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Του
Σλάβοϊ

Ζίζεκ Α
ν και οι τα ρα χές στο Ηνω μέ νο Βα σί λειο
προ κλή θη καν α πό τον ύ πο πτο πυ ρο βο λι -
σμό του Μαρκ Ντά γκαν, ό λοι συμ φω νούν
ό τι εκ φρά ζουν μια βα θύ τε ρη α να τα ρα χή –
αλ λά τι εί δους; Όπως και στους πυρ πο λι -
σμούς αυ το κι νή των στα πα ρι σι νά προά -
στια το 2005, οι τα ρα ξίες του Ηνω μέ νου
Βα σι λείου δεν εί χαν κα νέ να μή νυ μα να
πα ρα δώ σουν. (Υπάρ χει σα φής α ντί θε ση
με τις μα ζι κές δια δη λώ σεις των φοι τη τών

το Νοέμ βριο του 2010, οι ο ποίες στρά φη καν ε πί -
σης στη βία. Οι φοι τη τές έ κα ναν σα φές ό τι α πέρ -
ρι πταν τις προ τει νό με νες με ταρ ρυθ μί σεις στην
τρι το βάθ μια εκ παί δευ ση). Γι’ αυ τό και εί ναι δύ-
σκο λο να α ντι λη φθού με τους τα ρα ξίες με μαρ ξι -
στι κούς ό ρους, ως μια στιγ μή της α νά δυ σης του
ε πα να στα τι κού υ πο κει μέ νου. Ται ριά ζουν πο λύ
κα λύ τε ρα στην ε γε λια νή έν νοια του «ό χλου», ε -
κεί νων που βρί σκο νται ε κτός ορ γα νω μέ νου κοι-
νω νι κού χώ ρου, που μπο ρούν να εκ φρά σουν τη
δυ σα ρέ σκειά τους μό νο μέ σα α πό «πα ρά λο γα» ξε-
σπά σμα τα κα τα στρο φι κής βίας – αυ τό που ο Χέ -
γκελ α πο κα λού σε «α φη ρη μέ νη αρ νη τι κό τη -
τα»(...)

Μας έ λε γαν ό τι η κα τάρ ρευ ση των κομ μου νι -
στι κών κα θε στώ των στις αρ χές της δε κα ε τίας
του 1990 σή μα νε το τέ λος της ι δε ο λο γίας: η πε-
ρίο δος των με γά λων ι δε ο λο γι κών σχε δίων που έ -
φτα ναν στο α πο κο ρύ φω μά τους με ο λο κλη ρω τι -
κή κα τα στρο φή, εί χε πα ρέλ θει. Εί χα με ει σέλ θει
σε μια νέα ε πο χή ορ θο λο γι κής, πραγ μα τι στι κής
πο λι τι κής. 

Εάν ο κοι νός τό πος ό τι ζού με σε μια με τά-ι δε ο -
λο γι κή ε πο χή α λη θεύει υ πό ο ποια δή πο τε έν νοια,
μπο ρού με να το δού με σε αυ τό το πρό σφα το ξέ-
σπα σμα βίας. Ήταν μια δια μαρ τυ ρία μη δε νι κού
βαθ μού, μια βίαιη δρά ση που δεν α παι τού σε τί-
πο τα. Στην α πε γνω σμέ νη προ σπά θειά τους να
βρουν νό η μα στις τα ρα χές, οι κοι νω νιο λό γοι και
οι συ ντά κτες συ σκό τι σαν το αί νιγ μα που πα ρου -
σιά στη κε στις τα ρα χές.

Οι δια δη λω τές, αν και μη προ νο μιού χοι και ντε
φά κτο κοι νω νι κά α πο κλει σμέ νοι, δε ζού σαν στα
ό ρια της λι μο κτο νίας. Άνθρω ποι με πο λύ χει ρό -
τε ρους υ λι κούς πε ριο ρι σμούς, μην πού με για τις
συν θή κες φυ σι κής και ι δε ο λο γι κής κα τα πίε σης,
ή ταν σε θέ ση να ορ γα νω θούν σχη μα τί ζο ντας πο-
λι τι κές δυ νά μεις με σα φές πρό γραμ μα. 

Το γε γο νός ό τι οι τα ρα ξίες δεν έ χουν πρό γραμ -
μα, εί ναι α πό μό νο του κά τι που πρέ πει να ερ μη -
νευ τεί: μας λέει πολ λά για την ι δε ο λο γι κο πο λι τι -
κή δυ σχέ ρειά μας και για το εί δος της κοι νω νίας
που ζού με, μια κοι νω νία που ε ξυ μνεί την ε πι λο -
γή, αλ λά στην ο ποία η μό νη δια θέ σι μη ε ναλ λα -
κτι κή ε πι λο γή α πέ να ντι στην ε πι βε βλη μέ νη δη-
μο κρα τι κή συ ναί νε ση εί ναι η τυ φλές υ στε ρι κές
πρά ξεις. Η α ντί θε ση με το σύ στη μα δεν μπο ρεί
πλέ ον να πά ρει τη μορ φή μιας ρε α λι στι κής ε ναλ -
λα κτι κής λύ σης, ή έ στω ε νός ου το πι κού σχε δίου,
αλ λά μο νά χα να λά βει τη μορ φή ε νός ξε σπά σμα -
τος χω ρίς νό η μα. Ποιο το νό η μα της ε ξυ μνού με -
νης ε λευ θε ρίας μας στην ε πι λο γή, ό ταν η μό νη ε -
πι λο γή εί ναι με τα ξύ της τή ρη σης των νό μων και
της (αυ το)κα τα στρο φι κής βίας;

Βία ή α λή θεια χω ρίς νό η μα

Ο Αλέν Μπα ντιού έ χει υ πο στη ρί ξει ό τι ζού με
σε έ ναν κοι νω νι κό χώ ρο που βιώ νε ται ο λοέ να και
πε ρισ σό τε ρο σαν «ά-κο σμος»: σε έ ναν τέ τοιο χώ -
ρο, η μό νη μορ φή που μπο ρεί να πά ρει η δια μαρ -
τυ ρία, εί ναι η βία ά νευ νοή μα τος. Ίσως αυ τός εί -
ναι έ νας α πό τους με γα λύ τε ρους κιν δύ νους του
κα πι τα λι σμού: αν και χά ρη στο γε γο νός ό τι εί ναι
πα γκό σμιος, πε ρι κλείει ό λο το κό σμο, δια τη ρεί έ -
ναν «ά-κο σμο» ι δε ο λο γι κό α στε ρι σμό, στον ο ποίο
οι άν θρω ποι στε ρού νται τους τρό πους ε ντο πι -
σμού νοή μα τος. Το θε με λιώ δες δί δαγ μα της πα γ-
κο σμιο ποίη σης εί ναι ό τι ο κα πι τα λι σμός μπο ρεί
να ται ριά ξει σε ό λους τους πο λι τι σμούς, α πό τους
χρι στια νούς μέ χρι τους ιν δουι στές και τους βου-
δι στές, α πό τη ∆ύ ση μέ χρι την Ανα το λή. ∆εν υ -

πάρ χει πα γκό σμια «κα πι τα λι στι κή κο σμο θεω -
ρία», ού τε κα θαυ τό «κα πι τα λι στι κός πο λι τι -
σμός». Η πα γκό σμια διά στα ση του κα πι τα λι σμού
α ντι προ σω πεύει την α λή θεια δί χως νό η μα.

Το πρώ το συ μπέ ρα σμα που πρέ πει να βγά λου -
με α πό τις τα ρα χές, συ νε πώς, εί ναι ό τι και οι συ -
ντη ρη τι κές και οι φι λε λεύ θε ρες α ντι δρά σεις
στην α να τα ρα χή εί ναι α νε παρ κείς. Η συ ντη ρη τι -
κή α ντί δρα ση ή ταν α να με νό με νη: δεν υ πάρ χει
κα μιά δι καιο λο γία για τέ τοιο βαν δα λι σμό^ ο φεί -
λει κα νείς να χρη σι μο ποιή σει ό λα τα α πα ραί τη -
τα μέ σα για την ε πα να φο ρά της τά ξης^ για να α -
πο τρα πούν ε πι πλέ ον ε κρή ξεις αυ τού του εί δους,
δεν χρεια ζό μα στε πε ρισ σό τε ρη α νο χή και κοι νω -
νι κή βοή θεια, αλ λά πε ρισ σό τε ρη πει θαρ χία,
σκλη ρή δου λειά και αί σθη ση υ πευ θυ νό τη τας. 

Το λά θος αυ τής της προ σέγ γι σης δεν εί ναι μό -
νο ό τι α γνο εί την α πελ πι στι κή κοι νω νι κή κα τά -
στα ση που ω θεί τους νέ ους σε βίαια ξε σπά σμα τα,
αλ λά, ί σως πιο ση μα ντι κό, α γνο εί ό τι σε αυ τά τα
ξε σπά σμα τα α ντη χούν οι κρυ φές προ κεί με νες
της ί διας της συ ντη ρη τι κής ι δε ο λο γίας. Όταν τη
δε κα ε τία του 1990 οι Συ ντη ρη τι κοί λάν σα ραν
την κα μπά νια «ε πι στρο φή στα βα σι κά», το αι-
σχρό της συ μπλή ρω μα α πο κα λύ φθη κε α πό τον
Νόρ μαν Τέ μπι τ: «Ο άν θρω πος δεν εί ναι α πλά έ να
κοι νω νι κό ζώο αλ λά και έ να ζώο με μαρ κα ρι σμέ -
νη πε ριο χή. Πρέ πει να α πο τε λέ σει μέ ρος της ατ -
ζέ ντας μας η ι κα νο ποίη ση ε κεί νων των βα σι κών
εν στί κτων του πρω τό γο νου φυ λε τι σμού και του
ε δα φι κού το πι κι σμού (...)

Οι βα θύ τε ρες αι τίες

Εν τω με τα ξύ, οι α ρι στε ροί φι λε λεύ θε ροι, α κό -
μη λι γό τε ρο α να πά ντε χα, κόλ λη σαν στο mantra*
τους για κοι νω νι κά προ γράμ μα τα και πρω το -
βου λίες για την έ ντα ξη, η πα ρα μέ λη ση των ο -
ποίων έ χει στε ρή σει α πό τους με τα νά στες δεύ τε -
ρης και τρί της γε νιάς τις οι κο νο μι κές και κοι νω -
νι κές προο πτι κές τους: τα βίαια ξε σπά σμα τα εί -
ναι το μό νο μέ σο που έ χουν για να εκ φρά σουν τη
δυ σα ρέ σκειά τους.

Αντί να πα ρα δι νό μα στε σε φα ντα σίω σης εκ δί -
κη σης, θα έ πρε πε να κά νου με μια προ σπά θεια να
κα τα λά βου με τις βα θύ τε ρες αι τίες των ξε σπα -
σμά των. Μπο ρού με καν να φα ντα στού με τι ση-
μαί νει να εί σαι νέ ος σε μια φτω χή, φυ λε τι κά μι -
κτή πε ριο χή, ύ πο πτος εκ των προ τέ ρων, με την
α στυ νο μία να σε πα ρε νο χλεί, ό χι μο νά χα μη α πα-
σχο λού με νος αλ λά συ χνά μη α πα σχο λή σι μος, δί -
χως ελ πί δα ή μέλ λο ν; Συ νε πά γε ται ό τι οι συν θή -
κες στις ο ποίες βρί σκο νται αυ τοί οι άν θρω ποι κά-
νουν α να πό φευ κτο το ό τι θα το ρί ξουν στους
δρό μους. Το πρό βλη μα αυ τής της προ σέγ γι σης,
ό μως, εί ναι ό τι πα ρα θέ τει μό νο τις α ντι κει με νι -
κές συν θή κες που ο δη γούν στις τα ρα χές. Όταν
κά νει κα νείς τα ρα χές, κά νει μια υ πο κει με νι κή
δή λω ση, υ πόρ ρη τα, για να δη λώ σει πώς σχε τί ζε -
ται με τις α ντι κει με νι κές συν θή κες στις ο ποίες
βρί σκε ται (...)

Κοι νω νία ε να ντίον κοι νω νίας

∆εν έ χει νό η μα να προ βλη μα τι ζό μα στε ποια α -
πό τις δύο α ντι δρά σεις, η συ ντη ρη τι κή ή η φι λε -
λεύ θε ρη, εί ναι η χει ρό τε ρη: ό πως θα το έ θε τε ο
Στά λιν, εί ναι και οι δύο χει ρό τε ρες, και αυ τό πε-
ρι λαμ βά νει την προ ει δο ποίη ση αμ φό τε ρων πως ο
πραγ μα τι κός κίν δυ νος α πό αυ τά τα ξε σπά σμα τα
έ γκει ται στην α να με νό με νη ρα τσι στι κή α ντί δρα -
ση της «σιω πη λής πλειο ψη φίας». Μια α πό τις
μορ φές που πή ρε αυ τή η α ντί δρα ση ή ταν η «πρω-
τό γο νη φυ λε τι κή» δρα στη ριό τη τα των το πι κών
(τουρ κι κών, κα ραϊβι κών, Σιχ) κοι νο τή των, οι ο -
ποίες ορ γά νω σαν γρή γο ρα τις δι κές τους μο νά δες
πε ρι φρού ρη σης για να προ στα τεύ σουν τις πε ρι-
ου σίες τους. Οι κα τα στη μα τάρ χες εί ναι μι κρο α -
στοί που υ πε ρα σπί ζο νται την ι διο κτη σία α πέ να -
ντι σε μια γνή σια, αν και βίαιη, δια μαρ τυ ρία κα -
τά του συ στή μα τος; Ή εκ προ σω πούν την ερ γα -
τι κή τά ξη α ντι πα λεύο ντας τις δυ νά μεις της κοι-

νω νι κής α πο σύν θε σης; Κι ε δώ ε πί σης κα νείς θα
έ πρε πε να α πορ ρί ψει τις α παι τή σεις να ε πι λέ ξει
πλευ ρά. Η α λή θεια εί ναι πως η δια μά χη ή ταν α -
νά με σα σε δύο πό λους των μη προ νο μιού χω ν: ε -
κεί νων που έ χουν πε τύ χει να λει τουρ γούν ε ντός
του συ στή μα τος, ε να ντίον ε κεί νων που εί ναι πά -
ρα πο λύ α γα να κτι σμέ νοι για να συ νε χί σουν να
προ σπα θούν. 

Ο Ζίγ μου ντ Μπά ου μαν χα ρα κτή ρι σε τις τα ρα -
χές πρά ξεις «ε λατ τω μα τι κών και α κα τάλ λη λων
κα τα να λω τών»: πά νω α π’ ό λα, ή ταν εκ δή λω ση
μιας κα τα να λω τι κής ε πι θυ μίας πραγ μα τω μέ νης
βίαια α φού δεν μπο ρεί να πραγ μα το ποιη θεί με
«ορ θό» τρό πο – με ψώ νια. Ως εκ τού του, πε ριέ -
χουν ε πί σης μια στιγ μή γνή σιας δια μαρ τυ ρίας,
με τη μορ φή μιας ει ρω νι κής α πά ντη σης στην κα-
πι τα λι στι κή ι δε ο λο γία: «Μας κα λεί τε να κα τα να -
λώ σου με, ε νώ ταυ τό χρο να μας στε ρεί τε τα μέ σα
να το κά νου με ορ θά – έ τσι ε δώ το κά νου με με τον
μό νο τρό πο που μπο ρού με!» Οι τα ρα χές εί ναι έ να
πα ρά δειγ μα της υ λι κής δύ να μης της ι δε ο λο γίας –
αυ τά, μάλ λον, ό σον α φο ρά την «με τα-ι δε ο λο γι κή
κοι νω νία». 

Από μια ε πα να στα τι κή ο πτι κή γω νία, το πρό-
βλη μα με τις τα ρα χές δεν εί ναι η βία ως τέ τοια,
αλ λά το γε γο νός ό τι η βία δεν εί ναι α λη θι νά αυ -
το-ε πι βε βαιού με νη. Εί ναι α νί κα νη ορ γή και α -
πελ πι σία με ταμ φιε σμέ νες σε ε πί δει ξη δύ να μης·
εί ναι φθό νος μα σκα ρε μέ νος σε θριαμ βευ τι κό
καρ να βά λι.

Οι τα ρα χές πρέ πει να το πο θε τη θούν σε σχέ ση
με έ να άλ λο εί δος βίας που η ση με ρι νή φι λε λεύ -
θε ρη πλειο ψη φία α ντι λαμ βά νε ται ως α πει λή για
τον τρό πο ζωής μας: τις τρο μο κρα τι κές ε πι θέ σεις
και τις βομ βι στι κές ε πι θέ σεις αυ το κτο νίας. Και
στις δύο πε ρι στά σεις, η βία και η α ντι βία μπλέ κο -
νται σε έ να φαύ λο κύ κλο γεν νώ ντας η κά θε μία
τις δυ νά μεις που προ σπα θεί να κα τα πο λε μή σει.
Και στις δύο πε ρι πτώ σεις, έ χου με να κά νου με με
τυ φλά πε ρά σμα τα στην πρά ξη, στα ο ποία η βία
εί ναι η υ πόρ ρη τη πα ρα δο χή της α νι κα νό τη τας.
Η δια φο ρά εί ναι ό τι, σε α ντί θε ση με τις τα ρα χές
στη Με γά λη Βρε τα νία ή στο Πα ρί σι, οι τρο μο -

κρα τι κές ε πι θέ σεις διε νερ γού νται στην υ πη ρε σία
του α πό λυ του Νοή μα τος που πα ρέ χει η θρη-
σκεία.

Ξε σπά σμα τα και ε ξε γέρ σεις

Όμως, οι Αρα βι κές Εξε γέρ σεις δεν ή ταν μια
συλ λο γι κή πρά ξη α ντί στα σης, που α πέ φυ γε την
ψεύ τι κη ε ναλ λα κτι κή της αυ το κα τα στρο φι κής
βίας και του θρη σκευ τι κού φο ντα με ντα λι σμού;
∆υ στυ χώς, το αι γυ πτια κό κα λο καί ρι του 2011 θα
μνη μο νεύε ται σαν ση μά δι του τέ λους της ε πα νά -
στα σης, η πε ρίο δος στην ο ποία κα τα πνίχ θη κε το
χει ρα φε τη τι κό δυ να μι κό της. Οι νε κρο θά φτες
της εί ναι ο στρα τός και οι Ισλα μι στές. Το πε ρί -

γραμ μα της συμ φω νίας με τα ξύ στρα τού (που εί -
ναι ο στρα τός του Μου μπά ρακ) και Ισλα μι στών
(που εί χαν πε ρι θω ριο ποιη θεί τους πρώ τους μή -
νες του ξε ση κω μού αλ λά τώ ρα κερ δί ζουν έ δα φος)
ξε κα θα ρί ζει ό λο και πε ρισ σό τε ρο: οι Ισλα μι στές
θα α νεχ θούν τα υ λι κά προ νό μια του στρα τού και
ως α ντάλ λαγ μα θα δια σφα λί σουν την ι δε ο λο γι κή
η γε μο νία. Οι χα μέ νοι θα εί ναι οι φι λο δυ τι κοί φι-
λε λεύ θε ροι, πο λύ α δύ να μοι – πα ρά τη χρη μα το -
δό τη ση της CIA που λαμ βά νουν – για να «προω -
θή σουν τη δη μο κρα τία», κα θώς και οι πραγ μα τι -
κοί φο ρείς των συμ βά ντων της ά νοι ξης, η α να -
δυό με νη κο σμι κή α ρι στε ρά, που προ σπα θεί να
στή σει έ να δί κτυο ορ γα νώ σεων της κοι νω νίας
των πο λι τών, α πό σω μα τεία μέ χρι φε μι νι στές. Η
γορ γή ε πι δεί νω ση της οι κο νο μι κής κα τά στα σης
αρ γά ή γρή γο ρα θα φέ ρει τους φτω χούς, που ή -
ταν κα τά κό ρον α πό ντες α πό τις δια δη λώ σεις της
ά νοι ξης, στους δρό μους. Θα υ πάρ ξει μάλ λον μια
νέα έ κρη ξη, και το δύ σκο λο ε ρώ τη μα για τα πο-
λι τι κά υ πο κεί με να της Αι γύ πτου εί ναι ποιος θα
πε τύ χει να κα τευ θύ νει την ορ γή των φτω χών.
Ποιος θα τη με τα φρά σει σε πο λι τι κό πρό γραμ μα:
η νέα κο σμι κή α ρι στε ρά ή οι Ισλα μι στές; (...)

Θα πρέ πει να α πο φύ γου με και τον πει ρα σμό
του ναρ κισ σι σμού της χα μέ νης υ πό θε σης: εί ναι
πά ρα πο λύ εύ κο λο να θαυ μά ζεις την υ ψη λή ο -
μορ φιά των κα τα δι κα σμέ νων σε α πο τυ χία ε ξε -
γέρ σεων. Η ση με ρι νή α ρι στε ρά α ντι με τω πί ζει το
πρό βλη μα της «κα θο ρι σμέ νης άρ νη σης»: ποιά
νέα τά ξη θα πρέ πει να α ντι κα τα στή σει την πα λιά
με τά την ε ξέ γερ ση, ό ταν ο υ ψη λός εν θου σια σμός
της πρώ της στιγ μής έ χει τε λειώ σει; Σε αυ τό το
πλαί σιο, το μα νι φέ στο των Ισπα νών indignados
[α γα να κτι σμέ νων], που εκ δό θη κε με τά τις δια δη-
λώ σεις τους το Μάιο, εί ναι α πο κα λυ πτι κό. Το
πρώ το πράγ μα που χτυ πά στο μά τι εί ναι ο στο-
χευ μέ να α πο λί τι κος τό νος (...) Απορ ρί πτο ντας τη
βία, ζη τούν μια «η θι κή ε πα νά στα ση. Αντί να το-

πο θε τού νται τα χρή μα τα πά νω α πό τους αν θρώ -
πους, να το πο θε τη θούν εκ νέ ου στην υ πη ρε σία
τους. Εί μα στε άν θρω ποι, ό χι προϊό ντα. ∆εν εί μαι
προϊόν αυ τού που α γο ρά ζω, του λό γου που το α -
γο ρά ζω και του α πό ποιόν το α γο ρά ζω». Ποιοι θα
εί ναι οι φο ρείς αυ τής της ε πα νά στα σης; Οι indi-
gnados έ χουν α πορ ρί ψει το σύ νο λο της πο λι τι -
κής τά ξης, δε ξιά και α ρι στε ρά, ως διε φθαρ μέ νη
και ε λεγ χό με νη α πό τη δί ψα για ε ξου σία, πα ρό λ’
αυ τά το μα νι φέ στο τους α πο τε λεί ται α πό μια σει -
ρά αι τη μά των που α πευ θύ νε ται σε –ποιό ν; Όχι
στους ί διους τους αν θρώ πους: οι indignados δεν
υ πο στη ρί ζουν (μέ χρι στιγ μής) ό τι κα νέ νας άλ λος
δεν θα το κά νει για αυ τούς, ό τι οι ί διοι πρέ πει να
γί νουν η αλ λα γή που θέ λουν να δουν. Και αυ τή
εί ναι η θα νά σι μη α δυ να μία των πρό σφα των δια-
μαρ τυ ριώ ν: εκ φρά ζουν μια αυ θε ντι κή ορ γή που
δεν εί ναι σε θέ ση να με τα μορ φω θεί σε έ να θε τι κό
πρό γραμ μα κοι νω νι κο πο λι τι κής αλ λα γής. Εκ-
φρά ζουν έ να πνεύ μα ε ξέ γερ σης χω ρίς ε πα νά στα -
ση (...)

Εί ναι έ να κί νη μα που έ χει ως στό χο να α σκή σει
πίε ση στα πο λι τι κά κόμ μα τα. Αυ τό σα φώς δεν εί -
ναι αρ κε τό για να ε πι βά λει μια α να διορ γά νω ση
της κοι νω νι κής ζωής. Για κά τι τέ τοιο χρειά ζε ται
έ να ι σχυ ρό σώ μα που εί ναι σε θέ ση να κα τα λή ξει
σε γρή γο ρες α πο φά σεις και να τις υ λο ποιή σει με
ό λη την α πα ραί τη τη σκλη ρό τη τα.

Ση μειώ σεις των με τα φρα στώ ν:
* mantra: ε πα να λαμ βα νό με νη ιε ρή συλ λα βή ή

φρά ση στη βου δι στι κή και την ιν δουι στι κή θρη-
σκεία. 

** repressive desublimation: αλ λού έ χει με τα -
φρα στεί και ως «κα τα πιε στι κή α πο με ταρ σίω -
ση»

Με τά φρα ση: Κω νσταντίνος Σ.,
Θά νος Ανδρί τσος

Από το London Preview of Books (19/8)

Του
Αλί Αλι ζα ντέ χ*

Α
ν λά βου με υ πό ψη την α νά λυ ση του Ζί ζεκ για τις τα ρα χές στα πα-
ρι σι νά προά στια το 2005, που τις ερ μή νευε ως  πρά ξη Μνη σι κα -
κίας, η α κραία ι στο ρι κή φτώ χεια της πρό σφα της α νά λυ σής του για
τις τα ρα χές στο Λον δί νο δεν α πο τε λεί έκ πλη ξη. Αλλά αυ τό που κά -
νει α πα ραί τη τη μια α πά ντη ση, εί ναι ο α παι σιό δο ξος τό νος στην α -

πο τυ χη μέ νη προ σπά θειά του να το πο θε τή σει τις τα ρα χές στο σύ νο λο των
πα γκό σμιων α γώ νων σή με ρα. Θα α να φέ ρω στα γρή γο ρα με ρι κά
ση μεία.

Και ο Ζί ζεκ πέ φτει στον κυ ρίαρ χο φε τι χι σμό του
«νέ ου», αλ λά με έ ναν α ντί στρο φο τρό πο (χω ρίς να
τον υ μνεί) α γνοώ ντας ε ντε λώς το ι στο ρι κό υ πό -
βα θρο του φαι νο μέ νου της ε ξέ γερ σης ως έ να
συ χνά ε πα να λαμ βα νό με νο χα ρα κτη ρι στι κό
του κα πι τα λι σμού, ό ταν οι οι κο νο μι κές κρί-
σεις και η α νερ γία συν δυά ζο νται με την α -
που σία ορ γα νώ σεων της ερ γα τι κής τά ξης ή
την έλ λει ψη νο μι μο ποίη σής τους (εί τε αυ τό
α φο ρά τα δια φό ρων ει δών κόμ μα τα της ρε φορ -
μι στι κής α ρι στε ράς εί τε τα συν δι κά τα). Ως εκ
τού του, πα ρα κά μπτει τα πα ρα δείγ μα τα των τα ρα-
χών στο Λον δί νο τη δε κα ε τία του 1880, το 1912-13,
το 1931-32 και το 1981, οι ο ποίες πα ρου σιά ζουν πολ λά
α πό τα χα ρα κτη ρι στι κά των τω ρι νών τα ρα χών και, ως εκ
τού του, βρα χυ κυ κλώ νει (για να χρη σι μο ποιή σου με το δι κό του α γα πη -
μέ νο ό ρο) τον ε γε λια νό ό χλο της προ κα πι τα λι στι κής ε πο χής με τη νε ο -
λαία του Ηνω μέ νου Βα σι λείου της λε γό με νης με ταϊδε ο λο γι κής ε πο χής.
Ορθά, ω στό σο, δια πι στώ νει ό τι ο τα ρα ξίας δεν εί ναι η νέα πρω το πο ρία
και οι τα ρα χές δεν εί ναι τό πος του νέ ου υ πο κει μέ νου. Μια κρι τι κή που
ται ριά ζει αρ κε τά στο αμ φι τα λα ντευό με νο φλερτ του Ζί ζεκ (και των προ-
η γού με νων λα κα νι κών συ ντρό φων του, ό πως του Λα κλά ου) με μια εκ δο -
χή ε πα να φο ράς του ό χλου ως πρω το πο ρία που μπο ρεί να βρε θεί στις πα-
ρα γκου πό λεις ή τις φα βέ λες.

Ο Ζί ζε κ ορ θά δια γι γνώ σκει έ να μο τί βο ε ξέ γερ σης χω ρίς ε πα νά στα ση
και έ να ε μπό διο στο πέ ρα σμα α πό την πρώ τη στη δεύ τε ρη, αλ λά μό λις

τώ ρα δί νε ται η ευ και ρία αυ τό το ί διο το α διέ ξο δο να γί νει κομ μά τι της συ-
νεί δη σης των κα τα πιε σμέ νων ό λου του κό σμου. Πριν α πό έ να χρό νο και
εν τη α που σία αυ τών των ε ξε γέρ σεων που ε ξα πλώ νο νται α πό το Κάι ρο
μέ χρι τη Μα δρί τη, αυ τό το α διέ ξο δο δεν θα εί χε νό η μα δε δο μέ νου ό τι το
πρώ το μέ ρος του, δη λα δή η ε ξέ γερ ση, δεν υ πήρ χε κα θό λου.

Το συ νο λι κό ε πι χεί ρη μα του Ζί ζεκ γύ ρω α πό την κρι τι κή της ι δε ο λο -
γίας δεί χνει τα ό ριά του, κα θώς μό νον μια πιο συ νε κτι κή προ σπά θεια α -
νά λυ σης του πώς μπο ρεί να ε ξε λιχ θεί η πα ρού σα κρί ση και πό σο βα θιά
μπο ρεί να φθά σει, θα μας δώ σει μια ι δέα της δυ να τό τη τας να ξα να συμ -

βούν τέ τοιες ε ξε γέρ σεις χω ρίς ε πα να στά ση, για να υ πάρ ξει έ να
συλ λο γι κό «τι να κά νου με», ώ στε το α διέ ξο δο να α ντι με -

τω πι στεί και πι θα νώς να το υ περ βού με. Ο Ζί ζεκ έ χει α -
ντι λη φθεί το βά θος της κρί σης, το ο ποίο συ νο δεύε -

ται α πό το κύ μα της πα γκό σμιας α ντί στα σης, αλ -
λά τα α να λυ τι κά του ερ γα λεία εί ναι α κό μη σχε-
δια σμέ να για μια πε ρίο δο ύ φε σης της α ντί στα -
σης και η γε μο νίας του πα γκό σμιου κε φα -
λαίου.

Η α να φο ρά του στον Μπα ντιού, αν και δεν
α πο τε λεί πρό βλη μα κα θ’ε αυ τό, εί ναι ε λα φρώς

ο πορ του νι στι κή, κα θώς το 2005, σε μια πα ρό -
μοια κα τά στα ση, ο Μπα ντιού και η Organisation

Politique στά θη καν ξε κά θα ρα στο πλευ ρό των ε ξε-
γερ μέ νων του Πα ρι σιού και α πέρ ρι ψαν κά θε μορ φή

πο λι τι σμι κο κε ντρι κής α νά λυ σης, στην ο ποία ρέ πει ο Ζί -
ζεκ πα ρά την κρι τι κή που α σκεί σε κά θε τέ τοια πο λι τι σμι κή

προ σέγ γι ση.
To ση μα ντι κό στο κεί με νο του Ζί ζεκ εί ναι ό τι ε πι χει ρεί να συ νε φέ ρει

κά θε α φε λή ε ξύ μνη ση των ε ξε γέρ σεων χω ρίς ε πα νά στα ση. Αλλά ο Ζί ζεκ
για άλ λη μια φο ρά δεν τολ μά ει να α να φέ ρει το «ό νο μα» αυ τού του σώ μα-
τος.

* Ο Αλί Αλι ζα ντέχ εί ναι ι ρα νός κοι νω νιο λό γος, που ζει στο Λον δί νο κι
ερ γά ζε ται ως ε πι σκέ πτης κα θη γη τής στο Middlesex University.

Με τά φρα ση: Θά νος Ανδρί τσος, Κώ στας Γού σης

Το νό η μα των τα ρα χών στη Bρε τα νία

Με ρι κές πα ρα τη ρή σεις στην α νά λυ ση του Ζί ζε κ

Η η λι κία των συλ λη φθέ ντων για τις τα ρα χές στο Λον δί νο.


