γερή ολιστική προσέγγιση της πραγματικότητας, ενώ 
πρακτικές όπως οι ξυλοδαρμοί των γυναικών από τους συζύ
γους τους παραμένουν εκτός του οπτικού μας πεδίου ...). Η 
Εικονική Πραγματικότητα απλούστατα γενικεύει αυτή τη 
διαδικασία που συνίσταται στην προσφορά ενός προϊόντος

6. Πρβλ. Marilee Strong, The Bright Red Scream, Λονδίνο, Virago, 
2000.
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στερημένου της ουσίας του: παρέχει την ίδια την πραγματι
κότητα στερημένη της ουσίας της, του σκληρού ανθεκτικού πυ
ρήνα του Πραγματικού -ακριβώς όπως ο καφές χωρίς καφεΐ
νη έχει τη μυρωδιά και τη γεύση του πραγματικού καφέ χω
ρίς ωστόσο να είναι πραγματικός καφές, έτσι και η Εικονική 
Πραγματικότητα βιώνεται ως πραγματικότητα χωρίς να εί
ναι. Εντούτοις, εκείνο που συμβαίνει στο τέλος αυτής της δια
δικασίας εικονικοποίησης είναι ότι αρχίζουμε να βιώνουμε την 
ίδια την ((πραγματική πραγματικότητα» σαν μια εικονική ον
τότητα. Για τη συντριπτική πλειονότητα του κοινού, οι ανα
τινάξεις των πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου ήταν 
συμβάντα στην τηλεοπτική οθόνη- όταν παρακολουθούσαμε το 
συχνά επαναλαμβανόμενο πλάνο των φοβισμένων ανθρώπων 
που έτρεχαν προς τη μηχανή λήψης, μπροστά από το γιγαν- 
τιαίο σύννεφο σκόνης που σήκωσε ο υπό κατάρρευση πύργος, 
το ίδιο το καδράρισμα του πλάνου δεν μας θύμιζε άραγε τα 
θεαματικά πλάνα των ταινιών καταστροφής, σαν να ήταν ένα 
ειδικό εφέ που ξεπέρασε όλα τα άλλα, αφού -όπως ήδη γνώ
ριζε ο Τζέρεμυ Μπένθαμ -  η πραγματικότητα είναι η καλύ
τερη επίφαση του εαυτού της;

Και μήπως η σύγκριση, η σχέση ανάμεσα στην επίθεση στο 
Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και τις χολλυγουντιανές ταινίες 
καταστροφής δεν είναι ανάλογη μ’ εκείνην μεταξύ ταινιών πα
ράνομου, βίαιου πορνό και συνηθισμένης σαδομαζοχιστικής 
πορνογραφίας; Αυτό είναι το στοιχείο αλήθειας που εμπεριέ
χει η προκλητική δήλωση του Καρλ-Χάινζ Στοκχάουζεν σύμ
φωνα με την οποία η πρόσκρουση των αεροπλάνων στους Δ ί
δυμους Πύργους αποτέλεσε το ύστατο έργο τέχνης: μπορούμε 
να αντιληφθούμε την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων ως την 
κατάληξη, το σημείο κλιμάκωσης του «πάθους για το Πραγ
ματικό» που χαρακτήριζε την τέχνη του εικοστού αιώνα -οι 
ίδιοι οι «τρομοκράτες» δεν έκαναν την επίθεση πρωτίστως για 
να προκαλέσουν πραγματικές υλικές ζημιές αλλά για τη θεα
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ματική επίπτωσή της. Όταν, κάμποσες μέρες μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου του 2001, το βλέμμα μας έμενε καθηλωμένο από 
τις εικόνες του αεροπλάνου που χτυπούσε έναν από τους Δ ί
δυμους Πύργους, όλοι αναγκαστήκαμε να βιώσουμε τι είναι ο 
«καταναγκασμός επανάληψης» και η jouissance* πέραν της 
αρχής της ευχαρίστησης: θέλαμε να δούμε την εικόνα κατ’ επα
νάληψη. Τα ίδια πλάνα επαναλαμβάνονταν ad nauseam, και η 
ανοίκεια ικανοποίηση που παίρναμε ήταν η jouissance στην κα
θαρότερη μορφή της. Μόνον όταν παρακολουθήσαμε στην τη
λεόραση την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων, στάθηκε δυ
νατό να βιώσουμε το ψεύδος των «τηλεοπτικών reality shows»: 
ακόμα κι όταν αυτές οι εκπομπές φιλοδοξούν να είναι ((γνή
σιες», οι άνθρωποι εξακολουθούν να υποδύονται -απλούστατα 
υποδύονται τον εαυτό τους. Η κλασική διευκρίνιση σε ένα μυ
θιστόρημα (((Οι χαρακτήρες του κειμένου είναι φανταστικοί, 
οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα είναι καθαρά 
συμπτωματική») ισχύει επίσης για όσους συμμετέχουν σε 
σαπουνοριάλιτυ**: αυτό που βλέπουμε είναι επινοημένοι χα
ρακτήρες, ακόμα κι αν υποδύονται τον εαυτό τους για τα καλά.

Το αυθεντικό πάθος του εικοστού αιώνα για διείσδυση στο 
Πραγματικού Πράγμα (τελικώς, στο καταστροφικό Κενό), 
μέσω ενός ιστού προσομοιώσεων που συγκροτεί την πραγμα
τικότητά μας, αποκορυφώνεται έτσι στην ανατριχίλα του 
Πραγματικού ως ύστατου ((εφέ» περιζήτητου είτε στα ψηφια
κά ειδικά εφέ και στην τηλεόραση των reality shows είτε στην 
ερασιτεχνική πορνογραφία και στις ταινίες παράνομου, βίαιου 
πορνό. Οι ταινίες τούτες που προσφέρουν το ((πραγματικό 
πράγμα» ίσως αποτελούν την ύστατη αλήθεια της Εικονικής

*  Απόλαυση. (Σ.τ.μ.)
* *  Reality soaps: εκπομπές όπως το «Big Brother», «ένα είδος σα

πουνόπερας που πλησιάζει το ερασιτεχνικό πορνό», κατά τον συγγραφέα. 
(Σ.τ.μ.)
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Πραγματικότητας. Τπάρχει μια στενή σύνδεση ανάμεσα στην 
εικονικοποίηση της πραγματικότητας και στην ανάδυση ενός 
απέραντου σωματικού πόνου, πολύ πιο ισχυρού από τον συνή
θη: μήπως ο συνδυασμός βιογενετικής και Εικονικής Πραγ
ματικότητας δεν διανοίγει νέες «επαυξημένες» δυνατότητες 
βασανιστηρίων, νέους και ανήκουστους ορίζοντες διεύρυνσης 
της ικανότητάς μας να αντέξουμε τον πόνο (διευρύνοντας την 
αισθητήρια ικανότητά μας να τον υπομείνουμε, εφευρίσκοντας 
νέους τρόπους να τον προκαλούμε); Ενδεχομένως να περιμένει 
επίσης την πραγματοποίησή της η ύστατη σαδική εικόνα ενός 
«μη νεκρού» θύματος βασανιστηρίων που μπορεί να αντέξει 
ατελείωτο πόνο χωρίς να έχει στη διάθεσή του τη διαφυγή 
προς το θάνατο.

Η απόλυτη αμερικανική παρανοϊκή φαντασίωση αναφέρε- 
ται σε ένα άτομο που ζει σε κάποια μικρή ειδυλλιακή πόλη της 
Καλιφόρνιας, σε έναν καταναλωτικό παράδεισο, και το οποίο 
αρχίζει ξαφνικά να υποψιάζεται ότι ο κόσμος όπου ζει είναι 
πλαστός, ένα θέαμα σκηνοθετημένο για να πειστεί ότι ζει σε 
έναν πραγματικό κόσμο, ενώ όλοι γύρω του είναι στην πραγ
ματικότητα ηθοποιοί και κομπάρσοι σε ένα γιγαντιαίο σόου. 
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της φαντασίωσης είναι η 
ταινία του Πήτερ Γουήρ Τρούμαν Σόον (1998), στην οποία ο 
Τζιμ Κάρρεϋ υποδύεται έναν υπάλληλο σε μια κωμόπολη που 
ανακαλύπτει σταδιακά την αλήθεια, ότι πρωταγωνιστεί σε 
ένα μόνιμο εικοσιτετράωρο τηλεοπτικό θέαμα: η γενέτειρά 
του είναι στην πραγματικότητα ένα γιγαντιαίο σκηνικό στού
ντιο, με μηχανές λήψης που τον ακολουθούν παντού. Μεταξύ 
των προδρόμων της ταινίας, αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε το 
βιβλίο του Φίλιπ Κ. Ντικ Time out of Joint \0  εξαρθρωμένος 
χρόνος] (1959), όπου ο ήρωας, που ζει μια σεμνή καθημερινή 
ζωή σε μια ειδυλλιακή κωμόπολη της Καλιφόρνιας στα τέλη 
της δεκαετίας του 1950, ανακαλύπτει σταδιακά ότι ολόκληρη η 
πόλη είναι μια απομίμηση, σκηνοθετημένη για να τον κρατά
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ικανοποιημένο. ... Η βαθύτερη εμπειρία του Time out of Joint 
και του Τρονμαν Σόον είναι ότι ο καταναλωτικός καλιφορνέ- 
ζικος παράδεισος του ύστερου καπιταλισμού, ακριβώς λόγω 
της υπερ-πραγματικότητάς του, είναι κατά κάποιον τρόπο μη 
πραγματικός, ανούσιος, ότι στερείται υλικής αδράνειας. Η ίδια 
διαδικασία εξάλειψης της πραγματικότητας της φρίκης συνε
χίστηκε μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων: ενώ ο 
αριθμός των θυμάτων -3.000— επαναλαμβάνεται συνεχώς, εί
ναι εκπληκτικό πόσο λίγα βλέπουμε από το πραγματικό μακε
λειό -δεν έχουμε εικόνες ακρωτηριασμένων σωμάτων, αίμα
τος, απεγνωσμένων προσώπων ετοιμοθάνατων ανθρώπων... 
σε σαφή αντίθεση με τα ρεπορτάζ σχετικά με τις καταστροφές 
στον Τρίτο Κόσμο, όπου το όλο ζήτημα είναι να βγει λαβράκι 
με κάποια μακάβρια λεπτομέρεια: Σομαλοί που πεθαίνουν 
από πείνα, βιασμένες Βόσνιες, αποκεφαλισμένοι άνδρες. Τα 
πλάνα αυτά συνοδεύονται πάντα από την προειδοποίηση ότι 
«μερικές από τις εικόνες που θα δείτε είναι εξαιρετικά παρα
στατικές και ενδέχεται να αναστατώσουν τα παιδιά» -μια προ
ειδοποίηση που ουδέποτε την ακούσαμε στα ρεπορτάζ για την 
κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων. Μήπως αυτό δεν συνιστά 
μιαν επιπλέον απόδειξη του τρόπου με τον οποίο, ακόμα και 
σε τούτη την τραγική στιγμή, διατηρείται η απόσταση που 
χωρίζει Εμάς από Αυτούς, από την πραγματικότητά τους: η 
πραγματική φρίκη συμβαίνει εκεί, όχι εδώ;7

7. Ιδού μια επιπλέον περίπτωση ιδεολογικής λογοκρισίας: όταν το 
CNN έπαιρνε συνέντευξη από τις χήρες των πυροσβεστών, η πλειονότητά 
τους έδινε την αναμενόμενη παράσταση: κλάματα, προσευχές... όλες ε
κτός από μία, η οποία, χωρίς να χύσει ούτε ένα δάκρυ, απάντησε ότι δεν 
προσεύχεται για τον νεκρό σύζυγό της, γιατί ξέρει ότι οι προσευχές δεν 
πρόκειται να τον φέρουν πίσω. 'Οταν ρωτήθηκε εάν ονειρεύεται την εκδί
κηση, είπε ήρεμα ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αληθινή προδοσία απέναντι στον 
ανδρα της: εάν είχε επιζήσει, θα είχε επιμείνει ότι το χειρότερο που θα
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Οπότε, το ζήτημα δεν είναι μόνον ότι το Χόλλυγουντ θέτει 
επί σκηνής μια προσομοίωση πραγματικής ζωής, που όμως 
στερείται του βάρους και της αδράνειας της υλικότητας -στην 
καταναλωτική κοινωνία του ύστερου καπιταλισμού, η ίδια η 
«πραγματική κοινωνική ζωή» αποκτά, κατά κάποιον τρόπο, 
τα γνωρίσματα μιας σκηνοθετημένης απομίμησης, με τους 
γείτονές μας να συμπεριφέρονται στην «πραγματική» ζωή 
σαν ηθοποιοί του θεάτρου και σαν κομπάρσοι... Και πάλι, η 
έσχατη αλήθεια του ωφελιμιστικού σύμπαντος του καπιταλι
σμού που στερείται πνευματικότητας είναι η εξαΰλωση της 
ίδιας της «πραγματικής ζωής», το ότι αντιστρέφεται σε φα- 
σματικό σόου. Μεταξύ άλλων, ο Κρίστοφερ Ίσεργουντ απέ
δωσε την πλασματικότητατης αμερικανικής καθημερινής ζω
ής, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του δωματίου ενός μοτέλ: 
«Τα αμερικανικά μοτέλ είναι μη πραγματικά!... Έχουν σχε
διαστεί εσκεμμένα για να είναι μη πραγματικά... Οι Ευρω
παίοι μάς μισούν επειδή έχουμε αποσυρθεί για να ζήσουμε στο 
εσωτερικό των διαφημίσεών μας, όπως οι ερημίτες που κατα
φεύγουν στις σπηλιές τους για να αφοσιωθούν στο διαλογι
σμό.» Εδώ κυριολεκτικά υλοποιείται η ιδέα της «σφαίρας» του 
Πέτερ Σλότερντάικ, μιας γιγαντιαίας μεταλλικής σφαίρας που 
περιβάλλει και απομονώνει ολόκληρη την πόλη. Πριν από πολ
λά χρόνια, μια σειρά ταινιών επιστημονικής φαντασίας, όπως 
το Ζάρντοζ ή το Logan’s Run, προέβλεψε τη σημερινή μετα
μοντέρνα δυσχερή κατάσταση, επεκτείνοντας την παραπάνω 
φαντασίωση στην ίδια την κοινότητα: μια απομονωμένη ομά
δα που διάγει αποστειρωμένο βίο σε μια περιφραγμένη πε
ριοχή λαχταρά την εμπειρία του πραγματικού κόσμου της

μπορούσε να κάνει κανείς θα ήταν να υποκύψει στην παρόρμηση να αν- 
τεκδικηθεί... Δεν είναι ανάγκη να προσθέσουμε ότι αυτό το απόσπασμα 
προβλήθηκε μία και μοναδική φορά κι έπειτα εξαφανίστηκε από τις επα
ναλήψεις των ίδιων συνεντεύξεων.
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υλικής φθοράς. Μήπως και το ατέλειωτα επαναλαμβανόμενο 
πλάνο του αεροσκάφους που πλησιάζει και χτυπά τον δεύτερο 
πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου δεν αποτελεί την 
εκδοχή, στην πραγματική ζωή, της διάσημης σκηνής από την 
ταινία Τα πονλιά του Χίτσκοκ, την οποία έχει έξοχα αναλύσει 
ο Ρεϋμόν Μπελλούρ, σκηνή στην οποία η Μέλανι πλησιάζει τον 
μόλο του κόλπου Μποντέγκα αφού τον έχει διασχίσει με μια 
μικρή βάρκα; Ενώ πλησιάζει την προκυμαία, νεύει στον (μελ
λοντικό) εραστή της και τότε ένα μόνο πουλί (που αρχικά το 
αντιλαμβανόμαστε σαν μια δυσδιάκριτη μαύρη κηλίδα) μπαί
νει απροσδόκητα στο πλάνο από την πάνω δεξιά πλευρά, και 
τη χτυπά στο κεφάλι.8 Μήπως και το αεροπλάνο που χτύπησε 
τον πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου δεν ήταν κυ
ριολεκτικά η ύστατη χιτσκοκική κηλίδα, ο αναμορφικός λεκές 
που αφαίρεσε από το πασίγνωστο ειδυλλιακό νεοϋορκέζικο 
τοπίο τη φυσικότητά του;

Η επιτυχία των αδελφών Γουατσόφσκυ Μάτριξ (1999) ο
δήγησε τη λογική αυτή στο αποκορύφωμά της: η υλική πραγ
ματικότητα, που όλοι βιώνουμε και βλέπουμε γύρω μας, είναι 
εικονική, παράγεται και συντονίζεται από έναν γιγαντιαίο 
μεγαϋπολογιστή με τον οποίο είμαστε όλοι συνδεδεμένοι- όταν 
ο ήρωας (τον οποίο υποδύεται ο Κιάνου Ρηβς) ξυπνά στην 
«πραγματική πραγματικότητα», αντικρίζει ένα ερημωμένο 
τοπίο, σαν σκουπιδότοπο γεμάτο καμένα ερείπια -ό,τι απο
μένει από το Σικάγο μετά από έναν πλανητικό πόλεμο. Ο 
ηγέτης της αντίστασης, ο Μορφέας, ξεστομίζει τον ειρωνικό 
χαιρετισμό: «Καλωσόρισες στην έρημο του πραγματικού.» 
Μήπως κι αυτό που συνέβη στη Νέα Τόρκη τον Σεπτέμβριο 
του 2001 δεν ήταν κάτι το παρεμφερές; Οι πολίτες της συστή- 
θηκαν στην ((έρημο του πραγματικού» -κι εμάς, διεφθαρμένοι

8. Πρβλ. Κεφάλαιο 3, Raymond Bellour, The Analysis o f Film , Μπλού- 
μινγκτον, Indiana University Press, 2000.
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καθώς είμαστε από το Χόλλυγουντ, το τοπίο και τα πλάνα των 
υπό κατάρρευση πύργων δεν μπορούσαν παρά να μας θυμίζουν 
τις πλέον συναρπαστικές σκηνές μεγάλων κινηματογραφικών 
παραγωγών καταστροφής.

Όποτε ακούμε πως οι επιθέσεις ήταν ένα εντελώς απροσδό
κητο σοκ, πως συνέβη το αφάνταστο Αδύνατο, θα πρέπει να 
υπενθυμίζουμε την άλλη καθοριστική πανωλεθρία των αρχών 
του εικοστού αιώνα, το ναυάγιο του Τιτανικού·, ήταν κι αυτό 
ένα σοκ, για το οποίο, ωστόσο, υπήρχε προετοιμασμένο έδαφος 
στις ιδεολογικές φαντασιώσεις, δεδομένου ότι ο Τιτανικός 
αποτελούσε το σύμβολο της ισχύος του βιομηχανικού πολιτι
σμού του δεκάτου ενάτου αιώνα. Δεν ισχύει άραγε το ίδιο και 
για τις πρόσφατες επιθέσεις; Όχι μόνο τα μέσα μαζικής ενη
μέρωσης μας βομβάρδιζαν αδιάκοπα με πολυλογίες περί της 
τρομοκρατικής απειλής αλλά, επιπλέον, η εν λόγω απειλή είχε 
επενδυθεί λιμπιντικά -θυμηθείτε απλώς τη σειρά ταινιών που 
ξεκινά με την Απόδραση από τη Νέα Υόρκη και καταλήγει 
στην Ημέρα ανεξαρτησίας. Ιδού ο αποχρών λόγος τής συχνά 
αναφερόμενης σύνδεσης των επιθέσεων με τις χολλυγουντιανές 
ταινίες καταστροφής· το αδιανόητο που συνέβη ήταν το αντι
κείμενο της φαντασίωσης, οπότε, κατά κάποιον τρόπο, η Α
μερική έπαθε ό,τι φαντασίωνε, και αυτό αποτέλεσε τη μεγα
λύτερη έκπληξη. Αυτός ο δεσμός μεταξύ Χόλλυγουντ και «πο
λέμου εναντίον της τρομοκρατίας» πήρε την τελική διεστραμ
μένη χροιά του όταν το Πεντάγωνο αποφάσισε να γυρέψει τη 
βοήθεια του Χόλλυγουντ: στις αρχές του Οκτωβρίου του 2001, 
ο Τύπος ανέφερε ότι, μετά από προτροπή του Πενταγώνου, 
είχε σχηματιστεί ένα επιτελείο σεναριογράφων και σκηνοθε
τών, ειδικών σε ταινίες καταστροφής, με σκοπό να φανταστεί 
πιθανά σενάρια τρομοκρατικών επιθέσεων και τρόπους κατα
πολέμησής τους. Και φαίνεται ότι αυτή η αλληλόδραση δεν 
σταμάτησε: στις αρχές του Νοεμβρίου του 2001, έλαβαν χώρα 
κάμποσες συναντήσεις ανάμεσα σε συμβούλους του Λευκού
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Οίκου και υψηλόβαθμα στελέχη του Χόλλυγουντ, για τον συν
τονισμό των πολεμικών επιχειρήσεων και τον καθορισμό του 
τρόπου με τον οποίο το Χόλλυγουντ θα μπορούσε να συνδράμει 
στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», περνώντας το σωστό 
ιδεολογικό μήνυμα όχι μόνο στους Αμερικανούς αλλά και στο 
κοινό του Χόλλυγουντ ανά την υφήλιο -πρόκειται για την έ
σχατη εμπειρική απόδειξη του γεγονότος ότι το Χόλλυγουντ 
όντως λειτουργεί ως ((ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους».

Θα πρέπει λοιπόν να αναστρέψουμε τη στερεότυπη ερμη
νεία σύμφωνα με την οποία οι ανατινάξεις των Δίδυμων Πύρ
γων ήταν μια εισβολή του Πραγματικού που θρυμμάτισε την 
απατηλή Σφαίρα μας: ακριβώς το αντίθετο συνέβη -ζούσαμε 
στην πραγματικότητά μας μόνο πριν από την κατάρρευση των 
Δίδυμων Πύργων, οπότε αντιλαμβανόμασταν τις φρικαλεότη
τες που μάστιζαν τον Τρίτο Κόσμο σαν κάτι που δεν αποτε- 
λούσε όντως μέρος της κοινωνικής πραγματικότητάς μας, σαν 
κάτι που υπήρχε (για εμάς) ως φασματική οπτασία στην (τη
λεοπτική) οθόνη. Και αυτό που συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου 
ήταν ότι αυτή η φαντασιωσική τηλεοπτική οπτασία εισήλθε 
στην πραγματικότητά μας. Δεν ήταν η πραγματικότητα αυτή 
που εισέβαλε στην εικόνα μας, αλλά η εικόνα εκείνη που εισέ
βαλε στην πραγματικότητά μας -δηλαδή στις συμβολικές 
συντεταγμένες οι οποίες καθορίζουν τι βιώνουμε ως πραγμα
τικότητα- και τη θρυμμάτισε. Το γεγονός ότι, μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκαν οι πρεμιέρες πολλών blockbus
ter* που περιείχαν σκηνές παρόμοιες με την κατάρρευση 
των Δίδυμων Πύργων (επιθέσεις ή πυρκαγιές σε ψηλά κτίρια, 
τρομοκρατικές ενέργειες...) και μάλιστα, σε κάποιες περι
πτώσεις, οι ταινίες μπήκαν στο συρτάρι, θα πρέπει να ερμη-

*  Ταινία που είτε έχει υψηλότατο προϋπολογισμό, οπότε θα πρέπει να 
γίνει επιτυχία προκειμένου να αποφέρει κέρδη, είτε έχει ήδη «σπάσει τα 
ταμεία». (Σ.τ.μ.)
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νευθεί ως «απώθηση» του φαντασιωσικού υποβάθρου που ευ- 
θύνεται για την επίδραση της κατάρρευσης των Δίδυμων 
Πύργων. Το θέμα βέβαια δεν είναι να παίξουμε το ψευδομε- 
ταμοντέρνο παιχνίδι αναγωγής της καταστροφής των πύργων 
απλώς σε ένα ακόμα θέαμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
ερμηνεύοντάς την ως μια καταστροφική εκδοχή των ταινιών 
σκληρού πορνό' θα έπρεπε απλούστατα να είχαμε αναρωτηθεί 
το εξής καθώς κοιτάζαμε προσηλωμένοι τις τηλεοπτικές οθό
νες στις 11 Σεπτεμβρίου: Πον έχουμε ήδη δει το ίδιο πράγμα 
ξανά και ξανά;

Το γεγονός ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου αποτε- 
λούσαν το υλικό των λαϊκών φαντασιώσεων, πολύ πριν όντως 
λάβουν χώρα, μας παρέχει μιαν επιπλέον περίπτωση της 
στρεβλής λογικής των ονείρων: είναι εύκολο να εξηγηθεί το 
γεγονός ότι οι ανά τον κόσμο φτωχοί ονειρεύονται να γίνουν 
Αμερικανοί -άρα, τι ονειρεύονται οι ευκατάστατοι Αμερικα
νοί, ακινητοποιημένοι στην ευημερία τους; Μια πλανητική 
καταστροφή που θα γκρέμιζε τη ζωή τους. Γιατί; Ιδού σε τι 
αποβλέπει η ψυχανάλυση: στο να εξηγήσει γιατί, εν μέσω 
ευημερίας, κατατρυχόμαστε από εφιαλτικά οράματα κατα
στροφών. Ετούτο το παράδοξο υποδεικνύει επίσης πώς θα 
πρέπει να συλλάβουμε τη λακανική έννοια της ((διέλευσης 
της φαντασίωσης» ως καταληκτικής στιγμής της ψυχαναλυ
τικής θεραπείας. Αυτή η έννοια ενδεχομένως να ταιριάζει τέ
λεια στην ιδέα του κοινού νου σχετικά με το καθήκον της 
ψυχανάλυσης: και βέβαια θα έπρεπε να μας απελευθερώνει 
από την επιρροή των ιδιοσυγκρασιακών φαντασιώσεων και να 
μας καθιστά ικανούς να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότη
τα όπως πραγματικά είναι! Εντούτοις, αυτό ακριβώς είναι ό,τι 
δεν έχει στο νου του ο Λακάν -αποσκοπεί στο ακριβώς αντί
θετο. Στην καθημερινή ύπαρξή μας, βρισκόμαστε απορροφη- 
μένοι από την ((πραγματικότητα» (την οποία δομεί και υπο
στυλώνει η φαντασίωση) και αυτή η απορρόφηση διαταράσσε-
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ται από τα συμπτώματα που μαρτυρούν το γεγονός ότι ένα 
άλλο, απωθημένο επίπεδο του ψυχισμού μας αντιστέκεται σ’ 
αυτή την απορρόφηση. Ως εκ τούτου, το ((να διέλθει τη φαντα
σίωση» κάποιος σημαίνει, παραδόξως, να ταυτιστεί πλήρως 
με τη φαντασίωση -συγκεκριμένα, με τη φαντασίωση η οποία 
δομεί την υπερβολή εκείνη που αντιστέκεται στην απορρόφησή 
μας από την πραγματικότητα- ή, για να παραθέσουμε μια 
περιεκτική διατύπωση του Ρίτσαρντ Μπούθμπυ

'Ε τσ ι, «η διέλευση της φαντασίωσης» δεν σημαίνει ότι το υπο
κείμενο εγκαταλείπει μ ε κάποιον τρόπο το ενδιαφέρον του για 
τ ις  φαντασιόπληκτες ιδιοτροπίες και αρκείται στην πραγματι
στική ((πραγματικότητα», αλλά ακριβώς το αντίθετο: το υποκεί
μενο υποβάλλεται σ’ εκείνη την επίπτωση της συμβολικής έλλει
ψης που αποκαλύπτει τα όρια της καθημερινής πραγματικότη
τας. Όταν διέρχεται κάποιος τη  φαντασίωση, μ ε τη λακανική 
σημασία, αυτό σημαίνει ότι η  φαντασίωση τον «δ ιεκδ ικεί» πε
ρισσότερο παρά ποτέ, με την έννοια ότι ωθείται σε μιαν ακόμα 
στενότερη σχέση με τον πραγματικό πυρήνα της φαντασίωσης ο 
οποίος υπερβαίνει την απεικόνιση.9

Ο Μπούθμπυ ορθά τονίζει την ιάνεια δομή της φαντασίωσης: 
μια φαντασίωση είναι ταυτοχρόνως κατευναστική, αφοπλιστι
κή (παρέχει ένα φανταστικό σενάριο που μας καθιστά ικανούς 
να αντέξουμε την άβυσσο της επιθυμίας του Άλλου) και συγ
κλονιστική, ενοχλητική, μη αφομοιώσιμη στην πραγματικότη
τά μας. Την ιδεολογικοπολιτική διάσταση αυτής της έννοιας 
της ((διέλευσης της φαντασίωσης» την αποκάλυψε με σαφή
νεια ο μοναδικός ρόλος τον οποίο διαδραμάτισε το ροκ συγκρό
τημα Top lista nadrealista (Η  τοπ λίστα των υπερρεαλιστών)

9. Richard Boothby, Freud as Philosopher, Νέα Τόρκη, Routledge, 
2001, σ. 275-6.
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κατά τη διάρκεια του βοσνιακού πολέμου στην πολιορκούμενη 
πόλη του Σεράγεβο: οι ειρωνικές συναυλίες τους -που, εν μέ
σω πολέμου και πείνας, σατίριζαν το χάλι του πληθυσμού του 
Σεράγεβο- έγιναν καλτ, όχι μόνον για την αντικουλτούρα αλλά 
και για όλους τους κατοίκους της πόλης (η εβδομαδιαία τηλε
οπτική εκπομπή τού συγκροτήματος συνεχίστηκε καθ’ όλη τη 
διάρκεια του πολέμου και ήταν εξαιρετικά δημοφιλής). Αντί να 
θρηνούν την τραγική μοίρα των Βοσνίων, επιστράτευσαν με 
θράσος όλα τα στερεότυπα σχετικά με τους «ηλίθιους Βό
σνιους» που αποτελούσαν κοινό τόπο στη Γιουγκοσλαβία, και 
ταυτίστηκαν πλήρως μαζί τους. Με τον τρόπο αυτό, έδειχναν 
ότι ο δρόμος προς την αληθινή αλληλεγγύη περνά από την 
άμεση αντιπαράθεση με τις αισχρές ρατσιστικές φαντασιώ
σεις που κυκλοφορούσαν στον συμβολικό χώρο της Βοσνίας, 
από την παιγνιώδη ταύτιση μαζί τους, και όχι από την απάρ- 
νηση αυτών των αισχροτήτων επειδή δεν αναπαριστούν τους 
ανθρώπους όπως «πραγματικά είναι».

Τούτο σημαίνει ότι η διαλεκτική της προσομοίωσης και του 
Πραγματικού δεν μπορεί να αναχθεί στο μάλλον στοιχειώδες 
γεγονός ότι η εικονικοποίηση της καθημερινής ζωής μας, η 
εμπειρία ότι ζούμε σε ένα όλο και περισσότερο ψεύτικα κα
τασκευασμένο σύμπαν, προκαλεί μιαν ακαταμάχητη ενόρμη- 
ση να «επιστρέψουμε στο Πραγματικό», να ανακτήσουμε ένα 
σταθερό θεμέλιο σε κάποια «πραγματική πραγματικότητα». 
Το Πραγματικό το οποίο επιστρέφει έχει το καθεστώς μιας 
(άλλης) προσομοίωσης: ακριβώς επειδή είναι πραγματικό, 
δηλαδή εξαιτίας του τραυματικού/υπερβολικού χαρακτήρα 
τον, είμαστε ανίκανοι να το ενσωματώσουμε στην (ό,τι βιώ- 
νονμε ως) πραγματικότητά μας, και ως εκ τούτου αναγκα
ζόμαστε να το βιώσουμε ως εφιαλτική απχασία. Ορίστε τι 
ήταν η επιβλητική εικόνα της κατάρρευσης των Δίδυμων Πύρ
γων: μια εικόνα, μια προσομοίωση, ένα «εφέ» που, την ίδια 
στιγμή, πρόσφερε «το ίδιο το πράγμα». Αυτό το «εφέ του
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Πραγματικού» [effect of the Real] δεν ταυτίζεται με αυτό που 
ο Ρολάν Μπαρτ, κατά τη δεκαετία του 1960, αποκαλούσε Veffet 
du reel*·, είναι μάλλον το ακριβώς αντίθετό του: Veffet de 
Virreel.** Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με την έννοια του 
Veffet du reel του Μπαρτ, σύμφωνα με την οποία το κείμενο 
μας κάνει να αποδεχτούμε το προϊόν της μυθοπλασίας του ως 
«πραγματικό», εδώ το ίδιο το Πραγματικό, προκειμένου να το 
αντέξουμε, πρέπει να το αντιληφθούμε ως ένα εφιαλτικό μη 
πραγματικό, πλασματικό φάσμα. Συνήθως λέμε ότι δεν θα 
πρέπει να παρανοούμε τη μυθοπλασία εκλαμβάνοντας την 
ως πραγματικότητα -θυμηθείτε τη μεταμοντέρνα δόξα σύμ
φωνα με την οποία η ((πραγματικότητα» αποτελεί προϊόν του 
λόγου [discourse], μια συμβολική μυθοπλασία που την παρα
γνωρίζουμε ως αυτόνομη οντότητα με δική της υπόσταση. Επ’ 
αυτού, η ψυχανάλυση μας διδάσκει το ακριβώς αντίθετο: δεν 
θα πρέπει να παρανοούμε την πραγματικότητα εκλαμβάνον- 
τάς την ως μυθοπλασία -θα πρέπει να είμαστε ικανοί να 
διαβλέψουμε, σε ό,τι βιώνουμε ως μυθοπλασία, τον σκληρό 
πυρήνα του Πραγματικού τον οποίο είμαστε σε θέση να υπο
μείνουμε μόνον εφόσον τον μετατρέψουμε σε μυθοπλασία. Εν 
ολίγοις, θα πρέπει να διακρίνουμε το κομμάτι εκείνο της 
πραγματικότητας του οποίου η λειτουργία έχει μεταβληθεί 
μέσω της φαντασίωσης ούτως ώστε να γίνεται αντιληπτό ως 
μυθοπλασία, μολονότι αποτελεί κομμάτι της πραγματικότη
τάς μας. Πολύ δυσκολότερο από το να καταγγείλουμε/αποκα- 
λύψουμε ως μυθοπλασία την πραγματικότητα (ή αυτό που 
εμφανίζεται ως πραγματικότητα) είναι να αναγνωρίσουμε το 
κομμάτι της μυθοπλασίας εντός της «πραγματικής» πραγμα
τικότητας. (Αυτό βέβαια μας επαναφέρει στην παλιά λακανι- 
κή αντίληψη σύμφωνα με την οποία, ενώ τα ζώα μπορούν να

*  Ψευδαίσθηση, εντύπωση του πραγματικού. (Σ.τ.μ.)
* *  Ψευδαίσθηση, εντύπωση του μη πραγματικού. (Σ.τ.μ.)
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εξαπατήσουν παρουσιάζοντας ό,τι είναι ψευδές ως αληθές, 
μόνον οι άνθρωποι [οντότητες που κατοικούν στο συμβολικό 
σύμπαν] μπορούν να εξαπατήσουν παρουσιάζοντας ό,τι είναι 
αληθές ως ψευδές.) Η διεισδυτική αυτή αντίληψη μας επιτρέ
πει μάλιστα να επανέλθουμε στο παράδειγμα των χαρακωμέ
νων: εάν το αληθινό αντίθετο του Πραγματικού είναι η πραγ
ματικότητα, μήπως τότε εκείνο από το οποίο αποδρούν όταν 
χαρακώνονται δεν είναι απλώς και μόνον το αίσθημα της μη 
πραγματικότητας, της τεχνητής εικονικότητας του βιοκόσμου 
μας, αλλά το ίδιο το Πραγματικό, το οποίο εκρήγνυται με τη 
μορφή των ανεξέλεγκτων παραισθήσεων που αρχίζουν να μας 
κατατρύχουν μόλις χάσουμε το αγκυροβόλι μας στην πραγμα
τικότητα;

Η ταινία του Μίκαελ Χάνεκε Η  δασκάλα του πιάνου (γαλ- 
λοαυστριακή παραγωγή του 2001) μας επιτρέπει να διαπραγ
ματευτούμε αυτό το αίνιγμα. Η ταινία βασίζεται σε ένα σύν
τομο μυθιστόρημα της Ελφρίντε Γιέλινεκ, στην ιστορία μιας 
παθιασμένης αλλά διεστραμμένης ερωτικής σχέσης ανάμεσα 
σε έναν νεαρό πιανίστα και τη μεγαλύτερή του δασκάλα (την 
οποία υποδύεται εξαίσια η Ιζαμπέλ Υππέρ): χρησιμοποιεί το 
παλιό βιεννέζικο στερεότυπο, του τέλους του δεκάτου ενάτου 
αιώνα, σχετικά με τη νεαρή σεξουαλικά καταπιεσμένη κοπέλα 
μεγαλοαστικής οικογένειας η οποία ερωτεύεται με πάθος τον 
δάσκαλο του πιάνου. Ωστόσο σήμερα, εκατό χρόνια αργότερα, 
όχι μόνον έχουν ανατραπεί οι αντίστοιχοι ρόλοι των φύλων 
αλλά επιπλέον, στην επιτρεπτική εποχή μας, η σχέση αποκτά 
μια διεστραμμένη τροπή. Τα πράγματα παίρνουν έναν μοιραίο 
προσανατολισμό και αρχίζουν να διολισθαίνουν προς ένα αμεί
λικτο τραγικό τέλος (την αυτοκτονία της δασκάλας) σε μια 
πολύ συγκεκριμένη στιγμή, όταν, προς απάντηση στις παθια
σμένες σεξουαλικές κρούσεις του νεαρού, η «καταπιεσμένη» 
δασκάλα τού ανοίγεται βίαια, γράφοντάς του ένα γράμμα με 
έναν λεπτομερή κατάλογο των απαιτήσεών της (κατά βάση,
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πρόκειται για ένα σενάριο μαζοχιστικών πρακτικών: πώς θα 
πρέπει να τη δέσει, να την εξαναγκάσει να γλείψει τον πρωκτό 
του, να τη σκαμπιλίσει, ακόμα και να τη χτυπήσει, και πάει 
λέγοντας). Είναι κρίσιμο το γεγονός ότι αυτές οι απαιτήσεις 
είναι γραπτές -ό,τι διατυπώνεται στο χαρτί είναι υπερβολικά 
τραυματικό για να δηλωθεί άμεσα στην ομιλία: η ίδια η πιο 
μύχια φαντασίωσή της.

Όταν λοιπόν έρχονται αντιμέτωποι -εκείνος με περιπαθή 
ξεσπάσματα τρυφερότητας και εκείνη με ψυχρή, απαθή απο
στασιοποίηση- το σκηνικό δεν θα πρέπει να μας παραπλανά: 
στην πραγματικότητα, είναι η γυναίκα εκείνη που ανοίγεται, 
ξεγυμνώνοντας τη φαντασίωσή της μπροστά του, ενώ ο άνδρας 
απλώς παίζει ένα πιο επιφανειακό παιχνίδι σαγήνευσης. Και 
δεν είναι απορίας άξιον ότι αποσύρεται πανικόβλητος λόγω 
του ανοίγματος της: η άμεση φανέρωση της φαντασίωσής της 
αλλάζει ριζικά τη θέση της στα μάτια του, μετατρέποντας ένα 
συναρπαστικό ερωτικό αντικείμενο σε μιαν ανυπόφορη απο- 
κρουστική οντότητα. Πολύ σύντομα ωστόσο, το φαντασιωσικό 
σενάριό της αρχίζει να του ασκεί μια διεστραμμένη έλξη, τον 
εγκλωβίζει στην υπερβολική jouissance του, και, αρχικά, επι
χειρεί να της ανταποδώσει το μήνυμά της εκτελώντας κάποια 
από τα στοιχεία της φαντασίωσής της (τη χαστουκίζει μέχρι 
που η μύτη της αιμορραγεί, την κλοτσά βίαια). Όταν εκείνη 
καταρρέει, οπότε και αποσύρεται από τη διεκδίκηση να πραγ
ματοποιήσει τη φαντασίωσή της, εκείνος περνά στην πράξη 
και της κάνει έρωτα προκειμένου να επισφραγίσει τη νίκη του 
πάνω της. Η ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη που ακολουθεί, 
με τον σχεδόν αβάσταχτο πόνο της, αποτελεί το πιο ανάγλυφο 
παράδειγμα της φράσης του Λακάν U n’y  a  pas de rapport 
sexuel* :  μολονότι η πράξη όντως τελείται, στερείται -τουλά
χιστον για τη γυναίκα- του φαντασιωσικού στηρίγματος της,

*  Δεν υπάρχει σεξουαλική σχέση. (Σ.τ.μ.)
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και μεταβάλλεται έτσι σε αηδιαστική εμπειρία που την αφήνει 
εντελώς ψυχρή, εξωθώντας τη στην αυτοκτονία. Θα ήταν τε
λείως παραπλανητικό να ερμηνεύσουμε την εκ μέρους της φα
νέρωση της φαντασίωσης ως αμυντικό σχηματισμό εναντίον 
της σεξουαλικής πράξης αυτής καθαυτήν, ως έκφραση της ανι
κανότητάς της να αφήσει τον εαυτό της ελεύθερο και να απο
λαύσει την πράξη: τουναντίον, η φανερωμένη φαντασίωση δια
μορφώνει τον πυρήνα τού είναι της, ό,τι «σ’ αυτήν είναι κάτι 
περισσότερο από αυτή την ίδια»· και, στην πραγματικότητα, 
αμυντικό σχηματισμό ενάντια στην απειλή που ενσαρκώνεται 
στη φαντασίωση αποτελεί η ίδια η σεξουαλική πράξη.

Στο (αδημοσίευτο) σεμινάριό του σχετικά με το άγχος 
(1962-1963), ο Λακάν διευκρινίζει ότι ο αληθινός στόχος του 
μαζοχιστή δεν είναι να προκαλέσει jouissance στον Άλλον, 
αλλά να του παράσχει το άγχος του. Αυτό σημαίνει πως, μολο
νότι ο μαζοχιστής υποτάσσεται στα βασανιστήρια του Άλλου, 
μολονότι θέλει να υπηρετήσει τον Άλλον, ορίζει ο ίδιος τους 
κανόνες της υποδούλωσής του· κατά συνέπεια, ενώ μοιάζει 
να προσφέρεται ως εργαλείο της jouissance του Άλλου, στην 
πραγματικότητα εκθέτει τη δική του επιθυμία στον Άλλον και 
έτσι του προκαλεί άγχος -για τον Λακάν, το αληθινό αντικεί
μενο του άγχους είναι ακριβώς η (υπερβολική) εγγύτητα της 
επιθυμίας του Άλλου. Αυτή είναι η λιμπιντική οικονομία της 
στιγμής της ταινίας όπου η ηρωίδα παρουσιάζει στον σαγη
νευτή της το λεπτομερές μαζοχιστικό σενάριο για το πώς θα 
πρέπει να την κακομεταχειριστεί: εκείνο που τον απωθεί είναι 
αυτή η ολική έκθεση της επιθυμίας της. (Το ίδιο μοντέλο 
απεικονίζεται τέλεια και στην οδυνηρή σκηνή της ταινίας 
Fight club του Ντέιβιντ Φίνσερ όπου ο Εντ Νόρτον ξυλοκοπιέ- 
ται μπροστά στο αφεντικό του. Το θέαμα, αντί να κάνει το 
αφεντικό να το απολαμβάνει, του προκαλεί καταφανώς άγχος.)

Για το λόγο αυτόν, η αληθινή επιλογή όσον αφορά τα ιστο
ρικά τραύματα δεν βρίσκεται ανάμεσα στην ενθύμηση και τη
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λήθη: τα τραύματα που δεν είμαστε έτοιμοι ή ικανοί να θυμη
θούμε μας κατατρύχουν όλο και πιο έντονα. Οφείλουμε συνε
πώς να αποδεχθούμε το παράδοξο ότι, προκειμένου να ξεχά- 
σουμε πραγματικά ένα συμβάν, θα πρέπει πρώτα να μαζέψου
με όλο το σθένος για να το θυμηθούμε όπως πρέπει. Προκει
μένου να εξηγήσουμε αυτό το παράδοξο, οφείλουμε να λάβουμε 
υπόψη μας πως το αντίθετο της ύπαρξης δεν είναι η ανυπαρξία 
αλλά η επιμονή: ό,τι δεν υπάρχει εξακολουθεί να επιμένει, 
παλεύοντας για την ύπαρξη (ο πρώτος που άρθρωσε αυτή 
την αντίθεση ήταν, βέβαια, ο Σέλλινγκ, όταν, στην Πραγμα
τεία περί ανθρώπινης ελευθερίας, εισήγαγε τη διάκριση ανά
μεσα στην Ύπαρξη και το Θεμέλιο της 'Ύπαρξης). Όταν χάνω 
μια κρίσιμη ηθική ευκαιρία και αποτυγχάνω να κάνω μια 
κίνηση που θα «άλλαζε τα πάντα», η ίδια η ανυπαρξία αυτού 
που θα έπρεπε να είχα κάνει θα με κατατρύχει για πάντα: 
μολονότι αυτό που δεν έκανα δεν υπάρχει, το φάσμα του εξα
κολουθεί να επιμένει. Σε μιαν εξαιρετική ανάγνωση των ((Θέ
σεων για τη φιλοσοφία της ιστορίας» του Βάλτερ Μπένγια- 
μιν,10 ο Έρικ Σάντνερ επεξεργάζεται την αντίληψη του Μπέν- 
γιαμιν ότι η τωρινή επαναστατική παρέμβαση επαναλαμβάνει/ 
λυτρώνει αποτυχημένες προσπάθειες του παρελθόντος: τα 
((συμπτώματα» -ίχνη του παρελθόντος που λυτρώνονται ανα
δρομικά χάρη στο ((θαύμα» της επαναστατικής παρέμβασης- 
«δεν είναι τόσο ξεχασμένες πράξεις, αλλά μάλλον ξεχασμένες 
αποτυχίες να πράξουμε, αποτυχίες να αναστείλουμε την ισχύ 
του κοινωνικού δεσμού που αναχαιτίζει πράξεις αλληλεγγύης 
με τους “άλλους” της κοινωνίας»:

τα συμπτώματα καταγράφουν όχι μόνον παρελθούσες αποτυχη
μένες επαναστατικές προσπάθειες αλλά και, πιο σεμνά, παρελ-

10. Eric Santner, «Miracles happen: Benjamin, Rosenzweig, and the 
limits of the Enlightenment» (αδημοσίευτο κείμενο, 2001).
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θούσες αποτυχίες να ανταποκριθαύμε σε καλέσματα για πράξη ή 
ακόμα και για συναισθηματική ταύτιση που απευθύνουν εκείνοι 
των οποίων η οδύνη ανήκει, κατά μια έννοια, στη δική μας μορφή 
ζωής. Καταλαμβάνουν το χώρο κάποιου πράγματος που βρίσκε
ται εκεί, που επιμένει στη ζωή μας, μολονότι ποτέ δεν έφτασε σε 
πλήρη οντολογική συνοχή. Ως εκ τούτου, τα συμπτώματα συνι- 
στούν κατά μία έννοια τα δυνητικά αρχεία των κενών -ή, μάλλον, 
καλύτερα, άμυνες εναντίον των κενών- που εμμένουν στην ιστο
ρική εμπειρία.

0  Σάντνερ αποσαφηνίζει με ποιον τρόπο τα εν λόγω συμπτώ
ματα μπορούν επίσης να πάρουν τη μορφή εξάρθρωσης της 
«κανονικής» κοινωνικής ζωής, όπως είναι η συμμετοχή σε 
αισχρές τελετουργίες της κυρίαρχης ιδεολογίας. Μήπως και 
η διαβόητη KristaUnacht* το 1938 -ένα κατά το ήμισυ οργα
νωμένο και κατά το ήμισυ αυθόρμητο ξέσπασμα βίαιων επι
θέσεων εναντίον των Εβραίων, των σπιτιών και των επιχειρή- 
σεών τους καθώς και συναγωγών- δεν ήταν ένα «καρναβάλι» 
με τη σημασία που αποδίδει στον όρο ο Μπαχτίν, εάν ποτέ 
υπήρξε κάτι τέτοιο; Οφείλουμε να ερμηνεύσουμε την Kristall- 
nacht ακριβώς ως ένα ((σύμπτωμα»: το λυσσασμένο μένος 
ενός τέτοιου ξεσπάσματος βίας το καθιστά σύμπτωμα -αμυν
τικό σχηματισμό που συγκαλύπτει το κενό της αποτυχίας μιας 
αποτελεσματικής παρέμβασης στην κοινωνική κρίση. Με άλ
λα λόγια, η ίδια η λύσσα των αντισημιτικών πογκρόμ αποτελεί 
a  contrario απόδειξη της δυνατότητας της αυθεντικής προλε
ταριακής επανάστασης: η υπερβολική ενέργειά της μπορεί να 
ερμηνευθεί μόνον ως αντίδραση στην (((ασυνείδητη») επίγνω- 
ση της χαμένης επαναστατικής ευκαιρίας. Και μήπως το α
πώτατο αίτιο της Ostalgie (της νοσταλγίας για το κομμουνι
στικό παρελθόν) μεταξύ πολλών διανοουμένων (ακόμα και

*  Νύχτα των κρυστάλλων. (Σ.τ.μ.)
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«συνηθισμένων ανθρώπων») για την πάλαι ποτέ Λαϊκή Δη
μοκρατία της Γερμανίας δεν είναι επίσης μια λαχτάρα -όχι 
τόσο για το κομμουνιστικό παρελθόν, για ό,τι όντως συνέβη 
υπό το καθεστώς του κομμουνισμού, όσο για ό,τι θα μπορούσε 
να είχε συμβεί εκεί, για τη χαμένη ευκαιρία μιας άλλης Γερ
μανίας; Συνεπώς, μήπως και οι μετακομμουνιστικοί παροξυ
σμοί νεοναζιστικής βίας συνιστούν μιαν αρνητική απόδειξη 
της παρουσίας αυτών των ευκαιριών για χειραφέτηση, ένα 
ξέσπασμα μένους ενδεικτικό σαν το σύμπτωμα, που φανερώ
νει επίγνωση των χαμένων ευκαιριών; Δεν θα πρέπει να φο
βόμαστε τον παραλληλισμό με την ψυχική ζωή του ατόμου: 
ακριβώς όπως η επίγνωση μιας χαμένης «ιδιωτικής» ευκαι
ρίας (ας πούμε, της ευκαιρίας να δεσμευτούμε σε μιαν ερωτική 
σχέση που μας πληροί) αφήνει συχνά τα ίχνη της υπό τη μορφή 
«ανορθολογικών» αγχών, πονοκεφάλων και παροξυσμών μέ
νους, έτσι και το κενό της χαμένης επαναστατικής ευκαιρίας 
μπορεί να εκραγεί σε «ανορθολογικούς» παροξυσμούς κατα
στροφικού μένους...

Μήπως τότε το ((πάθος για το Πραγματικό» αξίζει να α- 
πορριφθεί; Σαφέστατα όχι, δεδομένου ότι, μόλις υιοθετήσουμε 
αυτήν τη θέση, η μόνη στάση που θα μας απομείνει θα είναι «να 
κρατήσουμε τα προσχήματα», να αρνηθούμε να προχωρήσουμε 
μέχρι το τέλος. Το πρόβλημα με ((το πάθος για το Πραγματι
κό» του εικοστού αιώνα δεν βρισκόταν στο ότι αποτελούσε πά
θος για το Πραγματικό αλλά στο ότι ήταν ένα πλαστό πάθος, 
που χρησιμοποιούσε την ανελέητη αναζήτηση του Πραγματι
κού πίσω από τα φαινόμενα ως ύστατο στρατήγημα αποφυγής 
της αντιμετώπισης τον Πραγματικού. Πώς; Ας ξεκινήσουμε 
με την ένταση ανάμεσα στο καθολικό και το μερικό στη χρήση 
του όρου ((ειδικός»: όταν λέμε «Έχουμε ειδικά κεφάλαια», 
εννοούμε παράνομα ή τουλάχιστον μυστικά κεφάλαια, και 
όχι απλώς ένα ειδικό μερίδιο των δημοσίων κεφαλαίων όταν 
ένας σεξουαλικός σύντροφος λέει «Θες κάτι ειδικό;» εννοεί
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μίαν ασυνήθιστη «διεστραμμένη» πρακτική· όταν ένας αστυ
νομικός ή ένα δημοσιογράφος αναφέρεται σε «ειδικά ανακρι- 
τικά μέτρα», εννοεί βασανιστήρια ή άλλες παράνομες πρακτι
κές. (Μήπως και οι αποκομμένες από τους υπόλοιπους κρα
τούμενους μονάδες των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρω
σης, που χρησιμοποιούνταν για την πλέον φρικιαστική δουλειά, 
τη δολοφονία χιλιάδων ανθρώπων, την αποκομιδή και την α
ποτέφρωση των πτωμάτων, δεν αποκαλούνταν Sonderkom- 
mando, ειδικές μονάδες;) Στην Κούβα, η δύσκολη περίοδος 
μετά τη διάλυση των κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανα
τολικής Ευρώπης επίσης αναφέρεται ως «ειδική περίοδος».

Με την ίδια λογική, οφείλουμε να εγκωμιάσουμε την ιδιο
φυία του Βάλτερ Μπένγιαμιν η οποία διαφαίνεται στον ίδιο τον 
τίτλο του πρώιμου έργου του Για  τη γλώσσα εν γένει και για 
την ανθρώπινη γλώσσα ειδικά. Το ζήτημα εδώ δεν είναι ότι η 
ανθρώπινη γλώσσα αποτελεί είδος κάποιας καθολικής γλώσ
σας ((ως τέτοιας», η οποία περιλαμβάνει και άλλα είδη (τη 
γλώσσα των θεών και των αγγέλων; τη γλώσσα των ζώων; τη 
γλώσσα κάποιων άλλων νοημόνων όντων στο διάστημα; τη 
γλώσσα του DNA;): δεν υπάρχει άλλη όντως υπάρχουσα γλώσ
σα εκτός της ανθρώπινης -προκειμένου όμως να κατανοήσου
με αυτή τη «μερική» γλώσσα, οφείλουμε να εισαγάγουμε μιαν 
ελάχιστη διαφορά, συλλαμβάνοντάς τη σύμφωνα με τους ό
ρους του χάσματος που τη χωρίζει από τη γλώσσα ((αυτή 
καθαυτή» (την καθαρή δομή της γλώσσας που στερείται των 
διακριτικών της ανθρώπινης περατότητας, του ερωτικού πά
θους και της θνητότητας, της πάλης για την κυριαρχία και της 
αισχρότητας της εξουσίας). Ακριβώς ετούτο το μάθημα του 
Βάλτερ Μπένγιαμιν παραβλέπει ο Χάμπερμας, ο οποίος κάνει 
ό,τι δεν θα έπρεπε να κάνει κάποιος -θέτει την ιδανική «γλώσ
σα εν γένει» (καθολική πραγματολογία) απευθείας ως κανόνα 
της όντως υπάρχουσας γλώσσας. Οπότε, ακολουθώντας τη 
λογική του τίτλου του κειμένου του Μπένγιαμιν, οφείλουμε
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να περιγράφουμε τον βασικό αστερισμό του κοινωνικού νόμου 
ως αυτόν «του Νόμου εν γένει και της αισχρής υπερεγωτικής 
άλλης πλευράς του ειδικά»...

Πώς εφαρμόζεται αυτή η διατύπωση στην κοινωνική πραγ
ματικότητα; Ας πάρουμε τη φροϋδική ανάλυση του Ανθρώπου 
με τα ποντίκια.11 Το κοινωνικό status της μητέρας του ανθρώ
που με τα ποντίκια ήταν υψηλότερο από του πατέρα του, που 
είχε μια ροπή προς τη χυδαιολογία και μια κληρονομιά απλή
ρωτων χρεών. Επιπλέον, ο άνθρωπος με τα ποντίκια έμαθε 
ότι, λίγο καιρό προτού γνωρίσει τη μητέρα του, ο πατέρας του 
είχε κυνηγήσει μιαν ελκυστική αλλά άφραγκη κοπέλα, την 
οποία και εγκατέλειψε για να παντρευτεί μια πλούσια. Το 
σχέδιο της μητέρας του να τον παντρέψει με μια γόνο πλούσιας 
οικογένειας έβαλε τον άνθρωπο με τα ποντίκια σε μια κατά
σταση όμοια μ’ εκείνην του πατέρα του: καλούνταν να επιλέξει 
ανάμεσα στη φτωχή κοπέλα που αγαπούσε και στο ταίρι το 
πολλά υποσχόμενο από υλικής άποψης που του προξένευε η 
μητέρα του. Ακριβώς στο πλαίσιο αυτών των συντεταγμένων 
θα πρέπει να εντοπίσουμε τη φαντασίωση των βασανιστηρίων 
με τα ποντίκια (το θύμα βρίσκεται προσδεδεμένο σε ένα δο
χείο γεμάτο λιμασμένα ποντίκια- το δοχείο είναι τοποθετημέ
νο ανάποδα στα οπίσθιά του, ούτως ώστε τα ποντίκια να ρο
κανίζουν τον πάτο και να διεισδύουν στον πρωκτό του): αυτή 
την ιστορία την είχαν αφηγηθεί στον Άνθρωπο με τα Ποντίκια 
κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του εκπαίδευσης. Ήθελε 
διακαώς να δείξει στους μόνιμους αξιωματικούς πως άνθρω
ποι σαν αυτόν (από μιαν ευκατάστατη οικογένεια) μπορούσαν

11. Πρβλ. Sigmund Freud, «Notes upon a case of obsessional neuro
sis» (Standard Edition, τομ. 10) [«Παρατηρήσεις για μια περίπτωση 
ψυχαναγκαστικής νεύρωσης. Ο Ράττενμαν», στο Τρία ιστορικά ααθε- 
θείας. Ο Ράττενμαν, ο πρόεδρος Σρέμπερ, ο Βόλφσμαν, μτφρ. Α. Ανα
γνώστου, Αθήνα, Επίκουρος, 1995].
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μολαταύτα να υπομείνουν τις κακουχίες της στρατιωτικής ζω
ής, όπως οποιοσδήποτε σκληραγωγημένος στρατιώτης ταπει
νότερης καταγωγής -με τον τρόπο αυτό, ο Άνθρωπος με τα 
ποντίκια ήθελε να συνενώσει τους δύο πόλους του πλούτου και 
της φτώχειας, του ανώτερου και του κατώτερου κοινωνικού 
status, που είχαν διχάσει την οικογενειακή του ιστορία. Ο 
άσπλαχνος λοχαγός της μονάδας του απαγόρευε κατηγορημα
τικά την πρακτική της σωματικής τιμωρίας και, όταν ο Άν
θρωπος με τα ποντίκια διαφώνησε μαζί του σθεναρά, έπαιξε, 
κατά κάποιον τρόπο, το πιο γερό χαρτί του, περιγράφοντας το 
βασανιστήριο με τα ποντίκια. Η πολλαπλότητα των συνδέ
σμων, των κρίκων, που στηρίζει την τρομερή δύναμη γοητείας 
της φαντασίωσης του βασανιστηρίου με τα ποντίκια υποστυ
λώνεται από το πλέγμα των σημαινόντων συνειρμών (Rat -  
συμβουλή· Ratte -ποντίκι1 Rate -η δόση προς πληρωμή· heir- 
aten -παντρεύομαι- Spielratte -λέξη της αργκό για τον ψυχα
ναγκαστικό χαρτοπαίκτη...) Δεν είναι μόνον αυτό όμως. Α
κόμα πιο κρίσιμο φαίνεται το γεγονός -το οποίο οι πολυάριθ
μοι ερμηνευτές σπανίως αναφέρουν- ότι η επιλογή την οποία 
αντιμετωπίζουν τόσο ο πατέρας όσο και ο γιος αφορά τον 
ταξικό ανταγωνισμό: αμφότεροι προσπάθησαν να υπερβούν 
τον ταξικό διαχωρισμό, συμφιλιώνοντας τις δύο αντίθετες 
πλευρές· η μοίρα τους ήταν αυτή ενός αγοριού ταπεινής κατα
γωγής που κάνει έναν πλούσιο γάμο, διατηρώντας εντούτοις 
τη βαθιά ριζωμένη στάση της χαμηλής κοινωνικής τάξης. Η 
μορφή του βάναυσου λοχαγού παρεμβαίνει ακριβώς την κρί
σιμη αυτή στιγμή· η άξεστη αισχρότητά του διαψεύδει την 
ιδέα της ταξικής συμφιλίωσης, με την επίκληση βάναυσων 
σωματικών πρακτικών που στηρίζουν την κοινωνική αυθεντία. 
Δεν θα ήταν άραγε δυνατόν να ερμηνεύσουμε αυτή τη μορφή 
του βάναυσου λοχαγού ως μια φασιστική μορφή της αισχρής 
άσκησης της κτηνώδους εξουσίας, ως τον κυνικό και κτηνώδη 
φασίστα μαχαιροβγάλτη που απορρίπτει τον εύσπλαχνο φιλε
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λεύθερο έχοντας επίγνωση ότι κάνει τη βρομοδουλειά εκ μέ
ρους του;

Η ταινία Αποκάλυψη τώρα του 2000, η ξαναμονταρισμένη 
εκτενέστερη εκδοχή της ταινίας του Φράνσις Φορντ Κόπολα, 
θέτει επί σκηνής με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο τις συντε
ταγμένες αυτής της δομικής υπερβολής της κρατικής εξου
σίας. Δεν είναι άραγε ενδεικτικό ότι, στη μορφή του Κουρτς, 
ο φροϋδικός «πρωταρχικός πατέρας» -η αισχρή πατρική από
λαυση που δεν υπάγεται σε κανέναν συμβολικό Νόμο, ο ολικός 
Κύριος που τολμά να αντιμετωπίσει καταπρόσωπο το Πραγ
ματικό της τρομακτικής απόλαυσης- παρουσιάζεται όχι ως 
κατάλοιπο ενός κάποιου βάρβαρου παρελθόντος, αλλά ως α
ναγκαία έκβαση της ίδια της νεωτερικής δυτικής εξουσίας; Ο 
Κουρτς ήταν ένας τέλειος στρατιώτης και ως τέτοιος, μέσω 
της υπέρμετρης ταύτισής του με το στρατιωτικό σύστημα 
εξουσίας, μετατράπηκε στην υπερβολή που το ίδιο το σύστημα 
οφείλει να εξοντώσει. Ο απώτατος ορίζοντας της ταινίας είναι 
ακριβώς αυτή η διεισδυτική κατανόηση του τρόπου με τον 
οποίο η Εξουσία γεννά τη δική της υπερβολή, την οποία οφεί
λει να εξολοθρεύσει διαμέσου μιας επιχείρησης που μιμείται 
αυτό που πολεμά (η αποστολή του Γουίλλαρντ να σκοτώσει τον 
Κουρτς δεν υπάρχει στα επίσημα αρχεία -((δεν συνέβη ποτέ», 
όπως επισημαίνει ο αξιωματούχος στον οποίο δίνει αναφορά ο 
Γουίλλαρντ). Μπαίνουμε έτσι στο πεδίο των μυστικών επιχει
ρήσεων, όσων κάνει η Εξουσία χωρίς ποτέ να τα παραδέχεται. 
Δεν ισχύει άραγε το ίδιο για τις σημερινές φυσιογνωμίες τις 
οποίες τα επίσημα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν 
ως ενσαρκώσεις του ριζικού κακού; Μήπως, επιπλέον, αυτή 
δεν είναι η κρυμμένη αλήθεια πίσω από το γεγονός ότι ο Μπιν 
Λάντεν και οι Ταλιμπάν εμφανίστηκαν ως κομμάτι του υπο- 
στηριζόμενου από τη CIA αντισοβιετικού αντάρτικου κινήμα
τος του Αφγανιστάν και πίσω από το γεγονός ότι ο Νοριέγκα 
στον Παναμά ήταν πρώην πράκτορας της CIA; Και οι ΗΠΑ δεν
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μάχονται άραγε εναντίον των δικών τους υπερβολών; Μήπως, 
τέλος, δεν συνέβαινε το ίδιο ήδη στην περίπτωση του φασι
σμού; Η φιλελεύθερη Δύση αναγκάστηκε να ενώσει τις δυνά
μεις της με τον κομμουνισμό προκειμένου να καταστρέψει το 
αποκύημα της δικής της υπερβολής. (Σύμφωνα με τη λογική 
αυτή, μπαίνω στον πειρασμό να προτείνω ότι μια αληθινά 
ανατρεπτική εκδοχή της ταινίας Αποκάλυψη τώρα θα ήταν η 
ακόλουθη: θα επαναλάμβανε τη φόρμουλα του αντιφασιστικού 
συνασπισμού και θα έβαζε τον Γουίλλαρντ να προτείνει στους 
Βιετκόνγκ μια συνθήκη για να εξοντώσουν τον Κουρτς.) Εκεί
νο που παραμένει εκτός του ορίζοντα της ταινίας είναι η προ
οπτική μιας συλλογικής πράξης δραπέτευσης από τον φαύλο 
κύκλο του Συστήματος που γεννά την υπερεγωτική υπερβολή 
του και εν συνεχεία εξαναγκάζεται να την εξολοθρεύσει: μια 
επαναστατική βία που δεν βασίζεται πλέον στην υπερεγωτική 
αισχρότητα. Αυτή η «αδύνατη» πράξη είναι ό,τι συμβαίνει σε 
κάθε αυθεντική επαναστατική διαδικασία.

Στην αντίπερα όχθη του πολιτικού πεδίου, η αρχέτυπη σκη
νή από τον κινηματογράφο του Αϊζενστάιν, η οποία εκφράζει το 
πληθωρικό όργιο της επαναστατικής καταστροφικής βίας (αυ
τό που ο ίδιος ο σκηνοθέτης αποκάλεσε ((αληθινό βακχικό 
όργιο καταστροφής») ανήκει στην ίδια σειρά: στην ταινία 
Οκτώβρης, όταν οι νικητές επαναστάτες εισβάλλουν στα κελά
ρια των Χειμερινών Ανακτόρων, παραδίδονται σε ένα εκστα
τικό όργιο, σπάζοντας χιλιάδες μπουκάλια ακριβού κρασιού- 
στην ταινία Το λιβάδι του Μτιεζίν, οι Πρωτοπόροι του χωριού 
μπαίνουν διά της βίας στην τοπική εκκλησία και τη βεβηλώ- 
νουν, κλέβουν τα λείψανα, καβγαδίζουν για μιαν εικόνα, δια- 
πράττουν ιεροσυλία δοκιμάζοντας άμφια και κοροϊδεύοντας 
αιρετικά τα αγάλματα... Τη στιγμή αυτή, όταν αναστέλλεται 
η εργαλειακή δραστηριότητα η προσανατολισμένη προς έναν 
σκοπό, έχουμε στην πραγματικότητα ένα είδος μπαταϊγιανής 
«απεριόριστης δαπάνης» -ο ευσεβής πόθος να αφαιρέσουμε
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αυτή την υπερβολή από την επανάσταση αποτελεί απλούστατα 
επιθυμία να έχουμε επανάσταση χωρίς επανάσταση.

Η παραπάνω σκηνή θα πρέπει να αντιπαρατεθεί σε αυτό 
που κάνει ο Αιζενστάιν στην τρομακτική τελική σκηνή του 
δεύτερου μέρους του Ιβάν τον τρομερού', το καρναβαλικό όργιο 
που διαδραματίζεται αντιστοιχεί στη φαντασιωσική θέση κα
τά Μπαχτίν, θέση όπου οι «κανονικές» σχέσεις εξουσίας αντι
στρέφονται, όπου ο Τσάρος είναι ο δούλος του ηλίθιου τον οποίο 
ανακηρύσσει νέο Τσάρο. Σε μια παράξενη μείξη χολλυγουν- 
τιανού μιούζικαλ και ιαπωνικού θεάτρου, ο χορός των διαβόη
των «Οπρίτσνιν» (του ιδιωτικού στρατού του Ιβάν που έκανε 
γ ι’ αυτόν τις βρομοδουλειές του, εξολοθρεύοντας ανηλεώς τους 
εχθρούς του) χορεύει και τραγουδά ένα τελείως αισχρό τρα
γούδι, το οποίο υμνεί τον πέλεκυ που κόβει τα κεφάλια των 
εχθρών του Ιβάν. Το τραγούδι περιγράφει αρχικά μια ομάδα 
βογιάρων που δειπνούν πλουσιοπάροχα: «Προς το κέντρο... 
τα χρυσά κύπελλα περνούν... από χέρι σε χέρι.» Τότε ο χορός 
ρωτά, με εύθυμη νευρική ανυπομονησία: «Ελάτε. Ελάτε. Τι 
γίνεται μετά; Άντε, πείτε μας κι άλλα!» Και ένας Οπρίτσνιν 
σε σόλο, σκύβοντας μπροστά και σφυρίζοντας, κραυγάζει την 
απάντηση: «Πελεκήστε τους.» Στο σημείο αυτό, βρισκόμαστε 
στον αισχρό τόπο όπου η μουσική απόλαυση συναντά τον πο
λιτικό αφανισμό -και, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
ταινία γυρίστηκε το 1944, μήπως αυτό δεν επιβεβαιώνει τον 
καρναβαλικό χαρακτήρα των σταλινικών εκκαθαρίσεων; Το 
αληθινό μεγαλείο του Αιζενστάιν είναι ότι διέγνωσε (και α
πεικόνισε) τη θεμελιώδη μετατροπή που υπέστη το status της 
πολιτικής βίας, από το «λενινιστικό» απελευθερωτικό ξέσπα
σμα καταστροφικής ενεργητικότητας στη «σταλινική» αισχρή 
άλλη πλευρά του Νόμου.

Η ίδια η Καθολική Εκκλησία βασίζεται σε (τουλάχιστον) 
δύο επίπεδα τέτοιων αισχρών άγραφων κανόνων. Καταρχάς 
βέβαια, υπάρχει το διαβόητο Opus Dei, η ((λευκή μαφία» της



ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΑΘΗ ΤΗ Σ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 45

ίδιας της εκκλησίας, η (σχεδόν) μυστική οργάνωση που ενσαρ
κώνει με κάποιον τρόπο τον καθαρό Νόμο πέραν οποιασδήποτε 
θετικής νομιμότητας: ύπατος κανόνας της είναι η άνευ όρων 
υπακοή στον Πάπα καθώς και μια αδυσώπητη αποφασιστι
κότητα να υπηρετήσει την Εκκλησία, με συνέπεια όλοι οι 
άλλοι κανόνες (δυνητικά) να αναστέλλονται. Κατά κανόνα, 
τα μέλη του, επιφορτισμένα με το καθήκον να διεισδύσουν 
σε κορυφαίους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους, κρατούν 
κρυφή την ταυτότητά τους ως μελών του Opus Dei. 'Ετσι, 
είναι όντως «opus dei», το «έργο του Θεού»· υιοθετούν δηλαδή 
τη διεστραμμένη θέση ενός απευθείας εργαλείου της θέλησης 
του μεγάλου Άλλου. Εν συνεχεία, έχουμε τις πολυάριθμες πε
ριπτώσεις αποπλάνησης παιδιών από ιερείς -οι περιπτώσεις 
αυτές είναι τόσο διαδεδομένες, από την Αυστρία και την Ιτα
λία μέχρι την Ιρλανδία και τις ΗΠΑ, ώστε μπορούμε στην 
πραγματικότητα να μιλάμε για μιαν αρθρωμένη «αντικουλ- 
τούρα» εντός της Εκκλησίας, με δικό της οργανωμένο σύνολο 
άγραφων κανόνων. Υπάρχει μάλιστα και μια διασύνδεση με
ταξύ των δύο επιπέδων, δεδομένου ότι το Opus Dei παρεμβαί
νει τακτικά προκειμένου να αποσιωπήσει σεξουαλικά σκάνδα
λα στα οποία εμπλέκονται ιερείς. Παρεμπιπτόντως, η αντί
δραση της Εκκλησίας στα σεξουαλικά σκάνδαλα επίσης απο- 
δεικνύει πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο της: Επιμένει ότι οι εν 
λόγω περιπτώσεις, όσο οικτρές κι αν είναι, αποτελούν δικό της 
εσωτερικό πρόβλημα, και επιδεικνύει μεγάλη απροθυμία να 
συνεργαστεί με την αστυνομία στις έρευνές της. Και πράγμα
τι έχει, κατά κάποιον τρόπο, δίκιο: η αποπλάνηση παιδιών 
είναι εσωτερικό πρόβλημα της Εκκλησίας, δηλαδή ένα εγγε
νές προϊόν της ίδιας της θεσμικής συμβολικής οργάνωσής της 
και όχι απλώς μια σειρά ιδιαίτερων εγκληματικών περιπτώ
σεων που αφορούν άτομα τα οποία τυγχάνει να είναι και ιερείς. 
Συνεπώς, στην παραπάνω απροθυμία δεν αρκεί να απαντή
σουμε ότι έχουμε να κάνουμε με εγκληματικές υποθέσεις και
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ότι, αν η Εκκλησία δεν συμμετάσχει πλήρως στη διερεύνησή 
τους, γίνεται εκ των υστέρων συνεργός· οφείλουμε να προσθέ
σουμε ότι η Εκκλησία ως τέτοια, ως θεσμός, θα πρέπει να 
διερευνηθεί σε σχέση με τον τρόπο που δημιουργεί συστημα
τικά συνθήκες κατάλληλες για τέτοια εγκλήματα. Αυτός επί
σης είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε 
τα σεξουαλικά σκάνδαλα όπου εμπλέκονται ιερείς ως ραδιουρ
γία των αντιπάλων της αγαμίας του κλήρου, οι οποίοι θέλουν 
να δείξουν ότι, αν οι σεξουαλικές ορέξεις των ιερέων δεν βρί
σκουν νόμιμη διέξοδο, αναγκάζονται να ξεσπάσουν με τρόπο 
παθολογικό: Αν επιτρεπόταν ο γάμος στους ιερωμένους δεν θα 
λυνόταν τίποτα, δεν θα είχαμε ιερείς που θα έκαναν τη δουλειά 
τους χωρίς να παρενοχλούν αγοράκια, δεδομένου ότι ο Καθο
λικός θεσμός της ιεροσύνης γεννά την παιδεραστία ως «εγγενή 
παράβασή» της, ως αισχρό μυστικό συμπλήρωμά της.

Ο πυρήνας του «πάθους για το Πραγματικό» είναι αυτή η 
ταύτιση με τη βρόμικη αισχρή άλλη πλευρά της Εξουσίας -η 
ηρωική χειρονομία πλήρους ανάληψής της: η ηρωική στάση 
τού «Κάποιος πρέπει να κάνει τη βρομοδουλειά, οπότε ας την 
κάνουμε εμείς!», ένα είδος κατοπτρικής ανατροπής της Ω
ραίας Ψυχής που αρνείται να αναγνωρίσει τον εαυτό της στα 
αποτελεσματά της. Την τοποθέτηση αυτή τη συναντάμε και 
στον αμιγώς δεξιό θαυμασμό για την εξύμνηση τω^ ηρώων 
που διατίθενται να λερώσουν τα χέρια τους: είναι εύκολο να 
κάνει κάποιος κάτι το ευγενές για την πατρίδα του, μέχρι και 
να θυσιάσει τη ζωή του για χάρη της -πολύ δυσκολότερο είναι 
να διαπράξει ένα έγκλημα για την πατρίδα του. ... Ο Χίτλερ 
γνώριζε πολύ καλά πώς να παίξει αυτό το διπλό παιχνίδι όσον 
αφορά το Ολοκαύτωμα, χρησιμοποιώντας τον Χίμμλερ για να 
ξεστομίσει το ((βρόμικο μυστικό». Στο λόγο που εκφώνησε 
στους επικεφαλής των SS στο Πόζεν, στις 4 Οκτωβρίου του 
1943, ο Χίμμλερ μίλησε αρκετά ανοιχτά για τη μαζική δολο
φονία των Εβραίων ως «μια λαμπρή σελίδα της ιστορίας μας,
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μια σελίδα που δεν είχε γραφτεί ποτέ πριν και δεν θα γραφεί 
ποτέ ξανά».* Συμπεριέλαβε ρητά τη δολοφονία γυναικών και 
παιδιών:

Αντιμετωπίσαμε το εξής ερώτημα: τι θα κάνουμε με τις γυναί
κες και τα παιδιά; Αποφάσισα να βρω κι εδώ μια εντελώς 
καθαρή λύση. Λεν θεωρώ ότι δικαιολογούμαι να εκτελώ τους 
άνδρες -που σημαίνει, είτε τους εκτελώ εγώ είτε διατάζω την 
εκτέλεσή τους- και να επιτρέπω στους εκδικητές, που τώρα 
βρίσκονται στην παιδική ηλικία, να μεγαλώσουν και να απειλή
σουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Πρέπει να ληφθεί η 
δύσκολη απόφαση να εξαφανιστούν αυτοί οι άνθρωποι από προ
σώπου γης.12

Αμέσως, την επομένη, οι αρχηγοί των SS διατάχτηκαν να πα- 
ραστούν σε μια συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο ίδιος 
ο Χίτλερ περιέγραψε την κατάσταση του πολέμου. Εδώ ο 
Χίτλερ δεν χρειαζόταν να αναφερθεί ευθέως στην Τελική Λύση 
-αρκούσαν οι υπαινιγμοί για τη γνώση των SS και την κοινή 
συνενοχή τους: «Όλος ο γερμανικός λαός γνωρίζει ότι τίθεται 
θέμα ύπαρξής του ή μη. Οι γέφυρες πίσω έχουν γκρεμιστεί. 
Δεν απομένει παρά μόνον ο δρόμος της προέλασης.»13 Και, 
ιδεατά, μπορούμε να αντιπαραθέσουμε το ((αντιδραστικό» και 
το ((προοδευτικό» πάθος για το Πραγματικό σύμφωνα με την 
ακόλουθη λογική: ενώ το «αντιδραστικό» είναι η αποδοχή της 
αισχρής άλλης πλευράς του Νόμου, το «προοδευτικό» είναι μια 
αντιμετώπιση του Πραγματικού τού ανταγωνισμού το οποίο 
το «πάθος της κάθαρσης» απαρνείται- το τελευταίο αυτό πά

*  Ian Kershaw, Χ ίτλερ 1936-1945. Ν έμεαις, μτφρ. Γρ. Κονδύλης, 
επιμ. Γ . Αυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Scripta, 2002, σ. 560. (Σ.τ.μ.)

12. Αναφέρεται στο Ian Kershaw, Hitler, 1936-45: Nemesis, Χάρ- 
μοντζγουερθ, Penguin, 2001, σ. 604-5 [ελλ. μτφρ. σ. 561].

13. Στο ίδιο, σ. 606 [ελλ. μτφρ. σ. 561].
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θος -σε αμφότερες τις εκδοχές του, την αριστερή και τη δε
ξιά- υποθέτει πως η καταστροφή του υπερβολικού στοιχείου 
που εισάγει τον ανταγωνισμό αγγίζει και διαπερνά το Πραγ
ματικό. Οφείλουμε εδώ να εγκαταλείψουμε τη στερεότυπη 
μεταφορά σύμφωνα με την οποία το Πραγματικό είναι το 
τρομακτικό Πράγμα, το αδύνατο να αντιμετωπίσουμε κατα
πρόσωπο, το ύστατο Πραγματικό που κρύβεται κάτω από τα 
επιστρώματα φαντασιακών και/ή συμβολικών Πέπλων: η ίδια 
η ιδέα ότι, κάτωθεν των παραπλανητικών επιφάσεων, βρίσκε
ται κρυμμένο κάποιο απώτατο Πραγματικό Πράγμα, υπερ
βολικά φρικτό για να το κοιτάξουμε ευθέως, αποτελεί τη βα
σική επίφαση -αυτό το Πραγματικό Πράγμα είναι ένα φαντα- 
σιωσικό φάσμα του οποίου η παρουσία εγγυάται τη συνοχή του 
συμβολικού οικοδομήματος μας, καθιστώντας μας έτσι ικα
νούς να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε την καταστατική 
ασυναρτησία του (τον «ανταγωνισμό»). Ας πάρουμε τη ναζι- 
στική ιδεολογία: ο Εβραίος ως το Πραγματικό της είναι ένα 
φάσμα που αναφέρεται προκειμένου να συγκαλυφθεί ο κοινω
νικός ανταγωνισμός -δηλαδή, η μορφή του Εβραίου μάς κα
θιστά ικανούς να αντιληφθούμε την κοινωνική ολότητα ως ένα 
οργανικό Όλον. Και μήπως δεν ισχύει το ίδιο για τη μορφή της 
Γυναίκας-Πράγματος, της απρόσιτης στην ανδρική κατανόη
ση και κατάκτηση; Μήπως κι αυτή δεν είναι το Φάσμα που 
καθιστά τους άνδρες ικανούς να αποφύγουν το καταστατικό 
αδιέξοδο της σεξουαλικής σχέσης;

Σ ’ αυτό ακριβώς το σημείο, αρμόζει να εισαγάγουμε την 
έννοια του Homo sacer που ανέπτυξε πρόσφατα ο Τζόρτζιο 
Αγκάμπεν14: η διάκριση μεταξύ εκείνων που περικλείονται 
στην έννομη τάξη και του Homo sacer δεν είναι απλώς οριζόν
τια, μια διάκριση ανάμεσα σε ομάδες ανθρώπων, αλλά όλο και

14. Πρβλ. Gioigio Agamben, Harm Sacer, Στάνφορντ, CA: Stanford 
University Press, 1998.
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περισσότερο είναι επίσης η «κάθετη» διάκριση μεταξύ των δύο 
(υπερτιθέμενων) τρόπων ενδεχόμενης μεταχείρισης των ίδιων 
ανθρώπων. Για να μη μακρηγορούμε: στο επίπεδο του Νόμου, 
μας μεταχειρίζονται ως πολίτες, υποκείμενα του νόμου, ενώ 
στο επίπεδο του αισχρού υπερεγωτικού συμπληρώματος του, 
αυτού του κενού άνευ όρων νόμου, μας μεταχειρίζονται ως 
Homo sacer. Ίσως τότε το καλύτερο απόφθεγμα για τη σημε
ρινή ανάλυση της ιδεολογίας να είναι η φράση που παραθέτει ο 
Φρόυντ στην αρχή του βιβλίου του Η  ερμηνεία των ονείρων: 
Acheronta movebo -εάν δεν μπορείς να αλλάξεις το ρητό σύ
νολο των ιδεολογικών κανόνων, μπορείς να δοκιμάσεις να 
αλλάξεις το υποβόσκον σύνολο αισχρών άγραφων κανόνων.



Ε Π Α Ν ΙΔ ΙΟ Π Ο ΙΗ Σ Ε ΙΣ :
Τ Ο  Μ Α Θ Η Μ Α  Τ Ο Υ  Μ ΟΥΛΑ Ο Μ ΑΡ

2

Η αρχική μας αντίδραση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμ
βρίου είναι ότι τη συνταρακτική επίδρασή τους μπορούμε να 
την εξηγήσουμε μόνον εάν λάβουμε υπόψη μας τη συνοριακή 
γραμμή που χωρίζει σήμερα τον ψηφιοποιημένο Πρώτο Κό
σμο από την τριτοκοσμική «Έρημο του Πραγματικού». Η 
ιδέα ότι κάποιος ζοφερός δρων μάς απειλεί συνεχώς με ολική 
καταστροφή προκύπτει από την επίγνωση ότι ζούμε σε ένα 
μονωμένο τεχνητό σύμπαν. Στην παρανοϊκή αυτή προοπτική, 
οι τρομοκράτες μετατρέπονται σε έναν ανορθολογικό αφηρη- 
μένο φορέα -αφηρημένο με την εγελιανή σημασία αυτού που 
έχει αφαιρεθεί από το συγκεκριμένο κοινωνικοϊδεολογικό δί
κτυο που το γέννησε. Οποιαδήποτε εξήγηση επικαλείται τις 
κοινωνικές συνθήκες απορρίπτεται ως συγκαλυμμένη δικαιο- 
λόγηση της τρομοκρατίας, και η αναφορά σε επιμέρους οντό
τητες γίνεται με τρόπο αρνητικό: οι τρομοκράτες προδίδουν το 
αληθινό πνεύμα του Ισλάμ, δεν εκφράζουν τα συμφέροντα και 
τις ελπίδες των φτωχών αραβικών μαζών....  Κατά τις ημέρες 
που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου, τα μέσα μαζικής ενη
μέρωσης ανέφεραν ότι όχι μόνον οι αγγλικές μεταφράσεις του 
Κορανίου αλλά και βιβλία για το Ισλάμ και τον αραβικό πο
λιτισμό γενικότερα έγιναν μονομιάς μπεστ-σέλερ: ο κόσμος 
ήθελε να καταλάβει τι είναι το Ισλάμ, και είναι ασφαλές να 
εικάσουμε ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων θέλησαν να 
κατανοήσουν το Ισλάμ δεν ήταν αντιάραβες ρατσιστές αλλά 
άνθρωποι διατεθειμένοι να του δώσουν μιαν ευκαιρία, να πά
ρουν μια γεύση του, να το βιώσουν εκ των ένδον και, κατ’ αυτόν
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τον τρόπο, να το λυτρώσουν -είχαν την επιθυμία να πειστούν 
πως το Ισλάμ αποτελεί μια μεγαλειώδη πνευματική δύναμη η 
οποία δεν μπορεί να κατηγορηθεί για τα τρομοκρατικά εγκλή
ματα. Όσο συμπονετική κι αν είναι αυτή η στάση (και τι άλλο 
μπορεί να είναι ηθικά συγκινητικότερο από το να προσπαθού
με, εν μέσω μιας βίαιης σύγκρουσης, να μπούμε στη σκέψη 
τού αντιπάλου, σχετικοποιώντας έτσι τη δική μας σκοπιά;), 
παραμένει μια κατεξοχψ χειρονομία ιδεολογικού φενακι- 
σμού: η διερεύνηση των διαφορετικών πολιτισμικών παραδό
σεων σαφώς δεν συνιστά τον κατάλληλο τρόπο για να συλλά- 
βουμε την πολιτική δυναμική που οδήγησε στις επιθέσεις της 
11ης Σεπτεμβρίου. Μήπως και το γεγονός ότι οι δυτικοί ηγέ
τες, από τον Μπους μέχρι τον Νετανιάχου και τον Σαρόν, ε
παναλαμβάνουν σαν μάντρα* πόσο μεγάλη θρησκεία είναι ο 
ισλαμισμός, ότι ουδεμία σχέση έχει με τα τρομερά εγκλήματα 
που διαπράττονται στο όνομά του, δεν αποτελεί σαφή ένδειξη 
πως κάτι δεν πάει καλά με την εξύμνηση αυτή; Όταν, τον 
Οκτώβριο του 2001, ο ιταλός πρωθυπουργός Σύλβιο Μπερλου- 
σκόνι έκανε τη διάσημη «παραδρομή της γλώσσας» και, προς 
κατάπληξη των δυτικών φιλελευθέρων, ισχυρίστηκε ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες αναδύθηκαν στη χρι
στιανική παράδοση η οποία είναι σαφώς ανώτερη του Ισλάμ, η 
τοποθέτησή του ήταν, κατά κάποιον τρόπο, πολύ πιο σχετική 
με το ζήτημα από αυτές άλλων ηγετών που, με αηδιαστική 
συγκαταβατικότητα, υπεραμύνονται του φιλελεύθερου σεβα
σμού απέναντι στο πνευματικό βάθος του Άλλου.

Πρόσφατα, σχόλια όπως «Το τέλος της εποχής της ειρω
νείας» αφθονούσαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθιστών
τας πιο απτή την αντίληψη ότι η εποχή της μεταμοντέρνας

*  Ιερή συλλαβή ή φράση στην οποία αποδίδεται πνευματική δύναμη, 
στον ινδουισμό και στον βουδισμό' κατ’ επέκταση, συχνά επαναλαμβανό
μενη λέξη ή φράση. (Σ.τ.μ.)
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αποδομητικής ολίσθησης του νοήματος έχει παρέλθει: για 
άλλη μια φορά, χρειαζόμαστε σταθερές και ξεκάθαρες δεσμεύ
σεις. Δυστυχώς, και ο ίδιος ο Γιούργκεν Χάμπερμας (στον 
ευχαριστήριο λόγο του όταν έλαβε το βραβείο των Γερμανών 
εκδοτών τον Οκτώβριο του 2001) ένωσε τη φωνή του με τους 
υπόλοιπους, τονίζοντας ότι η εποχή του μεταμοντέρνου σχετι
κισμού τελείωσε. (Αν μη τι άλλο, τα γεγονότα της 11ης Σε
πτεμβρίου δείχνουν την πλήρη ανικανότητα της χαμπερμασια- 
νης ηθικής -θα έπρεπε άραγε να πούμε ότι υπάρχει «διαστρε
βλωμένη επικοινωνία» μεταξύ μουσουλμάνων και φιλελεύθε
ρης Δύσης;) Στην ίδια λογική, δεξιοί σχολιαστές όπως ο 
Τζωρτζ Γουίλ επίσης έσπευσαν να ανακηρύξουν το τέλος 
των αμερικανικών «διακοπών από την ιστορία» -το σοκ της 
σύγκρουσης με την πραγματικότητα θρυμμάτισε τον απομο
νωμένο πύργο της φιλελεύθερης ανεκτικής στάσης και την 
επικέντρωση των Πολιτισμικών Σπουδών στην κειμενικότη- 
τα. Τώρα, είμαστε αναγκασμένοι να αντεπιτεθούμε, να ασχο
ληθούμε και να τα βγάλουμε πέρα με πραγματικούς εχθρούς 
στον πραγματικό κόσμο... Ωστόσο, ποιον να χτυπήσουμε; 
Όποια κι αν είναι η αντίδραση, ποτέ δεν θα βρει τον σωστό 
στόχο ούτως ώστε να μας ικανοποιήσει πλήρως. Η φαιδρότη- 
τα της αμερικανικής επίθεσης στο Αφγανιστάν είναι μια τέ
τοια περίπτωση: ο βομβαρδισμός μιας από τις φτωχότερες 
χώρες του κόσμου, όπου οι αγρότες μόλις που επιβιώνουν σε 
άγονους λόφους, από τη μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη δεν 
αποτελεί άραγε την υπέρτατη περίπτωση ανίκανης εκδραμά- 
τισης; Κατά τα άλλα, το Αφγανιστάν είναι ο ιδανικός στόχος: 
πρόκειται για μια χώρα ρημαγμένη, δίχως την παραμικρή 
υποδομή, που εδώ και είκοσι χρόνια υφίσταται συνεχείς κα
ταστροφές από πολέμους... Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την 
εικασία ότι η επιλογή του Αφγανιστάν καθορίστηκε και από 
οικονομικούς υπολογισμούς: μήπως η καλύτερη διαδικασία 
δεν είναι να εκδραματίσει κάποιος τον θυμό του σε μια χώρα
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για την οποία κανείς δεν νοιάζεται και όπου δεν υπάρχει τ ί
ποτα για να καταστραφεί; Δυστυχώς, η επιλογή του Αφγα
νιστάν δεν μπορεί παρά να θυμίσει το ανέκδοτο για τον τρελό 
που ψάχνει το κλειδί του κάτω από έναν φανοστάτη και που, 
όταν τον ρωτούν γιατί ψάχνει εκεί ενώ έχασε το κλειδί του σε 
μια σκοτεινή γωνία, απαντά: «Μα είναι ευκολότερο να ψάξω 
κάτω από δυνατό φως!» Μήπως η τελική ειρωνεία δεν είναι 
ότι, πριν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, ολόκληρη η 
Καμπούλ ήδη έμοιαζε με το κέντρο του Μανχάταν μετά την 
11η Σεπτεμβρίου; Ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» λει
τουργεί συνεπώς ως μια πράξη της οποίας ο αληθινός στόχος 
είναι να μας νανουρίσει, βυθίζοντάς μας στην ψευδώς ασφαλή 
πεποίθηση ότι τίποτα δεν άλλαξε πραγματικά.

Αποτελεί κιόλας δημοσιογραφικό κλισέ η θέση ότι μια νέα 
μορφή πολέμου αναδύεται στις μέρες μας: ένας πόλεμος υψη
λής τεχνολογίας όπου οι βομβαρδισμοί ακρίβειας και όλα τα 
παρακολουθήματά του κάνουν τη δουλειά, χωρίς καμία άμεση 
επέμβαση χερσαίων δυνάμεων (σε περίπτωση που παραστεί 
ανάγκη, αυτή τη δουλειά μπορούν να την επωμιστούν οι ((ντό
πιοι σύμμαχοι»). Αχρηστεύονται όλες οι παλαιές αντιλήψεις 
περί μάχης σώμα με σώμα, περί θάρρους και ούτω καθεξής. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εξ αποστάσεως πόλεμοι, 
όπου ο «στρατιώτης» (ένας ειδικός των ηλεκτρονικών υπολο
γιστών) πατά κουμπιά όντας εκατοντάδες μίλια μακριά από 
το στόχο του είναι ομόλογες με τις αποφάσεις των διοικητικών 
επιτροπών που επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους (ειδικοί 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που υπαγορεύουν τις 
προϋποθέσεις στις οποίες οφείλει να ανταποκριθεί μια χώρα 
του Τρίτου Κόσμου ώστε να δικαιούται οικονομική βοήθεια’ 
ρυθμίσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου* διοικητι
κά συμβούλια επιχειρήσεων που αποφασίζουν σχετικά με τις 
αναγκαίες «αναδιαρθρώσεις»): και στις δύο περιπτώσεις, η 
αφαίρεση εγγράφεται σε μια πολύ «πραγματική» κατάσταση
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-λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν χιλιάδες αν
θρώπους, προκαλώντας ενίοτε τρομακτική ερήμωση και κα
ταστροφή, αλλά η σύνδεση μεταξύ των ((δομικών» αποφάσεων 
και της οδυνηρής πραγματικότητας εκατομμυρίων ανθρώπων 
διαρρηγνύεται' οι «ειδικοί» που λαμβάνουν τις πρωτοβουλίες 
αδυνατούν να φανταστούν τις συνέπειες, δεδομένου ότι μετρούν 
τις επιπτώσεις των εν λόγω αποφάσεων με αφηρημένους ό- 
ρους (μια χώρα μπορεί να είναι «οικονομικά υγιής» ακόμα κι 
αν εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν εκεί).

Η σημερινή «τρομοκρατία» είναι απλώς η αντίστιξη αυτού 
του πολέμου. Αληθινή μακροπρόθεσμη απειλή όμως συνιστούν 
επιπλεον πράξεις μαζικής τρομοκρατίας, σε σύγκριση με τις 
οποίες η ανάμνηση της κατάρρευσης των πύργων του Παγκό
σμιου Κέντρου Εμπορίου θα ωχριά -πράξεις λιγότερο θεαμα
τικές αλλά πολύ πιο τρομακτικές. Ας σκεφτούμε τον βακτη- 
ριολογικό πόλεμο, τη χρήση θανατηφόρων αερίων, την προ
οπτική τρομοκρατίας του DNA (την ανάπτυξη δηλητηρίων που 
θα προσβάλουν μόνον άτομα με κοινό ένα συγκεκριμένο γονι- 
δίωμα). Εν αντιθέσει προς τον Μαρξ, ο οποίος βασιζόταν στην 
ιδέα του φετίχ ως συμπαγούς αντικειμένου του οποίου η στα
θερή παρουσία συσκοτίζει την κοινωνική του διαμεσολάβηση, 
οφείλουμε να υποστηρίξουμε ότι ο φετιχισμός φτάνει στον 
κολοφώνα του ακριβώς όταν το ίδιο το φετίχ «εξαϋλώνεται», 
μετατρεπεται σε ρευστή «άυλη» εικονική οντότητα’ ο φετιχι- 
σμός του χρήματος θα αποκορυφωθεί με το πέρασμα στην 
ηλεκτρονική του μορφή, οπότε θα έχουν εξαφανιστεί τα τελευ
ταία ίχνη της υλικότητάς του -μόνο στο στάδιο αυτό θα πάρει 
τη μορφή μιας ακατάλυτης φασματικής παρουσίας: σου χρω
στάω 1.000 δολάρια, και όσα υλικά χαρτονομίσματα κι αν 
κάψω, εξακολουθώ να σου χρωστάω 1.000 δολάρια -το χρέος 
είναι εγγεγραμμένο κάπου στον ψηφιακό χώρο. ... Μήπως το 
ίδιο δεν ισχύει και για τον πόλεμο; Μακράν από το να δείχνουν 
προς τον πόλεμο του εικοστού πρώτου αιώνα, η ανατίναξη και
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η κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων τον Σεπτέμβριο του 2001 
αποτέλεσαν, μάλλον, την τελευταία θεαματική κραυγή του 
τρόπου διενέργειας του πολέμου του εικοστού αιώνα. Αυτό 
που μας περιμένει είναι κάτι το πολύ πιο ανοίκειο: το φάσμα 
ενός «άυλου» πολέμου όπου η επίθεση θα είναι αόρατη -ιοί, 
δηλητήρια ικανά να βρίσκονται παντού και πουθενά. Στο επί
πεδο της ορατής υλικής πραγματικότητας, δεν συμβαίνει τ ί
ποτα, καμία μεγάλη έκρηξη· εντούτοις, το γνωστό σ’ εμάς 
σύμπαν αρχίζει να καταρρέει, η ζωή αποσυντίθεται.

Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή παρανοϊκού πολέμου που αντι
μετωπίζει το επίπονο καθήκον της ταυτοποίησης του εχθρού 
και των όπλων του. Στον νέο αυτόν πόλεμο, οι δρώντες όλο και 
λιγότερο αναλαμβάνουν δημοσίως τις πράξεις τους: όχι μόνον 
οι ίδιοι οι «τρομοκράτες» δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να 
διεκδικήσουν την ευθύνη των πράξεών τους (ακόμα και η πε
ριβόητη Αλ Κάιντα δεν ανέλαβε ρητά τις επιθέσεις της 11ης 
Σεπτεμβρίου, για να μην αναφέρουμε το μυστήριο σχετικά με 
την προέλευση των γραμμάτων με τον άνθρακα), αλλά και τα 
ίδια τα κρατικά «αντιτρομοκρατικά» μέτρα καλύπτονται από 
ένα πέπλο μυστικότητας -όλα αυτά διαμορφώνουν το ιδανικό 
γόνιμο έδαφος για θεωρίες συνωμοσίας και για γενικευμένη 
κοινωνική παράνοια.

Και μήπως η εμπρόσθια όψη αυτής της παρανοϊκής παντα- 
χού παρουσίας του αόρατου πολέμου δεν είναι ότι καθίσταται 
ανούσιος; Ακριβώς όπως πίνουμε μπίρα χωρίς αλκοόλ και 
καφέ χωρίς καφεΐνη, τώρα μας προσφέρεται ένας πόλεμος 
στερημένος την ουσία του -ένας εικονικός πόλεμος που εξα
πολύεται πίσω από οθόνες υπολογιστών, ένας πόλεμος που 
όσοι συμμετέχουν σ’ αυτόν τον βιώνουν ως βιντεοπαιχνίδι, 
ένας πόλεμος χωρίς απώλειες (τουλάχιστον από την πλευρά 
μας). Με τη διάδοση του πανικού σχετικά με τον άνθρακα τον 
Οκτώβριο του 2001, η Δύση πήρε μια πρώτη γεύση αυτού του 
νέου ((αόρατου» πολέμου, όπου εμείς, οι απλοί πολίτες, εξαρ-
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τιόμαστε εξ ολοκλήρου από τις αρχές για να ενημερωθούμε 
όσον αφορά τα τεκταινόμενα: ούτε ακούμε ούτε βλέπουμε τί
ποτα, όλα όσα ξέρουμε προέρχονται από τα επίσημα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης -πρόκειται για μιαν όψη του νέου πολέ
μου την οποία θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε. Μια υπερδύ- 
ναμη βομβαρδίζει μιαν ερημωμένη άγονη έρημη χώρα ενώ, 
ταυτοχρόνως, τελεί υπό την ομηρεία αόρατων βακτηρίων: αυ
τή είναι η πρώτη εικόνα του πολέμου του εικοστού πρώτου 
αιώνα, και όχι οι ανατινάξεις των Δίδυμων Πύργων. Αντί 
μιας βεβιασμένης εκδραμάτισης, οφείλουμε να αντιμετωπί
σουμε μερικά δύσκολα ερωτήματα: τι θα σημαίνει «πόλεμος» 
τον εικοστό πρώτο αιώνα; Ποιοι θα είναι «εκείνοι», εάν εμφα- 
νώς δεν είναι ούτε κράτη ούτε εγκληματικές συμμορίες; Δεν 
μπορώ, στο σημείο αυτό, να αντισταθώ στον πειρασμό να 
υπενθυμίσω τη φροϋδική αντίθεση ανάμεσα στον δημόσιο Νό
μο και τον αισχρό υπερεγωτικό σωσία του: με την ίδια λογική, 
μήπως οι «διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις» είναι ο αι- 
σχρός σωσίας των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών —η ύστατη 
ριζωματική μηχανή, πανταχού παρούσα, αν και χωρίς σαφή 
εδαφική βάση; Δεν είναι άραγε η μορφή με την οποία ο εθνι
κιστικός και/ή θρησκευτικός «φονταμενταλισμός» προσαρμό
στηκε στον παγκόσμιο καπιταλισμό; Δεν ενσαρκώνουν άραγε 
την ύστατη αντίφαση, με το μερικό/αποκλειστικό περιεχόμενό 
τους και τη δυναμική λειτουργία τους σε παγκόσμιο επίπεδο;

Μια εμβληματική (μετα-)γιουγκοσλαβική σέρβική ταινία, 
Τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται (του Σρίντιαν Ντραγκό- 
γιεβιτς, 1996), προεικονίζει κατά κάποιον τρόπο την εν λόγω 
μεταστροφή στη μορφή του Εχθρού.1 Η ιστορία διαδραματί
ζεται κατά τη διάρκεια του πρώτου χειμώνα του βοσνιακού 
πολέμου, όταν μια ομάδα πολεμιστών του σερβικού στρατού

1. Στο σημείο αυτό βασίζομαι στην εξαιρετική διδακτορική διατριβή 
του Pavle Levi, «Disintegration in Frames» (New York University, 2002).
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παγιδεύεται από βόσνιους στρατιώτες σε μιαν εγκαταλελειμ- 
μένη σιδηροδρομική σήραγγα- ανάμεσα στα ξεσπάσματα μά
χης, οι στρατιώτες εντός και εκτός του τούνελ προκαλούν οι 
μεν τους δε, ανταλλάσσοντας εθνικιστικές βρισιές. Εντούτοις, 
το κρίσιμο γνώρισμα της αφήγησης είναι πως αυτό το πάρε- 
δώσε μεταξύ των δύο ενεχόμενων στη σύγκρουση πλευρών, το 
οποίο διαρκεί δέκα μέρες, παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου από τη 
σκοπιά εκείνων που βρίσκονται μέσα στη σήραγγα, από τη 
σκοπιά των σέρβων μαχητών μέχρι την τελική λύση του δρά
ματος, η «μουσουλμανική πλευρά» παρουσιάζεται μόνον ως 
ένα συνονθύλευμα αυτού που ο Μισέλ Σιόν αποκάλεσε «ακου- 
σματικές φωνές [acousmatic voices]»' χυδαίες βωμολοχίες ή 
άγριες ημιζωώδεις κραυγές οι οποίες δεν αποδίδονται (ακόμη) 
σε συγκεκριμένα οπτικά αναγνωρίσιμα άτομα, και αποκτούν 
ως εκ τούτου μια παντοδύναμη φασματική διάσταση.2 Κατ’ 
αυτό τον τρόπο, τίθεται σε λειτουργία ένα αφηγηματικό τέ
χνασμα αντιγραμμένο από ταινίες τρόμου, ακόμα και από 
Γουέστερν, όπου μια ομάδα συμπαθητικών χαρακτήρων περι- 
κυκλώνεται από έναν αόρατο Εχθρό τον οποίο κατά κύριο λόγο 
ακούμε και βλέπουμε μόνο με τη μορφή φευγαλέων σκιών και 
θολών εικόνων (από την υποτιμημένη ταινία του Ζακ Τουρνέρ 
Οχυρό Απάτσι μέχρι αυτήν του Τζων Κάρπεντερ Ο σταθμός 
13 δέχεται επίθεση).3

2. Πρβλ. Michel Chion, The Voice in Cinema, Νέα Υόρκη, Columbia 
University Press, 2000.

3. Αυτή η υπόρρητη αναφορά στα Γουέστερν είναι ακόμα πιο περί
πλοκη, δεδομένου ότι η ταινία περιστρέφεται γύρω από τη συνήθη αντί
ληψη σύμφωνα με την οποία οι Βόσνιοι είναι οι πολιορκούμενοι κάτοικοι 
του άστε ως και οι Σέρβοι οι επιτιθέμενοι πολιορκητές που οδηγούν στη 
λιμοκτονία μιαν ολόκληρη πόλη (υποδειγματική περίπτωση, το Σεράγε
βο): εδώ, οι Σέρβοι είναι οι πολιορκούμενοι και οι Βόσνιοι οι επιτιθέμενοι 
πολιορκητές. (Και, παρεμπιπτόντως, είναι ο Πέτερ Χάντκε εκείνος που, 
υπερασπιζόμενος τους Σέρβους, αναφέρεται στο εν λόγω στερεότυπο,
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Αυτό το καθ’ όλα τυπικό τέχνασμα μας αναγκάζει, εμάς 
τους θεατές, να ταυτιστούμε με την πολιορκούμενη σέρβική 
ομάδα- μάλιστα, το γεγονός ότι οι Σέρβοι στρατιώτες προσφέ- 
ρονται στον θεατή ως σημείο ταύτισης επιβεβαιώνεται περαι
τέρω από ένα παράξενο χαρακτηριστικό: παρότι στην αρχή 
της ταινίας βλέπουμε αφηνιασμένους Σέρβους στρατιώτες να 
καταστρέφουν μουσουλμανικά χωριά, δεν είναι εκείνοι που 
παγιδεύονται αργότερα στη σήραγγα· αυτοί απλώς διασχίζουν 
μυστηριωδώς καμένα χωριά -δεν φαίνεται να γίνονται σκο
τωμοί, κανείς δεν φαίνεται να πεθαίνει... Αυτός ο αμιγώς 
φετιχιστικός διχασμός (μολονότι εμείς οι θεατές γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι οι στρατιώτες στο τούνελ θα πρέπει να έβαλαν 
το χεράκι τους στη δολοφονία μουσουλμάνων αμάχων, δεν 
βλεπουμε κάτι τέτοιο, κι έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε να 
πιστεύουμε ότι τα χέρια τους δεν είναι αιματοβαμμένα) δη
μιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συμπονετική ταύτισή μας 
μαζί τους. 'Ετσι, σε αντίθεση με τους Μουσουλμάνους -μια 
Οντότητα βωμολοχιών, απειλών και άγριων κραυγών χωρίς 
ταυτότητα- οι Σέρβοι είναι πλήρως εξατομικευμένοι, χαρα
κτηρίζονται κατά βάση ως ένας ορμαθός «τρελών αλλά συμ
παθητικών» αντιηρώων. Και, σύμφωνα με την οξυδερκή πα
ρατήρηση του Παβλ Λέβι, η δυνάμει ανατρεπτική διάσταση 
αυτού του τεχνάσματος (εάν ο Εχθρός είναι καθαρά ακουσμα- 
τικός, και συνεπώς φασματικός, μήπως πρόκειται μόνο για 
μια παρανοϊκή προβολή των ίδιων των Σέρβων, για το απο

δινοντας του μια Πολιτικά Ορθή τροπή: δεδομένου ότι. σήμερα γνωρίζου
με πως οι Ινδιάνοι (οι Αυτόχθονες Αμερικανοί) ήταν τα «καλά παιδιά» 
που υπερασπίζονταν τη χώρα τους ενάντια στους Ευρωπαίους αποικιο- 
κράτες εισβολείς, δεν θα έπρεπε άραγε να συναγάγουμε το ίδιο συμπέ
ρασμα όσον αφορά τον βοσνιακό πόλεμο και να υποστηρίξουμε τους Σέρ
βους, που παίζουν, στην περίπτωση αυτή, τον ρόλο των Αυτοχθόνων Α
μερικανών;).
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τέλεσμα της ιδεολογικής τους φαντασίας;) υποσκάπτεται από 
την «απο-ακουσματοποίηση» που πραγματοποιείται στο τέ
λος, όταν ο Χαλίλ, ο κεντρικός χαρακτήρας από την πλευρά 
των μουσουλμάνων στρατιωτών, εμφανίζεται καθαρά, οπότε 
και φανερώνεται η ταυτότητά του: είναι ο καλύτερος παιδικός 
φίλος του Μίλαν, του ήρωα της σερβικής πλευράς.

Τα παραπάνω παραδείγματα δεν απεικονίζουν άραγε την 
περιβόητη θέση περί «σύγκρουσης των πολιτισμών»; Τπάρχει 
βέβαια μια μερική αλήθεια στην εν λόγω αντίληψη -πάρτε την 
έκπληξη του μέσου Αμερικανού: «Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι 
άνθρωποι να επιδεικνύουν μια τέτοια περιφρόνηση και αδια
φορία για την ίδια τους τη ζωή;» Μήπως η άλλη όψη αυτής της 
έκπληξης δεν είναι το μάλλον θλιβερό γεγονός ότι εμείς, στις 
χώρες του Πρώτου Κόσμου, δυσκολευόμαστε όλο και περισσό
τερο έστω και να φανταστούμε μια δημόσια ή καθολική Υπό
θεση για την οποία θα ήμασταν διατεθειμένοι να θυσιάσουμε 
τη ζωή μας; 'Οταν, μετά τους βομβαρδισμούς, ακόμα και ο 
υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν είπε ότι μπορούσε ((να 
νιώσει τον πόνο» των παιδιών της Αμερικής, δεν επιβεβαίωσε 
έτσι τον ηγεμονικό ιδεολογικό ρόλο αυτής της φράσης-σήμα- 
τος κατατεθέντος του Μπιλ Κλίντον; Πράγματι, φαίνεται ότι 
η διαίρεση μεταξύ Πρώτου και Τρίτου Κόσμου συμπλέει με 
την αντίθεση ανάμεσα στο να διάγουμε μια μακρά και ικανο
ποιητική ζωή γεμάτη υλικό και πολιτισμικό πλούτο και στο να 
αφιερώνουμε τη ζωή μας σε μιαν υπερβατική Υπόθεση.

Σχετικά με τον ιδεολογικό αυτό ανταγωνισμό ανάμεσα στον 
δυτικό καταναλωτικό τρόπο ζωής και στον μουσουλμανικό ρι
ζοσπαστισμό, προβάλλουν αμέσως δύο φιλοσοφικές αναφορές: 
ο Χέγκελ και ο Νίτσε. Δεν πρόκειται άραγε για έναν ανταγω
νισμό μεταξύ «παθητικού» και «ενεργητικού» μηδενισμού, 
όπως τους αποκαλούσε ο Νίτσε; Εμείς στη Δύση είμαστε οι 
Τελευταίοι Άνθρωποι του Νίτσε, απορροφημένοι από βλακώ
δεις καθημερινές ηδονές, ενώ οι μουσουλμάνοι ριζοσπάστες,
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στρατευμένοι καθώς είναι στην πάλη, διατίθενται να διακινδυ
νεύσουν τα πάντα, ακόμα και μέχρις αυτοκαταστροφής. (Δεν 
μπορούμε να μην παρατηρήσουμε τον σημαντικό ρόλο του 
χρηματιστηρίου στις επιθέσεις: ύστατη απόδειξη της τραυμα
τικής επίδρασής τους ήταν ότι το Χρηματιστήριο της Νέας 
Τόρκης έκλεισε επί τέσσερις ημέρες, και το άνοιγμά του την 
επόμενη Δευτέρα παρουσιάστηκε ως βασική ένδειξη επιστρο
φής στην κανονική κατάσταση των πραγμάτων.) Επιπροσθέ- 
τως, εάν κοιτάξουμε αυτήν την αντίθεση μέσα από τα γυαλιά 
της εγελιανής πάλης του Κυρίου με τον Δούλο, δεν μπορούμε 
να αποφυγουμε το ακόλουθο παράδοξο: μολονότι εμείς στη Δύ
ση γινόμαστε αντιληπτοί ως εκμεταλλευτές Κύριοι, είμαστε 
εκείνοι που καταλαμβάνουν τη θέση του Δούλου, ο οποίος, δε
δομένης της προσκόλλησής του στη ζωή και τις ηδονές της, 
αδυνατεί να διακινδυνεύσει τη ζωή του (θυμηθείτε την ιδέα του 
Κολιν Πάουελ περί πολέμου υψηλής τεχνολογίας χωρίς ανθρώ
πινες απώλειες), ενώ οι κακόμοιροι μουσουλμάνοι ριζοσπά
στες είναι Κύριοι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή 
τους... Η εν λόγω αντίληψη περί «σύγκρουσης των πολιτι
σμών» θα πρέπει ωστόσο να απορριφθεί πάραυτα: σήμερα 
βρισκόμαστε μάρτυρες συγκρούσεων στο εσωτερικό κάθε πο
λιτισμού. Επιπλέον, μια σύντομη ματιά στη συγκριτική ιστο
ρία του Ισλάμ και του χριστιανισμού μάς δείχνει ότι το Ισλάμ 
διαθετει ένα σαφώς καλύτερο «μητρώο ανθρωπίνων δικαιω
μάτων» (για να χρησιμοποιήσουμε τον αναχρονιστικό αυτόν 
όρο) απ’ ό,τι ο χριστιανισμός. Ήρθε εξάλλου η ώρα να θυμη
θούμε ότι, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμείς στη Δυτική 
Ευρώπη ανακτήσαμε την πρόσβαση στην αρχαιοελληνική κλη
ρονομιά μας μεσω των Αράβων. Ενώ επ’ ουδενί συγχωρούν τις 
σημερινές φρικαλέες πράξεις, ετούτα τα γεγονότα αποδει- 
κνύουν καθαρά ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα γνώρισμα 
εγγεγραμμένο σ’ «αυτό καθεαυτό» το Ισλάμ αλλά με το απο
τέλεσμα των νεωτερικών κοινωνικοπολιτικών συνθηκών.
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Ας κοιτάξουμε όμως προσεκτικότερα κι ας αναρωτυθούμε 
τι ακριβώς αφορά αυτή η ((σύγκρουση των πολιτισμών». Μή
πως όλες οι «συγκρούσεις» της πραγματικής ζωής δεν σχετί
ζονται με τον παγκόσμιο καπιταλισμό; Στόχος των μουσουλ
μάνων «φονταμενταλιστών» δεν είναι μόνον η διαβρωτική ε
πίδραση του παγκόσμιου καπιταλισμού στην κοινωνική ζωή, 
αλλά επίσης τα διεφθαρμένα ((παραδοσιοκρατικά» καθεστώ
τα της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ, και ούτω καθεξής. 
Οι πλέον τρομακτικές σφαγές (αυτές της Ρουάντα, του Κον
γκό, της Σιέρα Λεόνε) όχι μόνον έλαβαν χώρα -και συνεχίζουν 
να διαδραματίζονται- στο εσωτερικό του ίδιου ((πολιτισμού», 
αλλά και σχετίζονται σαφώς με την αλληλεπίδραση παγκό
σμιων οικονομικών συμφερόντων. Ακόμα και στις ελάχιστες 
εκείνες περιπτώσεις που θα ταίριαζαν κατά προσέγγιση στον 
ορισμό της «σύγκρουσης των πολιτισμών» (Βοσνία και Κοσ
συφοπέδιο, Νότιο Σουδάν κτλ.), είναι ευδιάκριτη η σκιά άλλων 
συμφερόντων. Συνεπώς, στο σημείο αυτό θα άρμοζε μια κα
τάλληλη δόση «οικονομικού αναγωγισμού»: αντί ατέρμονων 
αναλύσεων όσον αφορά τη μισαλλοδοξία του ισλαμικού «φο- 
νταμενταλισμού» απέναντι στις φιλελεύθερες κοινωνίες μας, 
και άλλα θέματα της προβληματικής της «σύγκρουσης των 
πολιτισμών», οφείλουμε να εστιάσουμε εκ νέου την προσοχή 
μας στο οικονομικό υπόβαθρο της σύγκρουσης -στη σύγκρου
ση οικονομικά>ν συμφερόντων και στα γεωπολιτικά συμφέρον
τα των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών (πώς θα διατηρήσουν 
τους προνομιακούς δεσμούς τους με το Ισραήλ και με τα συν
τηρητικά αραβικά καθεστώτα όπως αυτό της Σαουδικής Α
ραβίας και του Κουβέιτ).

Κάτω από την αντίθεση μεταξύ «φιλελεύθερων» και «φο- 
νταμενταλιστικών» κοινωνιών, την αντίθεση «Κόσμος των 
McDonald εναντίον Τζιχάντ», υπάρχει ο ενοχλητικός τρίτος 
όρος: χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, βαθιά 
συντηρητικές μοναρχίες αλλά οικονομικοί σύμμαχοι των Αμε
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ρικανών, πλήρως ενσωματωμένες στον δυτικό καπιταλισμό. 
Εδώ, οι ΗΠΑ έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο και απλό συμφέ
ρον: οι χώρες αυτές θα πρέπει να παραμείνουν μη δημοκρατικές 
ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να βασιστούν σ’ αυτές για τα πετρε
λαϊκά αποθέματά τους (εδώ βέβαια υποβόσκει η αντίληψη ότι 
οποιαδήποτε δημοκρατική αφύπνιση θα μπορούσε να προκα- 
λέσει αντιαμερικανικές τάσεις). Πρόκειται για μια παλιά ι
στορία που το διαβόητο πρώτο κεφάλαιό της μεταπολεμικά 
ήταν το ενορχηστρωμένο από τη CIA πραξικόπημα κατά του 
δημοκρατικά εκλεγμένου ιρανού πρωθυπουργού Μοχάμαντ 
Μοσσαντέκ, το 1953 -δεν υπήρχε «φονταμενταλισμός» εκεί, 
ούτε καν «σοβιετική απειλή», μόνο μια ολοφάνερη δημοκρατι
κή αφύπνιση, με την ιδέα ότι η χώρα όφειλε να αναλάβει τον 
έλεγχο των πετρελαϊκών πηγών της και να σπάσει το μονο
πώλιο των δυτικών εταιρειών πετρελαίου. Το γεγονός ότι οι 
ΗΠΑ διατίθενται να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να διατη
ρήσουν αυτή τη συμμαχία αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια 
του πολέμου του Κόλπου το 1991, όταν αμερικανοεβραίοι στρα
τιώτες σταθμευμένοι στη Σαουδική Αραβία χρειάστηκε να 
μεταφερθούν με ελικόπτερο σε αεροπλανοφόρα στον Κόλπο 
για να προσευχηθούν, δεδομένου ότι μη μουσουλμανικές τελε
τουργίες απαγορεύονται στο σαουδαραβικό έδαφος.

Αυτή η ((διεστραμμένη θέση» των αληθινά «φονταμενταλι- 
στικών» συντηρητικών αραβικών καθεστώτων αποτελεί το 
κλειδί των (συχνά κωμικών) γρίφων της αμερικανικής πολι
τικής στη Μέση Ανατολή: τα καθεστώτα αυτά εκπροσωπούν 
το σημείο όπου οι ΗΠΑ αναγκάζονται να αναγνωρίσουν ανοι
χτά την πρωτοκαθεδρία της οικονομίας επί της δημοκρατίας 
-δηλαδή τον δευτερεύοντα και χειραγωγικό ρόλο της νομιμο
ποίησης των διεθνών επεμβάσεων- ενώ ισχυρίζονται ότι προ
στατεύουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε 
κείνο που θα πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας όσον αφο
ρά το Αφγανιστάν είναι ότι, μέχρι τη δεκαετία του 1970, δη
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λαδή πριν από την άμεση εμπλοκή του στην πάλη των υπερ- 
δυνάμεων, αποτελούσε μια από τις ανεκτικότερες μουσουλμα
νικές κοινωνίες, με μακρά κοσμική παράδοση: η Καμπούλ 
φημιζόταν για τη σφύζουσα πολιτισμική και πολιτική ζωή 
της. Κατά συνέπεια, το παράδοξο έγκειται στο ότι η άνοδος 
των Ταλιμπάν, αυτή η φαινομενική «παλινδρόμηση» στον α
κραίο φονταμενταλισμό, μακράν από το να εκφράζει κάποια 
βαθιά «παραδοσιοκρατική» τάση, ήταν αποτέλεσμα του εγ
κλωβισμού της χώρας στο στρόβιλο της διεθνούς πολιτικής 
-δεν ήταν μόνο μια αμυντική αντίδραση σ’ αυτήν, αλλά προ- 
έκυψε ως άμεση συνέπεια της υποστήριξης των ξένων δυνά
μεων (του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, των ίδιων των 
Ηνωμένων Πολιτειών).

Όσο για τη «σύγκρουση των πολιτισμών», ας θυμηθούμε το 
γράμμα της τετράχρονης Αμερικανίδας της οποίος ο πατέρας 
πολεμούσε ως πιλότος στο Αφγανιστάν: έγραφε πως, μολονότι 
αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα της, ήταν έτοιμη να τον α
φήσει να πεθάνει, να τον θυσιάσει για την πατρίδα της. Όταν ο 
Πρόεδρος Μπους παρέθεσε αυτές τις φράσεις, θεωρήθηκαν 
«φυσιολογικό» ξέσπασμα αμερικανικού πατριωτισμού. Ας ε
πιχειρήσουμε ένα απλό νοητικό πείραμα κι ας φανταστούμε 
μια μικρή μουσουλμάνα Αράβισσα, μπροστά σε μια μηχανή 
λήψης, να απαγγέλλει με συναισθηματική ένταση τα ίδια λό
για για τον πατέρα της που πολεμά με τους Ταλιμπάν -δεν 
χρειάζεται να σκεφτούμε πολύ σχετικά με το ποια θα ήταν η 
αντίδρασή μας: νοσηρός μουσουλμανικός φονταμενταλισμός 
που ούτε καν στην απάνθρωπη χειραγώγηση και εκμετάλλευ
ση των παιδιών δεν σταματά... Κάθε γνώρισμα που αποδίδε
ται στον Άλλον είναι ήδη παρόν στην ίδια την καρδιά των 
ΗΠΑ. Δολοφονικός φανατισμός; Στις ΗΠΑ σήμερα υπάρχουν 
περισσότεροι από δύο εκατομμύρια «φονταμενταλιστές» της 
λαϊκιστικής δεξιάς οι οποίοι επίσης ασκούν τη δική τους τρο
μοκρατία, νομιμοποιούμενη από (τον τρόπο με τον οποίο αυτοί



64 SLAVOJ ΖΙΖΕΚ

κατανοούν) τον χριστιανισμό. Εφόσον η Αμερική, κατά κά
ποιον τρόπο, τους «τρέφει», θα έπρεπε άραγε ο στρατός των 
ΗΠΑ να τιμωρήσει τους ίδιους τους Αμερικανούς μετά τη 
βομβιστική ενέργεια στην πόλη της Οκλαχόμα;* Και τι να 
πούμε για την αντίδραση του Τζέρρυ Φάλγουελ και του Πατ 
Ρόμπερτσον** στα συμβάντα της 11ης Σεπτεμβρίου, που τα 
αντιλήφθηκαν ως σημάδι ότι ο Θεός είχε αποσύρει την προ
στασία του από τις ΗΠΑ, εξαιτίας της αμαρτωλής ζωής των 
Αμερικανών, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον ηδονιστικό υλι
σμό, στον φιλελευθερισμό, στην αχαλίνωτη σεξουαλικότητα, 
και υποστηρίζοντας ότι η Αμερική έπαθε αυτό που της άξιζε; 
Το γεγονός ότι τούτη η καταδίκη της ((φιλελεύθερης» Αμερι
κής, πανομοιότυπη μ’ εκείνην που διατυπώνει ο Μουσουλμά
νος Άλλος, προήλθε από την καρδιά της Amerique profonde θα 
πρέπει να τροφοδοτήσει τη σκέψη μας. Στις 19 Οκτωβρίου, ο 
Τζωρτζ Μπους αυτοπροσώπως αναγκάστηκε να παραδεχθεί 
ότι οι πιθανότεροι υπαίτιοι των επιθέσεων με τον άνθρακα δεν 
ήταν οι μουσουλμάνοι τρομοκράτες αλλά οι ακροδεξιοί χρι

*  Αναφέρεται στην καταστροφή του ομοσπονδιακού κτιρίου στην πόλη 
της Οκλαχόμα στις 19 Απριλίου 1995. (Σ.τ.μ.)

* *  Τζέρρυ Φάλγουελ: αμερικανός φονταμενταλιστής βαπτιστής ιερέ
ας, με μεγάλη δημοτικότητα. Ξεκίνησε τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του το 
1968. Ίδρυσε (το 1979) και ηγήθηκε (μέχρι το 1987) της οργάνωσης Moral 
Majority [Ηθική Πλειοψηφία] που έχει στόχο την παλινόρθωση των πα
ραδοσιακών θρησκευτικών αξιών μέσω της υποστήριξης συντηρητικών 
πολιτικών. Τώρα είναι ηγέτης της Liberty Alliance [Συμμαχία της Ελευ
θερίας]. Πατ Ρόμπερτσον: ευαγγελιστής και πολιτικός. Το 1960 ίδρυσε το 
CBN (Christian Broadcasting Network) στο οποίο είχε και εκπομπή (talk 
show) μεγάλης θεαματικότητας. Το 1989 ίδρυσε τον Christian Coalition 
[Χριστιανικός Συνασπισμός], μια συντηρητική χριστιανική πολιτική ο
μάδα που ασκεί μεγάλη επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και απο- 
τελεί τη σημαντικότερη ομάδα χριστιανών φονταμενταλιστών. Και οι δύο 
είναι γνωστοί ως τηλε-ευαγγελιστές. (Σ.τ.μ.)
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στιανοί φονταμενταλιστές της ίδιας της Αμερικής. Και πάλι, 
μήπως το γεγονός ότι πράξεις που αρχικά καταλογίστηκαν σε 
έναν εξωτερικό εχθρό αποδεικνύεται ότι διαπράχθηκαν ακρι
βώς στην καρδιά της Amerique profonde δεν παρέχει μιαν 
αναπάντεχη επιβεβαίωση της θέσης σύμφωνα με την οποία 
η αληθινή σύγκρουση των πολιτισμών είναι σύγκρουση στο 
εσωτερικό του κάθε πολιτισμού;4

Τώρα, στους μήνες που έπονται των επιθέσεων, είναι σαν να 
ζούσαμε σ’ εκείνο το μοναδικό χρονικό διάστημα ανάμεσα σ’ 
ένα τραυματικό συμβάν και στο συμβολικό αντίκτυπο του, 
όπως στις σύντομες εκείνες στιγμές αφού έχουμε κοπεί βαθιά 
και προτού μας καταβάλει ο πόνος σε όλο του το εύρος. Δεν 
ξέρουμε ακόμα πώς θα συμβολοποιηθούν τα συμβάντα, ποια 
θα είναι η συμβολική επενέργειά τους, ποιες πράξεις θα κλη
θούν να δικαιολογήσουν. Αν μη τι άλλο, μπορούμε και πάλι να 
βιώσουμε καθαρά τους περιορισμούς της δημοκρατίας μας: 
λαμβάνονται αποφάσεις ο οποίες θα επηρεάσουν τη μοίρα ό
λων μας, και όλοι μας απλώς περιμένουμε, έχοντας επίγνωση 
ότι είμαστε απολύτως ανίσχυροι. Την επαύριον της 11ης Σε
πτεμβρίου οι Αμερικανοί ανέκτησαven masse την αμερικανική

4. Σύμφωνα με ορισμένους συντηρητικούς αμερικανούς νομικούς, μια 
πράξη που τελείται από θρησκευτική πεποίθηση δεν μπορεί εξ ορισμού να 
είναι παράφρων, δεδομένου ότι η θρησκεία εκπροσωπεί την ανώτατη 
πνευματική διάσταση της ανθρωπότητας. Πώς μπορούμε τότε να κατα
τάξουμε τους Παλαιστίνιους που διαπράττουν επιθέσεις αυτοκτονίας; Ε ί
ναι ή δεν είναι αυθεντική η θρησκευτική τους πίστη; Αν δεν είναι, μπορεί 
άραγε η ίδια ετικέτα της παραφροσύνης να αποδοθεί στους ντόπιους 
χριστιανούς αμερικανούς τρομοκράτες; Πρόκειται για το παλιό θέμα 
του Διαφωτισμού όσον αφορά το εύθραυστο όριο ανάμεσα στη θρησκεία 
και την τρέλα, ή τη θρησκευτική «δεισιδαιμονία» και την καθαρή «ορθο
λογική» θρησκεία.
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τους υπερηφάνεια, υψώνοντας σημαίες και τραγουδώντας όλοι 
μαζί δημοσίως· οφείλω όμως να τονίσω περισσότερο παρά 
ποτέ ότι αυτή η επανεόρεση της αμερικανικής αθωότητας, η 
απαλλαγή από την αίσθηση της ιστορικής ενοχής ή της ειρω
νείας που εμπόδιζε πολλούς Αμερικανούς να αναλάβουν πλή
ρως την εθνική ταυτότητά τους, δεν έχουν τίποτα το αθώο. Η 
παραπάνω χειρονομία ισοδυναμεί με την «αντικειμενική» α
ποδοχή του φορτίου όλων όσα εκπροσωπούσε στο παρελθόν το 
να είναι κανείς «Αμερικανός» -μια υποδειγματική περίπτωση 
ιδεολογικής έγκλησης, πλήρους αποδοχής της συμβολικής εν
τολής, που εμφανίζεται στο προσκήνιο μετά την αμηχανία την 
προκαλούμενη από κάποια ιστορική τραυματική εμπειρία. Την 
επαύριον της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν η παλιά ασφάλεια έ
μοιαζε να έχει προσωρινά κλονιστεί, τι θα μπορούσε να είναι 
«φυσικότερο» από το να αναζητήσει κανείς καταφύγιο στην 
αθωότητα μιας αταλάντευτης ιδεολογικής ταύτισης;5 Από τη 
σκοπιά της κριτικής της ιδεολογίας ωστόσο, ακριβώς τέτοιες 
στιγμές διαυγούς αθωότητας, «επιστροφής στα στοιχειώδη», 
οπότε η χειρονομία τής ταύτισης μοιάζει «φυσική», είναι οι 
πλέον σκοτεινές -κατά κάποιον τρόπο, μάλιστα, ενσαρκώνουν 
το σκοτάδι, την ασάφεια.

Ας θυμηθούμε μιαν άλλη τέτοια αθώα διαυγή στιγμή, το 
βίντεο -που προβλήθηκε κατ’ επανάληψη- από την Πλατεία 
Τιεν Αν Μεν του Πεκίνου, στο απόγειο των «αναταραχών» του 
1989: την εικόνα ενός μικροσκοπικού νεαρού ο οποίος στέκεται 
μόνος μπροστά σε ένα γιγαντιαίο τανκ και προσπαθεί θαρρα
λέα να εμποδίσει την επέλασή του, οπότε, όταν το τανκ επι
χειρεί να τον προσπεράσει γυρνώντας δεξιά ή αριστερά, ο 
νεαρός επίσης μετακινείται, κι έτσι πάλι του κόβει το δρόμο:

5 . Σ τ ο  σημείο αυτό βασίζομαι στην κριτική επεξεργασία της έννοιας 
της έγκλησης του Αλτουσέρ, που προτείνω στο Κεφάλαιο 3 του βιβλίου 
Metastases of enjoyment, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Verso, 1995.
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«Η αναπαράσταση είναι τόσο δυνατή ώστε συντρίβει κάθε 
άλλη κατανόηση. Αυτή η σκηνή του δρόμου, αυτός ο χρόνος 
και αυτό το συμβάν, έχουν καταλήξει να αποτελούν την πυξίδα 
δυνητικά όλων των δυτικών ταξιδιών στο εσωτερικό της σύγ
χρονης πολιτικής και πολιτισμικής ζωής της Κίνας.»6

Για άλλη μια φορά, αυτή τη στιγμή διαυγούς καθαρότητας 
(τα πράγματα παρουσιάζονται στην απώτατη γύμνια τους: 
ένας μοναχικός άνθρωπος ενάντια στην ωμή ισχύ του κράτους) 
την υποστηρίζει, για το δυτικό βλέμμα μας, ένας ιστός ιδε
ολογικών συνεπαγωγών, που ενσαρκώνει μια σειρά αντιθέσε
ων: άτομο εναντίον κράτους· ειρηνική αντίσταση εναντίον κρα
τικής βίας- άνθρωπος εναντίον μηχανής· η εσωτερική δύναμη 
ενός μικροσκοπικού ατόμου εναντίον της αδυναμίας της ισχυ- 
ρής μηχανής... Αυτές οι συνεπαγωγές, που συγκροτούν το 
υπόβαθρο χάρη στο οποίο το εν λόγω πλάνο ασκεί όλη του 
την άμεση επίδραση, αυτές οι «διαμεσολαβήσεις» που την 
υποστυλώνουν δεν υφίστανται για έναν κινέζο παρατηρητή, 
δεδομένου ότι μια τέτοια αλληλουχία αντιθέσεων είναι εγγενής 
στην ευρωπαϊκή ιδεολογική κληρονομιά. Και το ίδιο ιδεολο
γικό υπόβαθρο επίσης επικαθορίζει, ας πούμε, το πώς αντι
λαμβανόμαστε τις τρομακτικές εικόνες των μικροσκοπικών 
ατόμων που πηδούσαν από τον φλεγόμενο πύργο του Παγκό
σμιου Κέντρου Εμπορίου, ενώ ο θάνατός τους ήταν βέβαιος.

Τ ι μπορούμε συνεπώς να πούμε για τη φράση «Μετά την 
11η Σεπτεμβρίου, τίποτα δεν θα είναι πλέον όπως πριν» που 
αντηχεί παντού; Είναι ενδεικτικό ότι η πρόταση τούτη ουδέ
ποτε υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία -αποτελεί α
πλώς μια κενή χειρονομία διατύπωσης μιας «βαθιάς» ιδέας, 
χωρίς πραγματική γνώση αυτού που θέλουμε να πούμε. Οπότε, 
η πρώτη μας αντίδραση απέναντι της θα πρέπει να είναι:

6. Michael Dutton, StreetUfe China, Καίμπριτζ, Cambridge University 
Press, 1998, σ. 17.
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«Αλήθεια;» Κ ι αν την 11η Σεπτεμβρίου δεν συνέβη στην 
πραγματικότητα τίποτα που να διανοίγει μια νέα εποχή; Κι 
αν -όπως φαίνεται να αποδεικνύει η μαζική εκδήλωση αμερι
κανικού πατριωτισμού- η συγκλονιστική εμπειρία της 11ης 
Σεπτεμβρίου χρησίμευσε τελικώς ως τέχνασμα που έδωσε τη 
δυνατότητα στην ηγεμονεύουσα αμερικανική ιδεολογία να ((ε
πιστρέφει στα στοιχειώδη», να επαναβεβαιώσει τις βασικές 
ιδεολογικές συντεταγμένες της ενάντια στο κίνημα της αντι- 
παγκοσμιοποίησης και σε άλλους πειρασμούς; Παρά ταύτα, 
οφείλω ενδεχομένως να προσδιορίσω αυτή τη δήλωση εισά- 
γοντας τη χρονικότητα τουfiitur anterieur*: στις 11 Σεπτεμ
βρίου, δόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες η ευκαιρία να συνει
δητοποιήσουν σε τι είδους κόσμο ανήκουν. Θα μπορούσαν ενδε
χομένως να έχουν αδράξει την ευκαιρία -αλλά δεν το έκαναν 
αντ’ αυτού επέλεξαν να υποστηρίξουν πάλι τις παραδοσιακές 
ιδεολογικές δεσμεύσεις τους: ας τελειώνουμε με τα αισθήματα 
ευθύνης και ενοχής απέναντι στον αποδυναμωμένο Τρίτο Κό
σμο, τώρα εμείς είμαστε τα θύματα! Συνεπώς, όταν ο Τίμοθυ 
Γκάρτον Ας κάνει την αξιολύπητη δήλωση, όσον αφορά το 
Δικαστήριο της Χάγης, ότι ((Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε 
σε κανέναν Φύρερ, σε κανέναν Ντούτσε, σε κανέναν Πινοσέτ, 
σε κανέναν Ίντι Αμίν και σε κανέναν Πολ Ποτ να αισθάνεται 
ασφαλής από την επέμβαση της λαϊκής δικαιοσύνης, κρυμ
μένος πίσω από τις πύλες του παλατιού της κυριαρχίας»,7 
οφείλουμε απλώς να σημειώσουμε ποιος λείπει από αυτή τη 
σειρά ονομάτων η οποία, εκτός του στερεότυπου διδύμου Χ ί
τλερ και Μουσολίνι, περιλαμβάνει τρεις δικτάτορες του Τρίτου 
Κόσμου: πού είναι τουλάχιστον ένα όνομα από τους Εφτά Με
γάλους -του Κίσινγκερ ας πούμε;

*  Συντελεσμένος μέλλοντας. (Σ.τ.μ.)
7. Timothy Garton Ash, «Slobo und Carla», Sueddeutsche Zeitung, 14 

Μαρτίου 2002, σ. 15.
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Ας εξετάσουμε την κατάρρευση ενός πολιτικού καθεστώτος 
-παραδείγματος χάριν, αυτών της Ανατολικής Ευρώπης το 
1990. Μιαν ορισμένη στιγμή, ο λαός συνειδητοποίησε τελείως 
ξαφνικά ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει, ότι οι κομμουνιστές 
είχαν χάσει. Η ρήξη ήταν καθαρά συμβολική· δεν άλλαξε τ ί
ποτα «στην πραγματικότητα» -εντούτοις, από τη στιγμή ε
κείνη κι έπειτα, η τελική κατάρρευση του καθεστώτος ήταν 
απλώς ζήτημα ημερών... Μήπως συνέβη κάτι παρόμοιο στις 
11 Σεπτεμβρίου; Ίσως το ύστατο θύμα της κατάρρευσης των 
Δίδυμων Πύργων να είναι μια ορισμένη μορφή του μεγάλου 
Άλλου, η Αμερικανική Σφαίρα. Κατά τη διάρκεια του μυστι
κού λόγου του Νικήτα Χρουστσόφ στο Εικοστό Συνέδριο του 
Σοβιετικού Κόμματος, με τον οποίο κατήγγειλε τα σταλινικά 
εγκλήματα, δώδεκα περίπου αντιπρόσωποι έπαθαν νευρική 
κατάρρευση και χρειάστηκε να μεταφερθούν έξω από την αί
θουσα για να τους παραστεί ιατρική βοήθεια. Ένας απ’ αυτούς 
μάλιστα, ο σκληροπυρηνικός Γ  ενικός Γ  ραμματέας του Πολω
νικού Κομμουνιστικού Κόμματος Μπολεσλάου Μπιερούτ, πέ- 
θανε από καρδιακή προσβολή, μερικές ημέρες αργότερα. (Και 
ο υποδειγματικός σταλινικός συγγραφέας Αλεξάντρ Φαντέ- 
γιεφ αυτοκτόνησε μετά από λίγες ημέρες.) Το θέμα δεν είναι 
ότι ήταν «έντιμοι κομμουνιστές» -στην πλειονότητά τους ήταν 
ωμοί χειραγωγοί χωρίς υποκειμενικές αυταπάτες σχετικά με 
το σοβιετικό καθεστώς. Αυτό που κατέρρευσε ήταν η «αντι
κειμενική» αυταπάτη τους, η μορφή του «μεγάλου Άλλου» στο 
υπόβαθρο της οποίας μπορούσαν να εξωτερικεύουν την αδυ
σώπητη ορμή τους για εξουσία: αποσυντέθηκε ο Άλλος στον 
οποίο μετέθεταν την πίστη τους, ο Άλλος που, τρόπον τινά, 
πίστευε εκ μέρους τους, που ήταν γ ι’ αυτούς το υποκείμενο- 
που-υποτίθεται-ότι-πιστεύει. Μήπως κάτι ανάλογο δεν συνέβη 
την επαύριον της 11ης Σεπτεμβρίου; Η 11η Σεπτεμβρίου του 
2001 δεν ήταν άραγε το Εικοστό Συνέδριο του Αμερικανικού 
Ονείρου;
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Η 11η Σεπτεμβρίου ήδη αποτελεί αντικείμενο ιδιοποίησης 
για ιδεολογικούς σκοπούς, ξεκινώντας από τις δηλώσεις σε 
όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τώρα πλέον το κίνημα 
κατά της παγκοσμιοποίησης αποτελεί παρελθόν και φτάνον- 
τας μέχρι την αντίληψη ότι το σοκ των επιθέσεων στους Δ ί
δυμους Πύργους αποκάλυψε τον ανούσιο χαρακτήρα των με
ταμοντέρνων Πολιτισμικών Σπουδών, την έλλειψη επαφής 
τους με την «πραγματική ζωή». Ενώ η δεύτερη θέση είναι 
(εν μέρει) ορθή για λάθος λόγους, η πρώτη είναι τελείως ε
σφαλμένη. Αληθεύει ότι, με τις επιθέσεις, αποκαλύφθηκε ο 
σχετικά ασήμαντος χαρακτήρας των κλασικών κριτικών θε
μάτων που απασχολούν τις Πολιτισμικές Σπουδές: ποια η 
χρησιμότητα της ενασχόλησης με μια πολιτικά μη ορθή έκ
φραση με πιθανές ρατσιστικές συνηχήσεις, σε σύγκριση με 
τον βασανιστικό θάνατο χιλιάδων ανθρώπων; Ιδού το δίλημμα 
των Πολιτισμικών Σπουδών: θα παραμείνουν προσκολλημένες 
στα ίδια θέματα, αποδεχόμενες ευθέως ότι ο αγώνας τους 
ενάντια στην καταπίεση είναι αγώνας στο εσωτερικό του κα
πιταλιστικού σύμπαντος του Πρώτου Κόσμου -κάτι που ση
μαίνει ότι, στην ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ Δυτικού Πρώτου 
Κόσμου και εξωτερικής απειλής του, οφείλει κανείς να επα
ναβεβαιώσει την πίστη του στο βασικό αμερικανικό φιλελεύ- 
θερο-δημοκρατικό πλαίσιο; Ή μήπως θα διακινδυνεύσουν να 
κάνουν το βήμα, καθιστώντας πιο ριζοσπαστική την κριτική 
τοποθέτησή τους; Θα προβληματοποιήσουν αυτό το ίδιο το 
πλαίσιο; Όσον αφορά το τέλος του κινήματος κατά της παγκο
σμιοποίησης, οι υπαινιγμοί των ημερών που ακολούθησαν την 
11η Σεπτεμβρίου, και σύμφωνα με τους οποίους οι επιθέσεις 
θα μπορούσαν να αποτελούν έργο τρομοκρατών του εν λόγω 
κινήματος, δεν αποτελούν βέβαια παρά χονδροειδή χειραγώ
γηση: ο μόνος τρόπος για να συλλάβουμε το συμβάν της 11ης 
Σεπτεμβρίου είναι να το εντάξουμε στο πλαίσιο των ανταγω
νισμών του παγκόσμιου καπιταλισμού.
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Δεν γνωρίζουμε ακόμα τις συνέπειες του συμβάντος αυτού 
στην οικονομία, την ιδεολογία, την πολιτική και τον πόλεμο* 
ένα πράγμα όμως είναι βέβαιο: οι ΗΠΑ, που μέχρι τώρα αντι
λαμβάνονταν τον εαυτό τους σαν μια νησίδα εξαιρούμενη από 
αυτό το είδος βίας, την οποία έβλεπαν μόνον εκ του ασφαλούς, 
από την απόσταση της τηλεοπτικής οθόνης, τώρα πλέον εμ
πλέκονται άμεσα. Ως εκ τούτου, υπάρχει η ακόλουθη εναλ
λακτική επιλογή: θα αποφασίσουν οι Αμερικανοί να οχυρώ
σουν περισσότερο τη «σφαίρα» τους ή θα διακινδυνεύσουν να 
βγουν από αυτήν; Είτε η Αμερική θα εμμείνει και μάλιστα θα 
ενισχύσει τη βαθιά ανήθικη στάση τού «Γιατί έπρεπε να συμ- 
βεί σ’ εμάς αυτό; Τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν εόώ!», η 
οποία οδηγεί σε μεγαλύτερη επιθετικότητα απέναντι στο α
πειλητικό Έξω -εν συντομία, θα οδηγηθεί σε μια παρανοϊκή 
εκδραμάτιση. Είτε θα διακινδυνεύσει επιτέλους να διασχίσει 
τη φαντασιωσική οθόνη που τη χωρίζει από τον Έξω Κόσμο, 
αποδεχόμενη την άφιξή της στον Πραγματικό κόσμο και κά
νοντας την προ πολλού οφειλόμενη κίνηση από το «Κάτι τέτοιο 
δεν θα έπρεπε να συμβαίνει εδώΐη στο «Κάτι τέτοιο δεν θα 
έπρεπε να συμβαίνει πουθενά!». Ορίστε το αληθινό μάθημα 
των επιθέσεων: ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ότι κάτι 
τέτοιο δεν θα επαναληφθεί ποτέ εδώ είναι να το εμποδίσουμε 
να συμβεί οπουδήποτε αλλού. Εν ολίγοις, η Αμερική οφείλει να 
αποδεχτεί ταπεινά ότι, αποτελώντας κομμάτι αυτού του κό
σμου, είναι κι αυτή τρωτή, και να εφαρμόσει την τιμωρία των 
υπευθύνων σαν ένα θλιβερό καθήκον, όχι σαν ένα μεθυστικό 
αντίποινο. Αντ’ αυτού, έχουμε τη σθεναρή επιβεβαίωση, για 
άλλη μια φορά, του εξαιρετικού ρόλου της Αμερικής ως παγ
κόσμιου χωροφύλακα, ωσάν η μνησικακία εναντίον της να 
προκαλούνταν από την έλλειψή της σε δύναμη και όχι από 
τις υπερβολές της.

Οι επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους μάς φέρνουν αντι
μέτωπους με την αναγκαιότητα να αντισταθούμε στον πείρα-
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σμό ενός διπλού εκβιασμού. Εάν απλώς και μόνο τις καταδι
κάσουμε κατηγορηματικά, φαίνεται ότι προσυπογράφουμε την 
κραυγαλέα ιδεολογική θέση της αμερικανικής αθωότητας που 
δέχεται επίθεση από το Κακό του Τρίτου Κόσμου· εάν επιστή- 
σουμε την προσοχή στα βαθύτερα κοινωνικοπολιτικά αίτια του 
αραβικού εξτρεμισμού, απλώς φαίνεται σαν να κατηγορούμε 
το θύμα που έπαθε ό,τι του άξιζε... Η μόνη δυνατή λύση σε 
τούτο το σημείο έγκειται στην απόρριψη της αντίθεσης και 
στην ταυτόχρονη υιοθέτηση των δύο θέσεων. Κάτι τέτοιο μπο
ρεί να γίνει μόνον καταφεύγοντας στη διαλεκτική κατηγορία 
της ολότητας: δεν υφίσταται επιλογή ανάμεσα στις δύο αυτές 
θέσεις, η καθεμιά είναι μονομερής και ψευδής. Διόλου δεν 
πρόκειται για μια περίπτωση ως προς την οποία μπορούμε 
να υιοθετήσουμε μια σαφή ηθική στάση' τουναντίον, συναντά
με το όριο του ηθικού συλλογισμού: από ηθική σκοπιά, τα 
θύματα είναι αθώα και η πράξη ένα αποτρόπαιο έγκλημα, 
ωστόσο ακριβώς αυτή η αθωότητα δεν είναι αθώα -αυτή κα
θαυτή η υιοθέτηση μιας τέτοιας «αθώας» θέσης στο σημερινό 
σύμπαν του παγκόσμιου καπιταλισμού αποτελεί ψευδή αφαί
ρεση. Το ίδιο ισχύει και για την περισσότερο ιδεολογική σύγ
κρουση των ερμηνειών: μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η επί
θεση στους Δίδυμους Πύργους ήταν μια επίθεση σε κάθε στοι
χείο των δημοκρατικών ελευθεριών για το οποίο αξίζει τον 
κόπο να παλέψουμε -ο παρακμιακός τρόπος ζωής που κατα
δικάζουν οι Μουσουλμάνοι και άλλοι φονταμενταλιστές είναι 
το σύμπαν των δικαιωμάτων των γυναικών και της πολυπο- 
λιτισμικής ανεκτικότητας·8 εντούτοις, θα μπορούσαμε επίσης 
να ισχυριστούμε ότι επρόκειτο για επίθεση στο ίδιο το κέντρο

8. Στη λογική αυτή, ας θυμηθούμε την απάντηση που έδωσε ο υπουρ
γός Εξωτερικών των Ταλιμπάν στην ερώτηση των δυτικών δημοσιογρά
φων γιατί οι γυναίκες στο Αφγανιστάν δεν διαδραματίζουν σημαντικότερο 
ρόλο (ή, μάλλον, κανέναν ρόλο) στις δημόσιες υποθέσεις. «Πώς μπορείτε
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και το σύμβολο του παγκόσμιου χρηματιστηριακού καπιταλι
σμού. Αυτό βέβαια επ’ ουδενί συνεπάγεται τη συμβιβαστική 
ιδέα μιας μοιρασμένης ενοχής (ναι μεν φταίνε οι τρομοκράτες, 
αλλά και οι Αμερικανοί επίσης φταίνε εν μέρει...). Το θέμα 
είναι μάλλον ότι οι δύο πλευρές δεν αντιτίθενται πραγματικά, 
ότι ανήκουν στο ίδιο πεδίο. Κοντολογίς, η θέση την οποία θα 
πρέπει να υιοθετήσουμε συνίσταται στο να δεχτούμε την α
ναγκαιότητα της μάχης εναντίον της τρομοκρατίας, αναπροσ
διορίζοντας όμως και διευρύνοντας τους όρους της, ούτως ώ
στε να συμπεριλαμβάνει (μερικές) ενέργειες των ΗΠΑ ή άλ
λων δυτικών δυνάμεων: η επιλογή μεταξύ Μπους και Μπιν 
Αάντεν δεν είναι η δική μας επιλογή' αμφότεροι είναι «Αυτοί» 
εναντίον Ημών. Το γεγονός ότι ο παγκόσμιος καπιταλισμός 
συνιστά ολότητα σημαίνει ότι είναι η διαλεκτική ενότητα του 
εαυτού του και του άλλου του, των δυνάμεων που του αντιστέ
κονται για ιδεολογικούς «φονταμενταλιστικούς» λόγους.

Συνεπώς, από τις δύο κύριες ιστορίες που εμφανίστηκαν 
μετά την 11η Σεπτεμβρίου, και οι δύο είναι χειρότερες, όπως 
θα το είχε θέσει ο Στάλιν. Βέβαια, είναι μάταιη η αμερικανική 
πατριωτική αφήγηση -η αθωότητα υπό πολιορκία, το κύμα 
πατριωτικής υπερηφάνειας- αξίζει ωστόσο να αναρωτηθούμε 
κατά πόσον είναι πράγματι καλύτερη η αριστερή αφήγηση (με 
τη Schadenfreude* της: οι ΗΠΑ έπαθαν αυτό που τους άξιζε, 
ό,τι έκαναν σε άλλους επί δεκαετίες). Η δεσπόζουσα αντίδρα
ση ευρωπαίων -αλλά και αμερικανών- αριστερών ήταν απλού
στατα σκανδαλώδης: ειπώθηκαν και γράφτηκαν όλες οι βλα
κείες που θα μπορούσαμε να φανταστούμε, μέχρι τη «φεμι
νιστική» άποψη ότι οι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμ
πορίου ήταν δύο φαλλικά σύμβολα, που περίμεναν να κατα-

να εμπιστευτείτε έναν άνθρωπο που αιμορραγεί εθελούσια κάθε μήνα για 
κάμποσες μέρες;»

*  Χαιρεκακία. (Σ.τ.μ.)
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στραφούν («να ευνουχιστούν»). Δεν υπήρχε κάτι το μικροπρε
πές και το ελεεινό στον μαθηματικό συλλογισμό που μας θυ
μίζει τη ρεβιζιονιστική άποψη για το Ολοκαύτωμα (τι είναι οι 
3.000 νεκροί μπροστά στα εκατομμύρια της Ρουάντα, του 
Κονγκό, κτλ.); Και τι μπορούμε να πούμε για το γεγονός ότι 
η CIA συν-δημιούργησε τους Ταλιμπάν και τον Μπιν Λάντεν, 
χρηματοδοτώντας τους και βοηθώντας τους να πολεμήσουν 
εναντίον των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν; Γιατί αυτό το γε
γονός αναφέρθηκε ως επιχείρημα κατά των αμερικανικών ε
πιθέσεων εναντίον τους; Δεν θα ήταν πολύ λογικότερο να υ
ποστηρίξουμε ότι αποτελεί καθήκον της Αμερικής ακριβώς το 
να μας απαλλάξει από το τέρας που δημιούργησε; Ευθύς μόλις 
σκεφτόμαστε με τους ακόλουθους όρους: «Ναι, η κατάρρευση 
των Δίδυμων Πύργων ήταν μια τραγωδία, αλλά δεν θα πρέπει 
να ταχθούμε πλήρως αλληλέγγυοι προς τα θύματα, εφόσον 
κάτι τέτοιο θα σήμαινε υποστήριξη του αμερικανικού ιμπερια
λισμού», η ηθική πανωλεθρία είναι ήδη παρούσα: η μοναδική 
προσήκουσα στάση είναι η άνευ όρων αλληλεγγύη με όλα τα 
θύματα. Την αμιγή ηθική στάση την υποκαθιστά εδώ ο ηθι
κολόγος μαθηματικός συλλογισμός της ενοχής και της φρίκης, 
που χάνει την ουσία του θέματος: ο τρομακτικός θάνατος κάθε 
ξεχωριστού ατόμου είναι απόλυτος και ασύγκριτος. Για να μη 
μακρηγορούμε, ας κάνουμε ένα απλό νοητικό πείραμα: εάν 
βαθιά μέσα σας διαγιγνώσκετε οποιονδήποτε δισταγμό να 
συμπάσχετε πλήρως με τα θύματα της κατάρρευσης των Δ ί
δυμων Πύργων, αν νιώθετε την τάση να προσδιορίσετε τη 
συμπόνια σας προσθέτοντας ((Ναι, αλλά τι να πούμε για τα 
εκατομμύρια των ανθρώπων που υποφέρουν στην Αφρική...» , 
δεν επιδεικνύετε τη συμπάθειά σας απέναντι στον Τρίτο Κό
σμο αλλά απλώς mauvaise fo i*  που μαρτυρεί την άρρητη συγ
καταβατική ρατσιστική στάση σας απέναντι στα θύματα του

*  Κακοπιστία. (Σ.τ.μ.)
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Τρίτου Κόσμου. (Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα τέτοιων 
συγκριτικών διατυπώσεων συνίσταται στο ότι είναι τόσο αλη
θείς όσο και απαράδεκτες: νποχρεσύμαστε να τις κάνουμε, 
νποχρεονμαστε να τονίσουμε ότι, ανά τον κόσμο, λαμβάνουν 
χώρα πολύ χειρότερες φρικαλεότητες σε καθημερινή βάση -  
υποχρεούμαστε όμως να το κάνουμε χωρίς να μπλεχτούμε 
στον αισχρό μαθηματικό συλλογισμό της ενοχής.)

Το καλύτερο παράδειγμα μιας από τις τρέχουσες αριστερές 
σοφίες μάς το δίνει η εικόνα στο εξώφυλλο του καταλόγου των 
εκδόσεων Verso, την άνοιξη του 2002, με τον Τζωρτζ Μπους 
ως ιμάμη με γενειάδα -ο ίδιος ο παγκόσμιος καπιταλιστικός 
φιλελευθερισμός που αντιμάχεται τον μουσουλμανικό φοντα- 
μενταλισμό είναι μια μορφή φονταμενταλισμού, οπότε, στον 
τωρινό «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», έχουμε στην πραγ
ματικότητα να κάνουμε με μια σύγκρουση φονταμενταλισμών. 
Παρά τη ρητορική αποτελεσματικότητά της, αυτή η δόξα συ
σκοτίζει το αντίθετο -και πολύ πιο ανησυχητικό- παράδοξο: 
οι μουσουλμάνοι φονταμενταλιστές δεν είναι αληθινοί φοντα- 
μενταλιστές, είναι ήδη «μοντερνιστές», ένα προϊόν και φαινό
μενο του νεότερου παγκόσμιου καπιταλισμού -εκπροσωπούν 
τον τρόπο με τον οποίο ο αραβικός κόσμος πασχίζει να προ
σαρμοστεί στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να απορρίψουμε τη στερεότυπη φιλελεύθερη σοφία 
σύμφωνα με την οποία το Ισλάμ χρειάζεται ακόμα να ολοκλη
ρώσει την προτεσταντική επανάσταση που θα του άνοιγε το 
δρόμο προς τη νεωτερικότητα: αυτή η προτεσταντική επανά
σταση έχει ήδη αποπερατωθεί εδώ και περισσότερο από δύο 
αιώνες, υπό τη μορφή του κινήματος των Ουαχαμπιτών, που 
αναδύθηκε στη (σημερινή) Σαουδική Αραβία. Το βασικό του 
αξίωμα, η άσκηση του ijtihad (του δικαιώματος να ερμηνεύ
εται το Ισλάμ στη βάση των μεταβαλλόμενων συνθηκών), α
ποτελεί το πανομοιότυπο της λουθηρανής ανάγνωσης της Β ί
βλου. Ijtihad είναι μια αμιγώς διαλεκτική έννοια: ούτε μια
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αυθόρμητη απορρόφηση από τις παλιές παραδόσεις ούτε η 
ανάγκη «προσαρμογής στις νέες συνθήκες» και συμβιβασμού, 
αλλά η λαχτάρα επανεφενρεσης της ίδιας της αιωνιότητας σε 
νέες ιστορικές συνθήκες. Οι Ουαχαμπίτες ήταν εξαιρετικά 
«πουρίστες» και «δογματικοί», αντίθετοι σε κάθε είδους ευ
τελούς προσαρμογής σε νέες τάσεις της δυτικής νεωτερικότη- 
τας* και, ταυτοχρόνως, υποστήριζαν την αδίστακτη εγκατά
λειψη των πεπαλαιωμένων δεισιδαιμόνων οργανικών ηθών -  
πρότειναν δηλαδή ακριβώς τη φόρμουλα της «προτεσταντι- 
κής» επιστροφής στις ρίζες που αντιτίθεται στη φθοροποιό 
αδράνεια της παράδοσης.

Ένας επιπλέον τρόπος με τον οποίο η Αριστερά απέτυχε 
οικτρά συνίσταται στο ότι, κατά τις εβδομάδες μετά τις επι
θέσεις, υπαναχώρησε στο παλιό μάντρα «Δώστε μια ευκαιρία 
στην ειρήνη! Ο πόλεμος δεν σταματά τη βία!» -μια αληθινή 
περίπτωση υστερικής προπέτειας, αντίδρασης σε κάτι που 
ούτε καν θα συμβεί με την αναμενόμενη μορφή. Αντί μιας 
συγκεκριμένης ανάλυσης της νέας πολύπλοκης κατάστασης 
μετά τις επιθέσεις, των ευκαιριών που προσφέρει στην Αρι
στερά να προτείνει τη δική της ερμηνεία των συμβάντων, μας 
σερβίρισαν το παραπλανητικό τελετουργικό τραγουδάκι «Όχι 
πόλεμος!», που αποτυγχάνει να θίξει ακόμα και το στοιχειώ
δες γεγονός, το de facto αναγνωρισμένο από την ίδια την κυ
βέρνηση των ΗΠΑ (μέσω της αναβολής επί έναν μήνα της 
εφαρμογής των αντιποίνων) ότι αυτός δεν είναι ένας πόλεμος 
σαν τους άλλους, ότι ο βομβαρδισμός του Αφγανιστάν δεν 
αποτελεί λύση. Πρόκειται για μια κατάσταση θλιβερή, στο 
πλαίσιο της οποίας ο Τζωρτζ Μπους έδειξε μεγαλύτερη ικα
νότητα στοχασμού από την πλειονότητα των αριστερών! Σύμ
φωνα με ένα ακόμα αβάσιμο αριστερό επιχείρημα, οι δράστες 
των επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους θα πρέπει να διω- 
χθούν και να αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, αυτό που συ
νέβη ήταν μια εγκληματική πράξη. Η αντίληψη αυτή καθόλου
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δεν συλλαμβάνει την πολιτική διάσταση της σημερινής ((τρο
μοκρατίας)).

Με τέτοια «Αριστερά», ποιος τη χρειάζεται τη Δεξιά; Δεν 
είναι συνεπώς απορίας άξιον ότι ενώπιον τέτοιων ((αριστε
ρών» ανοησιών, η ευκολία με την οποία η ηγεμονική ιδεολογία 
ιδιοποιήθηκε την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου και επέβα
λε το βασικό μήνυμά της ήταν ακόμα μεγαλύτερη απ’ ό,τι θα 
περίμενε κανείς, δεδομένου ότι το κυρίαρχο ρεύμα της Δεξιάς 
και του Φιλελεύθερου Κέντρου ελέγχουν τα μέσα μαζικής ε
νημέρωσης: τέρμα πλέον τα εύκολα παιχνίδια, τώρα οφείλου
με να πάρουμε θέση -υπέρ ή κατά (της τρομοκρατίας). Και 
εφόσον κανείς δεν τίθεται ανοιχτά υπέρ, τούτο σημαίνει πως η 
ίδια η αμφιβολία, μια στάση που θέτει ερωτήματα, καταγγέλ
λεται ως συγκαλυμμένη υποστήριξη της τρομοκρατίας... Α
κριβώς αυτός είναι ο πειρασμός στον οποίο θα πρέπει να αν- 
τισταθούμε: σε τέτοιες ακριβώς στιγμές φαινομενικής σαφή
νειας της επιλογής, ο φενακισμός είναι ολικός. Η προτεινόμενη 
επιλογή δεν είναι αληθινή επιλογή. Σήμερα, περισσότερο παρά 
ποτέ, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε το σθένος να οπισθοχω
ρήσουμε και να αμφισβητήσουμε το υπόβαθρο της κατάστα
σης. Υποδειγματική περίπτωση διανοουμένων που υπέκυψαν 
στον πειρασμό αποτελεί η Ομάδα των πενήντα που, τον Φε
βρουάριο του 2002, υπέγραψαν τη γελοία έκκληση στον αμε-

9. 'Οταν ασχολούμαστε με τη σημερινή Αριστερά, θα πρέπει επίσης 
να θυμόμαστε τον αριστερό ναρκισσισμό για τη χαμένη Υπόθεση, τον 
οποίο χαρακτηρίζει με τον καλύτερο τρόπο η αναστροφή του γνωστού 
κυνισμού του Ταλλεϋράνδου: κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, σχολίασε 
στους συνδαιτυμόνες του: ((Βλέπετε, η πλευρά μας νικά!» Όταν τον ρώ
τησαν «Ποια πλευρά;», απάντησε: «Θα ξέρουμε αύριο, όταν μάθουμε 
ποιος νίκησε!» Η αριστερή νοσταλγική στάση είναι η εξής: «Βλέπετε, η 
πλευρά μας χάνει!» «Ποια πλευρά;» «Αυτό θα το ξέρουμε αύριο, όταν 
μάθουμε ποιος έχασε!»
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ρικανικό πατριωτισμό -σαφής περίπτωση του πραγματιστι
κού παραδόξου της αυτοαναιρούμενης ονομασίας (όσοι υπέ
γραψαν έχασαν αμετάκλητα το status των διανοουμένων).

Πρώτη περιπλοκή: είναι πράγματι η κρίσιμη επιλογή σή
μερα αυτή μεταξύ φιλελεύθερης δημοκρατίας και φονταμεντα- 
λισμού ή τα παράγωγά της (όπως το δίλημμα εκσυγχρονισμός 
ή αντίσταση σ’ αυτόν); Μόνον επιμένοντας ότι η αληθινή επι
λογή βρίσκεται ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον Άλλο του 
(που τη στιγμή αυτή αντιπροσωπεύεται από περιθωριακά ρεύ
ματα, όπως το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης) μπορούμε 
να εξηγήσουμε την πολυπλοκότητα και τις παράξενες τροπές 
της παγκοσμιοποιημένης κατάστασης των ημερών μας' την 
επιλογή αυτή τη συνοδεύουν εν συνεχεία δομικά δευτερεύοντα 
φαινόμενα, μεταξύ των οποίων κρίσιμη θέση κατέχει η εγγε
νής ένταση ανάμεσα στον καπιταλισμό και την ίδια του την 
υπερβολή. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, διακρι- 
νόταν καθαρά το ίδιο μοτίβο: για να συντρίψει τον αληθινό 
εχθρό του, ο καπιταλισμός άρχισε να παίζει με τη φωτιά, 
και ενεργοποίησε την αισχρή υπερβολή του με τη μορφή τού 
φασισμού- εντούτοις, η υπερβολή αυτή απέκτησε μιαν εντελώς 
δική της ζωή και ισχυροποιήθηκε τόσο ώστε το κυρίαρχο 
ρεύμα του «φιλελεύθερου» καπιταλισμού αναγκάστηκε να ε
νώσει τις δυνάμεις του με τον αληθινό εχθρό του (τον κομμου
νισμό) για να την καθυποτάξει. Ας σημειώσουμε ενδεικτικά 
ότι ο πόλεμος ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό 
ήταν ψυχρός, ενώ ο μεγάλος Θερμός Πόλεμος διεξήχθη εναν
τίον του φασισμού. Δεν είναι άραγε όμοια και η περίπτωση 
των Ταλιμπάν; Αφού σκαρώθηκε το φάντασμά τους για να 
πολεμήσει τον κομμουνισμό, μετατράπηκαν σε κύριο εχθρό. 
Συνεπώς, ακόμα κι αν η τρομοκρατία μάς καίει όλους, ο πό
λεμος των ΗΠΑ «κατά της τρομοκρατίας» δεν είναι δικός μας, 
είναι μια πάλη στο εσωτερικό του καπιταλιστικού σύμπαντος. 
Το πρώτο καθήκον ενός προοδευτικού διανοουμένου (αν έχει
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απομείνει κάποιο νόημα στον όρο τούτο σήμερα) δεν είναι να 
παλέψει για τον εχθρό στη θέση του.

Δεύτερη περιπλοκή: οφείλουμε να «αποδομήσουμε» το ίδιο 
το  Αφγανιστάν ποτέ δεν υπήρξε «καθ’ εαυτό», ευθύς εξαρχής 
ήταν το δημιούργημα εξωτερικών δυνάμεων. Εάν ακολουθή
σουμε τις «φυσικές» γραμμές εθνοτικού καταμερισμού, τότε 
τα βόρεια και τα δυτικά τμήματα του Αφγανιστάν θα έπρεπε 
να είχαν συμπεριληφθεί στις μουσουλμανικές δημοκρατίες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν) ή 
στο Ιράν, ενώ η Δύση και ο Νότος, μαζί με το νοτιοανατολικό 
Πακιστάν, θα έπρεπε να συγκροτούν ένα αυτοτελές κράτος 
Παστούν (οι Παστούν είναι μοιρασμένοι σε ποσοστό 50-50 
μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν). Και η παράξενη σπειρο- 
ειδής προεκβολή στα νοτιοανατολικά, όπου κατοικούν Τατζί- 
κοι; Χαράχθηκε τεχνητά προ εκατονταετίας σαν ουδέτερη ζώ
νη προφύλαξης, για να εμποδίσει την άμεση επαφή μεταξύ 
βρετανικού και ρωσικού εδάφους. Ταυτοχρόνως, η περιοχή των 
Παστούν διαιρέθηκε από την αυθαίρετη Γραμμή Ντυράν ώστε 
να μην απειληθούν τα βρετανικά συμφέροντα στο Πακιστάν 
(την τότε Ινδία) από τους Παστούν. (Εύκολα εξάλλου θα απο- 
δεικνυόταν πως το ίδιο ισχύει και για το Πακιστάν -μια χώρα 
χωρίς δική της παράδοση, μια τεχνητή οντότητα, αν ποτέ 
υπήρξε κάτι τέτοιο.)

Συνεπώς, μακράν από το να αποτελεί μια αρχαία επικρά
τεια εκτός του πεδίου δράσης του εκσυγχρονισμού, ανέγγιχτη 
μέχρι πρόσφατα από την ιστορία, η ίδια η ύπαρξη του Αφγα
νιστάν είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ξέναη> δυνάμε
ων. Στην Ευρώπη, το μόρφωμα που μοιάζει περισσότερο με το 
Αφγανιστάν είναι το Βέλγιο: μια ουδέτερη προστατευτική ζώ
νη μεταξύ Γαλλίας και Ολλανδίας που επινοήθηκε στον πόλε
μο των Προτεσταντών με τους Καθολικούς (οι Βέλγοι είναι 
κατά βάση Ολλανδοί που παρέμειναν Καθολικοί). Αν οι Αφγα
νοί φημίζονται ως παραγωγοί οπίου, οι Βέλγοι φημίζονται για
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την παραγωγή ενός άλλου, πιο καλοήθους, υλικού για αμαρτω
λές ηδονές (της σοκολάτας). Αν οι Ταλιμπάν τρομοκρατούν τις 
γυναίκες, οι Βέλγοι είναι γνωστοί για παιδική πορνογραφία 
και αποπλανήσεις ανηλίκων. Και τέλος, αν αυτή η εικόνα των 
Βέλγων ως σοκολατοφάγων και παιδεραστών αποτελεί κλισέ 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το ίδιο συμβαίνει και με την 
εικόνα του Αφγανιστάν ως χώρας τον οπίου και της γυναι
κείας καταπίεσης. Είναι σαν το παλιό θλιβερό αστείο: ((Στη 
ρίζα των προβλημάτων μας βρίσκονται οι Εβραίοι και οι πο
δηλάτες!» «Γιατί οι ποδηλάτες;» «Γ ια τ ί οι Εβραίοι;!»

Οι αμερικανικές ((διακοπές από την ιστορία» ήταν απάτη: η 
ειρήνη της Αμερικής εξαγοράστηκε με τις καταστροφές που 
εκτυλίσσονται αλλού. Αυτές τις μέρες, η δεσπόζουσα οπτική 
γωνία είναι αυτή ενός αθώου βλέμματος το οποίο αντικρίζει το 
άφατο Κακό που έκανε έφοδο Έξωθεν -και πάλι, όσον αφορά 
αυτό το βλέμμα, οφείλουμε να βρούμε τη δύναμη για να του 
εφαρμόσουμε την πασίγνωστη ρήση του Χέγκελ ότι το Κακό 
ενοικεί (επίσης) στο ίδιο το αθώο βλέμμα που αντιλαμβάνεται 
παντού τριγύρω το Κακό. Υπάρχει συνεπώς ένα στοιχείο α
λήθειας ακόμα και στη θέαση της πλέον στενόμυαλης Ηθικής 
Πλειοψηφίας, που βλέπει μιαν Αμερική εξαχρειωμένη, αφο- 
σιωμένη σε απερίσκεπτες ηδονές, στη συντηρητική φρίκη ε
νώπιον του Αδη της εκμετάλλευσης του σεξ και της παθολο
γικής βίας: απλούστατα δεν συλλαμβάνουν την εγελιανή θεω- 
ρησιακή ταυτότητα του Άδη αυτού με τη δική τους θέση πλα
στής αγνότητας -το γεγονός ότι τόσοι φονταμενταλιστές ιε
ροκήρυκες αποδείχθηκαν άτομα κρυπτοδιεστραμμένα σεξουα
λικά είναι κάτι περισσότερο από ένα τυχαίο εμπειρικό γεγο
νός. Ο διαβόητος ισχυρισμός του Τζίμυ Σουάγκαρ* ότι οι

*  Αμερικανός τηλε-ευαγγελιστής που άρχισε να γίνεται γνωστός από 
τη δεκαετία του 1960 με δίσκους γκόσττελ και ραδιοφωνικές εκπομπές. 
Από το 1970 εμφανίζεται στην τηλεόραση και τη δεκαετία του 1980 είναι
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επισκέψεις του σε πόρνες μόνον επιπλέον σθένος στο κήρυγμά 
του έδιναν (από την εσωτερική πάλη του γνώριζε ενάντια σε τι 
κήρυττε), αν και είναι αναμφίβολα υποκριτικός στο άμεσο 
υποκειμενικό επίπεδο, είναι εντούτοις αντικειμενικά αληθής.

Μπορούμε να φανταστούμε μεγαλύτερη ειρωνεία από το 
γεγονός ότι το πρώτο κωδικό όνομα που δόθηκε στην αμερι
κανική επιχείρηση εναντίον της τρομοκρατίας ήταν «Απέραν
τη Δικαιοσύνη» (αργότερα αντικαταστάθηκε, μετά την επίκρι
ση των αμερικανών ισλαμιστών θρησκευτικών ηγετών ότι 
μόνον ο Θεός μπορεί να ασκήσει απέραντη δικαιοσύνη); Αν 
την πάρουμε στα σοβαρά, αυτή η ονομασία είναι βαθιά αμφί- 
σημη: είτε σημαίνει ότι οι Αμερικανοί έχουν το δικαίωμα να 
καταστρέψουν ανηλεώς όχι μόνον τους τρομοκράτες αλλά επί
σης όλους όσοι τους παρείχαν υλική, ηθική, ιδεολογική ή άλλη 
υποστήριξη -και η διαδικασία αυτή θα είναι, εξ ορισμού, α- 
τέρμονη με την ακριβή σημασία της εγελιανής «Κακής Απε
ραντοσύνης», το έργο δεν θα αποπερατωθεί ποτέ, πάντα θα 
υπάρχει κάποια άλλη τρομοκρατική απειλή (και, πράγματι, 
τον Απρίλιο του 2002, ο Ντικ Τσέινυ δήλωσε ευθέως ότι ο 
«πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» πιθανώς να μην τελειώσει 
ποτέ, τουλάχιστον όχι όσο ζούμε)· είτε σημαίνει ότι η δικαιο
σύνη που ασκείται πρέπει να είναι αληθινά απέραντη με την 
αυστηρή εγελιανή σημασία ότι, σχετιζόμενη με τους άλλους, 
θα πρέπει να σχετιστεί με τον εαυτό της: εν ολίγοις, ότι θα 
πρέπει να τεθεί το ερώτημα πώς εμείς οι ίδιοι, που ασκούμε τη 
δικαιοσύνη, εμπλεκόμαστε σε ό,τι πολεμάμε. 'Οταν, στις 22 
Σεπτεμβρίου του 2001, ο Ζακ Ντερριντά έλαβε το βραβείο 
Αντόρνο, στο λόγο του αναφέρθηκε στις επιθέσεις εναντίον 
των Δίδυμων Πύργων: «Η απόλυτη συμπόνια μου για τα 
θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου δεν θα μ’ εμποδίσει να το

ο πιο δημοφιλής τηλεοπτικός ιεροκήρυκας των ΗΠΑ. Το 1988 συνελήφθη 
με μια πόρνη στη Νέα Ορλεάνη. (Σ.τ.μ.)
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πω: Δεν πιστεύω στην πολιτική αθωότητα κανενός σ’ αυτό το 
έγκλημα.»* Αυτή η αναφορά στη δική μας θέση, το ότι συμπε
ριλαμβάνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό στην εικόνα, είναι η μόνη 
«απέραντη δικαιοσύνη».

Σε σύγκριση με την κυνικά παραπλανητική γλώσσα περί 
«απέραντης» δικαιοσύνης, μπαίνω στον πειρασμό να θυμίσω 
τα λόγια του ηγέτη των Ταλιμπάν Μουλά Μωχάμεντ Ομάρ 
στην ομιλία του στον αμερικανικό λαό, στις 25 Σεπτεμβρίου 
2001: ((Δέχεστε οτιδήποτε λέει η κυβέρνησή σας, είτε είναι 
αλήθεια είτε ψέμα... Δεν μπορείτε να σκεφτείτε μόνοι σας; 
... Θα ήταν καλύτερα για σας να χρησιμοποιείτε τη δική σας 
λογική και τη δική σας αντίληψη.» Ενώ οι δηλώσεις αυτές 
αναμφισβήτητα αποτελούν κυνική χειραγώγηση (και γιατί 
δεν δίνεται στους Αφγανούς το ίδιο δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
τη δική τους λογική και τη δική τους αντίληψη;), εάν μολαταύτα 
τις εκλάβουμε με μια σημασία αφηρημένη, εκτός των συμφρα- 
ζομένων, δεν ταιριάζουν ιδιαίτερα στην περίσταση;

*  Ζακ Ντερριντά, «Η  γλώσσα του ξένου», μτφρ. Γ . Φαράκλας, Ο 
Πολίτης, Ιανουάριος 2002, σ. 27. (Σ.τ.μ.)
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Στην ψυχανάλυση, η προδοσία της επιθυμίας έχει ένα συγκε
κριμένο όνομα: ευτυχία. Πότε ακριβώς μπορούν να θεωρηθούν 
οι άνθρωποι ευτυχισμένοι; Σε μια χώρα σαν την Τσεχοσλοβα
κία κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στη δεκαετία του 
1980, οι άνθρωποι ήταν όντως, κατά κάποιον τρόπο, ευτυχισμέ
νοι: πληρούνταν τρεις θεμελιώδεις προϋποθέσεις της ευτυχίας.

1. Οι υλικές ανάγκες τους κατά βάση ικανοποιούνταν -δεν 
ικανοποιούνταν υπέρ το δέον, δεδομένου ότι η ίδια η υπερ
βολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει δυστυχία. Είναι 
καλό να βιώνουμε, από καιρού εις καιρόν, μια σύντομη 
έλλειψη αγαθών στην αγορά (να μην υπάρχει καφές για 
καμιά-δυο μέρες, ύστερα βοδινό κρέας, μετά τηλεοράσεις): 
αυτές οι σύντομες περίοδοι έλλειψης λειτουργούσαν ως ε
ξαιρέσεις οι οποίες υπενθύμιζαν στον κόσμο ότι θα έπρεπε 
να νιώθει ευχαριστημένος που, γενικά, τέτοιου είδους αγα
θά ήταν διαθέσιμα -αν τα πάντα είναι συνεχώς διαθέσιμα, ο 
κόσμος εκλαμβάνει αυτή τη διαθεσιμότητα ως ένα προφα
νές δεδομένο της ζωής, και δεν εκτιμά πλέον την τύχη του. 
Η ζωή συνεχιζόταν έτσι με ομαλό και προβλέψιμο τρόπο, 
χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες ή κλυδωνισμούς· είχε κανείς 
το ελεύθερο να αποσυρθεί στον δικό του ιδιωτικό κόσμο.

2. Δεύτερο -εξαιρετικά σημαντικό- γνώρισμα: υπήρχε ο Άλ
λος (το Κόμμα) που μπορούσε να κατηγορηθεί για όλα όσα 
πήγαιναν στραβά, ούτως ώστε κανείς δεν αισθανόταν αλη
θινά υπεύθυνος -αν παρουσιαζόταν προσωρινή έλλειψη με
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ρικών αγαθών, ακόμα κι αν μια τεράστια καταστροφή είχε 
προκληθεί από καταιγίδα, έφταιγαν «αυτοί».

3. Και -τελευταίο αλλά όχι ήσσονος σημασίας- υπήρχε ένας 
Άλλος Τόπος (η καταναλωτική Δύση) που επιτρεπόταν να 
τον ονειρεύεται κανείς, ενίοτε μάλιστα και να τον επισκέ
πτεται -ο τόπος αυτός βρισκόταν ακριβώς στη σωστή α
πόσταση, ούτε πολύ μακριά ούτε πολύ κοντά.

Η εύθραυστη αυτή ισορροπία διασαλεύτηκε -από τι; Μα α
κριβώς από την επιθυμία. Η επιθυμία αποτέλεσε τη δύναμη 
εκείνη που εξανάγκασε το λαό να προχωρήσει παραπέρα -και 
να καταλήξει σε ένα σύστημα όπου η τεράστια πλειονότητα 
είναι σαφώς λιγότερο ευτυχισμένη.

Συνεπώς, η ευτυχία δεν είναι -για να το θέσουμε με τους 
όρους του Αλαίν Μπαντιού- μια κατηγορία της αλήθειας, αλλά 
μια κατηγορία του απλού Όντος, και, ως τέτοια, συγκεχυμένη, 
ακαθόριστη, ασυνάρτητη (ας πάρουμε το παράδειγμα του Γερ
μανού μετανάστη στις ΗΠΑ ο οποίος, όταν ρωτήθηκε «Είστε 
ευτυχισμένος;», έδωσε την παροιμιώδη απάντηση: «Ναι, ναι, 
είμαι πολύ ευτυχισμένος, aber glucklich bin ich nicht...»*). 
Πρόκειται για μια παγανιστική έννοια: για τους παγανιστές, ο 
σκοπός της ζωής είναι να είμαστε ευτυχισμένοι (η ιδέα τού 
«ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» αποτελεί εκχριστια
νισμένη εκδοχή του παγανισμού), ενώ η θρησκευτική εμπειρία 
καθώς και η πολιτική δραστηριότητα θεωρούνται οι υψηλότε
ρες μορφές ευδαιμονίας (βλέπε τον Αριστοτέλη) -δεν είναι 
συνεπώς απορίας άξιον ούτε το ότι ο Δαλάι Λάμα είχε πρό
σφατα τέτοια επιτυχία κηρύττοντας το ευαγγέλιο της ευτυ
χίας ανά τον κόσμο ούτε το ότι βρίσκει τη μεγαλύτερη αντα
πόκριση ακριβώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, την απόλυτη αυ
τοκρατορία της (επιδίωξης της) ευτυχίας... Με λίγα λόγια, η

*  Αλλά δεν είμαι ευτυχής. (Σ.τ.μ.)
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«ευτυχία» ανήκει στην αρχή της ευχαρίστησης, και εκείνο που 
την υπονομεύει είναι η επιμονή ενός Επέκεινα της αρχής της 
ευχαρίστησης.

Συνεπώς, χρησιμοποιώντας τον όρο με την αυστηρά λακα- 
νική σημασία του, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η «ευτυχία» 
βασίζεται στην ανικανότητα ή έλλειψη ετοιμότητας του υπο
κειμένου να αντιμετωπίσει πλήρως τις συνέπειες της επιθυ
μίας του: το τίμημα της ευτυχίας είναι ότι το υποκείμενο πα
ραμένει κολλημένο στην ασυναρτησία της επιθυμίας του. Στην 
καθημερινή ζωή μας, (παριστάνουμε ότι) επιθυμούμε πράγμα
τα τα οποία δεν επιθυμούμε πραγματικά, οπότε, τελικά, το 
χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί είναι να αποκτήσουμε 
αυτό που «επισήμως» επιθυμούμε. Συνεπώς, η ευτυχία είναι 
εγγενώς υποκριτική: είναι η ευτυχία να ονειρευόμαστε πράγ
ματα που δεν τα θέλουμε πραγματικά. Όταν η σημερινή Αρι
στερά βομβαρδίζει το καπιταλιστικό σύστημα με αιτήματα 
που καταφανώς αδυνατεί να τα ικανοποιήσει (Πλήρης απασχό
ληση! Διατήρηση του Κράτους Πρόνοιας! Πλήρη δικαιώματα 
στους μετανάστες!), κατά βάση παίζει το παιχνίδι της υστερι
κής πρόκλησης, του να απευθύνεσαι στον Κύριο με ένα αίτημα 
στο οποίο θα του είναι αδύνατο να ανταποκριθεί, οπότε θα 
εκθέσει την ανικανότητά του. Το πρόβλημα της στρατηγικής 
αυτής, ωστόσο, δεν είναι μόνον ότι το σύστημα αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στα εν λόγω αιτήματα, αλλά επιπλέον ότι εκείνοι 
που τα εκφράζουν δεν θέλουν πραγματικά να τα δουν να εκπλη
ρώνονται. Παραδείγματος χάριν, όταν οι ((ριζοσπαστικοί» πα
νεπιστημιακοί απαιτούν πλήρη δικαιώματα για τους μετανά
στες και άνοιγμα των συνόρων, έχουν άραγε επίγνωση ότι, για 
ευνόητους λόγους, η άμεση εφαρμογή αυτού του αιτήματος θα 
κατέκλυζε τις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης με εκατομμύρια 
νεοφερμένους, προκαλώντας έτσι μια βίαιη ρατσιστική αντί
δραση της εργατικής τάξης, η οποία εν συνεχεία θα έθετε σε 
κίνδυνο την προνομιούχα θέση αυτών των ίδιων των πανεπι
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στημιακών; Και βέβαια έχουν επίγνωση, αλλά ποντάρουν στο 
γεγονός ότι δεν θα υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημά τους -κατ’ 
αυτό τον τρόπο, μπορούν υποκριτικά να διατηρούν καθαρή τη 
ριζοσπαστική συνείδησή τους, εξακολουθώντας να απολαμβά
νουν την προνομιούχα θέση τους. Το 1994, όταν ήταν μεγάλες οι 
πιθανότητες ενός νέου μεταναστευτικού κύματος από την Κού
βα στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Φιντέλ Κάστρο προειδοποίησε 
πως, αν δεν σταματούσαν να ενθαρρύνουν τους Κουβανούς να 
μεταναστεύσουν, η Κούβα δεν θα τους εμπόδιζε πλέον -κάτι 
που η κυβέρνησή του όντως έκανε δυο μέρες μετά, φέρνοντας 
τις ΗΠΑ σε δύσκολη θέση με χιλιάδες ανεπιθύμητους μετα
νάστες. .. Μήπως το επεισόδιο αυτό δεν μοιάζει με την παροι- 
μιώδη ιστορία της γυναίκας η οποία χαστούκισε έναν άνδρα 
που της την έπεφτε με τρόπο φαλλοκρατικό: «Βούλωσ’ το, ει- 
δάλλως θ’ αναγκαστείς να κάνεις αυτά που κοκορεύεσαι!»

Και στις δύο περιπτώσεις, έχουμε μια χειρονομία πρόκλη
σης απέναντι στην μπλόφα του άλλου, η οποία ποντάρει στο 
γεγονός ότι αυτό που στην πραγματικότητα φοβάται ο άλλος 
είναι ότι θα συμμορφωθούμε στο αίτημά του. Μήπως η ίδια 
χειρονομία δεν θα προκαλούσε πανικό στους ριζοσπαστικούς 
πανεπιστημιακούς μας; Εδώ, το παλιό σύνθημα του ’68 «5ο- 
yons realistes, demandons I'impossible!»* αποκτά ένα νέο κυ- 
νικό και απαίσιο νόημα, το οποίο ίσως να αποκαλύπτει την 
αλήθεια του: «Ας είμαστε ρεαλιστές: εμείς, η πανεπιστημιακή 
Αριστερά, θέλουμε να φανούμε κριτικοί, ενώ απολαμβάνουμε 
πλήρως τα προνόμια που μας προσφέρει το σύστημα. Ας βομ
βαρδίσουμε λοιπόν το Σύστημα με αδύνατα αιτήματα: όλοι 
ξέρουμε ότι αυτά τα αιτήματα δεν θα ικανοποιηθούν, οπότε 
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τίποτα δεν θα αλλάξει πραγ
ματικά, ότι εμείς θα διατηρήσουμε το status των προνομιού
χων!» Εάν κάποιος κατηγορήσει μια μεγάλη εταιρεία για

*  Ας είμαστε ρεαλιστές, ας απαιτήσουμε το αδύνατο. (Σ.τ.μ.)
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συγκεκριμένα οικονομικά εγκλήματα, εκτίθεται σε κινδύνους 
που μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε απόπειρες δολοφονίας· 
εάν όμως ζητήσει από την ίδια εταιρεία χρηματοδότηση για 
κάποιο μεγάλο ερευνητικό σχέδιο όσον αφορά τη σύνδεση με
ταξύ παγκόσμιου καπιταλισμού και εμφάνισης υβριδικών με- 
τα-αποικιακών ταυτοτήτων, έχει σοβαρές πιθανότητες να πά
ρει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Συνεπώς, οι συντηρητικοί δικαιολογούνται απολύτως να 
νομιμοποιούν την αντίθεσή τους στη ριζική γνώση με όρους 
ευτυχίας: η γνώση μάς καθιστά τελικώς δυστυχείς. Σε αντι
διαστολή προς την αντίληψη ότι η περιέργεια είναι έμφυτη 
στους ανθρώπους -ότι ενδόμυχα στον καθένα μας υπάρχει ένας 
Wissentrieb, μια ορμή της γνώσης- ο Ζακ Λακάν ισχυρίζεται 
ότι η αυθόρμητη στάση ενός ανθρώπινου όντος είναι «δεν θέλω 
να ξέρω τίποτα γ ι’ αυτό» -μια θεμελιακή αντίσταση ενάντια 
στην παραπανίσια γνώση. Κάθε αληθινή πρόοδος στη γνώση 
πρέπει να εξαγοραστεί από μια οδυνηρή πάλη με τις αυθόρμη
τες ροπές μας -η σημερινή βιογενετική δεν αποτελεί τη σα
φέστερη απόδειξη αυτών των ορίων της ετοιμότητάς μας να 
γνωρίσουμε; Το γονίδιο που προκαλεί τη χορεία του Χάντιν- 
γκτον έχει εντοπιστεί, και ως εκ τούτου καθένας μας μπορεί 
να μάθει επακριβώς όχι μόνο αν θα πάθει τη νόσο, αλλά και 
πότε θα του συμβεί αυτό. Η εκδήλωσή της εξαρτάται από ένα 
λάθος γενετικής μετεγγραφής -τη διακεκομμένη επανάληψη 
της «λέξης» CAG στη μέση του γονιδίου: η ηλικία κατά την 
οποία θα εμφανιστεί η ασθένεια εξαρτάται αυστηρά και αμε- 
τάκλητα από τον αριθμό των επαναλήψεων του CAG σε ένα 
σημείο αυτού του γονιδίου (εάν υπάρξουν σαράντα επαναλή
ψεις, τα πρώτα συμπτώματα παρουσιάζονται στην ηλικία των 
πενήντα εννιά, εάν οι επαναλήψεις είναι σαράντα μία, στα 
πενήντα τέσσερα... εάν είναι πενήντα, τα συμπτώματα κάνουν 
την εμφάνισή τους στα είκοσι εφτά). Ένας καλός τρόπος ζωής, 
η καλή φυσική κατάσταση, τα καλύτερα φάρμακα, η υγιεινή
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διατροφή, η οικογενειακή αγάπη και υποστήριξη δεν μπορούν 
να αποτρέψουν την εκδήλωση της ασθένειας -αποτελεί καθα
ρή περίπτωση μοιρολατρίας ανεπηρέαστης από τις περιβαλ
λοντικές μεταβολές. Προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία, δεν 
μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα για την ασθένεια.1 
Πώς θα έπρεπε λοιπόν να πράξουμε γνωρίζοντας ότι μπορού
με να υποβληθούμε σε εξετάσεις και να αποκτήσουμε έτσι 
γνώση που, εφόσον είναι θετική, μας λέει πότε ακριβώς θα 
τρελαθούμε και θα πεθάνουμε; Μπορούμε να φανταστούμε μια 
καθαρότερη αναμέτρηση με την άνευ νοήματος ενδεχομενικό- 
τητα που κυβερνά τη ζωή μας;

Έτσι η χορεία του Χάντινγκτον μας φέρνει ενώπιον μιας 
άβολης εναλλακτικής: εάν υπάρχει ιστορικό αυτής της αρρώ
στιας στην οικογένειά μου, θα πρέπει άραγε να κάνω τις εξε
τάσεις οι οποίες θα μου πουν αν (και πότε) αναπόφευκτα θα την 
πάθω ή όχι; Ποια είναι η απάντηση; Αν δεν μπορώ να αντέξω 
την προοπτική να ξέρω πότε θα πεθάνω, η ακόλουθη λύση ίσως 
φαντάζει η (μάλλον φαντασιωσικά παρά ρεαλιστικά) ιδανική: 
εξουσιοδοτώ ένα άλλο πρόσωπο ή θεσμό που εμπιστεύομαι 
απόλυτα να με εξετάσει και να μη μου πει τα αποτελέσματα 
αλλά, αν είναι θετικά, να με σκοτώσει απροσδόκητα και ανώ
δυνα στον ύπνο μου, ακριβώς προτού ξεσπάσει η μοιραία αρ
ρώστια. .. Το πρόβλημα με τη λύση αυτή ωστόσο είναι πως 
γνωρίζω ότι ο 'Αλλος γνωρίζει (την αλήθεια σχετικά με την 
αρρώστια μου), και αυτό καταστρέφει τα πάντα, εκθέτοντάς με 
σε μια τρομακτική βασανιστική καχυποψία.

Ο Λακάν επέστησε την προσοχή μας στο παράδοξο status 
αυτής της γνώσης σχετικά με τη γνώση τον Αλλον. Ας πά
ρουμε την τελική ανατροπή στο Η  εποχή της αθωότητας της 
Ήντιθ Γουάρτον, όπου ο σύζυγος, ο οποίος για πολλά χρόνια 
έτρεφε έναν παράνομο παθιασμένο έρωτα για την Κόμισσα

1. Πρβλ. Matt Ridley, Genome, Νέα Υόρκη, Perennial, 2000, σ. 64.
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Ολένσκα, μαθαίνει ότι η νεαρή σύζυγός του ανέκαθεν ήξερε 
αυτό το κρυφό πάθος του. Ίσως αυτό να μας προσφέρει έναν 
τρόπο για να διασώσουμε την ταινία Οι γέφυρες του Μάντισον 
που δεν έτυχε καλής υποδοχής: ποια θα ήταν η έκβαση εάν, στο 
τέλος της ταινίας, η ετοιμοθάνατη Φραντσέσκα μάθαινε ότι ο 
φαινομενικά αφελής, προσγειωμένος σύζυγός της ανέκαθεν 
ήξερε για τη σύντομη, παθιασμένη σχέση της με τον φωτογρά
φο τού National Geographic, και για ό,τι σήμαινε γ ι’ αυτήν, 
αλλά σιωπούσε προκειμένου να μην την πληγώσει; Αυτό είναι 
το αίνιγμα της γνώσης: πώς είναι δυνατόν να αλλάζει ριζικά 
ολόκληρη η ψυχική οικονομία μιας κατάστασης, όχι όταν ο 
ήρωας μαθαίνει κάτι απευθείας (ένα για πολύν καιρό απωθη- 
μένο μυστικό), αλλά όταν φτάνει στο σημείο να μάθει ότι ο 
άλλος (τον οποίο θεωρούσε ανίδεο) επίσης το ήξερε ανέκαθεν, 
και απλώς υποδυόταν ότι δεν ήξερε ώστε να κρατήσει τα 
προσχήματα -υπάρχει τίποτα πιο ταπεινωτικό από την κατά
σταση στην οποία βρίσκεται ένας σύζυγος που, μετά από μια 
μακροχρόνια κρυφή ερωτική ιστορία, μαθαίνει ξαφνικά ότι η 
γυναίκα του ανέκαθεν ήξερε τα πάντα, αλλά σιωπούσε από 
ευγένεια ή, ακόμα χειρότερα, από αγάπη γ ι’ αυτόν;

Μήπως τότε η ιδανική λύση είναι η αντίθετη, δηλαδή, αν 
υποπτεύομαι ότι το παιδί μου πιθανώς έχει τη νόσο, να του 
κάνω εξετάσεις χωρίς να το ξέρει και μετά να το σκοτώσω 
ανώδυνα προτού εκδηλωθεί η αρρώστια; Εδώ, η έσχατη φαν
τασίωση της ευτυχίας θα ήταν εκείνη ενός ανώνυμου κρατικού 
θεσμού που θα έκανε κάτι τέτοιο για όλους μας αλλά εν αγνοία 
μας -πάλι όμως ξεπετιέται το ερώτημα: το ξέρουμε (το γε
γονός ότι ο άλλος γνωρίζει ) ή όχι; Μα τότε ανοίγεται πλέον 
μπροστά μας ο δρόμος προς μια τέλεια ολοκληρωτική κοινω
νία. .. Υπάρχει μόνο μια διέξοδος από το αίνιγμα αυτό: μήπως 
το ψεύδος έγκειται στη λανθάνουσα προκείμενη, την ιδέα ότι 
το απώτατο ηθικό καθήκον είναι να προστατεύσουμε τον Άλ
λον από τον πόνο, να τον κρατήσουμε σε προστατευτική ά
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γνοια; Όταν λοιπόν ο Χάμπερμας συνηγορεί υπέρ των περιο
ρισμών στις βιογενετικές έρευνες, με τον ισχυρισμό ότι συ- 
νιστούν απειλή για την ανθρώπινη αυτονομία, ελευθερία και 
αξιοπρέπεια,2 φιλοσοφικά «κλέβει», αποκρύπτοντας τον αλη
θινό λόγο που κάνει αυτή την επιχειρηματολογία να φαντάζει 
πειστική: στην πραγματικότητα, δεν επικαλείται την αυτονο
μία αλλά την ευτυχία -ήταν εν ονόματι της ευτυχίας που ο 
Χάμπερμας, αυτός ο μεγάλος εκπρόσωπος της παράδοσης του 
Διαφωτισμού, κατέληξε στην ίδια πλευρά με τους συντηρητι
κούς υπέρμαχους της μακάριας άγνοιας.

Ποιος ιδεολογικός αστερισμός στηρίζει αυτή την ((επιδίω
ξη της ευτυχίας»; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τη σαφέστερη 
άρθρωση της ηγεμονικής φιλελεύθερης πολυπολιτισμικής ιδε
ολογίας μάς την προσφέρει η πασίγνωστη και εξαιρετικά ε
πιτυχημένη σειρά κινουμένων σχεδίων Η  γη πριν αρχίσει ο 
χρόνος, μια παραγωγή του Στήβεν Σπίλμπεργκ. Επαναλαμ
βάνεται ακατάπαυστα το ίδιο μήνυμα: είμαστε όλοι διαφορε
τικοί -μερικοί από εμάς είναι μεγαλόσωμοι, άλλοι μικρόσω
μοι- κάποιοι ξέρουν να παλεύουν, άλλοι να διαφεύγουν-, θα 
πρέπει όμως να μάθουμε να ζούμε με τις διαφορές αυτές, να 
τις αντιλαμβανόμαστε ως κάτι που εμπλουτίζει τη ζωή μας 
(θυμηθείτε τον απόηχο αυτής της στάσης στα πρόσφατα ρε
πορτάζ σχετικά με τη μεταχείριση των φυλακισμένων της Αλ 
Κάιντα στη βάση του Γκαουντανάμο: τους δίνουν φαγητό που 
ταιριάζει στις ιδιαίτερες πολιτισμικές και θρησκευτικές ανάγ
κες τους, έχουν την άδεια να προσεύχονται...). Απ’ έξω, κατ’ 
όψιν, φαινόμαστε διαφορετικοί, εσωτερικά όμως είμαστε όλοι 
ίδιοι -άτομα φοβισμένα, χωρίς προσανατολισμό στον κόσμο, 
που χρειάζονται τη βοήθεια των άλλων. Σε ένα από τα τρα
γούδια, οι μεγάλοι κακοί δεινόσαυροι τραγουδούν πώς όσοι

2. Πρβλ. Jiiigen Habermas, Die Zukunfi der menschlichen Natur, 
Φρανκφούρτη, Suhrkamp, 2001.
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είναι μεγαλόσωμοι μπορούν να παραβιάσουν τους κανόνες, να 
συμπεριφερθούν άσχημα, να συνθλίψουν τους μικρούς και α
νήμπορους μικρόσωμους:

'Οταν είσαι μεγαλόσωμος / μπορείς να τους σπρώχνεις όλους / 
τους μικρούς γύρω σου. / Αυτοί κοιτάζουν πάνω / ενώ εσύ κοι
τάζεις κάτω... Τα πράγματα είναι καλύτερα όταν είσαι μεγα
λόσωμος... Όλοι οι κανόνες που φτιάξαν οι μεγάλοι / δεν σε 
αφορούν.

Απαντώντας με το επόμενο τραγούδι, οι καταπιεσμένοι μικρό
σωμοι δεν μιλούν για αγώνα ενάντια στους μεγαλόσωμους 
αλλά για κατανόηση απέναντι στο γεγονός ότι, πίσω από 
την καμπόση εξωτερική τους εμφάνιση, διόλου δεν διαφέρουν 
από εμάς -φοβούνται κρυφά, έχουν κι αυτοί μερίδιο στα προ
βλήματα:

Έχουν αισθήματα όπως κι εμείς. / Έχουν κι αυτοί προβλήματα. / 
Επειδή είναι μεγαλόσωμοι / νομίζουμε πως δεν έχουν, κι όμως 
έχουν. / Φωνάζουν πιο πολύ, είναι πιο δυνατοί / και κάνουν πε
ρισσότερη φασαρία, / βαθιά όμως μέσα τους / νομίζω ότι είναι 
παιδιά σαν κι εμάς.

Ως εκ τούτου, η προφανής κατακλείδα είναι ένα εγκώμιο της 
διαφοράς:

Όλα τα είδη χρειάζονται / για να φτιαχτεί ένας κόσμος / κοντοί 
και ψηλοί / μεγάλοι και μικροί / για να γεμίσει αυτός ο χαριτω
μένος πλανήτης / με αγάπη και γέλιο. / Για να ’ναι θαυμάσιος να 
τον ζούμε / αύριο και μεθαύριο. / Σίγουρα χρειάζονται όλοι οι 
τύποι / και όλα τα μεγέθη / για να κάνουν όλα όσα πρέπει να 
γίνουν / για να κάνουμε τη ζωή μας διασκεδαστική.

Δεν είναι συνεπώς απορίας άξιον που στο τελικό μήνυμα των 
ταινιών ανακαλύπτουμε την παγανιστική σοφία: η ζωή είναι
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ένας αιώνιος κύκλος όπου τις παλαιότερες γενιές τις αντικα
θιστούν οι νεότερες, όπου ό,τι εμφανίζεται, οφείλει αργά ή 
γρήγορα να εξαφανιστεί... Το πρόβλημα βέβαια είναι το εξής: 
μέχρι πού φτάνουμε; Χρειάζονται όλα τα είδη -σημαίνει όμως 
αυτό και καλούς και σκληρούς, και φτωχούς και πλούσιους, και 
θύματα και βασανιστές; Εδώ, η αναφορά στο βασίλειο των 
δεινοσαύρων είναι ιδιαίτερα αμφίσημη, αφού πρόκειται για 
είδος που το χαρακτηρίζει η κτηνωδία, όπου τα ζώα κατασπα
ράζονται μεταξύ τους -αποτελεί άραγε κι αυτό ένα από τα 
πράγματα που «χρειάζεται να γίνουν για να κάνουμε τη ζωή 
μας διασκεδαστική»; Η εσωτερική ασυνέπεια τούτης της ει
κόνας της προ της πτώσης ((γης πριν αρχίσει ο χρόνος» πι
στοποιεί έτσι ότι το μήνυμα της συνεργασίας-εν-τη-διαφορά 
αποτελεί την καθαρότερη έκφανση της ιδεολογίας. Γιατί; Διό
τι, ακριβώς, οποιαδήποτε έννοια κάθετου ανταγωνισμού που 
διατρέχει το κοινωνικό σώμα λογοκρίνεται αυστηρά, υποκα
θίσταται και/ή μεταφράζεται σε μια τελείως διαφορετική ιδέα 
((οριζόντιων» διαφορών με τις οποίες καλούμαστε να μάθουμε 
να ζούμε, επειδή αλληλοσυμπληρώνονται. Εδώ, έχουμε την 
υποβόσκουσα οντολογική θέαση μιας μη αναγώγιμης πληθυν- 
τικότητας ιδιαίτερων αστερισμών, εκ των οποίων ο καθένας 
είναι καθ’ εαυτόν πολλαπλός, και δεν μπορεί ποτέ να υπαχθεί 
σε ένα ουδέτερο καθολικό δοχείο. Μόλις φτάνουμε στο επίπεδο 
αυτό, το Χόλλυγουντ συναντά την πλέον ριζοσπαστική μετα- 
αποικιακή κριτική της ιδεολογικής καθολικότητας: το κεντρι
κό πρόβλημα γίνεται αντιληπτό ως αυτό της αδύνατης καθο
λικότητας. Αντί να επιβάλουμε τη δική μας αντίληψη περί 
καθολικότητας (καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα κτλ.), θα 
πρέπει να συλλάβουμε την καθολικότητα -τον κοινό χώρο κα
τανόησης των διαφορετικών πολιτισμών- ως ένα απέραντο 
καθήκον μετάφρασης, μόνιμης επανεπεξεργασίας της ιδιαίτε
ρης θέση του καθενός. Είναι άραγε αναγκαίο να προσθέσουμε 
ότι αυτή η ιδέα της καθολικότητας ως απέραντου έργου με



Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 93

τάφρασης ουδεμία σχέση έχει μ’ εκείνες τις μαγικές στιγμές 
κατά τις οποίες η ενεργός καθολικότητα κάνει βίαια την εμφά
νισή της με τη μορφή μιας συγκλονιστικής ηθικο-πολιτικής 
πράξης; Η ενεργός καθολικότητα δεν είναι ο ακατάκτητος 
χώρος της μετάφρασης από έναν ιδιαίτερο πολιτισμό σε έναν 
άλλον, αλλά μάλλον η βίαιη εμπειρία του τρόπου με τον οποίο, 
πέραν της πολιτισμικής διαχωριστικής γραμμής, μοιραζόμα
στε τον ίδιο ανταγωνισμό.

Στο σημείο αυτό, επιβάλλεται βέβαια μια προφανής κριτι
κή: μήπως αυτού του είδους η ανεκτική χολλυγουντιανή σοφία 
είναι καρικατούρα των αληθινά μετα-αποικιακών σπουδών; 
Οφείλουμε σ’ αυτό να ανταπαντήσουμε: είναι τιράγματι; Αν 
μη τι άλλο, υπάρχει περισσότερη αλήθεια σε τούτη την απλου- 
στευμένη επίπεδη καρικατούρα παρά στην πλέον επεξεργα
σμένη μετα-αποικιακή θεωρία: τουλάχιστον το Χόλλυγουντ 
αποστάζει το πραγματικό ιδεολογικό μήνυμα από την ψευδο- 
εκλεπτυσμένη ιδιόλεκτο. Η ηγεμονική στάση της εποχής μας 
είναι αυτή της «αντίστασης» -όλες οι ποιητικές των διάσπαρ
των περιθωριακών «πληθών», των σεξουαλικών, των εθνοτι- 
κών, των τρόπων ζωής (των ομοφυλόφιλων, των διανοητικά 
ασθενών, των φυλακισμένων) που ((αντιστέκονται» στη μυστη
ριώδη κεντρική Εξουσία (με κεφαλαίο). Οι πάντες «αντιστέ
κονται» -από τους γκέι και τις λεσβίες μέχρι τους δεξιούς 
επιβιωτιστές*-, γιατί λοιπόν να μη συναγάγουμε το λογικό 
συμπέρασμα ότι αυτός ο λόγος [discourse] της «αντίστασης» 
αποτελεί κανόνα στις μέρες μας και, με την ιδιότητα αυτή, το

*  Survivalists: ομάδες που θεωρούν ότι επίκειται η τελική καταστροφή 
(φυσική, κοινωνική, πυρηνική, αναλόγως με την τάση στο εσωτερικό του 
ευρύτερου αυτού κινήματος) και προετοιμάζονται ανάλογα (φτιάχνουν κα
ταφύγια, αποθηκεύουν ρούχα, τρόφιμα, αγροτικά μηχανήματα, όπλα). Οι 
πιο ακραίες λειτουργούν ως παραστρατιωτικές οργανώσεις και έχουν πολ- 
λαπλασιαστεί ραγδαία από το 1990 κι έπειτα. (Σ.τ.μ.)
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κύριο πρόσκομμα στην ανάδυση ενός λόγου που όντως θα αμ
φισβητούσε τις κυρίαρχες σχέσεις;3 Οπότε οφείλουμε πρώτα 
απ’ όλα να επιτεθούμε στον ίδιο τον πυρήνα αυτής της ηγεμο
νικής στάσης, στην ιδέα ότι «ο σεβασμός της Ετερότητας» 
αποτελεί το πλέον στοιχειώδες ηθικό αξίωμα:

Θα πρέπει να επιμείνω ιδιαίτερα στο ότι η φόρμουλα «σεβασμός 
για τον Άλλον» καθόλου δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε σοβαρό 
ορισμό του Καλού και του Κακού. Τ ι σημαίνει «σεβασμός για τον 
Άλλον» όταν πολεμάμε έναν εχθρό, όταν μας εγκαταλείπει βίαια 
μια γυναίκα για κάποιον άλλον, όταν καλούμαστε να κρίνουμε τα 
έργα ενός μέτριου «καλλιτέχνη», όταν η επιστήμη έρχεται αντι
μέτωπη με σκοτάδιστικές σέχτες, κτλ.; Πολύ συχνά, ακριβώς ο 
«σεβασμός για τον Άλλον» είναι επιζήμιος, είναι το Κακό. Ε ι
δικά όταν η αντίσταση ενάντια στους άλλους ή ακόμα και το 
μίσος γ ι’ αυτούς υποκινεί μια υποκειμενικά δίκαιη πράξη.4

Η προφανής κριτική εδώ είναι η εξής: μήπως τα ίδια τα πα
ραδείγματα του Μπαντιού δεν φανερώνουν τα όρια της λογικής 
του; Ναι, ας αποδεχτούμε το μίσος απέναντι στον εχθρό, την 
έλλειψη ανεκτικότητας απέναντι στην ψευδοσοφία και ούτω

3. Στη λογική αυτή, χρήζει ιδιαίτερης έμφασης η αμφίσημη («μη 
αποφασίσιμη», για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο του συρμού) φύση 
του σύγχρονου φεμινισμού στις ανεπτυγμένες δυτικές χώρες -ο δεσπόζων 
αμερικανικός φεμινισμός, με τη νομικιστική τροπή του ά Ια Κάθριν Μακ- 
Κίννον, είναι τελικά ένα βαθιά αντιδραστικό ιδεολογικό κίνημα, πάντα 
έτοιμο να νομιμοποιήσει τις επεμβάσεις του αμερικανικού στρατού επι
καλούμενο φεμινιστικές ανησυχίες, πάντα παρόν για να κάνει απορριπτι
κές, υποτιμητικές παρατηρήσεις σχετικά με τους πληθυσμούς του Τρίτου 
Κόσμου (από την υποκριτική εμμονή του με την κλειτοριδεκτομή μέχρι τα 
ρατσιστικά σχόλια της ΜακΚίννον για το πώς η εθνοκάθαρση και ο 
βιασμός είναι εγγεγραμμένα στα γονίδια των Σέρβων...).

4. «On Evil: An interview with Alain Badiou», Cabinet, Τεύχος 5 
(Χειμώνας 2001), σ. 72.
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καθεξής, όμως μήπως ο προηγούμενος αιώνας δεν μας δίδαξε 
πως, ακόμα κι όταν βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σε μια τέ
τοια πάλη -και ιδιαίτερα τότε- οφείλουμε να σεβόμαστε ένα 
ορισμένο όριο -ακριβώς το όριο της ριζικής Ετερότητας του 
Άλλου; Δεν θα πρέπει ποτέ να ανάγουμε τον Άλλον σε εχθρό 
μας, σε φορέα ψευδούς γνώσης και ούτω καθεξής: μέσα του ή 
της υπάρχει πάντα το Απόλυτο της απροσπέλαστης αβύσσου 
ενός άλλου προσώπου. Ο ολοκληρωτισμός του εικοστού αιώνα, 
με τα εκατομμύρια θύματά του, δείχνει πού καταλήγουμε τε
λικά όταν ακολουθούμε μέχρι τέλους ό,τι μας φαίνεται «υπο
κειμενικά δίκαιη πράξη» -δεν μπορεί λοιπόν να προκαλέσει 
έκπληξη το ότι ο Μπαντιού κατέληξε να υπερασπίζεται ευθέως 
την κομμουνιστική τρομοκρατία.

Όμως ακριβώς αυτή είναι η επιχειρηματολογία που οφεί
λουμε να απορρίψουμε. Ας πάρουμε μιαν ακραία περίπτωση, 
μια θανάσιμη και βίαιη πάλη ενάντια σε έναν φασιστικό εχθρό. 
Οφείλουμε άραγε να σεβαστούμε την άβυσσο της ριζικής Ε
τερότητας της προσωπικότητας του Χίτλερ, κάτω από όλες 
τις κακές πράξεις του; Εδώ θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα 
διάσημα λόγια του Χριστού, «ούκ ήλθον βαλεΐν ειρήνην άλλά 
μάχαιραν»: από την ίδια την αγάπη μας για την ανθρωπότη
τα, συμπεριλαμβανόμενος της (όποιας εναπομείνασας) ανθρω
πιάς κι αυτών ακόμα των ναζιστών, οφείλουμε να τους πολε
μήσουμε απολύτως ανελέητα και δίχως σεβασμό. Εν ολίγοις, η 
εβραϊκή παροιμία που συχνά αναφέρεται όσον αφορά το Ολο
καύτωμα (((Όταν κάποιος σώζει έναν άνθρωπο από το θάνατο, 
σώζει ολόκληρη την ανθρωπότητα») θα πρέπει να συμπληρω
θεί με την ακόλουθη φράση: «Όταν κάποιος σκοτώνει έστω κι 
έναν αληθινό εχθρό της ανθρωπότητας, (δεν σκοτώνει μα) σώ- 
ζει ολόκληρη την ανθρωπότητα» Η αληθινή ηθική δοκιμασία 
δεν έγκειται μόνο στην ετοιμότητα να σώσουμε θύματα, αλλά 
επίσης -ενδεχομένως και περισσότερο- στην αδυσώπητη α
φοσίωση στην εξόντωση εκείνων που τους κατέστησαν θύματα.
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Αυτό που αποκρύπτει η έμφαση στο πλήθος και στην ποι
κιλία είναι το δίχως άλλο η υποβόσκουσα μονοτονία της παγ- 
κοσμιοποιημένης ζωής της εποχής μας. Στο εναργές βιβλίο 
του για τον Ντελέζ,5 ο Αλαίν Μπαντιού επέστησε την προσοχή 
μας στο γεγονός ότι, εάν ποτέ υπήρξε ένας φιλόσοφος που, σε 
οποιοδήποτε θέμα, από τη φιλοσοφία μέχρι τη λογοτεχνία και 
τον κινηματογράφο, επαναλάμβανε και ανακάλυπτε εκ νέου 
την ίδια έννοιακή μήτρα, αυτός ήταν ο Ντελέζ. Η ειρωνεία 
αυτής της διεισδυτικής ερμηνείας έγκειται στο ότι ταυτίζεται 
με τη στερεότυπη κριτική κατά του Χέγκελ -καθετί για το 
οποίο γράφει ή μιλά, ο Χέγκελ πάντα καταφέρνει να το συμ
πιέσει και να το εντάξει στο ίδιο καλούπι της διαλεκτικής 
διαδικασίας. Δεν υπάρχει άραγε ένα είδος ποιητικής δικαιο
σύνης στο γεγονός ότι ο ένας εκείνος φιλόσοφος για τον οποίο 
όντως μπορεί κανείς να ισχυριστεί κάτι τέτοιο είναι ο Ντελέζ, 
ο κατεξοχήν αντιεγελιανός; Και τούτο ευσταθεί ιδιαίτερα ως 
προς την κοινωνική ανάλυση: υπάρχει τίποτα πιο μονότονο από 
την ντελεζιανή ποίηση της σύγχρονης ζωής ως έκκεντρου πολ
λαπλασιασμού πληθών, μη ολοποιήσιμων διαφορών; Εκείνο 
που συγκαλύπτει (και ως εκ τούτου στηρίζει) την εν λόγω 
μονοτονία είναι η πολλαπλότητα των ανασημασιοδοτήσεων 
και μεταθέσεων στις οποίες υποβάλλεται ο βασικός ιδεολογι
κός ιστός.

Η ταινία Άφθαρτος (του 2002, σε σκηνοθεσία Νάιτ Σιάμα- 
λαν με πρωταγωνιστή τον Μπρους Γουίλις), με την αντίθεση 
μεταξύ μορφής και περιεχομένου που τη χαρακτηρίζει, απο- 
τελεί παράδειγμα του σημερινού ιδεολογικού αστερισμού. Το 
περιεχόμενό της δεν μπορεί παρά να μας φανεί παιδαριωδώς 
γελοίο: ο ήρωας ανακαλύπτει ότι είναι ένας εν ζωή ήρωας 
κόμικς που δεν μπορεί να τραυματιστεί, που είναι αήττητος... 
Όσο για τη μορφή της, πρόκειται για ένα μάλλον εκλεπτυσμέ

5. Πρβλ. Alain Badiou, Deleuze, Παρίσι, Hachette, 1997.
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νο ψυχολογικό δράμα, γυρισμένο σε μιαν αργή μελαγχολική 
ατμόσφαιρα, με κυρίαρχο στοιχείο την οδύνη του ήρωα, που το 
βρίσκει τραυματικά δύσκολο να αποδεχτεί τι πραγματικά εί
ναι, την έγκλησή του, τη συμβολική εντολή του.6 Αυτό απει
κονίζεται πολύ καλά στη σκηνή όπου ο ίδιος του ο γιος θέλει να 
τον πυροβολήσει, για να του αποδείξει ότι πράγματι είναι 
άφθαρτος: όταν ο πατέρας αντιστέκεται, ο γιος βάζει τα κλά
ματα, σε απόγνωση επειδή ο πατέρας του αδυνατεί να απο
δεχτεί την αλήθεια για τον εαυτό του. Γιατί αντιστέκεται ο 
Γουίλις στο να τον πυροβολήσουν; Απλώς φοβάται να πεθάνει 
ή μήπως φοβάται να πάρει την αδιάσειστη απόδειξη τον ότι 
είναι άτρωτος; Δεν πρόκειται άραγε για ένα δίλημμα όμοιο με 
την «ασθένεια προς θάνατον» του Κίργκεγκωρ; Φοβόμαστε να 
ανακαλύψουμε όχι ότι είμαστε θνητοί αλλά μάλλον ότι είμαστε 
αθάνατοι. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να συσχετίσουμε τον 
Κίργκεγκωρ με τον Μπαντιού: είναι δύσκολο, κυριολεκτικά 
τραυματικό, για ένα ανθρώπινο ζώο να αποδεχτεί ότι η ζωή 
του ή της δεν είναι απλώς και μόνο μια ηλίθια διαδικασία 
αναπαραγωγής και αναζήτησης ευχαρίστησης, αλλά ότι βρί
σκεται στην υπηρεσία της Αλήθειας. Αυτός μάλιστα είναι ο 
τρόπος με τον οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί η ιδεολογία σή
μερα, στο σύμπαν μας που έχει αυτοανακηρυχθεί μετα'ιδεολο- 
γικό: εκτελούμε τις συμβολικές εντολές μας χωρίς να τις α
ναλαμβάνουμε και να «τις παίρνουμε στα σοβαρά»· ένας πα
τέρας, ενώ λειτουργεί ως πατέρας, συνοδεύει μονίμως τη λει
τουργία του με έναν χείμαρρο ειρωνικών/αναστοχαστικών σχο

6. Και η δυσκολία ανάληψης της έγκλησης είναι ένα μεγάλο θέμα του 
μεταπαραδοσιακού Χόλλυγουντ. Ποιο είναι το γνώρισμα εκείνο που ενώ
νει τις δύο ταινίες του Μάρτιν Σκορτσέζε Ο τελευταίος πειρασμός και 
Καυντούν; Και στις δύο περιπτώσεις, βλέπουμε τις ανθρώπινες ενσαρκώ
σεις της θεϊκής μορφής (τον Χριστό, τον Δαλάι Λάμα) καθώς υποβάλ
λονται στη δύσκολη διαδικασία ανάληψης της εντολής τους.
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λίων σχετικά με την ηλιθιότητα του να είναι κανείς πατέρας, 
και πάει λέγοντας.

Η πρόσφατη blockbuster παραγωγή κινουμένων σχεδίων 
της Dreamwork 27ρεκ (σε σκηνοθεσία Άντριου Άνταμσον και 
Βίκυ Τζένσον, του 2001) εκφράζει τέλεια αυτήν τη δεσπόζουσα 
λειτουργία της ιδεολογίας: η στερεότυπη πλοκή του παραμυ
θιού (ο ήρωας και ο προσφιλής, μπερδεμένος κωμικός βοηθός 
του πηγαίνουν να κατατροπώσουν τον δράκο και να γλιτώσουν 
την πριγκίπισσα από τα νύχια του) είναι επενδεδυμένη με 
αστείες μπρεχτικές «αποστασιοποιήσεις» (το πλήθος που πα- 
ρίσταται σε έναν γάμο στην εκκλησία λαμβάνει οδηγίες σχε
τικά με το πώς να αντιδράσει, όπως στον πλαστό αυθορμη
τισμό των τηλεοπτικών εκπομπών: «Γέλιο!», «Σιωπή γεμάτη 
σεβασμό!»), με πολιτικά ορθές τροπές (μετά το φιλί των δύο 
εραστών, δεν μετατρέπεται το άσχημο τέρας σε πανέμορφο 
πρίγκιπα αλλά η πανέμορφη πριγκίπισσα σε πλαδαρή συνη
θισμένη κοπέλα), με ειρωνικά καρφιά για τη γυναικεία μα- 
ταιοδοξία (ενώ η κοιμισμένη πριγκίπισσα προσμένει το φιλί 
του σωτήρα της, φτιάχνει στα γρήγορα τα μαλλιά της για να 
φαίνεται ακόμα ομορφότερη), με αναπάντεχες μετατροπές των 
κακών χαρακτήρων σε καλούς (αποδεικνύεται ότι ο κακός 
δράκος είναι μια φιλόστοργη δράκαινα που αργότερα βοηθά 
τους ήρωες), μέχρι και με αναχρονιστικές αναφορές στα μον
τέρνα ήθη και στη λαϊκή κουλτούρα.

Αντί να σπεύσουμε να εξυμνήσουμε αυτές τις μεταθέσεις 
και επανεγγραφές ως δυνάμει «ανατρεπτικές», και να εξυψώ
σουμε το Σρεκ σε έναν ακόμα «τόπο αντίστασης», οφείλουμε 
να εστιάσουμε στο προφανές γεγονός ότι, διαμέσου όλων αυτών 
των μεταθέσεων, λέγεται η ίδια παλιά γνωστή ιστορία. Κοντο
λογίς, η αληθινή λειτουργία αυτών των μεταθέσεων και ανατρο
πών είναι ακριβώς να καταστήσουν την παραδοσιακή ιστορία 
επίκαιρη στη «μεταμοντέρνα» εποχή μας -εμποδίζοντάς μας 
έτσι να την αντικαταστήσουμε με μια νέα αφήγηση. Δεν είναι
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συνεπώς απορίας άξιον ότι το φινάλε της ταινίας συνίσταται σε 
μίαν ειρωνική εκδοχή του τραγουδιού «I am a believer» [«Εί
μαι ένας πιστός»], της παλιάς επιτυχίας των Monkees από τη 
δεκαετία του 1960: αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο είμαστε 
πιστοί σήμερα, κοροϊδεύουμε τις πίστεις μας, ενώ συνεχίζουμε 
να τις ασκούμε, δηλαδή να βασιζόμαστε σ’ αυτές ως υποβό
σκουσα δομή των καθημερινών πρακτικών μας.

Στην παλιά καλή Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, ήταν 
αδύνατον για το ίδιο άτομο να συνδυάσει τρία γνωρίσματα: 
πεποίθηση (πίστη στην επίσημη ιδεολογία), ευφυΐα και εντι
μότητα. Εάν πίστευες και ήσουν ευφυής, δεν ήσουν έντιμος· 
εάν ήσουν ευφυής και έντιμος, δεν ήσουν πιστός* εάν ήσουν 
πιστός και έντιμος, δεν ήσουν ευφυής. Μήπως δεν ισχύει το 
ίδιο και για τη φιλελεύθερη δημοκρατία; Εάν (παριστάνεις 
ότι) παίρνεις στα σοβαρά την ηγεμονική φιλελεύθερη ιδεολο
γία, δεν γίνεται να είσαι και ευφυής και έντιμος: είσαι είτε 
ηλίθιος είτε διεφθαρμένος κυνικός. Οπότε, αν μου επιτρεπόταν 
να παραδοθώ σε μια κακόγουστη αναφορά στο βιβλίο του 
Αγκάμπεν Homo sacer, θα διακινδύνευα τον ισχυρισμό ότι ο 
δεσπόζων φιλελεύθερος τρόπος της υποκειμενικότητας σήμε
ρα είναι ο Homo sucker*: ενώ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και 
να χειραγωγήσει τους άλλους, καταλήγει να γίνεται ο ίδιος το 
μεγαλύτερο κορόιδο. 'Οταν νομίζουμε ότι περιγελάμε την κυ
ρίαρχη ιδεολογία, απλούστατα ενδυναμώνουμε τον έλεγχο που 
μας ασκεί.7

*  Άνθρωπος κορόιδο. (Σ.τ.μ.)
7. Και η τοποθέτηση αυτή σαφώς δεν περιορίζεται, στις δυτικές «με

ταμοντέρνες» κοινωνίες. Το 2001 εμφανίστηκε στη Ρωσία ένα κίνημα με 
την ονομασία «Περπατώντας μαζί», η επίσημη νεολαιίστικη οργάνωση 
του Πούτιν, με «ευρασιατική» ιδεολογία, η οποία υπερασπίζεται «ρωσι
κές αξίες» ενάντια στη Δύση. Μία από τις πρωτότυπες ιδέες του κινή
ματος είναι να καταφεύγει σε κάψιμο βιβλίων: προκειμένου να πολεμηθεί
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Από αυτόν τον ιδεολογικό αστερισμό μπορούμε να αντλή
σουμε δύο μαθήματα. Πρώτον, οφείλουμε να φανούμε προσε
κτικοί ώστε να μην αποδώσουμε στον Άλλον την αφελή πίστη 
που εμείς αδυνατούμε να βαστάξουμε, μετατρέποντάς τον ή την 
σε ((υποκείμενο που υποτίθεται ότι πιστεύει». Ακόμα και η 
περίπτωση της μεγαλύτερης βεβαιότητας -η περιβόητη πε
ρίπτωση του «μουσουλμάνου φονταμενταλιστή» σε αποστολή 
αυτοκτονίας- δεν είναι τόσο αδιαμφισβήτητη όσο ενδεχομέ
νως φαντάζει: είναι άραγε πράγματι τόσο ξεκάθαρο ότι τουλά
χιστον αυτοί οι άνθρωποι πρέπει ((πραγματικά να πιστεύουν» 
πως, μετά το θάνατό τους, θα ξυπνήσουν στα ουράνια με εβδο
μήντα παρθένες στη διάθεσή τους (θυμηθείτε την ιστορία ενός 
τρομοκράτη σε επίθεση αυτοκτονίας ο οποίος, προτού ξεκινή
σει για την εκτέλεση της αποστολής του, ραντίστηκε με άρω
μα, ούτως ώστε να μοσχομυρίζει για τις παρθένες); Κ ι αν στην 
πραγματικότητα είναι τρομερά αβέβαιοι όσον αφορά την πί
στη τους, και χρησιμοποιούν την αυτοκτονική πράξη τους ως 
μέσο για να επιλύσουν αυτό το αδιέξοδο της αμφιβολίας, δια
κηρύσσοντας ανοιχτά την πίστη αυτή; «Δεν γνωρίζω αν πι
στεύω πραγματικά -αλλά αυτοκτονώντας για την Υπόθεση, 
θα αποδείξω in actu ότι πιστεύω...»; Ομοίως, οφείλουμε να

η επίδραση της δυτικής φιλελεύθερης παρακμής, προτείνει μαζικές συγ
κεντρώσεις όπου ο κόσμος φέρνει παρακμιακά βιβλία και σε αντάλλαγμα 
παίρνει δωρεάν αντίτυπα καθωσπρέπει ρωσικών βιβλίων, ενώ τα άλλα τα 
πετούν στο σωρό και τα καίνε δημοσίως. Βέβαια, αυτό το κάλεσμα α- 
πορρίφθηκε, τόσο στην ίδια τη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό, ως κωμικό 
ιντερλούδιο που δεν το έπαιρνε στα σοβαρά η κορυφή της νομενκλατούρας 
του ίδιου του Πούτιν- εντούτοις, ακριβώς ως τέτοιο, λειτουργεί ως ένδειξη 
ενός πιθανού μέλλοντος -ο Χέρμπερτ Μαρκούζε ήταν εκείνος που, όσον 
αφορά τη 18η Μτιρνμαίρ του Μαρξ, ισχυρίστηκε ότι, στην ιστορία της 
ανάδυσης του φασισμού, η κωμωδία προηγείται της τραγωδίας, ότι η 
ύστατη φρίκη αρχικά εμφανίζεται (και γίνεται αντιληπτή) ως κωμωδία 
που μοιάζει με οπερέτα.
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α π ο φ ύ γ ο υ μ ε το συμπέρασμα ότι ο Αλεξάντρ Φαντέγιεφ, ο αρ- 
χισταλινικός συγγραφέας και πρόεδρος του Συλλόγου Σοβιε
τικών Συγγραφέων που αυτοκτόνησε αφού άκουσε τη μυστική 
αναφορά του Χρουστσόφ στο Εικοστό Συνέδριο, θα πρέπει να 
ήταν ένας «έντιμος πιστός»: είχε πιθανότατα πλήρη επίγνωση 
της απόλυτης διαφθοράς του συστήματος· αυτό στο οποίο πί
στευε ήταν ο μεγάλος Άλλος, δηλαδή η δημόσια εμφάνιση του 
σοσιαλιστικού Νέου Ανθρώπου και ούτω καθεξής. Συνεπώς, 
δεν αυτοκτόνησε επειδή έμαθε κάτι νέο από την αναφορά του 
Χρουστσόφ· δεν θρυμματίστηκε καμία από τις αυταπάτες του 
-αυτό που κατέρρευσε ήταν η πίστη του στην «επιτελεστική 
ισχύ» αυτής καθαντήν της ιδεολογικής αυταπάτης.

Η αυτοκτονία του Φαντέγιεφ μπορεί να συγκριθεί μ’ εκεί
νην του γερμανού δημάρχου ο οποίος, στις αρχές του 1945, όταν 
οι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη του και τον 
εξανάγκασαν να επισκεφθεί το γειτονικό στρατόπεδο συγκέν
τρωσης, αυτοκτόνησε ευθύς μόλις επέστρεψε στο σπίτι του. 
Στην πράξη αυτή δεν οδηγήθηκε επειδή δεν είχε επίγνωση του 
τι συνέβαινε εν ονόματι του καθεστώτος που υπηρετούσε, οπό
τε, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την αλήθεια, δεν ήταν σε 
θέση να την αντέξει, και σκοτώθηκε- αντιθέτως, ήξερε λίγο- 
πολύ τα πάντα -εκείνος που δεν ήξερε ήταν ο μεγάλος Άλλος, η 
τάξη των κοινωνικών επιφάσεων, και ως εκ τούτου η αυτοκτο
νία του αποτέλεσε την ύστατη πράξη υποκρισίας, προσποίη
σης ότι δεν ήξερε. Αυτοκτόνησε προκειμένου να σώσει την 
επίφαση της ειλικρινούς άγνοιας του. (Μοιάζει σχεδόν σαν 
να είχε δίκιο ο Στάλιν όταν καταδίκαζε την αυτοκτονία ως 
υπέρτατη πράξη δειλίας, ως την έσχατη προδοσία του Κόμμα
τος -τουλάχιστον αν εφαρμόσουμε τα λόγια του στις περιπτώ
σεις αυτές...)

Το ίδιο ισχύει και για τον ονομαστό «έντιμο ναζιστή», τον 
δήμαρχο μια μικρής ανατολικογερμανικής πόλης, ο οποίος, 
ενώ πλησίαζαν οι Ρώσοι τον Φεβρουάριο του 1945, φόρεσε
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τη στολή του δημάρχου και όλα του τα παράσημα και άρχισε 
να σουλατσάρει στον κεντρικό δρόμο όπου τον σκότωσαν οι 
Ρώσοι -σε αντίθεση με πολλούς άλλους που κατέστρεψαν τά
χιστα όλα τα ίχνη του ναζιστικού παρελθόντος τους: Είναι 
άραγε πράγματι τόσο ευγενής αυτή η χειρονομία της δημόσιας 
διακήρυξης πίστης στη ναζιστική Γερμανία τη στιγμή της 
ήττας; Υπήρχε οτιδήποτε για το οποίο ο δήμαρχος θα μπο
ρούσε να νιώθει υπερήφανος; Λες και δεν ήξερε σε τι είδους 
κράτος ζούσε! Μήπως λοιπόν και η χειρονομία του δεν ήταν 
παρά μια απεγνωσμένη υποκριτική προσπάθεια να δώσει μια 
κάποια χροιά ευγένειας σε μια ζωή που -ακόμα και στις κα
λύτερες των περιπτώσεων- έβριθε από συμβιβασμούς με τους 
χειρότερους εγκληματίες;

Το δεύτερο μάθημα: αντί να παραχωρούμε εκ των προτέρων 
οποιοδήποτε έδαφος στον εχθρό, οφείλουμε να πολεμήσουμε 
ακόμα και για έννοιες που μοιάζει να του ανήκουν ((φυσικά». 
Ίσως λοιπόν πρέπει να επιστρέφουμε ανενδοίαστα στην ένδοξη 
αμερικανική παράδοση των γουέστερν, που τόσο θαυμάζει ο 
Αλαίν Μπαντιού, θεωρώντας το ένα μεγαλειώδες κινηματο
γραφικό είδος ηθικού θάρρους. Δεν μπορούμε βέβαια να επι
στρέφουμε στην αφέλεια των γουέστερν της δεκαετίας του 1930 
και των αρχών της δεκαετίας του 1940: το είδος έχασε την α- 
θωότητά του με την άνοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, 
των ταινιών που ο Αντρέ Μπαζέν αποκαλούσε «μετα-γουέ- 
στερν».* Εντούτοις, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
1950, το είδος αυτό πήρε μια παράταση ζωής -πάρτε για πα
ράδειγμα τα δύο μεγάλα αριστουργήματα του Ντέλμερ Ντέη- 
βις Το τελευταίο τρένο για τη Γιονμα και Στο ξέσπασμα της 
καταιγίδας, σαφώς ανώτερα του έσχατου «μετα-γουέστερν» 
που μοιάζει να ενσαρκώνει τη θαρραλέα πράξη στην καθαρό
τερη μορφή της, της ταινίας Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές

*  Στα γαλλικά «sur-westem», υπερ-γουέστερν. (Σ.τ.μ.)



Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 103

του Φρεντ Τσίννεμαν. Το κοινό γνώρισμα των δύο ταινιών εί
ναι η δομή της μετατεθειμένης απόφασης: η Πράξη-κλειδί δεν 
τελείται από τον βασικό χαρακτήρα που μοιάζει να βρίσκεται 
στο επίκεντρο της ηθικής δοκιμασίας, αλλά από έναν δευτε- 
ρεύοντα χαρακτήρα που μπορεί μάλιστα να είναι και η ίδια η 
αιτία του πειρασμού. (Ένας απόηχος αυτή της δομής απαντά 
ακόμα και στο Τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές: όταν πια φτά
νουμε στο τέλος της ταινίας, γίνεται σαφές ότι, στην πραγμα
τικότητα, δεν είναι ο Γκάρυ Κούπερ αυτός του οποίου δοκι
μάζεται το θάρρος αλλά η νεαρή σύζυγός του, που την υποδύε
ται η Γκρέις Κέλλυ.)

Το τελευταίο τρένο για τη Γισύμα αφηγείται την ιστορία 
ενός φτωχού αγρότη (Βαν Χέφλιν) που, για 200 δολάρια απο- 
λύτως αναγκαία για να σώσει τα ζωντανά του από την ξηρα
σία, αναλαμβάνει να συνοδέψει έναν ληστή επικηρυγμένο για 
υψηλότατο ποσό (Γκλεν Φορντ) από το ξενοδοχείο όπου κρα
τείται ώς το τρένο που θα τον μεταφέρει στη φυλακή της 
Γιούμα. Έχουμε το δίχως άλλο την κλασική ιστορία μιας 
ηθικής δοκιμασίας- καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, δίνεται 
η εντύπωση ότι το πρόσωπο που υποβάλλεται στη δοκιμασία 
είναι ο ίδιος ο αγρότης, καθώς εκτίθεται σε πειρασμούς πα
ρόμοιους μ’ εκείνους που βλέπουμε στην (ανάξια) γνωστότερη 
ταινία Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές: όλοι όσοι υποσχέθη- 
καν ότι θα τον βοηθήσουν τον εγκαταλείπουν μόλις ανακαλύ
πτουν πως το ξενοδοχείο έχει περικυκλωθεί από μια συμμορία 
ορκισμένη να σώσει το αφεντικό της" ο ίδιος ο φυλακισμένος 
ληστής διαδοχικά απειλεί τον αγρότη, πασχίζει να τον δωρο
δοκήσει, και ούτω καθεξής. Εντούτοις, η τελική σκηνή αλλάζει 
εκ των υστέρων τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ταινία: 
κοντά στο τρένο που ήδη φεύγει από το σταθμό, ο ληστής και ο 
αγρότης βρίσκονται αντιμέτωποι με ολόκληρη τη συμμορία, η 
οποία περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να σκοτώσει τον 
αγρότη, ελευθερώνοντας έτσι το αφεντικό της. Την τεταμένη
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αυτή στιγμή, όταν μοιάζει να μην υπάρχει πλέον καμία ελπίδα 
για τον αγρότη, ο ληστής στρέφεται άξαφνα προς το μέρος του 
και λέει: «Εμπιστέψου με! Ας πηδήξουμε μαζί στο βαγόνι!» 
Εν ολίγοις, αυτός που πραγματικά υποβλήθηκε σε δοκιμασία 
ήταν ο ληστής, ο φαινομενικός φορέας του πειρασμού: στο τέ
λος, τον κατακτά η ακεραιότητα του αγρότη, και θυσιάζει γ ι’ 
αυτόν την ίδια του την ελευθερία.

Μήπως και σήμερα δεν ισχύει, mutatis mutandis, το ίδιο 
για όλους εμάς -για τους «προοδευτικούς» δυτικούς διανοού
μενους που κρίνουμε αφ’ υψηλού είτε τους εργάτες στις κοινω
νίες μας είτε τα πλήθη στον Τρίτο Κόσμο, καταλογίζοντάς τους 
ότι πρόδωσαν άνανδρα την επαναστατική αποστολή τους και 
υπέκυψαν σε εθνικιστικούς ή καπιταλιστικούς πειρασμούς; 
Πάρτε την αποκρουστική μορφή του βολεμένου, καλοπληρω
μένου άγγλου ή γάλλου «ριζοσπαστικού Αριστερού» που κα
ταδίκαζε τις γιουγκοσλαβικές μάζες επειδή υπέκυψαν στο 
τραγούδι των σειρήνων του εθνοτισμού στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980: εκείνοι που κρίνονταν στην πραγματικότητα ήταν οι 
«ριζοσπαστικοί Αριστεροί» και απέτυχαν παταγωδώς, πα- 
ρερμηνεύοντας τον μετα-γιουγκοσλαβικό πόλεμο. Το ίδιο ι
σχύει, σε μεγαλύτερο ακόμα βαθμό, για τους φιλελεύθερους 
υπέρμαχους της πολυπολιτισμικότητας, οι οποίοι θρηνούν την 
άνοδο της νεοδεξιάς βίας στις δυτικές κοινωνίες: υιοθετώντας 
μιαν αλαζονική στάση συγκαταβατικότητας απέναντι στα 
φαινόμενα που καταδικάζουν, αποτυγχάνουν στο τεστ... Ναι, 
οι αναγεννημένοι πατριώτες έχουν δίκιο: όντως χρειαζόμαστε 
ανανεωμένο θάρρος σήμερα, και ακριβώς την έλλειψη του θάρ
ρους αυτού (που, εντέλει, είναι πάντα και το θάρρος να αμφι
σβητούμε τη δική μας θέση) καταδεικνύει η αντίδραση των 
αμερικανών (και ευρωπαίων) διανοουμένων στην 11η Σεπτεμ
βρίου και στις συνέπειές της.

Στο δεύτερο μέρος της Harmonierdehre, του μείζονος θεω
ρητικού μανιφέστου του, γραμμένου το 1911, ο Άρνολντ Σέν-
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μπεργκ αναπτύσσει την αντίθεσή του στην τονική μουσική με 
όρους οι οποίοι επιφανειακά θυμίζουν ύστερους ναζιστικούς 
αντισημιτικούς λιβέλους: η τονική μουσική έχει μετατραπεί σε 
έναν «άρρωστο», «εκφυλισμένο» κόσμο που χρήζει καθαρκτι- 
κής λύσης- το τονικό σύστημα έχει υποκύψει στην «ενδογονία 
και την αιμομιξία»· οι ρομαντικές συγχορδίες, όπως η σι ε- 
λάσσων, είναι ((ερμαφρόδιτες», «ανέστιες» και «κοσμοπολίτι
κες» ... τίποτα δεν είναι ευκολότερο από το να ισχυριστούμε 
πως μια τέτοια μεσσιανική-αποκαλυπτική στάση μετέχει της 
ίδιας ((βαθύτερης πνευματικής κατάστασης» που γέννησε τη 
ναζιστική «τελική λύση». Εντούτοις, αυτό ακριβώς είναι το 
συμπέρασμα που θα πρέπει να αποφύγουμε: τον εθνικοσοσια
λισμό τον καθιστά αποκρουστικό όχι αυτή καθαυτή η ρητορεία 
της τελικής λύσης, αλλά η συγκεκριμένη τροπή που της δίνει. 
Ένα άλλο αγαπημένο θέμα τέτοιου είδους αναλύσεων είναι ο 
υποτιθέμενος «πρωτοφασιστικός» χαρακτήρας της χορογρα
φίας των μαζών, της επίδειξης πειθαρχημένων κινήσεων χι
λιάδων σωμάτων (παρελάσεις, μαζικές παραστάσεις και εκ
δηλώσεις σε στάδια κτλ.)· εάν αυτό παρατηρείται και στο 
σοσιαλισμό, συνάγουμε αμέσως το συμπέρασμα ότι υπάρχει 
μια ((βαθύτερη αλληλεγγύη» μεταξύ των δύο ((ολοκληρωτι
σμών». Ένας τέτοιος συλλογισμός, ακριβώς το πρωτότυπο 
του ιδεολογικού φιλελευθερισμού, αδυνατεί να συλλάβει την 
ουσία: τέτοιου είδους εκδηλώσεις όχι μόνο δεν είναι εγγενώς 
φασιστικές αλλά ούτε καν «ουδέτερες», δεν περιμένουν να τις 
ιδιοποιηθεί είτε η Αριστερά είτε η Δεξιά -ο ναζισμός ήταν 
εκείνος που τις έκλεψε και τις ιδιοποιήθηκε από το εργατικό 
κίνημα, τον τόπο γέννησής τους.

Ακριβώς εδώ θα πρέπει να αντιπαραθέσουμε τη στερεότυ
πη ιστοριστική γενεαλογία (την αναζήτηση καταβολών, επιρ
ροών κτλ.) με την αυστηρά νιτσεϊκή γενεαλογία. Όσον αφορά 
τον ναζισμό, παράδειγμα της στερεότυπης γενεαλογίας απο- 
τελεί η αναζήτηση των «πρωτοφασιστικών» στοιχείων ή του
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πυρήνα από τον οποίο αναπτύχθηκε ο ναζισμός (ο Χάγκεν ενώ 
σκαλίζει τον χρυσό του Ρήνου στο έργο του Βάγκνερ Το δα- 
χτνλίδι των Νιμπελουνγκεν η αισθητικοποίηση της πολιτικής 
από τους γερμανούς Ρομαντικούς ...)' η νιτσεϊκή γενεαλογία, 
αντιθέτως, λαμβάνει απολύτως υπόψη της τη ρήξη που είναι 
καταστατική ενός νέου ιστορικού συμβάντος: κανένα από τα 
«πρωτοφασιστικά» στοιχεία δεν είναι per se φασιστικό, το 
μόνο που τα καθιστά «φασιστικά)) είναι η ιδιαίτερη συνάρθρω
σή τους -ή, για να το θέσουμε με τους όρους του Στήβεν Τζέυ 
Γκουλντ, ο φασισμός «εξαρμόζει»* όλα τα εν λόγω στοιχεία. 
Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει «φασισμός avant la lettre»**, 
διότι είναι το ίδιο το γράμμα (η ονοματοθεσία) εκείνο που 
συγκροτεί τον αμιγή φασισμό από τη δέσμη των στοιχείων.

Στην ίδια λογική, οφείλουμε να απορρίψουμε άρδην την 
ιδέα σύμφωνα με την οποία η πειθαρχία (από τον αυτοέλεγχο 
μέχρι τη φυσική εξάσκηση) αποτελεί «πρωτοφασιστικό» γνώ
ρισμα -θα πρέπει να εγκαταλειφθεί το ίδιο το κατηγόρημα 
«πρωτοφασιστικός», καθώς αποτελεί υποδειγματική περί
πτωση μιας ψευδοέννοιας που λειτουργεί ως πρόσκομμα στην 
εννοιακή ανάλυση: λέγοντας πως το οργανωμένο θέαμα χιλιά
δων σωμάτων (ή, λόγου χάριν, ο θαυμασμός για αθλήματα που 
απαιτούν έντονη προσπάθεια και αυτοέλεγχο όπως η ορειβα
σία) είναι «πρωτοφασιστικό», δεν λέμε απολύτως τίποτα, εκ
φράζουμε απλώς έναν συγκεχυμένο συνειρμό που συγκαλύ-

*  Exapt: στη βιολογία, η χρήση μιας δομής ή ενός γνωρίσματος σε 
μια λειτουργία διαφορετική από εκείνη για την οποία αναπτύχθηκε μέσω 
της φυσικής επιλογής. (Σ.τ.μ.)

* *  Ο συγγραφέας παίζει με το διπλό νόημα της έκφρασης «avant Ια 
lettre», η οποία χρησιμοποιείται τόσο για το δοκίμιο λιθογραφίας προτού 
χαραχθεί η επιγραφή (lettre, γράμμα) που περιγράφει το θέμα της, όσο και 
μεταφορικά, για την περίοδο πριν από την οριστική κατάσταση, την πλή
ρη ανάπτυξη ενός φαινομένου. (Σ.τ.μ.)
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πτειτην άγνοια μας. Όταν λοιπόν, πριν από μερικές δεκαετίες, 
ανέβηκε η δημοτικότητα ταινιών κουνγκ-φου (με τον Μπρους 
Λη και άλλους), δεν ήταν προφανές ότι είχαμε να κάνουμε με 
μιαν αυθεντική ιδεολογία της νεολαίας της εργατικής τάξης, 
που δεν είχε άλλον δρόμο προς την επιτυχία παρά την πει- 
θαρχημένη εξάσκηση του σώματος, της μοναδικής ιδιοκτη
σίας της; Η αυθορμησία και η στάση τού «άσε τα πράγματα 
να κυλήσουν μόνα τους», που μας επιτρέπει να παραδιδόμαστε 
σε υπερβολικές ελευθερίες, ανήκουν σε όσους διαθέτουν τα 
μέσα γι* αυτές -όσοι δεν κατέχουν τίποτα, έχουν μόνο την 
πειθαρχία τους. Η «κακή» φυσική πειθαρχία, εάν υπάρχει, 
δεν είναι η συλλογική προπόνηση αλλά μάλλον το τζόγκινγκ 
και το μπόντι-μπίλντινγκ ως συστατικά της υποκειμενικής 
οικονομίας πραγμάτωσης των μύχιων δυνατοτήτων του Εαυ
τού -ας μην απορούμε λοιπόν που μια εμμονή με το σώμα 
αποτελεί σχεδόν υποχρεωτικό στάδιο του περάσματος πρώην 
αριστερών ριζοσπαστικών στην «ωριμότητα» της πραγματι
στικής πολιτικής: από την Τζέην Φόντα μέχρι τον Γιόσκα 
Φίσερ, η «λανθάνουσα περίοδος» μεταξύ των δύο φάσεων χα
ρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον για το σώμα.

Τπάρχει ένα πασίγνωστο ανέκδοτο για μια επίσκεψη του 
Μπιλ Κλίντον στον Μπίμπι Νετανιάχου: όταν ο Κλίντον βλέ
πει μια μυστηριώδη μπλε τηλεφωνική συσκευή στο γραφείο 
του Μπίμπι, τον ρωτά τι είναι, κι αυτός απαντά ότι του παρέ
χει τη δυνατότητα να τηλεφωνήσει σ’ Εκείνον ψηλά στα ουρά
νια. Επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες σκασμένος από 
τη ζήλια του, ο Κλίντον απαιτεί από τις μυστικές υπηρεσίες 
του να του προμηθεύσουν ένα τέτοιο τηλέφωνο -όσο κι αν 
στοιχίζει. Του το παραδίδουν εντός δύο εβδομάδων και δου
λεύει μια χαρά, αλλά ο λογαριασμός του τηλεφώνου είναι ε
ξωφρενικός -δύο εκατομμύρια δολάρια για μια συνδιάλεξη 
ενός λεπτού μ* Εκείνον ψηλά στα ουράνια! Οπότε ο Κλίντον 
τηλέφωνά έξαλλος στον Μπίμπι για να παραπονεθεί: «Εσένα
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πώς τ’ αντέχει η τσέπη σου, αφού ακόμα κι εμείς που σε στη
ρίζουμε οικονομικά δεν έχουμε αρκετά για ένα τέτοιο τηλέφω
νο; 'Ετσι σπαταλάτε τα λεφτά μας;» Ο Μπίμπι απαντά ήρε
μα: «Α, όχι, δεν έχει έτσι το πράγμα -για μας τους Εβραίους 
βλέπεις, αυτό το τηλεφώνημα μετρά σαν τοπικό!» Ενδεικτικά, 
στη σοβιετική εκδοχή του ανεκδότου, τον Θεό τον αντικαθιστά 
η Κόλαση: όταν ο Νίξον επισκέπτεται τον Μπρέζνιεφ και 
βλέπει την ειδική τηλεφωνική συσκευή, ο Μπρέζνιεφ του εξη
γεί ότι τον συνδέει με την Κόλαση, και στο τέλος του ανεκδό
του, όταν ο Νίξον παραπονιέται για την τιμή του τηλεφωνή
ματος, του απαντά ήρεμα: «Για μας στη Σοβιετική Ένωση, 
ένα τηλεφώνημα στην Κόλαση λογαριάζεται τοπικό.»

Η πρώτη, σχεδόν αυτόματη αντίδραση ενός μεταμοντέρνου 
φιλελεύθερου δημοκράτη στο ανέκδοτο αυτό θα ήταν η εξής: 
ακριβώς αυτή είναι η πηγή του Κακού σήμερα -άνθρωποι που 
νομίζουν ότι έχουν απευθείας γραμμή σύνδεσης με τον Θεό 
(την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη, τη Δημοκρατία, ή κάποιο άλλο 
Απόλυτο), και αισθάνονται δικαιολογημένοι να καταγγέλλουν 
τους άλλους, του αντιπάλους τους, ότι έχουν απευθείας σύνδεση 
με την Κόλαση (Κακές Αυτοκρατορίες ή Άξονες του Κακού). 
Εναντίον αυτής της απολυτοποίησης, οφείλουμε να αποδεχθού
με ταπεινά ότι όλες μας οι θέσεις είναι σχετικές, εξαρτημένες 
από ενδεχομενικούς ιστορικούς αστερισμούς, κι έτσι κανείς δεν 
έχει οριστικές Λύσεις, αλλά απλώς πραγματιστικές προσω
ρινές λύσεις. Ο Τσέστερτον κατήγγειλε το ψεύδος αυτής της 
τοποθέτησης: «Μπορούμε σε οποιαδήποτε γωνιά του δρόμου 
να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που προφέρει την τρελή και 
βλάσφημη δήλωση ότι ενδεχομένως κάνει λάθος. Κάθε μέρα 
συναντάμε κάποιον που λέει ότι και η δική του άποψη μπορεί 
βέβαια να μην είναι η σωστή. Μα και βέβαια η άποψή του 
πρέπει να είναι η σωστή, ειδάλλως δεν είναι η άποψή του.»8 Το

8. Chesterton, Orthodoxy, ό.π., σ. 37.
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ίδιο ψεύδος δεν διακρίνεται άραγε καθαρά στη ρητορεία πολ
λών μεταμοντέρνων αποδομιστών; Ο Τσέστερτον έχει απόλυ
το δίκιο να χρησιμοποιεί τον σκληρό όρο «βλάσφημη», στον 
οποίο θα πρέπει εδώ να αποδώσουμε όλο του το βάρος: η φαι
νομενικά μετριόφρων σχετικοποίηση της θέσης μας είναι ο 
τρόπος εμφάνισης του ακριβώς αντιθέτου της, του ότι ευνοούμε 
τη θέση από την οποία εμείς εκφέρουμε την άποψή μας. Ας 
συγκρίνουμε λοιπόν την πάλη και τον πόνο του «φονταμεντα- 
λιστή» με την εφησυχασμένη ηρεμία, την ειρήνη του φιλελεύ
θερου δημοκράτη που, από την ασφαλή υποκειμενική θέση του, 
απορρίπτει με ειρωνεία κάθε πλήρη στράτευση, κάθε «δογμα
τική» τοποθέτηση υπέρ ή κατά μιας πλευράς.

Μήπως τότε κηρύττουμε το παλιό μάθημα που διδάσκει ότι 
το ιδεολογικό νόημα ενός στοιχείου δεν ενοικεί στο ίδιο το 
στοιχείο αλλά εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το « ι
διοποιούμαστε», οπότε και συναρθρώνεται σε μιαν αλυσίδα; 
Ναι -με έναν μοιραίο όρο: ότι οφείλουμε να μαζέψουμε όλο το 
απαιτούμενο θάρρος για να εγκαταλείψουμε τη «δημοκρατία» 
ως Κύριο Σημαίνον αυτής της αλυσίδας. Η δημοκρατία απο- 
τελεί το κύριο πολιτικό φετίχ της εποχής μας, την απάρνηση 
των βασικών κοινωνικών ανταγωνισμών: στην εκλογική κα
τάσταση. η κοινωνική ιεραρχία προσωρινά αναστέλλεται, το 
κοινωνικό σώμα ανάγεται προς στιγμήν σε καθαρό αριθμήσι- 
μο πλήθος, οπότε επίσης αναστέλλεται ο ανταγωνισμός. Πριν 
από μια δεκαετία, στις εκλογές για τον κυβερνήτη της πολι
τείας της Λουιζιάνας, όταν ένας διεφθαρμένος δημοκράτης 
ήταν η μόνη εναλλακτική επιλογή στο πρώην μέλος της Κου 
Κλουξ Κλαν Ντέιβιντ Ντιουκ, κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκί
νητα με το αυτοκόλλητο: «Ψηφίστε έναν απατεώνα -είναι 
σημαντικό!» Στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Μαιου 
του 2002, ο ηγέτης του Front National Ζαν-Μαρί Λεπέν κατά- 
φερε να φτάσει στον δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον πρόεδρο 
Ζακ Σιράκ, ύποπτο για οικονομικές ατασθαλίες. Ενώπιον της
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διόλου αξιοζήλευτης επιλογής, οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό 
με το σύνθημα: «L’amaque plutot que la haine)) [Καλύτερα η 
απάτη παρά το μίσος]. Ιδού το ύστατο παράδοξο της δημοκρα
τίας: εντός της υφιστάμενης πολιτικής τάξης πραγμάτων, κά
θε εκστρατεία κατά της διαφθοράς καταλήγει να υιοθετείται 
από τη λαϊκιστική άκρα δεξιά. Στην Ιταλία, η ανάληψη της 
εξουσίας από τον Μπερλουσκόνι αποτέλεσε την τελική έκβαση 
της εκστρατείας ((καθαρά χέρια» που κατέστρεψε το παλιό 
πολιτικό κατεστημένο με επίκεντρο τη Χριστιανοδημοκρατία. 
Στην Αυστρία, ο Χάιντερ νομιμοποίησε την άνοδό του στην 
εξουσία με όρους πολέμου εναντίον της διαφθοράς. Ακόμα και 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη γενικά αποδεκτή 
κοινή σοφία, οι Δημοκρατικοί είναι πιο διεφθαρμένοι από τους 
Ρεπουμπλικάνους, μεταξύ των μελών του Κογκρέσου. Η ιδέα 
μιας ((έντιμης δημοκρατίας» αποτελεί αυταπάτη, όπως και η 
αντίληψη μιας τάξης του Νόμου χωρίς το αισχρό υπερεγωτικό 
συμπλήρωμά της: ό,τι μοιάζει με ενδεχομενική παραμόρφωση 
του δημοκρατικού σχεδίου είναι εγγεγραμμένο στην ίδια του 
την έννοια -δηλαδή η δημοκρατία είναι democrassouille* Η 
δημοκρατική πολιτική τάξη, από την ίδια της τη φύση, είναι 
επιρρεπής στη διαφθορά. Τελικά έχουμε την εξής επιλογή: 
αποδεχόμαστε και προσυπογράφουμε αυτή τη διαφθορά σε 
πνεύμα παραιτημένης ρεαλιστικής σοφίας ή μήπως μπορούμε 
να μαζέψουμε το κουράγιο για να διατυπώσουμε μιαν αριστε
ρή εναλλακτική λύση στη δημοκρατία, προκειμένου να θραύ- 
σουμε τον φαύλο κύκλο της δημοκρατικής διαφθοράς και των 
δεξιών εκστρατειών που θέλουν να την ξεφορτωθούν;9

*  Democrassouile: νεολογισμός του γαλλικού πολιτικού λεξιλογίου, για 
τη διαφθορά της δημοκρατίας· λογοπαίγνιο με τις λέξεις Democratie- 
δημοκρατία, crasse - λίγδα, λέρα, souiller - σπιλώνω, λερώνω και souille - 
βόρβορος. (Σ.τ.μ.)

9. Ο εγγενής περιορισμός της δημοκρατίας εξηγεί επίσης τη μοναδική
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Πού θα πρέπει λοιπόν να ^αζητήσουμε μιαν εναλλακτική 
λύση; Στο σημείο αυτό, απαι^ίτοα να προχωρήσουμε με εξαι
ρετική σύνεση και τ α υ τ ο χ ρ ό ν ^  χωρίς προκαταλήψεις -γιατί 
να μη διαγνώσουμε χειραφετώ*0 δυναμικό ακόμα και σε μια
φαινομενικά τόσο «α ντίδρα σ ή» ιδέα όπω  ̂ αυτ7ί τγ^  ((Ρω' 
σικής ταυτότητας»; Ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  στο ζήτημα αυτό να μπο
ρούσε να μας καθοδηγήσει η ιδιομορφία των λέξεων: στα ρω
σικά, συχνά υπάρχουν δύο λ έ ξ ^  ? ια τον ί8 ι°  όΡ° (ό’τι σ’ ε^άς 
τους Δυτικούς φαντάζει ίδιο): η μία κατονομάζει το σύνηθες 
νόημα ενώ η άλλη μια χ ρ ή ^  περισσότερο φορτισμένη ηθι
κά, «απόλυτη». Υπάρχει η Φ ΐ  Mima’ *1 κο^  ιδέα ^  αλ^  
θειας ως επάρκειας στα γεγον^α και (συνήθως με κεφαλαίο) 
η λέξη /  W a ,  η απόλυτη Α * ίθεια’ που επίσ7Κ κατονομαζει
την ηθικά δεσμευμένη ιδανικά Τά^  του Αϊ αθού· ΤπάΡΧει *ϊ 
λέξη η συνηθισμένη ελευθερία να κάνουμε ο,τι θε-
λουμε εντός της υφιστάμενη κοινωνικής τάξης πραγμάτων,
και η λέξη volja, η πιο φορεμένη μεταφυσικά, απόλυτη ε-
νόρμηση να ακολουθήσουμε θέλγ^  ^  ακό^α και ^ Ρ ις 
αυτοκαταστροφής -όπως αρέ^κονται να λένε οι Ρώσοι, στη
Δύση έχετε svoboda αλλά ε μ ^  έ* ου̂  volJa ‘ ΐπ ά Ρ*ει V λέ^  
gosudarstvo, το κράτος στις συνηθισμένες διοικητικές εκφάν
σεις του, και η λέξη denhav^ τ0 Κ Ράτ°ζ μοναδικός φο-

δύναμη γοητείας που ασκεί η μ ο ρ ^  τ0υ Αλιέντε: σιο βαθμό
που επιχείρησε να συνδυάσω τον <τ<*ηαλισμό με την «πλουραλ.σηκη δη
μοκρατία», ο αληθινός ρόλος του ή ™  ενός προτύπου προς 
μίμηση, αλλά (ανεξαρτήτως των υ^κεψεν^ω ν προθεσεων του) αυτός
_ ,/  , / L jo u  με το καθήκον να αποδείξει, μεσωενος αρνητικού ηρωα, ε π ιφ ο ρ τ ισ μ ^  r  * ζ ,
^  ι*  , / */»*ου θανατου του το 1977), την αδύνατης ίδιας του της ήττας (του τρ α γ ^   ̂ ,
_/ «. / > ο !* αε «μαλακό»,κοινορουλευτικοτρόπο,τοτητα του σοσιαλισμού χωρίς βι<*> r  > r  ; ^
Με άλλα λόγια, ας το παραδεχτού^ ολ° ι (αρκετά μεγάλοι ωστενα

/ , , ν ιγ „ rfcoc το σνεοιο του ήταν καταδικασμένοείμαστε σύγχρονοι του) γνωρίζαμε*1̂  , * ,
σε αποτυχία, οπότε τελΐκά απλώς TO “ ναμενομενο,
λαχταρώντας κρυφά τον θάνατό τθυ·
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ρέας απόλυτης Εξουσίας. Εφαρμόζοντας τη γνωστή μπενγια- 
μινιανή-σμιτιανή διάκριση, θα τολμούσα να υποστηρίξω ότι η 
διαφορά μεταξύ gosudarstvo και derzhava αντιστοιχεί στη δια
φορά μεταξύ συντεταγμένης και συντακτικής εξουσίας: gosu
darstvo είναι ο διοικητικός μηχανισμός του κράτους ο οποίος 
ακολουθεί την πορεία που του υπαγορεύουν οι νομοθετικές 
ρυθμίσεις, ενώ derzhava είναι ο κάτοχος της απόλυτης Εξου
σίας. Υπάρχουν intellectuals, μορφωμένοι άνθρωποι, και intel
ligentsia, διανοούμενοι επιφορτισμένοι με μιαν ειδική αποστο
λή μεταρρύθμισης της κοινωνίας και αφιερωμένοι σ’ αυτήν.10 
(Στην ίδια λογική, ήδη στον Μαρξ απαντά η υπόρρητη διάκρι
ση μεταξύ ((εργατικής τάξης» -μιας απλής κατηγορίας του 
κοινωνικού Όντος- και ((προλεταριάτου» -μιας κατηγορίας 
της Αλήθειας, του επαναστατικού Υποκειμένου αυτού κα
θαυτό.)

Μήπως τελικά η εν λόγω αντίθεση είναι εκείνη την οποία 
επεξεργάζεται ο Αλαίν Μπαντιού ανάμεσα στο Συμβάν και 
στη θετικότητα του απλού Όντος; (dstina» είναι η απλή γεγο- 
νική αλήθεια (η αντιστοιχία, η επάρκεια) ενώ (tPravdan κατο
νομάζει το αυτοσχετιζόμενο Συμβάν της αλήθειας· <(svoboda» 
είναι η συνηθισμένη ελευθερία επιλογής, ενώ avoljan είναι το 
τολμηρό, αποφασιστικό Συμβάν της ελευθερίας... Το χάσμα 
αυτό είναι άμεσα εγγεγραμμένο στη ρωσική γλώσσα, εμφα
νίζεται ως τέτοιο, αποκαλύπτοντας έτσι τη ριζική διακινδύ- 
νευση που ενέχεται σε κάθε Συμβάν-της-Αλήθειας (Truth- 
Event]: δεν υπάρχει οντολογική εγγύηση ότι η ((Pravda» θα

10. Τις διακρίσεις αυτές τις εξισορροπούν ορισμένες σημαντικές συμ
πυκνώσεις, πολλαπλές σημασίες όρων. Λόγου χάριν, ο ρωσικός όρος για 
την ειρήνη, mir, σημαίνει επίσης «κόσμος, σύμπαν» καθώς και το κλειστό 
σύμπαν της προνεωτερικής αγροτικής κοινότητας των χωρικών, στην 
οποία λανθάνει βέβαια η ιδέα ότι ο κόσμος (το σύμπαν) στο σύνολό του 
αποτελεί ένα αρμονικό Όλον, σαν το εύρυθμο αγροτικό χωριό.



Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 113

καταφέρει να επιβληθεί στο επίπεδο των γεγονότων (το οποίο 
καλύπτει η nistina»). Κι όμως, φαίνεται ότι η ίδια η επίγνωση 
αυτού του χάσματος είναι εγγεγραμμένη στη ρωσική γλώσσα, 
στη μοναδική έκφραση awos ή ηα awos, που σημαίνει κάτι σαν 
τη δική μας έκφραση «αν σταθούμε τυχεροί))· αρθρώνει την 
ελπίδα ότι τα πράγματα θα έχουν θετική έκβαση όταν κάποιος 
κάνει μια παρακινδυνευμένη ριζοσπαστική χειρονομία χωρίς 
να είναι σε θέση να διακρίνει όλες τις δυνατές συνέπειες της -  
κάτι σαν τη φράση του Ναπολέοντα on attaque, et puis on 
v en a* την οποία συχνά ανέφερε ο Λένιν. Το ενδιαφέρον γνώ
ρισμα της έκφρασης αυτής είναι ότι συνδυάζει τον βολοντα
ρισμό, μια ενεργητική στάση διακινδύνευσης, με μια πιο θε
μελιώδη μοιρολατρία: πράττουμε, κάνουμε το άλμα, και ελπί
ζουμε ότι τα πράγματα θα έχουν θετική έκβαση. ... Θα πρέπει 
λοιπόν να αναρωτηθούμε μήπως αυτή η στάση είναι ό,τι ακρι
βώς χρειαζόμαστε σήμερα, διχασμένοι καθώς είμαστε ανάμε
σα στον ωφελιμιστικό πραγματισμό της Δύσης και τη μοιρο
λατρία της Ανατολής ως δύο πρόσωπα της παγκόσμιας «αυ
θόρμητης ιδεολογίας» της εποχής μας.

Ο Ολλανδός δεξιός λαϊκιστής πολιτικός Π ιμ Φορτάουν, που 
δολοφονηθηκε στις αρχές Μαίου του 2002, δύο εβδομάδες πριν 
από τις εκλογές όπου αναμενόταν ότι θα λάβει το ένα πέμπτο 
των ψήφων, ήταν μια παράδοξη ενδεικτική μορφή, ένας δεξιός 
λαϊκιστής του οποίου τα προσωπικά χαρακτηριστικά, ακόμα 
και οι θέσεις του (στην πλειονότητά τους) ήταν σχεδόν τελείως 
ορθές πολιτικά: ήταν ομοφυλόφιλος, είχε καλές προσωπικές 
σχέσεις με πολλούς μετανάστες, τον χαρακτήριζε μια έμφυτη 
αίσθηση ειρωνείας και ούτω καθεξής -εν ολίγοις, ήταν ένας 
καλός ανεκτικός φιλελεύθερος όσον αφορά τα πάντα εκτός της 
βασικής πολιτικής του τοποθέτησης. Ως εκ τούτου, ενσάρκωνε 
τη διασταύρωση του δεξιού λαϊκισμού με τη φιλελεύθερη πο

*  Επιτιθέμεθα, κι έπειτα βλέπουμε. (Σ.τ.μ.)



114 SLAVOJ ΖΙΖΕΚ

λιτική ορθότητα -ενδεχομένως να έπρεπε να πεθάνει επειδή 
αποτελούσε ζωντανή απόδειξη ότι η αντίθεση μεταξύ δεξιού 
λαϊκισμού και φιλελεύθερης ανεκτικότητας είναι ψευδής, ότι 
έχουμε να κάνουμε με δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δεν θα 
έπρεπε συνεπώς να παλεύουμε για το ακριβώς αντίθετο του 
κακότυχου Φορτάουν: όχι για τον φασίστα με ανθρώπινο πρό
σωπο αλλά για τον αγωνιστή της ελευθερίας με απάνθρωπο 
πρόσωπο;
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Τον κίνδυνο με τον οποίο ερωτοτροπεί η Δύση ((πολεμώντας 
την τρομοκρατία» τον αντιλήφθηκε, για άλλη μια φορά, ο 
Τσέστερτον, ο οποίος, στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου του 
Orthodoxy, το ύστατο έργο καθολικής προπαγάνδας, εξέθεσε το 
θεμελιώδες αδιέξοδο των ψευδεπαναστατών επικριτών της 
θρησκείας: ξεκινούν καταγγέλλοντας τη θρησκεία ως δύναμη 
καταπίεσης που απειλεί την ανθρώπινη ελευθερία- εντούτοις, 
στον αγώνα τους εναντίον της θρησκείας, αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν την ελευθερία την ίδια, θυσιάζοντας έτσι εκεί
νο που ήθελαν να υπερασπιστούν -εντέλει, το θύμα της αθεϊ- 
στικής θεωρητικής και πρακτικής απόρριψης της θρησκείας 
δεν είναι η θρησκεία (που συνεχίζει αδιατάρακτη τη ζωούλα 
της) αλλά η ίδια η ελευθερία, που υποτίθεται ότι απειλείται. 
Το ριζοσπαστικό αθεϊστικό σύμπαν, στερημένο θρησκευτικής 
αναφοράς, είναι το γκρίζο σύμπαν της εξισωτικής τρομοκρα
τίας και της τυραννίας:

Άνθρωποι που αρχίζουν να πολεμούν την εκκλησία για χάρη της 
ελευθερίας και της ανθρωπότητας καταλήγουν να διώχνουν την 
ελευθερία και την ανθρωπότητα μόνο και μόνο αν αυτό τους 
διευκολύνει να πολεμήσουν την Εκκλησία... Γνωρίζω κάποιον 
που τέτοιο πάθος έχει να αποδείξει ότι δεν θα έχει καμία προ
σωπική ύπαρξη μετά θάνατον ώστε καταφεύγει στη θέση πως 
δεν έχει καμία προσωπική ύπαρξη τώρα... Έχω γνωρίσει αν
θρώπους οι οποίοι έδειξαν πως ήταν αδύνατο να υπάρχει θεία 
κρίση δείχνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη κρίση... 
Δεν θαυμάζουμε, μετά βίας συγχωρούμε τον φανατικό που κα-
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ταποντίζει τον κόσμο ετούτο από αγάπη για τον άλλον. Τι θα 
πρέπει όμως άραγε να πούμε για τον φανατικό που καταποντίζει 
τον κόσμο ετούτο από μίσος για τον άλλον; Θυσιάζει την ίδια την 
ύπαρξη της ανθρωπότητας στην ανυπαρξία του Θεού. Προσφέρει 
τα θύματά του όχι στην Αγία Τράπεζα, αλλά απλώς προς επίρ- 
ρωσιν της ματαιότητας της Αγίας Τράπεζας και της κενότητας 
του θρόνου... Με τις ανατολίτικες αμφιβολίες τους όσον αφορά 
την προσωπικότητα διαβεβαιώνουν ότι καμία προσωπική ζωή 
δεν θα έχουμε στο επέκεινα- το μόνο που διαβεβαιώνουν είναι 
πως δεν θα έχουμε μια πολύ ευχάριστη και πλήρη ζωή εδώ... Οι 
υπέρμαχοι της εκκοσμίκευσης δεν καταπόντισαν τα θεία- κατα
πόντισαν ωστόσο τα εγκόσμια, αν αυτό τους προσφέρει κάποια 
ανακούφιση.1

Αρμόζει καταρχάς να προσθέσουμε σήμερα πως το ίδιο ισχύει 
και για τους ίδιους τους συνηγόρους της θρησκείας: πόσοι και 
πόσοι φανατικοί υπερασπιστές της θρησκείες δεν ξεκίνησαν 
με θηριώδεις επιθέσεις εναντίον του σύγχρονου κοσμικού πο
λιτισμού για να φτάσουν εντέλει να εγκαταλείψουν την ίδια τη 
θρησκεία (να χάσουν οποιαδήποτε μεστή νοήματος θρησκευ
τική εμπειρία); Και μήπως δεν αληθεύει ότι, κατά τρόπο αυ
στηρά συμμετρικό, οι φιλελεύθεροι πολέμαρχοι τόσο πολύ α- 
δημονούν να πολεμήσουν τον αντιδημοκρατικό φονταμενταλι- 
σμό ώστε θα καταλήξουν να παραμερίσουν κι αυτήν ακόμα την 
ελευθερία και τη δημοκρατία, αν αυτό τους διευκολύνει στον 
πόλεμό τους; Τέτοιο πάθος έχουν να αποδείξουν ότι ο μη χρι
στιανικός φονταμενταλισμός αποτελεί την κύρια απειλή κατά 
της ελευθερίας ώστε είναι έτοιμοι να καταφύγουν στη θέση 
σύμφωνα με την οποία οφείλουμε, εδώ και τώρα, να περιορί
σουμε τη δική μας ελευθερία, στις κατ’ επίφαση χριστιανικές 
κοινωνίες μας. Εάν οι «τρομοκράτες» είναι έτοιμοι να κατα

1. Chesterton, Orthodoxy, ό.π., σ. 146-7.
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ποντίσουν τον κόσμο αυτόν από αγάπη για έναν άλλον, οι πο
λεμιστές μας κατά της τρομοκρατίας είναι έτοιμοι να κατα
ποντίσουν τον δικό τους δημοκρατικό κόσμο από μίσος για τον 
Μουσουλμάνο άλλο. Ο Ώλτερ και ο Ντέρσοβιτς αγαπούν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια τόσο πολύ ώστε διατίθενται να νομι
μοποιήσουν τα βασανιστήρια -τον έσχατο υποβιβασμό της αν
θρώπινης αξιοπρέπειας- προκειμένου να την υπερασπιστούν.

Δεν ισχύει άραγε το ίδιο και για τη μεταμοντέρνα περιφρό
νηση απέναντι στις μεγάλες ιδεολογικές Υποθέσεις -για την 
ιδέα ότι, στη μετα-ιδεολογική εποχή μας, αντί να προσπαθού
με να αλλάξουμε τον κόσμο, θα πρέπει να εφεύρουμε εκ νέου 
τον εαυτό μας, ολόκληρο το σύμπαν μας, μέσω της εμπλοκής 
σε νέες μορφές (σεξουαλικών, πνευματικών, αισθητικών...) 
υποκειμενικών πρακτικών; Όπως το έθεσε ο Χανίφ Κιουρεϊσί 
σε μια συνέντευξη σχετικά με το βιβλίο του Οικείες απιστίες: 
«Πριν από είκοσι χρόνια, ήταν πολιτική πράξη το να προσπα
θείς να κάνεις επανάσταση και ν’ αλλάξεις την κοινωνία, ενώ 
τώρα η πολιτική ανάγεται σε δύο κορμιά που κάνουν έρωτα σε 
ένα ισόγειο και μπορούν έτσι να αναδημιουργήσουν τον κόσμο 
ολόκληρο.» Ενώπιον τέτοιων δηλώσεων, δεν μας μένει παρά 
να θυμηθούμε το παλιό καλό μάθημα της Κριτικής Θεωρίας: 
όταν πασχίζουμε να διατηρήσουμε την αυθεντική οικεία σφαί
ρα της ιδιωτικότητας ενάντια στην έφοδο της εργαλειακής/ 
αντικειμενοποιημένης «αλλοτριωμένης» δημόσιας ανταλλα
γής, είναι η ίδια η ιδιωτικότητα εκείνη που καθίσταται μια 
εξ ολοκλήρου αντικειμενοποιημένη «εμπορευματοποιημένη» 
σφαίρα. Στις μέρες μας, η απόσυρση στην ιδιωτικότητα ση
μαίνει πως υιοθετούμε φόρμουλες ιδιωτικής αυθεντικότητας, 
τις οποίες αναπαράγει και διαδίδει η πρόσφατη βιομηχανία 
της κουλτούρας -από το να παρακολουθούμε μαθήματα πνευ
ματικού διαφωτισμού και να ακολουθούμε τις τελευταίες πο
λιτιστικές ή άλλες μόδες μέχρι το να κάνουμε συστηματικά 
τζόγκινγκ και μπόντι μπίλντινγκ. Η έσχατη αλήθεια της α
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πόσυρσης στην ιδιωτικότητα είναι η δημόσια εξομολόγηση 
των μύχιων μυστικών σε μια τηλεοπτική εκπομπή -ενάντια 
σ’ αυτού του είδους την ιδιωτικότητα, οφείλουμε να τονίσουμε 
ότι, σήμερα, μόνον εφευρίσκοντας μια νέα συλλογικότητα μπο
ρούμε να ξεφύγουμε από τους περιορισμούς της «αλλοτριωμέ
νης» εμπορευματοποίησης. Στην εποχή μας είναι περισσότερο 
παρά ποτέ επίκαιρο το μάθημα των μυθιστορημάτων της 
Μαργκερίτ Ντυράς: ο τρόπος -ο μοναδικός τρόπος- για να 
έχουν δύο άνθρωποι μιαν έντονη και βαθιά ικανοποιητική προ
σωπική (σεξουαλική) σχέση δεν είναι να κοιτάζονται στα μά
τια, ξεχνώντας τον κόσμο γύρω τους, αλλά, ενώ κρατιούνται 
χέρι χέρι, να κοιτούν έξω, ένα τρίτο σημείο (την Υπόθεση για 
την οποία αγωνίζονται και οι δύο, στην οποία και οι δύο έχουν 
στρατευτεί).

Το τελικό αποτέλεσμα της παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας 
της υποκειμενικότητας δεν είναι ότι εξαφανίζεται η «αντικει
μενική πραγματικότητα», αλλά ότι η ίδια μας η υποκειμενι
κότητα εξαφανίζεται, μετατρέπεται σε ασήμαντη ιδιοτροπία, 
ενώ η κοινωνική πραγματικότητα συνεχίζει την πορεία της. 
Μπαίνω εδώ στον πειρασμό να παραφράσω τη διάσημη απάν
τηση του ανακριτή στον Γουίνστον Σμιθ που αμφιβάλλει για 
την ύπαρξη του Μεγάλου Αδελφού (((Εσύ είσαι εκείνος που δεν 
υπάρχει!»): η κατάλληλη απάντηση στις μεταμοντέρνες αμφι
βολίες όσον αφορά την ύπαρξη του ιδεολογικού μεγάλου Άλλου 
είναι πως το ίδιο το υποκείμενο δεν υπάρχει... Δεν είναι λοιπόν 
άξιον απορίας ότι η εποχή μας -τη βασική στάση της οποίας 
συμπυκνώνει με τον καλύτερο τρόπο ο τίτλος του πρόσφατου 
μπεστ-σέλλερ του Φίλιπ ΜακΓ κράου Self Matters [Ζητήματα 
εαντον\, που διδάσκει πώς να ((δημιουργήσετε άρδην τη ζωή 
σας»- βρίσκει το λογικό της συμπλήρωμα σε βιβλία με τίτλους 
όπως How to disappear completely [Πώς να εξαφανιστείτε τε
λείως]: εγχειρίδια που διδάσκουν πώς να σβήσουμε όλα τα 
ίχνη της προηγούμενης ζωής μας και να ((εφεύρουμε εκ νέου»
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και εξ ολοκλήρου τον εαυτό μας.2 Στο σημείο αυτό ανακαλύ
πτουμε τη διαφορά ανάμεσα στο καθαρό Ζεν και τη δυτική 
εκδοχή του: το αληθινό μεγαλείο του Ζεν έγκειται στο ότι δεν 
μπορεί να αναχθεί σε ένα «εσωτερικό ταξίδι» στον «αληθινό 
Εαυτό»' αντιθέτως, ο στόχος του διαλογισμού του Ζεν είναι η 
ολική εκκένωση του Εαυτού, η αποδοχή ότι δεν υπάρχει Εαυ
τός, «εσωτερική αλήθεια» προς ανακάλυψη. Για το λόγο αυτό, 
οι αυθεντικοί δάσκαλοι του Ζεν δικαιολογούνται απολύτως να 
ερμηνεύουν το βασικό μήνυμά του (ότι η απελευθέρωση έγκει
ται στην απώλεια του Εαυτού, στην άμεσα ένωση με το αρχέ- 
γονο Κενό) ως ταυτόσημο με την απόλυτη στρατιωτική πίστη, 
με την άμεση υπακοή σε εντολές και την εκτέλεση των καθη
κόντων χωρίς μέριμνα για τον Εαυτό και τα διαφέροντά του -  
δηλαδή να υποστηρίζουν ότι το κλασικό αντιμιλιταριστικό κλι
σέ για τους στρατιώτες που υποβάλλονται σε γυμνάσια προ- 
κειμένου να φτάσουν στο σημείο της ανόητης υποταγής και να 
εκτελούν τις διαταγές σαν ενεργούμενα ταυτίζεται με τον Δια
φωτισμό του Ζεν. Ορίστε πώς ο Ισιχάρα Σουμίο έθεσε το 
ζήτημα αυτό με τους σχεδόν αλτουσεριανούς όρους μιας πρά
ξης έγκλησης που γραπώνει απευθείας το υποκείμενο, παρα
κάμπτοντας τις υστερικές αμφιβολίες και ερωτηματικά:

2. Πρβλ. Doug Richmond, How to Disappear Completely and Never be 
Found, A Citadel Press Book, 1999. To βιβλίο αυτό ανήκει σε μια σειρά 
εγχειριδίων «πώς να ...»  τα οποία, στην πραγματικότητα, αποτελούν ένα 
αναζωογονητικά αισχρό αντίγραφο των «επίσημων» εγχειριδίων όπως 
εκείνων του Ντέηλ Κάρνεγκυ: πρόκειται για βιβλία που θίγουν άμεσα 
τις δημοσίως απαράδεκτες επιθυμίες μας -άλλοι τίτλοι της σειράς είναι οι 
εξής: Cheaters Always Prosper \Οι απατεώνες πάντα ευημερούν], Advanced 
Backstabbing and Mudslinging Techniques [Πισώπλατα μαχαιρώματα 
και τεχνικές συκοφαντίας για προχωρημένους], Revenge Tactics [Τακτι
κές εκδίκησης], Spying on Your Spouse [Κατασκοπενοντας τον σύζυγό 
σας] και ούτω καθεξής.
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To Ζεν είναι πολύ απαιτητικό ως προς την ανάγκη να σταματάμε 
τη σκέψη μας. Μια σπίθα ανάβει ευθύς μόλις τρίψουμε μια 
τσακμακόπετρα. Ούτε το πιο στιγμιαίο χρονικό διάστημα δεν 
χωρίζει τα δύο αυτά συμβάντα. Αν κάποιος διατάσσεται να στρί
ψει το κεφάλι δεξιά, απλώς στρίβει το κεφάλι δεξιά, γρήγορα 
σαν αστραπή... Αν φώναζαν το όνομα κάποιου, για παράδειγμα, 
«Ουεμόν», αυτός απλώς θα ’πρεπε να απαντήσει «Ναι», χωρίς 
να σταματήσει για να σκεφτεί το λόγο για τον οποίο κλήθηκε το 
όνομά του... Πιστεύω ότι αν κάποιος κληθεί να πεθάνει, δεν θα 
πρέπει να ταραχθεί στο ελάχιστο.3

Αντί να καταγγείλουμε τη στάση αυτή ως τερατώδη διαστρο
φή, θα πρέπει να την αντιληφθούμε ως ένδειξη της διαφοράς 
ανάμεσα στο αυθεντικό Ζεν και στη δυτική ιδιοποίησή του που 
το επανεγγράφει στη μήτρα της «ανακάλυψης του αληθινού 
Εαυτού». Η λογική ενός ((εσωτερικού ταξιδιού», αν την τρα
βήξουμε στα άκρα της, καταλήγει στο κενό της υποκειμενικό
τητας, αναγκάζοντας έτσι το υποκείμενο να αναλάβει την πλή
ρη απο-υποκειμενοποίησή του- το παράδοξο συμπέρασμα αυ
τής της εκδοχής του Ζεν που παραπέμπει στον Πασκάλ είναι 
πως, δεδομένου ότι δεν υπάρχει βαθύτερο περιεχόμενο στη 
θρησκεία, η ουσία της πίστης είναι καθαρός διάκοσμος, υπα- 
κοή στην τελετουργία ως τέτοια. Συνεπώς, ο Δυτικός Βουδι
σμός δεν διατίθεται να αποδεχτεί ότι το τελικό θύμα του ((τα
ξιδιού στον Εαυτό» είναι ο ίδιος ο Εαυτός.

Γενικότερα, μήπως πρόκειται για ένα μάθημα όμοιο μ’ 
εκείνο της Διαλεκτικής τον Διαψωτιαμον του Αντόρνο και 
του Χορκχάιμερ; Εν τέλει, τα θύματα του θετικισμού δεν είναι 
συγκεχυμένες μεταφυσικές έννοιες αλλά τα ίδια τα γεγονότα- 
η ριζική επιδίωξη της εκκοσμίκευσης, η στροφή προς την

3. Παρατίθεται από τον Brian A. Victoria, Zen at War, Νέα Υόρκη, 
Weatherhilt, 1998, σ. 103.
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εγκόσμια ζωή τη μετατρέπει σε «αφηρημένη» αναιμική δια
δικασία -μάλιστα, αυτή η παράδοξη αντιστροφή δεν είναι 
πουθενά εμφανέστερη απ’ όσο στο έργο του Ντε Σαντ, όπου 
η απεριόριστη αποδοχή μιας σεξουαλικότητας που έχει στε
ρηθεί τα τελευταία απομεινάρια της πνευματικής υπερβατικό
τητας μετατρέπει την ίδια τη σεξουαλικότητα σε μηχανική 
άσκηση κενή αυθεντικού αισθησιακού πάθους. Και μήπως 
μια παρόμοια αντιστροφή δεν διακρίνεται καθαρά στο αδιέξο
δο των σημερινών «Τελευταίων Ανθρώπων», των «μεταμο
ντέρνων» ατόμων που απορρίπτουν όλους τους «υψηλότερους» 
στόχους ως τρομοκρατικούς και αφιερώνονται στην επιβίωση, 
σε μια ζωή παραγεμισμένη με επουσιώδεις ηδονές ολοένα και 
πιο εκλεπτυσμένες, που τις διεγείρουν, τις προκαλούν με τε
χνητό τρόπο; Στο βαθμό που «θάνατος» και «ζωή» κατονομά
ζουν για τον απόστολο Παύλο δύο υπαρξιακές (υποκειμενικές) 
θέσεις, όχι «αντικειμενικά» γεγονότα, δικαιολογούμαστε απο- 
λύτως να υποβάλουμε το παύλειο ερώτημα: Ποιος είναι πραγ
ματικά ζωντανός σήμερα;4

Κι αν δεν είμαστε «πραγματικά ζωντανοί» παρά μόνον όταν 
στρατευόμαστε με μιαν υπερβολική ένταση η οποία μας τοπο
θετεί πέραν της «απλής ζωής»; Κ ι αν τελικώς χάνουμε την 
ίδια τη ζωή όταν επικεντρωνόμαστε στην απλή επιβίωση, α
κόμα κι αν αυτό χαρακτηρίζεται από τη λογική τού «να περνά
με καλά»; Μήπως ο Παλαιστίνιος ή η Παλαιστίνια που επι
χειρούν επιθέσεις αυτοκτονίας, τη στιγμή που ανατινάζονται 
(ανατινάζοντας και άλλους), είναι, με την αυστηρή σημασία 
του όρου, «πιο ζωντανοί» από τον αμερικανό στρατιώτη που 
πολεμά από την οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ε
ναντίον ενός εχθρού που βρίσκεται εκατοντάδες μίλια μακριά,

4. Το επιχείρημα αυτό το οφείλω στον Αλαίν Μπαντιού (παρέμβαση 
στο συμπόσιο Paul and Modernity \0  απόστολος Παύλος και η νεωτερι- 
κάτητα], UCLA, 14-16 Απριλίου 2002.
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ή ακόμα και από έναν αμερ ικανό γιάπη που κάνει τζόγκινγκ 
κατά μήκος του ποταμού Χάντσον προκειμένου να διατηρήσει 
το κορμί του σε φόρμα; Ή, για να χρησιμοποιήσουμε ψυχα
ναλυτικούς όρους, μήπως ένας υστερικός είναι αληθινά ζωντα
νός μέσα στη μόνιμη υπερβολική διερώτηση σχετικά με την 
ύπαρξή του, ενώ ένας ψυχαναγκαστικός αποτελεί το κατεξοχήν 
υπόδειγμα της επιλογής μιας «ζωής μέσα στον θάνατο»; Μή
πως δηλαδή ο απώτατος σκοπός των καταναγκαστικών τελε
τουργιών του είναι να εμποδίσουν το «πράγμα» να συμβεί -το 
«πράγμα», δηλαδή την υπερβολή της ίδιας της ζωής; Η κα
ταστροφή που φοβάται δεν είναι ότι, τελικά, κάτι πράγματι Θα 
του συμβεί·, Ή, για να χρησιμοποιήσουμε τους όρους της επα
ναστατικής διαδικασίας, μήπως αυτό που διαχωρίζει και δια
φοροποιεί την εποχή του Λένιν από τον σταλινισμό είναι, για 
άλλη μια φορά, η διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου; Υπάρχει 
ένα φαινομενικά περιθωριακό γνώρισμα που το αποδεικνύει 
καθαρά: η βασική στάση του σταλινικού κομμουνιστή συνίστα- 
το στο να ακολουθεί την ορθή γραμμή του Κόμματος ενάντια 
στην «αριστερίστικη» ή στη «δεξιά» παρέκκλιση -να ακολου
θεί εν ολίγοις μια ασφαλή μέση πορεία πλεύσης- σε πλήρη 
αντίθεση, για τον αυθεντικό λενινισμό, δεν υπάρχει εντέλει 
παρά μόνο μία παρέκκλιση, η κεντρώα -αυτή που συνίσταται 
στο «να παίζουμε εκ του ασφαλούς», να αποφεύγουμε καιρο- 
σκοπικά τη διακινδύνευση του ((να πάρουμε θέση», με σαφή
νεια και με υπερβολή. Παραδείγματος χάριν, καμία ((βαθύτε
ρη ιστορική αναγκαιότητα» δεν υπήρχε στην αιφνίδια στροφή 
της σοβιετικής πολιτικής από τον «Κομμουνισμό του Πολέ
μου» στη ((Νέα Οικονομική Πολιτική» το 1921- επρόκειτο 
απλώς για έναν στρατηγικό ελιγμό μεταξύ αριστερίστικης 
και δεξιάς γραμμής, ή -όπως το έθεσε ο ίδιος ο Λένιν το 
1922- οι Μπολσεβίκοι έκαναν ((όλα τα δυνατά λάθη». Αυτή 
η υπερβολική ((συμπαράταξη», αυτή η μόνιμη ανισορροπία 
των ελιγμών είναι τελικώς ή ίδια η (επαναστατική πολιτική)
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ζωή -για έναν λενινιστή, το  όνομα της αντεπαναστατικής δε
ξιάς είναι τελικά το ίδιο το Κέντρο, ο φόβος της εισαγωγής 
μιας ριζικής ανισορροπίας στο κοινωνικό οικοδόμημα.

Το γεγονός ότι, σε τούτη τη φαινομενικά κατηγορηματική 
αποδοχή της Ζωής ενάντια σε όλες τις υπερβατικές Τποθέ- 
σεις, ο μεγαλύτερος χαμένος είναι η Ζωή η ίδια αποτελεί 
λοιπόν ένα καθαρά νιτσεϊκό παράδοξο. Αυτό που καθιστά τη 
Ζωή «άξια να τη ζήσουμε» είναι ακριβώς η υπερβολή της: η 
επίγνωση ότι υπάρχει κάτι για το οποίο είναι κανείς έτοιμος 
να διακινδυνεύσει τη ζωή του (μπορούμε να αποκαλέσουμε 
αυτή την υπερβολή «ελευθερία», «τιμή», «αξιοπρέπεια», «αυ
τονομία» κτλ.). Τότε μόνον είμαστε αληθινά ζωντανοί, όταν 
είμαστε έτοιμοι να διακινδυνεύσουμε. Ο Τσέστερτον επιση
μαίνει αυτό το ζήτημα όσον αφορά το παράδοξο του θάρρους:

Ένας στρατιώτης περικυκλωμένος από εχθρούς, εάν θέλει να 
διαφύγει, χρειάζεται να συνδυάσει μιαν έντονη επιθυμία να ζή- 
σει με μια παράξενη ακηδία απέναντι στον θάνατο. Δεν πρέπει 
απλώς να προσκολληθεί στη ζωή, γιατί τότε θα είναι δειλός, και 
δεν θα γλιτώσει. Δεν πρέπει απλώς να περιμένει τον θάνατο, 
γιατί τότε θα πρόκειται για αυτοκτονία, και δεν θα διαφύγει. 
Πρέπει να αναζητά τη ζωή του με πνεύμα οργισμένης αδιαφο
ρίας απέναντι της· πρέπει να επιθυμεί τη ζωή σαν νερό και 
ωστόσο να πιει τον θάνατο σαν κρασί.5

Η «μετα-μεταφυσική» θέση των Τελευταίων Ανθρώπων, η 
επικεντρωμένη στην επιβίωση, καταλήγει σε ένα αναιμικό 
θέαμα της ζωής που σέρνεται σαν να ’ταν η ίδια η σκιά της. 
Αυτός είναι ο ορίζοντας εντός του οποίου θα πρέπει να κατα
νοήσουμε την αυξανόμενη απόρριψη της θανατικής ποινής στις 
μερες μας: θα πρέπει να είμαστε ικανοί να διακρίνουμε την

5. Chesterton, Orthodoxy, ό.π., σ. 9.
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κρυφή «βιοπολιτική» που την υποστυλώνει. Όσοι υποστηρί
ζουν την «ιερότητα της ζωής», την οποία και υπερασπίζουν 
ενάντια στην απειλή υπερβατικών δυνάμεων που παρασιτούν 
γύρω της, καταλήγουν σε έναν «επιτηρούμενο κόσμο όπου θα 
ζούμε όλοι χωρίς πόνο, με ασφάλεια -και πληκτικά»,6 έναν 
κόσμο στον οποίο, για χάρη του καθ’ όλα επίσημου στόχου του 
-μιας μακράς και ηδονικής ζωής- όλες οι πραγματικές ηδονές 
απαγορεύονται ή ελέγχονται αυστηρά (το κάπνισμα, τα ναρ
κωτικά, το φαγητό...). Η ταινία του Σπίλμπεργκ Η  διάσωση 
του στρατιώτη Ράιαν, που απομυθοποιεί τον πόλεμο παρου- 
σιάζοντάς τον ως άνευ νοήματος, αδικαιολόγητη σφαγή, απο- 
τελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της επικεντρωμένης 
στην επιβίωση στάσης απέναντι στον θάνατο -ως τέτοια, η 
ταινία παρέχει την καλύτερη δυνατή δικαιολόγηση του στρα
τιωτικού δόγματος «καμία-απώλεια-στην-πλευρά-μας» του 
Κόλιν Πάουελ. Δεν συγχέουμε, στο σημείο αυτό, τη φανερά 
ρατσιστική «προάσπιση της Δύσης» των χριστιανών φοντα- 
μενταλιστών με την ανεκτική φιλελεύθερη εκδοχή τού «πολέ
μου κατά της τρομοκρατίας» που θέλει τελικά να σώσει τους 
Μουσουλμάνους τους ίδιους από τη φονταμενταλιστική απει
λή- ωστόσο, όσο σημαντική κι αν είναι η μεταξύ τους διαφορά, 
παγιδεύονται στην ίδια αυτοκαταστροφική διαλεκτική.

Μια σειρά πρόσφατων πολιτικών δηλώσεων που δεν μπορεί 
παρά να μοιάζουν με φροϋδικές παραδρομές της γλώσσας θα 
πρέπει να ερμηνευθούν με φόντο αυτή την υποβόσκουσα στρο
φή προς τη «βιοπολιτική». Όταν κάποια στιγμή ο Ντόναλντ 
Ράμσφελντ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με τους 
στόχους των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Αφγανιστάν, 
απλώς απάντησε: «Ε, να σκοτώσουμε όσο το δυνατόν περισ
σότερους Ταλιμπάν στρατιώτες και μέλη της Αλ Κάιντα.»

6. Christopher Hitchens, «We know best», Vanity Fair, Μάιος 2001, 
σ. 34.
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Αυτή η δήλωση δεν είναι τόσο αυτόδηλη όσο ενδεχομένως 
φαντάζει: κανονικά, ο στόχος μιας στρατιωτικής επιχείρησης 
είναι να νικήσει στον πόλεμο, να αναγκάσει τον εχθρό σε συν
θηκολόγηση, ενώ ακόμα και η μαζική καταστροφή αποτελεί 
εντέλει ένα μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού... Το 
πρόβλημα με την ωμή δήλωση του Ντόναλντ Ράμσφελντ, ό
πως και με παρόμοια φαινόμενα σαν το αβέβαιο status των 
Αφγανών κρατουμένων στις φυλακές του Γκουαντανάμο, εί
ναι ότι μοιάζει να παραπέμπουν απευθείας στη διάκριση του 
Αγκάμπεν ανάμεσα στον πολίτη με πλήρη δικαιώματα και 
στον Homo sacer που, μολονότι είναι ζωντανός ως ανθρώπινο 
ον, δεν αποτελεί μέρος της πολιτικής κοινότητας. Αυτό είναι το 
status του Τζων Γουώκερ, του «Αμερικανού Ταλιμπάν» -πού 
είναι η θέση του, σε μια αμερικανική φυλακή ή μαζί με τους 
Ταλιμπάν αιχμαλώτους; Όταν ο Ντόναλντ Ράμσφελντ τους 
αποκαλεί «έκνομους μαχητές» (εν αντιθέσει προς τους «τακτι
κούς» αιχμαλώτους πολέμου), αυτό δεν σημαίνει απλώς ότι τ ί
θενται εκτός νόμου εξαιτίας της εγκληματικής τρομοκρατικής 
δραστηριότητάς τους: όταν ένα αμερικανός πολίτης διαπράτ- 
τει ένα σοβαρό έγκλημα όπως ο φόνος, παραμένει «έννομος 
εγκληματίας»' η διάκριση μεταξύ εγκληματιών και μη εγκλη
ματιών δεν συμπλέκεται με τη διάκριση ανάμεσα σε «έννο- 
μους» πολίτες και εκείνους που στη Γαλλία τους αποκαλούν 
sans-papiers* Οι αποκλεισμένοι δεν είναι μόνον τρομοκράτες, 
αλλά επίσης όλοι όσοι βρίσκονται στην άκρη της αλυσίδας της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, στη θέση του παραλήπτη (Ρουαντέ- 
ζοι, Βόσνιοι, Αφγανοί...): ο σημερινός Homo sacer είναι το 
προνομιούχο αντικείμενο της ανθρωπιστικής βιοπολιτικής, ε
κείνος από τον οποίο έχουν στερήσει την ανθρωπιά του και τον 
φροντίζουν με τρόπο ιδιαίτερα συγκαταβατικό. Οφείλουμε 
λοιπόν να αναγνωρίσουμε το παράδοξο ότι τα στρατόπεδα

*  Χωρίς χαρτιά, δηλαδή χωρίς άδεια παραμονής. (Σ.τ.μ.)
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συγκέντρωσης και τα στρατόπεδα προσφύγων όπου παρέχεται 
ανθρωπιστική βοήθεια αποτελούν δύο όψεις, την «απάνθρωπη» 
και την «ανθρώπινη», της ίδιας κοινωνιο-λογικής τυπικής μή
τρας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ταιριάζει το σκληρό α
στείο από την ταινία του Λιούμπιτς Να ζει κανείς ή να μη ζει: 
όταν τον ρωτούν για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην κα- 
τεχόμενη Πολωνία, ο ((Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Έρχαρντ» 
απαντά κοφτά: ((Εμείς συγκεντρώνουμε, οι Πολωνοί στρατο
πεδεύουν».7 Και στις δύο περιπτώσεις, ο πληθυσμός ανάγεται 
σε αντικείμενο βιοπολιτικής. Δεν αρκεί συνεπώς να απαριθ
μήσουμε παραδείγματα σημερινών Homo sacer: τους sans ρα- 
piers στη Γαλλία, τους κατοίκους των favelas στη Βραζιλία, 
ανθρώπους στα αφροαμερικανικά γκέτο των ΗΠΑ, και ούτω 
καθεξής. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να συμπληρώσουμε τον 
κατάλογο αυτόν με την ανθρωπιστική πλευρά: ενδεχομένως 
εκείνοι που γίνονται αντιληπτοί ως αποδέκτες της ανθρωπι
στικής βοήθειας να είναι οι σημερινές μορφές του Homo sacer.

Η ύστατη απόδειξη αυτής της λογικής του Homo sacer προ-

7. Το ίδιο δεν ισχύει άραγε και για τη χρεοκοπία της Enron τον 
Ιανουάριο του 2002, η οποία μπορεί να μεταφραστεί ως ένα είδος ειρω
νικού σχολίου όσον αφορά την έννοια της κοινωνίας της διακινδύνευσης; 
Χιλιάδες υπάλληλοι που έχασαν τη δουλειά και τις οικονομίες τους α
ναμφίβολα είχαν εκτεθεί σε ένα ρίσκο, αλλά χωρίς καμία αληθινή επιλογή 
-το ρίσκο τους φαινόταν σαν τυφλό πεπρωμένο. Αντιθέτως, εκείνοι που 
πράγματι κατείχαν πληροφορίες «από τα μέσα» σχετικά με τους κινδύ
νους, καθώς και κάποια ευκαιρία να παρέμβουν στην κατάσταση (τα 
διευθυντικά στελέχη), ελαχιστοποίησαν το ρίσκο τους ρευστοποιώντας 
τις μετοχές τους πριν από τη χρεοκοπία -τα πραγματικά ρίσκα και οι 
επιλογές ήταν λοιπόν έξυπνα κατανεμημένα... Συνεπώς, για άλλη μια 
φορά, ως προς τη δημοφιλή ιδέα σύμφωνα με την οποία η σημερινή 
κοινωνία συνιστά μια κοινωνία ριψοκίνδυνων επιλογών, μπορούμε να 
πούμε ότι κάποιοι (οι μάνατζερ της Enron) επιλέγουν, ενώ κάποιοι άλλοι 
(οι απλοί υπάλληλοι) διακινδυνεύουν...
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έκυψε όταν, κατά τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου του 2002, οι 
εναπομείνασες δυνάμεις των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα 
αιφνιδίασαν τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους με 
μια σθεναρή αντίσταση, εξαναγκάζοντάς τους σε προσωρινή 
υποχώρηση και καταρρίπτοντας μάλιστα ένα αμερικανικό ε
λικόπτερο, κάτι που σήμαινε παραβίαση της ιερής αρχής του 
πολέμου χωρίς απώλειες. Το αληθινά αλλόκοτο στοιχείο στα 
ρεπορτάζ των αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για 
τα εν λόγω συμβάντα ήταν η ανικανότητά τους να κρύψουν την 
έκπληξη που τους προκαλούσαν η άμυνα και η αντίσταση των 
Ταλιμπάν, ως εάν το γεγονός ότι, όταν τους πυροβολούσαν, 
ανταπέδιδαν τα πυρά να αποτελούσε αδιάσειστη απόδειξη 
ότι είναι αληθινοί εγκληματίες τρομοκράτες («έκνομοι μαχη
τές»)... Το ίδιο σάστισμα παρατηρείται στα ρεπορτάζ από 
την κατεχόμενη Δυτική Όχθη: όταν ο ισραηλινός στρατός, στο 
πλαίσιο αυτού που το ίδιο το Ισραήλ περιγράφει ως πολεμική 
επιχείρηση, επιτίθεται στην παλαιστινιακή αστυνομία και 
καταστρέφει συστηματικά την παλαιστινιακή υποδομή, η αν
τίστασή της αναφέρεται ως απόδειξη ότι έχουμε να κάνουμε 
με τρομοκράτες. Το παράδοξο τούτο εγγράφεται στην ίδια την 
ιδέα του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» -του παράξενου 
αυτού πολέμου στον οποίο ο εχθρός θεωρείται εγκληματίας αν 
απλώς υπερασπιστεί τον εαυτό του ανταποδίδοντας τα πυρά. 
Αναδύεται έτσι μια νέα οντότητα που δεν είναι ούτε ο στρα
τιώτης του εχθρού ούτε ένας κοινός εγκληματίας: οι τρομοκρά
τες της Αλ Κάιντα δεν είναι στρατιώτες του εχθρού, αλλά 
((έκνομοι μαχητές»- όμως ούτε απλοί εγκληματίες είναι -οι 
ΗΠΑ αντιτάχθηκαν πλήρως στην ιδέα να αντιμετωπιστούν οι 
επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους ως απολιτικές εγκληματι
κές πράξεις. Κοντολογίς, με τη μορφή του Τρομοκράτη στον 
οποίο έχει κηρυχθεί πόλεμος αναδύεται ακριβώς η μορφή του 
πολιτικού Εχθρού, αποκλεισμένου [foreclosed] από τον αμιγώς 
πολιτικό χώρο.
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Ιδού μια άλλη όψη της νέας παγκόσμιας τάξης: δεν έχουμε 
πλέον πολέμους με την παλιά σημασία μιας υποκείμενης σε 
ρυθμίσεις σύρραξης ανάμεσα σε κυρίαρχα κράτη, στην οποία 
εφαρμόζονται ορισμένοι κανόνες (η μεταχείριση των αιχμα
λώτων, η απαγόρευση κάποιων συγκεκριμένων όπλων, κτλ.). 
Δεν απομένουν παρά μόνο δύο τύποι πολέμου: είτε αγώνες 
μεταξύ ομάδων Homo sacer -οι «εθνοτικές-θρησκευτικές συγ
κρούσεις», που παραβιάζουν τους κανόνες των καθολικών αν
θρωπίνων δικαιωμάτων, δεν θεωρούνται αμιγείς πόλεμοι και 
χρήζουν «ανθρωπιστικής ειρηνευτικής)) επέμβασης των δυτι
κών δυνάμεων- είτε απευθείας επιθέσεις κατά των Η ΓΙΑ ή άλ
λων εκπροσώπων της νέας παγκόσμιας τάξης, οπότε, για άλλη 
μια φορά, δεν έχουμε αμιγείς πολέμους, αλλά απλώς «έκνο- 
μους μαχητές», που αντιστέκονται εγκληματικά στις δυνάμεις 
της οικουμενικής τάξης. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, αδυ
νατούμε να φανταστούμε έναν ουδέτερο ανθρωπιστικό οργα
νισμό όπως τον Ερυθρό Σταυρό να μεσολαβεί ανάμεσα στις 
εμπόλεμες πλευρές, να οργανώνει την ανταλλαγή αιχμαλώτων 
και ούτω καθεξής: η μια πλευρά της σύγκρουσης (η κυριαρ
χούμενη από τις ΗΠΑ παγκόσμια δύναμη) ήδη αναλαμβάνει το 
ρόλο του Ερυθρού Σταυρού -αντιλαμβάνεται τον εαυτό της όχι 
ως έναν από τους εμπόλεμους αλλά ως έναν δρώντα μεσολα
βητή υπέρ της ειρήνης και της παγκόσμιας ευταξίας, ο οποίος 
συνθλίβει επιμέρους εξεγέρσεις, παρέχοντας ταυτοχρόνως αν
θρωπιστική βοήθεια στους «ντόπιους πληθυσμούς)). Ίσως την 
πιο ανάγλυφη εικόνα της μεταχείρισης του «ντόπιου πληθυ
σμού» ως Homo sacer να τη δίνει το αμερικανικό πολεμικό 
αεροσκάφος που πετά πάνω από το Αφγανιστάν -κανείς δεν 
είναι ποτέ σίγουρος τι θα ρίξει, βόμβες ή δέματα με τρόφιμα.

Αυτή η αλλόκοτη «σύμπτωση των αντιθέτων» έφτασε στο 
απόγειό της όταν, τον Απρίλιο του 2002, ο Χάραλντ Νάσβικ, ο 
προσκείμενος στη Δεξιά νορβηγός βουλευτής, πρότεινε τον 
Τζωρτζ Μπους και τον Τόνι Μπλαιρ ως υποψηφίους για το
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Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, επικαλούμενος τον αποφασιστικό 
ρόλο τους στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», της μεγί
στης απειλής εναντίον της ειρήνης σήμερα -το παλιό οργου- 
ελικό απόφθεγμα «Ο Πόλεμος είναι Ειρήνη» γίνεται επιτέ
λους πραγματικότητα! Ίσως η μεγαλύτερη ειρωνεία της κα
τάστασης να έγκειται στο ότι η κύρια «παράπλευρη απώλεια» 
για τη Δύση είναι η μάστιγα των Αφγανών προσφύγων και, 
γενικότερα, η ολέθρια κατάσταση του Αφγανιστάν από άποψη 
τροφίμων και υγείας· ενίοτε λοιπόν οι στρατιωτικές επιχειρή
σεις εναντίον τωνΤαλιμπάν σχεδόν παρουσιάζονται σαν μέσον 
που εγγυάται την ασφαλή διανομή της ανθρωπιστικής βοή
θειας. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται πλέον αντίθεση μεταξύ 
πολέμου και ανθρωπιστικής βοήθειας, τα δύο είναι στενά συν- 
δεδεμένα, η ίδια επέμβαση μπορεί να λειτουργήσει σε δύο 
επίπεδα ταυτοχρόνως: η ανατροπή του καθεστώτος των Τα- 
λιμπάν παρουσιάζεται ως μέρος μιας στρατηγικής που έχει 
σαν στόχο να βοηθήσει τον καταπιεσμένο από τους Ταλιμπάν 
αφγανικό λαό -όπως είπε ο Τόνι Μπλαιρ, ίσως να χρειαστεί να 
βομβαρδίσουμε τους Ταλιμπάν προκειμένου να διασφαλίσου
με τη μεταφορά και τη διανομή τροφίμων.8

Μήπως τότε είμαστε μάρτυρες μιας αναγέννησης της πα
λιάς διάκρισης μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιω- 
μάτοον του πολίτη·, Τπάρχουν τα δικαιώματα όλων των μελών

8. Θα πρέπει εδώ να αναλύσουμε την αντίθεση ανάμεσα στη Νέα 
Παγκόσμια Τάξη και τον φονταμενταλιστικό Εχθρό της ακολουθώντας 
το πρότυπο της διάσημης εγελιανής ανάλυσης της αντίθεσης ανάμεσα 
στον Διαφωτισμό και την Πίστη στη Φαινομενολογία του Πνεύματος, 
όπου αποδεικνύει την κρυφή συνενοχή τους, ακόμα και ταυτότητα -πώς, 
δηλαδή, οι δύο πόλοι όχι μόνον αλληλοϋποστη ρίζονται, αλλά και αναπα
ράγουν ο ένας τη δομή του άλλου. Σήμερα, η Νέα Παγκόσιμα Τάξη 
ποζάρει σαν ένα ανεκτικό σύμπαν διαφορών, συνύπαρξης επιμέρους πο
λιτισμών, ενώ ο Εχθρός ζωγραφίζεται σαν φανατικός/μισαλλόδοξος Ένας 
που αποκλείει τους άλλους.
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του ανθρωπίνου γένους (που απαιτούν σεβασμό ακόμα και στην 
περίπτωση του Homo sacer) και τα πιο περιορισμένα δικαιώ
ματα των πολιτών (εκείνων των οποίων το status ρυθμίζεται 
από το νόμο); Μήπως όμως θα πρέπει να συναγάγουμε ένα πιο 
ρηξικέλευθο συμπέρασμα; Μήπως το αληθινό πρόβλημα δεν 
είναι το εύθραυστο status των αποκλεισμένων αλλά μάλλον το 
γεγονός ότι, στο πλέον στοιχειώδες επίπεδο, είμαστε όλοι 
«αποκλεισμένοι», υπό την έννοια ότι η πλέον στοιχειώδης, 
«μηδενική» θέση μας είναι εκείνη ενός αντικειμένου της βιο- 
πολιτικής, και ότι τα πιθανά δικαιώματα, τα πολιτικά και όσα 
αφορούν την ιδιότητα του πολίτη, μας παραχωρούνται εν είδει 
μιας δευτερεύουσας χειρονομίας, σύμφωνα με βιοπολιτικές 
στρατηγικές ανησυχίες και υπολογισμούς. Μήπως είναι αυτή 
η απώτατη συνέπεια της ιδέας της «μετα-πολιτικής»; Ωστό
σο, ο τρόπος με τον οποίο ο Αγκάμπεν αναπτύσσει την έννοια 
του Ηοτηο sacer καθίσταται προβληματικός λόγω της εγγρα
φής του στην παράδοση της «διαλεκτικής του Διαφωτισμού» 
του Αντόρνο και του Χορκχάιμερ, ή της πειθαρχικής εξουσίας 
και βιοεξουσίας του Μισέλ Φουκώ: θέματα όπως τα ανθρώ
πινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, και ούτω 
καθεξής, τελικώς ανάγονται σε ένα απατηλό προσωπείο των 
πειθαρχικών μηχανισμών της «βιοεξουσίας)) που βρήκαν την 
ύστατη έκφρασή τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του ει
κοστού αιώνα. Στο σημείο αυτό, φαίνεται πως η βασική επι
λογή εντοπίζεται ανάμεσα στον Αντόρνο και τον Χάμπερμας: 
είναι άραγε το νεωτερικό σχέδιο της (πολιτικής) ελευθερίας 
μια επίφαση της οποίας η «αλήθεια» ενσαρκώνεται σε υπο
κείμενα που απώλεσαν τα τελευταία ψήγματα αυτονομίας ε- 
ξαιτίας της απορρόφησή τους από τον «διοικούμενο κόσμο» 
του ύστερου καπιταλισμού, ή μήπως τα «ολοκληρωτικά» φαι
νόμενα απλώς πιστοποιούν το γεγονός ότι το πολιτικό σχέδιο 
της νεωτερικότητας παραμένει ατελές; Αξίζει ωστόσο να α- 
ναρωτηθούμε αν το πεδίο των παραπάνω ζητημάτων καλύπτε
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ται στο σύνολό του από αυτή την επιλογή ανάμεσα σε μιαν 
«απαισιόδοξη» ιστορικοπολιτική ανάλυση που δείχνει προς 
ένα τελικό κλείσιμο (στη σημερινή κοινωνία εξαφανίζεται το 
χάσμα μεταξύ πολιτικού βίου και απλής ζωής, ενώ ο έλεγχος 
και η διοίκηση της «απλής ζωής» αναγνωρίζονται και επι
βάλλονται απευθείας ως ουσία της ίδιας της πολιτικής) και 
μια πιο «αισιόδοξη» προσέγγιση που αντιλαμβάνεται τα «ο
λοκληρωτικά» φαινόμενα ως ενδεχομενική «παρέκκλιση» από 
το Διαφωτιστικό σχέδιο, ως το σημείο-σύμπτωμα όπου ανα
δύεται η αλήθεια του εν λόγω σχεδίου. Μήπως πρόκειται για 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, βασισμένες σε απώθηση/ 
αποκλεισμό του ίδιου τραυματικού γνωρίσματος;

Η «ολοκληρωτική» ιδέα ενός «διοικούμενου κόσμου», όπου 
η ίδια η εμπειρία της υποκειμενικής ελευθερίας είναι η μορφή 
εμφάνισης της υποταγής σε μηχανισμούς πειθάρχησης, απο
τελεί τελικά την αισχρή φαντασιωσική άλλη πλευρά της «επί
σημης» δημόσιας ιδεολογίας (και πρακτικής) της ατομικής 
αυτονομίας και ελευθερίας: η πρώτη οφείλει να συνοδεύει τη 
δεύτερη, συμπληρώνοντάς την ως αισχρός αδιόρατος σωσίας 
της, κατά έναν τρόπο που δεν μπορεί παρά να θυμίσει την 
κεντρική εικόνα της ταινίας των αδελφών Γουατσόφσκυ Ma
trix: εκατομμύρια ανθρώπινα όντα που ζουν μια κλειστοφοβική 
ζωή σε θύλακες γεμάτους νερό και διατηρούνται ζωντανά προ- 
κειμένου να παραγάγουν την απαραίτητη ενέργεια (τον ηλε
κτρισμό) για τη Μήτρα. Όταν λοιπόν (μερικοί) άνθρωποι «ξυ
πνούν» από τη βύθισή τους στην Εικονική Πραγματικότητα 
που ελέγχει η Μήτρα, αυτή η αφύπνισή τους δεν συνεπάγεται 
ένα άνοιγμα στον ανοιχτό χώρο της εξωτερικής πραγματικό
τητας αλλά, από την πρώτη κιόλας στιγμή, τη φρικτή συνει- 
δητοποίηση της περίκλεισής της, του ότι όλοι είμαστε εμβρυ
ώδεις οργανισμοί, βυθισμένοι σε αμνιακό υγρό.

Η απόλυτη αυτή παθητικότητα αποτελεί την αποκλεισμένη 
[foreclosed] φαντασίωση που στηρίζει την ενσυνείδητη εμπει
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ρία μας ως ενεργών, αυτοτιθέμενων υποκειμένων -είναι η 
ύστατη διαστροφική φαντασίωση: η ιδέα ότι, στο πιο ενδόμυχο 
σημείο του είναι μας, είμαστε τα εργαλεία της jouissance του 
Άλλου (της Μήτρας), που μας απομυζεί τη ζωτική ουσία μας 
σαν να ήμασταν μπαταρίες. Ιδού το αίνιγμα του εν λόγω μη
χανισμού: γιατί η Μήτρα χρειάζεται ανθρώπινη ενέργεια; Η 
εξήγηση που θα επικαλούνταν την ενέργεια στερείται βέβαια 
νοήματος: η Μήτρα θα μπορούσε εύκολα να έχει βρει μιαν 
άλλη, πιο αξιόπιστη πηγή ενέργειας που δεν θα απαιτούσε 
την εξαιρετικά πολύπλοκη διευθέτηση μιας Εικονικής Πραγ
ματικότητας συντονισμένης για εκατομμύρια ανθρώπινες μο
νάδες. Η μόνη συγκροτημένη απάντηση είναι η ακόλουθη: η 
Μήτρα τρέφεται με ανθρώπιvt] jouissance -στο σημείο αυτό 
επιστρέφουμε στη θεμελιώδη λακανική θέση ότι ο ίδιος ο με
γάλος Άλλος, διόλου δεν είναι μια ανώνυμη μηχανή, αλλά 
χρειάζεται τη μόνιμη εισρο~ί\ jouissance. Η κατάσταση των 
πραγμάτων που παρουσιάζεται στην ταινία Matrix θα πρέπει 
να αναστραφεί ως εξής: ό,τι στην ταινία παρουσιάζεται ως 
αφύπνιση που μας εντάσσει στην αληθινή κατάστασή μας είναι 
στην πραγματικότητα το ακριβώς αντίθετο, η ίδια η θεμελιώ
δης φαντασίωση που στηρίζει το είναι μας.

Στο «Le prix du progres»*, ένα από τα καταληκτικά απο- 
σπάσματα της Διαλεκτικής τον Διαφωτισμού, ο Αντόρνο και 
ο Χορκχάιμερ παραθέτουν τα επιχειρήματα του γάλλου φυσιο
λόγου του δεκάτου ενάτου αιώνα Πιερ Φλουράνς κατά της 
ιατρικής νάρκωσης με χλωροφόρμιο: ο Φλουράνς ισχυρίζεται 
ότι μπορεί να αποδειχθεί πως το αναισθητικό επιδρά μόνο στο 
νευρωνικό δίκτυο της μνήμης μας. Εν ολίγοις, ενώ μας κα
τακρεουργούν ζωντανούς στο εγχειρητικό κρεβάτι, αισθανό
μαστε έντονα τον τρομερό πόνο, αλλά αργότερα, όταν ξυπνάμε, 
δεν τον θυμόμαστε... Κατά τον Αντόρνο και τον Χορκχάιμερ

*  «Το τίμημα της προόδου». (Σ.τ.μ.)
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πρόκειται βέβαια για την τέλεια μεταφορά για τη μοίρα του 
Λόγου που εδράζεται στην απώθηση της εσωτερικής σ’ αυτόν 
φύσης: το σώμα, το κομμάτι της φύσης στο υποκείμενο, αι
σθάνεται πλήρως τον πόνο, μόνο που, εξαιτίας της απώθησης, 
δεν τον θυμάται. Αυτή είναι η τέλεια εκδίκηση της φύσης για 
την κυριαρχία μας πάνω της: ανεπίγνωστα, είμαστε οι ίδιοι τα 
μεγαλύτερα θύματά μας, κατακρεουργούμαστε ζωντανοί... 
Δεν μπορούμε άραγε να δώσουμε και μιαν άλλη ερμηνεία, 
λέγοντας ότι αποτελεί το σενάριο της τέλειας φαντασίωσης 
διαπαθητικότητας, της Άλλης Σκηνής όπου πληρώνουμε το 
τίμημα για την ενεργό παρέμβασή μας στον κόσμο; Δεν υ
πάρχει κανένας ενεργητικός ελεύθερος δρων δίχως αυτό το 
φαντασιωσικό στήριγμα, δίχως αυτή την Άλλη Σκηνή όπου 
βρίσκεται να χειραγωγείται πλήρως από τον Άλλον. Ενδεχο
μένως να έχει θεμέλια βαθύτερα απ’ όσο νομίζουμε η γελοιο- 
γραφική ανάγκη υψηλόβαθμων μάνατζερ, που αποφασίζουν 
καθημερινά για τη μοίρα χιλιάδων απλών υπαλλήλων, να 
βρουν καταφύγιο υποδυόμενοι τον δούλο ενός κυριαρχικού τύ
που, σε κάποιο σαδομαζοχιστικό θέαμα.

Οφείλουμε να αποδώσουμε στην ανάλυση του Αγκάμπεν 
όλο τον ριζοσπαστικό της χαρακτήρα ως αμφισβήτησης της 
ίδιας της ιδέας της δημοκρατίας- τούτο σημαίνει ότι δεν θα 
πρέπει να νερώσουμε την έννοια του Homo sacer μετατρέπον- 
τάς τη σε στοιχείο ενός ριζοσπαστικού-δημοκρατικού σχεδίου, 
στόχος του οποίου είναι να αναδιαπραγματευτεί/επανακαθορί- 
σει τα όρια της περίκλεισης και του αποκλεισμού, ούτως ώστε 
το συμβολικό πεδίο να καθίσταται επίσης όλο και πιο ανοιχτό 
στις φωνές εκείνων που αποκλείονται από τον ηγεμονικό αστε
ρισμό του δημόσιου λόγου [discourse]. Αυτό είναι το νόημα της 
ανάγνωσης της Αντιγόνης που προτείνει η Τζούντιθ Μπάτλερ: 
«το όριο που εκπροσωπεί, ένα όριο για το οποίο δεν είναι 
δυνατή καμία εκπροσώπηση, καμία μεταφράσιμη αναπαρά
σταση, είναι [...] το ίχνος μιας εναλλακτικής νομιμότητας που



134 SLAVOJ ΖΙΖΕΚ

κατατρύχει τη συνειδητή, δημόσια σφαίρα ως το σκανδαλώδες 
μέλλον της.»9 Η Αντιγόνη διατυπώνει την αξίωσή της εκ 
μέρους όλων εκείνων που, όπως οι sans-papiers στη σημερινή 
Γαλλία, βρίσκονται χωρίς πλήρες και οριστικό κοινωνικο-ον- 
τολογικό status, και η ίδια η Μπάτλερ αναφέρεται, στο σημείο 
αυτό, στον Homo sacer του Αγκάμπεν.10 Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο οφείλουμε να μην (περι)ορίσουμε ούτε τη θέση 
από την οποία (ή εκ μέρους της οποίας) μιλά η Αντιγόνη ούτε 
το αντικείμενο της αξίωσής της: μολονότι τονίζει τη μοναδική 
θέση του αδελφού της, το αντικείμενο αυτό δεν στερείται σε 
τέτοιο βαθμό αμφισημιών όσο ενδεχομένως φαντάζει (μήπως 
και ο ίδιος ο Οιδίποδας δεν είναι επίσης και [ετεροθαλής] 
αδελφός της;). Η θέση της δεν είναι απλώς γυναικεία, διότι 
εισέρχεται στο ανδρικό πεδίο των δημοσίων υποθέσεων -α
πευθυνόμενη στον Κρέοντα, στην κεφαλή του κράτους, μιλά 
σαν αυτόν, ιδιοποιούμενη την αυθεντία του κατά τρόπο διε
στραμμένο/μετατεθειμένο · ούτε βέβαια μιλά εξ ονόματος της 
συγγένειας, όπως υποστήριξε ο Χέγκελ, δεδομένου ότι η ίδια η 
οικογένειά της εκπροσωπεί την ύστατη (αιμομικτική) διαφθο
ρά της ευταξίας της συγγένειας. Συνεπώς, η αξίωσή της με
ταθέτει το θεμελιώδες περίγραμμα του Νόμου, τι αποκλείει 
και τ ι περικλείει ο Νόμος.

Η Μπάτλερ αναπτύσσει την ερμηνεία της αντιτιθέμενη σε 
δύο βασικούς αντιπάλους: όχι μόνον στον Χέγκελ αλλά και στον 
Λακάν. Ο Χέγκελ αντιλαμβάνεται τη σύγκρουση ως εσωτερική 
στην κοινωνικοσυμβολική τάξη, ως την τραγική διάσπαση της 
ηθικής υφιστάμενης ουσίας: ο Κρέων και η Αντιγόνη εκπρο
σωπούν τα δύο συστατικά της, το κράτος και την οικογένεια, 
την Ημέρα και τη Νύχτα, την ανθρώπινη έννομη τάξη και τη

9. Judith Butler, Antigone’s Claim, Νέα Ύόρκη, Columbia University 
Press, 2000, σ. 40.

10. Στο ίδιο, σ. 81.
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θεία υπόγεια τάξη. Ο Λακάν αντιθέτως τονίζει πως η Αντιγό
νη, μακράν από το να εκπροσωπεί τη συγγένεια, αναλαμβάνει 
την οριακή θέση της ίδιας της ιδρυτικής χειρονομίας της συμ
βολικής τάξης, του αδύνατου επιπέδου μηδέν της συμβολοποί
ησης, και για τούτο εκπροσωπεί την ορμή του θανάτου: ενώ 
είναι ακόμα ζωντανή, είναι ήδη νεκρή σύμφωνα με τους όρους 
της συμβολικής τάξης, αποκλεισμένη από τις κοινωνικοσυμβο- 
λικές συντεταγμένες. Με μια κίνηση που μπαίνω στον πειρα
σμό να την αποκαλέσω διαλεκτική σύνθεση, η Μπάτλερ απορ
ρίπτει και τα δύο άκρα (την εγελιανή ερμηνεία που εντοπίζει τη 
σύγκρουση εντός της κοινωνικοσυμβολικής τάξης και τη λακα- 
νική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η Αντιγόνη εκπροσωπεί 
τη μετάβαση-στο-όριο, την κίνηση που φτάνει στο εξωτερικό 
αυτής της τάξης): η Αντιγόνη υποσκάπτει την υφιστάμενη 
συμβολική τάξη όχι μόνον από τη ριζική εξωτερικότητά της, 
αλλά και από μια ουτοπική θέση που αποσκοπεί στη ριζική 
ανασυνάρθρωσή του. Η Αντιγόνη είναι μια «νεκροζώντανη» 
όχι με την έννοια (την οποία η Μπάτλερ αποδίδει στον Λακάν) 
ότι μπαίνει στο μυστηριώδες πεδίο της Ατης, ότι φτάνει στα 
όρια του Νόμου' είναι «νεκροζώντανη» με την έννοια ότι ανα
λαμβάνει δημοσίως μιαν ακατοίκητη θέση, μια θέση για την 
οποία δεν υπάρχει χώρος στο δημόσιο πεδίο -όχι a priori, αλλά 
μόνον ως προς τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο τώρα, υπό 
ιστορικά ενδεχομενικές και ιδιαίτερες συνθήκες.

Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό επιχείρημα της Μπάτλερ 
εναντίον του Λακάν: ακριβώς η ριζοσπαστικότητά του (η ιδέα 
ότι η Αντιγόνη τίθεται στην αυτοκτονική εξωτερικότητά της 
συμβολικής τάξης) υποστηρίζει εκ νέου την τάξη αυτή των κα
τεστημένων σχέσεων συγγένειας, υποθέτοντας σιωπηρά ότι η 
τελική εναλλακτική επιλογή βρίσκεται ανάμεσα στον συμβο
λικό Νόμο των (παγιωμένων πατριαρχικών) σχέσεων συγγέ
νειας και στην αυτοκτονική εκστατική παράβασή του. Τ ι γίνε
ται όμως με την τρίτη επιλογή, που συνίσταται στην ανασυ-
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νάρθρωση των ίδιων των σχέσεων συγγένειας, δηλαδή στην 
επανεξέταση του συμβολικού Νόμου ως συνόλου ενδεχομενι- 
κών κοινωνικών διευθετήσεων ανοιχτών στην αλλαγή; Η Αν
τιγόνη μιλά εκ μέρους όλων των ανατρεπτικών «παθολογικών» 
αξιώσεων που λαχταρούν να γίνουν αποδεκτές στον δημόσιο 
χώρο. Εντούτοις, αν ταυτίσουμε αυτό που εκπροσωπεί κατά την 
παραπάνω ερμηνεία με τονΗοτηο sacer, τότε χάνουμε την κύρια 
αιχμή της ανάλυσης του Αγκάμπεν: στο έργο του δεν υπάρχει 
χώρος για το «δημοκρατικό» σχέδιο «αναδιαπραγμάτευσης» 
του ορίου που χωρίζει τους πολίτες με πλήρη δικαιώματα από 
τον Homo sacer, επιτρέποντας βαθμιαία να ακουστεί η φωνή 
τους- το επιχείρημά του είναι μάλλον ότι, στη σημερινή «με- 
ταπολιτική», ακριβώς ο δημοκρατικός δημόσιος χώρος είναι 
ένα προσωπείο που αποκρύπτει το γεγονός ότι, εν τέλει, είμα
στε όλοι Homo sacer. Σημαίνει άραγε αυτό ότι ο Αγκάμπεν 
απλούστατα συμμερίζεται απόλυτα την άποψη όσων, όπως ο 
Αντόρνο και ο Φουκώ, ταυτίζουν το κρυφό τέλος της ανάπτυ
ξης των κοινωνιών μας με το ολικό κλείσιμο του «διοικούμενου 
κόσμου», όπου όλοι ανάγονται στο status αντικειμένων της 
«βιοπολιτικής»; Μολονότι ο Αγκάμπεν αρνείται την ύπαρξη 
μιας «δημοκρατικής» διεξόδου, στην ενδελεχή του ερμηνεία 
του αποστόλου Παύλου υποστηρίζει βίαια την «επαναστατική» 
μεσσιανική διάσταση -και αν αυτή η μεσσιανική διάσταση 
διαθέτει κάποιο νόημα, αυτό είναι ότι η «απλή ζωή» δεν απο
τελεί πλέον το ύστατο πεδίο της πολιτικής.11 Εκείνο δηλαδή 
που αναστέλλεται στη μεσσιανική στάση «αναμονής του τέλους 
του χρόνου» είναι ακριβώς η κεντρική θέση της «απλής ζωής»- 
αντιθέτως, το θεμελιώδες γνώρισμα της μεταπολιτικής είναι η 
αναγωγή της πολιτικής σε «βιοπολιτική» με την ακριβή ση
μασία της διαχείρισης και ρύθμισης της «απλής ζωής».

11. Πρβλ. Gioigio Agamben, Le temps qui reste, Παρίσι, Payot & 
Rivages, 2000.
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Αυτή η (εσφαλμένη) ιδιοποίηση του Αγκάμπεν είναι μόνο 
μία στη σειρά των περιπτώσεων που συνιστούν παραδείγματα 
της τάσης της ((ριζοσπαστικής» αμερικανικής ακαδημαϊκής 
κοινότητας να ιδιοποιείται την ευρωπαϊκή προβληματική, που 
τονίζει το κλείσιμο οποιουδήποτε δημοκρατικού χειραφετητι- 
κού σχεδίου, εγγράφοντάς τη στην αντίθετη προβληματική τής 
σταδιακής και μερικής διεύρυνσης του δημοκρατικού πεδίου 
(ως προς αυτό το σημείο, η περίπτωση του Φουκώ είναι ακόμα 
πιο ενδεικτική). Η εμπρόσθια όψη αυτής της φαινομενικής 
πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης είναι ότι η ίδια η ριζοσπαστι
κή πολιτική πρακτική γίνεται αντιληπτή ως μια ακατάπαυστη 
διαδικασία ικανή να αποσταθεροποιήσει, να μετατοπίσει, και 
ούτε καθεξής, τη δομή της εξουσίας, χωρίς ποτέ να είναι σε 
θέση να την υποσκάψει αποτελεσματικά -η ριζοσπαστική πο
λιτική αποσκοπεί τελικά στη σταδιακή μετατόπιση του ορίου 
των κοινωνικών αποκλεισμών, στην ενδυνάμωση των αποκλει
σμένων δρώντων (των σεξουαλικών και εθνοτικών μειονοτή
των) μέσω της δημιουργίας περιθωριακών χώρων όπου μπο
ρούν να αρθρώσουν μα και να αμφισβητήσουν την ταυτότητά 
τους. Η ριζοσπαστική πολιτική καθίσταται έτσι μια ατέρμονη 
χλευαστική παρωδία και πρόκληση, μια σταδιακή διαδικασία 
νέων ταυτίσεων, κατά την οποία δεν υπάρχουν τελικές νίκες 
και έσχατες διαχωριστικές οροθετήσεις. Για άλλη μια φορά, ο 
Τσέστερτον ήταν εκείνος που διατύπωσε την οριστική κριτική 
αυτής της στάσης, αποτιμώντας την γκιλοτίνα:

Η γκιλοτίνα έχει πάμπολλες αμαρτίες, αλλά για να είμαστε 
δίκαιοι μαζί της, δεν έχει τίποτα το εξελικτικό. Το αγαπημένο 
εξελικτικό επιχείρημα βρίσκει την καλύτερη απάντηση στο τσε
κούρι. Ο Εξελικτιστής λέει: «Πού βάζεις το όριο;» Ο Επανα
στάτης απαντά: ((Το βάζω εδώ: ακριβώς ανάμεσα στο κεφάλι 
σου και στο σώμα σου.» Σ ε  κάθε δεδομένη στιγμή, θα πρέπει να 
υπάρχει ένα αφηρημένο ορθό ή λάθος προκειμένου να τελεστεί
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κάποιο χτύπημα- θα πρέπει να υπάρχει κάτι αιώνιο προκειμένου 
να υπάρξει κάτι αιφνίδιο.12

Μας παρέχεται εδώ η βάση για να μπορέσουμε να κατανοή
σουμε γιατί ο Μπαντιού, ο φιλόσοφος της Πράξης, αναγκάζε
ται να αναφερθεί στην Αιωνιότητα: είναι δυνατόν να συλλά- 
βουμε μια πράξη μόνον ως παρέμβαση της Αιωνιότητας στο 
χρόνο. Ο ιστοριστικός εξελικτισμός οδηγεί σε κωλυσιεργία 
δίχως τέλος· η κατάσταση είναι πάντα εξαιρετικά πολύπλοκη, 
πάντοτε υπάρχουν επιπλέον όψεις που θα πρέπει να συνυπολο
γιστούν, ποτέ δεν περατώνεται η στάθμιση των υπέρ και των 
κατά... εναντίον αυτής της στάσης, το πέρασμα στην πράξη 
ενέχει μια κίνηση ριζικής και βίαιης απλοποίησης, ένα κόψιμο 
όμοιο με εκείνο του παροιμιώδους γόρδιου δεσμού: τη μαγική 
στιγμή κατά την οποία το απεριόριστο ζύγιασμα αποκρυσταλ
λώνεται σε ένα απλό «ναι» ή «όχι».

Αν, συνεπώς, εναντίον όλων αυτών των παρερμηνειών, αν- 
τισταθούμε στον πειρασμό να στερήσουμε από την έννοια του 
Homo sacer την αληθινή ριζοσπαστικότητά της, τότε μας ε
πιτρέπει να αναλύσουμε τις -άφθονες μετά την 11η Σεπτεμ
βρίου- φωνές που μας καλούν να ξανασκεφτούμε ορισμένα από 
τα βασικά συστατικά στοιχεία των νεωτερικών εννοιών της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας. Η στήλη του Τζό- 
ναθαν Ώλτερ στο περιοδικό Newsweek με τον τίτλο ((Καιρός να 
σκεφτούμε τα βασανιστήρια» και με τον ανησυχητικό υπότι
τλο «Πρόκειται για έναν νέο κόσμο και ενδεχομένως η επιβίω
ση να απαιτεί παλιές τεχνικές που έμοιαζε να αποκλείονται» 
αποτελεί καλό παράδειγμα. Αφού ερωτοτροπεί με την ιδέα 
των Ισραηλινών περί νομιμοποίησης των φυσικών και ψυχολο
γικών βασανιστηρίων σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγ
κης (όταν γνωρίζουμε ότι ένας κρατούμενος τρομοκράτης κα

12. Chesterton, Orthodoxy, σ. 116.
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τέχει πληροφορίες που ενδέχεται να σώσουν εκατοντάδες ζω
ές), και με «ουδέτερους» ισχυρισμούς όπως «Μερικά βασανι
στήρια είναι σαφώς αποτελεσματικά», ο Ώλτερ συμπεραίνει:

Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τα βασανιστήρια1 αντίκειν- 
ται στις αμερικανικές αξίες. Αλλά ακόμα και συνεχίζοντας να 
καταγγέλλουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ανά τον κόσμο, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε δεκτικοί όσον 
αφορά ορισμένα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
όπως τη νομικά εγκεκριμένη ψυχολογική ανάκριση. Και θα πρέ
πει να σκεφτούμε το ενδεχόμενο έκδοσης ορισμένων υπόπτων 
στους λιγότερο σχολαστικούς συμμάχους μας, ακόμα κι αν πρό
κειται για υποκρισία. Κανείς δεν είπε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν 
ευχάριστο.13

Είναι κραυγαλέα η αισχρότητα τέτοιων δηλώσεων. Κατά πρώ
το λόγο, γιατί να χρησιμοποιούμε τις επιθέσεις στους Δίδυ
μους Πύργους ως δικαιολόγηση; Πολύ πιο φρικιαστικά εγκλή
ματα δεν λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο, όλη την ώρα; 
Κατά δεύτερον, ως προς τι καινοτομεί αυτή η ιδέα; Μήπως 
δεν ήταν η CIA εκείνη που δίδαξε στους στρατιωτικούς συμμά
χους των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική και στον Τρίτο Κόσμο 
την πρακτική των βασανιστηρίων επί δεκαετίες; Η υποκρισία 
συνεχίστηκε επί δεκαετίες... Ακόμα και το πολυσυζητημένο 
((φιλελεύθερο» επιχείρημα του Άλαν Ντέρσοβιτς είναι ύπο
πτο: «Δεν είμαι υπέρ των βασανιστηρίων, αν όμως πρόκειται 
να τα εφαρμόσετε, θα ήταν σαφώς καλύτερα να έχουν νομική 
έγκριση.» Η υποβόσκουσα λογική -((Δεδομένου ότι τα κάνου
με ούτως ή άλλως, καλύτερα να τα νομιμοποιήσουμε, αποτρέ- 
ποντας έτσι τις υπερβολές!» -είναι εξαιρετικά επικίνδυνη: 
δίνει νομιμότητα στα βασανιστήρια κι έτσι διανοίγει το χώρο

13. Newsweek, 5 Νοεμβρίου 2001, σ. 45.
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για επιπλέον παράνομα βασανιστήρια. Όταν, στην ίδια λογι
κή, ο Ντέρσοβιτς επιστρατεύει το επιχείρημα ότι τα βασανι
στήρια στην κατάσταση ((ωρολογιακής βόμβας» δεν αντιστρα- 
τεύονται τα δικαιώματα του κρατουμένου ως κατηγορουμένου 
(οι πληροφορίες που θα αποσπαστούν δεν θα χρησιμοποιηθούν 
εναντίον του σε μια ενδεχόμενη δίκη του, και τα βασανιστήρια 
γίνονται όχι ως τιμωρία αλλά για να αποσοβηθεί η επερχόμενη 
μαζική δολοφονία), η υποβόσκουσα προκείμενη είναι ακόμα 
πιο ανησυχητική: να συμπεράνουμε άραγε ότι θα πρέπει να 
επιτρέπεται ο βασανισμός ανθρώπων όχι ως τμήμα μιας τ ι
μωρίας που την αξίζουν αλλά απλώς επειδή γνωρίζουν κάτι; 
Γιατί τότε να μη νομιμοποιήσουμε επίσης τα βασανιστήρια 
των αιχμαλώτων πολέμου, οι οποίοι ίσως κατέχουν πληροφο
ρίες που ενδέχεται να σώσουν εκατοντάδες δικούς μας στρα
τιώτες; Ενάντια στην ειλικρίνεια του φιλελεύθερου Ντέρσο
βιτς, οφείλουμε λοιπόν παραδόξως να παραμείνουμε προσκολ- 
λημένοι στη φαινομενική ((υποκρισία»: Σύμφωνοι, κάλλιστα 
μπορούμε να φανταστούμε ότι, σε μια ιδιάζουσα κατάσταση, 
αντιμέτωποι με τον περίφημο ((αιχμάλωτο που γνωρίζει» και 
του οποίου τα λόγια μπορούν να σώσουν χιλιάδες ζωές, θα 
μπορούσαμε να καταφύγουμε στα βασανιστήρια -όμως ακόμα 
και σε μια τέτοια περίπτωση (ή μάλλον, ακριβώς σε μια τέ
τοια περίπτωση) είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μην εξυψώσουμε 
αυτή την απελπισμένη επιλογή σε καθολική αρχή' ακολουθών
τας την αναπόδραστη βιαιότητα του επείγοντος χαρακτήρα 
της στιγμής, απλώς οφείλουμε να το κάνουμε. Μόνο κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, σ’ αυτήν ακριβώς την ανικανότητα ή την απαγό
ρευση να εξυψώσουμε σε καθολική αρχή αυτό που αναγκαστή
καμε να πράξουμε, διατηρούμε ένα αίσθημα ενοχής, την επί
γνωση πως ό,τι κάναμε ήταν απαράδεκτο.

Κοντολογίς, τέτοιου είδους συζητήσεις, προτροπές να ((εί
μαστε δεκτικοί» θα πρέπει να αποτελούν για κάθε αυθεντικό 
φιλελεύθερο ενδείξεις ότι οι τρομοκράτες υπερτερούν. Και,
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κατά κάποιον τρόπο, δοκίμια σαν του Ώλτερ, που δεν συνηγο
ρούν ανοιχτά υπέρ των βασανιστηρίων, αλλά απλώς τα υπο
βάλλουν ως νόμιμα θέματα προς συζήτηση και αντιπαράθεση, 
είναι ακόμα πιο επικίνδυνα απ’ ό,τι μια ρητή αποδοχή των 
βασανιστηρίων: ενώ -προς το παρόν τουλάχιστον- μια ρητή 
επιδοκιμασία θα ήταν υπερβολικά σκανδαλιστική και ως εκ 
τούτου θα απορριπτόταν, το να εισάγουμε απλώς τα βασανι
στήρια ως νόμιμο θέμα μάς επιτρέπει να μελετάμε την ιδέα 
διατηρώντας παράλληλα τη συνείδησή μας καθαρή (((Και βέ
βαια είμαι κατά των βασανιστηρίων -ποιος θίγεται αν απλώς 
τα συζητάμε;!»). Μια τέτοια νομιμοποίηση των βασανιστη
ρίων ως θέματος αντιπαράθεσης απόψεων αλλάζει σαφώς πιο 
ριζικά το υπόβαθρο των ιδεολογικών προϋποθέσεων και επι
λογών απ’ ό,τι η κατηγορηματική υπεράσπισή τους- αλλάζει 
ολόκληρο το πεδίο ενώ, χωρίς την αλλαγή αυτή, η απερίφρα
στη υπεράσπιση παραμένει μια ιδιοσυγκρασιακή άποψη. Ε
δώ, το πρόβλημα αφορά τις θεμελιώδεις ηθικές προϋποθέσεις: 
και βέβαια μπορείτε να νομιμοποιήσετε τα βασανιστήρια με 
όρους βραχυπρόθεσμου κέρδους (επικαλούμενοι τη διάσωση 
εκατοντάδων ζωών) -τ ι γίνεται όμως με τις μακροπρόθεσμες 
συνέπειες στο συμβολικό σύμπαν μας; Πού σταματάμε; Γιατί 
να μη βασανίσουμε σκληραγωγημένους εγκληματίες ή έναν 
γονιό που απάγει το παιδί του από τη σύζυγο με την οποία 
έχει χωρίσει...; Η ιδέα ότι, αφότου απελευθερώσουμε το τζίνι 
από το μπουκάλι, τα βασανιστήρια μπορούν να συγκρατηθούν 
σε ένα «λογικό» επίπεδο αποτελεί τη χειρότερη φιλελεύθερη 
αυταπάτη -αν μη τι άλλο, μόνο και μόνο επειδή το παράδειγμα 
της ((ωρολογιακής βόμβας» είναι παραπλανητικό: ως επί το 
πλείστον, τα βασανιστήρια δεν γίνονται για να λυθεί μια κα
τάσταση «ωρολογιακής βόμβας» αλλά για εντελώς διαφορε
τικούς λόγους (για να τιμωρηθεί ή να καμφθεί ψυχολογικά ο 
εχθρός, για να τρομοκρατηθεί ο πληθυσμός που επιδιώκουμε 
να καθυποτάξουμε και για διάφορους παρεμφερείς λόγους).
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Κάθε συνεπής ηθική τοποθέτηση οφείλει να απορρίψει συλλή
βδην αυτού του είδους τον πραγματιστικό-ωφελιμιστικό συλ
λογισμό. Υποκύπτω και πάλι στον πειρασμό να κάνω ένα 
διανοητικό πείραμα: ας φανταστούμε ότι μια αραβική εφημε
ρίδα προτείνει να βασανιστούν αμερικανοί αιχμάλωτοι -και 
την έκρηξη σχολίων σχετικά με τη βαρβαρότητα και την έλ
λειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους των 
φονταμενταλιστών που θα προκαλούσε! Οφείλουμε βέβαια να 
έχουμε πλήρη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο η ευαισθησία 
μας απέναντι στα βασανιστήρια -δηλαδή η ιδέα ότι αντίκειν- 
ται σ’ αυτή καθαυτή την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου όντος- 
προέκυψε από την ιδεολογία του μοντέρνου καπιταλισμού: εν 
ολίγοις, η κριτική του καπιταλισμού είναι αποτέλεσμα της 
ίδιας της ιδεολογικής δυναμικής του καπιταλισμού, και όχι 
μιας εκτίμησής του σύμφωνα με κάποιο εξωγενές κριτήριο.

Το θέμα των βασανιστηρίων πολύ απέχει από το να απο- 
τελεί ένα μεμονωμένο συμβάν συνέχισε να συζητιέται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2002. Στις αρχές του Απριλίου, όταν οι 
Αμερικανοί συνέλαβαν τον Αμπού Ζουμπάιντα, τον φερόμενο 
ως υπ’ αριθμόν δύο της Αλ Κάιντα, το ερώτημα ((Θα ’πρεπε να 
υποβληθεί σε βασανιστήρια;» συζητήθηκε ανοιχτά στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Σε μια είδηση την οποία μετέδωσε το 
NBC στις 5 Απριλίου, ο ίδιος ο Ντόναλντ Ράμσφελντ δήλωσε 
ότι γ ι’ αυτόν προείχαν οι αμερικανικές ζωές και όχι τα ανθρώ
πινα δικαιώματα ενός υψηλόβαθμου τρομοκράτη, ενώ επιπλέ
ον επιτέθηκε στους δημοσιογράφους επειδή επέδειξαν τέτοια 
έγνοια για το καλό του Ζουμπάιντα* έτσι άνοιξε σαφώς το 
δρόμο για τη χρήση βασανιστηρίων. Εντούτοις, το πλέον θλι
βερό θέαμα το πρόσφερε ο Άλαν Ντέρσοβιτς ο οποίος, εν είδει 
φιλελεύθερης απάντησης στον Ράμσφελντ και ενώ αποδέχτη
κε ότι τα βασανιστήρια αποτελούν νόμιμο θέμα συζήτησης, 
στην πραγματικότητα επιχειρηματολόγησε σαν τους νομικι- 
στές αντιπάλους της εξολόθρευσης των Εβραίων στη Διάσκε
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ψη του Βάνζεε.* Οι επιφυλάξεις του βασίστηκαν σε δύο συγ
κεκριμένα σημεία: 1) η περίπτωση του Ζουμπάιντα δεν είναι 
μια σαφής περίπτωση της κατάστασης «ωρολογιακής βόμ
βας» -δεν έχει δηλαδή αποδειχθεί ότι πράγματι γνωρίζει τις 
λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης επικείμενης μαζικής τρο
μοκρατικής επίθεσης η οποία θα μπορούσε να αποτραπεί χάρη 
στην πρόσβαση στη γνώση του μέσω των βασανιστηρίων, και 
2) ο βασανισμός του δεν θα ήταν νόμιμος -προκειμένου να 
γίνει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε πρώτα να ξεκινήσει μια δημόσια 
συζήτηση και εν συνεχεία να τροποποιηθεί το Σύνταγμα των 
Ηνωμένων Πολιτειών και να κηρυχθεί δημοσίως σε ποιες πε
ριπτώσεις οι ΗΠΑ δεν θα συμμορφώνονται πλέον στη Συνθήκη 
της Γενεύης, που ρυθμίζει τη μεταχείριση των αιχμαλώτων... 
Αν υπάρχει κάτι σαν το μέγιστο ηθικό φιάσκο του φιλελευθε
ρισμού, ήταν αυτό.

Αυτή η αναφορά στη Διάσκεψη του Βάνζεε επ’ ουδενί απο
τελεί ρητορική υπερβολή. Αν πιστέψουμε το δραματοποιημένο 
ντοκιμαντέρ της ΗΒΟ, ένας γηραιός συντηρητικός νομικός, 
συγκλονισμένος από τις επιπτώσεις των προτεινόμενων μέ
τρων (την παράνομη εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων), δια- 
μαρτυρήθηκε κατά τη Διάσκεψη του Βάνζεε ως εξής: «Μα, 
επισκέφθηκα τον Φύρερ προ εβδομάδος και με διαβεβαίωσε 
επισήμως ότι κανένας Εβραίος δεν θα υποφέρει λόγω παρά
νομων βίαιων μέτρων!» Ο Ράινχαρντ Χάιντριχ, που προήδρευε 
στη συνάντηση, τον κοίταξε στα μάτια και του αποκρίθηκε, με 
ένα περιπαικτικό χαμόγελο: «Και είμαι βέβαιος ότι, αν του 
ξαναθέσετε το ίδιο ερώτημα, θα σας δώσει την ίδια διαβε
βαίωση!» Ο συντετριμμένος δικαστής έπιασε το νόημα, κα
τάλαβε ότι ο ναζιστικός λόγος λειτουργούσε σε δύο επίπεδα, 
ότι το επίπεδο των εκπεφρασμένων δηλώσεων συμπληρωνό
ταν από μια άλλη, αισχρή μη αναγνωρισμένη πλευρά. Αν μπο

*  20.1.1942, για την «Τελική Λύση». (Σ,τ.μ.)
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ρούμε να βασιστούμε στα διασωθέντα πρακτικά, τότε συμπε
ραίνουμε πως, καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης, αυτό ήταν 
το κεντρικό σημείο της έριδας ανάμεσα στα σκληροπυρηνικά 
υπηρεσιακά στελέχη και στους «νομικιστές» σαν τον δικαστή 
που συνέταξε τους ρατσιστικούς νόμους της Νυρεμβέργης: ενώ 
τόνιζε με πάθος πόσο πολύ μισούσε τους Εβραίους, επέμενε 
εντούτοις ότι δεν υπήρχαν κατάλληλα νομικά θεμέλια για τους 
ρατσιστικούς νόμους που επεξεργάζονταν. Κατά συνέπεια, το 
πρόβλημα για τους ((νομικιστές» δεν σχετιζόταν με τη φύση 
των μέτρων και ακόμα λιγότερο με τον ίδιο τον αντισημιτισμό, 
αλλά αφορούσε την έγνοια τους ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν 
προβλέπονταν από το νόμο -φοβούνταν να αντιμετωπίσουν την 
άβυσσο μιας απόφασης την οποία δεν κάλυπτε ο μεγάλος 
Άλλος του Νόμου, το νομικό επινόημα νομιμότητας. Σήμερα, 
με τη μεταπολιτική ρύθμιση της ζωής του Homo sacer, αυτή η 
τελευταία επιφύλαξη των ναζιστών νομικιστών έχει εξασθε- 
νήσει: δεν συντρέχει πλέον ανάγκη κάλυψης των διοικητικών 
μέτρων από τον μεγάλο Άλλο του Νόμου.

Αναπάντεχος πρόδρομος αυτής της παρα-νόμιμης [parale
gal] «βιοπολιτικής», όπου τα διοικητικά μέτρα αντικαθιστούν 
βαθμιαία το κράτος δικαίου, υπήρξε το δεξιό αυταρχικό κα
θεστώς του Αλφρέντο Στραίσνερ στην Παραγουάη κατά τις 
δεκαετίες του 1960 και του 1970, καθεστώς που οδήγησε τη 
λογική της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στο αξεπέραστο 
παράλογο άκρο του. Επί Στραίσνερ, η Παραγουάη ήταν -με 
όρους συνταγματικής τάξης- μια ((κανονική» κοινοβουλευτική 
δημοκρατία με διασφαλισμένες όλες τις ελευθερίες' εντούτοις, 
δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Στραίσνερ, 
όλοι ζούμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της παγ
κόσμιας πάλης ανάμεσα στην ελευθερία και τον κομμουνισμό, 
η πλήρης εφαρμογή του Συντάγματος αναβαλλόταν επ’ άπει
ρον, και είχε κηρυχθεί μόνιμη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 
Αυτή η κατάσταση αναστελλόταν μόνο για μια μέρα κάθε



ΑΠΟ TON HOMO SUCKER ΣΤΟΝ HOMO SACER 145

τέσσερα χρόνια, την ημέρα των εκλογών, ούτως ώστε να μπο
ρούν να δι εξαχθούν ελεύθερες εκλογές οι οποίες νομιμοποιού
σαν την κυριαρχία του Κόμματος των Εγχρώμων του Στραί- 
σνερ με πλειοψηφία 90% -αντάξια των κομμουνιστών αντιπά
λων του... Το παράδοξο είναι ότι αυτή η κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης ήταν η κανονική κατάσταση, ενώ η «κανονική» δη
μοκρατική ελευθερία ήταν η σύντομα εφαρμοσμένη εξαίρεση.

Μήπως αυτό το αλλόκοτο καθεστώς δεν εξέθεσε απλώς εκ 
των προτέρων την πιο ριζική συνέπεια μιας τάσης ευδιάκρι
της στις φιλελεύθερες-δημοκρατικές κοινωνίες μας μετά την 
11η Σεπτεμβρίου; Η ρητορεία σήμερα δεν επικαλείται άραγε 
μια παγκόσμια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στον πόλεμο 
κατά της τρομοκρατίας, η οποία νομιμοποιεί ολοένα και πε
ρισσότερες αναστολές των νόμιμων και άλλων δικαιωμάτων; 
Το δυσοίωνο στοιχείο στη δήλωση του Τζων Άσκροφτ ότι «οι 
τρομοκράτες χρησιμοποιούν την ελευθερία της Αμερικής σαν 
όπλο εναντίον μας» είναι, βέβαια, το προφανές αλλά άρρητο 
συμπέρασμα: συνεπώς, προκειμένου να «μας» υπερασπιστού
με, οφείλουμε να περιορίσουμε τις ελευθερίες μας... Εκείνο 
που καταδεικνύουν οι πολυάριθμες ιδιαζόντως προβληματικές 
δημόσιες δηλώσεις υψηλόβαθμων αμερικανών αξιωματούχων, 
ιδιαίτερα του Ντόναλντ Ράμσφελντ και του Τζων Άσκροφτ, 
καθώς και η εκρηκτική επίδειξη «αμερικανικού πατριωτι
σμού» μετά την 11η Σεπτεμβρίου (οι πανταχού παρούσες ση
μαίες κτλ.) είναι ακριβώς η λογική της κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης: το κράτος δικαίου δυνητικά αναστέλλεται' θα πρέπει 
να αναγνωριστεί στο κράτος το δικαίωμα να επιβάλει την 
κυριαρχία του χωρίς «υπερβολικούς» νομικούς περιορισμούς, 
δεδομένου ότι, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Μπους αμέσως μετά 
την 11η Σεπτεμβρίου, η Αμερική βρίσκεται σε εμπόλεμη κα
τάσταση. Μα το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι η Αμερική κα
ταφανώς δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, τουλάχιστον όχι 
με την παλιά συμβατική σημασία του όρου (για τη μεγάλη
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πλειονότητα του κόσμου, η καθημερινή ζωή συνεχίζεται ενώ ο 
πόλεμος παραμένει η αποκλειστική υπόθεση των κρατικών 
φορέων): κατ’ αυτό τον τρόπο, απαλείφεται η ίδια η διάκριση 
μεταξύ εμπόλεμης κατάστασης και κατάστασης ειρήνης, 
μπαίνουμε σε μιαν εποχή κατά την οποία η ίδια η κατάσταση 
ειρήνης μπορεί να είναι ταυτοχρόνως κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης.

Τέτοια παράδοξα επίσης μας παρέχουν το κλειδί για να 
κατανοήσουμε πώς συσχετίζονται οι δύο λογικές της κατάστα
σης εκτάκτου ανάγκης, η σημερινή φιλελεύθερη-ολοκληρωτική 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που επιβάλλει ο «πόλεμος κατά 
της τρομοκρατίας» και η αυθεντική επαναστατική κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης, την οποία πρώτος άρθρωσε ο απόστολος 
Παύλος σε ό,τι χαρακτήρισε ως έκτακτη ανάγκη του «τέλους 
του χρόνου» που πλησιάζει. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: όταν 
ένας κρατικός θεσμός κηρύσσει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, 
αυτό το κάνει εξ ορισμού ως τμήμα μιας απεγνωσμένης στρα
τηγικής να αποφνγει την αληθινή έκτακτη ανάγκη και να ε
πιστρέφει στην ((κανονική ροή των πραγμάτων». Τπάρχει ένα 
κοινό γνώρισμα σε όλες τις αντιδραστικές ανακηρύξεις ((κα
ταστάσεων εκτάκτου ανάγκης»: όλες εναντιώθηκαν σε κάποια 
λαϊκή αναταραχή («σύγχυση») και παρουσιάστηκαν ως από
φαση για την παλινόρθωση της κανονικότητας. Στην Αργεντι
νή, στη Βραζιλία, στην Ελλάδα, στη Χιλή, στην Τουρκία, οι 
στρατιωτικοί κήρυξαν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης προκει- 
μένου να χαλιναγωγήσουν το ((χάος» μιας γενικής πολιτικο
ποίησης: ((αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει- ο κόσμος πρέ
πει να επιστρέφει στις κανονικές ασχολίες του, η εργασία 
πρέπει να συνεχιστεί!» Εν ολίγοις, οι αντιδραστικές ανακη
ρύξεις κατάστασης εκτάκτου ανάγκης αποτελούν απεγνωσμέ
νη άμυνα ενάντια στην αληθινή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Στην ίδια λογική, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να διακρί
νουμε το πραγματικά νεοφανές στον κατάλογο των πέντε κρα
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τών που οι ΗΠΑ θεωρούν δυνητικούς στόχους των ατομικών 
όπλων τους (όχι μόνον το Ιράκ, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα αλλά 
και την Κίνα και τη Ρωσία): προβληματικός δεν είναι ο κα
τάλογος αυτός καθαυτόν, αλλά η υποβόσκουσα αρχή του -ήτοι 
η εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα της αναμέτρησης του Ψυ
χρού Πολέμου, σύμφωνα με τον οποίο καθεμιά από τις υπερ- 
δυνάμεις διακήρυττε δημοσίως ότι επ’ ουδενί θα χρησιμο
ποιούσε πρώτη ατομικά όπλα: η χρήση τους παρέμενε η απει
λή της Ισορροπίας του Τρόμου που, παραδόξως, εγγυώνταν ότι 
δεν θα ξεσπούσε καμία σύρραξη πέραν ορισμένων ορίων. Τώ
ρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκήρυξαν αυτή την εγγύηση και 
δήλωσαν δημοσίως ότι διατίθενται να είναι οι πρώτες που θα 
χρησιμοποιήσουν ατομικά όπλα στο πλαίσιο του πολέμου κατά 
της τρομοκρατίας, ακυρώνοντας έτσι το χάσμα ανάμεσα σε 
κανονικό και ατομικό πόλεμο, παρουσιάζοντας δηλαδή τη χρή
ση ατομικών όπλων ως τμήμα ενός «κανονικού» πολέμου. 
Σχεδόν μπαίνω στον πειρασμό να θέσω το ζήτημα με καντια
νούς φιλοσοφικούς όρους: στον Ψυχρό Πόλεμο, το status των 
ατομικών όπλων ήταν «υπερβατολογικό», ακόμα και νοούμενο 
(δεν προβλεπόταν η χρήση τους σε κανέναν πραγματικό πόλε
μο αλλά μάλλον ονομάτιζαν το όριο της ολικής καταστροφής 
την οποία κάθε «εμπειρικός» πόλεμος όφειλε να αποφύγει)· 
ενώ τώρα, με το νέο δόγμα Μπους, η χρήση ατομικών όπλων 
ανάγεται απλώς σε ένα επιπλέον εμπειρικό («παθολογικό») 
στοιχείο του πολέμου.

Νά και μια άλλη όψη της ίδιας μεταβολής: τον Φεβρουάριο 
του 2002, ανακοινώθηκε -αλλά γρήγορα μπήκε στο συρτάρι- 
κάποιο σχέδιο για την εγκαθίδρυση ενός «Γ  ραφείου Στρατη
γικής Επιρροής» που, μεταξύ των καταγεγραμμένων καθη
κόντων του, θα αναλάμβανε να διασπείρει ψεύδη στα ξένα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να προπαγανδίσει την εικό
να των ΗΠΑ ανά τον κόσμο. Το πρόβλημα με το εν λόγω γρα
φείο δεν ήταν απλώς η ρητή αποδοχή του ψεύδους· αφορούσε
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μάλλον το ότι ακολουθούσε τη λογική της εξής δήλωσης: «Αν 
υπάρχει κάτι χειρότερο από έναν άνθρωπο που ψεύδεται, είναι 
ο άνθρωπος ο ανίσχυρος να μείνει πιστός στα ψέματά του!» (Η 
φράση αυτή αναφέρεται στην αντίδραση μιας γυναίκας απέ
ναντι στον εραστή της, που ήθελε να κάνουν σεξ με κάθε άλλον 
τρόπο εκτός της διείσδυσης, ούτως ώστε να μη λέει ψέματα 
στη σύζυγό του υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σεξουαλική επαφή 
με άλλη γυναίκα -κοντολογίς, ήθελε να το παίξει Κλίντον. 
Ήταν απολύτως δικαιολογημένος ο ισχυρισμός της ερωμένης 
ότι, σε τέτοιες συνθήκες, το ξεκάθαρο ψέμα -να αρνηθεί ότι 
έχει εξωσυζυγικές σχέσεις- θα ήταν πολύ πιο έντιμο από τη 
στρατηγική που είχε επιλέξει, αυτή του ψεύδους με την επι
κάλυψη της αλήθειας.) Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιον που το 
σχέδιο γρήγορα μπήκε στο συρτάρι: αποτελεί αυτοαναίρεση 
για έναν κυβερνητικό φορέα να ανακοινώνει δημοσίως ότι σκο
πός του είναι, μεταξύ άλλων, να διαδίδει ψεύδη. Αυτό βέβαια 
σημαίνει ότι η επίσημη διασπορά ψεμάτων θα συνεχιστεί: η 
ιδέα ενός κυβερνητικού φορέα άμεσα αφιερωμένου στο ψέμα 
παραήταν, κατά κάποιον τρόπο, έντιμη -έπρεπε να μπει στο 
συρτάρι ακριβώς για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
διάδοση ψεμάτων.

Όσον αφορά το σημείο αυτό, ο Καρλ Σμιτ μάς διδάσκει ότι 
η διάκριση φίλος/εχθρός ποτέ δεν αναπαριστά απλώς μια γε- 
γονική διαφορά: ο εχθρός είναι εξ ορισμού, πάντα -τουλάχι
στον μέχρις ενός ορισμένου σημείου- αόρατος' μοιάζει σαν να 
’ταν ένας από εμάς' δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμος -και αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο το μεγάλο πρόβλημα και καθήκον 
της πολιτικής πάλης είναι να παράσχει/να κατασκευάσει μιαν 
αναγνωρίσιμη εικόνα του εχθρού. (Εξάλλου, αυτό δείχνει γιατί 
οι Εβραίοι είναι ο εχθρός par excellence: όχι μόνον αποκρύ
πτουν την αληθινή εικόνα τους ή το περίγραμμά της, αλλά και 
τελικά δεν υπάρχει τίποτα κάτω από την απατηλή εμφάνισή 
τους. Οι Εβραίοι υπολείπονται στην «εσωτερική μορφή» που
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προσιδιάζει σε κάθε αμιγή εθνική ταυτότητα: είναι ένα μη- 
έθνος μεταξύ εθνών, η εθνική υπόστασή τους έγκειται ακριβώς 
στην απουσία υπόστασης, σε μιαν άμορφη απεριόριστη πλα
στικότητα...). Εν ολίγοις, «η αναγνώριση του εχθρού» είναι 
πάντα μια επιτελεστική διαδικασία η οποία, εν αντιθέσει προς 
τις απατηλές εμφανίσεις, φέρνει στο φως/κατασκευάζει το 
«αληθινό πρόσωπο» του εχθρού. Εδώ ο Σμιτ αναφέρεται στην 
καντιανή κατηγορία της EinbiMimgskraft, της υπερβατολογι
κής δύναμης της φαντασίας: προκειμένου να αναγνωρίσουμε 
τον εχθρό, δεν αρκεί η εννοιακή υπαγωγή σε προϋπάρχουσες 
κατηγορίες· οφείλουμε να ((σχηματοποιήσουμε» τη λογική 
μορφή [figure] του Εχθρού, αποδίδοντάς του συγκεκριμένα 
απτά γνωρίσματα που τον καθιστούν κατάλληλο στόχο μίσους 
και αγώνα.

Μετά το 1990 και την κατάρρευση των κομμουνιστικών 
κρατών που παρείχαν τη μορφή του ψυχροπολεμικού εχθρού, 
η δυτική δύναμη της φαντασίας εισήλθε σε μια δεκαετία σύγ
χυσης και αναποτελεσματικότητας· αναζητούσε τις πρόσφο
ρες «σχηματοποιήσεις» για τη μορφή του Εχθρού, ξεκινώντας 
από αφεντικά των καρτέλ ναρκωτικών και φτάνοντας σε μια 
σειρά πολεμάρχων των λεγόμενων ((ταραχοποιών κρατών» 
[rogue states] (Σαντάμ, Νοριέγκα, Αϊντίντ, Μιλόσεβιτς...), δί
χως όμως να σταθεροποιηθεί σε μία κεντρική εικόνα. Μόνο με 
την 11η Σεπτεμβρίου ανέκτησε αυτή η φαντασία τη δύναμή 
της, κατασκευάζοντας την εικόνα του Οσάμα Μπιν Λάντεν, 
του ισλαμιστή φονταμενταλιστή par excellence, και της Αλ 
Κάιντα, του «αόρατου» δικτύου του. Επιπλέον, αυτό σημαίνει 
ότι οι πλουραλιστικές και ανεκτικές φιλελεύθερες δημοκρα
τίες μας παραμένουν βαθιά «σμιτιανές»: εξακολουθούν να βα
σίζονται στην πολιτική Einbildungskraft για να τους παράσχει 
την κατάλληλη μορφή που αποκαλύπτει τον αόρατο Εχθρό. 
Μακράν από το να αναστέλλει τη «δυαδική» λογική του «Φί
λος/Εχθρός», το γεγονός ότι αυτός ο Εχθρός ορίζεται ως ο
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φονταμενταλιστής αντίπαλος της πλουραλιστικής ανεκτικότη
τας απλώς της προσθέτει μιαν αναστοχαστική χροιά. Και βέ
βαια, το τίμημα της «επιστροφής στην κανονικότητα)) είναι 
ότι η μορφή του Εχθρού υφίσταται μια θεμελιώδη αλλαγή: δεν 
πρόκειται πλέον για την κακή Αυτοκρατορία, δηλαδή για μιαν 
άλλη εδαφική οντότητα (ένα κράτος ή μια ομάδα κρατών) αλλά 
για ένα παράνομο, μυστικό -σχεδόν εικονικό- παγκόσμιο δί
κτυο όπου η ανομία (η εγκληματικότητα) συμπίπτει με τον 
«φονταμενταλιστικό» ηθικοθρησκευτικό φανατισμό -και εφό- 
σον η εν λόγω οντότητα δεν έχει κανένα θετικό νομικό status, 
αυτός ο νέος αστερισμός επιφέρει το τέλος του διεθνούς δικαίου 
που -τουλάχιστον από τις απαρχές της νεωτερικότητας- ρύθ
μιζε τις διακρατικές σχέσεις.

Όταν ο Εχθρός χρησιμεύει ως «σημείο διαρραφής» (ως 
λακανικό point de caption) του ιδεολογικού χώρου μας, τούτο 
συμβαίνει προκειμένου να ενοποιήσει το πλήθος των πραγμα
τικών πολιτικών αντιπάλων με τους οποίους αλληλοδρούμε 
στους αγώνες μας. Έτσι, ο σταλινισμός κατασκεύασε κατά 
τη δεκαετία του 1930 τον φορέα του Ιμπεριαλιστικού Μονο
πωλιακού Κεφαλαίου για να αποδείξει ότι οι φασίστες και οι 
σοσιαλδημοκράτες (οι «Σοσιαλφασίστες») ήταν «δίδυμα α
δέλφια)), το «αριστερό και το δεξί χέρι του μονοπωλιακού 
κεφαλαίου)). 'Ετσι και ο ίδιος ο ναζισμός κατασκεύασε την 
«πλουτοκρατική-μπολσεβίκικη δολοπλοκία» ως κοινό φορέα 
που απειλεί την ευημερία του γερμανικού έθνους. To caption- 
nage είναι αυτή ακριβώς η επιχείρηση μέσω της οποίας ταυ- 
τοποιούμε/κατασκευάζουμε έναν και μοναδικό φορέα που «κι
νεί τα νήματα» στην πραγματικότητα, πίσω από το πλήθος 
των πραγματικών αντιπάλων. Και μήπως δεν ισχύει ακριβώς 
το ίδιο για τον σημερινό «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας»; 
Μήπως η μορφή του τρομοκράτη Εχθρού δεν αποτελεί επίσης 
μια συμπύκνωση δύο αντίθετων μορφών, του αντιδραστικού 
«φονταμενταλιστή» και του αριστερού που διαμαρτύρεται; Ο
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τίτλος του άρθρου του Μπρους Μπάρκοτ στο New York Times 
Magazine την Κυριακή 7 Απριλίου 2002 -((Το χρώμα της 
εγχώριας τρομοκρατίας είναι πράσινο»- τα λέει όλα: για τη 
βομβιστική ενέργεια στην Οκλαχόμα και, κατά πάσα πιθανό
τητα επίσης για τον πανικό με τον άνθρακα, δεν ευθύνονται οι 
δεξιοί φονταμενταλιστές αλλά οι Πράσινοι, που δεν σκότωσαν 
άνθρωπο.

Το αληθινά δυσοίωνο, αν και ελάχιστα εμφανές γνώρισμα 
όλων των παραπάνω φαινομένων είναι η μεταφορική καθολί- 
κευση του σημαίνοντος «τρομοκρατία»· το μήνυμα της αμερι
κανικής τηλεοπτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών την 
άνοιξη του 2002 ήταν «Όταν αγοράζετε ναρκωτικά, προμηθεύ
ετε χρήματα στους τρομοκράτες!» -η «τρομοκρατία» εξυψώ
νεται έτσι βαθμιαία σε ένα κρυφό καθολικό ισοδύναμο όλων 
των κοινωνικών δεινών.
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Όπως συχνά τόνιζε ο Φρόυντ, το κεντρικό γνώρισμα των ο
νείρων στα οποία ο ονειρευόμενος εμφανίζεται γυμνός μπρο
στά σε πλήθος, το στοιχείο που προκαλεί άγχος, είναι το αλλό
κοτο γεγονός ότι κανένας δεν φαίνεται να νοιάζεται για τη 
γύμνια του: ο κόσμος απλώς προσπερνά σαν να ’ταν όλα φυ
σιολογικά. .. Δεν μοιάζει άραγε αυτό με την εφιαλτική σκηνή 
καθημερινής ρατσιστικής βίας της οποίας υπήρξα μάρτυρας 
στο Βερολίνο το 1992; Αρχικά, μου φάνηκε ότι, στο απέναντι 
πεζοδρόμιο, ένας Γερμανός και ένας Βιετναμέζος απλώς έ
παιζαν κάποιο φιλικό παιχνίδι χορεύοντας περίπλοκα ο ένας 
γύρω από τον άλλον -μου χρειάστηκε κάμποσος χρόνος για να 
συλλάβω ότι έβλεπα μια πραγματική περίπτωση ρατσιστικής 
παρενόχλησης: όπου κι αν στρεφόταν ο σαστισμένος και φο
βισμένος Βιετναμέζος, ο Γερμανός τού έκλεινε το δρόμο, δεί- 
χνοντάς του έτσι ότι δεν υπάρχει μέρος να πάει, δεν υπάρχει 
διέξοδος γ ι’ αυτόν εκεί, στο Βερολίνο. Η αρχική μου παρανόη
ση είχε δύο αίτια: πρώτον, το γεγονός ότι ο Γερμανός παρε- 
νοχλούσε τον Βιετναμέζο με παράξενα κωδικοποιημένο τρόπο, 
σεβόμενος ορισμένα όρια, χωρίς να φτάσει μέχρι του σημείου 
να ασκήσει φυσική βία- βασικά, δεν τον άγγιξε καμία στιγμή, 
απλώς του έκλεινε τον δρόμο. Και βέβαια, το δεύτερο αίτιο 
ήταν το γεγονός ότι οι διαβάτες (το περιστατικό συνέβη σε 
έναν πολυσύχναστο δρόμο, όχι σε μια σκοτεινή γωνία!) απλού
στατα αγνόησαν -ή μάλλον προσποιήθηκαν ότι αγνοούν- αυτό 
που συνέβαινε, αποστρέφοντας το βλέμμα τους ενώ προσπερ
νούσαν βιαστικά σαν να μη συνέβαινε τίποτα το ιδιαίτερο. Η
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διαφορά ανάμεσα σε τούτη την «ήπια» παρενόχληση και στις 
κτηνώδεις φυσικές επιθέσεις των νεοναζί είναι άραγε ό,τι έχει 
απομείνει από τη διαφορά μεταξύ πολιτισμού και βαρβαρότη
τας; Αυτή η «ήπια» παρενόχληση δεν ήταν, κατά κάποιον 
τρόπο, χειρότερη; Επέτρεψε στους περαστικούς να την αγνοή
σουν και να τη δεχτούν σαν ένα συνηθισμένο περιστατικό, κάτι 
που αποκλείεται να συνέβαινε σε περίπτωση άμεσης άσκησης 
φυσικής βίας. Μπαίνω μάλιστα στον πειρασμό να ισχυριστώ 
ότι μια παρόμοια άγνοια, ένα είδος ηθικής εποχής, τίθεται σε 
λειτουργία όταν οδηγούμαστε να μεταχειριστούμε τον άλλον 
ως Homo sacer -πώς μπορούμε τότε να διαφύγουμε από τη 
δυσχερή αυτή κατάσταση;

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2002 έλαβε χώρα στο 
Ισραήλ ένα συμβάν που άνοιξε μια νέα εποχή: η οργανωμένη 
άρνηση εκατοντάδων εφέδρων να υπηρετήσουν στα κατεχόμε- 
να εδάφη. Αυτοί οι refiisemks (όπως αποκαλούνται) δεν είναι 
απλώς «ειρηνιστές»: στις δημόσιες διακηρύξεις τους, τόνισαν 
ότι έκαναν το καθήκον τους πολεμώντας για το Ισραήλ στους 
πολέμους εναντίον των αραβικών κρατών, και μάλιστα κά
ποιοι παρασημοφορήθηκαν επανειλημμένος. Ισχυρίζονται α
πλώς (και πάντοτε υπάρχει κάτι το απλό σε μια ηθική πράξη)1 
ότι αδυνατούν να συγκατανεύσουν να πολεμήσουν «προκειμέ- 
νου να εξουσιάσουν, να εκδιώξουν, να οδηγήσουν στη λιμοκτο-

1. Οι ωραίες φράσεις που παίζουν κρίσιμο ιστορικό ρόλο συνίστανται, 
κατά κανόνα, σε ταυτολογικές κοινοτοπίες -από τη φράση της Ρόζας 
Λούξεμπουργκ «ελευθερία είναι η ελευθερία για όσους σκέφτονται δια
φορετικά» μέχρι τη διάσημη προειδοποίηση του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ σ’ 
εκείνους που δεν ήταν διατεθειμένοι να ακολουθήσουν την περεστρόικα 
του: «Δεν θα πρέπει να καθυστερήσει κανείς πολύ, ειδάλλως θα τον τι
μωρήσει η ίδια η ζωή.» Συνεπώς, εκείνο που μετρούσε δεν ήταν το πε
ριεχόμενο των εν λόγω φράσεων αλλά καθαρά ο δομικός ρόλος τους -αν τη 
δήλωση της Λούξεμπουργκ την είχε κάνει ένας φιλελεύθερος κριτικός της 
μπολσεβίκικης επανάστασης, θα είχε προ πολλού λησμονηθεί.
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via και να εξευτελίσουν έναν ολόκληρο λαό». Οι ισχυρισμοί 
τους θεμελιώνονται από λεπτομερείς περιγραφές των θηριω
διών που διέπραξαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, από 
παιδοκτονίες μέχρι καταστροφές παλαιστινιακών περιουσιών. 
Ορίστε τι λέει ο Ζιλ Νέμες για την ((εφιαλτική πραγματικό
τητα των κατεχόμενων» στον δικτυακό τόπο των διαμαρτυρό- 
μενων εφέδρων (seruv.oig.il):

Ο ι φίλοι μου -που εξαναγκάζουν έναν ηλικιωμένο άνδρα να ατι
μαστεί, τραυματίζουν παιδιά, κακομεταχειρίζονται ανθρώπους 
για  πλάκα, και στη συνέχεια κομπάζουν γ ι ’ αυτό, γελούν με 
τούτη την τρομερή βαναυσότητα. Δεν είμα ι σίγουρος ότι θέλω 
ακόμα να τους αποκαλώ φίλους μου. Αφέθηκαν να χάσουν την 
ανθρωπιά τους, όχι από καθαρή μοχθηρία, αλλά επειδή είναι 
πάρα πολύ δύσκολο να τη χειρ ιστεί κανείς με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο.

Έγινε έτσι αντιληπτή μια ορισμένη πραγματικότητα, αυτή 
των εκατοντάδων μικρών -και όχι τόσο μικρών- εξευτελι- 
σμών στους οποίους υποβάλλονται οι Παλαιστίνιοι —πως οι 
Παλαιστίνιοι αλλά ακόμα και οι Ισραηλινοί Άραβες (επίσημα 
πολίτες του Ισραήλ με πλήρη δικαιώματα), αδικούνται στην 
παροχή νερού, σε συμφωνίες ιδιοκτησίας, και ούτω καθεξής. 
Όμως ακόμα σημαντικότερη απ’ όλα τούτα είναι η συστημα
τική «μικρο-πολιτική» των ψυχολογικών εξευτελισμών: τους 
Παλαιστινίους τους μεταχειρίζονται κατά βάση σαν κακά παι
διά που πρέπει να τα επαναφέρουν σε έναν έντιμο βίο μέσω 
άτεγκτης πειθαρχίας και τιμωριών. Σκεφτείτε μόνο τη φαι- 
δρότητα της κατάστασης όπου οι παλαιστινιακές δυνάμεις 
ασφαλείας βομβαρδίζονται ενώ ταυτοχρόνως τούς ασκούνται 
πιέσεις να πατάξουν τους τρομοκράτες της Χαμάς. Πώς γ ί
νεται να τους ζητείται να διατηρήσουν την ελάχιστη αυθεντία 
στα μάτια του παλαιστινιακού πληθυσμού αν εξευτελίζονται 
καθημερινά από τις εναντίον τους επιθέσεις και όταν, επιπλε-
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ον, καλούνται απλώς να τις υπομείνουν -αν αμυνθούν και αντα
παντήσουν, πάλι απορρίπτονται ως τρομοκράτες; Προς τα 
τέλη του Μαρτίου του 2002, η κατάσταση αυτή έφτασε στο 
γελοίο απόγειό της: ο Αραφάτ βρισκόταν εγκλωβισμένος και 
απομονωμένος σε τρία δωμάτια του στρατηγείου του στη Ρα- 
μάλα ενώ συγχρόνως του ζητούσαν να σταματήσει την τρομο
κρατία, σαν να είχε απόλυτη εξουσία πάνω στους Παλαιστι
νίους. .. Κοντολογίς, μήπως στον τρόπο με τον οποίο οι Ισραη- 
λινοί μεταχειρίζονται την Παλαιστινιακή Αρχή (εξαπολύον- 
τας στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της και απαιτώντας ταυ- 
τοχρόνως να πατάξει τους τρομοκράτες στο εσωτερικό της 
περιοχής της) δεν βρίσκουμε ένα είδος πραγματιστικού παρα
δόξου, όπου το ρητό μήνυμα (η εντολή να σταματήσουν την 
τρομοκρατία) ανατρέπεται από το άρρητο μήνυμα που εμπε
ριέχεται στον ίδιο τον τρόπο εκφοράς του ρητού μηνύματος; 
Δεν είναι οφθαλμοφανές ότι η Παλαιστινιακή Αρχή μπαίνει, 
μέσω της παραπάνω διαδικασίας, σε μιαν αδύνατη θέση: να 
καταστείλει τον ίδιο τον λαό της ενώ δέχεται τα πυρά των 
Ισραηλινών; Και τούτο δεν σημαίνει άραγε ότι η αληθινή εντο
λή είναι μάλλον η αντίθετη: σας διατάσσουμε να μας αντιστα- 
θείτε, ούτως ώστε να σας συντρίψονμε; Με άλλα λόγια, μή
πως ο αληθινός στόχος της τωρινής εισβολής των Ισραηλινών 
στα παλαιστινιακά εδάφη δεν είναι να εμποδίσει μελλοντικές 
τρομοκρατικές επιθέσεις αλλά στην πραγματικότητα να «κά
ψει τις γέφυρες», να ανεβάσει το μίσος σε επίπεδο τέτοιο που 
θα αποκλείσει οποιαδήποτε ειρηνική λύση στο προβλεπόμενο 
μέλλον;

Τον παραλογισμό της αμερικανικής άποψης τον εξέφρασε 
τέλεια ένα τηλεοπτικό σχόλιο του Νιουτ Γκίνγκριτς τον Απρί
λιο του 2002: «Δεδομένου ότι ο Αραφάτ όντως είναι επικεφα
λής μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, θα αναγκαστούμε να τον 
καθαιρέσουμε και να τον αντικαταστήσουμε με έναν νέο, δη
μοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη, διατεθειμένο να συνάψει συμφω-
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via με το ισραηλινό κράτος.» Δεν πρόκειται για κενό παράδο
ξο, αλλά για τμήμα της πραγματικότητας: ο Χαμίντ Καρζάι 
στο Αφγανιστάν είναι ήδη «ένας δημοκρατικός ηγέτης έξωθεν 
επιβεβλημένος σε έναν λαό». Όταν ο Καρζάι, ο «μεταβατικός 
ηγέτης» που διόρισαν οι Αμερικανοί τον Νοέμβριο του 2001, 
εμφανίζεται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας μας, φορά πάν
τοτε τα ίδια ρούχα, που φαντάζουν σαν ελκυστική εκμοντερ- 
νισμένη εκδοχή παραδοσιακής αφγανικής ενδυμασίας (μάλλι
νος σκούφος και πουλόβερ κάτω από ένα πιο μοντέρνο παλτό, 
κτλ.) -η φυσιογνωμία του μοιάζει έτσι σαν ανάγλυφη απεικό
νιση της αποστολής του, που συνίσταται στον συνδυασμό του 
εκσυγχρονισμού με ό,τι καλύτερο διαθέτει η παλιά αφγανική 
παράδοση... αλλά ας μην εκπλησσόμαστε, αφού αυτή η ενδυ
μασία είναι πόνημα κορυφαίου δυτικού σχεδιαστή! Ο Καρζάι, 
με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αποτελεί την καλύτερη με
ταφορά για το status του ίδιου του Αφγανιστάν σήμερα. Το 
πραγματικό πρόβλημα είναι αναμφίβολα το εξής: κι αν δεν 
υπάρχει «πραγματικά δημοκρατική» (με την αμερικανική ση
μασία του όρου βέβαια) σιωπηλή παλαιστινιακή πλειοψηφία; 
Κ ι αν ένας «νέος δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης» αποδει- 
κνυόταν ακόμα πιο αντιισραηλινός, αφού το Ισραήλ όντως 
εφαρμόζει συστηματικά τη λογική της συλλογικής ευθύνης 
και τιμωρίας, καταστρέφοντας, παραδείγματος χάριν, τα σπί
τια ολόκληρης της ευρύτερης οικογένειας κάθε υπόπτου για 
τρομοκρατία; Το θέμα δεν είναι αυτή καθαυτή η απάνθρωπη 
αυθαίρετη μεταχείριση αλλά μάλλον το γεγονός ότι οι Παλαι
στίνιοι στα κατεχόμενα εδάφη δεν είναι πολίτες με πλήρη 
δικαιώματα αλλά υποβιβάζονται στο status του Ηοτηο sacer, 
του αντικειμένου πειθαρχικών μέτρων και/ή ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Οι refuseniks κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν 
το πέρασμα από τον Ηοτηο sacer στον «πλησίον»: μεταχειρί
ζονται τους Παλαιστινίους όχι ως «ισότιμους πολίτες με πλήρη 
δικαιώματα» αλλά ως πλησίον με την αυστηρή ιουδαιοχρι-
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στιανική σημασία.2 Και, στην πραγματικότητα, αυτό είναι το 
δύσκολο ηθικό τεστ για τους Ισραηλινούς σήμερα: «Αγάπα τον 
πλησίον σου!» είτε σημαίνει «Αγάπα τους Παλαιστινίους!» 
(που είναι οι πλησίον τους par excellence) είτε δεν σημαίνει 
τίποτε απολύτως.

Απέναντι στην άρνηση αυτή, την οποία -και είναι ενδεικτι
κό- τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υποτίμησαν, κανένας ενθου
σιασμός δεν φαντάζει υπερβολικός: μια τέτοια χειρονομία 
χάραξης του ορίου, άρνησης συμμετοχής αποτελεί αυθεντική 
ηθική πράξη. Εδώ ακριβώς, σε πράξεις τέτοιου είδους -όπως 
θα το έθετε ο απόστολος Παύλος- δεν υπάρχουν πλέον Εβραίοι 
ή Παλαιστίνιοι, πλήρη μέλη της πολιτείας και Homo sacer... 
Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να είμαστε αναιδώς πλατωνικοί: 
αυτό το «Όχι!» κατονομάζει τη θαυματουργή στιγμή κατά την 
οποία η αιώνια Δικαιοσύνη εμφανίζεται στιγμιαία στην προ
σωρινή σφαίρα της εμπειρικής πραγματικότητας. Η επίγνω
ση στιγμών σαν κι αυτήν συνιστά το καλύτερο αντίδοτο στον 
αντισημιτικό πειρασμό, τον συχνά σαφώς ανιχνεύσιμο μεταξύ 
των επικριτών της ισραηλινής πολιτικής. Την ευπάθεια της 
παρούσας παγκόσμιας συγκυρίας την εκφράζουν με τον καλύ
τερο τρόπο τα απλά διανοητικά πειράματα: αν μαθαίναμε ότι 
η ζωή στη γη απειλούνταν (ας πούμε, ότι ένας γιγαντιαίος 
αστεροειδής επρόκειτο σίγουρα να προσκρούσει στον πλανήτη 
μας μετά από οκτώ μήνες), πόσο ασήμαντοι και γελοίοι θα 
φάνταζαν ξαφνικά ot πιο παθιασμένοι ιδεολογικοπολιτικοί α

2. Οφείλουμε εδώ να επισημάνουμε τη διαφορά μεταξύ αυτής της 
ιουδαιοχριστιανικής αγάπης για τον πλησίον και της βουδιστικής συμπό
νιας απέναντι στο άλγος: αυτή η συμπόνια δεν αναφέρεται στον «πλησίον» 
με την έννοια της αγχωτικής αβύσσου της επιθυμίας του Άλλου, αλλά 
τελικώς στο άλγος που εμείς οι άνθρωποι μοιραζόμαστε με τα ζώα (αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο, σύμφωνα με το δόγμα της μετενσάρκωσης, 
ένας άνθρωπος μπορεί να ξαναγεννηθεί ζώο).
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γώνες μας... Από την άλλη πλευρά, για να πάρουμε μια πι
θανώς πιο ρεαλιστική προσδοκία, αν πραγματοποιούνταν μια 
άνευ προηγουμένου τρομοκρατική επίθεση (φέρ’ ειπείν, η ατο
μική καταστροφή της Νέας Τόρκης και της Ουάσινγκτον ή η 
δηλητηρίαση εκατομμυρίων ανθρώπων από χημικά όπλα), πώς 
κάτι τέτοιο θα άλλαζε τη συνολική αντίληψή μας για την κα
τάσταση; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο ενδεχομένως 
φαντάζει. Εντούτοις, εκείνο που, ακόμα και από τη σκοπιά 
τέτοιων ολικών καταστροφών, δεν θα φαινόταν γελοίο ή ασή
μαντο είναι οι «αδύνατες» ηθικές πράξεις. Ειδικά τώρα (την 
άνοιξη του 2002), όταν ο κύκλος της βίας μεταξύ Ισραηλινών 
και Παλαιστινίων έχει εγκλωβιστεί σε μια δική του προωστή- 
ρια δυναμική, φαινομενικά ανεπηρέαστη ακόμα και από τις 
αμερικανικές παρεμβάσεις, μόνο μια θαυματουργή πράξη 
μπορεί να διακόψει αυτόν τον κύκλο.

Έχουμε σήμερα το καθήκον να ιχνηλατούμε τέτοιες πρά
ξεις, τέτοιες ηθικές στιγμές. Η χειρότερη αμαρτία είναι να τις 
διαλύσουμε στην ψευδή καθολικότητα του «κανείς δεν είναι 
αγνός». Μπορούμε πάντα να παίξουμε το παιχνίδι αυτό, που 
προσφέρει διπλό κέρδος στον παίκτη, του επιτρέπει αφενός να 
διατηρήσει την ηθική ανωτερότητά του απέναντι σ’ εκείνους 
(«εντέλει όλους ίδιους») που στρατεύονται σε έναν αγώνα και 
αφετέρου να αποφύγει το δυσχερές καθήκον να στρατευτεί, 
αναλύοντας τη συγκυρία και παίρνοντας θέση. Τα τελευταία 
χρόνια, μοιάζει να σπάει αργά η μεταπολεμική αντιφασιστική 
συμμαχία: από τους ρεβιζιονιστές ιστορικούς μέχρι τους λαϊ
κιστές της Νέας Δεξιάς, τα ταμπού καταρρέουν... Παραδό- 
ξως εκείνοι που υπονομεύουν αυτή τη συμμαχία αναφέρονται 
ακριβώς στη φιλελεύθερη καθολικευμένη λογική της θυματο- 
ποίησης: αναμφισβήτητα ο φασισμός προκάλεσε θύματα, αλ
λά και τα θύματα των μεταπολεμικών διωγμών; Και οι Γερ
μανοί που εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στην Τσεχοσλο
βακία το 1945; Δεν δικαιούνται κι αυτοί κάποια (οικονομική)
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αποζημίωση;3 Η αλλόκοτη αυτή σύζευξη του χρήματος και 
της θυματοποίησης είναι μία από τις μορφές (ίσως μάλιστα 
και η «αλήθεια») του σημερινού φετιχισμού του χρήματος: ενώ 
πολλοί επαναλαμβάνουν ότι το Ολοκαύτωμα ήταν το απόλυτο 
έγκλημα, όλοι κάνουν υπολογισμούς όσον αφορά την κατάλληλη 
οικονομική αποζημίωση... 'Ετσι, μια όψη-κλειδί αυτού του 
ρεβιζιονισμού είναι η σχετικοποίηση της ενοχής για τον Δεύ
τερο Παγκόσμιο πόλεμο, τα επιχειρήματα του τύπου «Μήπως 
και οι Σύμμαχοι δεν βομβάρδισαν άσκοπα τη Δρέσδη;» Το πιο 
πρόσφατο εξόφθαλμο παράδειγμα αφορά τον μετα-γιουγκο- 
σλαβικό πόλεμο. Στη Βοσνία, στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, δεν έπαιζαν όλοι οι δρώντες το ίδιο εθνικιστικό παιχνίδι- 
τουλάχιστον, σε κάποια φάση, η κυβέρνηση του Σεράγεβο -με 
την επιμονή της ότι, ενάντια σε άλλες εθνοτικές φατρίες, εκ
προσωπούσε την πολυεθνοτική Βοσνία και την κληρονομιά της 
Γιουγκοσλαβίας του Τίτο- όντως πήρε μια ηθική θέση διαφο
ρετική από τους υπόλοιπους που πολεμούσαν για εθνοτική ε
πικυριαρχία. Ως εκ τούτου, η αλήθεια της κατάστασης δεν 
εκφραζόταν στη θέση «ο Μιλόσεβιτς, ο Τούτζμαν, ο Ιζετζμπέ- 
κοβιτς, όλοι είναι ίδιοι τελικά»· μια τέτοια γενίκευση, που 
εκφέρει εκ του ασφαλούς μια καθολική απορριπτική κρίση, 
αποτελεί τη μορφή της ηθικής προδοσίας. Είναι θλιβερό να 
παρατηρήσουμε πώς ακόμα και ο Τάρικ Άλι, στην κατά τα 
άλλα διεισδυτική ανάλυση της νατοϊκής επέμβασης στη Γιου
γκοσλαβία, πέφτει σε τούτη την παγίδα:

Ο ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο για όλα φταίει ο Μιλόσε
βιτς είναι μονομερής και λανθασμένος, μια υποχώρηση που ικα
νοποιεί εκείνους τους σλοβένους, κροάτες και δυτικούς πολιτι

3. Μήπως το ίδιο δεν ισχύει και για τις εκστρατείες κατά των αμβλώ
σεων; Κ ι αυτές δεν συμμετέχουν στη φιλελεύθερη λογική της θυματοποί
ησης των πάντων, επεκτείνοντάς τη στα αγέννητα;
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κούς οι οποίοι του επέτρεψαν να επιτύχει. Θα μπορούσαμε, επί 
παραδείγματι, να προτάξουμε το επιχείρημα ότι ένας αποφασι
στικός παράγοντας που πυροδότησε ολόκληρη την πανωλεθρία 
της διάλυσης ήταν ο σλοβενικός εγωισμός που έριξε στο στόμα 
του λύκου τους Βόσνιους και τους Αλβανούς, καθώς επίσης τους 
μη εθνικιστές Σέρβους και Κροάτες.4

Σίγουρα αληθεύει ότι η κύρια ευθύνη των υπολοίπων για την 
επιτυχία του Μιλόσεβιτς έγκειται στο ότι του ((επέτρεψαν να 
επιτύχει», με την ετοιμότητά τους να τον αποδεχτούν ως «πα
ράγοντα σταθερότητας» και να ανεχτούν τις ((υπερβολές» του, 
ελπίζοντας ότι θα κατόρθωναν να κλείσουν κάποια συμφωνία 
μαζί του* επίσης αληθεύει ότι μια τέτοια στάση ήταν ευδιά
κριτη σε σλοβένους, κροάτες και δυτικούς πολιτικούς (παρα
δείγματος χάριν, αναμφίβολα υπάρχουν λόγοι να υποψιαζόμα
στε ότι το σχετικά ομαλό μονοπάτι προς την ανεξαρτησία της 
Σλοβενίας σχετιζόταν με μια σιωπηρή άτυπη συμφωνία με
ταξύ σλοβενικής ηγεσίας και Μιλόσεβιτς, του οποίου το σχέ
διο για τη «Μεγαλύτερη Σερβία» δεν χρειαζόταν τη Σλοβενία). 
Ωστόσο, στο σημείο αυτό, πρέπει να προσθέσουμε δύο παρα
τηρήσεις. Πρώτον, το ίδιο το παραπάνω επιχείρημα υποδη
λώνει ότι η ευθύνη των άλλων διαφέρει θεμελιωδώς ως προς τη 
φύση της από την ευθύνη του Μιλόσεβιτς: το θέμα δεν είναι ότι 
((όλοι ήταν εξίσου ένοχοι, συμμετείχαν στην εθνικιστική τρέ
λα», αλλά ότι οι άλλοι ήταν ένοχοι επειδή δεν επέδειξαν την 
απαιτούμενη αυστηρότητα απέναντι στον Μιλόσεβιτς, δεν του 
αντιτάχθηκαν κατηγορηματικά και με οποιοδήποτε τίμημα. 
Δεύτερον, εκείνο που παραβλέπει το εν λόγω επιχείρημα, είναι 
ο τρόπος με τον οποίο η ίδια μομφή του «εγωισμού» μπορεί να 
απευθυνθεί σε όλους τους δρώντες, συμπεριλαμβανομένων των

4. Tariq Ali, «Springtime for ΝΑΤΟ», New Left Review 234 (Μάρτιος- 
Απρίλιος 1999), σ. 70.
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Μουσουλμάνων, των μεγαλύτερων θυμάτων (της πρώτης φά
σης) του πολέμου: όταν η Σλοβενία διακήρυξε την ανεξαρτησία 
της, η βοσνιακή ηγεσία, αντί να διακινδυνεύσει μια έγκαιρη 
αντιπαράθεση, υποστήριξε ανοιχτά την επέμβαση του γιου
γκοσλαβικού στρατού στη Σλοβενία, συνεργώντας έτσι στην 
ύστερη τραγική μοίρα της Βοσνίας. Συνεπώς, η στρατηγική 
των Μουσουλμάνων κατά τον πρώτο χρόνο της σύγκρουσης δεν 
στερούνταν καιροσκοπισμού: ο κρυφός συλλογισμός της ήταν 
((Ας α,φήσουμε τους Σλοβένους, τους Κροάτες και τους Σέρ- 
βους να αιματοκυλιστούν μέχρις εξαντλήσεως ούτως ώστε, την 
επαύριον της σύρραξής τους, να κερδίσουμε μιαν ανεξάρτητη 
Βοσνία χωρίς να έχουμε πληρώσει υψηλό τίμημα.» (Μία από 
τις ειρωνείες στον γιουγκοσλαβικοκροατικό πόλεμο ήταν ότι, 
δύο χρόνια νωρίτερα, ο συνταγματάρχης Άριφ Ντουντάκοβιτς, 
ο θρυλικός βόσνιος αρχιστράτηγος που υπερασπίστηκε με ε
πιτυχία της πολιορκημένη από τον σερβοβοσνιακό στρατό 
περιοχή του Μπίχατς, διοικούσε τις μονάδες του γιουγκοσλα
βικού στρατού που πολιόρκησαν την κροατική παραθαλάσσια 
πόλη Ζαντάρ!)

Τπάρχει ένα είδος ποιητικής δικαιοσύνης στο γεγονός ότι η 
Δύση παρενέβη τελικώς στο Κοσσυφοπέδιο. Ας μην ξεχνάμε 
ότι εκεί ξεκίνησαν όλα, με την άνοδο του Μιλόσεβιτς στην 
εξουσία, την οποία νομιμοποίησε η υπόσχεση ότι θα διορθωθεί 
η μειονεκτική θέση της Σερβίας στη γιουγκοσλαβική ομο
σπονδία, ειδικά σε σχέση με τις αλβανικές «αποσχιστικές 
τάσεις». Οι Αλβανοί ήταν ο πρώτος στόχος του Μιλόσεβιτς- 
εν συνεχεία, ξέσπασε την οργή του στις άλλες γιουγκοσλαβι
κές δημοκρατίες (στη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία) 
μέχρις ότου τελικώς επιστρέψει η εστία του πολέμου στο Κοσ
συφοπέδιο -όπως ακριβώς στον κλεισμένο κύκλο της Μοίρας, 
το βέλος επέστρεψε σ’ εκείνον που το εκτόξευσε απελευθερώ
νοντας το φάσμα των εθνοτικών παθών. Το σημείο-κλειδί που 
αξίζει να το θυμόμαστε είναι το εξής: η Γιουγκοσλαβία δεν
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άρχισε να διαλύεται όταν η «απόσχιση» της Σλοβενίας προ- 
κάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις (πρώτα η Κροατία, μετά η 
Βοσνία, μετά η Μακεδονία...)· η εύθραυστη ισορροπία από 
την οποία εξαρτιόταν η Γιουγκοσλαβία διαταράχθηκε αμετά- 
κλητα κατά την περίοδο των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων 
του Μιλόσεβιτς το 1987, οι οποίες αφαιρούσαν από το Κοσσυ
φοπέδιο και τη Βοϊβοντίνα την περιορισμένη αυτονομία τους. 
Έκτοτε, η Γιουγκοσλαβία συνέχισε να ζει μόνον επειδή δεν 
είχε ακόμα παρατηρήσει πως ήταν ήδη νεκρή -όπως η γνωστή 
γάτα στα κινούμενα σχέδια που περπατά πάνω απ’ τον γκρεμό, 
ταλαντεύεται στον αέρα και πέφτει μόνον όταν συνειδητοποιεί 
ότι δεν υπάρχει έδαφος κάτω από τα πόδια της... Μετά την 
κατάληψη της εξουσίας από τον Μιλόσεβιτς στη Σερβία, η 
μοναδική πραγματική ευκαιρία που είχε η Γιουγκοσλαβία 
να επιβιώσει ήταν να εφεύρει εκ νέου τη φόρμουλά της: είτε 
μια Γιουγκοσλαβία υπό σέρβική κυριαρχία είτε μια κάποια 
μορφή ριζικής αποκέντρωσης, από τη χαλαρή συνομοσπονδία 
μέχρι την πλήρη κυριαρχία των στοιχείων της.

Εντούτοις, υπάρχει ένα ακόμα πιο κρίσιμο πρόβλημα που 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εδώ: η ανοίκεια λεπτομέρεια 
που δεν μπορεί παρά να μας εντυπωσιάσει στο παράθεμα από 
το κείμενο του Τάρικ Άλι είναι η απροσδόκητη προσφυγή, εν 
μέσω πολιτικής ανάλυσης, σε μια ψυχολογική κατηγορία, τον 
«σλοβενικό εγωισμό»· προς τι αυτή η ανόητη αναφορά; Με 
ποιο αιτιολογικό μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι Σέρβοι, οι 
Μουσουλμάνοι και οι Κροάτες έπραξαν λιγότερο ((εγωιστικά» 
κατά τη διάρκεια της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας; Η αφα
νής προκείμενη εδώ είναι πως, μόλις είδαν το (γιουγκοσλαβι
κό) σπίτι να σωριάζεται, οι Σλοβένοι άδραξαν ((εγωιστικά» 
την ευκαιρία και τράπηκαν σε φυγή, αντί να... -αντί να κάνουν 
τι; Να ριχτούν κι αυτοί ηρωικά στο στόμα του λύκου; Έτσι οι 
Σλοβένοι κατηγορούνται ότι τα ξεκίνησαν όλα, ότι έθεσαν σε 
κίνηση τη διαδικασία διάλυσης (όντας οι πρώτοι που εγκατέ-
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λειψαν τη Γ  ιουγκοσλαβία), ενώ, επιπλέον, τους επιτράπηκε να 
το σκάσουν ατιμωρητί, χωρίς να υποστούν σοβαρές ζημιές. 
Κάτω από την αντίληψη αυτή κρύβεται μια ολόκληρη φωλιά 
κλασικών αριστερών προκαταλήψεων και δογμάτων: η κρυφή 
πίστη στη βιωσιμότητα του αυτοδιαχειριζόμενου σοσιαλισμού 
της Γιουγκοσλαβίας, η ιδέα ότι τα μικρά κράτη όπως η Σλο
βενία (ή η Κροατία) δεν μπορούν στην πραγματικότητα να 
λειτουργήσουν ως μοντέρνες δημοκρατίες αλλά, αν αφεθούν 
να κάνουν ό,τι τους καπνίσει, θα παλινδρομήσουν σε μια πρω- 
τοφασιστική «κλειστή» κοινότητα (σε πλήρη αντίθεση με τη 
Σερβία, για την οποία ποτέ δεν αμφισβητείται ότι διαθέτει το 
δυναμικό για να γίνει ένα μοντέρνο δημοκρατικό κράτος).

Η ίδια εθνικιστική προκατάληψη παρατηρείται καθαρά 
στην πρόσφατη άνοδο του αντιαμερικανισμού στη Δυτική Ευ
ρώπη. Δεν συντρέχει λόγος ν’ απορούμε που αυτός ο αντιαμε- 
ρικανισμός βρίσκεται στο φόρτε του στα «μεγάλα» ευρωπαϊκά 
έθνη, ειδικά στη Γαλλία και στη Γερμανία: αποτελεί τμήμα 
της αντίστασής τους στην παγκοσμιοποίηση. Ακούμε συχνά 
το παράπονο ότι η πρόσφατη τάση της παγκοσμιοποίησης 
απειλεί την κυριαρχία του έθνους-κράτους· εδώ ωστόσο οφεί
λουμε να διευκρινίσουμε τη δήλωση αυτή: ποια κράτη εκτί
θενται περισσότερο στην εν λόγω απειλή; Όχι τα μικρά κράτη, 
αλλά οι δευτεροκλασάτες (πρώην) παγκόσμιες δυνάμεις, χώ
ρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γ  ερμανία και η Γ  αλλία: 
εκείνο που φοβούνται είναι ότι, μόλις ενσωματωθούν πλήρως 
στη νεοσυσταθείσα παγκόσμια Αυτοκρατορία, θα υποβιβα
στούν στο ίδιο επίπεδο με την Αυστρία, το Βέλγιο ή ακόμα 
και το Λουξεμβούργο. Συνεπώς, η άρνηση της «αμερικανοποί- 
ησης» στη Γαλλία, την οποία συμμερίζονται πολλοί αριστεροί 
και δεξιοί εθνικιστές, αποτελεί τελικώς άρνηση αποδοχής του 
γεγονότος ότι η ίδια η Γ  αλλία χάνει τον ηγεμονικό ρόλο της 
στην Ευρώπη. Η εξομοίωση του βάρους των μεγαλύτερων και 
των μικρότερων εθνών-κρατών θα πρέπει έτσι να υπολογιστεί
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μεταξύ των ωφέλιμων επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης: 
κάτω από τον περιφρονητικό χλευασμό των νέων ανατολικο- 
ευρωπαϊκών πρώην κομμουνιστικών κρατών είναι εύκολο να 
διακρίνουμε το περίγραμμα του πληγωμένου ναρκισσισμού 
των ευρωπαϊκών ((μεγάλων εθνών».

Το 1990, ο Χάμπερμας εξέφρασε κι αυτός τη γνώμη ότι οι 
«αυτονομιστικές» δημοκρατίες όπως η Σλοβενία ή η Κροατία 
δεν διαθέτουν αρκετό δημοκρατικό περιεχόμενο για να επι
βιώσουν ως μοντέρνα κυρίαρχα κράτη. Διατύπωσε, μέσω της 
θέσης αυτής, ένα στερεότυπο: όχι μόνον οι Σέρβοι αλλά ακόμα 
και η πλειονότητα των δυτικών δυνάμεων, θεωρούσαν αυτα
πόδεικτο ότι η Σερβία αποτελεί τη μοναδική εθνοτική οντότη
τα με αρκετό περιεχόμενο για να συγκροτήσει δικό της κρά
τος. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, 
ακόμα και ριζοσπαστικοί δημοκράτες επικριτές του Μιλόσε
βιτς που απέρριπταν τον σερβικό εθνικισμό έπραξαν σύμφωνα 
με την υπόθεση ότι, μεταξύ των δημοκρατιών της πρώην Γιου
γκοσλαβίας, μόνον η Σερβία εμφανίζει δημοκρατικό δυναμι
κό: μετά την ανατροπή του Μιλόσεβιτς, η Σερβία μπορεί να 
μετατραπεί σε ακμαίο δημοκρατικό κράτος, ενώ τα άλλα γιου
γκοσλαβικά έθνη είναι πολύ «επαρχιώτικα» για να βαστάξουν 
το δικό τους δημοκρατικό κράτος. Δεν πρόκειται άραγε για τον 
αντίλαλο των διάσημων δηκτικών παρατηρήσεων του Φρή- 
ντριχ Ένγκελς σύμφωνα με τις οποίες τα μικρά βαλκανικά 
κράτη είναι πολιτικά αντιδραστικά, εφόσον η ίδια η ύπαρξή 
τους αποτελεί αντίδραση, μια επιβίωση του παρελθόντος; Συ
ναντάμε εδώ μια ωραία περίπτωση «αναστοχαστικού ρατσι
σμού», ρατσισμού που παίρνει τη μορφή της απόρριψης του 
Άλλου ως ρατσιστή, μισαλλόδοξου και πάει λέγοντας.

Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιον ότι, τον Ιανουάριο του 2002, 
στο συνέδριο του κυβερνώντος κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμμα
τος της Ισπανίας, ο πρωθυπουργός Χοσέ Μαρία Αθνάρ εγκω
μίασε την έννοια του ((συνταγματικού πατριωτισμού)) \Vetfas-
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sungspatriotismus] του Γιούργκεν Χάμπερμας, την πατριωτική 
προσκόλληση όχι στις εθνοτικές ρίζες αλλά στο δημοκρατικό 
σύνταγμα του κράτους, που καλύπτει ισότιμα όλους τους πο
λίτες του. Ο Αθνάρ εξύψωσε την έννοια αυτή σε μοντέλο για 
την Ισπανία, με τα αυτονομισηκά προβλήματα της -πρότεινε 
μάλιστα, ενδεχομένως περιπαικτικά, να ανακηρύξει το Λαϊκό 
Κόμμα τον Γιούργκεν Χάμπερμας επίσημο φιλόσοφο του κρά
τους... Αντί να απορρίψουμε αυτή την αναφορά στην τελευ
ταία μεγάλη μορφή της Σχολής της Φρανκφούρτης σαν μια 
γελοία παρανόηση, οφείλουμε μάλλον να αναγνωρίσουμε το 
σπέρμα αλήθειας που διαθέτει: ήταν αναμενόμενη η αντίδραση 
δυσπιστίας των Βάσκων «αυτονομιστών», που αποκάλεσαν 
τον Γιούργκεν Χάμπερμας «γερμανό εθνικιστή» -είχαν πιά- 
σει το παλιό «λενινιστικό» επιχείρημα ότι, σε μια κατάσταση 
εθνοτικής έντασης, αυτή η φαινομενικά «ουδέτερη» θέση αδια
φορίας απέναντι στην εθνοτική ταυτότητα, αναγωγής όλων 
των μελών ενός κράτους σε αφηρημένους πολίτες, στην πραγ
ματικότητα ευνοεί τη μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 στη Γιουγκοσλαβία, κατά 
τη διάρκεια των εντατικών συζητήσεων όσον αφορά το μέλλον 
της, σέρβοι διανοούμενοι (ακριβώς εκείνοι που συντάχθηκαν 
αργότερα με τον Μιλόσεβιτς) επίσης υπεραμύνθηκαν της αρ
χής της αφηρημένης-ουδέτερης «ιδιότητας του πολίτη». Ίσως 
τότε να υπάρχει κάτι παραπάνω από ένα γελοία ιδιοσυγκρα- 
σιακό στοιχείο στο -τόσο άβολο για τους δυτικούς οπαδούς του 
Χάμπερμας- γεγονός ότι η πλειονότητα των σέρβων μαρξι
στών φιλοσόφων της ομάδας Praxis, που συγγενεύει με την 
παράδοση της Σχολής της Φρανκφούρτης, κατέληξαν σέρβοι 
εθνικιστές -ορισμένοι μάλιστα (όπως ο Μιχαΐλο Μάρκοβιτς) 
έγιναν και άμεσοι οπαδοί και ιδεολάγοι του Μιλόσεβιτς. Όταν 
στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο νυν σέρβος πρωθυπουργός 
Ζόραν Ντζίντζιτς δημοσίευσε ένα βιβλίο με το οποίο υποστή
ριζε έναν ισχυρότερο ενοποιητικό ρόλο για τη Σερβία στη
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Γιουγκοσλαβία, το τιτλοφόρησε Η  Γιουγκοσλαβία ως ατελές 
σχέδιο -σαφής αναφορά στην έννοια του Χάμπερμας για τη 
νεωτερικότητα ως ατελές σχέδιο. Αντιμέτωποι με αυτά τα 
γεγονότα, οι οπαδοί της Σχολής της Φρανκφούρτης τα απορ
ρίπτουν λες και αποτελούν απίστευτα μυστήρια, το ξέσπασμα 
της τρέλας· ας υποθέσουμε, ωστόσο, ότι οπαδοί του Ζακ Λα- 
κάν ακολουθούσαν τον ίδιο δρόμο -εύκολα φανταζόμαστε τις 
μοχθηρές αναλύσεις που θα υποστήριζαν ότι μια τέτοια στρά
τευση αποτελεί αναγκαία έκβαση της λακανικής θεωρίας και 
θα χρησιμοποιούσαν επιχειρήματα ανάλογα εκείνων που επιρ
ρίπτουν στον «αποδομισμό» την άρνηση του Ολοκαυτώματος.

Μήπως λοιπόν, στη Γιουγκοσλαβία της δεκαετίας του 1980, 
οι μη εθνικιστές κομμουνιστές πράγματι έχασαν μια χρυσή 
ευκαιρία να ενωθούν εναντίον του Μιλόσεβιτς σε μια δημοκρα- 
τική-σοσιαλιστική πλατφόρμα διάσωσης της κληρονομιάς του 
Τίτο; Αυτή είναι αδιαφιλονίκητα η πιο ύπουλη ψευδοαριστερή 
αυταπάτη. Όντως έγινε μια απόπειρα το 1989, σε μια συνάν
τηση στο Πολιτικό Γραφείο της Γιουγκοσλαβικής Λίγκας 
των Κομμουνιστών αφιερωμένη στη μνήμη του Τίτο, να σχη
ματιστεί κοινό μέτωπο για την προάσπιση της κληρονομιάς 
του Τίτο ενάντια στην επέλαση του εθνικισμού του Μιλόσεβιτς, 
και το θέαμα ήταν ένα από τα πιο θλιβερά και γελοία που 
έχουμε αντικρίσει ποτέ. Οι «δημοκράτες» κομμουνιστές (ο 
Κροάτης Ίβιτσα Ράτσαν, που εκφώνησε την εναρκτήρια δή
λωση, ο Σλοβένος Μίλαν Κούτσαν κ.ά.) ήθελαν να αποδείξουν 
κάτι που προφανώς ήταν αλήθεια, ένα είδος verite de la Police* 
ότι ο σέρβικός εθνικισμός του Μιλόσεβιτς υποσκάπτει τα ίδια 
τα θεμέλια της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο. Το πρόβλημα αυτής 
της στρατηγικής ήταν ότι απέτυχε παταγωδώς, έπεσε στο

*  Verite de la Police: η κοινοτοπία, το ηλίου φαεινότερον. Ο όρος 
απορρέει, από το όνομα του γάλλου ευγενούς Ζακ ντε Σαμπάν Λα Παλίς 
(1470-1525) που υπήρξε διάσημος για τις κοινοτοπίες του. (Σ.τ.μ.)
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κενό επειδή οι «δημοκράτες υπερασπιστές του Τίτο» στριμώ- 
χτηκαν στη γωνία υιοθετώντας μια γελοία, ανυπόστατη και 
αυτοαναιρούμενη θέση: για να υπερασπιστούν το δημοκρατικό 
δυναμικό ενάντια στην εθνικιστική απειλή αναγκάστηκαν να 
αξιώσουν ότι μιλούν εν ονόματι ακριβώς εκείνης της ιδεολο
γίας ενάντια στην οποία αυτοπροσδιοριζόταν το δημοκρατικό 
κίνημα στη Γιουγκοσλαβία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκόλυναν 
τον Μιλόσεβιτς να περάσει το μήνυμά του: «Ακόμα διακατέ
χεστε από τα φαντάσματα μιας ιδεολογίας που έχει χάσει τη 
δύναμή της, ενώ εγώ είμαι ο πρώτος πολιτικός που έχει ανα- 
λάβει πλήρως τις συνέπειες του γεγονότος -που εσείς απαρ- 
νιέστε- ότι ο Τίτο είναι νεκρόςΐη

Ήταν λοιπόν ακριβώς η επιφανειακή πίστη στην κληρονο
μιά του Τίτο εκείνη που κινητοποίησε την πλειονότητα των 
μελών της Γιουγκοσλαβικής Λίγκας των Κομμουνιστών, α
φήνοντας την πολιτική πρωτοβουλία στον Μιλόσεβιτς: η αλή
θεια του θλιβερού θεάματος του τέλους της δεκαετίας του 1980 
ήταν ότι ο Μιλόσεβιτς διαμόρφωνε τους κανόνες και καθόριζε 
την πολιτική δυναμική· αυτός δρούσε, ενώ οι άλλες φατρίες 
της Λίγκας των Κομμουνιστών απλώς αντιδρούσαν. Αντί της 
προσήλωσης σε φαντάσματα του παρελθόντος, ο μοναδικός 
τρόπος για να αντικρουστεί αποτελεσματικά ο Μιλόσεβιτς 
θα ήταν να διακινδυνεύσει κανείς να κάνει ένα βήμα πέρα 
απ’ αυτό του Μιλόσεβιτς: να υποβάλει ανοιχτά την ίδια την 
κληρονομιά του Τίτο σε ριζική κριτική. Ή, για να το διατυ
πώσουμε με περισσότερο φορτισμένους συγκινησιακά όρους: 
την κληρονομιά του Τίτο δεν την πρόδωσε μόνον ο Μιλόσεβιτς· 
σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ακριβώς οι αντίπαλοί του, οι προ
ασπιστές του τιτοϊσμού, αντιπρόσωποι κάθε τοπικής νομεν- 
κλατούρας που ανησυχούσαν για τα προνόμιά τους, ήδη προ- 
σκολλούνταν μόνο στο πτώμα ενός τιτοϊσμού μεταβλημένου σε 
τελετουργία -υπήρχε κάτι δικαιολογημένο στον τρόπο με τον 
οποίο το λαϊκιστικό κίνημα του Μιλόσεβιτς ανέτρεψε τις το



168 SLAVOJ ΖΙΖΕΚ

πικές νομενκλατούρες στη Βοϊβοντίνα και στο Μαυροβούνιο 
(κατά τις αποκαλούμενες «επαναστάσεις του γιαουρτιού»). Ο 
μοναδικός αληθινός προασπιστής των στοιχείων εκείνων της 
κληρονομιάς του Τίτο που πραγματικά άξιζαν να διασωθούν 
ήταν η κυβέρνηση της ανεξάρτητης Βοσνίας του Σεράγεβο 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Όταν λοιπόν ο Μιλόσεβιτς κατηγορεί τη Δύση στη Χάγη ότι 
εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας στους 
δυτικούς ηγέτες πώς, εδώ και λιγότερο από μία δεκαετία, 
οπότε ήδη γνώριζαν αυτά για τα οποία τώρα τον κατηγορούν, 
τον χαιρέτισαν ως ειρηνοποιό και όταν απειλεί να τους φέρει 
αστούς να καταθέσουν ως μάρτυρες, έχει απόλυτο δίκιο. Η 
αληθινή ιστορία του Μιλόσεβιτς δεν αφορά τους λόγους για 
τους οποίους τον ξεχώρισαν ως κύριο ένοχο αλλά το γιατί 
τον μεταχειρίστηκαν, επί τόσον καιρό, σαν αποδεκτό εταίρο 
-και στην ιστορία αυτή εμπλέκονται ειδικά κάμποσες δυτικο
ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασί
λειο, με την πρόδηλη φιλοσερβική προκατάληψή τους. Ας το 
επαναλάβουμε, ο Μιλόσεβιτς έχει δίκιο: οι δυτικές δυνάμεις 
επίσης δικάζονται στη Χάγη (αν και όχι όπως το εννοεί ο 
Μιλόσεβιτς, βέβαια). Αυτή ήταν επίσης η υποκριτική όψη 
της δημόσιας κατακραυγής στη Δύση στην αρχή του Μαρτίου 
του 2002, για τις εκλογές βίας και νοθείας στη Ζιμπάμπουε: 
με αφηρημένους όρους, έχουν δίκιο' ωστόσο, πώς είναι δυνατόν 
το πρόβλημα της Ζιμπάμπουε να επισκιάσει εκείνο άλλων 
αφρικανικών κρατών όπου η ανθρώπινη οδύνη την οποία προ- 
καλεί η πολιτική δικτατορία είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη. Ή, 
όπως το έθεσε πρόσφατα ένας δάσκαλος από το Κονγκό: «Η 
ατυχία μας είναι ότι έχουμε χρυσό, διαμάντια και πολύτιμο 
ξύλο, αλλά δυστυχώς καθόλου λευκούς αγρότες.» Με άλλα 
λόγια, πού ήταν η Δύση όταν, λίγο καιρό μετά την ανεξαρτη
σία, ο Μουγκάμπε διέταξε τη διαβόητη Πέμπτη Ταξιαρχία 
του να δολοφονήσει πάνω από 20.000 αντιπάλους του καθεστώ
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τος του; Ορίστε η απάντηση: παραήταν απασχολημένη με το 
να εξυμνεί τη σοφία της συμφιλιωτικής πολιτικής του απέναν
τι στους λευκούς αγρότες για να παρατηρήσει τέτοιες λεπτο
μέρειες. .. Συνεπώς, ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε το 
ψεύδος του αμερικανικού ((πολέμου κατά της τρομοκρατίας» 
είναι απλώς να τον καθολικεύσονμε: ακολουθώντας την Αμε
ρική, και άλλες χώρες διεκδίκησαν το ίδιο δικαίωμα -το Ισ
ραήλ (εναντίον των Παλαιστινίων), η Ινδία (εναντίον του Πα
κιστάν). Τ ι μπορούμε να πούμε στην Ινδία η οποία τώρα, μετά 
την επίθεση στη Βουλή της τρομοκρατών υποστηριζόμενων 
από το Πακιστάν, διεκδικεί το ίδιο δικαίωμα στρατιωτικής 
επέμβασης στο Πακιστάν; Και όλες εκείνες οι προηγούμενες 
αξιώσεις κυβερνήσεων στην αμερικανική κυβέρνηση η οποία 
αρνιόταν να εκδώσει άτομα που αναμφισβήτητα ανταποκρί- 
νονταν στον ορισμό των «τρομοκρατών» στον οποίο βασίζον
ται τώρα οι ΗΠΑ;

Η ισραηλινοπαλαιστινιακή διαμάχη έχει εντούτοις κάτι το 
ξεχωριστό: είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με τον κόμβο 
του συμπτώματος της μεσανατολικής κρίσης, με το Πραγμα
τικό της που δεν παύει να επιστρέφει για να βασανίσει όλους 
τους συμμετέχοντες. Πόσες φορές δεν φάνταξε προσιτή μια 
συμφωνία ειρήνης, και δεν νομίσαμε ότι απέμενε μόνο να 
βρεθεί η κατάλληλη διατύπωση για ορισμένες ελάσσονος ση
μασίας δηλώσεις -και τότε όλα κατέρρεαν πάλι, εκθέτοντας 
την ευπάθεια του συμβολικού συμβιβασμού. Ο όρος ((κόμβος 
του συμπτώματος» μπορεί εδώ να χρησιμοποιηθεί κυριολε
κτικά: δεν αληθεύει άραγε ότι, στην ισραηλινοπαλαιστινιακή 
σύγκρουση, οι κανονικοί ρόλοι έχουν τρόπον τινά αντιστραφεί, 
όπως σε έναν κόμπο; Το Ισραήλ -που επισήμως εκπροσωπεί 
τη δυτική φιλελεύθερη νεωτερικότητα- νομιμοποιεί τις πρά
ξεις του με όρους εθνοτικής-θρησκευτικής ταυτότητας· ενώ οι 
Παλαιστίνιοι -που αποδοκιμάζονται ως προμοντέρνοι φοντα- 
μενταλιστές- νομιμοποιούν τα αιτήματά τους επικαλούμενοι
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την κοσμική ιδιότητα του πολίτη. Αν προτάξουμε το επιχεί
ρημα ότι «δεν μπορεί κανείς να εμπιστευθεί πραγματικά τους 
Παλαιστινίους: αν τους δινόταν η ευκαιρία, σίγουρα θα έσφα
ζαν τους Ισραηλινούς και θα τους εκδίωκαν)), δεν πιάνουμε το 
θέμα. Και βέβαια δεν θα πρέπει να έχουμε αυταπάτες όσον 
αφορά τους Παλαιστινίους· το όνειρο ενός ενωμένου κοσμικού 
κράτους όπου οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα ζούσαν 
ευτυχισμένα δίπλα δίπλα προς το παρόν είναι μόνον αυτό, 
ένα όνειρο. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό- είναι απλούστατα 
ότι η άρνηση των εφέδρων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνά
μεων αποκάλυψε μιαν όψη της κατάστασης η οποία υπονομεύ
ει τελείως την απλή αντίθεση μεταξύ πολιτισμένων φιλελεύ
θερων Ισραηλινών που πολεμούν ισλαμιστές φανατικούς: α
κριβώς την όψη που συνίσταται στο ότι ένα ολόκληρο έθνος 
ανάγεται στο status του Ηοτηο sacer, καθώς υποβάλλεται σε 
ένα δίκτυο γραπτών και άγραφων ρυθμίσεων που του αφαιρούν 
την αυτονομία του ως μέλους μιας πολιτικής κοινότητας.

Ας επιχειρήσουμε, για μιαν ακόμα φορά, να κάνουμε ένα 
απλό νοητικό πείραμα: ας φανταστούμε το status quo στο 
Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη χωρίς καμία βία -σε τι κατα
λήγουμε; Όχι σ’ ένα κανονικό ειρηνικό κράτος, αλλά σε μια 
ομάδα ανθρώπων (τους Παλαιστινίους) υποκείμενων σε συ
στηματικές διοικητικές παρενοχλήσεις και στερήσεις (με ό
ρους οικονομικών ευκαιριών, όσον αφορά το δικαίωμα σε πα- 
ροχή νερού, τις άδειες ανοικοδόμησης σπιτιών, την ελευθερία 
μετακίνησης, κτλ.). Όταν ο Μπένγιαμιν Νετανιάχου έβγαλε 
λόγο στο αμερικανικό Κογκρέσο ως πρωθυπουργός του Ισραήλ 
εδώ και λιγότερο από μια δεκαετία, απέρριψε κατηγορημα
τικά κάθε ενδεχόμενο διχοτόμησης της Ιερουσαλήμ, κάνοντας 
έναν παράξενο -αν όχι καθαρά αισχρό- παραλληλισμό μεταξύ 
Ιερουσαλήμ και Βερολίνου- στην παθιασμένη έκκλησή του, 
αναρωτήθηκε γιατί τα νεαρά ζευγάρια των Ισραηλινών να 
μην έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ζευγάρια σε μεγαλουπό-
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λεις οπουδήποτε αλλού στον κόσμο: το δικαίωμα να μετακινη
θούν και να αγοράσουν ένα διαμέρισμα όπου θέλουν, σε συνθή
κες ασφάλειας (επικαλούμενος το ίδιο δικαίωμα, ο Αριέλ Σα- 
ρόν πυροδότησε αναταραχές όταν αγόρασε ένα διαμέρισμα 
στην καρδιά της αραβικής Ιερουσαλήμ, και το επισκέφτηκε 
με τη συνοδεία ενισχυμένης αστυνομικής προστασίας). Εδώ 
βέβαια ανακύπτει το προφανές ερώτημα: θα ήταν λιγότερο 
φυσιολογικό για έναν Παλαιστίνιο να μπορεί να αγοράσει 
ένα διαμέρισμα όπου θέλει, σε μιαν αδιαίρετη Ιερουσαλήμ; 
Αυτός ο «θόρυβος τοπίου», αυτή η υποβόσκουσα ολική ανι
σορροπία, διαψεύδει απλούς συλλογισμούς όσον αφορά το 
«ποιος άρχισε, και ποιος διέπραξε ποια βιαιότητα».

Πώς σχετίζονται λοιπόν οι δύο συγκρούσεις -ο «πόλεμος 
κατά της τρομοκρατίας» εναντίον της Αλ Κάιντα και η ισραη- 
λινοπαλαιστινιακή διαμάχη; Το κρίσιμο γεγονός είναι η μάλ
λον μυστηριώδης στροφή που προέκυψε την άνοιξη του 2002: 
αίφνης, το Αφγανιστάν (και, μέχρις ενός σημείου, ακόμα και η 
μνήμη των επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους) παραπέμφθη- 
καν σε δεύτερο πλάνο, και το ενδιαφέρον στράφηκε στην ισ- 
ραηλινοπαλαιστινιακή συμπλοκή. Στο σημείο αυτό, επιβάλ
λονται δύο «ουσιοκρατικές αναγωγές»: για τα γεράκια των 
Η ΠΑ και του Ισραήλ, ο ((πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» απο- 
τελεί βασική αναφορά και η πάλη του Ισραήλ εναντίον της 
ΟΑΠ είναι απλώς ένα υποκεφάλαιο αυτού του πολέμου* ο Α
ραφάτ είναι ένας τρομοκράτης όπως και ο Μπιν Λάντεν («Ό
ταν οι Δίδυμοι Πύργοι και το Πεντάγωνο δέχτηκαν τις επι
θέσεις αυτοκτονίας, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν που 
πρόσφερε καταφύγιο στους επιτιθέμενους· όταν οι πόλεις μας 
δέχονται επιθέσεις αυτοκτονίας από βομβιστές, έχουμε το ίδιο 
δικαίωμα να επιτεθούμε στα παλαιστινιακά εδάφη που τους 
υποθάλπουν!»)' για τους Άραβες, η ισραηλινοπαλαιστινιακή 
σύγκρουση αποτελεί τη βασική αναφορά, και τα συμβάντα της 
11ης Σεπτεμβρίου ριζώνουν τελικώς στην αδικία που συντε-
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λείται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εις βάρος των Παλαιστι
νίων. Αυτή η διπλή «ουσιοκρατική αναγωγή» θα πρέπει να 
συνδεθεί με ένα διπλό je sais bven, mais quand meme*: αφενός, 
πολλοί «φιλελεύθεροι» Ισραηλινοί, αντιδρώντας στο κύμα ε
πιθέσεων αυτοκτονίας, υιοθέτησαν τη στάση τού ((Δεν υποστη
ρίζω τον Σαρόν, αλλά εντούτοις... [στην παρούσα συγκυρία, 
οφείλουμε να κάνουμε κάτι, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του]»· αφετέρου, πολλοί φιλοπαλαι- 
στίνιοι δυτικοί διανοούμενοι υιοθέτησαν τη στάση τού ((Δεν 
υποστηρίζω τις χωρίς διακρίσεις δολοφονίες Ισραηλινών αμά
χων, αλλά εντούτοις... [θα πρέπει να κατανοήσουμε τις επι
θέσεις αυτοκτονίας ως απονενοημένες προσπάθειες των ανί
σχυρων ενάντια στην ισραηλινή στρατιωτική μηχανή].»

Όταν το πρόβλημα διατυπώνεται με τέτοιους όρους, τότε 
ασφαλώς δεν υπάρχει διέξοδος· βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι 
σε έναν αιώνια αυτοαναπαραγόμενο φαύλο κύκλο. Οι «φιλε
λεύθεροι» Ισραηλινοί έχουν δίκιο, πρέπει να κάνουμε κάτι -τ ι 
όμως; Η σύγκρουση δεν μπορεί να λυθεί με τους δικούς της 
όρους: ο μόνος τρόπος να διαφύγουμε από τον φαύλο κύκλο 
είναι μέσω μιας πράξης που θα άλλαζε τις συντεταγμένες της 
διαμάχης. Συνεπώς, το πρόβλημα με τον Αριέλ Σαρόν δεν 
είναι ότι υπερβάλλει στις αντιδράσεις του, αλλά ότι δεν κάνει 
αρκετά, δεν ασχολείται με το πραγματικό πρόβλημα -δεν εί
ναι ένας αδίστακτος στρατιωτικός εκτελεστής, αλλά μάλλον 
αποτελεί το πρότυπο του ηγέτη που ακολουθεί μια συγκεχυ
μένη πολιτική αποπροσανατολισμένης αμφιταλάντευσης. Η 
υπερβολική στρατιωτική δραστηριότητα των Ισραηλινών εκ
φράζει τελικώς ανικανότητα, είναι ένα ανίκανο passage ά 
Vacte** το οποίο, παρά τα φαινόμενα, δεν έχει ξακάθαρο στό
χο: είναι δομική η εμφανής σύγχυση όσον αφορά τους αληθι

*  Ξέρω πολύ καλά, αλλά εντούτοις... (Σ.τ.μ.)
* *  Πέρασμα στην πράξη. (Σ.τ.μ.)
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νούς σκοπούς των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο 
τρόπος με τον οποίο αποτυγχάνουν συστηματικά, προκαλών- 
τας το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (η ειρήνευση 
γεννά περισσότερη βία).

Συνεπώς ίσως η πρώτη κίνηση προς μια λύση να ήταν η 
αναγνώριση αυτού του ριζικού αδιεξόδου: εξ ορισμού, καμία 
πλευρά δεν μπορεί να νικήσει -οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να 
καταλάβουν όλα τα αραβικά εδάφη (την Ιορδανία, τη Συρία, 
τον Λίβανο, την Αίγυπτο...), δεδομένου ότι όσο περισσότερη 
γη καταλαμβάνει το Ισραήλ τόσο πιο τρωτό γίνεται- οι Άρα
βες δεν μπορούν να καταστρέψουν στρατιωτικά το Ισραήλ (όχι 
μόνον εξαιτίας της ανωτερότητάς του σε συμβατικά όπλα αλλά 
επίσης λόγω του ότι κατέχει πυρηνικά όπλα: η παλιά ψυχρο
πολεμική λογική της Ισορροπίας του τρόμου ισχύει πάλι εδώ). 
Επιπροσθέτως, παραμένει αδιανόητη -προς το παρόν τουλά
χιστον- μια ειρηνική μεικτή ισραηλινοπαλαιστινιακή κοινω
νία: κοντολογίς, οι Άραβες θα αναγκαστούν να αποδεχτούν όχι 
μόνον την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ αλλά και την ύπαρ
ξη, ακριβώς ανάμεσά τους, του εβραϊκού κράτους του Ισραήλ, 
ως ένα είδος εκ-σωτερικού [ex-timate] εισβολέα. Και, κατά 
πάσα πιθανότητα, ετούτη η προοπτική επίσης ανοίγει το δρό
μο για τη μόνη ρεαλιστική επίλυση της δυσχερούς αυτής κα
τάστασης: την «Κοσσυφοπεδοποίηση», δηλαδή την άμεση 
προσωρινή παρουσία διεθνών (και -γιατί όχι- νατοϊκών) δυ
νάμεων στην κατεχόμενη Δυτική 'Οχθη και στη Γάζα, η οποία 
θα εμπόδιζε ταυτοχρόνως την παλαιστινιακή ((τρομοκρατία» 
και την ισραηλινή ((κρατική τρομοκρατία», εξασφαλίζοντας 
έτσι τις προϋποθέσεις τόσο για τη συγκρότηση παλαιστινια
κού κράτους όσο και για την ειρήνη στο Ισραήλ.

Σήμερα στην Παλαιστίνη υπάρχουν δύο αντιτιθέμενες αφη
γήσεις χωρίς απολύτως κανέναν κοινό ορίζοντα, καμία «σύν
θεση» σε κάποια ευρύτερη μετα-αφήγηση- η λύση συνεπώς δεν 
μπορεί να βρεθεί σε καμία περιεκτική αφήγηση. Αυτό σημαί
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νει επίσης πως, εξετάζοντας την εν λόγω σύγκρουση, οφείλου
με να παραμένουμε προσηλωμένοι σε ψυχρά, άτεγκτα μέτρα 
και σταθμά, αναστέλλοντας την ενόρμηση να «κατανοήσουμε» 
την κατάσταση: οφείλουμε να αντισταθούμε δίχως όρους στον 
πειρασμό να «κατανοήσουμε» τον αραβικό αντισημιτισμό (ό
που τον συναντάμε πραγματικά) ως «φυσική» αντίδραση στην 
ελεεινή κατάσταση των Παλαιστινίων, ή να «κατανοήσουμε» 
τα μέτρα των Ισραηλινών ως «φυσική» αντίδραση με υπόβα
θρο τη μνήμη του Ολοκαυτώματος. Δεν θα ’πρεπε να υπάρχει 
καμία «κατανόηση» για το γεγονός ότι σε πολλές -αν όχι στις 
περισσότερες- αραβικές χώρες ο Χίτλερ ακόμα θεωρείται ή- 
ρωας ή για το γεγονός ότι τα βιβλία του δημοτικού σχολείου 
αναπαράγουν όλους τους παραδοσιακούς αντισημιτικούς μύ
θους -από τα περιβόητα χαλκευμένα Πρωτόκολλα των Σοφών 
της Σιών μέχρι ισχυρισμούς ότι οι Εβραίοι χρησιμοποιούν το 
αίμα παιδιών, Χριστιανών (ή Αράβων), για θυσιαστήριους 
σκοπούς. Αυτός ο αντισημιτισμός επ’ ουδενί δικαιολογείται 
με τον ισχυρισμό ότι αρθρώνει, μέσω μετάθεσης, την αντίστα
ση ενάντια στον καπιταλισμό (το ίδιο ίσχυε και για τον να- 
ζιστικό αντισημιτισμό: και αυτός αντλούσε την ενεργητικότη
τα του από την αντικαπιταλιστική αντίσταση): εδώ η μετάθε
ση δεν αποτελεί δευτερεύουσα λειτουργία, αλλά τη θεμελιώδη 
χειρονομία του ιδεολογικού φενακισμού. Αυτό που πράγματι 
συνεπάγεται ο παραπάνω ισχυρισμός είναι η ιδέα ότι, μακρο
πρόθεσμα, ο αντισημιτισμός θα καταπολεμηθεί αν το υποβό- 
σκον αντικαπιταλιστικό του κίνητρο εκφραστεί με άμεσο, μη 
μετατεθειμένο τρόπο, και όχι χάρη στη διάδοση της φιλελεύ
θερης ανεκτικότητας και των συμπαρομαρτούντων της.

Το σημείο-κλειδί λοιπόν είναι ακριβώς να μην ερμηνεύουμε 
ή κρίνουμε «μαζί» μεμονωμένες πράξεις, να μην τις εντάσσου
με σε ένα ((ευρύτερο συμφραζόμενο», αλλά να τις αποκόπτουμε 
από το ιστορικό περιβάλλον τους: οι τωρινές πράξεις των Ισ- 
ραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Δυτική 'Οχθη δεν θα πρέ
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πει να κριθούν ((με φόντο το Ολοκαύτωμα»· το γεγονός ότι 
πολλοί Άραβες εξυμνούν τον Χίτλερ ή ότι βεβηλώνονται συ
ναγωγές στη Γαλλία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα 
πρέπει να κριθεί ως ((ακατάλληλη μα κατανοητή αντίδραση σε 
όσα κάνουν οι Ισραηλινοί στη Δυτική Όχθη». Εντούτοις, κάτι 
τέτοιο επ’ ουδενί υποδηλώνει ότι δεν θα ’πρεπε να επιδεικνύου
με εξαιρετική ευαισθησία απέναντι στο ότι συγκεκριμένες 
πράξεις που προτείνονται σήμερα, ακόμα κι όταν παρουσιά
ζονται ως ((προοδευτικές», ενδέχεται να επιστρατεύσουν αντι
δραστικά θέματα. Τον Απρίλιο του 2002, αντιδρώντας στην 
ισραηλινή στρατιωτική επέμβαση στο παλαιστινιακό έδαφος 
της Δυτικής Όχθης, μια μεγάλη ομάδα δυτικοευρωπαίων πα
νεπιστημιακών πρότεινε το μποϊκοτάρισμα των ισραηλινών 
ακαδημαϊκών θεσμών (προσκλήσεων, πανεπιστημιακών αν
ταλλαγών, και τα λοιπά)· η πρόταση τούτη θα πρέπει να α- 
πορριφθεί, δεδομένου ότι το σημαίνον «Μποϊκοτάρετε τους 
Εβραίους!» φέρει ένα ορισμένο βάρος, έχει μια ορισμένη φόρ
τιση στην Ευρώπη -δεν υπάρχει τρόπος να εκριζώσουμε, με 
ψευδολενινιστικό τρόπο, τη θύμηση του ναζιστικού μποϊκοτάζ 
των Εβραίων, υποστηρίζοντας ότι σήμερα έχουμε να κάνουμε 
με μια ((διαφορετική συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία».

Η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση είναι, με τη ριζικό
τερη σημασία του όρου, μια ψευδής σύγκρουση, ένα δέλεαρ, 
μια ιδεολογική μετάθεση του «αληθινού» ανταγωνισμού. Ναι, 
οι Άραβες «φονταμενταλιστές» είναι «ισλαμοφασίστες» -ε
παναλαμβάνοντας την υποδειγματική φασιστική χειρονομία, 
θέλουν ((καπιταλισμό δίχως καπιταλισμό» (δίχως την υπερβο
λή κοινωνικής αποσύνθεσης, δίχως τη δυναμική όπου «καθετί 
σταθερό και ακίνητο κλονίζεται»*). Ναι, οι Ισραηλινοί εκπρο
σωπούν την αρχή της δυτικής φιλελεύθερης ανεκτικότητας,

*  Φράση από το Το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος που 
περιγράφει την αστική κοινωνία. (Σ.τ.μ.)
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ενώ η μοναδικότητα τους ενσαρκώνει, την εξαίρεση αυτής της 
αρχής (υπεραμυνόμενοι ενός κράτους βασισμένου στην εθνοτι- 
κή-θρησκευτική ταυτότητα -και όλα τούτα στη χώρα με το 
υψηλότερο ποσοστό άθεων στον κόσμο). Μολαταύτα, η αναφο
ρά των Ισραηλινών στη δυτική φιλελεύθερη ανεκτικότητα εί
ναι η μορφή εμφάνισης της νεοαποικιοκρατικής τρομοκρατίας 
του Κεφαλαίου* το κάλεσμα για «ανελευθερία» (ο αντιδραστι
κός «φονταμενταλισμός) είναι η μορφή εμφάνισης της αντί
στασης στην τρομοκρατία αυτή.

Όταν οποιαδήποτε δημόσια διαμαρτυρία ενάντια στις δρα
στηριότητες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Δυτι- 
κή Όχθη καταγγέλλεται απερίφραστα ως έκφραση αντισημι
τισμού και -τουλάχιστον υπόρρητα- κατατάσσεται στην ίδια 
κατηγορία με τη δικαιολόγηση του Ολοκαυτώματος· όταν, με 
άλλα λόγια, γίνεται μονίμως αναφορά στη σκιά του Ολοκαυ
τώματος προκειμένου να εξουδετερωθεί κάθε κριτική στις ισ- 
ραηλινές στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις, τότε δεν 
αρκεί να επιμένουμε στη διαφορά μεταξύ αντισημιτισμού και 
κριτικής συγκεκριμένων μέτρων που παίρνει το ισραηλινό 
κράτος· οφείλουμε να προχωρήσουμε ένα ακόμα βήμα και να 
υποστηρίξουμε ότι, στην περίπτωση αυτή, το ισραηλινό κρά
τος είναι εκείνο που βεβηλώνει τη μνήμη των θυμάτων του 
Ολοκαυτώματος: τα χειραγωγεί χωρίς δισταγμό, εργαλειο- 
ποιώντας τα, καθιστώντας τα μέσα για τη νομιμοποίηση 
των σημερινών πολιτικών μέτρων. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέ
πει να απορρίψουμε πάραυτα την ίδια την ιδέα κάποιας λογι
κής ή πολιτικής σύνδεσης ανάμεσα στο Ολοκαύτωμα και τη 
σημερινή ισραηλινοπαλαιστινιακή ένταση: πρόκειται για δύο 
εντελώς διαφορετικά φαινόμενα -το ένα ανήκει στην ευρωπαϊ
κή ιστορία της δεξιάς αντίστασης στη δυναμική του εκσυγχρο
νισμού ενώ το άλλο είναι ένα από τα κεφάλαια της ιστορίας της 
αποικιοποίησης. Από την άλλη μεριά, οι Παλαιστίνιοι καλούν
ται να ανταποκριθούν στο επίπονο καθήκον να αποδεχτούν ότι
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οι αληθινοί εχθροί τους δεν είναι οι Εβραίοι αλλά τα αραβικά 
καθεστώτα που χειραγωγούν τη δυσχερή κατάστασή τους 
προκειμένου ακριβώς να παρεμποδίσουν αυτή τη στροφή -  
δηλαδή την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση των δικών τους 
κρατών.

Στην «Ειδική Έκδοση για το Νταβάς» του περιοδικού 
Newsweek (Δεκέμβριος 2001/Φεβρουάριος 2002), δημοσιεύθη- 
καν το ένα δίπλα στο άλλο άρθρα δύο διάσημων συγγραφέων 
με αντικρουόμενες απόψεις: το άρθρο του Σάμιουελ Π. Χάν- 
τινγκτον «Η εποχή των μουσουλμανικών πολέμων» και το άρ
θρο του Φράνσις Φουκουγιάμα «Ο πραγματικός εχθρός». Πώς 
λοιπόν ταιριάζουν -ο Φράνσις Φουκουγιάμα, με την ψευδοε- 
γελιανή ιδέα του περί «τέλους της ιστορίας» (η τελική Φόρ
μουλα για την καλύτερη δυνατή κοινωνική τάξη πραγμάτων 
βρέθηκε στην καπιταλιστική φιλελεύθερη δημοκρατία, δεν υ
πάρχει πλέον χώρος για περαιτέρω εννοιακή πρόοδο, απλώς 
εμπειρικά προσκόμματα προς υπέρβαση) και ο Σάμιουελ Π. 
Χάντινγκτον, με την ιδέα του ότι η «σύγκρουση των πολιτι
σμών» θα αποτελέσει την κύρια πολιτική πάλη του εικοστού 
πρώτου αιώνα; Αμφότεροι συμφωνούν ότι, σήμερα, το μαχό- 
μενο φονταμενταλιστικό Ισλάμ συνιστά την κύρια απειλή. Ί
σως λοιπόν οι απόψεις τους να μην είναι πραγματικά αντίθε
τες. Την αλήθεια μάλιστα την ανακαλύπτουμε διαβάζοντάς 
τες μαζί: η «σύγκρουση των πολιτισμών» είναι «το τέλος 
της ιστορίας». Οι ψευδώς φυσικοποιημένες εθνοτικοθρησκευ- 
τικές συγκρούσεις είναι η μορφή πάλης που ταιριάζει στον 
καπιταλισμό της παγκοσμιοποίησης: στη «μεταπολιτική» ε
ποχή μας, όταν η πολιτική αυτή καθαυτή αντικαθίσταται προ
οδευτικά από την κοινωνική διοίκηση των ειδημόνων, δεν α
πομένει άλλη νόμιμη πηγή συγκρούσεων από την πολιτισμική 
(εθνοτική, θρησκευτική) ένταση. Τη σημερινή άνοδο «ανορθο- 
λογικής» βίας θα πρέπει ως εκ τούτου να τη συλλάβουμε ως 
αυστηρά σύστοιχη με την αποπολιτικοποίηση των κοινωνιών
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μας, δηλαδή με την εξαφάνιση της αμιγούς πολιτικής διάστα
σης, τη μετάφρασή της σε διαφορετικά επίπεδα «διοίκησης» 
των κοινωνικών υποθέσεων: η βία εξηγείται με όρους κοινω
νικών συμφερόντων και ούτω καθεξής, και το ανεξήγητο κα
τάλοιπο δεν μπορεί παρά να φαίνεται «ανορθολογικό»... Στο 
σημείο αυτό είναι κρίσιμη η καθαρά εγελιανή διαλεκτική αν
τιστροφή: ό,τι εκ πρώτης όψεως μοιάζει με ένα πλήθος «κα
τάλοιπων του παρελθόντος» που θα πρέπει βαθμιαία να ξεπε- 
ραστούν με την ανάπτυξη της ανεκτικής πολυπολιτισμικής 
φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων, ξαφνικά, σε μιαν έκλαμψη 
οξυδέρκειας, γίνεται αντιληπτό ως ο ίδιος ο τρόπος ύπαρξης 
της φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων -κοντολογίς, η τελεολο
γική χρονική διαδοχή ξεσκεπάζεται και αποδεικνύεται ότι 
πρόκειται για δομική συγχρονία. (Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, 
ό,τι στο πεδίο του «υπαρκτού σοσιαλισμού» έμοιαζε με μικρο
αστικά «κατάλοιπα του παρελθόντος», εκείνη η αιώνια δικαιο
λογία για τις αποτυχίες των σοσιαλιστικών καθεστώτων, ήταν 
εγγενές προϊόν του ίδιου του καθεστώτος.)

Όταν λοιπόν ο Φουκουγιάμα μιλά για «ισλαμοφασισμό», 
οφείλουμε να συμφωνήσουμε μαζί του -υπό την προϋπόθεση 
ότι χρησιμοποιούμε τον όρο ((φασισμός» με πολύ συγκεκρι
μένο τρόπο: ως το όνομα της αδύνατης απόπειρας να έχουμε 
«καπιταλισμό δίχως καπιταλισμό», δίχως τις υπερβολές του 
ατομικισμού, της κοινωνικής αποσύνθεσης, της σχετικοποίη- 
σης των αξιών και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή 
για τους Μουσουλμάνους δεν βρίσκεται μόνο μεταξύ ισλαμο- 
φασιστικού φονταμενταλισμού και επώδυνης διαδικασίας «ι- 
σλαμικού προτεσταντισμού» που θα καθιστούσε το Ισλάμ συμ
βατό με τον εκσυγχρονισμό. Υπάρχει μια τρίτη επιλογή, ήδη 
δοκιμασμένη: ο ισλαμικός σοσιαλισμός. Η πολιτικά ορθή στά
ση τονίζει, με ενδεικτική επιμονή που θυμίζει σύμπτωμα, ότι 
οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν έχουν καμία σχέση με το πραγ
ματικό Ισλάμ, αυτή τη μεγάλη και υψηλή θρησκεία -μήπως
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όμως θα άρμοζε περισσότερο να αναγνωρίσουμε την αντίστα
ση του Ισλάμ στον εκσυγχρονισμό; Και, αντί να θρηνούμε το 
γεγονός ότι, από όλες τις μεγάλες θρησκείες, το Ισλάμ αντι
στέκεται περισσότερο στον εκσυγχρονισμό, οφείλουμε μάλλον 
να συλλάβουμε αυτή την αντίσταση σαν μια ανοιχτή ευκαιρία, 
ένα «μη αποφασίσιμο»: αυτή η αντίσταση δεν οδηγεί αναγκα
στικά στον «ισλαμοφασισμό», θα μπορούσε επίσης να αρθρω
θεί σε ένα σοσιαλιστικό σχέδιο. Ακριβώς επειδή το Ισλάμ 
φιλοξενεί τις «χειρότερες» τάσεις της φασιστικής απάντησης 
στην παρούσα δυσχερή κατάσταση, θα μπορούσε επίσης να 
αποδειχθεί ότι αποτελεί τόπο για το ((καλύτερο».

Τπάρχει συνεπώς ένα ((Αραβικό ζήτημα» με τον ίδιο σχε
δόν τρόπο που υπήρχε «Εβραϊκό ζήτημα»: η αραβοϊσραηλινή 
ένταση δεν αποτελεί άραγε την ύστατη απόδειξη ότι η ((πάλη 
των τάξεων» συνεχίζεται, έχοντας πάρει, μέσω μεταθέσεων 
και φενακισμών, τη «μεταπολιτική» μορφή της σύγκρουσης 
ανάμεσα στον εβραϊκό «κοσμοπολιτισμό» και τη μουσουλμα
νική απόρριψη της νεωτερικότητας; Με άλλα λόγια, μήπως η 
επανεμφάνιση του αντισημιτισμού στον σημερινό παγκοσμιο- 
ποιημένο κόσμο παρέχει την ύστατη αλήθεια της παλιάς μαρ
ξιστικής διορατικής θέσης σύμφωνα με την οποία ο σοσιαλι
σμός αποτελεί τη μοναδική αληθινή «λύση» αυτού του «ζητή
ματος»;



Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α : 
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Την άνοιξη του 2002 στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναντούσε 
κανείς συχνά ανθρώπους που φορούσαν με υπερηφάνεια μια 
κονκάρδα με αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες και την 
επιγραφή «Στέκουμε Ενωμένοι». Αυτός ο νέος ρόλος των Ε
βραίων στον σημερινό ιδεολογικοπολιτικό αστερισμό -ο προ
νομιακός δεσμός τους με τον αμερικανοκυριαρχούμενο παγκό
σμιο καπιταλισμό- εγκυμονεί τρομακτικούς κινδύνους, ανοί- 
γοντας τον δρόμο σε ξεσπάσματα βίαιου αντισημιτισμού: το 
γεγονός ότι, εξαιτίας μιας σειράς τυχαίων στρατηγικών πολι
τικών αποφάσεων και συνθηκών, το Ισραήλ εξυψώθηκε σε 
προνομιακό συνεργάτη των Η ΠΑ μπορεί να αποδειχθεί πηγή 
νέας αιματοχυσίας. Κατά συνέπεια, το βασικό καθήκον όλων 
όσοι πραγματικά νοιάζονται για τον εβραϊκό λαό σήμερα είναι 
να δουλέψουν επιμελώς για τη διάρρηξη αυτού του «φυσικού» 
δεσμού μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και ισραηλινού κράτους. 
'Οπως είδαμε, στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών 
εκλογών στις 21 Απριλίου 2002, ο Ζαν-Μαρί Λε Πεν, στο 
πρόγραμμα του οποίου ο αντισημιτισμός είναι σταθερός πα
ράγοντας (θυμηθείτε απλώς το σχόλιό του ότι το Ολοκαύτωμα 
ήταν μια ήσσονος σημασίας λεπτομέρεια στην ευρωπαϊκή ι
στορία), κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο, προβάλλον
τας έτσι ως η μοναδική εναλλακτική επιλογή απέναντι στον 
Ζακ Σιράκ, νικώντας δηλαδή τον Λιονέλ Ζοσπέν έτσι, η δια- 
χωριστική γραμμή δεν βρίσκεται πλέον μεταξύ Αριατεράς και 
Δεξιάς αλλά μεταξύ ολόκληρον του πεδίου της «μετριοπα
θούς» μεταπολιτικής και της ακροδεξιάς αναπολιτικοποίη-
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σης. Μήπως αυτή η σκανδαλιστική έκβαση δεν αποτελεί δυ
σοίωνο σημάδι του τιμήματος που πρόκειται να πληρώσουμε 
για την πύρρειο νίκη της μεταπολιτικής; Με άλλα λόγια, ε
κείνο που θα πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε είναι ότι ο Ζαν- 
Μαρί Λε Πεν εκπροσωπεί τη μοναδική σοβαρή πολιτική δύ
ναμη στη Γαλλία η οποία, σε σαφή αντίθεση με τον αποπνι- 
κτικό λήθαργο της ηγεμονικής μεταπολιτικής, εμμένει σε μια 
στάση ριζικής πολιτικοποίησης, (διεστραμμένου, αλλά εντού
τοις «ζωντανού») καθαρού πολιτικού πάθους. Για να το θέσου
με με τους όρους του αποστόλου Παύλου, η τραγωδία είναι ότι 
ο Λε Πεν, με την καθ’ όλα αποκρουστική προκλητικότητά του, 
εκπροσωπεί τη Ζωή ενάντια στον μεταπολιτικό Θάνατο ως 
τρόπο ζωής των Τελευταίων Ανθρώπων.

Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τα 
γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου είναι να τα εξυψώσουμε στο 
σημείο ενός Απόλυτου Κακού, σε ένα κενό που δεν επιδέχεται 
εξήγηση και/ή διαλεκτική ερμηνεία. Το να τα κατατάξουμε 
στην ίδια κατηγορία με τη Shoah αποτελεί βλασφημία: η 
Shoah διαπράχθηκε με τρόπο μεθοδικό από ένα αχανές δίκτυο 
αποτελούμενο από κρατικούς apparatchiks και τα τσιράκια 
τους, οι οποίοι, σε σαφή αντίθεση μ’ εκείνους που επιτέθηκαν 
στους Δίδυμους Πύργους, στερούνταν την αυτοκτονική αποδο
χή του δικού τους θανάτου -όπως αποσαφήνισε η Χάννα Ά- 
ρεντ, ήταν ανώνυμοι γραφειοκράτες που έκαναν τη δουλειά 
τους, και ένα πελώριο χάσμα χώριζε ό,τι έκαναν από την α
τομική εμπειρία του εαυτού. Αυτή η «κοινοτοπία του κακού» 
απουσιάζει στην περίπτωση των τρομοκρατικών επιθέσεων: 
οι δράστες ανέλαβαν πλήρως τη φρικαλεότητα των πράξεών 
τους, η οποία και αποτελεί κομμάτι της μοιραίας ελκτικής 
δύναμης που τους ασκεί η τέλεσή τους. Ή, για να το θέσουμε 
κάπως διαφορετικά, οι Ναζί έκαναν τη δουλειά τους «να επι
λύσουν το εβραϊκό ζήτημα» με μυστικό αισχρό τρόπο, κρυμ
μένο από το βλέμμα του κοινού, ενώ οι τρομοκράτες εξέθεσαν



182 SLAVOJ ΖΙΖΕΚ

δημοσίως το θέαμα της πράξης τους. Η δεύτερη διαφορά είναι 
ότι η Shoah αποτελούσε τμήμα της ευρωπαϊκής ιστορίας- ήταν 
ένα συμβάν που δεν συνδέεται άμεσα με τη σχέση μεταξύ 
Μουσουλμάνων και Εβραίων: θυμηθείτε το Σεράγεβο, που είχε 
μακράν τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην πρώην Γιου
γκοσλαβία, ενώ επιπλέον -ήταν η πιο κοσμοπολίτικη γιουγκο
σλαβική πόλη, το ακμαίο κέντρο του κινηματογράφου και της 
ροκ μουσικής. Γιατί; Μα ακριβώς επειδή στην πόλη κυριαρ
χούσαν οι Μουσουλμάνοι, και η παρουσία των Εβραίων και 
των Χριστιανών γινόταν ανεκτή, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε 
στις μεγαλουπόλεις όπου κυριαρχούσαν οι Χριστιανοί και απ’ 
όπου οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι είχαν προ πολλού εκ- 
διωχθεί.

Γιατί θα πρέπει η καταστροφή του Παγκόσμιου Κέντρου 
Εμπορίου να ευνοείται με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση, ας 
πούμε, με τη μαζική σφαγή των Χούτου από τους Τούτσι στη 
Ρουάντα το 1994; Ή με τους μαζικούς βομβαρδισμούς και τη 
ρίψη χημικών αερίων στους Κούρδους του βορείου Ιράκ, στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990; Ή σε σύγκριση με τις μαζικές 
δολοφονίες που διέπραξαν τα στρατεύματα της Ινδονησίας στο 
Ανατολικό Τιμόρ; Ή ... είναι μακρύς ο κατάλογος των χωρών 
όπου η μαζική οδύνη ήταν και είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από 
την οδύνη της Νέας Τόρκης, αλλά που δεν στάθηκαν τυχερές, 
δεν τις έχουν εξυψώσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε υψηλό 
θύμα του Απόλυτου Κακού, και αυτό είναι το θέμα: εάν επι- 
μείνουμε στη χρήση του όρου, όλα τα παραπάνω γεγονότα 
αποτελούν «Απόλυτα Κακά». Μήπως λοιπόν οφείλουμε να 
επεκτείνουμε την απαγόρευση εξήγησης, και να υποστηρίξου
με ότι κανένα από τα προαναφερθέντα κακά δεν μπορεί ή δεν 
πρέπει να ερμηνευθεί «διαλεκτικά»; Μήπως, επιπλέον, υπο- 
χρεούμαστε να πάμε ακόμα πιο πέρα, χαι να αναρωτηθούμε 
για τα τρομερά «ατομικά» εγκλήματα, ξεκινώντας από εκείνα 
του σαδιστή μαζικού δολοφόνου Τζέφρυ Ντάμερ και φτάνον-



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 183

τας μέχρι την Αντρέα Γέητς, η οποία έπνιξε εν ψυχρώ τα 
πεντε παιδιά της; Δεν υπάρχει άραγε κάτι το πραγματικό/ 
αδύνατο/ανεξήγητο σε όλες αυτές τις πράξεις; Μήπως -όπως 
θα το εθετε ο Σελλινγκ εδώ και πάνω από διακόσια χρόνια- 
καθεμιά απ’ αυτές δεν μας φέρνει αντιμέτωπους με την απώ
τατη άβυσσο της ελεύθερης θέλησης, με το αστάθμητο δεδο
μένο ότι «Το έκανα επειδή το έκανα!», που ανθίσταται στην 
εξήγηση με όρους ψυχολογικών, κοινωνικών, ιδεολογικών ή 
άλλων αιτιών;

Κοντολογίς, μήπως τελικά, στην παραιτημένη μεταϊδεολο- 
γική εποχή μας που δεν αποδέχεται κανένα θετικό Απόλυτο, 
μοναδικοί νόμιμοι υποψήφιοι για το Απόλυτο είναι οι ριζικά 
κακές πράξεις; Αυτό το αρνητικό-θεολογικό status του Ολο
καυτώματος βρίσκει την ανώτατη έκφρασή του στο βιβλίο του 
Τζορτζιο Αγκάμπεν Remnants of Auschwitz [Απομεινάρία τον 
Άουσβιτς], όπου παρέχει ένα είδος οντολογικής απόδειξης του 
Άουσβιτς ενάντια στους ρεβιζιονιστές αρνητές του Ολοκαυτώ
ματος. Συνάγει άμεσα την ύπαρξη του Άουσβιτς από την «έν- 
νοιά» του (ιδέες όπως οι νεκροζώντανοι «Μουσουλμάνοι» είναι 
τοσο «εντονες» ώστε δεν θα μπορούσε να έχουν προκύψει χω
ρίς το γεγονός του Ολοκαυτώματος) -υπάρχει καλύτερη από
δειξη ότι, σε κάποιες από τις σημερινές πολιτισμικές σπουδές, 
το Ολοκαύτωμα όντως εξυψώνεται στην αξιοπρέπεια του 
Πράγματος, γίνεται αντιληπτό ως το αρνητικό Απόλυτο; Και 
μας λέει πολλά για τη σημερινή συγκυρία το γεγονός ότι το 
μοναδικό Απόλυτο είναι αυτό του υψηλού/μη αναπαραστάσι- 
μου Κακού. Ο Αγκάμπεν αναφέρεται στις τέσσερις κατηγο
ρίες του τρόπου (δυνατότητα, μη δυνατότητα, ενδεχομενικότη- 
τα, αναγκαιότητα), συναρθρώνοντάς τες γύρω από τον άξονα 
υποκειμενοποίηση-αποϋποκειμενοποίηση: η δυνατότητα (να 
μπορεί να υπάρχει) και η ενδεχομενικότητα (να μπορεί να 
μην υπάρχει) είναι οι χειριστές της υποκειμενοποίησης, ενώ 
η μη δυνατότητα (να μην μπορεί να υπάρχει) και η αναγκαίο-
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τητα (να μην μπορεί να μην υπάρχει) είναι οι χειριστές της 
αποϋποκειμενοποίησης -και αυτό που συμβαίνει στο Άου
σβιτς είναι ότι οι δύο πλευρές του άξονα συμπίπτουν:

Το Άουσβιτς αντιπροσωπεύει το ιστορικό σημείο όπου αυτές οι 
διαδικασίες καταρρέουν, την ολέθρια εμπειρία βίαιης εισβολής 
του αδύνατου στο πραγματικό. Το Άουσβιτς είναι η ύπαρξη του 
μη δυνατού, η πιο ριζική άρνηση της ενδεχομενικότητας- είναι 
συνεπώς η απόλυτη αναγκαιότητα. Ο Muselmann [ο «νεκροζών- 
τανος» του στρατοπέδου] που παρήγαγε το Άουσβιτς αποτελεί 
την καταστροφή του υποκειμένου που έπεται, την εξάλειψη του 
υποκειμένου ως τόπου της ενδεχομενικότητας και τη διατή
ρησή του ως ύπαρξη του μη δυνατού.1

'Ετσι το Άουσβιτς κατονομάζει την καταστροφή που προκαλεί- 
ται από ένα είδος οντολογικού βραχυκυκλώματος: η υποκει
μενικότητα (η διάνοιξη του χώρου της ενδεχομενικότητας όπου 
το δυνάμει μετρά περισσότερο από το ενεργεία) καταρρέει και 
μετατρέπεται σε αντικειμενικότητα όπου είναι αδύνατον να 
μην ακολουθούν τα πράγματα την ((τυφλή» αναγκαιότητα. 
Προκειμένου να συλλάβουμε το σημείο αυτό, θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας δύο όψεις του όρου ((μη δυνατότητα»: 
πρώτον, η μη δυνατότητα είναι η απλή εμπρόσθια όψη της 
αναγκαιότητας («δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς»)- έπειτα, 
η μη δυνατότητα νοείται ως ύστατο αδιανόητο όριο της ίδιας 
της δυνατότητας (((κάτι τόσο φρικτό δεν μπορεί να συμβεί 
πραγματικά- κανείς δεν μπορεί να είναι τόσο κακός») -στο 
Άουσβιτς, οι δύο όψεις συμπίπτουν. Μπορούμε μάλιστα να το 
θέσουμε και με καντιανούς όρους, ως το βραχυκύκλωμα ανά
μεσα στο νοούμενο και το φαινόμενο: στη μορφή του Musel
mann, του νεκροζώντανου, του δίχως υποκειμενικότητα υπο

1. Gioigio Agamben, Remnants of Auschwitz, Νέα Τόρκη, Zone Books,
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κειμένου, η νοούμενη διάσταση (του ελεύθερου υποκειμένου) 
εμφανίζεται στην ίδια την εμπειρική πραγματικότητα -ο Mu- 
selmann είναι το νοούμενο Πράγμα που εμφανίζεται απευ
θείας στην πραγματικότητα των φαινομένων και ως τέτοιος 
είναι μάρτυρας αυτού για το οποίο κανείς δεν μπορεί να μαρ
τυρήσει. Και, παραπέρα, ο Αγκάμπεν ερμηνεύει αυτή τη μο
ναδική μορφή του Muselmann ως αδιάσειστη απόδειξη της 
ύπαρξης του Άουσβιτς:

Ας θέσουμε πράγματι το Άουσβιτς, αυτό για το οποίο είναι α
δύνατη η μαρτυρία, και ας θέσουμε επίσης τον Muselmann ως 
απόλυτη μη δυνατότητα της μαρτυρίας. Αν ο μάρτυρας μαρτυρεί 
για τον Muselmann, αν επιτυγχάνει να φέρει στην ομιλία την 
αδυνατότητα της ομιλίας -αν έτσι ο Muselmann συγκροτείται ως 
ο καθ’ ολοκληρίαν μάρτυρας- τότε η άρνηση του Άουσβιτς ανα- 
σκευάζεται στα ίδια τα θεμέλιά της. Στον Muselmann, η μη 
δυνατότητα μαρτυρίας δεν συνιστά πλέον απλή στέρηση. Αντ’ 
αυτού, έχει γίνει πραγματική· υπάρχει ως τέτοια. Αν ο επιζών 
μαρτυρεί όχι για τους θαλάμους αερίων ή για το Άουσβιτς αλλά 
για τον Muselmann, αν μιλά μόνο στη βάση μιας αδυνατότητας 
να μιλήσει, τότε η μαρτυρία του δεν μπορεί να απορριφθεί. Το 
Άουσβιτς -αυτό για το οποίο δεν είναι δυνατόν να μαρτυρήσου
με· αποδεικνύεται απόλυτα και αναμφίλεκτα.2

Δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε τη λεπτότητα αυτή της 
θεωρητικοποίησης: μακράν από το να παρεμποδίζει την όποια 
απόδειξη ότι το Άουσβιτς πράγματι υπήρξε, το ίδιο το γεγονός 
ότι είναι αδύνατον να μαρτυρήσουμε απευθείας γ ι’ αυτό απο- 
δεικνύει την ύπαρξή του. Στο σημείο αυτό, σε τούτη την α- 
ναστοχαστική τροπή, έγκειται η μοιραία πλάνη του πασίγνω
στου κυνικού ναζιστικού επιχειρήματος που παραθέτουν ο

2. Στο ίδιο, σ. 164.
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Πρίμο Λέβι και άλλοι: «Η φρίκη αυτού που κάνουμε στους 
Εβραίους είναι τόσο αφάνταστη ώστε ακόμα κι αν επιβιώσει 
κάποιος από τα στρατόπεδα, δεν θα γίνει πιστευτός από εκεί
νους που δεν ήταν εκεί -απλώς θα τον βγάλουν ψεύτη ή δια
νοητικά άρρωστο!» Το αντεπιχείρημα του Αγκάμπεν είναι: 
αληθεύει ότι δεν είναι δυνατόν να μαρτυρήσουμε για τη από
λυτη φρίκη του Άουσβιτς -αν όμως αυτή η ίδια η αδυνατότητa  
ενσαρκώνεται σε έναν επιζώντα; Αν τότε υπάρχει μια υποκει
μενικότητα σαν κι αυτή του Muselmann, μια υποκειμενικότη
τα οδηγημένη στο ακραίο σημείο όπου μεταβάλλεται σε αντι
κειμενικότητα, μια τέτοια υποκειμενικότητα δίχως υποκει
μενικότητα θα μπορούσε να έχει αναδυθεί μόνον σε συνθήκες 
σαν αυτές τον Άουσβιτς... Μολαταύτα, αυτή η επιχειρημα
τολογία, αμείλικτη καθώς είναι στην ίδια της την απλότητα, 
παραμένει βαθιά αμφίσημη: δεν περατώνει το καθήκον μιας 
συγκεκριμένης ανάλυσης της ιστορικής μοναδικότητας του 
Ολοκαυτώματος. Είναι δηλαδή δυνατόν να τη διαβάσουμε 
με δύο αντίθετους τρόπους -ως έννοιακή έκφραση μιας ορι
σμένης ακραίας θέσης η οποία εν συνεχεία θα πρέπει να εξη
γηθεί με όρους συγκεκριμένης πολιτικής ανάλυσης ή ως ένα 
είδος ιδεολογικού βραχυκυκλώματος, ως μια διεισδυτική αν
τίληψή της στην a priori δομή του φαινομένου Άουσβιτς που 
μεταθέτει και καθιστά περιττή -ή τουλάχιστον δευτερεύουσα- 
μια τέτοια συγκεκριμένη ανάλυση της μοναδικότητας του να
ζισμού ως πολιτικού σχεδίου και των λόγων για τους οποίους 
προκάλεσε το Ολοκαύτωμα. Στη δεύτερη αυτή ερμηνεία, το 
((Άουσβιτς» γίνεται το όνομα για κάτι που, τρόπον τινά, έπρε- 
πε να συμβεί, του οποίου η ((ουσιαστική δυνατότητα» ήταν 
εγγεγραμμένη στην ίδια τη μήτρα της δυτικής πολιτικής δια
δικασίας -αργά ή γρήγορα, οι δύο πλευρές του άξονα έπρεπε 
να συμπέσουν.

Σχετίζονται λοιπόν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου με 
τον σκοτεινό Θεό που απαιτεί ανθρωποθυσίες; Ναι -και ακρι



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΗ Σ ΑΓΑΠΗΣ 187

βώς γ ι’ αυτόν το λόγο, δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τη 
ναζιστική εξολόθρευση των Εβραίων. Εδώ, θα πρέπει να ακο
λουθήσουμε τον Αγκάμπεν3 και να απορρίψουμε τη γνωστή 
λακανική ερμηνεία του Ολοκαυτώματος (της εξόντωσης των 
Εβραίων από τους Ναζί) ως ολοκαυτώματος με την παλιά 
εβραϊκή σημασία του όρου, ως θυσίας στους σκοτεινούς θεούς, 
που αποσκοπεί στην ικανοποίηση του τρομερού αίτηματός τους 
για jouissance4: οι Εβραίοι που αφανίστηκαν ανήκουν μάλλον 
στο γένος που οι αρχαίοι Ρωμαίοι αποκαλούσαν Homo sacer -  
εκείνους που, μολονότι είναι άνθρωποι, αποκλείονται από την 
ανθρώπινη κοινότητα, οπότε μπορεί κανείς να τους σκοτώσει 
ατιμωρητί- και, γ ι’ αντόν ακριβώς το λόγο, δεν μπορεί κανείς 
να τους θυσιάσει (επειδή δεν αποτελονν άξια θυσιαστήρια 
προσφορά).5

Η θεαματική έκρηξη των Δίδυμων Πύργων δεν ήταν απλώς

3. Πρβλ. Agamben, Homo Sacer, ό.π.
4. Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts o f Psychoanalysis, 

Νέα Τόρκη, Norton, 1979, σ. 253. [To Σεμινάριο. Οι τέσσερις θεμελιακές 
έννοιες της ψυχανάλυσης, μτφρ. Α. Σκαρπαλέζου, Αθήνα, εκδ. Ράππα, 
1975, σ. 347.]

5. Γιατί λοιπόν ο όρος «ολοκαύτωμα», παρότι ήταν ακατάλληλη ονο
μασία, διαδόθηκε σε τέτοιο βαθμό τόσο μεταξύ Εβραίων όσο και μεταξύ 
Λαϊκών; Αμβλύνει τον τραυματικό πυρήνα της εξόντωσης των Εβραίων, 
συλλαμβάναντάς την ως μια (διεστραμμένη αλλά ωστόσο τελικά) πλήρη 
νοήματος θυσιαστήρια επιχείρηση: προτιμότερο να είναι κανείς το πολύ
τιμο θυσιασμένο αντικείμενο απ’ ό,τι ένας ευτελής Homo sacer του οποίου 
ο θάνατος δεν αξίζει τίποτα... Το 2000, στο Ισραήλ, προκλήθηκε ένα 
μεγάλο σκάνδαλο από τον ισχυρισμό ενός ορθόδοξου ραβίνου ηγέτη ότι 
οι έξι εκατομμύρια Εβραίοι που σκότωσαν οι Ναζί δεν ήταν αθώοι: η 
δολοφονία τους αποτελούσε δικαιολογημένη τιμωρία, θα πρέπει να ήταν 
ένοχοι προδοσίας του Θεού... Και πάλι, το μάθημα αυτού του παράξενου 
επεισοδίου είναι η εξαιρετική δυσκολία μας να αποδεχθούμε την έλλειψη 
νοήματος της απόλυτης καταστροφής.
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μια συμβολική πράξη (με την έννοια μιας πράξης της οποίας 
στόχος είναι να «διαβιβάσει ένα μήνυμα»): ήταν πρωτίστως 
μια έκρηξη θανατηφόρας jouissance, μια διεστραμμένη πράξη 
μετατροπής του εαυτού σε εργαλείο της jouissance του μεγά
λου Άλλου. Ναι, η κουλτούρα εκείνων που διέπραξαν τις επι
θέσεις είναι η νοσηρή κουλτούρα του θανάτου, η στάση για την 
οποία η πλήρωση της ζωής ενός ατόμου κορυφώνεται στον 
βίαιο θάνατο. Το πρόβλημα δεν είναι τι κάνουν οι «παράφρονες 
φανατικοί» αλλά τι κάνουν οι «ορθολογικοί οργανωτές της 
στρατηγικής» από πίσω τους. Υπάρχει πολύ περισσότερη η
θική παραφροσύνη σε έναν στρατιωτικό που καταστρώνει μια 
στρατηγική, σχεδιάζοντας και εκτελώντας ευρείας κλίμακας 
επιχειρήσεις βομβαρδισμών, απ’ ό,τι σε ένα άτομο που ανα
τινάζεται επιτιθέμενος στον εχθρό. Ναι, ο απώτατος στόχος 
των επιθέσεων δεν ήταν κάποια κρυφό ή φανερό πολιτικό πρό
γραμμα αλλά -ακριβώς με την εγελιανή σημασία του όρου- να 
(επαν)εισαγάγει τη διάσταση της απόλυτης αρνητικότητας 
στην καθημερινή ζωή μας: να θρυμματίσει την προστατευμένη 
πορεία της ζωής μας, εμάς των αληθινών νιτσεϊκών Τελευ
ταίων Ανθρώπων. Ο Νοβάλις έκανε προ πολλού τη διαυγή 
παρατήρηση πως αυτό το οποίο μισεί ένας κακός άνθρωπος 
δεν είναι το καλό -  μισεί το κακό υπερβολικά (τον κόσμο που 
θεωρεί κακό) και συνεπώς προσπαθεί να τον βλάψει και να τον 
καταστρέψει όσο το δυνατόν περισσότερο -  αντό είναι το πρό
βλημα με τους «τρομοκράτες». Όσο ιερόσυλο κι αν φαίνεται, 
οι επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους μοιράζονται ένα κοινό 
στοιχείο με την πράξη της Αντιγόνης: αμφότερες υποσκά
πτουν την «παροχή αγαθών», το βασίλειο της αρχής της ευ- 
χαρίστησης-πραγματικότητας. Ωστόσο, στο σημείο αυτό, η 
«διαλεκτική» κίνηση που πρέπει να κάνουμε δεν είναι να συμ- 
περιλάβουμε τις εν λόγω πράξεις σε μια ευρύτερη αφήγηση 
της Προόδου του Λόγου ή της Ανθρωπότητας που, τρόπον 
τινά, αν δεν τις διασώζει, τουλάχιστον τις καθιστά τμήμα μιας
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περιεκτικής ευρύτερης συνεκτικής αφήγησης, τις «αίρει» σε 
ένα ((υψηλότερο» στάδιο ανάπτυξης (σύμφωνα με την αφελή 
αντίληψη περί εγελιανισμού) αλλά να αναγκαστούμε να ανα- 
ρωτηθούμε για τη δική μας αθωότητα, να θεματοποιήσουμε τη 
δική μας (φαντασιωσική λιμπιντική) επένδυση και εμπλοκή 
στις πράξεις αυτές.

Αντί λοιπόν να παραμείνουμε κολλημένοι στο αποχαυνωτι- 
κό δέος ενώπιον του Απόλυτου Κακού, το δέος που μας εμπο
δίζει να σκεφτούμε τι συμβαίνει, ας θυμηθούμε ότι υπάρχουν 
δύο θεμελιακοί τρόποι αντίδρασης σε τέτοια τραυματικά συμ
βάντα που προκαλούν ανυπόφορο άγχος: ο τρόπος του υπερεγώ 
και ο τρόπος της πράξης. Ο τρόπος του υπερεγώ είναι ακριβώς 
αυτός της θυσίας στους σκοτεινούς θεούς για την οποία μιλά ο 
Λακάν: η εκ νέου διεκδίκηση της βάρβαρης βίας του άγριου 
αισχρού νόμου, προκειμένου να συμπληρωθεί το χάσμα του 
ελαττωματικού συμβολικού νόμου. Και η πράξη; Για μένα, 
μια από τις ηρωίδες της Shoah είναι η διάσημη εβραία μπα- 
λαρίνα που οι αξιωματικοί του στρατοπέδου τής ζήτησαν να 
χορέψει γ ι’ αυτούς, θέλοντας να την υποβάλουν σ’ έναν ειδικό 
εξευτελισμό. Αντί να αρνηθεί, το έκανε και, ενώ κρατούσε την 
προσοχή τους τεταμένη, άρπαξε στα γρήγορα το πολυβόλο 
ενός εκστασιασμένου φύλακα και προτού την πυροβολήσουν 
κατάφερε να σκοτώσει πάνω από δώδεκα αξιωματικούς... 
Δεν μπορούμε άραγε να συγκρίνουμε την πράξη αυτή μ’ εκεί
νην των επιβατών του αεροπλάνου που συνετρίβη στην Πεν- 
συλβάνια, οι οποίοι, ξέροντας ότι θα πεθάνουν, εισέβαλαν διά 
της βίας στην καμπίνα του πιλότου και έριξαν το σκάφος, 
σώζοντας έτσι εκατοντάδες άλλες ζωές;

Σύμφωνα με τον αρχαιοελληνικό μύθο, η Ευρώπη ήταν μια 
πριγκίπισσα των Φοινίκων την οποία απήγαγε και βίασε ο 
Δίας μεταμορφωμένος σε ταύρο. Δεν πρόκειται άραγε για 
την αληθινή εικόνα της Ευρώπης; Μήπως η Ευρώτα) (ως ι
δεολόγημα) δεν προέκυψε ως αποτέλεσμα δύο τέτοιων απα
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γωγών ενός ανατολίτικου μαργαριταριού από δυτικούς βαρβά
ρους; Αρχικά, οι Ρωμαίοι απήγαγαν και εκχυδάισαν την ελ
ληνική σκέψη κι έπειτα, κατά τον πρώιμο μεσαίωνα, η βάρβα
ρη Δύση απήγαγε και εκχυδάισε τον Χριστιανισμό. Και μή
πως δεν συμβαίνει κάτι παρόμοιο σήμερα, για τρίτη φορά; 
Μήπως ο ((πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας» δεν αποτελεί 
την απαίσια κατάληξη, το «ξεκαθάρισμα» μιας μακροχρό
νιας, βαθμιαίας διαδικασίας ιδεολογικής, πολιτικής και οικο
νομικής αποικιοποίησης της Ευρώπης από την Αμερική; Μή
πως την Ευρώπη δεν την απήγαγε για άλλη μια φορά η Δύση 
-ο αμερικανικός πολιτισμός που καθορίζει τώρα τα παγκό
σμια κριτήρια και, de facto, μεταχειρίζεται την Ευρώπη ως 
επαρχία του;

Μετά τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους, τα μέσα μα
ζικής ενημέρωσης αφηγούνταν την ιστορία της ανόδου της 
αντιαμερικανικής Schadenfreude και της έλλειψης απλής αν
θρώπινης συμπόνιας απέναντι στην οδύνη των Αμερικανών εκ 
μέρους των ευρωπαίων διανοουμένων. Εντούτοις, η αληθινή 
ιστορία είναι η ακριβώς αντίθετη, αυτή της πλήρους έλλειψης 
μιας αυτόνομης ευρωπαϊκής πολιτικής πρωτοβουλίας. Την 
επαύριον της 11ης Σεπτεμβρίου, η Ευρώπη -τα κράτη-κλει- 
διά της Ευρωπαϊκής Ένωσης- πήραν τον δρόμο τού «άνευ 
όρων συμβιβασμού», ενδίδοντας στις αμερικανικές πιέσεις. 
Πόλεμος εναντίον του Αφγανιστάν, σχέδια για επίθεση στο 
Ιράκ, νέα έκρηξη βίας στην Παλαιστίνη: κάθε φορά, ακού- 
γονταν πνιχτές φωνές στην Ευρώπη που έθεταν επιμέρους 
ζητήματα και έκαναν έκκληση για πιο ισορροπημένη προσέγ
γιση- δεν υπήρξε εντούτοις καμία επίσημη αντίσταση, καμία 
επιβολή μιας διαφορετικής σφαιρικής αντίληψης της κρίσης. 
Κανένας επίσημος ευρωπαϊκός θεσμός δεν διακινδύνευσε μια 
φιλική αλλά σαφή αποστασιοποίηση από την αμερικανική 
θέση. Δεν μπορεί λοιπόν να προκαλέσει έκπληξη το ότι αυτές 
οι φωνές διαμαρτυρίας έσβησαν -κυριολεκτικά δεν είχαν κα
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μία συνέπεια, παρέμειναν απλές κενές χειρονομίες των ο
ποίων η λειτουργία συνίστατο στο να δώσουν σ’ εμάς τους 
Ευρωπαίους τη δυνατότητα να πούμε στον εαυτό μας: «Βλέ
πετε, όντως διαμαρτυρηθήκαμε, κάναμε το καθήκον μας!», 
αποδεχόμενοι σιωπηρά το fait accompli* της αμερικανικής 
πολιτικής.

Το φιάσκο έφτασε στο απόγειό του με την ισραηλινή εισβο
λή στη Δυτική Όχθη, όπου τα δεδομένα απαιτούν μια νέα 
πολιτική πρωτοβουλία, τη μόνη ικανή να πλήξει την παρούσα 
αδιέξοδη κατάσταση. Η όψη αυτής της κρίσης που προκαλεί 
έντονο αίσθημα ματαίωσης είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τίπο
τα, παρότι όλοι συνειδητοποιούν πώς περίπου θα ’πρεπε να 
είναι μια λύση: δύο κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, εκκέ
νωση των εβραϊκών εποικισμών της Δυτικής 'Οχθης με αντάλ
λαγμα την πλήρη αναγνώριση του Ισραήλ και την ασφάλειά 
του. (Το συνειδητοποιούν όλοι, εκτός των σκληροπυρηνικών 
Ισραηλινών και των αμερικανών υποστηρικτών τους: σε μια 
ραδιοφωνική ομιλία στις αρχές του Μαΐου του 2002, ο Ντικ 
Ώρνυ, ηγέτης της μειοψηφίας στην αμερικανική Γερουσία, 
υποστήριξε μια εξονυχιστική ((εθνοκάθαρση» στη Δυτική Ό
χθη -οι Παλαιστίνιοι απλούστατα θα ’πρεπε να εξαναγκα
στούν να φύγουν... Αυτό δεν είναι επίσης το μυστικό πρόγραμ
μα των πρόσφατων ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων;) 
Η Ευρώπη βρίσκεται στην ιδανική θέση για να αναλάβει μια 
τέτοια πρωτοβουλία -υπό τον όρο ότι θα φανεί αρκετά θαρρα
λέα ώστε να πάρει σαφώς τις αποστάσεις της από την αμερι
κανική ηγεμονία. Τώρα που έχει παρέλθει ο Ψυχρός Πόλεμος, 
δεν υπάρχουν πλέον σοβαρά εξωτερικά προσκόμματα σε μια 
τέτοια χειρονομία: η Ευρώπη απλώς θα έπρεπε να ξεθαρρέψει 
και να το κάνει.

Συνεπώς, η πραγματική ιδεολογικοπολιτική καταστροφή

*  Τετελεσμένο γεγονός. (Σ.τ.μ.)
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της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν αυτή της Ευρώπης: ως αποτέλε
σμα της 11ης Σεπτεμβρίου έχουμε μια πρωτοφανή ενίσχυση 
της αμερικανικής ηγεμονίας, σε όλες τις πλευρές της. Η Ευ
ρώπη υπέκυψε σε ένα είδος ιδεολογικοπολιτικού εκβιασμού εκ 
μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών: «Δεν διακυβεύονται πλέον 
διαφορετικές μεταξύ τους οικονομικές ή πολιτικές επιλογές 
αλλά η ίδια μας η επιβίωση -στον πόλεμο κατά της τρομοκρα
τίας, είτε είστε μαζί μας είτε εναντίον μας.» Και ακριβώς εδώ, 
σε τούτο το σημείο όπου η αναφορά στην απλή επιβίωση εμφα
νίζεται στο προσκήνιο ως ύστατη νομιμοποίηση, έχουμε να 
κάνουμε με την ιδεολογία στην ακραιφνέστερη έκφανσή της. 
Εν ονόματι του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας», μια ορι
σμένη θετική θέαση των παγκόσμιων πολιτικών σχέσεων επι
βάλλεται σιωπηρά σ’ εμάς τους Ευρωπαίους. Αν λοιπόν υπάρ
χει κάποια πιθανότητα να επιβιώσει η χειραφετητική κληρο
νομιά της Ευρώπης, οφείλουμε να θεωρήσουμε το φιάσκο της 
11ης Σεπτεμβρίου ως τελευταία προειδοποίηση ότι ο χρόνος 
εξαντλείται, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα για 
να γίνει σεβαστή ως αυτόνομη ιδεολογική, πολιτική και οικο
νομική δύναμη, με τις δικές της προτεραιότητες. Η μόνη ε
φικτή αντίστιξη στις δύο παγκόσμιες υπερδυνάμεις, τις ΗΠΑ 
και την Κίνα, δεν είναι η αντίσταση του Τρίτου Κόσμου στον 
αμερικανικό ιμπεριαλισμό αλλά μια ενωμένη Ευρώπη. Η Α
ριστερά θα πρέπει να ιδιοποιηθεί χωρίς ντροπή το σύνθημα 
της ενωμένης Ευρώπης ως αντίβαρο στην αμερικανοποιημένη 
παγκοσμιοποίηση.

Και οι ίδιοι οι Νεοϋορκέζοι; Επί πολλούς μήνες μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου 2001, μπορούσε κανείς να μυρίσει, στο κεντρικό 
Μανχάταν μέχρι και την 20ή οδό, την οσμή των καμένων Δίδυ
μων Πύργων -ο κόσμος δέθηκε με τη μυρωδιά αυτή, άρχισε να 
λειτουργεί ως αυτό που ο Λακάν θα αποκαλούσε το «σίνθωμα»*

*  Sinthome: νεολογισμός του Λακάν (δεκαετία 1970, Σεμινάριο για
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της Νέας Υόρκης, ένα συμπυκνωμένο κρυπτογράφημα του 
λιμπιντικού δεσίματος των υποκειμένων με την πόλη, που όταν 
εξαφανιστεί θα τους λείψει. Τέτοιου είδους λεπτομέρειες μαρ
τυρούν αληθινή αγάπη για την πόλη. Η αγάπη αυτή γίνεται 
προβληματική όταν μεταβάλλεται σε καχυποψία όσον αφορά 
τους λόγους για τους οποίους οι άλλοι δεν συμμερίζονται πλή
ρως τον πόνο της Αμερικής, όπως συμβαίνει στο στερεότυπο 
παράπονο που πολλοί αμερικανοί φιλελεύθεροι απευθύνουν 
στους ευρωπαίους αριστερούς -δεν έδειξαν αρκετή ειλικρινή 
συμπόνια για τα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμ
βρίου. Στην ίδια λογική, η αμερικανική μομφή στις ευρωπαϊ
κές επικρίσεις της πολιτικής των ΗΠΑ είναι ότι πρόκειται για 
μια περίπτωση φθόνου και αισθήματος ματαίωσης, οφειλόμε- 
νης στο ότι η Ευρώπη έχει υποβιβαστεί σε δευτερεύοντα ρόλο, 
οπότε αδυνατεί να αποδεχτεί τον περιορισμό της και την (σχε
τική) παρακμή της- μήπως όμως ισχύει ακόμα περισσότερο το 
αντίθετο; Η έκπληξη ενώπιον του ερωτήματος γιατί δεν τους 
αγαπάνε για όσα κάνουν στον κόσμο δεν αποτελεί τη βασικό
τερη αντίδραση των Αμερικανών (τουλάχιστον) από τον πόλε
μο του Βιετνάμ κι έπειτα; Προσπαθούμε απλώς να είμαστε 
καλοί, να βοηθήσουμε τους άλλους, να φέρουμε την ειρήνη και 
την ευημερία, και δέστε πώς μας το ανταποδίδουν... Η θεμε
λιακή διαίσθηση ταινιών όπως Η  αιχμάλωτος της ερήμου του 
Τζων Φορντ ή Ο ταξιτζής του Μάρτιν Σκορτσέζε εξακολουθεί 
να είναι επίκαιρη.

Κάτω από τούτα τα παράπονα βρίσκεται μια πιο θεμελιώ
δης αλλά ανείπωτη μομφή ότι οι Ευρωπαίοι δεν συμμερίζον
ται πραγματικά το Αμερικανικό 'Ονειρο -από μιαν άποψη, 
αυτή η μομφή δικαιολογείται απολύτως: ο Τρίτος Κόσμος δεν 
μπορεί να παραγάγει μιαν αρκετά ισχυρή αντίσταση στην

τον Τζόυς) που παίζει με τις λέξεις σύμπτωμα (symptoms), άγιος (saint), 
άγιος Θωμάς και αμαρτία (sin). (Σ.τ.μ·)
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ιδεολογία του Αμερικανικού Ονείρου· στην παρούσα συγκυρία, 
μόνον η Ευρώπη μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Η αληθινή αντί
θεση σήμερα δεν βρίσκεται μεταξύ Πρώτου Κόσμου και Τρί
του Κόσμου αλλά ανάμεσα στο όλον που συνιστούν ο Πρώτος 
και ο Τρίτος Κόσμος (η αμερικανική παγκόσμια Αυτοκρατο
ρία και οι αποικίες της) και σε ό,τι απομένει από τον Δεύτερο 
Κόσμο (την Ευρώπη). Ο Αντόρνο υποστήριξε, όσον αφορά τον 
Φρόυντ, ότι στον σύγχρονο «διοικούμενο κόσμο» που χαρακτη
ρίζεται από «κατασταλτική απο-μετουσίωση» δεν έχουμε πλέ
ον την παλιά λογική της απώθησης του «Αυτό» και των ορμών 
του, αλλά μια διεστραμμένη άμεση συμμαχία του Τπερεγώ 
(της κοινωνικής αυθεντίας) με το «Αυτό» (τις παράνομες επι
θετικές ορμές) εις βάρος του Εγώ. Κάτι δομικά παρόμοιο δεν 
συμβαίνει επίσης σήμερα στο πολιτικό επίπεδο, μια παράξενη 
συμμαχία ανάμεσα στον μετανεωτερικό παγκόσμιο καπιτα
λισμό και στις προνεωτερικές κοινωνίες, εις βάρος της ίδιας 
της νεωτερικότητας; Είναι εύκολο για την αμερικανική πολυ- 
πολιτισμική παγκόσμια Αυτοκρατορία να ενσωματώσει τις 
προμοντέρνες τοπικές παραδόσεις -το ξένο σώμα το οποίο 
όντως αδυνατεί να ενσωματώσει είναι η ευρωπαϊκή νεωτερι- 
κότητα. Η Τζιχάντ και ο κόσμος των ΜακΝτόναλντ είναι δύο 
όψεις του ίδιου νομίσματος, η Τζιχάντ είναι ήδη ΜακΤζιχάντ.

Τα σημαντικότερα νέα από την Κίνα το 2002 αφορούσαν την 
εμφάνιση ενός εργατικού κινήματος ευρείας κλίμακας, δια- 
μαρτυρόμενου ενάντια στις εργασιακές συνθήκες που αποτε- 
λούν το τίμημα για να γίνει η Κίνα με ταχείς ρυθμούς η πρώτη 
παραγωγική δύναμη στον κόσμο, και τη βάναυση καταστολή 
του από τις αρχές -μια νέα απόδειξη, αν κανείς χρειάζεται 
ακόμα αποδείξεις, ότι η Κίνα είναι σήμερα το ιδανικό καπι
ταλιστικό κράτος: προσφέρει ελευθερία στο κεφάλαιο, ενώ το 
κράτος επωμίζεται τη «βρομοδουλειά» του ελέγχου των εργα
τών. Η Κίνα ως ανατέλλουσα υπερδύναμη του εικοστού πρώ
του αιώνα μοιάζει λοιπόν να ενσαρκώνει ένα νέο είδος ανελε-
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ητου καπιταλισμού: τη χαρακτηρίζει αδιαφορία για τις οικο
λογικές συνέπειες, περιφρόνηση για τα δικαιώματα των εργα
τών, υποταγή των πάντων στην αδίστακτη ορμή για ανάπτυξη 
της χώρας και μετατροπή της σε νέα υπερδύναμη. Το μεγάλο 
ερώτημα είναι: τι θα κάνουν οι Κινέζοι σε σχέση με τη βιο
γενετική επανάσταση; Δεν μπορούμε να στοιχηματίσουμε με 
κάποια βεβαιότητα ότι θα επιδοθούν σε ανεξέλεγκτα πειρά
ματα γενετικής σε φυτά, ζώα και ανθρώπους, παρακάμπτον
τας όλες τις «δυτικές» ηθικές μας προκαταλήψεις και περιο
ρισμούς; Και με την περαιτέρω επέκταση της βιογενετικής 
τεχνολογίας, που είναι σχετικά φτηνή (η Κούβα έχει ήδη προ
χωρήσει πολύ στον τομέα αυτόν), μήπως το ίδιο δεν θα συμβεί 
και σε πολλές χώρες του Τρίτου Κόσμου; (Παρότι αναμφισβή
τητα αληθεύει επίσης ότι -τουλάχιστον μέχρι τώρα- η Κίνα 
είναι η υπερδύναμη με μακράν το χαμηλότερο επίπεδο ιμπε
ριαλιστικών επεμβάσεων, προσπαθειών να επεκτείνει την ε
πιρροή της και να ελέγξει τους γείτονές της.)

Η ένταση μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης παρατηρείται 
ακόμα και στο εσωτερικό της πολιτικής Αριστεράς (ή σε ό,τι 
απομένει από αυτήν): στην προκειμένη περίπτωση, η «αμερι- 
κανοποίηση» έχει τη μορφή της ιδέας ότι η Αριστερά οφείλει 
να προσυπογράψει τελείως τη δυναμική της παγκοσμιοποίη
σης, το πλήθος του ύστερου καπιταλισμού που απεδαφοποιεί... 
Ο Μάικλ Χαρντ και ο Τόνι Νέγκρι εντοπίζουν δύο δυνατούς 
τρόπους αντίθεσης στην παγκόσμια καπιταλιστική Αυτοκρα
τορία: είτε την ((προστατευτική» υπεράσπιση μιας επιστρο
φής στο ισχυρό Έθνος-Κράτος είτε την ανάπτυξη ακόμα πιο 
εύκαμπτων μορφών πλήθους. Στη λογική αυτή, αναλύοντας τη 
συνάντηση κατά της παγκοσμιοποίησης στο Πόρτο Αλέγκρε, 
ο Χαρντ τονίζει τη νέα λογική του πολιτικού χώρου που εμφα
νίστηκε εκεί: δεν είχαμε πλέον την παλιά διπολική λογική τού 
((εμείς εναντίον αυτών», με το λενινιστικό κάλεσμα για μία 
και μοναδική, αταλάντευτη κομματική γραμμή, αλλά τη συ
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νύπαρξη ενός πλήθους πολιτικών φορέων και θέσεων που μοι
ράζονταν την ίδια πλατφόρμα μολονότι ήταν ασύμβατες ως 
προς τους ιδεολογικούς και προγραμματικούς τόνους τους (από 
«συντηρητικούς» αγρότες και οικολόγους ανήσυχους για τη 
μοίρα των τοπικών τους παραδόσεων και της κληρονομιάς 
τους, μέχρι ομάδες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων και παράγοντες που εκπροσωπούσαν τα συμφέ
ροντα των μεταναστών, υποστηρίζοντας την παγκόσμια κινη
τικότητα). Πράγματι, η σημερινή αντίθεση στο παγκόσμιο 
κεφάλαιο φαίνεται να παρέχει μιαν αρνητική κατοπτρική ει
κόνα στον ισχυρισμό του Ντελέζ όσον αφορά την εγγενώς 
ανταγωνιστική αξίωση της καπιταλιστικής δυναμικής (μια 
ισχυρή μηχανή απεδαφοποίησης που γεννά νέους τρόπους επα- 
νεδαφοποίησης): η σημερινή αντίσταση στον καπιταλισμό α
ναπαράγει τον ίδιο ανταγωνισμό· οι εκκλήσεις για την προ
στασία επιμέρους (πολιτισμικών, εθνοτικών) ταυτοτήτων που 
απειλούνται από την παγκόσμια δυναμική συνυπάρχουν με τα 
αιτήματα για περισσότερη παγκόσμια κινητικότητα (ενάντια 
στους νέους φραγμούς που επιβάλλει ο καπιταλισμός και που 
αφορούν πάνω απ’ όλα την ελεύθερη διακίνηση των ατόμων). 
Αληθεύει τότε ότι αυτές οι τάσεις (οι γραμμές διαφυγής όπως 
θα το έθετε ο Ντελέζ) μπορούν να συνυπάρξουν κατά τρόπο μη 
ανταγωνιστικό, ως κομμάτια του ίδιου παγκόσμιου δικτύου 
αντίστασης; Μπαίνει κανείς στον πειρασμό να απαντήσει στον 
ισχυρισμό αυτόν εφαρμόζοντάς του την ιδέα του Λακλάου για 
την αλυσίδα των ισοδυναμιών: φυσικά και υπάρχει αυτή η 
λογική πολλαπλών λειτουργιών -διότι ακόμα έχουμε να κά
νουμε με αντίσταση. Τι θα συμβεί όμως όταν -αν είναι πράγ
ματι αυτή η επιθυμία και η θέληση των εν λόγω κινημάτων- 
«αναλάβουμε εμείς»; Με τι θα έμοιαζε το «πλήθος στην εξου
σία»; Ο ίδιος αστερισμός εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια 
του παρακμάζοντος Υπαρκτού Σοσιαλισμού: η μη ανταγωνι
στική συνύπαρξη, εντός του πεδίου της αντιπολίτευσης, ενός
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πλήθους ιδεολογικοπολιτικών τάσεων, από φιλελεύθερες ομά
δες για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι «φιλελεύθερες» ομά
δες προσανατολισμένες στις επιχειρήσεις, συντηρητικές θρη
σκευτικές ομάδες και τάσεις με αριστερά εργατικά αιτήματα. 
Αυτό το πλήθος λειτούργησε καλά όσο ήταν ενωμένο στην 
εναντίωση του σ’ «εκείνους», στην ηγεμονία του Κόμματος- 
μόλις βρέθηκαν οι ίδιοι στην εξουσία, το παιχνίδι έληξε... 
Επιπλέον, πράγματι συντελείται σήμερα ο «μαρασμός» του 
κράτους (με την έλευση της πολυπαινεμένης φιλελεύθερης ((α
πορρύθμισης»); Ή μήπως, αντιθέτως, ο «πόλεμος κατά της 
τρομοκρατίας)) αποτελεί τη σθεναρότερη επιβεβαίωση της 
κρατικής εξουσίας και αυθεντίας; Δεν είμαστε μάρτυρες μιας 
ανήκουστης ενεργοποίησης (κατασταλτικών και ιδεολογικών) 
μηχανισμών του κράτους;

Αυτοί οι κρατικοί μηχανισμοί παίζουν καίριο ρόλο στην 
εμπρόσθια όψη της παγκοσμιοποίησης. Πρόσφατα, πέρασε 
απαρατήρητη μια ανησυχητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Έ 
νωσης: το σχέδιο εγκαθίδρυσης μιας πανευρωπαϊκής συνορια
κής αστυνομικής δύναμης επιφορτισμένης να διασφαλίσει την 
απομόνωση του εδάφους της Ένωσης, εμποδίζοντας έτσι τα 
κύματα των μεταναστών. Αντή είναι η αλήθεια της παγκο
σμιοποίησης: η κατασκευή νέων τειχών που προστατεύουν την 
ευημερούσα Ευρώπη από τη μεταναστευτική πλημμύρα. Στο 
σημείο αυτό, μπαίνει κανείς στον πειρασμό να αναστήσει την 
παλιά μαρξιστική «ανθρωπιστική» αντίθεση ανάμεσα σε 
((σχέσεις μεταξύ πραγμάτων)) και «σχέσεις μεταξύ ανθρώ
πων»: στην περίφημη ελεύθερη κυκλοφορία που επιτρέπει η 
παγκοσμιοποίηση, τα «πράγματα» (τα εμπορεύματα) είναι 
εκείνα που κυκλοφορούν ελεύθερα, ενώ η κυκλοφορία των ((αν
θρώπων» υπόκειται σε ολοένα και μεγαλύτερο έλεγχο. Ο νέος 
αυτός ρατσισμός του ανεπτυγμένου κόσμου είναι τρόπον τινά 
πιο θηριώδης από τους προηγούμενους: την άρρητη νομιμοποί
ησή του δεν την αντλεί ούτε από τη φύση (επικαλούμενος τη
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«φυσική» ανωτερότητα της ανεπτυγμένης Δύσης) ούτε από 
τον πολιτισμό (με το επιχείρημα ότι εμείς στη Δύση επίσης 
θέλουμε να διατηρήσουμε την πολιτισμική μας ταυτότητα), 
αλλά από έναν απτόητο οικονομικό εγωισμό -η θεμελιώδης 
διαχωριστική γραμμή βρίσκεται μεταξύ εκείνων που περι
κλείονται στη σφαίρα της (σχετικής) οικονομικής ευημερίας 
και όσων αποκλείονται από αυτήν. Κάτω από τα εν λόγω 
προστατευτικά μέτρα βρίσκεται η επίγνωση ότι το παρόν μο
ντέλο της υστεροκαπιταλιστικής ευημερίας δεν μπορεί να κα
θολικευτεί -επίγνωση την οποία διατύπωσε με ωμή ειλικρί
νεια εδώ και πάνω από μισό αιώνα ο Τζωρτζ Κήναν:

Εμείς [στις ΗΠΑ] διαθέτουμε το 50% του παγκόσμιου πλούτου 
αλλά μόνον το 6,3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην κατάστα
ση αυτή, η αληθινή μέριμνά μας την περίοδο που έρχεται [...] 
είναι να διατηρήσουμε αυτή τη δυσαναλογία. Για να το επιτύ
χουμε, οφείλουμε να απαλλαγούμε από τους συναισθηματισμούς 
[...] θα πρέπει να πάψουμε να σκεφτόμαστε τα ανθρώπινα δι
καιώματα, την ανύψωση του επιπέδου ζωής και τον εκδημοκρα-

/ 6 τισμο.

Το θλιβερό όσον αφορά αυτή τη θεμελιώδη επίγνωση είναι ότι 
υπάρχει μια σιωπηρή συμφωνία ανάμεσα στο Κεφάλαιο και 
(σε ό,τι απομένει από) τις εργατικές τάξεις -αν μη τι άλλο, οι 
εργατικές τάξεις είναι πιο ευαίσθητες σχετικά με την προστα
σία των σχετικών προνομίων τους απ’ ό,τι οι μεγάλες εται
ρείες. Ιδού λοιπόν η αλήθεια του λόγου [discourse] των καθο
λικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων: το Τείχος που χωρίζει όσους 
καλύπτει η ομπρέλα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ά
σσος αποκλείονται από την προστατευτική της κάλυψη. Κάθε 
αναφορά στα καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα ως «ατελές

6. Τάδε έφη Τζωρτζ Κήναν το 1948' αναφέρεται στο John Pilger, The 
New Riders of the World, Λονδίνο και Νέα Ύόρκη, Veiso, 2002, σ. 98.
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σχέδιο» προς βαθμιαία επέκταση σε όλους τους ανθρώπους 
αποτελεί μάταιη ιδεολογική χίμαιρα -και, μπροστά σε μια 
τέτοια προοπτική, έχουμε άραγε, εμείς στη Δύση, το παρα
μικρό δικαίωμα να καταδικάσουμε τους αποκλεισμένους όταν 
χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της 
τρομοκρατίας, προκειμένου να καταπολεμήσουν τον αποκλει
σμό τους;

'Ετσι λοιπόν δοκιμάζεται πόσο στα σοβαρά παίρνουμε την 
ντερριντιανή-λεβινασιανή θεματική τής φιλοξενίας και ανοι- 
χτότητας στον Άλλον: ας το επαναλάβουμε, η θεματική αυτή 
είτε σημαίνει φιλοξενία απέναντι στους μετανάστες (ή τους 
Παλαιστινίους στο Ισραήλ) είτε δεν σημαίνει απολντως τίπο
τα. Ενδεχομένως να δημιουργείται η εντύπωση ότι το Ισραήλ 
απλώς αντιδρά στις παλαιστινιακές τρομοκρατικές επιθέσεις· 
εκείνο όμως που διαδραματίζεται κάτω από αυτό τον κύκλο 
δράσης και αντίδρασης δεν είναι αμελητέο, ένα τίποτα, το 
status quo, αλλά η συνεχιζόμενη αθόρυβη ισραηλινή επέκταση 
στα κατεχόμενα εδάφη -η εποίκηση συνεχώς προοδεύει και, 
ακόμα και τώρα, την άνοιξη του 2002, μετά τη βίαιη έκρηξη 
που προκάλεσε ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι απειλείται η ίδια 
του η ύπαρξή, άρχισε να κτίζει τριάντα νέους εποικισμούς στη 
Δυτική Όχθη. Επί Μπάρακ, που υποτίθεται ότι πρότεινε τις 
μεγαλύτερες δυνατές παραχωρήσεις στους Παλαιστινίους, η 
ανοικοδόμηση νέων εποικισμών συνεχίστηκε ταχύτερα απ’ 
όσο επί της προηγούμενης κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτή η 
συνεχής επέκταση (που σαφώς αποσκοπεί στη δημιουργία 
μιας μη αναστρέψιμης κατάστασης, όπου θα είναι αδύνατη η 
πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Δυτική Όχθη) αποτελεί 
το βασικό γεγονός στο οποίο αντιδρούν τόσο η παλαιστινιακή 
τρομοκρατία όσο και ο μόνιμος σιωπηλός γογγυσμός, αυτό που 
συμβαίνει, που συντελείται όταν, για τα μεγάλα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, ((δεν συμβαίνει τίποτα». (Και δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η τρομοκρατία -οι βομβιστικές ενέργειες σε πο
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λυπληθείς δημόσιους χώρους- είναι ένα παλιό όπλο εναντίον 
της αποικιοκρατίας, που το χρησιμοποίησαν οι Αλγερινοί και 
άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των Εβραίων εναν
τίον της βρετανικής κατοχής στην Παλαιστίνη στα τέλη της 
δεκαετίας του 1940.)

Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας εκπλήσσει ότι, τον Ιούνιο του 
2002, απηχώντας κατά κάποιον τρόπο τη στάση της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, το Ισραήλ άρχισε επίσης να ανυψώνει το προ
στατευτικό Τείχος γύρω από τις αραβικές συνοικίες της Δυ
τικής 'Οχθης. Όταν η περιγραφή των τρομοκρατών καταφεύ
γει όλο και πιο συχνά σε όρους όπως ((μολυσματικός ιός», 
«επίθεση από αόρατα βακτηρίδια», τότε οφείλουμε να υπενθυ
μίσουμε ότι η σύγκριση των Εβραίων με ((βακτηρίδια» που 
επιτίθενται σε ένα υγιές κοινωνικό σώμα αποτελεί ένα από τα 
κλασικά ρητορικά θέματα του αντισημιτισμού. Μήπως λοιπόν 
ο αόρατος φονταμενταλιστής τρομοκράτης είναι η τελευταία 
ενσάρκωση του Περιπλανώμενου Ιουδαίου; Μήπως οι σημε
ρινές αναφορές σχετικά με τα μυστικά μουσουλμανικά σχέδια 
καταστροφής της Δύσης συνιστούν τη νέα εκδοχή των διαβόη
των Πρωτοκόλλων των Σοφών της Σιών; Μήπως ο σημερινός 
((πόλεμος κατά της τρομοκρατίας)) σηματοδοτεί το παράδοξο 
σημείο όπου οι ίδιοι οι Εβραίοι σιωνιστές συμπαρατάσσονται 
με τον αντισημιτισμό; Μήπως αυτό συνιστά το ύστατο τίμημα 
της εγκαθίδρυσης του εβραϊκού κράτους;

Κάτω από αυτές τις δυσοίωνες στρατηγικές βρίσκεται το 
γεγονός ότι η δημοκρατία (το κατεστημένο φιλελεύθερο-δημο- 
κρατικό κοινοβουλευτικό σύστημα) δεν είναι πλέον «ζωντανό» 
με τη σημασία που αποδίδει ο απόστολος Παύλος στον όρο: το 
τραγικό είναι ότι μόνον η λαϊκιστική δεξιά αποτελεί σήμερα 
((ζωντανή» σοβαρή πολιτική δύναμη. Στο βαθμό που παίζουμε 
το δημοκρατικό παιχνίδι να αφήνουμε κενό τον τόπο της εξου
σίας, να αποδεχόμαστε το χάσμα ανάμεσα στον τόπο αυτόν και 
την κατάληψή του από εμάς (που είναι ακριβώς το χάσμα του
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ευνουχισμού), μήπως δεν παραμένουμε όλοι -εμείς οι δημο
κράτες· tcfidel castros», πιστοί στον ευνουχισμό; Εκτός της 
αναιμικής οικονομικής διοίκησης, η κύρια λειτουργία του φι- 
λελεύθερου-δημοκρατικού κέντρου συνίσταται στο να εγγυάται 
πως τίποτα δεν θα συμβεί πραγματικά στην πολιτική: η φι
λελεύθερη δημοκρατία είναι το κόμμα του μη-Συμβάντος. Η 
διαχωριστική γραμμή βρίσκεται όλο και περισσότερο μεταξύ 
τού «Ζήτω... ο Λε Πεν, ο Χάιντερ, ο Μπερλουσκόνι» και 
«Θάνατος στους... ίδιους!» -με τους δύο πόλους να αντιστοι
χούν σ’ αυτούς της αντίθεσης ζωή/θάνατος. Ή, για να το θέ
σουμε με νιτσεϊκούς όρους (όπως τους ερμήνευσε ο Ντελέζ): 
σήμερα, η λαϊκιστική δεξιά πράττει, δίνει το ρυθμό, καθορίζει 
την προβληματική της πολιτικής πάλης, ενώ το φιλελεύθερο 
κέντρο έχει αναχθεί σε «δύναμη αντίδρασης»: περιορίζεται 
τελικώς στο να αντιδρά στις πρωτοβουλίες της λαϊκιστικής 
δεξιά, είτε αντιπαλεύοντάς τες ριζικά από μιαν ανίκανη, κατ’ 
επίφαση αριστερή θέση είτε μεταφράζοντάς τες σε εύσχημη 
φιλελεύθερη γλώσσα (((ενώ απορρίπτουμε το λαϊκιστικό μίσος 
για τους μετανάστες, αναγκαζόμαστε να παραδεχτούμε ότι 
θίγουν ζητήματα που ανησυχούν πραγματικά τον κόσμο, θα 
πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε για το πρόβλημα, να εισαγά
γουμε σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση και την εγκλη
ματικότητα. ..»).

Η έννοια της ριζικής πολιτικής Πράξης ως διαφυγής από 
το δημοκρατικό αδιέξοδο δεν μπορεί βέβαια παρά να προκα- 
λέσει την αναμενόμενη αντίδραση των φιλελευθέρων. Η στε
ρεότυπη κριτική αφορά τον υποτιθέμενο «απόλυτο» χαρακτή
ρα της Πράξης ως ριζικής ρήξης, που καθιστά αδύνατη οποια- 
δήποτε σαφή διάκριση ανάμεσα σε μιαν αμιγώς ((ηθική» πρά
ξη και, επί παραδείγματι, μια ναζιστική τερατωδία: μήπως 
μια Πράξη δεν ριζώνει πάντα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνι- 
κοσυμβολικό συμφραζόμενο; Η απάντηση στη μομφή αυτή 
είναι ξεκάθαρη: και βέβαια -η Πράξη αποτελεί πάντα συγκε
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κριμένη παρέμβαση στο εσωτερικό ενός κοινωνικοσυμβολικού 
συμφραζόμενου- η ίδια χειρονομία μπορεί να είναι μια Πράξη 
ή μια γελοία κενή επιτήδευση, αναλόγως με το συμφραζόμενο 
(ας πούμε, μια δημόσια ηθική δήλωση όταν είναι πλέον αργά 
μεταβάλλει μια θαρραλέα παρέμβαση σε ανεπίκαιρη, «άσχε
τη» χειρονομία). Πού έγκειται λοιπόν η παρανόηση; Πού ο- 
φείλεται αυτή η κριτική; Τπάρχει και κάτι άλλο που ενοχλεί 
τους επικριτές της λακανικής έννοιας της Πράξης: αληθεύει 
ότι μια Πράξη πάντοτε εντοπίζεται σε ένα συγκεκριμένο συμ
φραζόμενο -αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι προσδιορίζεται 
πλήρως από το συμφραζόμενο. Μια Πράξη πάντα ενέχει 
μια ριζική διακινδύνευση, αυτό που ο Ντερριντά, ακολουθών
τας τον Κίρκεγκωρ, αποκάλεσε τρέλα μιας απόφασης: είναι 
ένα βήμα στο κενό, χωρίς εγγύηση σχετικά με την τελική 
έκβαση. Γιατί; Διότι μια Πράξη αλλάζει αναδρομικά τις ίδιες 
τις συντεταγμένες στις οποίες παρεμβαίνει. Η έλλειψη εγγυ
ήσεων είναι αυτό που αδυνατούν να ανεχτούν οι κριτικοί: θέ
λουν μια Πράξη χωρίς διακινδύνευση -όχι χωρίς εμπειρικά 
ρίσκα αλλά χωρίς την πολύ ριζικότερη «υπερβατολογική δια- 
κινδύνευση» ότι η Πράξη όχι απλώς ενδέχεται να αποτύχει 
αλλά και να πέσει στο κενό. Κοντολογίς, για να παραφράσουμε 
τον Ροβεσπιέρο, όσοι αντιτίθενται στην «απόλυτη Πράξη», 
στην πραγματικότητα αντιτίθενται στην Πράξη αυτή καθαυ
τή, θέλουν μια Πράξη δίχως την Πράξη. Ζητούν κάτι ανάλογο 
μ’ αυτό που ζητούσαν οι «δημοκράτες» καιροσκόποι οι οποίοι, 
όπως το έθεσε ο Λένιν το φθινόπωρο του 1917, θέλουν μια 
((δημοκρατικά νομιμοποιημένη» επανάσταση, σαν να όφειλε 
κανείς να οργανώσει πρώτα δημοψήφισμα και μόνον έπειτα, 
μετά από μια καθαρή πλειοψηφία, να καταλάβει την εξουσία... 
Εδώ ακριβώς μπορούμε να δούμε πώς μια αμιγής Πράξη δεν 
μπορεί να χωρέσει μέσα στα όρια της δημοκρατίας (με την 
έννοια ενός θετικού συστήματος νομιμοποίησης της εξουσίας 
μέσω εκλογών). Η Πράξη επισυμβαίνει σε μια έκτακτη α
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νάγκη, όταν καλούμαστε να διακινδυνεύσουμε και να πράξουμε 
χωρίς καμία νομιμοποίηση, επιχειρώντας ένα είδος πασκα- 
λιανού στοιχήματος ότι η ίδια η Πράξη θα δημιουργήσει τους 
όρους της αναδρομικής «δημοκρατικής» νομιμοποίησής της. 
Όταν λόγου χάριν το 1940, μετά την ήττα της Γαλλίας, ο Ντε 
Γκωλ κάλεσε σε συνέχιση του πολέμου εναντίον των Γερμα
νών, η χειρονομία του στερούνταν «δημοκρατικής νομιμοποί
ησης» (τη στιγμή εκείνη, μια μεγάλη πλειονότητα των Γ  άλ
λων υποστήριζε απερίφραστα τον Στρατάρχη Πεταίν -ο Ζακ 
Ντυκλό, ο γάλλος κομμουνιστής ηγέτης, έγραψε ότι, αν είχαν 
γίνει ((ελεύθερες εκλογές» στη Γαλλία το φθινόπωρο του 1940, 
ο Πεταίν θα είχε πάρει το 90% των ψήφων). Εντούτοις, παρά 
αυτήν την έλλειψη ((δημοκρατικής νομιμοποίησης», η αλήθεια 
ήταν με το μέρος του Ντε Γκωλ, και πράγματι μιλούσε εκ μέ
ρους της Γ  αλλίας, «αυτού καθαυτόν» του γαλλικού λαού. Αυτό 
μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να απαντήσουμε στην τελευ
ταία δημοκρατική μομφή, σύμφωνα με την οποία η απόλυτη 
(αυτοαναφορική) πράξη στερείται εξωτερικού ελέγχου που θα 
εμπόδιζε τρομακτικές υπερβολές. Μπορούν τα πάντα να νο
μιμοποιηθούν με τρόπο αυτοαναφορικό; Η απάντηση είναι και 
πάλι ξεκάθαρη: όπως αποδεικνύει (μεταξύ άλλων) η περίπτω
ση της Γαλλίας του 1940, η ίδια η δημοκρατία δεν μπορεί να 
παράσχει τέτοιες εγγυήσεις· δεν υπάρχει εγγύηση απέναντι 
στο ενδεχόμενο της υπερβολής -πρέπει να αναλάβουμε να 
διακινδυνεύσουμε, κάτι τέτοιο αποτελεί κομμάτι του ίδιου 
του πεδίου της πολιτικής.

Ίσως μάλιστα ((ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας», η επι
βολή αυτού που μόνον «δημοκρατικό κράτος εκτάκτου ανάγ
κης» μπορούμε να το αποκαλέσουμε, αποσκοπεί στην εξουδε- 
τέρωση των προϋποθέσεων για μια τέτοια Πράξη. Σύμφωνα 
με ένα παλιό μαρξιστικό θέμα, η επίκληση ενός εξωτερικού 
εχθρού χρησιμεύει στο να μεταθέσει το επίκεντρο του ενδιαφέ
ροντος από την αληθινή αιτία των εντάσεων, τον εγγενή αντα



204 SLAVOJ ΖΙΖΕΚ

γωνισμό του συστήματος -θυμηθείτε την εξήγηση του αντιση
μιτισμού ως μετάθεσης του αιτίου του ανταγωνισμού που α
πειλεί την αρμονία του κοινωνικού μας σώματος στη μορφή 
του Εβραίου, του εξωτερικού εισβολέα στο σώμα αυτό. Υπάρ
χει ωστόσο και η αντίθετη ιδεολογική επιχείρηση, η ψευδής 
επίκληση εσωτερικών αιτίων της αποτυχίας. Το 1940, όταν ο 
Πεταίν έγινε ηγέτης της Γαλλίας, εξήγησε την ήττα της χώ
ρας ως αποτέλεσμα της μακράς διαδικασίας παρακμής του 
γαλλικού κράτους, την οποία προκάλεσε η φιλελεύθερη-εβραϊ- 
κή επιρροή· οπότε, σύμφωνα με τον Πεταίν, η ήττα ήταν με
ταμφιεσμένη ευλογία, μια συγκλονιστική και επώδυνη υπεν- 
θύμιση των αδυναμιών της Γ  αλλίας και συνεπώς μια ευκαιρία 
για την ανασυγκρότηση της γαλλικής ισχύος πάνω σε υγιείς 
βάσεις. Δεν βρίσκουμε το ίδιο μοτίβο σε πάμπολλες συντη
ρητικές κριτικές των σημερινών επιτρεπτικών-καταναλωτι- 
κών δυτικών κοινωνιών; Η ύστατη απειλή δεν προέρχεται 
απ’ έξω, από μακριά, από τον φονταμενταλιστή Άλλο, αλλά 
από μέσα, από τη δική μας οκνηρία και ηθική αδυναμία, από 
την απώλεια καθαρών αξιών και ακλόνητων δεσμεύσεων, από 
την έλλειψη πνεύματος αφοσίωσης και θυσίας... Ας μην απο
ρούμε λοιπόν που, στην πρώτη τους αντίδραση, ο Τζέρρυ Φάλ- 
γουελ και ο Πατ Ρόμπερτσον ισχυρίστηκαν ότι, την 11η Σε
πτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαθαν αυτό που τους ά
ξιζε. Μήπως λοιπόν η ίδια ακριβώς λογική στηρίζει και τον 
((πόλεμο κατά της τρομοκρατίας»; Μήπως ο αληθινός στόχος 
αυτού του «πολέμου» είμαστε εμείς, η δική μας ιδεολογική 
κινητοποίηση ενάντια στην απειλή της Πράξης; Μήπως η 
((τρομοκρατική επίθεση», όσο ((πραγματική» και τρομακτική 
κι αν είναι, αποτελεί εντέλειτο μεταφορικό υποκατάστατο της 
Πράξης, της θραύσης της φιλελεύθερης-δημοκρατικής μας 
συναίνεσης;
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Μπλαιρ Τόνι (Blair Tony) 128-129 
Μπούθμπυ Ρίτσαρντ (Boothby Ri

chard) 30
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Μπους Τζωρτζ (Bush George) 51, 
63-64, 73, 75-76,128,145,147 

Μπρέζνιεφ (Brezhnev) 108 
Μπρεχτ Μπέρτολτ (Brecht Bertolt) 

13

Ναπολέων 113
Νάσβικ Χάραλντ (Nasvik Harald) 

128
Νέγκρι Τόνι (Negri Toni) 195 
Νέμες Ζιλ (Nemesh Gil) 154 
Νετανιάχου Μπένγιαμιν (Netanya

hu Benjamin) 51,107,170,199 
Νίξον Ρίτσαρντ (Nixon Richard) 

108
Νίτσε Φρειδερίκος (Nietzsche Frie

drich) 59 
Νοβάλις (Novalis) 188 
Νοριέγκα (Noriega) 42,149 
Νόρτον Εντ (Norton Ed) 35 
Ντάμερ Τζέφρυ (Dahmer Jeffrey) 

182
Ντε Γ  κωλ (De Gaulle) 203 
Ντε Σαντ (De Sade) 121 
Ντέηβις Ντέλμερ (Daves Delmer)

102
Ντελέζ Ζυλ (Deleuze Gilles) 96, 

196,201
Ντερριντά Ζακ (Derrida Jacques) 

81-82,202 
Ντέρσοβιτς Άλαν (Deishowitz Alan) 

117,139-140,142 
Ντζίντζιτς Ζόραν (Djindjic Zoran) 

165
Ntoc Φίλίπ Κ. (Dick Phillip Κ.) 23 
Ντιουκ Ντέιβιντ (Duke David) 109 
Ντουντάκοβιτς Άριφ (Dudakovic 

Arif) 161

Ντραγκόγιεβιτς Σρίντιαν (Dragoje- 
vic Srdjan) 56 

Ντυκλό Ζακ (Duclos Jacques) 203 
Ντυράς Μαργκερίτ (Duras Mar

guerite) 118

Ομάρ Μουλά Μωχάμεντ (Omar 
Mullah Mohammed) 50,82 

Όσιμα Ναγκίσα (Oshima) 14

Παβλ Λέβι (Pavle Levi) 58 
Πάουελ Κόλιν (Powel Colin) 20,60, 

124
Πασκάλ Μπλαιζ (Pascal Blaise) 

120
Πεταίν στρατάρχης (Petain) 203- 

204
Π ινοσέτ Αουγκούστο (Pinochet Au

gust») 68 
Ποτ Πολ (Pot Pol) 68 
Πουέμπλα Κάρλος (Puebla Carlos) 

17
Πούτιν Βλαντιμίρ (Putin Vladimir) 

99-100
Πρίμο Λέβι (Primo Levi) 186

Ράμσφελντ Ντόνιχλντ (Rumsfeld 
Donald) 124-125,142,145 

Ράτσαν Ίβιτσα (Racan Ivica) 166 
Ρηβς Κιάνου (Reeves Keanu) 26 
Ρόμιτερτσον Πατ (Robertson Pat)

64,204

Σαντάμ Χουσεΐν (Sadam Hussein)
149

Σάντνερ Έρικ (Santner Eric) 36-37 
Σαρόν Αριέλ (Sharon Ariel) 51,171-

172
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Σέλλινγκ Φρειδερίκος Γουλιέλμος 
Ιωσήφ φον (Schelling) 36,183 

Σένμπεργκ Άρνολντ (Schoenberg 
Arnold) 104 

Σιάμαλαν Νάιτ (Shyamalan Night) 
96

Σιόν Μισέλ (Chion Michel) 57 
Σιράκ Ζακ (Chirac Jacques) 109, 

180
Σκορτσέζε Μάρτιν (Scorsese Mar

tin) 97,193 
Σλότερντάικ Πέτερ (Sloterdijk Pe

ter) 25
Σμιτ Καρλ (Schmitt Carl) 148-149 
Σουάγκαρ Τζίμυ (Swaggart Jimmy) 

80
Σουμίο Ισιχάρα (Shummyo Ishi- 

hara) 119 
Σπίλμπεργκ Στήβεν (Spielberg Ste

ven) 90,124 
Στάλιν (Stalin) 18, 73,101 
Στοκχάουζεν Καρλ-Χάινς (Stock

hausen Karl-Heins) 21 
Στραίσνερ Αλφρέντο (Stroessner 

Alfredo) 144-145

Τζένσον Βίκυ (Jenson Vicky) 98 
Τίτο (Tito) 159,166-168 
Τουρνέρ Ζακ (Tourneur Jacques) 57 
Τούτζμαν Φράνιο (Tudjman Franjo) 

159
Τρότσκυ Λέων (Trotsky) 17-18 
Τσέινυ Ντικ (Cheney Dick) 81 
Τσέστερτον Γκίλμπερτ ΚηΟ

(Chesterton Gilbert Keith) 10-11 
108-109,115-116,123,137-138 

Τ  σίννεμαν Φρεντ (Zinnemann Fred)
103

Υππέρ Ιζαμπέλ (Huppert Isabelle) 
33

Φάλγουελ Τζέρρυ (Falwell Jerry)
64,204

Φαντέγιεφ Αλεξάντρ (Fadeyev 
Aleksandr) 69,101 

Φίνσερ Ντέιβιντ (Fincher David) 
35

Φίσερ Γιόσκα (Fischer Joshka) 107 
Φλουράνς Πιερ (Flourens Pierre) 

132
Φόντα Τζέην (Fonda Jane) 107 
Φορντ Γκλεν (Ford Glenn) 103 
Φορντ Τζων (Ford John) 193 
Φορτάουν Πιμ (Fortuyn Pim) 113- 

114
Φουκουγιάμα Φράνσις (Fukuyama 

Francis) 177-178 
Φουκώ Μισέλ (Foucault Michel)

130,136-137 
Φρόυντ Σίγκμουντ (Freud Sig

mund) 40,49,152,194

Χάιντερ Γιέργκ (Haider Jorg) 108, 
201

Χάιντριχ Ράινχαρντ (Heydrich Re- 
inhard) 143 

Χάμπερμας Γιούργκεν (Habermas 
Jiirgen) 39, 52, 90,130,164-166 

Χάνεκε Μίκαελ (Haneke Michael) 
33

Χάντινγκτον Σάμιουελ Π. (Hun
tington Samuel Ε) 177 

Χάντκε Πέτερ (Handke Peter) 57 
Χαρντ Μάικλ (Hardt Michael) 195 
Χέφλιν Βαν (Haflin Van) 103 
Χίμμλερ (Himmler) 46
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Χίτλερ (Hider) 46-47, 68, 95, 174- 
175

Χίτσκοκ Άλφρεντ (Hitchcock Al
fred) 26

Χορκχάιμερ Μαξ (Horkheimer 
Max) 120,130,132

Χρουστσόφ Νικήτα (Khrushchev 
Nikita) 69,101

'Ωλτερ Τζόναθαν (Alter Jonathan) 
117,138-139,141 

Ώρνυ Ντικ (Amey Dick) 191
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O
SIavoj Zizek γεννήθηκε το 1949 στη Σλοβενία. Είναι 

διδάκτωρ φιλοσοφίας και ψυχανάλυσης και εργάζεται ως 

ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Εηστημών του Πανε

πιστημίου της Λιουμπλιάνας. Το συγγραφικό και ερευνητικό του 

έργο είναι πολυδιάστατο και πολύπλευρο. Σημαντικό μέρος του 

επικεντρώνεται στην ανάδειξη της ριζοστοοτικής πολιτικής και 

φιλοσοφικής σημασίας της λακανικής ψυχανάλυσης. Στα βιβλία 

του, που έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, περιλαμβά

νονται και τα εξής: L e s p lu s sublim e d e s h ysteriqu es: H egel p a sse , 

(1988), The Sub lim e O b ject o l Ideology (1989). Looking Awry: an  

Introduction to Ja c q u e s  L acan  through popular C ulture (1991), E n 

jo y  your Sym ptom !: Ja c q u e s  L acan  in Hollywood an d  out (1991), 

Tarrying with the N egative (1993), The M etastases o f Enjoym ent 

(1994), The P lagu e o f F a n ta sie s (1997), The V ckiish S u b ject: The 

A bsen t C entre o f P olitical O ntology (1999). The F ragile A bsolute 

(2000), On b elie f (2001), Μ ίλη σ ε κ α νείς yia ο λο κ λη ρ ω τισ μ ό ; 

(SCRIPTA, 2002).

Μακέτα εξωφύλλου Αλέξανδρος Ίσαρης 
Σύνθεση Ratal Olbinski



Τ ο πολυσυζητημένο τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 
2001 ταυτίστηκε απόλυτα με τη φράση: Έπειτα  από εκείνη τη 
μέρα, ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος. Ακολούθησε το δίλημμα 

«ναι ή όχι στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Ο Σλάβοι Ζίζεκ πιστεύει 
πως όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε παρόμοια διλήμματα (δηλαδή 
αυτά που απαιτούν φαινομενικά ξεκάθαρες απαντήσεις), εκείνες 
συνήθως που αδικούνται είναι οι εναλλακτικές λύσεις. Θεωρεί δηλαδή 
ότι, εάν παρασυρθούμε από το δίλημμα «δημοκρατία ή φοντα- 
μενταλισμός», θα αναγκαστούμε οπωσδήποτε να δεχτούμε πως η μόνη 
εναλλακτική λύση στον φονταμενταλισμό είναι η φιλελεύθερη 
δημοκρατία. Είναι όμως έτσι; |

Αφήνοντας πίσω του την υστερία και τους υψηλούς τόνους κάποιων 
άλλων, ο Ζίζεκ μάς προσκαλεί να σκεφτούμε πριν πάρουμε τη δική μας 
απόφαση. Εκείνος, πάντως, πιστεύει ότι η Αμερική έχει τη δική της ευ- ) 

θύνη στην άνοδο του μουσουλμανικού φονταμενταλισμού και μας καλεί | 
να ανασύρουμε από τη μνήμη μας τον όλεθρο και την καταστροφή, που > 
τόσο προφητικά μάς παρουσιάζει ο αμερικανικός κινηματογράφος. 
Τέλος, ο συγγραφέας αναλύει την αποτυχία της παραδοσιακής αριστε
ρός να τοποθετηθεί αποτελεσματικά εν σχέσει με τα γεγονότα.
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