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ΣΗΜΕΙΩΜΑ TOT ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Τούτο είναι το τέταρτο βιβλίο του σλοβένου φιλοσόφου Slavoj 
Zizek που κυκλοφορεί στα ελληνικά. Δεν πρόκειται όμως για έ
να οποιοδήποτε βιβλίο. Το Υψηλό αντικείμενο της ιδεολογίας, 
το πρώτο βιβλίο που δημοσίευσε ο Zizek στα αγγλικά (1989), 
αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης μιας συγγραφικής πορείας που 
τον ανέδειξε σε έναν από τους πλέον πρωτότυπους και διεισδυ
τικούς στοχαστές της εποχής μας. Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, 
για ένα από τα καλύτερα, αν όχι για το σημαντικότερο βιβλίο 
του, που αν και γραμμένο στα τέλη της δεκαετίας του 1980, 
παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε και έχει γνωρίσει αλλε
πάλληλες επανεκδόσεις σε πολλές γλώσσες.

Το κείμενο συνοδεύεται από έναν πρόλογο του Ernesto La
clau, που είχε άλλωστε μεσολαβήσει για να πραγματοποιηθεί η 
έκδοση στη σειρά που διηύθυνε μαζί με τη Chantal Mouffe 
στον εκδοτικό οίκο Verso (Phronesis). Στην ελληνική έκδοση 
προστέθηκε ως παράρτημα μια συζήτησή μας με τον Zizek, 
στην οποία μπορεί κανείς να αναζητήσει το περίγραμμα του πε
ρισσότερο πρόσφατου στοχασμού του συγγραφέα, αλλά και του 
τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε η ευρύτερη επιχειρηματολο
γία του κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, δηλαδή από την 
έκδοση του Υψηλού αντικειμένου της ιδεολογίας μέχρι και σή
μερα. Τον Οκτώβριο του 2003 ο Zizek επισκέφτηκε την Αθήνα 
για μια σειρά ομιλιών, με την ευκαιρία της μετάφρασης και 
κυκλοφορίας των πρώτων δύο βιβλίων του στα ελληνικά από 
τις εκδόσεις Scripta (Μίλησε κανείς για ολοκληρωτισμό;, 
2002, και Καλωσορίσατε στην έρημο του πραγματικού!, 2003). 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του παραχώρησε τη συνέν
τευξη αυτή, η οποία και καλύπτει μια ευρεία γκάμα θεματι-
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κών -από τον ίδιο τον τρόπο εργασίας του Zizek μέχρι τις από
ψεις του για την Ευρώπη και την αμερικανική ηγεμονία. Η 
συνέντευξη αναδημοσιεύεται από το περιοδικό Σύγχρονα Θέ
ματα (τχ. 87, Δεκέμβριος 2004), ενώ στα αγγλικά έχει δημο- 
σιευθεί στην επιθεώρηση Journal for Lacanian Studies (τόμ. 2, 
τχ. 2, 2004).

Και κάτι τελευταίο αναφορικά με τη μετάφραση. Στα πα
ραθέματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο χρησιμοποιήθηκαν οι 
ελληνικές μεταφράσεις των βιβλίων στα οποία παραπέμπει ο Zi
zek, όταν υπήρχαν τέτοιες διαθέσιμες. Πλήρη στοιχεία των εκ
δόσεων αυτών μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης στη βι
βλιογραφία, στο τέλος του κειμένου.

Γ ι ά ν ν η ς  Σ τ α τ ρ α κ λ κ η ς

Αθήνα, Μάρτιος 2006



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ερνέστο Λακλάου

Η λακανική ψυχαναλυτική θεωρία, όπως όλες οι σημαντικές 
παραδόσεις του πνεύματος, έχει ρίξει φως σε μια σειρά από 
κατευθύνσεις. Αυτά τα «διαφωτιστικά» της αποτελέσματα 
έτειναν να την παρουσιάζουν μάλλον ως μια πηγή διάσπαρτων 
εμπνεύσεων που τροφοδοτεί πολύ διαφορετικά πνευματικά ρεύ
ματα, παρά ως ένα κλειστό και συστηματικό θεωρητικό cor
pus. 'Ετσι η υποδοχή που επιφυλάχτηκε στον Λακάν ήταν δια
φορετική από χώρα σε χώρα: κάθε πλαίσιο συνθηκών έδωσε 
έμφαση σε διαφορετικές πλευρές ενός θεωρητικού σώματος που 
και το ίδιο είχε υποστεί αξιοσημείωτη μεταλλαγή στη διάρκεια 
μιας μακράς χρονικής περιόδου. Στη Γαλλία, και γενικότερα 
στις λατινογενείς χώρες, η επιρροή τού Λακάν αφορούσε κυρίως 
το κλινικό επίπεδο και ως εκ τούτου συνδέθηκε στενά με την 
ψυχαναλυτική πρακτική. Δόθηκε, λοιπόν, μεγάλη σημασία στην 
επαγγελματική εκπαίδευση («μόρφωση») των ψυχαναλυτών -η  
οποία έλαβε χώρα σε ανάλογα οργανωμένα κέντρα- πρώτα 
στην Ecole freudienne de Paris και έπειτα στην Ecole de la 
cause freudienne. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτιστική επίδρα
ση της λακανικής ψυχανάλυσης δεν επεκτάθηκε και σε ευρύτε
ρα πεδία -στη  λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, τη θεωρία του κινη
ματογράφου και ούτω καθεξής- αλλά ότι η κλινική πρακτική 
παρέμεινε το κυριότερο σημείο αναφοράς, παρά τις όποιες προ
εκτάσεις.

Στις αγγλοσαξονικές χώρες αυτός ο κεντρικός χαρακτήρας 
της κλινικής παραμέτρου υπήρξε, σε μεγάλο βαθμό, απών, και 
η επίδραση του Λακάν επικεντρώθηκε, σχεδόν αποκλειστικά,
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στο τρίγωνο λογοτεχνία-κινηματογράφος-φεμινισμός. Παρα
δείγματα αποτελούν οι εργασίες γύρω από μια θεωρία της 
«συρραφής» που συνδέθηκαν με το περιοδικό Screen κατά τη 
δεκαετία τού 1970 (Στήβεν Χερν [Stephen Hearn], Κόλιν 
ΜακΚέιμπ [Colin McCabe], Ζάκλιν Ρόουζ [Jacqueline Rose]) 
ή, στο πεδίο του φεμινισμού, η κριτική χρήση ορισμένων λακα- 
νικών κατηγοριών, όπως του «φαλλικού σημαίνοντος», σε μια 
προσπάθεια αποκάλυψης της λειτουργίας του πατριαρχικού συ
στήματος (Τζούλιετ Μίτσελ [Juliet Mitchell], Ζάκλιν Ρόουζ και 
η ομάδα του περιοδικού m/f). Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η 
τάση στον αγγλοσαξονικό χώρο ήταν να δίνεται έμφαση στις 
συγγένειες της λακανικής θεωρίας με το γενικό πεδίο του «με- 
ταστρουκτουραλισμού» -με την αποδόμηση, για παράδειγμα- 
ενώ στη Γαλλία οι διαφοροποιήσεις και οι αντιπαλότητες ανά
μεσα στα θεωρητικά ρεύματα παρέμειναν πιο έντονες.

Σ ’ αυτές τις εθνικές παραλλαγές θα πρέπει να προσθέσουμε 
τις διαφοροποιήσεις ως προς τις διαφορετικές ερμηνείες του λα- 
κανικού corpus, όπως επίσης και τις διάφορες προσπάθειες συ
νάρθρωσής του με άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις. Όσον αφο
ρά την ερμηνεία, θα πρέπει να επισημάνουμε την αντιπαράθε
ση που υπάρχει στη Γαλλία ανάμεσα στις λακανικές ((γενιές». 
Από τη μία πλευρά, έχουμε την προσέγγιση τής ((παλιάς σχο
λής» ή της πρώτης γενιάς λακανικών (Οκτάβ [Octave] και 
Μοντ Μανονί [Maude Mannoni], Σερζ Λεκλαίρ [Serge 
Leclaire], Μουσταφά Σαφουάν [Moustafa Safouan] κ.ά.), η 
οποία δίνει έμφαση στα κλινικά προβλήματα και στον κρίσιμο 
ρόλο τού Συμβολικού στην ψυχαναλυτική διαδικασία. Η προ
σέγγιση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο στο έργο τού Λακάν 
της δεκαετίας τού 1950, της εποχής τού απογείου του στρου
κτουραλισμού, στην οποία η τάξη τού Φαντασιακού παρουσιά
ζεται ως μια σειρά παρεκκλίσεων που πρέπει να υπαχθούν σε 
ένα σταθερό συμβολικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, η νεό
τερη γενιά (Μισέλ Σιλβέστρ [Michel Silvestre], Αλαίν Γκρορι- 
σάρ [Alain Grosrichard] κ.ά., υπό την καθοδήγηση του Ζακ- 
Αλαίν Μιλέρ [Jaeques-Alain Miller]) προσπάθησε να τυποποιή
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σει [formalize] τη θεωρία τού Λακάν, τονίζοντας τις διαφορές 
ανάμεσα στα διακριτά στάδια της διδασκαλίας του και δίνοντας 
έμφαση στη θεωρητική σημασία του τελευταίου σταδίου, στο 
όποιο αποκτά κεντρικό ρόλο η έννοια τού Πραγματικού ως ε
κείνου που ανθίσταται στη συμβολοποίηση. Όσον αφορά τις 
προσπάθειες συνάρθρωσης της λακανικής θεωρίας με άλλες θεω
ρητικές προσεγγίσεις, αξίζει να σημειωθεί καταρχάς η ερμη
νευτική οικειοποίηση του Λακάν που έλαβε χώρα κατά κύριο 
λόγο στη Γερμανία (Χέρμαν Λανγκ [Hermann Lang], Μάνφρεντ 
Φρανκ [Manfred Frank] κ.ά). Πρόκειται για μια προσπάθεια να 
δειχθεί ότι ο ερμηνευτικός «ορίζοντας προκαταλήψεων» είναι 
δυνατόν να προσφέρει το κατάλληλο φιλοσοφικό θεμέλιο στην 
ψυχανάλυση. Σε τούτη την προσπάθεια θα πρέπει να προστε
θεί η μαρξιστική στρουκτουραλιστική ερμηνεία τού Λακάν που 
επεξεργάστηκαν ο Αλτουσέρ και οι συνεργάτες του (κυρίως ο 
Μισέλ Πεσέ [Michel Pecheux]). Στην ανάγνωση αυτή, η λα
κανική ψυχανάλυση παρουσιάζεται ως η μόνη ψυχολογική θεω
ρία που εμπεριέχει μία έννοια του υποκειμένου συμβατή με τον 
ιστορικό υλισμό.

Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο, η Σλοβενική Λακανική Σχο
λή, στην οποία εντάσσεται το ανά χείρας βιβλίο, χαρακτηρίζε
ται από ιδιαίτερα αυθεντικά στοιχεία. Αντιθέτως με όσα συμ
βαίνουν στον λατινογενή και τον αγγλοσαξονικό κόσμο, εδώ οι 
λακανικές κατηγορίες χρησιμοποιήθηκαν σε έναν στοχασμό που 
είναι ουσιωδώς φιλοσοφικός και πολιτικός. Ενώ, μάλιστα, οι 
Σλοβένοι θεωρητικοί κάνουν κάποια προσπάθεια να επεκτείνουν 
την ανάλυσή τους στο χώρο της λογοτεχνίας και του κινημα
τογράφου, η κλινική διάσταση είναι απολύτως απούσα. Δύο 
βασικά γνωρίσματα χαρακτηρίζουν αυτή τη σχολή. Το πρώτο 
είναι η επίμονη αναφορά στο ιδεολογικοπολιτικό πεδίο: η περι
γραφή και η θεωρητική προσέγγιση των θεμελιωδών μηχανι
σμών της ιδεολογίας (ταύτιση, ρόλος του κυρίου σημαίνοντος, 
ιδεολογική φαντασίωση)* οι προσπάθειές της να ορίσει την ιδι
αιτερότητα του «ολοκληρωτισμού» και των διαφορετικών μορ
φών του (σταλινισμός, φασισμός) και να σκιαγραφήσει τα βα
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σικά χαρακτηριστικά των ριζοσπαστικών δημοκρατικών αγώ
νων στις κοινωνίες της Ανατολικής Ευρώπης. Η λακανική κα
τηγορία τού point de capiton θεωρείται η θεμελιώδης ιδεολογι
κή λειτουργία* η «φαντασίωση» γίνεται ένα φαντασιακό σενά
ριο που αποκρύπτει τον θεμελιώδη διχασμό ή τον «ανταγωνι
σμό» γύρω από τον οποίο δομείται το κοινωνικό πεδίο* η «ταύ
τιση» αντιμετωπίζεται ως η διαδικασία μέσω της οποίας συγ
κροτείται το ιδεολογικό πεδίο* η απόλαυση ή jouissanee μάς 
επιτρέπει να αντιληφθούμε τη λογική του αποκλεισμού που λει
τουργεί σε λόγους [discourses] όπως ο ρατσισμός. Το δεύτερο 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σλοβενικής σχολής είναι η χρήση 
λακανικών κατηγοριών στην ανάλυση κλασικών κειμένων: του 
Πλάτωνα, του Ντεκάρτ, του Λάιμπνιτς, του Καντ, του Μαρξ, 
του Χάιντεγκερ, της αγγλοσαξονικής αναλυτικής παράδοσης 
και, κυρίως, του Χέγκελ. Το ιδιαίτερο ((στίγμα» των Σλοβένων 
θεωρητικών δίδεται από τον εγελιανό προσανατολισμό: προ
σπαθούν να αρθρώσουν μια νέα ανάγνωση του Χέγκελ που δια
φοροποιείται από μακροχρόνια καθιερωμένες απόψεις, όπως ο 
υποτιθέμενος πανλογισμός τού Χέγκελ ή η ιδέα ότι ο συστημα
τικός χαρακτήρας της σκέψης του οδηγεί στην απεμπόληση 
όλων των διαφορών μέσα από την τελική διαμεσολάβηση του 
Λόγου [Reason].

Η παραγωγή τής Σλοβενικής Σχολής είναι ήδη αξιοσημείω
τη.* Σήμερα η λακανική θεωρία αποτελεί τον κυριότερο φιλο

* Δύο από τα βιβλία τους μεταφράστηκαν πρόσφατα στα γαλλικά: ο 
συλλογικός τόμος Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lacan, sans 
jamais oser le demander a Hitchcock (Παρίσι, Navarin, 1988) και το βιβλίο 
τού Σ. Ζίζεκ, Le plus sublime des hysteriques: Hegel passe (Παρίσι, Point 
Hors Ligne, 1988). Στη σλοβενική γλώσσα έχουν ήδη εκδοθεί παραπάνω 
από είκοσι τόμοι. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι παρακάτω: Ο Χέγκελ και το 
σημαίνον (Σ. Ζίζεκ, Λουμπλιάνα 1980), Ιστορία και ασυνείδητο (Σ. Ζίζεκ, 
Λουμπλιάνα 1982), Ο Χέγκελ και το αντικείμενο (Σ. Ζίζεκ και Μλάντεν 
Ντόλαρ [Mladcn Dolar], Λουμπλιάνα 1985), Η  δομή τής φασιστικής κυ
ριαρχίας (Ράντο Ρίχα [Rado Riha], Λουμπλιάνα 1982), Φιλοσοφία στην επι
στήμη (Ράντο Ρίχα και Σ. Ζίζεκ, Λουμπλιάνα 1982). Εκτός του Ζίζεκ θα
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σοφικό προσανατολισμό στη Σλοβενία. Αποτέλεσε ακόμη ένα 
από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της λεγόμενης «Άνοι
ξης της Σλοβενίας», των αγώνων δηλαδή για εκδημοκρατισμό 
που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια. Η εβδομαδιαία επιθεώ
ρηση Mladina, στην οποία ο Ζίζεκ υπήρξε ο κυριότερος πολιτι
κός αρθρογράφος, είναι ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος αυτού 
του κινήματος.

Το ενδιαφέρον των Σλοβένων θεωρητικών για τα προβλήμα
τα της ριζοσπαστικής δημοκρατίας και οι προσπάθειές τους να 
συνδέσουν το λακανικό Πραγματικό με εκείνο που η Σαντάλ 
Μουφ και εγώ ονομάσαμε, στο Hegemony and Socialist Stra
tegyr [Ηγεμονία και σοσιαλιστική στρατητική], «καταστατικό 
χαρακτήρα των ανταγωνισμών» δημιούργησε τη δυνατότητα 
για μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Ο Ζίζεκ επισκέφθη- 
κε πολλές φορές το ερευνητικό μας πρόγραμμα για την Ιδεολο
γία και την Ανάλυση Λόγου στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
τού Πανεπιστημίου του Essex και οι επαφές αυτές οδήγησαν σε 
μια σειρά κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Αυτό δεν σημαί
νει φυσικά ότι υπήρξε πλήρης συμφωνία: κατά την άποψή μας, 
η Σλοβενική Σχολή υποστήριξε υπέρ το δέον μια έντονη διαφο
ροποίηση ανάμεσα στη λακανική θεωρία και τον μεταστρου- 
κτουραλισμό* εξάλλου, διατηρούμε ορισμένες επιφυλάξεις απέ
ναντι στην ανάγνωσή τους του Χέγκελ. Αν, όσον αφορά την 
πρώτη περίπτωση, οι διαφορές μας αμβλύνθηκαν στην πορεία 
του διαλόγου, στη δεύτερη περίπτωση οι συζητήσεις συνεχίζον
ται. Μολαταύτα, και παρά τις όποιες διαφωνίες και διαφορές, 
δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τον πλούτο και το βάθος που

πρέπει να γίνει μνεία στις σημαντικές θεωρητικές συνεισφορές των Μίραν 
Μπόζοβιτς [Miran Bozovic] (αναγνώσεις των Ντεκάρτ, Λάιμπνιτς και Σπινό- 
ζα), Ζράβκο Κόμπε [Zravko Kobe] (μελέτες της Λογικής τού Χέγκελ), Ζντέν- 
κο Βάιντλοβεκ [Zdenko Vydlovek], Στόγιαν Πέλκο [Stojan Pelko] και Μάρσελ 
Στέφαντσιτς [Marcel Stefan£i£] (θεωρία κινηματογράφου), 'Εβα Ντ. Μπάχο- 
βετς [Eva D. Bahovec] (επιστημολογία) Γιέλισα Σούμιτς-Ρίχα [Jelica SumiS- 
Riha] (αναλυτική φιλοσοφία), και Ρενάτα Σαλέκλ [Renata Salecl] (Δίκαιο).
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προσφέρουν οι ερμηνείες της Σλοβενικής Σχολής για το έργο 
τού Χέγκελ. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός εγελιανισμού και 
λακανικής θεωρίας αντιπροσωπεύει σήμερα μια από τις πλέον 
ανανεωτικές και πολλά υποσχόμενες θεωρητικές αναζητήσεις 
στον χώρο της ευρωπαϊκής διανόησης.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να κάνω μια σειρά προτάσεις για 
την ανάγνωση του ανά χείρας βιβλίου. Ο αναγνώστης εύκολα 
θα μπορούσε να βρεθεί αποπροσανατολισμένος όσον αφορά το 
είδος στο οποίο συγκαταλέγεται. Αναμφίβολα δεν αποτελεί ένα 
βιβλίο με την κλασική σημασία, δηλαδή δεν διαθέτει μια συ
στηματική δομή όπου το επιχείρημα αναπτύσσεται σύμφωνα 
με ένα προκαθορισμένο περίγραμμα. Ούτε όμως πρόκειται για 
μια συλλογή δοκιμίων, καθένα από τα οποία αποτελεί ένα πε- 
ρατωμένο προϊόν, και του οποίου η ((ενότητα» με τα υπόλοιπα 
απορρέει απλώς από τη θεματική πραγμάτευση ενός κοινού 
προβλήματος. Πρόκειται μάλλον για μια σειρά θεωρητικές πα
ρεμβάσεις που φωτίζονται αμοιβαία όχι λόγω τής ανάπτυξης 
ενός επιχειρήματος αλλά χάρη σ ’ εκείνο που θα μπορούσαμε να 
αποκαλέσουμε αναδιατύπωση του επιχειρήματος σε διάφορα 
ρηματικά συμφραζόμενα. Η βασική θέση του βιβλίου -ότι η 
κατηγορία τού ((υποκειμένου» δεν μπορεί να αναχθεί στις «θέ
σεις υποκειμένου», δεδομένου ότι πριν από την υποκειμενοποί- 
ηση το υποκείμενο είναι το υποκείμενο μιας έλλειψης- διατυ
πώνεται στο πρώτο κεφάλαιο: σε καθένα από τα ακόλουθα κε
φάλαια η θέση αυτή αναδιατυπώνεται, αλλά μέσα σε ένα νέο 
ρηματικό συμφραζόμενο που τη φωτίζει από διαφορετική γω 
νία. Εντούτοις, καθώς αυτή η διαδικασία εκλέπτυνσης δεν εί
ναι το αποτέλεσμα μιας αναγκαίας προόδου, τελικά το κείμενο 
μάλλον διακόπτεται παρά καταλήγει σε συμπεράσματα, καλών- 
τας έτσι τον αναγνώστη να συνεχίσει για τον εαυτό του ή για 
τον εαυτό της τον ερευνητικό συλλογισμό. 'Ετσι, εκεί όπου ο 
Ζίζεκ έχει μιλήσει για τον Λακάν, τον Χέγκελ, τον Κρίπκε, 
τον Κάφκα ή τον Χίτσκοκ, ο αναγνώστης θα μπορούσε να συ
νεχίσει, και να στραφεί στον Πλάτωνα, τον Βιτγκενστάιν, τον
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Λάιμπνιτς, τον Γκράμσι ή τον Σορέλ. Και καθεμιά από αυτές 
τις αναδιατυπώσεις κατασκευάζει εν μέρει το επιχείρημα αντί 
απλώς να το επαναλαμβάνει. Τπό αυτή την έννοια το κείμενο 
τού Ζίζεκ είναι ένα εξέχον παράδειγμα εκείνου που ο Μπαρτ 
έχει αποκαλέσει ((συγγραφικό [writerly] κείμενο».

Το βιβλίο περιέχει επίσης μιαν άρρητη πρόσκληση να σπά
σουμε τα φράγματα που χωρίζουν τις θεωρητικές γλώσσες από 
εκείνες της καθημερινής ζωής. Η σύγχρονη κριτική που ασκεί
ται στην έννοια της μεταγλώσσας έχει ανοίξει τον δρόμο προς 
μια γενικευμένη παραβίαση των ορίων, όμως το κείμενο τού 
Ζίζεκ -με την κίνησή του από τον κινηματογράφο προς τη φι
λοσοφία, από τη λογοτεχνία προς την πολιτική- είναι, από την 
άποψη αυτή, ιδιαίτερα πλούσιο. Κανένας από εκείνους που απο
δίδουν έναν ((σκληρό υπερβατολογικό χαρακτήρα» στη θεωρητι
κή τους σκοπιά ή που συνεχίζουν να διαβιούν στον μυθολογικό 
κόσμο των ((μελετών περιπτώσεων» δεν θα νιώσει άνετα διαβά
ζοντας το βιβλίο αυτό. Τα όρια που επιβάλλει η παρουσία τού 
Πραγματικού σε κάθε συμβολοποίηση επηρεάζουν επίσης τους 
θεωρητικούς λόγους [discourses]* έτσι, εισάγεται μια ριζική εν
δεχομενικότητα η οποία βασίζεται σε μια σχεδόν πραγματιστι
κή «καταστατική ατέλεια». Από τούτη την οπτική γωνία, η 
έμφαση στο Πραγματικό οδηγεί κατ’ ανάγκην σε μια βαθύ
τερη διερεύνηση των όρων δυνατότητας κάθε αντικειμενικότη
τας.

Θα πρόδιδα το κείμενο τού Ζίζεκ εάν επιχειρούσα να σκια
γραφήσω μια συστηματική εικόνα των κατηγοριών του, ενώ ο 
συγγραφέας προτίμησε να εγκαθιδρύσει μια πιο περίπλοκη δια
δικασία ανοιχτών αναφορών μεταξύ τους. Μολαταύτα, θα ήθε
λα να επιστήσω την προσοχή σε δύο σημεία του κειμένου τα 
οποία, δεδομένης της παραγωγικότητάς τους από την άποψη 
της πολιτικής ανάλυσης, αποτελούν σημεία-κλειδιά. Το πρώτο 
αναφέρεται στη χρήση που γίνεται του αντιπεριγραφισμού τού 
Σωλ Κρίπκε στην πολιτική ανάλυση. Η διαμάχη ανάμεσα σε 
περιγραφιστές και αντιπεριγραφιστές στρέφεται γύρω από το 
ζητημα του τρόπου με τον οποίο τα ονόματα αναφέρονται στα
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αντικείμενα. Σύμφωνα με τους περιγραφιστές, ο δεσμός συνι- 
στά αποτέλεσμα του νοήματος ενός ονόματος -δηλαδή, κάθε 
όνομα ενέχει μια δέσμη περιγραφικών γνωρισμάτων και αναφέ- 
ρεται σε εκείνα τα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου τα 
οποία παρουσιάζουν αυτά τα γνωρίσματα. Για τους αντιπερι- 
γραφιστές, από την άλλη πλευρά, το όνομα αναφέρεται στο 
αντικείμενο διαμέσου του αποκαλούμενου «πρωταρχικού βαπτί- 
σματος», και εξακολουθεί να αναφέρεται σε εκείνο το αντικεί
μενο ακόμα κι αν έχουν εξαφανιστεί όλα τα περιγραφικά γνω
ρίσματα που είχε το αντικείμενο κατά τη στιγμή του βαπτί- 
σματος. Ο Ζίζεκ, όπως κι εγώ, συμπαρατάσσεται με τους αν- 
τιπεριγραφιστές. Εισάγει όμως επίσης μια κρίσιμης σπουδαιό- 
τητας παραλλαγή στο επιχείρημα. Το κεντρικό πρόβλημα για 
οποιαδήποτε αντιπεριγραφιστική προσέγγιση συνίσταται στο 
να καθορίσει τι είναι, μέσα στο αντικείμενο και πέραν των πε
ριγραφικών του γνωρισμάτων, εκείνο που συγκροτεί την ταυ
τότητά του -δηλαδή, τι είναι εκείνο που συγκροτεί το αντικει
μενικό σύστοιχο του «άκαμπτου δηλωτή» [rigid designator]. 
Στο σημείο αυτό, ο Ζίζεκ παρουσιάζει το ακόλουθο επιχείρη
μα: ((Εκείνο που παραβλέπεται, τουλάχιστον στην κατεστημέ
νη εκδοχή του αντιπεριγραφισμού, είναι ότι αυτή η εγγύηση 
της ταυτότητας ενός αντικειμένου σε όλες τις αντιγεγονικές 
καταστάσεις -μέσω μιας αλλαγής όλων των περιγραφικών του 
γνωρισμάτων- είναι μια αναδρομική επίπτωση της ίδιας της 
ονοματοθεσίας: την ταυτότητα του αντικειμένου τη στηρίζει το 
ίδιο το όνομα, το σημαίνον. Αυτό το “ πλεόνασμα”  στο αντι
κείμενο που παραμένει το ίδιο σε όλους τους δυνατούς κόσμους 
είναι “ κάτι μέσα του περισσότερο από τον εαυτό του” , είναι 
δηλαδή το λακανικό objet petit α: ματαίως το αναζητούμε στη 
θετική πραγματικότητα, αφού δεν έχει καμία θετική συνοχή -  
αφού είναι απλώς μια αντικειμενοποίηση ενός κενού, μιας ασυ
νέχειας που διανοίγεται στην πραγματικότητα από την ανάδυ
ση του σημαίνοντος.» Πρόκειται για ένα πραγματικά κρίσιμο 
επιχείρημα. Διότι εάν η ενότητα του αντικειμένου είναι η ανα
δρομική επίπτωση της ίδιας της ονοματοθεσίας, τότε η ονομα
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τοθεσία δεν συνιστά απλώς το καθαρό νομιναλιστικό παιχνίδι 
απόδοσης ενός κενού ονόματος σε ένα ήδη συγκροτημένο υπο
κείμενο. Συνιστά τη μέσω του λόγου κατασκευή τού ίδιου τού 
αντικειμένου. Εύκολα διαβλέπει κανείς τις συνέπειες του εν λό
γω επιχειρήματος για μια θεωρία της ηγεμονίας ή της πολιτι
κής. Εάν ήταν ορθή η" προσέγγιση των περιγραφιστών, τότε το 
νόημα του ονόματος και τα περιγραφικά γνωρίσματα των αντι
κειμένων θα ήταν εκ των προτέρων δεδομένα, αναιρώντας έτσι 
τη δυνατότητα οποιασδήποτε ρηματικής ηγεμονικής παραλλα
γής η οποία θα μπορούσε να διανοίξει τον χώρο για μια πολι
τική κατασκευή των κοινωνικών ταυτοτήτων. Αν όμως η δια
δικασία ονοματοθεσίας ταυτίζεται με την ίδια την πράξη συγ
κρότησης των αντικειμένων, τότε τα περιγραφικά τους γνωρί
σματα θα είναι θεμελιωδώς ασταθή και ανοικτά σε όλων των 
ειδών τις ηγεμονικές ανασυναρθρώσεις. Ο ουσιωδώς επιτελε- 
στικός χαρακτήρας της ονοματοθεσίας συνιστά προϋπόθεση κά
θε ηγεμονίας και κάθε πολιτικής.

Το δεύτερο σημείο αφορά τη σχέση μεταξύ υπόστασης και 
υποκειμένου που συζητείται στο τελευταίο κεφάλαιο τού βιβλί
ου. Η αναγωγή του υποκειμένου στην υπόσταση αποτελεί την 
κεντρική πρόταση της φιλοσοφίας τού Σπινόζα και έχει υιοθε
τηθεί ως «λάβαρο» από μαρξιστικά ρεύματα όπως ο αλτουσε- 
ριανισμός («η ιστορία είναι μια διαδικασία χωρίς υποκείμενο»). 
Μόνο μια τέτοια αναγωγή καθιστά δυνατή την κατάφαση τού 
ριζικού αντικειμενισμού. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι αυτή 
η ουσιοκρατία της υπόστασης έχει συνήθως παρουσιαστεί ως η 
μοναδική εναλλακτική λύση σε μιαν ουσιοκρατία του υποκειμέ
νου η οποία θα υποστήριζε την πληρότητα και τη θετικότητά 
του (θυμηθείτε πώς το καρτεσιανό cogito αποδίδει, δίχως να 
την τροποποιήσει, την κατηγορία της υπόστασης στο ίδιο το υ
ποκείμενο). Ο Ζίζεκ όμως επανεισάγει την κατηγορία του 
υποκειμένου στερώντας της κάθε υποστασιακότητα: «Εάν η 
ουσία δεν είναι καθ’ εαυτήν διχασμένη, αν -στην κίνηση της 
ακραίας αλλοτρίωσης- δεν αντιληφθεί τον εαυτό της ως μιαν 
αλλότρια Οντότητα, τότε η ίδια η δυαδικότητα ουσία/εμφάνιση
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δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί. Αυτή η εσωτερική στην ουσία 
ρωγμή σημαίνει ότι η ουσία είναι “ υποκείμενο”  και όχι μόνον 
“ υπόσταση' για να το εκφράσουμε με τρόπο απλουστευμένο, 
“ υπόσταση”  είναι η ουσία στο βαθμό που αναστοχάζεται τον 
εαυτό της στον κόσμο της εμφάνισης, στη φαινόμενη αντικει
μενικότητα* ...και το “ υποκείμενο”  είναι υπόσταση στον βαθ
μό που είναι το ίδιο διχασμένο και έχει την εμπειρία του εαυ
τού του ως αλλότριας, θετικά δεδομένης Οντότητας. Θα μπο
ρούσαμε παραδόξως να πούμε ότι το υποκείμενο είναι υπόστα
ση ακριβώς στον βαθμό που έχει την εμπειρία του εαυτού του 
ως υπόστασης (ως αλλότριας, δεδομένης, εξωτερικής, θετικής 
Οντότητας, υπάρχουσας καθ’ εαυτήν): “ υποκείμενο”  δεν είναι 
παρά το όνομα αυτής της εσωτερικής απόστασης της “ υπό
στασης”  προς τον εαυτό της, το όνομα αυτής της κενής θέσης 
από την οποία η υπόσταση μπορεί να αντιληφθεί τον εαυτό της 
ως κάτι “ αλλότριο” .»

Πρόκειται για ισχυρισμούς τους οποίους δεν μπορώ παρά να 
προσυπογράψω σθεναρά, δεδομένου ότι τείνουν να έρθουν σε ρή
ξη με τον δυϊσμό δομή-υποκείμενο, θέτοντας το ζήτημα της 
((κοινωνικής δράσης» με όρους που σαφώς προχωρούν πέρα από 
οποιονδήποτε αντικειμενισμό. Τπάρχει υποκείμενο επειδή η 
υπόσταση -η  αντικειμενικότητα- δεν κατορθώνει να συγκρο
τηθεί πλήρως* το υποκείμενο εντοπίζεται σε μια ρωγμή ακρι
βώς στο κέντρο της δομής. Η παραδοσιακή διαμάχη γύρω από 
τη σχέση μεταξύ δράσης και δομής εμφανίζεται έτσι Οεμελιω- 
δώς μετατοπισμένη: το ζήτημα δεν είναι πλέον ένα πρόβλημα 
αυτονομίας, αιτιοκρατίας ve/ms ελεύθερης θέλησης, όπου δύο 
οντότητες πλήρως συγκροτημένες ως «αντικειμενικότητες» 
περιορίζονται αμοιβαία. Τουναντίον, το υποκείμενο αναδύεται 
ως αποτέλεσμα μιας αποτυχίας της υπόστασης κατά τη διαδι
κασία αυτοσυγκρότησής της. Κατά την άποψή μου, εδώ ακρι
βώς μπορεί η θεωρία τής αποδόμησης να συμβάλει σε μια θε
ωρία του χώρου του υποκειμένου. Πράγματι, η αποδόμηση 
αποκαλύπτει ότι είναι τα «ανεπίκριτα» [undecidables] εκείνα 
που διαμορφώνουν το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται κάθε
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δομή. Έχω αλλού υποστηρίξει ότι, υπό την έννοια αυτή, το 
υποκείμενο είναι απλώς η απόσταση ανάμεσα στην ανεπίκριτη 
δομή και την απόφαση. Και η ανάλυση των συγκεκριμένων 
διαστάσεων κάθε απόφασης που λαμβάνεται σε ανεπίκριτο πε
δίο αποτελεί το κεντρικό καθήκον μιας θεωρίας της πολιτικής, 
μιας θεωρίας που οφείλει να δείξει τις ενδεχομενικές ((καταβο
λές» κάθε αντικειμενικότητας. Η θεωρία την οποία ο Ζίζεκ 
άρχισε να επεξεργάζεται στο ανά χείρας βιβλίο συνιστά μια υ
ψηλού επιπέδου συμβολή σε τούτη την πρόκληση.

Τα παραπάνω είναι μόνο μερικά από τα κυριότερα θέματα 
που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό. Για όλους όσοι ενδιαφέρον- 
ται για την επεξεργασία μιας θεωρητικής προοπτικής ικανής 
να πραγματευτεί τα προβλήματα της κατασκευής ενός δημο
κρατικού σοσιαλιστικού πολιτικού προτάγματος σε μια μετα- 
μαρξιστική εποχή, αποτελεί ουσιαστικό ανάγνωσμα.



Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΕ Σ

Ο συγγραφέας θα ήθελε να εκφράσει το χρέος και την ευγνω
μοσύνη του στον Ζακ-Αλαίν Μιλλέρ, του οποίου το σεμινάριο 
στο Πανεπιστήμιο 8 τού Παρισιού τού άνοιξε τον δρόμο προς 
τον Λακάν, και στον Ερνέστο Λακλάου και τη Σαντάλ Μουφ, 
των οποίων το έργο -πρωτίστως το βιβλίο τους Ηγεμονία και 
σοσιαλιστική στρατηγική- τον προσανατόλισε στην προσπά- 
θειά του να χρησιμοποιήσει το λακανικό εννοιακό οπλοστάσιο 
ως εργαλείο για την ανάλυση της ιδεολογίας.

Προκαταρκτικές εκδοχές ενός μέρους του υλικού που περιέ- 
χεται σε τούτο το βιβλίο έχουν δημοσιευτεί ως εξής: ((The 
Object as a limit of discourse» (ανακοίνωση στο συνέδριο Lacan: 
Television, Νέα Τόρκη, 10 Απριλίου 1987* δημοσιεύτηκε στο 
Lacan and Discourse, Prose Studies, Kent State University 1989)· 
((The Real in Ideology» (ανακοίνωση στο συνέδριο Gramsci: 
Wars o f Persuasion and Mass Culture, το οποίο οργανώθηκε από 
το Center for Studies in Contemporary Culture, University of 
xMassachusetts, 24-26 Απριλίου 1987* δημοσιεύτηκε στο 
PsychCritique 2:3 [1987], Νέα Τόρκη)' ((Why Lacan Is Not a 
Post-Structuralist» (δημοσιεύτηκε στο Newsletter o f the Freu
dian Field 2, 1988, Florida State University)* ((The Truth Arises 
from Misrecognition» (ανακοίνωση στο συνέδριο Lacan, Lan
guage and Literature, Kent State University, 27-30 Μαιου 1988).



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Στο βιβλίο του Χάμπερμας το οποίο ασχολείται ειδικά με το 
θέμα του αποκαλούμενου «μεταστρουκτουραλισμού», Ο φιλοσο
φικός λόγος της νεωτερικότητας (Habermas, 1985), υπάρχει 
μια περίεργη λεπτομέρεια όσον αφορά το όνομα του Λακάν: 
αναφέρεται μόνον πέντε φορές και, κάθε φορά, σε συνάρτηση 
με άλλα ονόματα (Ας τις παραθέσουμε και τις πέντε: ((von 
Hegel und Marx bis Nietzsche und Heidegger, von Bataille und 
Lacan bis Foucault und Derrida», σ. 70* ((Bataille, Lacan und 
Foucault», σ. 120* «mit Levi-Strauss und Lacan», σ. 311* ((den 
zeitgenossischen Strukturalismus, die Ethnologic von Levi- 
Strauss und die Lacanische Psychoanalyse», σ. 313* ((von Freud 
oder C. G. Jung, von Lacan oder Levi-Strauss», σ. 359*). Η λα
κανική θεωρία δεν γίνεται λοιπόν αντιληπτή ως μια ιδιαίτερη 
οντότητα* για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Λακλάου και 
της Μουφ, συναρθρώνεται πάντα σε μια σειρά ισοδυναμιών. Σε 
τι οφείλεται αυτή η άρνηση άμεσης αντιμετώπισης του Λακάν, 
σε ένα βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει μακροσκελείς πραγματεύ- 
σεις του Μπατάιγ, του Ντερριντά και πρωτίστως του Φουκώ, 
του αληθινού «εταίρου» τού Χάμπερμας;

Η απάντηση στο αίνιγμα αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί σε 
ένα άλλο αξιοπερίεργο του συγκεκριμένου βιβλίου, σε ένα πε

* «Από τον Χέγκελ και τον Μαρξ ώς τον Νίτσε και τον Χάιντεγκερ, 
από τον Μπατάιγ και τον Λακάν ώς τον Φουκώ και τον Ντερριντά», «ο 
Μπατάιγ, ο Λακάν και ο Φουκώ», «με τον Λεβί-Στρως και τον Λακάν», 
«ο σύγχρονος στουκτουραλισμός, η εθνολογία του Λεβί-Στρως, και η λα
κανική ψυχανάλυση», ((του Φρόυντ ή του Καρλ Γιουνγκ, του Λακάν ή του 
Λεβί-Στρως». (Σ.τ.μ.)
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ρίεργο ατύχημα το οποίο αφορά τον Αλτουσέρ. Χρησιμοποιούμε 
βέβαια τον όρο «περίεργο ατύχημα» με τη σημασία που του 
αποδίδει ο Σέρλοκ Χολμς: το όνομα του Αλτουσέρ ούτε καν ανα- 
φέρεται στο βιβλίο του Χάμπερμας, και ακριβώς αυτό συνιστά 
το περίεργο ατύχημα. Συνεπώς, η πρώτη θέση μας είναι ότι η 
μεγάλη αντιπαράθεση που καταλαμβάνει το προσκήνιο του ση
μερινού διανοητικού τοπίου, η αντιπαράθεση Χάμπερμας - Φου
κώ, συγκαλύπτει μιαν άλλη αντίθεση, μιαν άλλη αντιπαράθεση, 
πολύ μεγαλύτερης θεωρητικής εμβέλειας: την αντιπαράθεση με
ταξύ Αλτουσέρ και Λακάν. Υπάρχει κάτι το αινιγματικό στην 
αιφνίδια έκλειψη της αλτουσεριανής σχολής: δεν μπορεί να εξη
γηθεί με όρους θεωρητικής ήττας. Μάλλον μοιάζει ως εάν να 
υπήρχε στην αλτουσεριανή θεωρία ένας τραυματικός πυρήνας που 
όφειλε να ξεχαστεί γρήγορα, «να απωθηθεί»* πρόκειται για μια 
πραγματική περίπτωση θεωρητικής αμνησίας. Γιατί λοιπόν η 
αντίθεση Χάμπερμας - Φουκώ αντικατέστησε, μέσω ενός είδους 
μεταφορικής υποκατάστασης, την αντίθεση Αλτουσέρ - Λακάν; 
Εδώ διακυβεύονται τέσσερις διαφορετικές ηθικές θέσεις και ταυ
τοχρόνως τέσσερις διαφορετικές έννοιες του υποκειμένου.

Με τον Χάμπερμας, έχουμε την ηθική της αδιάρρηκτης επι
κοινωνίας, το Ιδεώδες της καθολικής, διαφανούς διυποκειμενι- 
κής κοινότητας* η έννοια του υποκειμένου που της αντιστοιχεί 
είναι βέβαια το παλαιό υποκείμενο του υπερβατολογικού ανα
στοχασμού που απαντά στη φιλοσοφία της γλώσσας. Με τον 
Φουκώ, έχουμε μια στροφή ενάντια στην ηθική του καθολικού 
η οποία καταλήγει σε ένα είδος αισθητικοποίησης της ηθικής: 
κάθε υποκείμενο οφείλει, δίχως την υποστήριξη καθολικών κα
νόνων, να κτίσει τον δικό του τρόπο αυτοκυριαρχίας* οφείλει να 
εναρμονίσει τον ανταγωνισμό των δυνάμεων εντός του εαυτού 
του -να επινοήσει, ούτως ειπείν, τον εαυτό του, να τον παρα- 
γάγει ως υποκείμενο, να βρει τη δική του, ιδιαίτερη τέχνη τού 
ζην. 'Ετσι εξηγείται γιατί τον Φουκώ τον συνάρπαζαν τόσο οι 
περιθωριακές μορφές ζωής οι οποίες κατασκεύαζαν τον ιδιαίτε
ρό τους τρόπο υποκειμενικότητας (το σαδομαζοχιστικό ομοφυ
λόφιλο σύμπαν, παραδείγματος χάριν: πρβλ. Foucault, 1984).
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Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαγνώσουμε πώς αυτή η 
φουκωική έννοια του υποκειμένου εντάσσεται στην ανθρωπι- 
στική-ελιτιστική παράδοση: η πιστότερη πραγμάτωσή του θα 
ήταν το αναγεννησιακό ιδεώδες της ((ολοκληρωμένης προσωπι
κότητας» που δαμάζει τα πάθη της και παράγει από την ίδια 
της τη ζωή ένα έργο τέχνης. Η φουκωική έννοια του υποκει
μένου είναι μάλλον κλασική: το υποκείμενο ως δύναμη αυτο- 
διαμεσολάβησης και εναρμόνισης ανταγωνιστικών τάσεων, ως 
ένας τρόπος ελέγχου της ((χρήσης των απολαύσεων» μέσω της 
αποκατάστασης της εικόνας του εαυτού. Εδώ, ο Χάμπερμας 
και ο Φουκώ αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος 
-την αληθινή ρήξη την εκπροσωπεί ο Αλτουσέρ, με την επιμο
νή του στο γεγονός ότι μια ορισμένη σχισμή, μια ρωγμή, μια 
παραγνώριση, χαρακτηρίζει την ανθρώπινη κατάσταση ως τέ
τοια* με τη θέση ότι η ιδέα του πιθανού τέλους της ιδεολογίας 
είναι η κατεξοχήν ιδεολογική ιδέα (Althusser, 1965).

Μολονότι ο Αλτουσέρ δεν έχει γράψει εκτενώς περί ηθικών 
προβλημάτων, είναι σαφές ότι ολόκληρο το έργο του ενσαρκώ
νει μιαν ορισμένη ριζοσπαστική ηθική στάση την οποία θα 
μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ηρωισμό της αλλοτρίωσης ή της 
υποκειμενικής καθαίρεσης (αν και, ή μάλλον ακριβώς επειδή ο 
Αλτουσέρ αρνείται ως ιδεολογικό τον ίδιο τον όρο ((αλλοτρίω
ση»). Το ζήτημα δεν είναι μόνον ότι οφείλουμε να ξεσκεπά
σουμε τον δομικό μηχανισμό που παράγει το ((υποκείμενο» ως 
ιδεολογική παραγνώριση, αλλά ότι οφείλουμε ταυτοχρόνως να 
αναγνωρίσουμε ως αναπόφευκτη την παραγνώριση αυτήν -δη 
λαδή να αποδεχτούμε μια κάποια πλάνη ως όρο της ιστορικής 
δραστηριότητάς μας, όρο για να αναλάβουμε έναν ρόλο ως δρών- 
τες της ιστορικής διαδικασίας.

Στην προοπτική αυτή, το υποκείμενο ως τέτοιο συγκροτεί
ται μέσω μιας ορισμένης παραγνώρισης: η διαδικασία ιδεολογι
κής έγκλησης, μέσω της οποίας το υποκείμενο ((αναγνωρίζει» 
τον εαυτό του ως αυτόν που καλείται να στρατευτεί στην ιδεο
λογική Υπόθεση, συνεπάγεται αναγκαστικά ένα ορισμένο βρα
χυκύκλωμα, μιαν αυταπάτη του τύπου ((ήμουν ήδη εκεί», η
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οποία, όπως έχει παρατηρήσει ο Μισέλ Πεσέ -που έχει προ
σφέρει την πλέον επεξεργασμένη εκδοχή της θεωρίας της έγ
κλησης (Pecheux, 1975)- δεν στερείται κωμικών επιπτώσεων: 
πρόκειται για ένα βραχυκύκλωμα του τύπου «δεν είναι να απο
ρείς που εγκαλέστηκες ως προλετάριος, όταν είσαι προλετά
ριος». Εδώ, ο Πεσέ συμπληρώνει τον μαρξισμό με τους αδελ
φούς Μαρξ, και συγκεκριμένα με το εξής γνωστό αστείο τους: 
«Μου θυμίζεις τον Εμμανουέλ Ραβέλλι» «Μα είμαι ο Εμμα- 
νουέλ Ραβέλλι» «Ε, τότε γι’ αυτό τού μοιάζεις!»

Σε αντίθεση με αυτή την αλτουσεριανή ηθική της αλλο
τρίωσης στη συμβολική «διαδικασία χωρίς υποκείμενο», μπο
ρούμε να ορίσουμε την ηθική που προϋποθέτει η λακανική ψυ
χανάλυση ως ηθική του αποχωρισμού. Το διάσημο λακανικό 
ρητό να μην υποχωρούμε από την επιθυμία μας [ne pas ceder 
sur son desir] έχει ως στόχο του το γεγονός ότι δεν πρέπει να 
εξαλείφουμε την απόσταση η οποία χωρίζει το Πραγματικό 
από τη συμβολοποίησή του: αυτό ακριβώς το πλεόνασμα του 
Πραγματικού επί κάθε συμβολοποίησης λειτουργεί ως αντικεί- 
μενο-αίτιο της επιθυμίας. Το να συμβιβαστούμε με αυτό το 
πλεόνασμα (ή, πιο συγκεκριμένα, με αυτό το υπόλειμμα) ση
μαίνει να αναγνωρίσουμε ένα θεμελιακό αδιέξοδο (τον «αντα
γωνισμό»), έναν πυρήνα που ανθίσταται στη συμβολική ενσω- 
μάτωση-διάλυση. Ο καλύτερος τρόπος για να οροθετήσουμε μια 
τέτοια ηθική θέση είναι να την αντιπαραθέσουμε στην παραδο
σιακή μαρξιστική έννοια του κοινωνικού ανταγωνισμού. Αυτή η 
παραδοσιακή έννοια εμπεριέχει δύο αλληλένδετα γνωρίσματα:
1) υπάρχει ένας θεμελιακός ανταγωνισμός που διαθέτει οντολο
γική προτεραιότητα, και έτσι «διαμεσολαβεί» όλους τους άλ
λους ανταγωνισμούς, προσδιορίζει τη θέση τους και το ειδικό 
τους βάρος (ταξικός ανταγωνισμός, οικονομική εκμετάλλευση)*
2) η ιστορική ανάπτυξη επιφέρει αν όχι μιαν αναγκαιότητα, 
τουλάχιστον μιαν ((αντικειμενική δυνατότητα» λύσης αυτού του 
θεμελιακού ανταγωνισμού και, συνεπώς, διαμεσολάβησης όλων 
των υπολοίπων -για να θυμηθούμε μια πασίγνωστη μαρξιστι
κή διατύπωση: η ίδια λογική που οδήγησε την ανθρωπότητα
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στην αλλοτρίωση και στην ταξική διαίρεση δημιουργεί επίσης 
τις προϋποθέσεις κατάργησής της- « die IVunde schliesst des 
Speer nur, der sie schlug» (η πληγή μπορεί να επουλωθεί μόνο 
από τη λόγχη που την προκάλεσε) -όπως είπε διά στόματος 
Πάρσιφαλ ο Βάγκνερ, ο σύγχρονος του Μαρξ.

Η ενότητα αυτών των δύο γνωρισμάτων προσφέρει τη βά
ση πάνω στην οποία θεμελιώνεται η μαρξιστική έννοια της 
επανάστασης, της επαναστατικής κατάστασης: μιας κατάστα
σης μεταφορικής συμπύκνωσης κατά την οποία καθίσταται 
επιτέλους σαφές στην καθημερινή συνείδηση ότι δεν είναι δυ
νατή η επίλυση κανενός επιμέρους ζητήματος δίχως την επί
λυση όλων -δίχως δηλαδή την επίλυση του θεμελιακού ζητή
ματος που ενσαρκώνει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της κοι
νωνικής ολότητας. Σε μια ((κανονική», προεπαναστατική κατά
σταση πραγμάτων, ο καθένας διεξάγει τον δικό του επιμέρους 
αγώνα (οι εργάτες απεργούν για καλύτερους μισθούς, οι φεμι
νίστριες παλεύουν για τα δικαιώματα των γυναικών και οι δη
μοκράτες για πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες, οι οικολόγοι 
μάχονται ενάντια στην εκμετάλλευση της φύσης ενώ οι συμ- 
μετέχοντες στα ειρηνιστικά κινήματα ενάντια στον κίνδυνο του 
πολέμου, και ούτω καθεξής). Οι μαρξιστές επιστρατεύουν όλη 
την επιχειρηματολογική τους δεινότητα προκειμένου να πείσουν 
τους συμμετέχοντες στους επιμέρους αυτούς αγώνες ότι η μο
ναδική πραγματική λύση του προβλήματός τους βρίσκεται στην 
παγκόσμια επανάσταση: ocrjL.Qi. κοινωνικές σχέσεις θα κυριαρ
χούνται από το Κεφάλαιο, θα εξακολουθεί να υπάρχει σεξισμός 
στις σχέσεις μεταξύ των φύλων, απειλή πλανητικού πολέμου,
--7—Κ;---- -----f-___ — ......... ........ X~J-------- 1 / Λ' /
κίνόυνος άρσης των πολίτικων και κοινωνικων ελευθερίων, και 
η ίδια η φύση θα παραμένει πάντα αντικείμενο ανελέητες εκ- 

,_μ_ετάλλευσης... Η παγκόσμια επανάσταση θα καταργήσει τον 
βασικό κοινωνικό ανταγωνισμό, καθιστώντας έτσι δυνατή τη 
διαμόρφωση μιας διαφανούς, ορθολογικά κυβερνώμενης κοινω
νίας.

Βασικό γνώρισμα του αποκαλούμενου «μεταμαρξισμού» α
ποτελεί βέβαια η ρήξη με την παραπάνω λογική -η  οποία, πα
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ρεμπιπτόντως, δεν έχει αναγκαστικά μαρξιστική συνήχηση: 
σχεδόν οποιοσδήποτε από τους ανταγωνισμούς, οι οποίοι φαν
τάζουν ως δευτερεύοντες υπό το φως του μαρξισμού, μπορεί να 
αναλάβει αυτόν τον ουσιώδη ρόλο διαμεσολαβητή όλων των 
υπολοίπων. Παραδείγματος χάριν, έχουμε τον φεμινιστικό φο- 
νταμενταλισμό (δεν υφίσταται παγκόσμια απελευθέρωση δίχως 
τη χειραφέτηση των γυναικών, δίχως την κατάργηση του σε
ξισμού), τον δημοκρατικό φονταμενταλισμό (η δημοκρατία απο
τελεί τη θεμελιακή αξία του δυτικού πολιτισμού' όλοι οι άλλοι 
αγώνες -ο  οικονομικός, ο φεμινιστικός, οι μειονοτικοί, και οι 
υπόλοιποι- απλώς αποτελούν επιπλέον εφαρμογές της βασικής 
δημοκρατικής, εξισωτικής αρχής), τον οικολογικό φονταμεντα- 
λισμό (το οικολογικό αδιέξοδο συνιστά το θεμελιώδες πρόβλη
μα της ανθρωπότητας), καθώς και -γιατί όχι;- τον ψυχαναλυ
τικό φονταμενταλισμό όπως αρθρώνεται στο βιβλίο του Μαρ- 
κούζε Έρως και πολιτισμός (το κλειδί της απελευθέρωσης 
έγκειται στην αλλαγή της κατασταλτικής λιμπιντικής δομής: 
πρβλ. Marcuse, 1955).

Η ψυχαναλυτική «ουσιοκρατία» είναι παράδοξη στον βαθμό 
που η ψυχανάλυση -τουλάχιστον στη λακανική ερμηνεία της- 
εκπροσωπεί την αληθινή ρήξη με την ουσιοκρατική λογική. Αυ
τό σημαίνει ότι η λακανική ψυχανάλυση προχωρά ένα επιπλέ
ον βήμα πέρα από τη συνήθη μεταμαρξιστική αντιουσιοκρατία 
η οποία καταφάσκει τη μη αναγώγιμη πολλαπλότητα των επι
μέρους αγώνων -η  οποία, με άλλα λόγια, δείχνει πώς η συνάρ
θρωσή τους σε μια σειρά ισοδυναμιών εξαρτάται πάντοτε από 
τη ριζική ενδεχομενικότητα της κοινωνικοϊστορικής διαδικα
σίας. Η ψυχανάλυση μας επιτρέπει να συλλάβουμε αυτή την 
ίδια την πολλαπλότητα ως ένα πλήθος απαντήσεων στον ίδιο 
αδύνατο-πραγματικό πυρήνα.

Ας πάρουμε τη φροϋδική έννοια της «ορμής θανάτου». Θα 
πρέπει βέβαια να αφαιρέσουμε τον βιολογισμό του Φρόυντ: «η 
ορμή θανάτου» δεν είναι ένα βιολογικό γεγονός αλλά μια έννοια 
που δηλώνει ότι το ανθρώπινο ψυχικό όργανο υπάγεται σε έναν 
τυφλό αυτοματισμό επανάληψης πέραν της αναζήτησης της η
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δονής, της αυτοσυντήρησης, της συμφωνίας ανάμεσα στον άν
θρωπο και στο περιβάλλον του. Ο άνθρωπος είναι -Χέγκελ 
dixit- «ένα ζώο ασθενές προς θάνατο», ένα ζώο που εκβιάζεται 
από ένα ακόρεστο παράσιτο (τη λογική ικανότητα, τον λόγο*, 
τη γλώσσα). Στην προοπτική αυτή, η «ορμή θανάτου», αυτή η 
διάσταση απόλυτης αρνητικότητας, δεν μπορεί να αναχθεί σε 
έκφραση των αλλοτριωμένων κοινωνικών συνθηκών, αλλά ορί
ζει την condition humaine** ως τέτοια: δεν υπάρχει λύση, 
απόδραση από αυτήν* εκείνο που πρέπει να κάνουμε δεν είναι 
να την «υπερβούμε», να την «καταργήσουμε», αλλά να συμβι
βαστούμε μαζί της, να μάθουμε να την αναγνωρίζουμε στην 
τρομακτική της διάσταση κι έπειτα, στη βάση αυτής της θε
μελιακής αναγνώρισης, να προσπαθούμε να αρθρώσουμε μαζί 
της ένα modus vivendi.

Κάθε «κουλτούρα» είναι τρόπον τινά ένας σχηματισμός εξ 
αντιδράσεως, μια προσπάθεια να περιοριστεί, να κατευθυνθεί, 
να εξημερωθεί αυτή η ανισορροπία, αυτός ο τραυματικός πυ
ρήνας, αυτός ο ριζικός ανταγωνισμός διαμέσου του οποίου ο άν
θρωπος κόβει τον ομφάλιο λώρο του με τη φύση, με τη ζωώ 
δη ομοιόσταση. Το θέμα δεν είναι απλώς ότι η κατάργηση αυ
τού του κινητήριου ανταγωνισμού παύει να λειτουργεί ως στό
χος, αλλά ότι η ίδια η φιλοδοξία κατάργησής του συνιστά ακρι
βώς την πηγή του ολοκληρωτικού πειρασμού: οι μεγαλύτερες 
μαζικές δολοφονίες και ολοκαυτώματα διαπράχτηκαν πάντοτε 
στο όνομα του ανθρώπου ως αρμονικού όντος, ενός Νέου Αν
θρώπου δίχως ανταγωνιστική ένταση.

Η ίδια λογική απαντά στην οικολογία: ο άνθρωπος ως τέ
τοιος είναι «η πληγή της φύσης», δεν υπάρχει επιστροφή στη 
φυσική ισορροπία* το μόνο που μπορεί να κάνει προκειμένου να 
έρθει σε συμφωνία με το περιβάλλον του είναι να αποδεχτεί 
πλήρως αυτή τη σχισμή, αυτή τη ρωγμή, αυτό το δομικό ξερί- 
ζωμα, κι έπειτα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προ-

* Στα ελληνικά στο πρωτότυπο. (Σ.τ.μ.)
** Ανθρώπινη κατάσταση. (Σ.τ.μ.)
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κειμένου να μπαλώσει τα πράγματα* όλες οι υπόλοιπες λύσεις 
-η  αυταπάτη μιας δυνατής επιστροφής στη φύση, η ιδέα τής 
ολικής κοινωνικοποίησης τη φύσης- αποτελούν μονοπάτια που 
οδηγούν κατευθείαν στον ολοκληρωτισμό. Η ίδια λογική απαντά 
και στον φεμινισμό: «δεν υπάρχει σεξουαλική σχέση», ήτοι η 
σχέση μεταξύ φύλων είναι εξ ορισμού ((αδύνατη», ανταγωνιστι
κή* δεν υπάρχει τελική λύση, και η μοναδική βάση για μια κά
πως υποφερτή σχέση ανάμεσα στα φύλα είναι η αναγνώριση 
αυτού του βασικού ανταγωνισμού, αυτής της βασικής αδυνατό- 
τητας.

Η ίδια λογική χαρακτηρίζει και τη δημοκρατία: αποτελεί 
-για να χρησιμοποιήσουμε μια τετριμμένη πρόταση που αποδί
δεται στον Τσώρτσιλ- το χειρότερο όλων των δυνατών συστη
μάτων* το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα καλύ
τερο. Η δημοκρατία με άλλα λόγια πάντοτε συνεπάγεται τη 
δυνατότητα της διαφθοράς, της κυριαρχίας της ανιαρής μετριό
τητας* το μοναδικό πρόβλημα έγκειται στο ότι κάθε προσπά
θεια αποφυγής αυτής της εγγενούς διακινδύνευσης και αποκα
τάστασης της ((πραγματικής» δημοκρατίας αναγκαστικά επι
φέρει το αντίθετό της -καταλήγει στην κατάλυση της ίδιας 
της δημοκρατίας. Στο σημείο αυτό, θα ήταν δυνατόν να υπο- 
στηριχθεί η θέση ότι ο πρώτος μεταμαρξιστής ήταν ο ίδιος ο 
Χέγκελ: κατ’ αυτόν, ο ανταγωνισμός της κοινωνίας των πολι
τών δεν μπορεί να καταργηθεί δίχως μετάπτωση στην ολοκλη
ρωτική τρομοκρατία -μόνον εκ των υστέρων μπορεί το κράτος 
να περιορίσει τα ολέθρια αποτελέσματά του.

Είναι προς τιμήν του Ερνέστο Λακλάου και της Σαντάλ 
Μουφ ότι στο βιβλίο τους Ηγεμονία και σοσιαλιστική στρατη
γική (Laclau-Mouffe, 1985), ανέπτυξαν μια θεωρία του κοινω
νικού πεδίου θεμελιωμένη σε μια τέτοια έννοια του ανταγωνι
σμού -σε  μιαν αναγνώριση ενός πρωταρχικού «τραύματος», 
ενός αδύνατου πυρήνα που ανθίσταται στη συμβολοποίηση, 
στην ολοποίηση, στη συμβολική ενσωμάτωση. Κάθε εγχείρημα 
συμβολοποίησης-ολοποίησης έπεται: αποτελεί προσπάθεια συρ- 
ραφής μιας πρωταρχικής σχισμής -προσπάθεια, σε τελική ανά-
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λυση, εξ ορισμού καταδικασμένη σε αποτυχία. Τονίζουν ότι δεν 
θα πρέπει να είμαστε ((ριζοσπάστες» με την έννοια ότι απο- 
σκοπούμε σε μια ριζική λύση: ζούμε πάντοτε στο μεσοδιάστη
μα και σε δανεισμένο χρόνο’ κάθε λύση είναι προσωρινή και 
πρόσκαιρη, ένα είδος αναβολής μιας θεμελιακής αδυνατότητας. 
Θα πρέπει λοιπόν να εκλάβουμε ως παράδοξο τον όρο «ριζο
σπαστική δημοκρατία» που εισηγούνται: δεν είναι «ριζοσπα
στική» με την έννοια της καθαρής, αληθινής δημοκρατίας* του
ναντίον, ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας της δημοκρατίας συνεπά
γεται ότι μπορούμε να τη σώσουμε μόνον λαμβάνοντας υπόψη 
την ίδια της τη ριζική αδυνατότητα. Στο σημείο αυτό, καθί
σταται εμφανές πώς έχουμε φτάσει στο άκρο αντίθετο της πα
ραδοσιακής μαρξιστικής σκοπιάς: ενώ στον παραδοσιακό μαρ
ξισμό, η παγκόσμια λύση-επανάσταση αποτελεί όρο για την 
πραγματική λύση όλων των επιμέρους προβλημάτων, εδώ κάθε 
προσωρινή, πρόσκαιρα επιτυχημένη λύση ενός επιμέρους προ
βλήματος ενέχει μια αναγνώριση του πλανητικού ριζικού αδιε
ξόδου, της αδυνατότητας, την αναγνώριση ενός θεμελιακού αν
ταγωνισμού.

Η θέση μου (που αναπτύσσεται στο βιβλίο Le plus sublime 
des hysteriques: Hegel passe, Παρίσι 1988) είναι ότι το πλέον 
συνεπές μοντέλο μιας τέτοιας αναγνώρισης του ανταγωνισμού 
μάς το προσφέρει η εγελιανή διαλεκτική: μακράν από το να συ- 
νιστά μιαν ιστορία της σταδιακής υπέρβασής του, η διαλεκτική 
αποτελεί για τον Χέγκελ μια συστηματική σημειογραφία τής 
αποτυχίας όλων των προσπαθειών τέτοιου είδους -η  ((απόλυτη 
γνώση» υποδηλώνει μιαν υποκειμενική θέση η οποία δέχεται * 
τελικώς την «αντίφαση» ως εσωτερικό όρο κάθε ταυτότητας. 
Με άλλα λόγια, η εγελιανή ((συμφιλίωση» δεν είναι η «πανλο- 
γιστική» άρση κάθε πραγματικότητας στην Έννοια αλλά η τε
λική συγκατάθεση στο γεγονός ότι η ίδια η Έννοια είναι «μη- 
όλη» (για να χρησιμοποιήσουμε τον λακανικό όρο). Με την έν
νοια αυτή, μπορούμε να επαναλάβουμε τη θέση σύμφωνα με την 
οποία ο Χέγκελ είναι ο πρώτος μεταμαρξιστής: διάνοιξε μιαν 
ορισμένη ρωγμή την οποία εν συνεχεία ((έραψε» ο μαρξισμός.
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Μια τέτοια κατανόηση του Χέγκελ αναπόφευκτα αντιτίθε- 
ται στην παραδεδομένη αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η 
«απόλυτη γνώση» δεν αποτελεί παρά ένα τέρας εννοιακής ολό
τητας που καταβροχθίζει κάθε ενδεχομενικότητα* αυτή η κοι
νότοπη εικόνα του Χέγκελ απλούστατα παραείναι γρήγορο πι
στόλι, σαν τον στρατιώτη στο γνωστό ανέκδοτο από την Πο
λωνία του Γιαρουζέλσκι μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα. 
Την εποχή εκείνη, οι στρατιωτικές περίπολοι είχαν το δικαίω
μα να πυροβολούν απροειδοποίητα ανθρώπους που βρίσκονταν 
στον δρόμο μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας (στις δέκα 
το βράδυ)* ένας από τους δύο στρατιώτες σε περιπολία βλέπει 
κάποιον να περπατά βιαστικά στις δέκα παρά δέκα και τον πυ
ροβολεί αμέσως. 'Οταν ο συνάδελφός του τον ρωτά γιατί το 
έκανε αφού ήταν ακόμα δέκα παρά δέκα, αυτός απαντά: «Τον 
ήξερα τον τύπο -έμενε μακριά από εδώ και αποκλείεται να κα- 
τάφερνε να φτάσει στο σπίτι του μέσα σε δέκα λεπτά* για να 
απλουστεύσω λοιπόν τα πράγματα, τον πυροβόλησα τώρα...» 
Την ίδια ακριβώς μέθοδο ακολουθούν και οι επικριτές του υπο
τιθέμενου «πανλογισμού» του Χέγκελ: καταδικάζουν την απόλυ
τη γνώση ((πριν να πάει δέκα η ώρα», δίχως να τη φτάσουν 
-δηλαδή δεν ανασκεϋάζουν τίποτα με την κριτική τους, εκτός 
από τις δικές τους προκαταλήψεις σχετικά με αυτήν.

Συνεπώς, το ανά χείρας βιβλίο έχει τριπλό στόχο:

-  να χρησιμεύσει ως εισαγωγή σε ορισμένες θεμελιακές έννοιες 
της λακανικής ψυχανάλυσές: ενάντια στη διαστρεβλωμένη εικό
να σύμφωνα με την οποία ο Λακάν ανήκει στο πεδίο του «με- 
ταστρουκτουραλισμού», το βιβλίο εκθέτει τη ριζική ρήξη του με 
τον ((μεταστρουκτουραλισμό»' ενάντια στη διαστρεβλωμένη ει
κόνα περί λακανικού σκοταδισμού, αποκαθιστά τον Λακάν ως 
κληρονόμο του ορθολογισμού. Η θεωρία του ενδεχομένως αποτε
λεί την πλέον ριζική σύγχρονη εκδοχή του Διαφωτισμού.

-  να φέρει εις πέρας ένα είδος «επιστροφής στον Χέγκελ» -να 
καταστήσει εκ νέου επίκαιρη την εγελιανή διαλεκτική, επα-
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νερμηνεύοντάς τη με βάση τη λακανική ψυχανάλυση. Η τρέ- 
χουσα εικόνα του Χέγκελ ως «ιδεαλιστή-μονιστή» είναι εν
τελώς παραπλανητική, διότι εκείνο που συναντάμε στον Χ έ
γκελ είναι η ισχυρότερη μέχρι τούδε κατάφαση της διαφοράς 
και της ενδεχομενικότητας -η  ίδια η «απόλυτη γνώση» δεν 
είναι παρά το όνομα της αναγνώρισης μιας ριζικής απώλειας.

-  να συνεισφέρει στη θεωρία της ιδεολογίας μέσω μιας νέας 
ανάγνωσης ορισμένων γνωστών κλασικών μοτίβων (του φε- 
τιχισμού του εμπορεύματος για παράδειγμα) και ορισμένων 
κρίσιμων λακανικών εννοιών οι οποίες, σε μια πρώτη προ
σέγγιση, δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν σε μια θεωρία τής 
ιδεολογίας: του ((σημείου διαρραφής» (point de capiton), του 
υψηλού αντικειμένου, της υπεραπόλαυσης, και ούτω καθεξής.

Πιστεύω ότι οι τρεις αυτοί στόχοι συνδέονται βαθύτατα: μόνο 
μέσω του Λακάν μπορούμε να ((σώσουμε τον Χέγκελ», και αυ
τή η λακανική ανάγνωση του Χέγκελ και της εγελιανής κλη
ρονομιάς εγκαινιάζει μια νέα προσέγγιση της ιδεολογίας, η 
οποία μάς επιτρέπει να συλλάβουμε σύγχρονα ιδεολογικά φαι
νόμενα (τον κυνισμό, τον ((ολοκληρωτισμό», τον εύθραυστο χα
ρακτήρα τής δημοκρατίας,) .δίχως να πέσουμε σε κανενός είδους 
«μεταμοντέρνα» παγίδα (όπως στην αυταπάτη ότι ζούμε σε 
μια «μεταϊδεολογική» κατάσταση).



Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο  

Το σύμπτωμα



1

ΠΩΣ Ο ΜΑΡΞ ΕΠΙΝΟΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ;

Μαρξ, Φρόυντ: η ανάλυση της μορφής

Σύμφωνα με τον Λακάν, εκείνος που επινόησε την έννοια του 
συμπτώματος δεν ήταν άλλος από τον Καρλ Μαρξ. Αυτή η λα
κανική θέση αποτελεί άραγε απλώς ένα ευφυολόγημα, μιαν αό
ριστη αναλογία ή μήπως διαθέτει και την κατάλληλη θεωρητι
κή θεμελίωση; Αν ο Μαρξ πράγματι άρθρωσε την έννοια του 
συμπτώματος έτσι όπως λειτουργεί και στο φροϋδικό πεδίο, τό
τε θα πρέπει να θέσουμε το καντιανό ερώτημα που αφορά τους 
επιστημολογικούς ((όρους δυνατότητας» μιας τέτοιας συνάντη
σης: πώς στάθηκε δυνατό για τον Μαρξ, κατά την ανάλυση 
του κόσμου των εμπορευμάτων, να παραγάγει μιαν έννοια η 
οποία επίσης έχει εφαρμογή στην ανάλυση των ονείρων, των 
υστερικών φαινομένων και ούτω καθεξής;

Η απάντηση είναι πως υπάρχει μια θεμελιακή ομολογία 
ανάμεσα στα ερμηνευτικά διαβήματα του Μαρξ και του Φρόυντ 
-πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στην ανάλυση του εμπορεύματος 
και σ ’ αυτήν των ονείρων. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το 
ζητούμενο είναι να αποφευχθεί η αμιγώς φετιχιστική γοητεία 
του ((περιεχομένου» που υποτίθεται ότι κρύβεται πίσω από τη 
μορφή: το ((μυστικό» προς αποκάλυψη μέσω της ανάλυσης δεν 
είναι το περιεχόμενο το οποίο κρύβει η μορφή (η μορφή των εμ
πορευμάτων, η μορφή των ονείρων) αλλά, αντιθέτως, το «μυ
στικό» αυτής της ίδιας της μορφής. Η θεωρητική κατανόηση 
τγ]ζ μορφής του ονείρου δεν συνίσταται στη διείσδυση από το 
έκδηλο περιεχόμενο στον ((κρυμμένο πυρήνα» του, στις λανθά-
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νουσες σκέψεις του* συνίσταται στην απάντηση στο ερώτημα: 
γιατί οι λανθάνουσες σκέψεις πήραν μια τέτοια μορφή, γιατί 
μετατοπίστηκαν στη μορφή ενός ονείρου; Το ίδιο συμβαίνει και 
με τα εμπορεύματα: το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι να δι- 
εισδύσουμε στον «κρυφό πυρήνα» του εμπορεύματος -στον 
προσδιορισμό της αξίας του από την ποσότητα εργασίας η 
οποία καταναλώθηκε για την παραγωγή του- αλλά να εξηγή
σουμε γιατί η εργασία έλαβε τη μορφή της αξίας ενός εμπο
ρεύματος, γιατί μπορεί να βεβαιώσει τον κοινωνικό χαρακτήρα 
της μόνο μέσα από την εμπορευματική μορφή του προϊόντος 
της.

Η διαβόητη μομφή περί «πανσεξουαλισμού» που απευθύνε
ται στη φροϋδική ερμηνεία των ονείρων συνιστά ήδη κοινό τό
πο. Ο Χανς-Γιούργκεν Άιζενκ, ένας αυστηρός επικριτής τής 
ψυχανάλυσης, παρατήρησε προ πολλού ένα κρίσιμο παράδοξο 
στη φροϋδική προσέγγιση των ονείρων: σύμφωνα με τον Φρόυντ, 
η επιθυμία η οποία αρθρώνεται σε .ένα όνειρο υποτίθεται ότι εί
ναι -τουλάχιστον κατά κανόνα- ασυνείδητη και ταυτοχρόνως 
σεξουαλικής φύσης, κάτι που αντιφάσκει προς την πλειονότη
τα των περιπτώσεων τις οποίες αναλύει ο ίδιος ο Φρόυντ, με 
αφετηρία το όνειρο που επέλεξε ως εισαγωγική περίπτωση και 
ως παράδειγμα για να εκθέσει τη λογική των ονείρων, το περί
φημο όνειρο για την ένεση της Ίρμα. Η λανθάνουσα σκέψη που 
αρθρώνεται στο εν λόγω όνειρο είναι η προσπάθεια του Φρόυντ 
να απεκδυθεί την ευθύνη της αποτυχίας της θεραπείας τής Ίρ
μα, μι ας ασθενούς του, μέσω επιχειρημάτων του τύπου «δεν ή
ταν δικό μου σφάλμα, προκλήθηκε από μια σειρά συγκυριών...»· 
όμως η «επιθυμία» αυτή, το νόημα του ονείρου, προφανώς ούτε 
σεξουαλικής φύσης είναι (αφορά μάλλον την επαγγελματική ηθι
κή) ούτε ασυνείδητη (η αποτυχία της θεραπείας της Ίρμα απα
σχολούσε τον Φρόυντ νυχθημερόν) (Eysenck, 1966).

Μομφές τέτοιου είδους βασίζονται σε ένα θεμελιώδες θεω
ρητικό σφάλμα: στην ταύτιση της ασυνείδητης επιθυμίας που 
διαπερνά το όνειρο με τη ((λανθάνουσα σκέψη» του -ήτοι τη 
σημασία του ονείρου. 'Οπως όμως επανειλημμένως τονίζει ο
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Φρόυντ, δεν υπάρχει τίποτα το «ασυνείδητο» στη «λανθάνου- 
σα σκέψη του ονείρου»: πρόκειται για μια σκέψη εντελώς «κα
νονική», η οποία μπορεί να αρθρωθεί στο συντακτικό της κα
θημερινής, κοινής γλώσσας* τοπολογικά, ανήκει στο σύστημα 
«συνειδητό-προσυνειδητό»* το υποκείμενο έχει συνήθως επί
γνωση αυτής της σκέψης, και μάλιστα σε βαθμό υπερβολικό* 
τον βασανίζει συνεχώς... Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η 
σκέψη αυτή απομακρύνεται, εξοβελίζεται από τη συνείδηση, 
βυθίζεται στο ασυνείδητο -υποβάλλεται δηλαδή στους κανόνες 
της «πρωτογενούς διεργασίας», μεταφράζεται στη ((γλώσσα 
του ασυνειδήτου». Συνεπώς, η σχέση ανάμεσα στη «λανθάνου- 
σα σκέψη» και στο αποκαλούμενο «έκδηλο περιεχόμενο» ενός 
ονείρου -το  κείμενο του ονείρου, το όνειρο στην κυριολεκτική 
φαινομενικότητά του- είναι η σχέση ανάμεσα σε μιαν εντελώς 
((κανονική», (προ)συνειδητή σκέψη και στη μετάφρασή της 
στον «γρίφο» του ονείρου. Έτσι, η ουσιώδης συγκρότηση του 
ονείρου δεν είναι η «λανθάνουσα σκέψη» του αλλά αυτή η διερ
γασία (οι μηχανισμοί της μετάθεσης και της συμπύκνωσης, το 
περίγραμμα των περιεχομένων λέξεων ή συλλαβών) η οποία του 
προσδίδει τη μορφή ενός ονείρου.

Η βασική παρανόηση έγκειται λοιπόν στο εξής: αν αναζη
τήσουμε το «μυστικό του ονείρου» στο λανθάνον περιεχόμενο 
το οποίο κρύβεται από το έκδηλο κείμενο, είμαστε καταδικα
σμένοι σε απογοήτευση* το μόνο που βρίσκουμε είναι μια ((κα
νονική» -αν και συνήθως δυσάρεστη- σκέψη, η φύση τής 
οποίας είναι ως επί το πλείστον μη σεξουαλική και σίγουρα όχι 
«ασυνείδητη». Αυτή η «κανονική» συνειδητή/προσυνειδητή 
σκέψη δεν έλκεται προς το ασυνείδητο, δεν απωθείται απλώς 
και μόνον εξαιτίας του «δυσάρεστου» για τη συνείδηση χαρα
κτήρα της, αλλά και επειδή επιτυγχάνει ένα είδος «βραχυκυ
κλώματος» ανάμεσα στην ίδια και σε μιαν άλλη επιθυμία, ήδη 
απωθημένη, ευρισκόμενη στο ασυνείδητο, μιαν επιθυμία που 
διόλου δεν σχετίζεται με τη «λανθάνουσα σκέψη του ονείρου». 
«Ένας κανονικός ειρμός σκέψης» -κανονικός και συνεπώς ικα
νός να αρθρωθεί στην κοινή, καθημερινή γλώσσα, δηλαδή στο
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συντακτικό της «δευτερογενούς διεργασίας»- «μόνον τότε υπο
βάλλεται στην αφύσικη ψυχική μεταχείριση του είδους που πε- 
ριγράψαμε -στη  διεργασία του ονείρου, στους μηχανισμούς τής 
«πρωτογενούς διεργασίας»- ((όταν μια ασυνείδητη ευχή, προερ
χόμενη από την παιδική ηλικία και σε κατάσταση απώθησης, 
έχει μεταφερθεί σ ’ αυτήν» (Freud, 1977, σ. 757).

Είναι αυτή ακριβώς η ασυνείδητη/σεξουαλική επιθυμία που 
δεν μπορεί να αναχθεί σε έναν «κανονικό ειρμό σκέψης» διότι 
είναι εξ αρχής, καταστατικά απωθημένη (η φροϋδική Urver- 
drdngung*) -διότι δεν έχει κανένα «πρωτότυπο» στην «κανο
νική» γλώσσα της καθημερινής επικοινωνίας, στο συντακτικό 
τού συνειδητού/προσυνειδητού* η μοναδική θέση της βρίσκεται 
στους μηχανισμούς τής «πρωτογενούς διεργασίας». IV  αυτό 
δεν θα πρέπει να ανάγουμε την ερμηνεία των ονείρων ή των 
συμπτωμάτων εν γένει σε μιαν αναμετάφραση της «λανθάνου- 
σας σκέψης του ονείρου» στην «κανονική», καθημερινή κοινή 
γλώσσα της διυποκειμενικής επικοινωνίας (σύμφωνα με τη 
φόρμουλα του Χάμπερμας). Η δομή είναι πάντοτε τριπλή, πάν
τοτε ενεργούν τρία στοιχεία: το έκδηλο κείμενο τον ονείρον, το 
λανθάνον περιεχόμενό τον ή η λανθάνουσα σκέψη του και η 
αοννείδητη επιθνμία που αρθρώνεται σ ’ αυτό. Η επιθυμία ε
τούτη προσκολλάται στο όνειρο, παρεμβάλλεται στο μεσοδιά
στημα που χωρίζει τη λανθάνουσα σκέψη από το έκδηλο κεί
μενο* δεν είναι συνεπώς «περισσότερο συγκαλυμμένη, βαθύτε
ρη» σε σχέση με τη λανθάνουσα σκέψη, βρίσκεται σαφώς εγ
γύτερα «στην επιφάνεια», καθώς συνίσταται εξ ολοκλήρου 
στους μηχανισμούς του σημαίνοντος, στην κατεργασία στην ο
ποία υποβάλλεται η λανθάνουσα σκέψη. Με άλλα λόγια, η μο
ναδική της θέση εντοπίζεται στη μορφή του «ονείρου»: το 
πραγματικό αντικείμενο του ονείρου (η ασυνείδητη επιθυμία) 
αρθρώνεται στη διεργασία του ονείρου, στην επεξεργασία τού 
«λανθάνοντος περιεχομένου» του.

Όπως συχνά συμβαίνει με τον Φρόυντ, εκείνο το οποίο δια

* Πρωταρχική απώθηση. (Σ.τ.μ.)
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τυπώνει ως εμπειρική παρατήρηση (αν και «αρκετά εντυπω
σιακής συχνότητας») ανακοινώνει μια θεμελιώδη, καθολική αρ
χή: «Η  μορφή του ονείρου ή η μορφή στην οποία το ονειρευό
μαστε χρησιμοποιείται με αρκετά εντυπωσιακή συχνότητα για 
να εκπροσωπήσει το συγκαλυμμένο αντικείμενό του» (Freud,
1977, σ. 446). Ιδού λοιπόν το βασικό παράδοξο του ονείρου: η α
συνείδητη επιθυμία, αυτό που υποτίθεται ότι αποτελεί τον πλέ
ον κρυφό πυρήνα του, αρθρώνεται ακριβώς διαμέσου της διεργα
σίας απόκρυψης του «πυρήνα» του ονείρου, της λανθάνουσας 
σκέψης του, διαμέσου της διεργασίας μεταμφίεσης αυτού του 
πυρηνικού περιεχομένου, χάρη στη μετάφρασή του σε γρίφο τού 
ονείρου. Και πάλι, με τρόπο εξίσου χαρακτηριστικό, ο Φρόυντ 
έδωσε στο παράδοξο αυτό την τελική διατύπωσή του σε μιαν 
υποσημείωση που προστέθηκε σε μια μεταγενέστερη έκδοση:

Παλαιότερα το έβρισκα εξαιρετικά δύσκολο να κάνω τον 
αναγνώστη να συνηθίσει τη διάκριση ανάμεσα στο έκδηλο 
ονειρικό περιεχόμενο και στις λανθάνουσες ονειρικές ιδέες. 
Πολλοί αντλούσαν συνεχώς επιχειρήματα και στηρίγματα 
για τις αντιρρήσεις τους από το μη ερμηνευμένο όνειρο, ό
πως το διατηρούσε η μνήμη, αγνοώντας το αίτημα της ερ
μηνείας. Τώρα όμως που τουλάχιστον οι ψυχαναλυτές εξοι
κειώθηκαν με την ιδέα να δώσουν στο έκδηλο όνειρο το 
νόημά του, που το βρήκαν στην ερμηνεία, πολλοί από αυ
τούς ευθύνονται για μια άλλη σύγχυση, στην οποία εμμέ
νουν με πείσμα. Αναζητούν την ουσία του ονείρου σε αυτό 
το λανθάνον περιεχόμενο και παραβλέπουν τη διαφορά ανά
μεσα στις λανθάνουσες ονειρικές ιδέες και την εργασία τού 
ονείρου. Το όνειρο δεν είναι κατά βάθος παρά μια ιδιαίτερη 
μορφή της .ακέψης .μας, που την καθιστούν δυνατή οι συν
θήκες της κατάστασης του ύπνου. Η εργασία τον ονείρου 
είναι αυτή που παράγει την προαναφερόμενη μορφή και μό
νον- αυτή είναι το ουσιώδες στο όνειρο, η εξήγηση της ιδι- 
αιτερότητάς του. (Freud, 1977, σ. 650 /  ελλ. μτφρ. σ. 588)
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Στο σημείο αυτό, ο Φρόυντ προχωρά σε δύο στάδια:

-  Πρώτα, πρέπει να θραύσουμε τη φαινομενικότητα σύμφωνα 
με την οποία ένα όνειρο δεν αποτελεί παρά μιαν απλή και 
άνευ νοήματος σύγχυση, μιαν αταξία προκαλούμενη από φυ
σιολογικές διαδικασίες, η οποία ως τέτοια ουδεμία σχέση έχει 
με τη σημασία. Με άλλα λόγια, οφείλουμε να ολοκληρώσου
με ένα κρίσιμο βήμα προς μιαν ερμηνευτική προσέγγιση και 
να συλλάβουμε το όνειρο ως ένα φαινόμενο με νόημα, ως κά
τι που μεταδίδει ένα απωθημένο μήνυμα το οποίο η ερμηνευ
τική διεργασία καλείται να ανακαλύψει*

-Έ πειτα , θα πρέπει να απαλλαγούμε από τη γοητεία που 
ασκεί αυτός ο πυρήνας της σημασίας, το «κρυφό νόημα» του 
ονείρου -δηλαδή το συγκαλυμμένο από τη μορφή του ονείρου 
περιεχόμενο- και να εστιάσουμε την προσοχή- μας στην ίδια 
τη μορφή, στη διεργασία του ονείρου στην οποία υποβλήθη
καν οι «λανθάνουσες σκέψεις του ονείρου».

Απαιτείται να τονιστεί εδώ -και πρόκειται για κρίσιμο σημείο- 
ότι ακριβώς την ίδια άρθρωση σε δύο στάδια τη συναντάμε 
στον Μαρξ, στην ανάλυση του «μυστικού της μορφής, τού. εμ
πορεύματος»:

-  Πρώτα, οφείλουμε να θραύσουμε τη φαινομενικότητα σύμφω
να με την οποία η αξία ενός εμπορεύματος εξαρτάται από 
την απλή συντυχία -από μια τυχαία αλληλεπίδραση μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης, παραδείγματος χάριν. Οφείλουμε να 
ολοκληρώσουμε το κρίσιμο βήμα που συνίσταται στο να συλ
λάβουμε το κρυφό «νόημα» πίσω από την εμπορευματική 
μορφή, τη σημασία που «εκφράζεται» από την εν λόγω μορ
φή* οφείλουμε να διεισδύσουμε στο «μυστικό» της αξίας των 
εμπορευμάτων:

Ο καθορισμός του μεγέθους της αξίας από το χρόνο εργα
σίας αποτελεί ένα μυστικό που κρύβεται πίσω από τις ορα
τές κινήσεις των σχετικών αξιών των εμπορευμάτων. Η
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ανακάλυψή του αναιρεί την απατηλή όψη ότι τα αξιακά με
γέθη των προϊόντων της εργασίας καθορίζονται απλώς τυ
χαία, δεν αναιρεί όμως καθόλου την εμπράγματη μορφή 
τους. (Marx, 1974, σ. 80 / ελλ. μτφρ. σ. 88)

-  'Οπως, ωστόσο, επισημαίνει ο Μαρξ, υπάρχει και ένα κάποιο 
((όμως»: το ξεσκέπασμα του μυστικού δεν επαρκεί. Η κλα
σική αστική πολιτική οικονομία έχει ήδη ανακαλύψει το ((μυ
στικό» της εμπορευματικής μορφής* το όριό της συνίσταται 
στο ότι αδυνατεί να απεμπλακεί από τη γοητεία που της α
σκεί το μυστικό το οποίο κρύβεται πίσω από την εμπορευ- 
ματική μορφή -στο  ότι την προσοχή της την καθηλώνει η ερ
γασία ως αληθινή πηγή του κοινωνικού πλούτου. Με άλλα λό
για, η κλασική πολιτική οικονομία ενδιαφέρεται μόνο για πε
ριεχόμενα συγκαλυμμένα πίσω από την εμπορευματική μορ
φή, με συνέπεια να μην μπορεί να εξηγήσει το αληθινό μυ
στικό, όχι το μυστικό πίσω από τη μορφή αλλά το μυστικό 
αυτής της ίδιας της μορφής. Παρά την αρκετά ορθή εξήγη
ση του «μυστικού του μεγέθους της αξίας», το εμπόρευμα 
παραμένει 'για την κλασική πολιτική οικονομία ένα μυστη
ριώδες, αινιγματικό πράγμα -συμβαίνει ό,τι και με το όνει
ρο: ακόμα και αφού έχουμε εξηγήσει το κρυφό νόημά του, τη 
λανθάνουσα σκέψη του, το όνειρο παραμένει ένα αινιγματικό 
φαινόμενο* εκείνο που δεν έχει ακόμα εξηγηθεί είναι απλώς η 
μορφή του, η διαδικασία μέσω της οποίας το κρυφό νόημά 
του μεταμφιέστηκε σε μια τέτοια; μορφή. 1

%

Οφείλουμε συνεπώς να ολοκληρώσουμε ένα επιπλέον κρίσιμο βή
μα και να αναλύσουμε τη γένεση της ίδιας της εμπορευματι
κής μορφής. Δεν αρκεί να αναγάγουμε τη μορφή στην ουσία, 
στον κρυφό πυρήνα, οφείλουμε επίσης να εξετάσουμε τη διερ
γασία -ομόλογη προς τη ((διεργασία του ονείρου»- μέσω τής ο
ποίας το συγκαλυμμένο περιεχόμενο παίρνει μια τέτοια μορφή, 
διότι όπως σημειώνει ο Μαρξ: ((Από πού πηγάζει λοιπόν ο αι
νιγματικός χαρακτήρας του προϊόντος της εργασίας, μόλις το 
προϊόν αυτό παίρνει τη μορφή του εμπορεύματος; Ολοφάνερα
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απ’ αυτή την ίδια τη μορφή» (Marx, 1974, σ. 76 /  ελλ. μτφρ. 
σ. 85). Η κλασική πολιτική οικονομία δεν μπορεί να πραγμα
τοποιήσει αυτό το βήμα προς τη γένεση της μορφής και σε 
τούτο έγκειται η καίρια αδυναμία της:

Η πολιτική οικονομία έχει πράγματι αναλύσει την αξία και 
το μέγεθός της, αν και ανεπαρκώς, και έχει αποκαλύψει το 
συγκαλυμμένο μέσα σ ’ αυτές τις μορφές περιεχόμενο. Ου
δέποτε όμως έθεσε το ερώτημα γιατί αυτό το' περιεχόμενο 
πήρε αυτή τη συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή γιατί η εργα
σία εκφράζεται στην αξία, και γιατί η μέτρηση της εργα
σίας μέσω της διάρκειάς της εκφράζεται στο μέγεθος της 
αξίας του προϊόντος. (Sohn-Rethel, 1978, σ. 31)

Το ασυνείδητο της εμπορευματικής μορφής

Γιατί η μαρξική ανάλυση της εμπορευματικής μορφής -η  οποία, 
prima facie, αφορά ένα ζήτημα καθαρά οικονομικό- ασκεί τόσο 
μεγάλη επιρροή στο ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών επιστη
μών; Γιατί έχει συναρπάσει γενιές φιλοσόφων, κοινωνιολόγων, 
ιστορικών της τέχνης και άλλων; Επειδή προσφέρει ένα είδος 
μήτρας που μας καθιστά ικανούς να παραγάγουμε όλες τις άλ
λες μορφές της «φετιχιστικής αναστροφής»: είναι ως εάν η 
διαλεκτική της εμπορευματικής μορφής να μας παρουσίαζε την 
καθαρή -αποσταγμένη τρόπον τινά- εκδοχή ενός μηχανισμού ο 
οποίος προσφέρει το κλειδί για τη θεωρητική κατανόηση φαι
νομένων άσχετων, εκ πρώτης όψεως, με το πεδίο της πολιτι
κής οικονομίας (του δικαίου, της θρησκείας και ούτω καθεξής). 
Στην εμπορευματική μορφή διακυβεύονται απείρως περισσότε
ρα από την ίδια την εμπορευματική μορφή, και ακριβώς αυτό 
το «περισσότερα» άσκησε την τόσο συναρπαστική έλξη. Ο Άλ- 
φρεντ Ζον-Ρέτελ, ένας από τους συνοδοιπόρους της Σχολής τής 
Φρανκφούρτης, υπήρξε αναμφισβήτητα ο θεωρητικός που προ
χώρησε περισσότερο από κάθε άλλον στην έκθεση της καθολι
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κής εμβέλειας της εμπορευματικής μορφής. Η θεμελιακή θέση 
του ήταν ότι

στην τυπική ανάλυση του εμπορεύματος βρίσκεται το κλει
δί όχι μόνον της κριτικής τής πολιτικής οικονομίας αλλά 
επίσης της ιστορικής εξήγησης του αφηρημένου εννοιακού 
τρόπου σκέψης και του καταμερισμού ανάμεσα σε διανοη
τική και χειρωνακτική εργασία την οποία γέννησε. (Sohn- 
Rethel, 1978, σ. 33)

Με άλλα λόγια, στη δομή της εμπορευματικής μορφής είναι δυ- 
νατόν να βρεθεί το υπερβατολογικό υποκείμενο: η εμπορευμα- 
τική μορφή αρθρώνει εκ των προτέρων την ανατομία, τον σκε
λετό του καντιανού υπερβατολογικού υποκειμένου -δηλαδή το 
δίκτυο των υπερβατολογικών κατηγοριών που συγκροτούν το a 
priori πλαίσιο της «αντικειμενικής» επιστημονικής γνώσης. Το 
παράδοξο της εμπορευματικής μορφής έγκειται ακριβώς στο 
εξής: αυτό το ενδοκοσμικό, ((παθολογικό» (με την καντιανή ση
μασία της λέξης) φαινόμενο μας παρέχει ένα κλειδί για να λύ
σουμε το θεμελιώδες ερώτημα της γνωσιοθεωρίας: πώς είναι 
δυνατή η αντικειμενική γνώση καθολικής εγκυρότητας;

Μετά από μια σειρά λεπτομερών αναλύσεων, ο Ζον-Ρέτελ 
κατέληξε στο ακόλουθο συμπέρασμα: ο μηχανισμός των κατη
γοριών που προϋποθέτει η επιστημονική μέθοδος (ήτοι η νευ
τώνεια επιστήμη της φύσης), το δίκτυο των εννοιών μέσω των 
οποίων συλλαμβάνει τη φύση, είναι ήδη παρών στην κοινωνική 
ενεργό πραγματικότητα, ήδη ενεργεί στην πράξη της ανταλλα
γής εμπορευμάτων. Προτού η σκέψη μπορέσει να φτάσει στην 
καθαρή αφαίρεση, η αφαίρεση ήδη λειτουργεί στην κοινωνική 
ενεργό πραγματικότητα της αγοράς. Η ανταλλαγή εμπορευμά
των συνεπάγεται μια διπλή αφαίρεση: την αφαίρεση από τον 
μεταβλητό χαρακτήρα του εμπορεύματος κατά την πράξη τής 
ανταλλαγής και την αφαίρεση από τον συγκεκριμένο, εμπειρι
κό, αισθητό, μερικό χαρακτήρα τού εμπορεύματος (στην πράξη 
της ανταλλαγής, ο ξεχωριστός, επιμέρους ποιοτικός προσδιορι
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σμός ενός εμπορεύματος δεν λαμβάνεται υπόψη* _ένα εμπόρευ
μα ανάγεται σε μιαν αφηρημένη οντότητα ,η_οποία - ανεξαρτή- 
τως της επιμέρους φύσης του, της «αξίας χρήσης του»- διαθέ
τει την «ίδια αξία» με ένα άλλο εμπόρευμα με το οποίο ανταλ
λάσσεται).

Προτού η σκέψη μπορέσει να φτάσει στην ιδέα ενός καθα
ρά ποσοτικού προσδιορισμού, η καθαρή ποσότητα, εκ των sine 
qua non της νεωτερικής επιστήμης της φύσης, ήδη λειτουρ
γούσε στο χρήμα, στο εμπόρευμα εκείνο που καθιστά δυνατή 
τη συγκρισιμότητα της αξίας όλων των υπόλοιπων εμπορευμά
των, ανεξαρτήτως του επιμέρους ποιοτικού προσδιορισμού τους. 
Προτού η φυσική μπορέσει να αρθρώσει την έννοια μιας καθα
ρά αφηρημένης κίνησης που τελείται σε έναν γεωμετρικό χώ
ρο, ανεξαρτήτως όλων των ποιοτικών προσδιορισμών των κι
νούμενων αντικειμένων, η κοινωνική πράξη της ανταλλαγής εί
χε ήδη πραγματοποιήσει μια τέτοια «καθαρή», αφηρημένη κί
νηση η οποία αφήνει εντελώς άθικτες τις συγκεκριμένες-αι- 
σθητές ιδιότητες του κινούμενου αντικειμένου: τη μεταβίβαση 
ιδιοκτησίας. Και ο Ζον-Ρέτελ απέδειξε το ίδιο όσον αφορά τη 
σχέση μεταξύ ουσίας και συμβεβηκότων, για την έννοια της αι
τιότητας που ισχύει στο πλαίσιο της νευτώνειας επιστήμης -εν 
ολίγοις, για ολόκληρο το δίκτυο των κατηγοριών του καθαρού 
Λόγου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το υπερβατολογικό αντικείμενο, το 
στήριγμα του δικτύου των a priori κατηγοριών, βρίσκεται αντι
μέτωπο με το ανησυχητικό δεδομένο ότι, στην ίδια την τυπι
κή γένεσή του, εξαρτάται από κάποια ενδοκοσμική, «παθολογι
κή» διαδικασία. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο, για μιαν άνευ 
νοήματος αδυνατότητα από υπερβατολογική σκοπιά, στο βαθ
μό που το τυπικό-υπερβατολογικό a priori είναι εξ ορισμού ανε
ξάρτητο από όλα τα θετικά περιεχόμενα* ένα σκάνδαλο που 
αντιστοιχεί τέλεια στον «σκανδαλώδη» χαρακτήρα του φροϋδι
κού ασυνειδήτου, εξίσου ανυπόφορου από υπερβατολογική-φιλο- 
σοφική οπτική γωνία. Αυτό σημαίνει ότι, εάν εγκύψουμε στο 
οντολογικό καθεστώς εκείνου που ο Ζον-Ρέτελ αποκαλεί
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((πραγματική αφαίρεση» [das reale Abstraktion] (δηλαδή, την 
πράξη της αφαίρεσης που διενεργείται στην ίδια την πραγμα
τική διαδικασία ανταλλαγής εμπορευμάτων), είναι εντυπωσια
κή η αναλογία ανάμεσα στο καθεστώς της και σ ’ αυτό του 
ασυνειδήτου, αυτής της σημαίνουσας αλυσίδας που εμμένει σε 
((μιαν άλλη Σκηνή»: η «πραγματική αφαίρεση» είναι το ασυ
νείδητο τον νπερβατολογικον νποκειμένον, το στήριγμα της 
αντικειμενικής-καθολικής επιστημονικής γνώσης.

Αφενός, η ((πραγματική αφαίρεση» δεν είναι βεβαίως 
«πραγματική» με την έννοια των πραγματικών, των όντως 
ενεργών ιδιοτήτων των εμπορευμάτων ως υλικών αντικειμένων: 
το αντικείμενο-εμπόρευμα δεν εμπεριέχει μιαν ((αξία» κατά τον 
ίδιο τρόπο που διαθέτει ένα σύνολο επιμέρους ιδιοτήτων προσ- 
διοριστικών της «αξίας χρήσης» του (τη μορφή, το χρώμα του, 
τη γεύση του και ούτω καθεξής). Όπως έχει επισημάνει ο 
Ζον-Ρέτελ, η φύση του είναι αυτή ενός αξιώματος που ενέχε
ται στην πραγματική πράξη της ανταλλαγής -με άλλα λόγια, 
εκείνη ενός ορισμένου ((ως εάν» [als ob]: κατά την πράξη της 
ανταλλαγής, τα άτομα ενεργούν ως εάν το εμπόρευμα να μην 
υπέκειτο στις φυσικές, υλικές ανταλλαγές* ως εάν να αποκλει
όταν από τον φυσικό κύκλο της γένεσης και της φθοράς* μο
λονότι στο επίπεδο της ((συνείδησής» τους ((ξέρουν πολύ καλά» 
πως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Ο ευκολότερος τρόπος να διαγνώσουμε την αποτελεσματι- 
κότητα αυτού του αξιώματος είναι να σκεφτούμε πώς συμπε- 
ριφερόμαστε απέναντι στην υλικότητα του χρήματος: ξέρουμε 
πολύ καλά ότι, όπως όλα τα υπόλοιπα υλικά αντικείμενα, το 
χρήμα υφίσταται τις επιπτώσεις της χρήσης, ότι το υλικό σώ 
μα του αλλάζει με την πάροδο του χρόνου* εντούτοις, στην κοι
νωνική πραγματικότητα της αγοράς, μεταχειριζόμαστε τα 
κέρματα ως εάν να ήταν φτιαγμένα ((από μιαν αμετάβλητη ου
σία, μιαν ουσία επί της οποίας ο χρόνος δεν έχει καμία δύνα
μη, και που έρχεται σε αντίθεση με κάθε ύλη που απαντά στη 
φύση» (Sohn-Rethel, 1978, σ. 59). Πόσο προκλητικό είναι να 
θυμίσουμε εδώ τη φόρμουλα της φετιχιστικής απάρνησης: «Ξέ
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ρω πολύ καλά, αλλά εντούτοις...» Στα τρέχοντα παραδείγμα
τα αυτής της απάρνησης («Ξέρω ότι η Μητέρα δεν έχει φαλ
λό, αλλά εντούτοις... [πιστεύω ότι έχει]»* «Ξέρω ότι οι Εβραίοι 
είναι άνθρωποι σαν εμάς, αλλά εντούτοις.... [έχουν κάτι ιδιαί
τερο]») θα πρέπει αναμφισβήτητα να προσθέσουμε την εκδοχή 
του χρήματος: «Ξέρω ότι το χρήμα είναι ένα υλικό αντικείμε
νο σαν όλα τα υπόλοιπα, αλλά εντούτοις... [είναι ως εάν να 
ήταν φτιαγμένο από μιαν ειδική ουσία επί της οποίας ο χρόνος 
δεν έχει καμία δύναμη]».

Στο σημείο αυτό, θίγουμε ένα πρόβλημα το οποίο παρέμει- 
νε άλυτο από τον Μαρξ, αυτό του υλικού χαρακτήρα του χρή
ματος: όχι της εμπειρικής, υλικής στόφας από την οποία είναι 
φτιαγμένο το χρήμα, αλλά του υψηλού [sublime] υλικού, εκεί
νου του άλλου «άφθαρτου και αμετάβλητου» σώματος που εμ
μένει πέραν της φθοράς του φυσικού σώματος -ετούτο το άλ
λο σώμα του χρήματος είναι σαν το πτώμα του σαδικού θύμα
τος που υπομένει όλα τα μαρτύρια και επιβιώνει με την ομορ
φιά του άσπιλη. Αυτή η άυλη σωματικότητα του «σώματος 
εντός του σώματος» μας δίνει έναν ακριβή ορισμό του υψηλού 
αντικειμένου* μάλιστα, η ψυχαναλυτική ιδέα περί χρήματος, α>ς 
«προφαλλικού», ((πρωκτικού» αντικειμένου μόνον υπό αυτή^την 
έννοια καθίσταται αποδεκτή -υπό τον όρο δηλαδή ότι δεν θα 
ξεχάσουμε πως αυτή η αξιωματική ύπαρξη του υψηλού αντι
κειμένου εξαρτάται από τη συμβολική τάξη: το άφθαρτο «σώ - 
μα-εντός-του-σώματος», που εξαιρείται από τις επιπτώσεις 
της χρήσης και της φθοράς, πάντοτε υποβαστάζεται από την 
εγγύηση κάποιας συμβολικής αυθεντίας:

Ένα κέρμα φέρει πάνω στο σώμα του τη σφραγίδα ότι προ
ορισμός του είναι να χρησιμεύσει ως μέσο ανταλλαγής και 
όχι ως αντικείμενο χρήσης. Το βάρος του και τη μεταλλι
κή καθαρότητά του τα εγγυάται η εκδότρια αρχή ούτως 
ώστε, αν απολέσει το βάρος του λόγω της χρήσης και της 
φθοράς της κυκλοφορίας, να παρέχεται πλήρης αντικατά
σταση. ̂ Η_φυσική_ύλη του έχει εμφανώς μεταβληθεί σε_ένα
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απλό όχημα της κοινωνικής λειτουργίας του. (Sohn-Rethel,
1978, σ. 59)

Εάν λοιπόν η «πραγματική αφαίρεση» διόλου δεν σχετίζεται με 
το επίπεδο της «πραγματικότητας», με τις ενεργές ιδιότητες 
ενός αντικειμένου, θα ήταν λάθος για τον λόγο αυτόν να τη 
συλλάβουμε ως μιαν «αφαίρεση-της-σκέψης», ως μια διαδικα
σία που λαμβάνει χώρα στο «εσωτερικό» του σκεπτόμενου 
υποκειμένου: σε σχέση με αυτό το ((εσωτερικό», η αφαίρεση 
που ανήκει στην πράξη της ανταλλαγής είναι εξωτερική, έκκεν
τρη κατά τρόπο μη αναγώγιμο -ή , για να παραθέσουμε τη με
στή διατύπωση του Ζον-Ρέτελ, «Η  αφαίρεση της ανταλλαγής 
δεν είναι σκέψη, έχει όμως τη μορφή της σκέψης».

Έχουμε εδώ έναν από τους δυνατούς ορισμούς του ασυνειδή
του: η μορφή της σκέψης της οποίας το οντολογικό καθεστώς 
δεν είναι αυτό της σκέψης, δηλαδή η μορφή της σκέψης η εξω
τερική προς την ίδια τη σκέψη -κοντολογίς, μια Άλλη Σκηνή 
εξωτερική ως προς τη σκέψη, όπου αρθρώνεται εκ των προτέ
ρων η μορφή της σκέψης. Η συμβολική τάξη είναι ακριβώς μια 
τέτοια τυπική τάξη που συμπληρώνει και/ή διασπά τη δυαδική 
σχέση της «εξωτερικής» γεγονικής πραγματικότητας και της 
((εσωτερικής» υποκειμενικής εμπειρίας. Συνεπώς, είναι αρκετά 
δικαιολογημένη η κριτική τού Ζον-Ρέτελ στον Αλτουσέρ, ο 
οποίος συλλαμβάνει την αφαίρεση ως μια διαδικασία που λαμ
βάνει χώρα εξ ολοκλήρου στο πεδίο της γνώσης με συνέπεια 
να αρνείται την κατηγορία της πραγματικής αφαίρεσης ως έκ
φραση μιας «επιστημολογικής σύγχυσης». Η «πραγματική 
αφαίρεση» είναι αδιανόητη στο πλαίσιο της θεμελιώδους αλ- 
τουσεριανής επιστημολογικής διάκρισης μεταξύ ((πραγματικού 
αντικειμένου» και «αντικειμένου της γνώσης», στο βαθμό που 
εισάγει ένα τρίτο στοιχείο το οποίο ανατρέπει το ίδιο το πεδίο 
της διάκρισης τούτης: τη μορφή της σκέψης που προηγείται 
και είναι εξωτερική ως προς τη γνώση -εν ολίγοις, τη συμβο
λική τάξη.

Είμαστε τώρα σε θέση να διατυπώσουμε επακριβώς τη
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«σκανδαλώδη» φύση του εγχειρήματος του Ζον-Ρέτελ για τον 
φιλοσοφικό στοχασμό: έφερε τον κλειστό κύκλο του φιλοσοφι
κού στοχασμού αντιμέτωπο με έναν εξωτερικό χώρο όπου ήδη 
«τίθεται επί σκηνής» η μορφή του. Ο φιλοσοφικός στοχασμός 
υποβάλλεται έτσι σε μιαν ανοίκεια εμπειρία όμοια με εκείνη 
την οποία συμπυκνώνει η παλαιά ανατολίτικη φόρμουλα ((είσαι 
αυτό»: η θέση που σου ταιριάζει είναι εκεί, στην εξωτερική ε
νεργό πραγματικότητα της ανταλλακτικής διαδικασίας* εκεί 
είναι το θέατρο όπου επιτελείται η αλήθεια σου, προτού ακόμα 
λάβεις γνώση της. Η αντιμετώπιση αυτής της θέσης είναι 
ανυπόφορη επειδή η φιλοσοφία ως τέτοια ορίζεται από την τύ
φλωσή της απέναντί της: δεν μπορεί να τη λάβει υπόψη της 
δίχως να αυτοδιαλυθεί, δίχως να χάσει τη συνοχή της.

Αφετέρου, αυτό δεν σημαίνει ότι η καθημερινή ((πρακτική» 
συνείδηση, σε αντίθεση με τη φιλοσοφική-θεωρητική -η  συνεί
δηση των ατόμων που συμμετέχουν στην πράξη της ανταλλα
γής- δεν υπόκειται επίσης σε μια συμπληρωματική τύφλωση. 
Κατά την πράξη της ανταλλαγής, τα άτομα δρουν ως ((πρα
κτικοί σολιψιστές», παραγνωρίζουν την κοινωνιοσυνθετική λει
τουργία της ανταλλαγής. Αυτό είναι το επίπεδο της ((πραγμα
τικής αφαίρεσης» ως μορφή κοινωνικοποίησης της ιδιωτικής 
παραγωγής διαμέσου της αγοράς: ((Εκείνο που κάνουν οι κά
τοχοι εμπορευμάτων στην ανταλλακτική σχέση είναι πρακτικός 
σολιψισμός -ανεξαρτήτως του τι σκέφτονται ή λένε γι’ αυτό» 
(Sohn-Rethel, 1978, σ. 42). Μια τέτοια παραγνώριση αποτελεί 
sine qua non για την εκτέλεση μιας πράξης ανταλλαγής -εάν 
οι συμμετέχοντες διαπίστωναν τη διάσταση της ((πραγματικής 
αφαίρεσης», η ίδια η ((πραγματική» πράξη της ανταλλαγής δεν 
θα ήταν πλέον δυνατή:

Έτσι, μιλώντας για την αφαιρετικότητα της ανταλλαγής, 
θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην εφαρμόζου
με τον όρο στη συνείδηση των ενεχόμενων στην ανταλλα
γή. Αυτούς υποτίθεται ότι τους απασχολεί η χρήση των 
εμπορευμάτων τα οποία βλέπουν, τους απασχολεί όμως μό
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νον στη φαντασία τους. Αφηρημένη είναι η πράξη τής 
ανταλλαγής, και μόνον αυτή... η αφαιρετικότητα της πρά
ξης αυτής δεν μπορεί να διαπιστωθεί όταν συμβαίνει, επει
δή η συνείδηση των ενεχόμενων είναι απορροφημένη από τη 
δουλειά τους και από την εμπειρική εμφάνιση των πραγ
μάτων που σχετίζεται με τη χρήση τους. Θα μπορούσε να 
πει κανείς ότι η αφαιρετικότητα της πράξης τους βρίσκε
ται πέραν συνειδητοποίησης από τους πράττοντες επειδή η 
ίδια τους η συνείδηση στέκεται εμπόδιο. Αν η αφαιρετικό- 
τητα μπορούσε να φτάσει το νου τους, τότε η πράξη θα 
έπαυε να είναι ανταλλαγή και δεν θα αναδυόταν η αφαίρε
ση. (Sohn-Rethel, 1978, σσ. 26-27)

Η παραγνώριση αυτή επιφέρει τη σχάση της συνείδησης σε 
«πρακτική» και «θεωρητική»: ο ιδιοκτήτης που συμμετέχει 
στην πράξη της ανταλλαγής ενεργεί ως «πρακτικός σολιψι- 
στής», παραβλέπει την καθολική, κοινωνιοσυνθετική διάσταση 
της πράξης του, ανάγοντάς τη σε μια τυχαία συνάντηση μεμο
νωμένων ατόμων στην αγορά. Αυτή η «απωθημένη» κοινωνική 
διάσταση της πράξης του αναδύεται τότε με τη μορφή τού αν
τιθέτου της -ω ς  καθολικός Λόγος στραμμένος προς την παρα- 
τήρηση της φύσης (το δίκτυο των κατηγοριών του «καθαρού 
λόγου» ως εννοιακό πλαίσιο των φυσικών επιστημών).

Το κρίσιμο παράδοξο αυτής της σχέσης ανάμεσα στην κοι
νωνική ενεργό πραγματικότητα της ανταλλαγής εμπορευμάτων 
και στη «συνείδησή» της έγκειται στο ότι, για να χρησιμο
ποιήσουμε πάλι μια μεστή διατύπωση του Ζον-Ρέτελ, «αυτή η 
μη γνώση της πραγματικότητας είναι μέρος της ίδιας της ου
σίας της»: η κοινωνική ενεργός πραγματικότητα της ανταλλα
κτικής διαδικασίας είναι ένα είδος πραγματικότητας δυνατής 
μόνον υπό τον όρο ότι τα άτομα που συμμετέχουν σ ’ αυτήν δεν 
έχουν επίγνωση της ιδιάζουσας λογικής της* δηλαδή, ένα είδος 
πραγματικότητας της οποίας η ίδια η οντο?.ογική συνοχή ενέ
χει μιαν ορισμένη μη γνώση των συμμετεχόντων -αν καταφέρ
ναμε <(να μάθουμε υπερβολικά πολλά», να διεισδύσουμε στον
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αληθινό τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής πραγματικότητας, 
αυτή η πραγματικότητα θα αυτοδιαλυόταν.

Πιθανώς η θεμελιακή διάσταση της «ιδεολογίας» να είναι η 
ακόλουθη: η ιδεολογία δεν είναι απλώς μια «ψευδής συνείδη- 

ΐ ση», μια απατηλή παράσταση της πραγματικότητας* μάλλον 
} αυτή την ίδια την πραγματικότητα θα πρέπει να συλλάβουμε 
I ως «ιδεολογική» -«ιδεολογική» είναι μία κοινωνική πραγματι- 
| κότητα της οποίας η ίδια η ύπαρξη ενέχει τη μη γνώση των 
I συμμετεχόντων όσον αφορά την ουσία της, δηλαδή η κοινωνι- 
j κή ενεργός πραγματικότητα, της οποίας η ίδια η κοινωνική 

αναπαραγωγή συνεπάγεται ότι τα άτομα «δεν ξέρουν τι κά
νουν». «Ιδεολογική» δεν είναι η «ψευδής συνείδηση» ενός 
( κοινωνικού)  είναι αλλά το ίδιο αυτό το είναι στον βαθμό που 
υποβαστάζεται από μια «ψευδή συνείδηση». Φτάσαμε έτσι τε
λικά στη διάσταση του συμπτώματος, διότι θα μπορούσαμε 
επίσης να το ορίσουμε ως «σχηματισμό του οποίου η ίδια η συ- 
νοχή ενέχει μιαν ορισμένη μη γνώση εκ μέρους του υποκειμέ
νου»:,™  υποκείμενο μπορεί ((να απολαμβάνει το σύμπτωμά 
του» μόνον εφόσον του διαφεύγει η λογική του -η  διάλυσή του 
αποτελεί το μέτρο επιτυχίας της ερμηνείας τ ο υ ./

/

Το κοινωνικό σύμπτωμα

Πώς μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε το μαρξικό σύμπτωμα; Ο 
Μαρξ «επινόησε το σύμπτωμα» (Λακάν) διαγιγνώσκοντας 
μιαν ορισμένη ρωγμή, μιαν ασυμμετρία, μιαν ορισμένη «παθο
λογική» ανισορροπία η οποία διαψεύδει την καθολικότητα των 
αστικών ((δικαιωμάτων και υποχρεώσεων». Η ανισορροπία αυ
τή, μακράν από το να ανακοινώνει την ((ατελή πραγματοποίη
ση» αυτών των καθολικών αρχών -δηλαδή, μιαν ανεπάρκεια η 
οποία θα καταργηθεί από την περαιτέρω ανάπτυξη- λειτουργεί 
ως συγκροτησιακή στιγμή τους: το ((σύμπτωμα» είναι, με αυ
στηρούς όρους, ένα επιμέρους στοιχείο που ανατρέπει το δικό 
του καθολικό θεμέλιο, ένα είδος που ανατρέπει το ίδιο του το
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γένος. Με την έννοια αυτήν, μπορούμε να πούμε ότι το στοι
χειώδες μαρξικό διάβημα της «κριτικής της ιδεολογίας» είναι 
ήδη «συμπτωματολογικό»: συνίσταται στη διάγνωση ενός ση
μείου κατάρρευσης ετερογενούς προς ένα δεδομένο ιδεολογικό 
πεδίο και ταυτοχρόνως αναγκαίου προκειμένου αυτό το πεδίο 
να επιτύχει το κλείσιμό του, την περατωμένη μορφή του.

Αυτό το διάβημα συνεπάγεται ως εκ τούτου μια λογική τής 
εξαίρεσης: κάθε ιδεολογικό Καθόλου -η  ελευθερία ή η ισότητα, 
παραδείγματος χάριν- είναι «ψευδές» στον βαθμό που κατ’ ανάγ
κη περιλαμβάνει μιαν ειδική περίπτωση η οποία διαρρηγνύει 
την ενότητά του, εκθέτει το ψεύδος του. Ας πάρουμε το πα
ράδειγμα της ελευθερίας: πρόκειται για μια καθολική έννοια 
που εμπεριέχει έναν αριθμό ειδών (ελευθερία του λόγου και του 
τύπου, ελευθερία της συνείδησης, ελευθερία του εμπορίου, πο
λιτική ελευθερία και ούτω καθεξής) αλλά επίσης, μέσω μιας 
δομικής αναγκαιότητας, εμπεριέχει και μιαν ειδική ελευθερία 
(αυτήν του εργάτη να πουλά ελεύθερα την ίδια του την εργα
σία στην αγορά) η οποία ανατρέπει την καθολική έννοια. Δη
λαδή, η ελευθερία αυτή είναι το επακριβές αντίθετο της πραγ
ματικής ελευθερίας: πουλώντας την εργασία του ((ελεύθερα», ο 
εργάτης χάνει την ελευθερία του -το  πραγματικό περιεχόμενο 
αυτής της ελεύθερης πράξης πώλησης είναι η υποδούλωση του 
εργάτη στο κεφάλαιο. Το κρίσιμο σημείο βέβαια είναι ότι ακρι
βώς αυτή η παράδοξη ελευθερία, η μορφή του αντιθέτου της, 
κλείνει τον κύκλο των ((αστικών ελευθεριών».

Μπορούμε να δείξουμε ότι το ίδιο ισχύει για τη δίκαιη αν
ταλλαγή ισοδυνάμων, αυτό το ιδεώδες της αγοράς. Στην προ- 
καπιταλιστική κοινωνία, όπου η παραγωγή εμπορευμάτων δεν 
εχει ακόμα αποκτήσει καθολικό χαρακτήρα -όπου δηλαδή εξα
κολουθεί να δεσπόζει η επονομαζόμενη ((φυσική παραγωγή»- 
ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής είναι ακόμα οι ίδιοι οι παρα
γωγοί (τουλάχιστον κατά κανόνα): πρόκειται για τη χειροτε
χνική παραγωγή. Σε τούτο το στάδιο ανάπτυξης, δεν υπάρχει 
εκμετάλλευση (τουλάχιστον κατ’ αρχήν -δηλαδή εάν δεν λάβου
με υπόψη την εκμετάλλευση των μαθητευόμενων και ούτω κα
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θεξής)* η ανταλλαγή στην αγορά είναι ισοδύναμη, κάθε εμπό
ρευμα πληρώνεται για την πλήρη αξία του. Όμως από τη στιγ
μή που κυριαρχεί η παραγωγή για την αγορά στο οικονομικό 
οικοδόμημα μιας δεδομένης κοινωνίας, αυτή η γενίκευση συνο
δεύεται κατ’ ανάγκη από την εμφάνιση ενός νέου, παράδοξου 
τύπου εμπορεύματος: της εργατικής δύναμης, των εργατών οι 
οποίοι δεν είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, με 
συνέπεια να αναγκάζονται να πουλήσουν στην αγορά την εργα
σία τους αντί για τα προϊόντα της εργασίας τους.

Με το νέο αυτό εμπόρευμα, η ανταλλαγή ισοδυνάμων μετα
βάλλεται στην ίδια της την άρνηση -στην ίδια τη μορφή τής 
εκμετάλλευσης, της ιδιοποίησης της υπεραξίας. Αξίζει εδώ να 
υπογραμμίσουμε ότι η εν λόγω άρνηση είναι αυστηρά εσωτερι
κή στην ανταλλαγή ισοδυνάμων, δεν συνιστά απλή παραβίασή 
της: η εργατική δύναμη δεν υφίσταται ((εκμετάλλευση» με την 
έννοια ότι δεν αμείβεται η πλήρης αξία της* κατ’ αρχήν τουλά
χιστον, η ανταλλαγή ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο 
είναι εντελώς ισοδύναμη και ακριβοδίκαιη. Η παγίδα είναι ότι 
η ίδια η εργατική δύναμη αποτελεί ένα παράξενο εμπόρευμα, 
του οποίου η χρήση -η  ίδια η εργασία- παράγει μιαν ορισμένη 
υπεραξία* ο καπιταλιστής ιδιοποιείται αυτό ακριβώς το πλεό
νασμα επί της αξίας της εργατικής δύναμης.

Και πάλι εδώ έχουμε ένα ορισμένο ιδεολογικό Καθόλου, αυ
τό της ακριβοδίκαιης ανταλλαγής ισοδυνάμων, και μιαν επιμέ
ρους παράδοξη ανταλλαγή -της εργατικής δύναμης έναντι του 
μισθού της- η οποία, ακριβώς ως ανταλλαγή ισοδυνάμων, λει
τουργεί ως η ίδια η μορφή της εκμετάλλευσης. Η ίδια η ((πο
σοτική» ανάπτυξη, η καθολίκευση της παραγωγής εμπορευμά
των, επιφέρει μια νέα «ποιότητα», την ανάδυση ενός νέου εμ
πορεύματος το οποίο αντιπροσωπεύει την εσωτερική άρνηση 
της καθολικής αρχής της ισοδύναμης ανταλλαγής εμπορευμά
των* με άλλα λόγια, επιφέρει ένα σύμπτωμα. Και στη μαρξι
κή προοπτική, ο ουτοπικός σοσιαλισμός συνίσταται στην πίστη 
ότι είναι δυνατή μια κοινωνία όπου οι σχέσεις ανταλλαγής κα
θολικεύονται και δεσπόζει η παραγωγή για την αγορά, ενώ οι
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ίδιοι οι εργάτες παραμένουν εντούτοις ιδιοκτήτες των μ έσ ω ν  
παραγωγής τους και συνεπώς δεν υφιστανται εκμετάλλευση 
-κοντολογίς, ((το ουτοπικό» εμπεριέχει την πίστη σε μια καΘο- 
λίκότητα δίχως το σύμπτωμά της, δίχως το σημείο εξαίρεσης 
που λειτουργεί ως εσωτερική άρνησή της.

Αυτή είναι εξάλλου και η λογική της μαρξικής κριτικής 
στον Χέγκελ, στην εγελιανή ιδέα της κοινωνίας ως ορθολογι
κής ολότητας: ευθύς μόλις επιχειρούμε να συλλάβουμε την υφ ι
στάμενη τάξη πραγμάτων ως μιαν ορθολογική ολότητα, οφ εί
λουμε να συμπεριλάβουμε σ ’ αυτήν ένα παράδοξο στοιχείο τ ο  ο 
ποίο, δίχως να παύει να συνιστά εσωτερικό συστατικό της, λ ει
τουργεί ως το σύμπτωμά της -ανατρέπει την ίδια την καθολι
κή ορθολογική αρχή της ολότητας αυτής. Για τον Μ αρξ, τ ο  
ανορθολογικό στοιχείο της υφιστάμενης κοινωνίας ήταν, β ε β α ί
ως, το προλεταριάτο, «το άλογο του ίδιου του Λόγου» (Μ α ρ ξ), 
το σημείο όπου ο Λόγος ο ενσαρκωμένος στην υφιστάμενη τ ά 
ξη πραγμάτων συναντά την ίδια του την άρνηση.

Ο φετιχισμός τον εμπορεύματος

Ωστόσο, αποδίδοντας στον Μαρξ την ανακάλυψη του σ υ μ π τώ 
ματος, ο Λακάν είναι πιο ξεκάθαρος: εντοπίζει την εν λ ό γ ω  
ανακάλυψη στον τρόπο με τον οποίο ο Μαρξ συνέλαβε το π έ 
ρασμα από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό: ((Θα πρέπει κ α 
νείς να αναζητήσει τις καταβολές της έννοιας του συμ π τώ μ α
τος όχι στον Ιπποκράτη αλλά στον Μαρξ, στη σύνδεση τη ν  
οποία πρώτος αυτός απέδειξε ανάμεσα στον καπιταλισμό κ α ι. . .  
σε τι; -στον παλιό καλό καιρό, στην αποκαλούμενη φεουδαρχι
κή εποχή» (Lacan, 1975α, σ. 106). Για να συλλάβουμε τη  λ ο 
γική αυτού του περάσματος από τη φεουδαρχία στον καπιταλι
σμό οφείλουμε πρώτα να φωτίσουμε το θεωρητικό του υ π όβ α 
θρο, τη μαρξική έννοια του φετιχισμού του εμπορεύματος.

Σε μια πρώτη προσέγγιση, ο φετιχισμός του εμπορεύματος
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είναι μια «καθορισμένη κοινωνική σχέση των ίδιων των ανθρώ
πων που παίρνει εδώ τη φαντασμαγορική μορφή μιας σχέσης 
ανάμεσα σε πράγματα» (Marx, 1974, σ. 77 /  ελλ. μτφρ. σ. 86). 
Η αξία ενός ορισμένου εμπορεύματος, που στην πραγματικό
τητα είναι έμβλημα ενός δικτύου κοινωνικών σχέσεων μεταξύ 
παραγωγών διαφορετικών εμπορευμάτων, παίρνει τη μορφή 
μιας οιονεί «φυσικής» ιδιότητας ενός άλλου πράγματος-εμπο- 
ρεύματος, του χρήματος: λέμε ότι η αξία ενός ορισμένου εμπο
ρεύματος είναι αυτό ή εκείνο το ποσό χρήματος. Συνεπώς, το 
ουσιαστικό γνώρισμα του φετιχισμού του εμπορεύματος δεν συ- 
νίσταται στη διάσημη αντικατάσταση των ανθρώπων από τα 
πράγματα («μια σχέση μεταξύ ανθρώπων λαμβάνει τη μορφή 
μιας σχέσης μεταξύ πραγμάτων»), αλλά μάλλον σε μια κάποια 
παραγνώριση που αφορά τη σχέση ανάμεσα στο δομημένο δί
κτυο και σε ένα από τα στοιχεία του: κάτι το οποίο στην 
πραγματικότητα αποτελεί δομική επίπτωση, μια επίπτωση 
του δικτύου των σχέσεων μεταξύ στοιχείων, εμφανίζεται ως 
άμεση ιδιότητα ενός από τα στοιχεία, ως εάν η ιδιότητα αυτή 
να του ανήκε και έξω από τη σχέση του με τα υπόλοιπα στοι- 

χεία*Μια τέτοια παραγνώριση μπορεί να λάβει χώρα σε μια 
«σχέση μεταξύ πραγμάτων» καθώς και σε μια «σχέση μεταξύ 
ανθρώπων» -ο  Μαρξ το δηλώνει αυτό ευθαρσώς σχετικά με 
την απλή μορφή της έκφρασης της αξίας. Το εμπόρευμα Α μπο
ρεί να εκφράσει την αξία του μόνον αναφερόμενο σε ένα άλλο 
εμπόρευμα, το Β, που γίνεται έτσι το ισοδύναμό του: στην 
αξιακή σχέση, η φυσική μορφή του εμπορεύματος Β (η αξία 
χρήσης του, οι θετικές, εμπειρικές ιδιότητές του) λειτουργεί ως 
μορφή της αξίας του εμπορεύματος Α ' με άλλα λόγια, το σώ 
μα τού Β γίνεται για το Α  ο καθρέφτης της αξίας του. Στις 
σκέψεις αυτές ο Μαρξ πρόσθεσε την ακόλουθη υποσημείωση:

Από ορισμένη άποψη με τον άνθρωπο γίνεται ό,τι και με
το εμπόρευμα. Μια και δεν γεννιέται μαζί με έναν καθρέ
φτη, ούτε σαν φιλόσοφος της σχολής του Φίχτε: ((Εγώ εί-
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μαι εγώ», ο άνθρωπος καθρεφτίζει τον εαυτό του πρώτα σ ’ 
έναν άλλο άνθρωπο. Μόνο αφού αναφερθεί στον άνθρωπο 
Παύλο σαν προς όμοιο του, ο άνθρωπος Πέτρος αρχίζει να 

i αναφέρεται στον εαυτό του σαν προς άνθρωπο. 'Ετσι όμως ο 
• \ Παύλος ολόκληρος με σάρκα και οστά, με την παυλική σωμα- 

\ τικότητά του, ισχύει γι’ αυτόν σαν μορφή εμφάνισης του γέ
νους ((άνθρωπος». (Marx, 1974, σ. 59 /  ελλ. μτφρ. σσ. 66-67)
\

Η σύντομη αυτή σημείωση προαναγγέλλει κατά κάποιον τρό
πο τη λακανική θεωρία του σταδίου του καθρέφτη: μόνο κατο- 
πτριζόμενο σε έναν άλλο άνθρωπο -δηλαδή, μόνο εφόσον αυτός 
ο άλλος άνθρωπος του προσφέρει μιαν εικόνα της ενότητάς 
του- μπορεί το εγώ να κατακτήσει την ταυτότητά του* ^.ταυ
τότητα και.η αλλοτρίωση_είναι συνεπώς αυστηρά σύστοιχες. Ο 
Μαρξ συνεχίζει αυτή την αναλογία: το άλλο εμπόρευμα (Β) εί
ναι ένα ισοδύναμο μόνο στον βαθμό που το Α  σχετίζεται μαζί 
του ως τη μορφή εμφάνισης της δικής του αξίας, μόνον εντός 
αυτής της σχέσης. Αλλά η εμφάνιση -και εδώ έγκειται η ανα
στροφή που προσιδιάζει στον φετιχισμό- είναι ακριβώς αντίθε
τη: το Α  φαίνεται να σχετίζεται με το Β ως εάν, για το Β, το 
να είναι ισοδύναμο του Α  να μην αποτελούσε έναν «αναστοχα- 
στικό προσδιορισμό» (Μαρξ) του Α -δηλαδή ως εάν το Β να 
ήταν ήδη καθ' εαυτό το ισοδύναμο του Α ’ η ιδιότητα του «να 
είναι ισοδύναμο» εμφανίζεται να του ανήκει ακόμα και εκτός 
της σχέσης με το Α , στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες «φυσικές» 
πραγματικές ιδιότητες που απαρτίζουν την αξία χρήσης του. 
Στις σκέψεις αυτές ο Μαρξ πρόσθεσε και μια άλλη πολύ εν
διαφέρουσα υποσημείωση:

/ Αυτοί οι αλληλοκαθορισμοί αποτελούν γενικά κάτι το ιδιαί
τερο. Αυτός ο άνθρωπος είναι λόγου χάρη βασιλιάς μόνο 
γιατί άλλοι άνθρωποι φέρονται απέναντι του σαν υπήκοοι. 
Στο μεταξύ οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν αντίθετα ότι εί
ναι υπήκοοι γιατί αυτός είναι βασιλιάς. (Marx, 1974, σ. 63)
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((Το να είναι βασιλιάς» συνιστά επίπτωση του δικτύου των 
κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα σε έναν βασιλιά και στους ((υπη
κόους» του* όμως -και εδώ βρίσκεται η φετιχιστική παραγνώ
ριση- για τους συμμετέχοντες στον κοινωνικό δεσμό, η σχέση 
εμφανίζεται κατ’ ανάγκην με ανεστραμμένη μορφή: νομίζουν ότι 
είναι υπήκοοι που μεταχειρίζονται τον βασιλιά ως βασιλιά 
επειδή αυτός είναι ήδη καθ’ εαυτόν, έξω από τη σχέση με τους 
υπηκόους του, βασιλιάς* ως εάν ο προσδιορισμός «είναι-βασι- 
λιάς» να ήταν μια ((φυσική» ιδιότητα του προσώπου ενός βα- 
σιλιά.\Πώς μπορεί κανείς να μη θυμηθεί, στο σημείο αυτό, τη 
διάσημη λακανική δήλωση ότι ένας τρελός ο οποίος πιστεύει 
ότι είναι βασιλιάς δεν είναι περισσότερο τρελός από έναν βασι
λιά ο οποίος πιστεύει ότι είναι βασιλιάς -ο  οποίος, δηλαδή, 
ταυτίζεται άμεσα με το αξίωμα ((βασιλιάς»;

Εδώ συνεπώς έχουμε μια παραλληλία μεταξύ δύο τρόπων 
φετιχισμού, και το κρίσιμο ερώτημα αφορά την ακριβή σχέση 
μεταξύ των δύο αυτών πεδίων. Δηλαδή δεν πρόκειται για μιαν 
απλή σχέση αναλογίας: δεν μπορούμε να πούμε ότι σε κοινω
νίες όπου δεσπόζει η παραγωγή για την αγορά -δηλαδή εν τέ- 
λει στις καπιταλιστικές κοινωνίες- «ισχύει για τον άνθρωπο 
ό,τι και για τα εμπορεύματα». Αληθεύει το ακριβώς αντίθετο: 
ο φετιχισμός του εμπορεύματος εμφανίζεται στις καπιταλιστι
κές κοινωνίες, όμως στον καπιταλισμό οι σχέσεις μεταξύ αν
θρώπων κατηγορηματικά δεν είναι «φετιχοποιημένες»* εδώ 
έχουμε σχέσεις μεταξύ ((ελεύθερων» ανθρώπων, εκ των οποίων 
ο καθένας επιδιώκει το δικό του ή δικό της εγωιστικό συμφέ
ρον. /Η  δεσπόζουσα και καθοριστική μορφή των μεταξύ τους 
σχέσεων δεν είναι η κυριαρχία και η δουλεία αλλά ένα συμβό
λαιο ανάμεσα σε ελεύθερους ανθρώπους, ίσους απέναντι στον 
νόμο. Το μοντέλο του, η ανταλλαγή στην αγορά: εδώ, συναν- 
τώνται δύο υποκείμενα, η σχέση τους είναι ελεύθερη από όλη 
τη σκευή του σεβασμού του Κυρίου, ή της προστασίας και μέ
ριμνας του Κυρίου για τους υποτελείς του* συναντώνται ως δύο 
πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα καθορίζεται εξ ολοκλή
ρου από το εγωιστικό τους συμφέρον* ο καθένας τους ενεργεί
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ως καλός ωφελιμιστής* το άλλο πρόσωπο είναι γι’ αυτόν απε
λευθερωμένο από κάθε μυστικιστική αύρα* στον εταίρο του 
βλέπει μόνο ένα άλλο υποκείμενο το οποίο επιδιώκει το συμ
φέρον του και τον ενδιαφέρει μόνο στον βαθμό που κατέχει κά
τι -ένα εμπόρευμα- που θα μπορούσε να ικανοποιήσει μερικές 
από τις ανάγκες του.

Οι δύο μορφές φετιχισμού είναι λοιπόν ασύμβατες: σε κοινω
νίες όπου βασιλεύει ο φετιχισμός του εμπορεύματος, οι «σχέσεις 
μεταξύ ανθρώπων» είναι πλήρως αποφετιχοποιημένες, ενώ σε 
κοινωνίες όπου υφίσταται φετιχισμός στις «σχέσεις μεταξύ αν
θρώπων» -στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες- ο φετιχισμός τού 
εμπορεύματος δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί, επειδή .δεσπόζει η 
«φυσική» παραγωγή και όχι η παραγωγή για την αγορά. Αυ
τόν τον φετιχισμό στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων θα πρέπει να 
τον αποκαλέσουμε με το πραγματικό του όνομα: εδώ, όπως επι
σημαίνει ο Μαρξ, πρόκειται για «σχέσεις κυριαρχίας και δου
λείας» -δηλαδή επακριβώς για σχέση Κυριαρχίας και Δουλείας 
με την εγελιανή έννοια* και μοιάζει ως εάν η υποχώρηση του 
Κυρίου στον καπιταλισμό να ήταν μόνο μια μετάθεση: ως εάν η 
αποφετιχοποίηση των «σχέσεων μεταξύ ανθρώπων» να είχε ως 
τίμημα την ανάδυση του φετιχισμού στις «σχέσεις μεταξύ 
πραγμάτων» -τον φετιχισμό του εμπορεύματος. Η θέση του φε- 
τιχισμού απλώς μετατοπίστηκε από τις διυποκειμενικές σχέσεις 
στις σχέσεις ((μεταξύ πραγμάτων»: οι κρίσιμες κοινωνικές σχέ
σεις, οι παραγωγικές, δεν είναι πλέον άμεσα διαφανείς με τη 
μορφή των διυποκειμενικών σχέσεων κυριαρχίας και δουλείας 
(του Κυρίου και των δουλοπάροικών του, και ούτω καθεξής)· με
ταμφιέζονται -για να χρησιμοποιήσουμε τη διατύπωση του 
Μαρξ- ((κάτω από τη μορφή κοινωνικών σχέσεων μεταξύ πραγ
μάτων, μεταξύ προϊόντων της εργασίας».

Έτσι εξηγείται γιατί την ανακάλυψη του συμπτώματος θα 
πρέπει να την αναζητήσουμε στον τρόπο με τον οποίο ο Μαρξ 
συνέλαβε το πέρασμα από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Με 
την εγκαθίδρυση της αστικής κοινωνίας, οι σχέσεις κυριαρχίας 
και δουλείας απωθοννται: τυπικά, έχουμε να κάνουμε με ελεύ
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θερα υποκείμενα των οποίων οι διαπροσωπικές σχέσεις εξαι
ρούνται κάθε φετιχισμού* η απωθημένη αλήθεια -αυτή της εμ
μονής της κυριαρχίας και της δουλείας- αναδύεται σε ένα σύμ
πτωμα που ανατρέπει την ιδεολογική επίφαση της ισότητας, 
της ελευθερίας και ούτω καθεξής. Το σύμπτωμα αυτό, το ση
μείο ανάδυσης της αλήθειας όσον αφορά τις κοινωνικές σχέσεις, 
είναι ακριβώς οι «κοινωνικές σχέσεις μεταξύ πραγμάτων» -σε 
αντίθεση με τη φεουδαρχική κοινωνία, όπου

όπως κι αν κρίνει κανείς τις προσωπίδες που φορούν οι άν
θρωποι όταν αντικρίζουν εδώ ο ένας τον άλλο, οι κοινωνικές 
σχέσεις των προσώπων στις εργασίες τους εμφανίζονται πάν
τως σαν δικές τους προσωπικές σχέσεις και δεν μεταμφιέζον
ται σε κοινωνικές σχέσεις των πραγμάτων, των προϊόντων 
της εργασίας. (Marx, 1974, σ. 82/ ελλ. μτφρ. σσ. 90-91)

/«Αντί να εμφανίζονται σαν δικές τους προσωπικές σχέσεις, οι 
κοινωνικές σχέσεις μεταξύ ατόμων μεταμφιέζονται σε κοινωνι
κές σχέσεις μεταξύ πραγμάτων» -εδώ  έχουμε τον ακριβή ορι
σμό του υστερικού συμπτώματος, της «σωματομετατρεπτικής 
υστερίας» που προσιδιάζει στον καπιταλισμό.

Ολοκληρωτικό γέλιο

Στο σημείο αυτό, ο Μαρξ είναι πιο ανατρεπτικός από την 
πλειονότητα των σύγχρονων επικριτών του, οι οποίοι απορρί
πτουν τη διαλεκτική του φετιχισμού του εμπορεύματος ως πα
ρωχημένη: η εν λόγω διαλεκτική μπορεί ακόμα να μας βοηθή
σει να συλλάβουμε το φαινόμενο του επονομαζόμενου «ολοκλη
ρωτισμού». Ας πάρουμε ως αφετηρία μας το βιβλίο του Ου- 
μπέρτο Έκο Το όνομα τον ρόδου, ακριβώς επειδή κάτι δεν πά
ει καλά με το βιβλίο αυτό. Η κριτική μας δεν αφορά μόνον την 
ιδεολογία του, την οποία θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε 
-σύμφωνα με το μοντέλο των γουέστερν σπαγκέτι- στρουκτου
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ραλισμό σπαγκέτι: ένα είδος απλουστευμένης εκδοχής στρου
κτουραλιστικών και μεταστρουκτουραλιστικών ιδεών κατάλλη
λης για τη μαζική κουλτούρα (δεν υπάρχει ύστατη πραγματικό
τητα, όλοι ζούμε σε έναν κόσμο σημείων αναφερόμενων σε άλ
λα σημεία...). Εκείνο που θα έπρεπε να μας ενοχλεί στο βιβλίο 
είναι η βασική υποβόσκουσα θέση του: πηγή του ολοκληρωτι
σμού είναι η δογματική προσκόλληση στο επίσημο γράμμα, η 
έλλειψη γέλιου, ειρωνικής αποστασιοποίησης. Μια υπερβολική 
δέσμευση στο Καλό μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο Κακό: τσ 
πραγματικό Κακό είναι ο φανατικός δογματισμός κάθε είδους  ̂
ειδικά εκείνος που ασκείται στο όνομα του ύψιστου Αγαθού.

Αυτή η θέση αποτελεί ήδη μέρος της πεφωτισμένης εκδο
χής της ίδιας της θρησκευτικής πίστης: η εμμονή με το Καλό 
και με το αντίστοιχο μίσος για το κοσμικό, αν μας καταλάβει 

•σε βαθμό υπερβολικό, μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη του 
Κακού, σε ένα είδος καταστροφικού μίσους για οτιδήποτε απο
τυγχάνει να ανταποκριθεί στην ιδέα μας περί Καλού. Το πραγ
ματικό Κακό είναι το υποτιθέμενο αθώο βλέμμα που δεν αντι
λαμβάνεται στον κόσμο τίποτε άλλο εκτός του Κακού, όπως 
στο Στρίψιμο της βίδας του Χένρυ. Τζαίημς, όπου το πραγμα
τικό Κακό είναι βεβαίως το βλέμμα τής ίδιας της αφηγήτριας 
(της νεαρής γκουβερνάντας)...

Πρώτον, η ιδέα αυτή περί μιας εμμονής με το Καλό (μιας 
φανατικής αφοσίωσης σ ’ αυτό) η οποία μετατρέπεται σε Κακό 
συγκαλύπτει την αντίστροφη εμπειρία, η οποία είναι πολύ πιο 
ανησυχητική: πώς μια εμμονική, φανατική προσκόλληση στο 
Κακό μπορεί να αποκτήσει το καθεστώς μιας ηθικής θέσης, 
μιας θέσης που δεν καθοδηγείται από τα εγωιστικά μας συμ
φέροντα. Ας_ πάρουμε την περίπτωση του Ντον Τζιοβάννι του 
Μότσαρτ που, στο τέλος "της όπερας, έρχεται αντιμέτωπος με 
την ακόλουθη επιλογή: αν ομολογήσει τις αμαρτίες του, μπορεί 
ακόμα να κατακτήσει τη σωτηρία* αν εμμείνει, θα είναι για 
πάντα καταραμένος. Από τη σκοπιά της αρχής της ηδονής, 
αρμόζει να απαρνηθεί το παρελθόν του* δεν το κάνει όμως, και 
εμμένει στο Κακό του, μολονότι γνωρίζει ότι έτσι θα μείνει για
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πάντα καταραμένος. Παραδόξως, με την τελική του επιλογή 
υπέρ του Κακού, καθίσταται ηθικός ήρωας -δηλαδή κάποιος 
που καθοδηγείται από θεμελιώδεις αρχές ((πέραν της αρχής τής 
ηδονής» και όχι απλώς από την αναζήτηση της ηδονής ή του 
υλικού οφέλους.

Το πραγματικά ενοχλητικό με Το όνομα τον ρόδον, εντού
τοις, είναι η υποβόσκουσα πίστη στην απελευθερωτική, αντι- 
ολοκληρωτική δύναμη του γέλιου, της ειρωνικής απόστασης. Η 
δική μας θέση βρίσκεται σχεδόν στο αντίθετο άκρο αυτής της 
υποβόσκουσας προκείμενης του μυθιστορήματος του Έκο: στις 
σύγχρονες κοινωνίες, δημοκρατικές ή ολοκληρωτικές, η κυνική 
απόσταση, το γέλιο, η ειρωνεία, αποτελούν, ούτως ειπείν, μέρος 
του παιχνιδιού. Στόχος της κυρίαρχης ιδεολογίας δεν είναι να 
την πάρουμε στα σοβαρά ή στην κυριολεξία. Ενδεχομένως μά
λιστα ο μεγαλύτερος κίνδυνος του ολοκληρωτισμού να είναι άν
θρωποι που παίρνουν την ιδεολογία τους κυριολεκτικά -ακόμα 
και στο μυθιστόρημα του Έκο, ο κακόμοιρος ο γερο-Χόρχε, εν
σάρκωση της αγέλαστης δογματικής πίστης, αποτελεί μια φι
γούρα μάλλον τραγική: παρωχημένος, ένα είδος νεκροζώντανου, 
ένα απομεινάρι του παρελθόντος, και σίγουρα όχι ένας εκπρό
σωπος των υφιστάμενων κοινωνικών και πολιτικών εξουσιών.

Τι συμπέρασμα θα πρέπει να συναγάγουμε από τα παραπά
νω; Οφείλουμε άραγε να πούμε ότι ζούμε σε μια μεταϊδ.ξίολογι- 
κή εποχή; Ίσως θα ήταν καλύτερα να επιχειρήσουμε πρώτα να 
συγκεκριμενοποιήσουμε τι εννοούμε με τον όρο ιδεολογία.

Ο κυνισμός ως μια μορφή ιδεολογίας

Τον πλέον στοιχειώδη ορισμό της ιδεολογίας ενδεχομένως να 
τον προσφέρει η αρκετά γνωστή φράση από το Κεφά?.αιο του 
Μαρξ: «Sie wissen das nicht, aber sie tun es» -  « Δεν το ξέρονν 
αντό, μα το κάνονν».* Η ίδια η έννοια της ιδεολογίας ενέχει

* Ότι «εξισώνοντας στην ανταλλαγή το ένα με το άλλο τα διαφορετι-
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ένα είδος βασικής, καταστατικής naivete*: την παραγνώριση 
των ίδιων της των προϋποθέσεων, των ίδιων των πραγματικών 
όρων της, μιαν απόσταση, μιαν απόκλιση ανάμεσα στην απο- 
καλούμενη κοινωνική πραγματικότητα και τη στρεβλή παρά
σταση που έχουμε γι’ αυτήν, την ψευδή συνείδησή μας. Γι’ αυ
τό μια τέτοια «αφελής ...συνείδηση» μπορεί να υποβληθεί στο 
ιδεολογικοκριτικό διάβημα, το οποίο αποσκοπεί να οδηγήσει 
την αφελή συνείδηση σε ένα σημείο όπου θα μπορέσει να ανα
γνωρίσει τους δικούς της πραγματικούς όρους, την κοινωνική 
πραγματικότητα την οποία διαστρεβλώνει, και, μέσω αυτής 
ακριβώς της πράξης, να αυτοδιαλυθεί. Στις πλέον εκλεπτυσμέ
νες εκδοχές των κριτικών της ιδεολογίας - σ ’ αυτήν που ανέ
πτυξε η Σχολή της Φρανκφούρτης, παραδείγματος χάριν- το 
ζητούμενο δεν είναι απλώς να ιδωθούν τα πράγματα (η κοινω
νική πραγματικότητα δηλαδή) όπως «πραγματικά είναι», να 
πετάξουμε τα διαστρεβλωτικά ματογυάλια της ιδεολογίας· το 
βασικό είναι να δούμε πώς η ίδια η κοινωνική πραγματικότητα 
δεν μπορεί να αναπαραχθεί δίχως τον αποκαλούμενο ιδεολογικό 
φενακισμό. Η μάσκα δεν κρύβει απλώς την πραγματική κατά
σταση των πραγμάτων' η ιδεολογική διαστρέβλωση είναι εγγε
γραμμένη στην ίδια την ουσία της.

Ανακαλύπτουμε τότε το παράδοξο ενός όντος το οποίο μπο
ρεί να αναπαραχθεί μόνο εφόσον παραγνωρίζεται και παραβλέ- 
πεται: τη στιγμή που το βλέπουμε «όπως πραγματικά είναι», 
το ον αυτό διαλύεται στο μηδέν ή, ακριβέστερα, μετατρέπεται 
σε μια πραγματικότητα άλλου είδους. Για τον λόγο αυτόν, ο
φείλουμε να αποφεύγουμε τις απλές μεταφορές του ξεμασκαρέ- 
ματος ή του παραμερισμού των πέπλων που υποτίθεται ότι 
κρύβουν τη γυμνή πραγματικότητα. Μπορούμε να καταλάβου
με γιατί ο Λακάν, στο σεμινάριό του UEthique de la psycha- 
nalyse [Η  Ηθική της ψυχανάλνσης], αποστασιοποιείται από

κα προϊόντα τους σαν αξίες, εξισώνουν μεταξύ τους τις διάφορες εργασίες 
τους σαν ανθρώπινη εργασία», ελλ. μτφρ. σ. 87. (Σ.τ.μ.)

* Αφέλεια. (Σ.τ.μ.)
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την απελευθερωτική χειρονομία που συνίσταται στο να πούμε 
τελικά ότι «ο αυτοκράτορας είναι γυμνός». Οπως το θέτει, ο 
αυτοκράτορας δεν είναι γυμνός παρά μόνο κάτω από τα ρούχα 
του, οπότε εάν υπάρχει μια ψυχαναλυτική χειρονομία ξεμασκα- 
ρέματος βρίσκεται εγγύτερα στο γνωστό αστείο του Αλφόνς 
Αλλαί, το οποίο αναφέρει: κάποιος δείχνει μια γυναίκα και 
αναφωνεί έντρομος, «Κοιτάξτε την, τι ντροπή, κάτω από τα 
ρούχα της είναι εντελώς γυμνή!» (Lacan, 1986, σ. 231).

Όμως όλα τούτα είναι ήδη αρκετά γνωστά, αφού πρόκειται 
για την κλασική έννοια της ιδεολογίας ως ((ψευδούς συνείδη
σης», ως παραγνώρισης της κοινωνικής πραγματικότητας που 
συνιστά μέρος της ίδιας της πραγματικότητας. Θα πρέπει ω 
στόσο να διερωτηθούμε αν η έννοια της ιδεολογίας ως αφελούς 
συνείδησης βρίσκει ακόμα εφαρμογή στον σημερινό κόσμο, αν 
διατηρεί τη λειτουργικότητά της. Στο βιβλίο του Kritik der 
zynischen Vernunft [Κριτική του κυνικού Λόγου], ένα μεγάλο 
μπεστ-σέλλερ στη Γερμανία (Sloterdijk, 1983), ο Πέτερ Σλό- 
τερνταϊκ αναπτύσσει τη θέση ότι ο κυρίαρχος τρόπος λειτουρ
γίας της ιδεολογίας είναι κυνικός, κάτι που καθιστά αδύνατο 
-ή , ακριβέστερα, μάταιο- το κλασικό ιδεολογικοκριτικό διάβη
μα. Το κυνικό υποκείμενο έχει σαφώς επίγνωση της απόστα
σης ανάμεσα στο ιδεολογικό προσωπείο και την κοινωνική πραγ
ματικότητα, εξακολουθεί μολαταύτα να επιμένει στο προσω
πείο. Συνεπώς, η φόρμουλα την οποία προτείνει ο Σλότερνταϊκ 
είναι: ((ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, κι όμως, το κάνουν». Ο 
κυνικός Λόγος δεν είναι πλέον αφελής, αλλά ένα παράδοξο πε
φωτισμένης ψευδούς συνείδησης: ξέρει κανείς πολύ καλά το 
ψεύδος, έχει πλήρη επίγνωση του επιμέρους συμφέροντος που 
κρύβεται πίσω από την ιδεολογική καθολικότητα, και εντούτοις 
δεν την αποποιείται.

Θα πρέπει να διακρίνουμε αυστηρά την παραπάνω κυνική 
θέση από αυτό που ο ΓΙέτερ Σλότερνταϊκ αποκαλεί Κυνισμό 
[Kynismus]*. Ο Κυνισμός αντιπροσωπεύει τη λαϊκή, πληβεια-

*  Στο βιβλίο του Kritik der zynischen Vernunft, ο Σλότερνταϊκ διακρίνει
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κή απόρριψη της επίσημης κουλτούρας μέσω της ειρωνείας και 
σαρκασμού: η κλασική Κυνική στάση συνίσταται στο να 

αντιμετωπίζουμε τις δακρύβρεχτες φράσεις της κυρίαρχης επί
σημης ιδεολογίας -την επίσημη, σοβαρή τονικότητά τη ς - με 
την καθημερινή κοινοτοπία και να τις γελοιοποιούμε, εκθέτον
τας έτσι τα εγωιστικά συμφέροντα, τη βία, τις βάρβαρες αξιώ
σεις για εξουσία που βρίσκονται πίσω από την υψηλή noblesse* 
της ιδεολογίας. Η διαδικασία αυτή, ως εκ τούτου, είναι μάλλον 
πραγματολογική παρά επιχειρηματολογική: ανατρέπει την επί
σημη πρόταση φέρνοντάς την αντιμέτωπη με την κατάσταση 
εκφοράς της· προχωρά ad hominem (παραδείγματος χάριν, όταν 
ένας πολιτικός κηρύττει το καθήκον της πατριωτικής θυσίας, ο 
Κυνισμός εκθέτει το προσωπικό κέρδος που αποκομίζει από τη 
θυσία των άλλων).

Ο κυνισμός αποτελεί την απάντηση της κυρίαρχης κουλτού
ρας σ ’ αυτή την Κυνική ανατροπή: αναγνωρίζει και λαμβάνει 
υπόψγρτου το επιμέρους συμφέρον πίσω από την ιδεολογική κα- 
θολικότητα, την απόσταση ανάμεσα στην ιδεολογική μάσκα 
και την πραγματικότητα, εξακολουθεί όμως να βρίσκει λόγους 
για να κρατήσει τη μάσκα. Ο κυνισμός αυτός δεν είναι μία 
άμεσα ανήθικη θέση, είναι μάλλον η ηθικότητα στην υπηρεσία 
της ανηθικότητας -το  μοντέλο της κυνικής σοφίας είναι να 
συλλαμβάνει την εντιμότητα, την ακεραιότητα, ως την υψηλό
τερη μορφή ατιμίας και την ηθική ως την υψηλότερη μορφή 
ακολασίας ή την αλήθεια ως την αποτελεσματικότερη μορφή 
ψεύδους. Πρόκειται ως εκ τούτου για ένα είδος διεστραμμένης 
«άρνησης της άρνησης» της επίσημης ιδεολογίας: αντιμέτωπη 
με τον παράνομο πλουτισμό ή με τη ληστεία, η κυνική αντί
δραση συνίσταται στον ισχυρισμό ότι ο νόμιμος πλουτισμός εί
ναι μακράν αποτελεσματικότερος ενώ, επιπλέον, προστατεύεται

τον κυνισμό [Zynismus] τον οποίο χαρακτηρίζει ως «πεφωτισμένη ψευδή 
συνείδηση» από τον Κυνισμό [Kynismus] τον οποίο προτείνει, παραπέμπον- 
τ<*ς στον αρχαιοελληνικό κυνισμό. (Σ .τ.μ .)

*  Ευγένεια. (Σ .τ.μ .)
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από τον νόμο. 'Οπως το θέτει ο Μπέρτολτ Μπρεχτ στην Όπε
ρα της πεντάρας: «Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας σε σύγ
κριση με την ίδρυση μιας τράπεζας;»

Είναι συνεπώς προφανές ότι, αντιμέτωπη με έναν τέτοιο 
κυνικό Λόγο, η παραδοσιακή κριτική της ιδεολογίας έχει χάσει 
την αποτελεσματικότητά της. Δεν μπορούμε πλέον να υποβά
λουμε το ιδεολογικό κείμενο στη «συμπτωματολογική ανάγνω
ση», αντιπαραθέτοντάς το με τα τυφλά σημεία του, με ό,τι 
οφείλει να απωθήσει προκειμένου να οργανωθεί, να διατηρήσει 
τη συνοχή του -ο  κυνικός Λόγος λαμβάνει εκ των προτέρων 
υπόψη του την απόσταση αυτή. Μήπως. τότε δεν μας απομέ
νει άλλη διέξοδος εκτός από το να βεβαιώσουμε ότι, με την 
επικράτηση του κυνικού Λόγου, βρισκόμαστε στον αποκαλούμε- 
νο μεταϊδεολογικό κόσμο; Ακόμα και ο Αντόρνο κατέληξε σε 
τούτο το συμπέρασμα, εκκινώντας από την προκείμενη ότι ιδεο
λογία, αυστηρά εννοούμενη, αποτελεί μόνον ένα σύστημα το 
οποίο έχει αξιώσεις αληθείας -δηλαδή το οποίο δεν είναι απλώς 
ψέμα αλλά ένα ψέμα που βιώνεται ως αλήθεια, ένα ψέμα που 
αξιώνει να το πάρουν στα σοβαρά. Η ολοκληρωτική ιδεολογία 
δεν έχει πλέον τέτοιες απαιτήσεις. Δεν αποβλέπει, ακόμα και 
για τους δημιουργούς της, στο να την πάρουμε στα σοβαρά 
-έχει απλώς το καθεστώς ενός μέσου χειραγώγησης, καθαρά 
εξωτερικού και εργαλειακού* την κυριαρχία της δεν τη διασφα
λίζει η αξία αληθείας της αλλά η απλή εξωιδεολογική βία και 
η υπόσχεση οφέλους.

Εδώ, ακριβώς στο σημείο αυτό, θα πρέπει να εισαχθεί η 
διάκριση μεταξύ συμπτώματος και φαντασίωσης, προκειμένου 
να δειχθεί πόσο εσπευσμένο είναι το συμπέρασμα ότι ζούμε σε 
μια μεταϊδεολογική κοινωνία: ο κυνικός Λόγος, με όλη την ει
ρωνική αποστασιοποίησή του, αφήνει ανέγγιχτο το θεμελιώδες 
επίπεδο της ιδεολογικής φαντασίωσης, το επίπεδο όπου η ιδεο
λογία δομεί την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα.
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Ιδεολογική φαντασίωση

Εάν θέλουμε να συλλάβουμε αυτή τη διάσταση της φαντασίω- 
σης, οφείλουμε να επιστρέφουμε στη μαρξική διατύπωση «δεν 
το ξέρουν αυτό, μα το κάνουν», και να διερωτηθούμε το εξής 
απλό: Πού εντοπίζεται η ιδεολογική αυταπάτη, στο «ξέρουν» ή 
στο «κάνουν», στην ίδια την πραγματικότητα; Ε κ  πρώτης 
όψεως, η απάντηση φαντάζει προφανής: η ιδεολογική αυταπά
τη έγκειται στο «ξέρουν». Πρόκειται για ένα ζήτημα ασυμφω
νίας ανάμεσα σε ό,τι όντως κάνουν οι άνθρωποι και σε ό,τι νο
μίζουν πως κάνουν -η  ιδεολογία συνίσταται ακριβώς στο γεγο
νός ότι οι άνθρωποι «δεν ξέρουν τι πραγματικά κάνουν», ότι 
έχουν μια ψευδή παράσταση της κοινωνικής πραγματικότητας 
στην οποία ανήκουν (βέβαια, η διαστρέβλωση παράγεται από

Η | ι ,

την ίδια πραγματικότητα). Ας πάρουμε πάλι το κλασικό μαρ- 
ξικό παράδειγμα του αποκαλούμενου φετιχισμού του εμπορεύ
ματος: το χρήμα συνιστά, στην πραγματικότητα, ενσάρκωση, συμ
πύκνωση, υλοποίηση ενός δικτύου κοινωνικών σχέσεων -το  γε
γονός ότι λειτουργεί ως καθολικό ισοδύναμο όλων των εμπο
ρευμάτων εξαρτάται από τη θέση του στον ιστό των κοινωνι
κών σχέσεων. Για τα ίδια τα άτομα όμως, αυτή η λειτουργία 
του χρήματος το ότι ενσαρκώνει τον πλούτο- εμφανίζεται ως 
μια άμεση, φυσική ιδιότητα ενός πράγματος αποκαλούμενου 
«χρήμα», ως εάν το χρήμα να ήταν ήδη καθ’ εαυτό, στην άμε
ση υλική πραγματικότητά του, η ενσάρκωση του πλούτου. Ε 
δώ αγγίξαμε το κλασικό μαρξιστικό μοτίβο της «πραγμοποίη- 
σης»: πίσω από τα πράγματα, πίσω από τη σχέση μεταξύ 
πραγμάτων, οφείλουμε να διαγνώσουμε τις κοινωνικές σχέσεις, 
τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπινων υποκειμένων.

Ωστόσο, σε μια τέτοια ανάγνωση της μαρξικής διατύπω
σης, παραλείπεται μια αυταπάτη, ένα λάθος, μια διαστρέβλω
ση η οποία ήδη ενεργεί στην ίδια την κοινωνική πραγματικό
τητα, στο επίπεδο εκείνου που κάνουν τα άτομα, και όχι μό
νον στο επίπεδο του τι νομίζουν ή ξέρουν ότι κάνουν. 'Οταν τα 
άτομα χρησιμοποιούν χρήμα, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν έχει τί
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ποτα το μαγικό -ότι, <*Σΰί .νΛΐκότητά του, αποτελεί απλώς έκ- 
φραση κοινωνικών σχέσεων. Η καθημερινή αυθόρμητη ιδεολο
γία ανάγει το χρήμα σε ένα απλό σύμβολο το οποίο καθιστά τα 
άτομα που^χρ κατέχουν δικαιούχους ενός μέρους του κοινωνικού 
προϊοντος.\Έτσι, σε καθημερινό επίπεδο, τα άτομα ξέρουν πο
λύ καλά ότι, πίσω από τις σχέσεις μεταξύ πραγμάτων, υπάρ
χουν σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι ότι, στην 
ίδια την κοινωνική τους δραστηριότητα, σε ό,τι κάνουν, πράτ
τουν ως εάν το χρήμα, στην υλική πραγματικότητά του, να 
ήταν η άμεση ενσάρκωση του πλούτου καθ’ εαυτόν. Είναι φε- 
τιχιστές στην πράξη, όχι στη θεωρία. Εκείνο που «δεν ξέρουν», 
εκείνο που παραγνωρίζουν, είναι το γεγονός ότι, στην ίδια την 
κοινωνική τους πραγματικότητα, στην κοινωνική τους δραστη
ριότητα -την πράξη της ανταλλαγής εμπορευμάτων- καθοδη
γούνται από τη φετιχιστική αυταπάτη.

Για να αποσαφηνίσουμε τα παραπάνω, ας πάρουμε πάλι το 
κλασικό μαρξικό μοτίβο της θεωρησιακής αναστροφής της σχέ
σης ανάμεσα στο Καθολικό και το Επιμέρους. Το Καθολικό εί
ναι απλώς μια ιδιότητα επιμέρους αντικειμένων τα οποία 
υπάρχουν πραγματικά* όταν όμως πέφτουμε θύματα του φετι- 
χισμού του εμπορεύματος, φαίνεται ως εάν το συγκεκριμένο 
περιεχόμενο ενός εμπορεύματος (η αξία χρήσης του) να αποτε- 
λούσε έκφραση της αφηρημένης καθολικότητάς του (της αν
ταλλακτικής αξίας του) -το  αφηρημένο Καθολικό, η Αξία, εμ
φανίζεται ως η πραγματική ουσία που ενσαρκώνεται διαδοχικά 
σε μια σειρά συγκεκριμένων αντικειμένων. Ιδού λοιπόν η βασι
κή μαρξική θέση: ήδη ο πραγματικός κόσμος των εμπορευμά
των συμπεριφέρεται σαν ένα εγελιανό υποκείμενο-υπόσταση, 
σαν ένα Καθολικό που διέρχεται μια σειρά επιμέρους ενσαρκώ
σεων. Ο Μαρξ μιλά για «μεταφυσική του εμπορεύματος», για 
((θρησκεία της καθημερινής ζωής». Οι ρίζες του φιλοσοφικού 
θεωρησιακού ιδεαλισμού βρίσκονται στην κοινωνική πραγματι
κότητα του κόσμου των εμπορευμάτων* ο κόσμος αυτός συμπε- 
ριφέρεται «ιδεαλιστικά» -ή , όπως το θέτει ο Μαρξ στο πρώτο 
κεφάλαιο της πρώτης έκδοσης του Κεφαλαίου:
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Αυτή η αναστροφή μέσω της οποίας το αισθητό και συγ
κεκριμένο λογίζεται μόνον ως φαινόμενη μορφή του αφηρη- 
μένου και καθολικού, αντίθετα με την πραγματική κατά
σταση πραγμάτων όπου το αφηρημένο και το καθολικό λο
γίζονται μόνον ως ιδιότητες του συγκεκριμένου -μια τέτοια 
αναστροφή χαρακτηρίζει την έκφραση της αξίας και είναι 
αυτή η αναστροφή που, ταυτοχρόνως, καθιστά τόσο δύσκο
λη την κατανόηση αυτής της έκφρασης. Αν πω: ο ρωμαϊ
κός νόμος και ο γερμανικός νόμος είναί και οι δύο νόμοι, 
πρόκειται για κάτι αυτόδηλο. Αντιθέτως όμως, αν πω: Ο 
Νόμος, αυτό το αφηρημένο πράγμα, πραγματώνεται στον ρω
μαϊκό νόμο και στον γερμανικό νόμο, δηλαδή σε τούτους 
τους συγκεκριμένους νόμους, τότε η διασύνδεση γίνεται ̂ μυ
στικιστική. (Marx, 1977, σ. 132)
ρι> · μ"·4  ·  - *  ' *  *  * · · ·

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται και πάλι είναι: Πού βρίσκεται 
η αυταπάτη; Ας μην ξεχνάμε ότι το αστικό άτομο, στην κα
θημερινή του ιδεολογία, δεν είναι φυσικά ένας εγελιανός θεω- 
ρησιακός φιλόσοφος: δεν συλλαμβάνει το επιμέρους περιεχόμε
νο ως αποτέλεσμα μιας αυτόνομης κίνησης της καθολικής Ιδέ
ας. Τουναντίον, είναι ένας αγγλοσάξονος νομιναλιστής, που πι
στεύει ότι το Καθολικό είναι μια ιδιότητα του Επιμέρους -δη
λαδή των πραγμάτων που υπάρχουν πραγματικά. Η αξία καθ’ 
εαυτήν δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνον ατομικά πράγματα τα 
οποία, μεταξύ άλλων ιδιοτήτων, έχουν αξία. Το πρόβλημα είναι 
ότι, στην πρακτική του, στην πραγματική δραστηριότητά του, 
πράττει ως εάν τα επιμέρους πράγματα (τα εμπορεύματα) να 
αποτελούσαν ισάριθμες ενσαρκώσεις της καθολικής Αξίας. Για 
να παραφράσουμε τον Μαρξ: Ξέρει πολν καλά ότι ο ρωμαϊκός 
*ο.ι ο γερμανικός νόμος είναι απλώς δνο είδη νόμον, αλλά 
σ^ην πρακτική τον, πράττει ως εάν ο ίδιος ο Νόμος, η αφη- 
θημενη αντή οντότητα, να πραγματωνόταν στον ρωμαϊκό και 
'Φϊον γερμανικό νόμο.
'̂·· Έ τσι λοιπόν ολοκληρώσαμε ένα επιπλέον αποφασιστικό βή- 

ψ * '  θίξαμε έναν νέο τρόπο ανάγνωσης της μαρξικής διατύπω
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σης «δεν το ξέρουν αυτό, μα το κάνουν»: η αυταπάτη δεν 
έγκειται στην πλευρά της γνώσης, αλλά ήδη στην πλευρά τής 
ίδιας της πραγματικότητας, σε ό,τι κάνουν οι άνθρωποι. Εκεί
νο που δεν ξέρουν είναι ότι την ίδια την κοινωνική τους πραγ
ματικότητα, τη δραστηριότητά τους, την καθοδηγεί μια αυτα
πάτη, μια φετιχιστική αναστροφή. Εκείνο που παραβλέπουν, 
εκείνο που παραγνωρίζουν, δεν είναι η πραγματικότητα αλλά η 
αυταπάτη η οποία δομεί την πραγματικότητά τους, την πραγ
ματική κοινωνική τους δραστηριότητα. Ξέρουν πολύ καλά πώς 
είναι πραγματικά τα πράγματα, αλλά εξακολουθούν «να το κά
νουν» ως εάν να μην ήξεραν. Πρόκειται συνεπώς για διπλή αυ
ταπάτη, η οποία συνίσταται στην παράβλεψη της αυταπάτης 
που δομεί την πραγματική, ενεργό σχέση μας με την πραγμα
τικότητα. Αυτή την ασυνείδητη αυταπάτη που παραβλέπεται 
θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε ιδεολογική φαντασίωση.

Αν μείνουμε στην κλασική έννοια της ιδεολογίας, σύμφωνα 
με την οποία η αυταπάτη εντοπίζεται στη γνώση, τότε η ση
μερινή κοινωνία θα πρέπει να εμφανίζεται ως μεταϊδεολογική: 
δεσπόζει η ιδεολογία του κυνισμού* οι άνθρωποι δεν πιστεύουν 
πλέον στην ιδεολογική αλήθεια* δεν παίρνουν στα σοβαρά τις ιδεο
λογικές προτάσεις. Το θεμελιώδες επίπεδο της ιδεολογίας, εν
τούτοις, δεν είναι εκείνο μιας αυταπάτης που συγκαλύπτει την 
πραγματική κατάσταση πραγμάτων αλλά εκείνο μιας (ασυνεί
δητης) φαντασίωσης που δομεί την ίδια την κοινωνική μας 
πραγματικότητα. Και στο επίπεδο αυτό, πόρρω απέχουμε από 
τη μεταϊδεολογική κοινωνία. Η κυνική απόσταση είναι απλώς 
ένας από τους πολλούς τρόπους να εθελοτυφλούμε απέναντι 
στη δύναμη δόμησης που διαθέτει η ιδεολογική φαντασίωση: 
ακόμα κι αν δεν παίρνουμε τα πράγματα στα σοβαρά, ακόμα κι 
αν κρατάμε μιαν ειρωνική απόσταση, εξακο?>.ουθούμε να τα κά
νουμε.

Από τη σκοπιά αυτή, μπορούμε να εξηγήσουμε και τη  φόρ
μουλα του κυνικού Λόγου την οποία προτείνει ο Σλότερνταϊκ: 
«ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, κι όμως, το κάνουν». Εάν η αυ
ταπάτη βρισκόταν από την πλευρά της γνώσης, τότε η κυνική
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θέση όντως θα ήταν μια θέση μεταϊδεολογική, δίχως αυταπά
τες: «ξέρουν τι κάνουν, και το κάνουν». Αν όμως η αυταπάτη 
βρίσκεται στην ίδια την πραγματικότητα της δραστηριότητας, 
τότε αυτή η φόρμουλα μπορεί να διαβαστεί με έναν αρκετά 
διαφορετικό τρόπο: «ξέρουν ότι, στη δραστηριότητά τους, ακο
λουθούν μιαν αυταπάτη, αλλά εντούτοις το κάνουν». Για παρά
δειγμα, ξέρουν ότι η ιδέα τους περί Ελευθερίας συγκαλύπτει μιαν 
επιμέρους μορφή εκμετάλλευσης, συνεχίζουν όμως να υπηρε
τούν αυτή την ιδέα της Ελευθερίας.

Η  αντικειμενικότητα της π ίστης

Στην προοπτική αυτή, θα άξιζε επίσης να ξαναδιαβάσουμε τη 
στοιχειώδη μαρξική διατύπωση του αποκαλούμενου φετιχισμού 
του εμπορεύματος: σε μια κοινωνία όπου τα προϊόντα της αν
θρώπινης εργασίας λαμβάνουν τη μορφή εμπορευμάτων, οι κρί
σιμες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων παίρνουν τη μορφή σχέσεων με
ταξύ πραγμάτων, μεταξύ εμπορευμάτων -αντί για άμεσες σχέ
σεις μεταξύ ανθρώπων έχουμε κοινωνικές σχέσεις μεταξύ πραγ
μάτων. Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, ολόκληρο αυτό 
το ζήτημα απαξιώθηκε μέσω του αλτουσεριανού αντιανθρωπι- 
σμού. Σύμφωνα με τη  βασική μομφή των αλτουσεριανών, η 
μαρξική θεωρία του φετιχισμού του εμπορεύματος βασίζεται σε 

..μιαν αφελή, ιδεολογική, επιστημολογικά αθεμελίωτη αντίθεση 
ί-ανάμεσα σε πρόσωπα (ανθρώπινα υποκείμενα) και πράγματα. 
;Ρ μ ω ς μια λακανική ανάγνωση μπορεί να δώσει στη διατύπω
σ η  τούτη μια νέα, αναπάντεχη τροπή: η ανατρεπτική δύναμη 
1τγ)ς μαρξικής προσέγγισης έγκειται ακριβώς στον τρόπο με τον 
$ποίο χρησιμοποιεί την αντίθεση ανάμεσα σε πρόσωπα και 
μάγματα.
«ρ'Στη φεουδαρχία, όπως είδαμε, οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων 

αι φενακισμένες, διαμεσολαβούνται από ένα δίκτυο ιδεολογι- 
πίστεων και προλήψεων. Πρόκειται για σχέσεις ανάμεσα 
Κύριο και τον Δούλο του, όπου ο κύριος ασκεί τη χαρι-
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σματική δύναμη γοητείας και ούτω καθεξής.^Μολονότι στον 
καπιταλισμό τα υποκείμενα είναι χειραφετημένα, και αντιλαμ
βάνονται τον εαυτό τους ως ελεύθερο από τις μεσαιωνικές θρη
σκευτικές προλήψεις, στις συναλλαγές τους φέρονται ως ορθο- 

^  λογικοί ωφελιμιστές, καθοδηγούμενα μόνον από τα εγωιστικά 
συμφέροντά τους/Ώστόσο, το βασικό σημείο της ανάλυσης του 
Μαρξ είναι ότι, αντί για τα υποκείμενα, τα ίδια τα πράγματα 
( εμπορεύματα)  πιστεύουν στη θέση τους: ως εάν οι πίστεις, οι 
προλήψεις και οι μεταφυσικοί φενακισμοί, τους οποίους είχε 
υποτίθεται υπερκεράσει η ορθολογική ωφελιμιστική προσωπι
κότητα, να ενσαρκώνονταν στις «κοινωνικές σχέσεις μεταξύ

- πραγμάτων». Δεν πιστεύουν πλέον, αλλά τα ίδια τα πράγματα 
πιστεύουν γι αυτούς.

Αυτή φαίνεται ότι είναι και μια βασική λακανική πρόταση, 
αντίθετη με τη συνήθη θέση ότι η πίστη είναι κάτι το εσωτε
ρικό και η γνώση κάτι το εξωτερικό (με την έννοια ότι μπορεί 
να επαληθευτεί διαμέσου μιας εξωτερικής διαδικασίας). Ριζικά 
εξωτερική, ενσαρκωμένη στην πρακτική, πραγματική ενέργεια 
των ανθρώπων είναι μάλλον η πίστη. Μοιάζει με τους θιβετια- 
νούς τροχούς της προσευχής: γράφεις μια προσευχή σε ένα χαρ
τί, βάζεις το τυλιγμένο χαρτί σε έναν τροχό και τον γυρίζεις 
αυτόματα, δίχως να σκεφτείς (ή, αν θέλεις να ακολουθήσεις την 
εγελιανή «πανουργία του Λόγου», το δένεις σε έναν ανεμόμυλο, 
έτσι ώστε να το στριφογυρίζει ο αέρας). Με τον τρόπο αυτόν, 
ο ίδιος ο τροχός προσεύχεται για μένα, αντί εμού -ή , ακριβέ
στερα, εγώ ο ίδιος προσεύχομαι διαμέσου του τροχού. Το ωραίο 
είναι ότι, στην ψυχολογική εσωτερικότητά μου, μπορώ να σκε- 
φτώ ό,τι θέλω, μπορώ να παραδοθα) στις πιο βρόμικες και αι
σχρές φαντασιώσεις, δίχως αυτό να έχει κάποια σημασία εφό
σον -για να χρησιμοποιήσουμε μια παλιά καλή σταλινική έκ
φραση- ό,τι κι .αν σκέφτομαι, αντικειμενικά προσεύχομαι.

Τη θεμελιώδη λακανική πρόταση ότι η ψυχανάλυση δεν εί
ναι μια ψυχολογία θα πρέπει να τη συλλάβουμε ως εξής: οι 
πλέον μύχιες πίστεις μας, ακόμα και τα πιο μύχια συναισθήμα- 
τά μας όπως η συμπόνια, το κλάμα, η θλίψη, το γέλιο, μπο-
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ρούν να μεταβιβαστούν, να εκχωρηθούν σε άλλους, δίχως να χά
σουν την ειλικρίνειά τους. Στο Σεμινάριο για την Ηθική της 
ψυχανάλνσης, ο Λακάν μιλά για τον ρόλο του Χορού στην κλα
σική τραγωδία: εμείς, οι θεατές, ερχόμαστε στο θέατρο ανήσυ
χοι, γεμάτοι καθημερινά προβλήματα, ανίκανοι να προσαρμο
στούμε ανεπιφύλακτα στα προβλήματα του έργου, να νιώσουμε 
δηλαδή το απαιτούμενο έλεος και φόβο -όμως δεν υπάρχει πρό
βλημα, υπάρχει ο Χορός, που νιώθει τη θλίψη και τη συμπόνια 
αντί για εμάς ή μάλλον, για την ακρίβεια, νιώθουμε τα απαι- 
τούμενα συναισθήματα διαμέσου του Χορού: «Ανακουφίζεστε 
τότε από όλες σας τις έγνοιες, ακόμα κι αν δεν νιώθετε τίπο
τα, ο Χορός θα νιώσει στη θέση σας» (Lacan, 1986, σ. 295).

Ακόμα κι αν εμείς, οι θεατές, απλώς παρακολουθούμε μισο- 
κοιμισμένοι το θέαμα, αντικειμενικά -για να χρησιμοποιήσου
με ξανά τη σταλινική έκφραση- εκτελούμε το καθήκον μας που 
απαιτεί να συμπάσχουμε με τους ήρωες. Στις αποκαλούμενες 
πρωτόγονες κοινωνίες απαντά το ίδιο φαινόμενο με τη μορφή 
των «μοιρολογιστρών», γυναικών που έχουν προσληφθεί για να 
κλάψουν αντί ημών: έτσι, διαμέσου του άλλου, εκπληρώνουμε 
το καθήκον του πένθους, ενώ μπορούμε να σπαταλήσουμε τον 
χρόνο μας σε περισσότερο κερδοφόρα ανδραγαθήματα -να διεκ- 
δικήσουμε μέρος της κληρονομιάς του αποθανόντος, για παρά- 

. δείγμα.
Προκειμένου όμως να αποφύγουμε την εντύπωση ότι αυτή 

η εξωτερίκευση, αυτή η μεταβίβαση των πιο μύχιων συναι
σθημάτων μας αποτελεί απλώς χαρακτηριστικό των αποκαλού- 
μενων πρωτόγονων σταδίων ανάπτυξης, ας θυμηθούμε ένα αρ- 
κετά σύνηθες φαινόμενο στα δημοφιλή τηλεοπτικά σόου ή σή- 

; ριαλ: «το γέλιο κονσέρβα». Μετά από μια ατάκα που υποτίθε-|· . "**■ |.... · ·.<â ·· · β >··μ. /.« . 1-1· »*#·' · 1

ται ότι είναι αστεία ή ευφυής, ακούμε το γέλιο καθώς και το 
. χειροκρότημα που εμπεριέχονται στην ίδια την εκπομπή -πρό
κ ειτα ι για το ακριβές αντίστοιχο του Χορού στην κλασική τρα
γωδία* εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε την «ζωντανή Αρχαι
ό τη τα » . Γιατί αυτό το γέλιο; Η πρώτη δυνατή απάντηση -ότι 
|Χρησιμεύει για να μας υπενθυμίσει πότε να γελάσουμε- έχειΚΙ> . ·
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αρκετό εν^°«ρέρον, επειδή προϋποθέτει το παράδοξο ότι το γέ
λιο ειν<Χ& ζ ^ η μ α  καθήκοντος και όχι κάποιου αυθόρμητου συ
ναισθήματος* όμως η απάντηση τούτη δεν επαρκεί, διότι συ
νήθως δεν γεχ<χμε> Η μοναδική ορθή απάντηση θα ήταν ότι ο 
Αλλος " ενσ(*ρκωμένος στην τηλεοπτική συσκευή- γελά αντί 
ημων. Ε τσ ι, ακόμα κι αν, ξεθεωμένοι από την ηλίθια δουλειά 
μιας σΧ-ληρης μέρας, δεν κάναμε τίποτε άλλο όλο το βράδυ από 
το να * οι>ταζαυμε μισοκοιμισμένοι την τηλεοπτική οθόνη, μπο
ρούμε εΧ των υστέρων να πούμε ότι αντικειμενικά, διαμέσου τού 
άλλου, ^ Ρ α<3Όζμε πραγματικά καλά.

Εαν ^εν λάβουμε υπόψη μας αυτό το αντικειμενικό καθε
στώς τ η ς  ^<*της, μπορεί να καταλήξουμε σαν τον τρελό τού 
γνωστού ανεκδότου ο οποίος νόμιζε ότι ήταν σπόρος καλαμπο
κιού. Α φ0  ̂ Ξέρασε κάποιο διάστημα σε μια ψυχιατρική κλινι
κή, τ ελ ι*ω ζ θεραπεύτηκε: ήξερε πια ότι δεν ήταν καλαμπόκι 
αλλα άνθρωπος. Πήρε λοιπόν εξιτήριο* πολύ σύντομα όμως 
επεστρεψε τ ρέχοντας και δήλωσε στους γιατρούς: «Συνάντησα 
μια κότ<* και φοβήθηκα ότι θα με φάει.» Οι γιατροί προσπά
θησαν ν# τον ηρεμήσουν: «Μα τι φοβάσαι; Τώρα πια ξέρεις ότι 
δεν είσαι σπορος καλαμποκιού αλλά άνθρωπος.» Ο τρελός απάν
τησε: «Μ α v<*t> βέβαια, εγώ το ξέρω ότι δεν είμαι πια σπόρος, 
η κότα όμως Το ξέρει;))

«Ο  Ν ό μ ° ζ  ε ίν α ι Ν ό μ ο ς»

Το δίδαγμα ^ ο υ  θα πρέπει να αντλήσουμε από τα παραπάνω 
όσον αφ ορά  τα  κοινωνικό πεδίο είναι, πρωτίστως, ότι η πίστη, 
μακραν του ν<* αποτελεί μια «μύχια», καθαρά νοητική κατά
σταση, ττάντο^ε  υλοποιείται στην πραγματική κοινωνική δρα
σ τ η ρ ι ό τ η τ α  μοξς: η π ίσ τη  υποστηρίζει τη φαντασίωση που ρυθ
μίζει την κ^»θ)νική πραγματικότη τα. Ας πάρουμε την περί
πτωση του Κ<£φκα; χ £γ εται συνήθως ότι, στο «ανορθολογικό» 
συμπαν τω ν μυθιστορημάτων του, έχει εκφράσει με «υπερβολι
κό», «φ<Χνταστ^κό», «υποκειμενικά διαστρεβλωμένο» τρόπο τη
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νεωτερική γραφειοκρατία και τη μοίρα του ατόμου στο πλαίσιό 
της. Υποστηρίζοντας κάτι τέτοιο παραβλέπουμε το κρίσιμο γε
γονός ότι ακριβώς αυτή η ((υπερβολή» αρθρώνει τη φαντασίω
ση η οποία ρυθμίζει τη λιμπιντική λειτουργία της ίδιας «πραγ- ' 
ματικής» γραφειοκρατίας.

Το αποκαλούμενο ((καφκικό σύμπαν» δεν είναι μια «φαντα- 
σιωτική εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας»* τουναντίον, 
είναι η mise en scene*  της φαντασίωσης πον ενεργεί στο κέν
τρο της ίδιας της κοινωνικής πραγματικότητας: όλοι ξέρουμε 
πολύ καλά ότι η γραφειοκρατία δεν είναι παντοδύναμη, όμως η 
«πραγματική» συμπεριφορά μας ενώπιον της γραφειοκρατικής 
μηχανής πάντοτε ήδη ρυθμίζεται από την πίστη στην παντο
δυναμία τη ς ... Σε αντίθεση με τη συνήθη «κριτική της ιδεολο
γίας», η οποία προσπαθεί να συναγάγει την ιδεολογική μορφή 
μιας καθορισμένης κοινωνίας από τη σύζευξη των πραγματικών 
κοινωνικών της σχέσεων, στόχος της αναλυτικής προσέγγισης 
είναι πρωτίστως η ιδεολογική φαντασίωση που ενεργεί στην 
ίδια την κοινωνική πραγματικότητα.

Αυτό που αποκαλούμε ((κοινωνική πραγματικότητα» αποτε
λεί εν τέλει μια ηθική κατασκευή: την υποβαστάζει ένα ορι
σμένο ως εάν (πράττουμε ως εάν να πιστεύαμε στην παντοδυ
ναμία της γραφειοκρατίας, ως εάν ο Πρόεδρος να ενσάρκωνε τη  
Λαϊκή Βούληση, ως εάν το Κόμμα να εξέφραζε το αντικειμε
νικό συμφέρον τής εργατικής τάξης...). Ευθύς μόλις χάνεται η 
πίστη (την οποία, ας μην το ξεχνάμε, δεν θα πρέπει επ ’ ουδε- 
νί να τη συλλαμβάνουμε σε ένα ((ψυχολογικό» επίπεδο: ενσαρ
κώνεται, υλοποιείται στην ίδια τη λειτουργία του κοινωνικού 
πεδίου), αποσυντίθεται ο ίδιος ο ιστός του κοινωνικού πεδίου. 
Αυτό το έχει ήδη αρθρώσει ο Πασκάλ, που υπήρξε βασικό ση
μείο αναφοράς για τον Αλτουσέρ στην προσπάθειά του να ανα
πτύξει την έννοια των ((ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους». 
Σύμφωνα με τον Πασκάλ, η εσωτερικότητα της ικανότητας 
συλλογισμού καθορίζεται από την εξωτερική, άνευ νοήματος

------------------  ̂ ι
*  Σκηνοθεσία, θέση επί σκηνής. (Σ .τ.μ .)
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«μηχανή» -αυτοματισμός του σημαίνοντος, του συμβολικού δι
κτύου όπου είναι εγκλωβισμένα τα υποκείμενα:

Καθότι δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τον εαυτό μας: εί
μαστε αυτόματα όσο και πνεύματα* ... Πόσο λίγα είναι τα 
αποδεδειγμένα πράγματα! Οι αποδείξεις πείθουν μονάχα το 
πνεύμα. Η συνήθεις διαμορφώνει τις πιο ισχυρές .και τις 
πιο πιστευτές αποδείξεις* αυτή μετακινεί το αυτόματο, που 
παρασύρει το απαλλαγμένο σκέψεων πνεύμα. (Pascal, 1966, 
σ. 274 / ελλ. μτφρ. σ. 186)

Εδώ ο Πασκάλ καταλήγει στον ίδιο τον λακανικό ορισμό τού 
ασυνειδήτου: ((το αυτόματο (δηλαδή το νεκρό, άνευ νοήματος 
γράμμα), που παρασύρει το πνεύμα ασυνείδητα».* Από αυτόν 
τον καταστατικά α-νόητο χαρακτήρα του Νόμου,'"συνεπάγεται 
ότι οφείλουμε να υπακούμε όχι επειδή είναι δίκαιος, καλός ή 
ακόμα και ευεργετικός, αλλά απλώς επειδή είναι ο νόμος -αυ
τή η ταυτολογία αρθρώνει τον φαύλο κύκλο της αυθεντίας του, 
το γεγονός ότι το έσχατο θεμέλιο της αυθεντίας του Νόμου έγ
κειται στη διαδικασία εκφοράς του:

Η συνήθεια εδραιώνει την ισότητα, μόνο και μόνο γιατί 
έγινε δεκτή* αυτό είναι το μυστικό θεμέλιο της αυθεντίας 
της. Όποιος την επαναφέρει στην αρχή της, την εκμηδενί
ζει. (Στο ίδιο, σ. 46 / ελλ. μτφρ. σ. 95)

Η μοναδική πραγματική υπακοή είναι λοιπόν ((εξωτερική»: η 
υπακοή από πεποίθηση δεν συνιστά πραγματική υπακοή διότι 
ήδη διαμεσολαβείται από την υποκειμενικότητά μας -δηλαδή 
δεν υπακούμε πραγματικά στην αυθεντία αλλά απλώς ακολου
θούμε την κρίση μας, η οποία μας λέει ότι αξίζει να την υπα-

* Για να φανεί πιο καθαρά το επιχείρημα του συγγραφέα, στο σημείο 
αυτό η μετάφραση του Πασκάλ γίνεται από τα αγγλικά. (Σ .τ.μ .)



[. κούμε εφόσον είναι, καλή, σοφή και ευεργετική... Αυτή η ανα- 
I στροφή ισχύει για την υπακοή μας στην εσωτερική αυθεντία τής 
I πίστης ακόμα περισσότερο απ’ όσο για τη σχέση μας με την 
ί; «εξωτερική» κοινωνική αυθεντία: ο Κίρκεργκωρ ήταν εκείνος 
; που έγραψε ότι το να πιστεύουμε στον Χριστό επειδή τον θεω

ρούμε σοφό ή καλό αποτελεί τρομερή βλασφημία -αντιθέτως, 
μόνον η πράξη της πίστης μάς επιτρέπει να αντιληφθούμε την κα
λοσύνη και τη σοφία του. Σίγουρα οφείλουμε να αναζητήσουμε 
ορθολογικούς λόγους ικανούς να στοιχειοθετήσουν την πίστη μας, 
την υπακοή μας στη θρησκευτική εντολή, αλλά η κρίσιμη θρη- 

; σκευτική εμπειρία έγκειται στο ότι οι λόγοι αυτοί αποκαλύπτον-§ * » · * · ·*-. · * 1 1 1 * * · · 9· -»«»% « , ·’·'·'*·■ /̂ ν·.·«·«|/·|

ται μόνον σε όσους ήδη πιστεύουν -βρίσκουμε λόγους που πιστο
ποιούν την πίστη μας επειδή ήδη πιστεύουμε· δεν πιστεύουμε 
επειδή έχουμε βρει επαρκείς λόγους να πιστέψουμε.

Η «εξωτερική» υπακοή στον Νόμο δεν συνιστά λοιπόν υπο
ταγή σε εξωτερική πίεση, στην αποκαλούμενη μη ιδεολογική 
«ωμή βία», αλλά υπακοή στην Εντολή στον βαθμό που είναι 
«ακατανόητη», που δεν κατανοείται, στον βαθμό που διατηρεί 
τον ((τραυματικό», «ανορθολογικό» χαρακτήρα της: μακράν από 
το να κρύβει την πλήρη αυθεντία του, αυτός ο τραυματικός μη 
ενσωματωμένος χαρακτήρας του Νόμου είναι ένας θετικός τον 
όρος. Συναντάμε εδώ το θεμελιώδες γνώρισμα της ψυχαναλυ
τικής έννοιας του νηερεγώ: ένα κέλευσμα το οποίο βιώνεται 
ως τραυματικό, «άνευ νοήματος», δηλαδή το οποίο δεν μπορεί 
να ενσωματωθεί στο συμβολικό σύμπαν του υποκειμένου. Προ- 
κειμένου όμως ο Νόμος να λειτουργήσει ((κανονικά», αυτό το 

^τραυματικό γεγονός ότι ((η συνήθεια εδραιώνει την ισότητα, 
μόνο και μόνο γιατί γίνεται δεκτή» -η  εξάρτηση του νόμου από 
τη διαδικασία εκφοράς του ή, για να χρησιμοποιήσουμε μιαν 
έννοια που ανέπτυξαν ο Λακλάου και η Μουφ, από τον ριζικά 
ενδεχομενικό χαρακτήρα του- οφείλει να απωθηθεί στο ασυ
νείδητο, μέσω της ιδεολογικής, φαντασιακής εμπειρίας τού 
((νοήματος» του Νόμου, της θεμελίωσής του στη Δικαιοσύνη, 
στην Αλήθεια (ή, με έναν περισσότερο νεωτερικό τρόπο, στη 
λειτουργικότητά του):
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, Θα ήταν λοιπόν καλό να υπακούουμε στους νόμους και στα 
: έθιμα, καθόσον συνιστούν νόμους... Αλλά ο λαός δεν είναι 

επιδεκτικός τοιαύτης διδαχής* κι έτσι πιστεύοντας ότι η α
λήθεια μπορεί να βρεθεί, κι ότι ενυπάρχει στους νόμους και 
στα έθιμα, τα υποστηρίζει, κι εκλαμβάνει την αρχαιότη
τά τους ως απόδειξη της αλήθειας τους (και όχι της ανα
ληθούς αυθεντίας τους). (Pascal, 1966, σ. 216 / ελλ. μτφρ. 
σ. 109)

Είναι εξαιρετικά ενδεικτικό ότι βρίσκουμε την ίδια ακριβώς 
διατύπωση στη Δίκη του Κάφκα, στο τέλος της συζήτησης 
ανάμεσα στον Κ. και στον ιερέα:

«Δεν συμφωνώ μ’ αυτή την άποψη», είπε ο Κ., κουνώντας 
το κεφάλι του. ((Αν τη δεχτεί κανείς, είναι αναγκασμένος 
να θεωρήσει πως όσα λέει ο φύλακας είναι αληθινά, πράγ
μα που δε στέκει, εσύ ο ίδιος το απέδειξες προηγουμένως». 
«Όχι», είπε ο ιερέας. «Δεν είμαστε αναγκασμένοι να τα 
θεωρήσουμε σαν αληθινά αλλά σαν αναγκαία.» ((Θλιβερό 
συμπέρασμα», είπε ο Κ. «Τότε το ψέμα γίνεται παγκό
σμιος νόμος.» (Kafka, 1985, σ. 243 / ελλ. μτφρ. σ. 227)

Συνεπώς, «απωθημένη» δεν είναι μια κάποια σκοτεινή κατα
γωγή του Νόμου αλλά το ίδιο το γεγονός ότι ο Νόμος δεν θα 

Γ , πρέπει να γίνεται αποδεκτός ως αληθής αλλά μόνον ως αναγ
καίος -το  γεγονός ότι η αυθεντία του στερείται αλήθειας. Η 
αναγκαία δομική αυταπάτη που ωθεί τους ανθρώπους να πι
στεύουν ότι η αλήθεια μπορεί να ανευρεθεί στους νόμους περι
γράφει με ακρίβεια τον μηχανισμό της μεταβίβασης', η μεταβί
βαση είναι η υπόθεση ότι υπάρχει Αλήθεια, Νόημα πίσω από 
το ηλίθιο, τραυματικό, ασυνάρτητο γεγονός του Νόμου. Με άλ
λα λόγια, η ((μεταβίβαση» κατονομάζει τον φαύλο κύκλο τής 
πίστης: οι λόγοι για τους οποίους οφείλουμε να πιστεύουμε εί
ναι πειστικοί μόνο για όσους ήδη πιστεύουν. Το κομβικό κεί
μενο του ΓΙασκάλ όσον αφορά το ζήτημα ετούτο είναι το διά-
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σημο απόσπασμα 233 περί της αναγκαιότητας του στοιχήμα
τος* το πρώτο, μεγαλύτερο τμήμα του περιέχει μιαν εκτενή 
απόδειξη του λόγου για τον οποίο είναι ορθολογικά φρόνιμο να 
«στοιχηματίσουμε στον Θεό))* όμως το επιχείρημα αυτό ακυ
ρώνεται από την ακόλουθη παρατήρηση του φανταστικού συνο
μιλητή τού Πασκάλ:

-  Ναι* αλλά έχω τα χέρια μου δεμένα και φραγμένο το στό
μα* με αναγκάζουν να στοιχηματίσω και δεν με αφήνουν 
ελεύθερο* δεν με αφήνουν ήσυχο καθόλου. Και το φυσικό μου 
δεν μου επιτρέπει να πιστέψω. Τι θέλετε λοιπόν να κάνω;

-Α υτό είναι αλήθεια. Μάθετε όμως ότι η αδυναμία σας 
να πιστέψετε, μια κι εκεί σας ωθεί ο Λόγος, και παραταύ- 
τα δεν πείθεστε, πηγάζει από τα πάθη σας. Πασχίστε λοι
πόν να πειστείτε, όχι με την επαύξηση των αποδείξεων πε
ρί Θεού, αλλά με την περιστολή των παθών. Θέλετε να πι
στέψετε, και αγνοείτε την οδό* θέλετε να γιατρευτείτε από 
την απιστία, και ζητάτε τα φάρμακα: πληροφορηθείτε τα 
από κείνους που ήταν δέσμιοι όπως εσείς και τώρα στοιχη
ματίζουν όλο το έχει τους* είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν 
την οδό που θα θέλατε ν’ ακολουθήσετε, και θεραπεύτηκαν 
από το κακό από το οποίο θέλετε κι εσείς να θεραπευτεί
τε. Μιμηθείτε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν κι αυτοί: 
φέρονται στα πάντα σαν πιστοί, παίρνουν το αγιασμένο νε
ρό, κάνουν λειτουργίες κτλ. Φυσικά, το ίδιο πράγμα θα σας 
κάνει να πιστέψετε και θα σας κτηνοποιήσει...

- Τ ι  κακό θα σας βρει αν ακολουθήσετε αυτή την οδό;
Θα είστε πιστός, τίμιος, ταπεινός, ευγνώμων, αγαθοεργός, 
ειλικρινής φίλος, αυθεντικός. Στην πραγματικότητα, δε θα 
μετέχετε στις βδελυρές απολαύσεις, στη δόξα, στις ηδονές 
-αλλά μήπως δε θα έχετε άλλες; Σας δηλώνω ότι θα κερ
δίσετε τέτοιες σε τούτη τη ζωή, και, σε κάθε βήμα σας 
πάνω σε αυτό το δρόμο, θα δείτε τόσο διάφορο, και τόσο 
θα σας φανεί μηδαμινό αυτό που ποντάρετε, ώστε τελικά 
θ’ αναγνωρίσετε ότι στοιχηματίζετε για κάτι βέβαιο για το
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οποίο δε θυσιάσατε τίποτα. (Pascal, 1966, σσ. 152-153 / ελλ.
μτφρ. σσ. 180-181)

Νά, λοιπόν, πώς απαντά τελικώς ο Πασκάλ: αφήστε την ορθο
λογική επιχειρηματολογία και υποταχθείτε απλώς στο ιδεολογι
κό τελετουργικό, αποκτηνωθείτε επαναλαμβάνοντας τις άνευ 
νοήματος χειρονομίες, πράξτε ως εάν να πιστεύατε ήδη... και 
η πίστη θα έρθει μόνη της.

Μακράν από το να περιορίζεται στον Χριστιανισμό, αυτό το 
μονοπάτι προς την ιδεολογική μεταστροφή έχει καθολική εμβέ
λεια, και γ ι’ αυτό ήταν πολύ δημοφιλές στους κύκλους των 
γάλλων κομμουνιστών, σε μιαν ορισμένη εποχή. Η μαρξιστική 
εκδοχή τής θεματικής του «στοιχήματος» έχει ως εξής: ο 
αστός διανοούμενος έχει τα χέρια του δεμένα και το στόμα 
σφραγισμένο. Φαινομενικά είναι ελεύθερος, δέσμιος αποκλει
στικά των επιχειρημάτων του Λόγου του, αλλά στην πραγμα
τικότητα τον εμποτίζουν οι αστικές προκαταλήψεις. Οι προκα
ταλήψεις αυτές δεν τον αφήνουν, με συνέπεια να μην μπορεί να 
πιστέψει στο νόημα της ιστορίας, στην ιστορική αποστολή τής 
εργατικής τάξης. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει;

Ιδού η απάντηση: αρχικά, θα έπρεπε τουλάχιστον να ανα
γνωρίσει την αδυναμία του, την ανικανότητά του να πιστέψει 
στο Νόημα της ιστορίας* ακόμα κι αν ο Λόγος του ρέπει προς 
την αλήθεια, τα πάθη και οι προκαταλήψεις του, προϊόντα τής 
ταξικής του θέσης, τον εμποδίζουν να τη δεχτεί. Συνεπώς δεν 
θα πρέπει να επιδίδεται στην απόδειξη της αλήθειας της ιστο
ρικής αποστολής της εργατικής τάξης αλλά μάλλον να μάθει να 
καθυποτάσσει τα μικροαστικά πάθη και τις προκαταλήψεις του. 
Θα πρέπει να διδαχθεί από εκείνους οι οποίοι, ενώ κάποτε 
ήταν εξίσου αδύναμοι μ ’ αυτόν, τώρα είναι έτοιμοι να διακινδυ
νεύσουν για την επαναστατική Τπόθεση. Θα πρέπει να μιμη- 
θεί τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν: συμπεριφέρονταν σαν να 
πίστευαν πράγματι στην αποστολή της εργατικής τάξης, έγι- 
ναν ενεργά μέλη του Κόμματος, συγκέντρωσαν χρήματα για να 
βοηθήσουν τους απεργούς, για τη διάδοση του εργατικού κινή-
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ματος και ούτω καθεξής. Αυτό τους αποκτήνωσε και, με τρό
πο φυσικό, τους οδήγησε στην πίστη. Και πράγματι, σε τι

* τους έβλαψε η επιλογή αυτής της πορείας; Έγιναν πιστοί, αγα
θοεργοί, ειλικρινείς και ευγενείς... Η αλήθεια είναι ότι χρειά
στηκε να απαρνηθούν μερικές επιβλαβείς μικροαστικές ηδονές,// 
την εγωκεντρική διανοουμενίστικη επιπολαιότητά τους, την 
ψευδή τους. αίσθηση περί ατομικής ελευθερίας, αλλά από την 
άλλη πλευρά -και παρά την πραγματολογική αλήθεια της πί
στης τους- κέρδισαν πολλά: ζουν μια ζωή με νόημα, απελευθε
ρωμένη από τις αμφιβολίες και την αβεβαιότητα* και την κα
θημερινή τους δραστηριότητα τη συνοδεύει η συνείδηση ότι συ
νεισφέρουν το κατιτί τους στη μεγάλη και ευγενή Υπόθεση.

Εκείνο που διαφοροποιεί την πασκαλιανή «συνήθεια» από 
την ανούσια συμπεριφοριστική σοφία («το περιεχόμενο της πί
στης σου εξαρτάται από την πρακτική συμπεριφορά σου») εί
ναι το παράδοξο καθεστώς της πίστης πριν από την πίστη : α
κολουθώντας μια συνήθεια, το υποκείμενο πιστεύει δίχως να το 
ξέρει, οπότε η τελική μεταστροφή είναι απλώς μια τυπική 
πράξη μέσω της οποίας αναγνωρίζει ότι ήδη πίστευε. Με άλ
λα λόγια, από τη συμπεριφοριστική ανάγνωση της πασκαλια- 
νής ((συνήθειας» διαφεύγει το κρίσιμο γεγονός ότι η εξωτερική 
συνήθεια αποτελεί πάντοτε ένα υλικό υποστήριγμα του ασυνει
δήτου του υποκειμένου. Το κύριο επίτευγμα της ταινίας του Μά- 
ρεκ Κανιέβσκα Another country [Μια άλλη χώρα] είναι ότι κα
ταδεικνύει, με τρόπο ευαίσθητο και εκλεπτυσμένο, αυτό το επι
σφαλές καθεστώς τού ((να πιστεύεις δίχως να το ξέρεις» -ακρι
βώς όσον αφορά τη μεταστροφή στον κομμουνισμό.

Το Μια άλλη χώρα είναι μια ταινία ά clef*  για τη σχέση 
δύο φοιτητών του Καίμπριτζ, του κομμουνιστή Τζουντ (το μο
ντέλο είναι ο Τζων Κόρνφορντ, είδωλο της φοιτητικής Αριστε- 
ράς της Οξφόρδης, που πέθανε στην Ισπανία το 1936) και του 
πλούσιου ομοφυλόφιλου Γκάι Μπένετ, ο οποίος γίνεται αργότε-

*  Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, της οποίας οι ήρωες είναι 
υπαρκτά πρόσωπα. (Σ .τ.μ .)
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ρα κατάσκοπος των Ρώσων και αφηγείται αναδρομικά την 
ιστορία σε έναν άγγλο δημοσιογράφο που τον επισκέπτεται στη  
μοσχοβίτικη εξορία του (πραγματικό μοντέλο είναι βέβαια ο 
Γκάι Μπέρτζες). Δεν υπάρχει σεξουαλική σχέση μεταξύ τους* 
ο Τζουντ είναι ο μόνος που παραμένει αδιάφορος απέναντι στη 
γοητεία του Γκάι («η εξαίρεση στον κανόνα Μπένετ», όπως το 
θέτει ο Γκάι): γ ι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αποτελεί για τον 
Γκάι το σημείο μεταβιβαστικής ταύτισής του.

Η δράση λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον του «δημόσιου 
πανεπιστημίου» της δεκαετίας του 1930: πατριωτικές κενολο
γίες, τρομοκρατία των φοιτητοπατέρων («θεών») πάνω στους 
απλούς φοιτητές* εντούτοις, όλη αυτή η τρομοκρατία έχει κά
τι το μη δεσμευτικό, το χαλαρό, το όχι εντελώς σοβαρό* πε
ριβάλλεται από μια ατμόσφαιρα διασκεδαστικής παρωδίας η 
οποία συγκαλύπτει ένα σύμπαν όπου η απόλαυση όντως βασι
λεύει σε όλη της την αισχρότητα, πάνω απ’ όλα με τη μορφή 
ενός περίπλοκου δικτύου ομοφυλοφιλικών σχέσεων -η  αληθινή 
τρομοκρατία είναι μάλλον η ανυπόφορη πίεση της απόλαυσης. 
Αυτός είναι ο λόγος που η Οξφόρδη και το Καίμπριτζ πρό- 
σφεραν, κατά τη δεκαετία του τριάντα, ένα τόσο πρόσφορο π ε
δίο στην KGB: όχι μόνον εξαιτίας του_ «συμπλέγματος ενοχής» 
πλούσιων φοιτητών που τόσο καλά τα περνούσαν εν μέσω οι
κονομικής και κοινωνικής κρίσης, αλλά πρωτίστως εξαιτίας αυ
τής της αποπνικτικής ατμόσφαιρας απόλαυσης, της οποίας η 
αδράνεια δημιουργεί μιαν ανυπόφορη ένταση, μιαν ένταση που 
μόνο μια «ολοκληρωτική» έκκληση για παραίτηση από την 
απόλαυση θα μπορούσε να τη διαλύσει -σ τη  Γερμανία, ήταν ο 
Χίτλερ εκείνος που ήξερε πώς να καταλάβει τη θέση εκφοράς 
αυτής της έκκλησης, ενώ στην Αγγλία οι κυνηγοί της KGB εί
χαν τις καλύτερες επιδόσεις, τουλάχιστον μεταξύ των φοιτητών 
της ελίτ.

Η ταινία αξίζει να αναφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο 
απεικονίζει τη  μεταστροφή του Γκάι* την κομψότητά της μαρ
τυρεί το γεγονός ότι δεν την απεικονίζει αλλά απλώς εκθέτει 
όλα τα στοιχεία που οδηγούν σ ’ αυτήν. Δηλαδή, το φλασμπάκ
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στη δεκαετία του ’30, το κυρίως μέρος της ταινίας, σταματά 
ακριβώς τη στιγμή που ο Γκάι έχει ήδη προσηλυτιστεί, μολο
νότι δεν το ξέρει ακόμα -η  ταινία είναι αρκετά εκλεπτυσμένη 
ώστε να παρακάμψει την τυπική πράξη της μεταστροφής* δια
κόπτει το φλασμπάκ σε μια κατάσταση ανάλογη μ ’ εκείνην 
όπου κάποιος είναι ήδη ερωτευμένος αλλά δεν το έχει ακόμα 
συνειδητοποιήσει, και γ ι’ αυτό εκφράζει τον έρωτά του με τη 
μορφή μιας άκρως κυνικής συμπεριφοράς και αμυντικής επιθε
τικότητας προς το άτομο με το οποίο είναι ερωτευμένος.

Ποια είναι, λοιπόν, η λύση του δράματος; Σε τούτη την κα
τάσταση αποπνικτικής απόλαυσης, αντιδιαστέλλονται δύο δυ
νατές αντιτιθέμενες αντιδράσεις: η παραίτηση του Τζουντ, ο 
ανοικτά διακηρυγμένος κομμουνισμός του (γι’ αυτό δεν θα μπο
ρούσε να γίνει πράκτορας της KGB) και, από την άλλη, ο Γκάι 
ως εκπρόσωπος του ακραίου, σάπιου ηδονισμού του οποίου 
όμως το παιχνίδι αρχίζει να καταρρέει (οι «θεοί» τον εξευτέλι
σαν με έναν τελετουργικό ξυλοδαρμό, επειδή ο προσωπικός 
εχθρός του, ένας πατριώτης αριβίστας, αποκάλυψε την ομοφυ- 
λοφιλική σχέση του με έναν νεότερο φοιτητή* έτσι, ο Γκάι 
έχασε την ευκαιρία να γίνει ο ίδιος «θεός» την επόμενη χρο
νιά, όπως του είχαν υποσχεθεί). Στο σημείο αυτό, ο Γκάι συ
νειδητοποιεί το γεγονός ότι η σχέση μεταβίβασης με τον 
Τζουντ προσφέρει το κλειδί για να ξεπεράσει την αδύνατη κα
τάστασή του: αυτό το υποδηλώνουν με ωραίο τρόπο δύο λε
πτομέρειες.

Πρώτον, καταλογίζει στον Τζουντ ότι δεν έχει απελευθερω
θεί από τις αστικές προκαταλήψεις -παρά τα λόγια περί ισό
τητας και αδελφοσύνης, εξακολουθεί να πιστεύει ότι «ορισμέ
νοι άνθρωποι είναι καλύτεροι από κάποιους άλλους εξαιτίας τού 
τρόπου που κάνουν έρωτα»* κοντολογίς, συλλαμβάνει την ασυ
ναρτησία, την έλλειψη του υποκειμένου προς το οποίο αισθάνε
ται μεταβίβαση. Δεύτερον, αποκαλύπτει στον αφελή Τζουντ 
τον ίδιο τον μηχανισμό της μεταβίβασης: ο Τζουντ νομίζει ότι 
η πίστη του στην αλήθεια του κομμουνισμού απορρέει από την 
ενδελεχή μελέτη του της ιστορίας και των κειμένων του Μαρξ,
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κάτι στο οποίο ο Γκάι απαντά: «Δεν είσαι κομμουνιστής επει
δή καταλαβαίνεις τον Μαρξ, καταλαβαίνεις τον Μαρξ επειδή 
είσαι κομμουνιστής!» -δηλαδή, ο Τζουντ καταλαβαίνει τον 
Μαρξ επειδή υποθέτει εκ των προτέρων ότι ο Μαρξ κομίζει τη  
γνώση που επιτρέπει την πρόσβαση στην αλήθεια της ιστορίας, 
σαν τον χριστιανό πιστό ο οποίος δεν πιστεύει στον Χριστό 
επειδή έχει πειστεί από θεολογικά επιχειρήματα αλλά, αντιθέ- 
τως, είναι δεκτικός στα θεολογικά επιχειρήματα επειδή τον 
έχει ήδη φωτίσει η χάρις της πίστης.

Μια πρώτη, αφελής προσέγγιση θα συμπέραινε ότι, εξαιτίας 
των δύο αυτών γνωρισμάτων, ο Γκάι βρίσκεται στα πρόθυρα 
της απελευθέρωσής του από τη μεταβίβασή του στον Τζουντ 
(συλλαμβάνει την ασυναρτησία του, και μάλιστα ξεσκεπάζει 
τον ίδιο τον μηχανισμό της μεταβίβασης). Μολαταύτα, αληθεύ
ει ακριβώς το αντίθετο: τα δύο παραπάνω γνωρίσματα επιβε
βαιώνουν μόνον πως ((όσοι δεν είναι κορόιδα πλανώνται» (les 
non-dupes errent)y όπως θα έλεγε ο Λακάν. Ακριβώς ως κά
ποιος «που ξέρει», ο Γκάι είναι εγκλωβισμένος στη μεταβίβα
ση -και οι δύο μομφές τις οποίες απευθύνει στον Τζουντ απο
κτούν το νόημά τους αποκλειστικά με φόντο το γεγονός ότι η 
σχέση του μαζί του είναι ήδη μεταβιβαστική (όπως με τον 
αναλυόμενο ο οποίος βρίσκει τόση ευχαρίστηση στο να ανακα
λύπτει τις μικρές αδυναμίες και τα λάθη του αναλυτή του, ακρι
βώς επειδή η μεταβίβαση ήδη λειτουργεί).

Την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Γκάι αμέσως πριν 
από τη μεταστροφή του, την κατάσταση ακραίας έντασης, την 
αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο η δική του απάντηση στη  
μομφή του Τζουντ ότι ευθύνεται ο ίδιος για τους μπελάδες του 
(αν είχε σταθεί λίγο διακριτικός και είχε κρύψει την ομοφυλο
φιλία του αντί να τη διατυμπανίζει προκλητικά και αψήφιστα, 
δεν θα είχε συμβεί η δυσάρεστη αποκάλυψη που τον κατέστρε
ψε): «Τπάρχει καλύτερη κάλυψη για κάποιον σαν του λόγου μου 
από την πλήρη αδιακρισία και απρέπεια;» Πρόκειται για έναν 
ιδιαίτερα λακανικό ορισμό της απάτης στην κατεξοχήν ανθρώ
πινη διάστασή της, όπου εξαπατάμε τον Άλλον μέσω της ίδιας
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της Αλήθειας: σε ένα σύμπαν όπου όλοι αναζητάμε το αληθινό 
πρόσωπο κάτω από το προσωπείο, ο καλύτερος τρόπος να πα
ραπλανήσουμε είναι να φορέσουμε το προσωπείο της ίδιας της 
αλήθειας. Είναι όμως αδύνατον να διατηρήσει κανείς την πλή
ρη σύμπτωση του προσωπείου και της αλήθειας: μακράν από 
το να μας προσφέρει ένα είδος «άμεσης επαφής με τους συ
νανθρώπους μας», αυτή η σύμπτωση καθιστά την κατάσταση 
ανυπόφορη* κάθε επικοινωνία είναι αδύνατη επειδή είμαστε εξ 
ολοκλήρου απομονωμένοι ακριβώς μέσω της αποκάλυψης -sine 
qua non της επιτυχούς επικοινωνίας είναι μια ελάχιστη από
σταση ανάμεσα σ ’ εκείνο που φαίνεται και σε ό,τι κρύβεται πί
σω του.

Συνεπώς, πραγματική διέξοδο προσφέρει μόνον η πίστη στην 
υπερβατική ((άλλη χώρα» (στον κομμουνισμό) και στη συνωμο
σία (στο να γίνει πράκτορας της KGB), κάτι που εισάγει ένα ρι
ζικό χάσμα μεταξύ προσωπείου και αληθινού προσώπου. 'Οταν 
λοιπόν, στην τελική σκηνή του φλασμπάκ, ο Τζουντ και ο Γκάι 
διασχίζουν το προαύλιο του κολεγίου, ο Γκάι είναι ήδη πιστός: 
το πεπρωμένο του έχει σφραγιστεί, έστω κι αν δεν το ξέρει 
ακόμα. Τα εισαγωγικά λόγια του, «Δεν θα ’ταν υπέροχο αν ο 
κομμουνισμός ήταν όντως αληθινός;» αποκαλύπτουν την πίστη 
του, η οποία επί του παρόντος αντιπροσωπεύεται από/μεταβι- 
βάζεται σε έναν άλλον -κ ι έτσι μπορούμε να περάσουμε αμέσως 
στη μοσχοβίτικη εξορία, μερικές δεκαετίες αργότερα, όπου η 
ανάμνηση του κρίκετ αποτελεί το μοναδικό υπόλειμμα απόλαυ
σης που δένει τον γέρο και ανάπηρο Γκάι με τη χώρα του.

Ο Κάφκα} κριτικός τον Αλτονσέρ

Η εξωτερικότητα της συμβολικής μηχανής (του «αυτόματου») 
δεν είναι συνεπώς αποκλειστικά εξωτερική: αποτελεί ταυτο
χρόνως τον τόπο όπου η μοίρα των εσωτερικών, των πιο ((ει
λικρινών» και «μύχιων» πίστεών μας τίθεται επί σκηνής και 
αποφασίζεται εκ των προτέρων. 'Οταν υποβαλλόμαστε στον μη-
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χανισμό ενός θρησκευτικού τελετουργικού, ήδη πιστεύουμε δί
χως να το ξέρουμε* η πίστη μας ήδη υλοποιείται στο εξωτερι
κό τελετουργικό* με άλλα λόγια, ήδη πιστεύουμε ασυνείδητα, 
επειδή από τον εξωτερικό αυτόν χαρακτήρα της συμβολικής 
μηχανής μπορούμε να εξηγήσουμε το καθεστώς του ασυνειδή
του ως ριζικά εξωτερικού -το  καθεστώς του ως νεκρού_γράμ- 
ματος. Η πίστη είναι μια υπόθεση υπακοής στο νεκρό, ακατα- 

;*/■ νόητο γράμμα. Ακριβώς αυτό το βραχυκύκλωμα ανάμεσα στη 
Γή μύχια πίστη και την εξωτερική «μηχανή» αποτελεί τον πλέον 

ανατρεπτικό πυρήνα της θεολογίας τού Πασκάλ.
Σ τη  θεωρία του για τους Ιδεολογικούς Μηχανισμούς του 

Κράτους (Althusser, 1976), ο Αλτουσέρ έδωσε βέβαια μιαν επε
ξεργασμένη, σύγχρονη εκδοχή αυτής της πασκαλιανής «μηχα
νής»* όμως το αδύνατο σημείο της θεωρίας του έγκειται στο 
ότι ούτε ο ίδιος ούτε η σχολή του κατάφεραν να σκεφτούν μέ
χρι τέλους τη σύνδεση ανάμεσα στους Ιδεολογικούς Μηχανι
σμούς του Κράτους και την ιδεολογική έγκληση: πώς «εσωτε- 
ρικεύεται» ο Ιδεολογικός Μηχανισμός του Κράτους (η πασκα- 
λιανή «μηχανή», ο σημαίνων αυτοματισμός), πώς επιφέρει την 
ιδεολογική πίστη σε μιαν Υπόθεση και την αλληλένδετη επί
πτωση υποκειμενοποίησης, την αναγνώριση από κάποιον της 
ιδεολογικής του θέσης; Όπως είδαμε, η απάντηση στο ερώτη- 

\ μα ετούτο είναι ότι η εξωτερική μηχανή των κρατικών Μηχα- 
) νισμών ασκεί τη δύναμή της μόνον εφόσον, στην ασυνείδητη 

οικονομία του υποκειμένου, βιώνεται ως ένα τραυματικό, άνευ 
νοήματος κέλευσμα. Ο Αλτουσέρ κάνει λόγο μόνο για τη δια
δικασία της ιδεολογικής έγκλησης διαμέσου της οποίας η συμ
βολική μηχανή τής ιδεολογίας «εσωτερικεύεται» στην ιδεολογι
κή εμπειρία του Νοήματος και της Αλήθειας. Μπορούμε όμως 
να διδαχθούμε από τον Πασκάλ ότι, εξαιτίας μιας δομικής αναγ
καιότητας, αυτή η «εσωτερίκευση» ουδέποτε _ επιτυγχάνεται 
πλήρως, ότι πάντοτε παραμένει προσκολλημένο σ ’ αυτήν ένα 
κατάλοιπο, ένα υπόλειμμα, μια κηλίδα τραυματικής ανορθολο- 
γικότητας και απουσίας νοήματος, και ότι το υπόλειμμα αυτό, 
μακράν τού να παρεμποδίζει την πλ,ήρη υποταγή του υποκει-
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μένου στην ιδεολογική εντολή, συνιστά τον ίδιο της τον όρο: 
ακριβώς αυτό τα. μη ενσωματωμένο πλεόνασμα του άνευ νοή
ματος τραυματισμού αποδίδει στον Νόμο την άνευ όρων αυθεν
τία-του’ με άλλα λόγια, εφόσον διαφεύγει του ιδεολογικού νοή
ματος, αυτό στηρίζει ό,τι θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε 
ιδεολογική juis-sense, απόλαυση-σε-νόημα, η οποία προσιδιάζει 
στην ιδεολογία.

Η αναφορά του ονόματος του Κάφκα δεν ήταν τυχαία: σε 
σχέση με το ζήτημα της ιδεολογικής jouw-sens, μπορούμε να 
πούμε ότι ο Κάφκα αναπτύσσει ένα zfoo^.avant.la lettre κριτι
κής στον Αλτουσέρ, καθώς μας επιτρέπει να δούμε τι συγκρο
τεί το χάσμα ανάμεσα στη «μηχανή» και την «εσωτερίκευσή» 
τ η ς .Ή  «ανορθολογική» γραφειοκρατία του Κάφκα, αυτός ο τυ
φλός, γιγαντιαίος και άνευ νοήματος μηχανισμός, δεν είναι άρα
γε ακριβώς ο,.. Ιδεολογικός Μηχανισμός του Κράτους με τον 
οποίο έρχεται αντιμέτωπο ένα υποκείμενο προτού λάβει χώρα 
οποιαδήποτε ταύτιση, οποιαδήποτε αναγνώριση, οποιαδήποτε 
υποκειμενοποίηση; Τι μπορούμε λοιπόν να μάθουμε από τον 
Κάφκα;
• Σ ε μια πρώτη προσέγγιση, μια έγκληση βρίσκεται στην 
αφετηρία των μυθιστορημάτων του: το καφκικό υποκείμενο εγ- 
καλείται από μια μυστηριώδη γραφειοκρατική οντότητα (τον 
Νόμο, το Κάστρο). Όμως η έγκληση αυτή έχει μια κάπως πα
ράξενη όψη: αποτελεί ούτως ειπείν μιαν έγκληση δίχως ταύτι- 
ση/υποκειμενοποίηση’ δεν μας προσφέρει μιαν Τπόθεση, μιαν 
Αιτία για να ταυτιστούμε μαζί της -τ ο  καφκικό υποκείμενο εί
ναι το υποκείμενο που ψάχνει απεγνωσμένα ένα γνώρισμα για 
να ταυτιστεί μαζί του, δεν καταλαβαίνει το νόημα του καλέ
σματος του Άλλου.

Αυτή είναι η διάσταση την οποία παραβλέπει η αλτουσε- 
ριανή σύλληψη της έγκλησης: πριν από τον εγκλωβισμό στην 
ταύτιση, στη συμβολική αναγνώριση/παραγνώριση, το υπο
κείμενο ($ ) βρίσκεται παγιδευμένο από τον Άλλον μέσω ενός 
παράδοξου αντικειμένου-αιτίου επιθυμίας εντός του (α), μέσω 
αυτού του μυστικού που υποτίθεται ότι κρύβεται στον Άλλον:
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$θ α  -η  λακανική φόρμουλα της φαντασίωσης. Τι σημαίνει, 
ακριβέστερα, ο ισχυρισμός ότι η ιδεολογική φαντασίωση δομεί 
την ίδια την πραγματικότητα; Ας το εξηγήσουμε ξεκινώντας 
από τη θεμελιώδη λακανική θέση σύμφωνα με την οποία, στην 
αντίθεση μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, η φαντασίωση 
βρίσκεται από την πλευρά της πραγματικότητας: αποτελεί, 
όπως είπε κάποτε ο Λακάν, το στήριγμα που προσδίδει συνο
χή σε ό,τι αποκαλούμε «πραγματικότητα».

Στο σεμινάριο για τις Τέσσερις θεμελιακές έννοιες της ψυ
χανάλυσης, η παραπάνω θέση αναπτύσσεται μέσω μιας ερμη
νείας του γνωστού ονείρου για το «παιδί που καίγεται»:

Ένα πατέρας αγρυπνούσε μέρες και νύχτες στο κρεβάτι τού 
άρρωστου παιδιού του. Όταν το παιδί πέθανε, πήγε να ανα
παυτεί στο διπλανό δωμάτιο, άφησε όμως ανοιχτή την πόρ
τα, για να βλέπει προς τον χώρο με το φέρετρο του παιδιού 
του, που περιστοιχιζόταν από μεγάλα κεριά. Ένας ηλικιω
μένος άντρας κλήθηκε να φυλάξει τον νεκρό* κάθεται πλάι 
του μουρμουρίζοντας προσευχές. Ο πατέρας, αφού κοιμήθη
κε μερικές ώρες, ονειρεύτηκε ότι το παιδί στέκεται πλάι 
στο κρεβάτι του, τον πιάνει από το μπράτσο του και του 
ψιθυρίζει επικριτικά: Πατέρα, δεν βλέπεις ότι καίγομαι; 
Ξύπνησε και είδε μια φωτεινή λάμψη προερχόμενη από το 
δωμάτιο του νεκρού* τρέχει και βρίσκει τον γηραιό φύλακα 
αποκοιμισμένο, ενώ τα σάβανα και ένα μπράτσο του μονά- 
κριβου νεκρού είχαν καεί από ένα αναμμένο κερί που είχε 
πέσει. (Freud, 1977, σ. 652 / ελλ. μτφρ. σ. 445)

Η συνήθης ερμηνεία του ονείρου αυτού βασίζεται στη θέση ότι 
μία από τις λειτουργίες του ονείρου συνίσταται στο να δώσει 
στον ονειρευόμενο τη δυνατότητα να παρατείνει τον ύπνο του. 
Ο κοιμώμενος εκτίθεται αίφνης σε μιαν εξωτερική ενόχληση, 
ένα ερέθισμα προερχόμενο από την πραγματικότητα (το κου
δούνισμα ενός ξυπνητηριού, έναν χτύπο στην πόρτα ή, στην 
προκειμένη περίπτωση, τη μυρωδιά του καπνού) και, για να
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παρατείνει, τον ύπνο του, κατασκευάζει διαμιάς ένα όνειρο: μια 
μικρή σκηνή, μια σύντομη ιστορία που περιλαμβάνει αυτό το 
ενοχλητικό στοιχείο. Εντούτοις, η εξωτερική ενόχληση σύντομα 
γίνεται πολύ ισχυρή και το υποκείμενο ξυπνά.

Η λακανική ανάγνωση έρχεται σε άμεση αντίθεση με την 
προηγηθείσα ερμηνεία. Το υποκείμενο δεν ξυπνά όταν η εξω
τερική ενόχληση γίνεται πολύ ισχυρή* η λογική της αφύπνισής 
του είναι εντελώς διαφορετική. Πρώτα κατασκευάζει ένα όνει
ρο, μιαν ιστορία που του δίνει τη δυνατότητα να παρατείνει τον 
ύπνο του, να αποφύγει να ξυπνήσει και να αντικρίσει την πραγ
ματικότητα. Όμως το πράγμα, που συναντά στο όνειρο, η πραγ
ματικότητα της επιθυμίας του, το λακανικό Πραγματικό -στην 
περίπτωσή μας, η πραγματικότητα της μομφής του παιδιού 
στον πατέρα του, «Δεν βλέπεις ότι καίγομαι;», που υπαινίσσε
ται τη θεμελιακή ενοχή του πατέρα- είναι τρομακτικότερο από 
την αποκαλούμενη εξωτερική πραγματικότητα, και γ ι’ αυτό 
ξυπνά: για να διαφύγει από το Πραγματικό της επιθυμίας του, 
το οποίο ανακοινώνεται στο τρομακτικό όνειρο. Διαφεύγει στην 
αποκαλούμενη πραγματικότητα προκειμένου να μπορέσει να 
συνεχίσει να κοιμάται, να διατηρήσει την τύφλωσή του, να 
αποφύγει να ξυπνήσει και να αντικρίσει το Πραγματικό τής 
επιθυμίας του./Ετο σημείο αυτό, μπορούμε να παραφράσουμε 
το παλιό «χίπικο» σύνθημα της δεκαετίας του 1960: η πραγ
ματικότητα είναι για όσους δεν μπορούν να αντέξουν το όνειρο. 
«Η πραγματικότητα» είναι μια φαντασιωτική κατασκευή που 
μας δίνει τη δυνατότητα να σκεπάσουμε το Πραγματικό τής 
επιθυμίας μας (Lacan 1979, κεφ. 5 και 6).
" Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με την ιδεολογία. Η ιδεολογία 
δεν είναι μια ονειρώδης αυταπάτη την οποία φτιάχνουμε για να 
αποδράσουμε από την ανυπόφορη πραγματικότητα* στη βασική 
της διάσταση συνιστά μια φαντασιωτική κατασκευή που ^χρη
σιμεύει ως στήριγμα για την ίδια την «πραγματικότητά» μας: 
μια «αυταπάτη» που δομεί τις ενεργές, τις πραγματικές κοι
νωνικές μας σχέσεις, σκεπάζοντας έτσι κάποιον αβάστακτο, 
πραγματικό, αδύνατο πυρήνα (τον οποίο ο Ερνέστο Λακλάου



92 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ -  ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ

και η Σαντάλ Μουφ έχουν εννοιολογήσει ως ((ανταγωνισμό»: 
μια τραυματική κοινωνική διαίρεση που δεν μπορεί να συμβο- 
λοποιηθεί). Η λειτουργία της ιδεολογίας δεν είναι να μας προ
σφέρει ένα σημείο διαφυγής από την πραγματικότητά μας αλ
λά να μας προσφέρει την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα 
ως μια διαφυγή από κάποιον τραυματικό, πραγματικό πυρήνα. 
Για να εξηγήσουμε τη λογική αυτή, ας αναφερθούμε για άλλη 
μια φορά στις Τέσσερις θεμελιακές έννοιες της ψυχανάλυσης 
(Lacan, 1979, κεφ. 6). Εδώ ο Λακάν αναφέρει το γνωστό πα
ράδοξο του Ζουάνγκ Ζι, που ονειρεύτηκε ότι ήταν πεταλούδα 
και αφού ξύπνησε αναρωτήθηκε: Πώς μπορεί να είναι σίγουρος 
ότι δεν είναι τώρα μια πεταλούδα που ονειρεύεται ότι είναι ο 
Ζουάνγκ Ζι; Σύμφωνα με τον σχολιασμό τού Λακάν, το ερώ
τημα τούτο δικαιολογείται, για δύο λόγους.

Πρώτον, αποδεικνύει ότι ο Ζουάνγκ Ζι δεν είναι τρελός. 
Σύμφωνα με τον λακανικό ορισμό, τρελός είναι κάποιος που πι
στεύει στην άμεση ταυτότητα με τον εαυτό του, κάποιος ανί
κανος για μια διαλεκτικά διαμεσολαβημένη απόσταση προς τον 
εαυτό του, όπως ένας βασιλιάς που νομίζει ότι είναι βασιλιάς, 
που εκλαμβάνει το ότι είναι βασιλιάς ως άμεση ιδιότητά του 
και όχι ως μια συμβολική εντολή επιβεβλημένη από ένα δίκτυο 
διυποκειμενικών σχέσεων στο οποίο συμμετέχει (παράδειγμα 
βασιλιά ο οποίος ήταν τρελός καθώς νόμιζε ότι ήταν βασιλιάς 
αποτελεί ο Λουδοβίκος ο 2ος της Βαυαρίας, ο πάτρωνας του 
Βάγκνερ).

Εντούτοις, το ζήτημα δεν εξαντλείται εδώ* αν συνέβαινε 
κάτι τέτοιο, το υποκείμενο θα μπορούσε να αναχθεί σε ένα κε
νό, σε μια άδεια θέση όπου όλο του το περιεχόμενο θα το πα
ρείχαν άλλοι, το συμβολικό δίκτυο των διυποκειμενικών σχέσε
ων: ((καθ’ εαυτόν» είμαι ένα μηδέν, το θετικό περιεχόμενο του 
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εαυτού μου είναι αυτό που είμαι για τους άλλους. Με άλλα λό
για, η τελευταία λέξη του Λακάν θα ήταν μια ριζική αλλο
τρίωση του υποκειμένου. Το περιεχόμενό του, «αυτό που εί
ναι», θα καθοριζόταν από ένα εξωτερικό σημαίνον δίκτυο το 
οποίο θα του πρόσφερε τα σημεία της συμβολικής ταύτισης, θα
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του προσέδιδε ορισμένες συμβολικές εντολές. Όμως η βασική 
θέση του Λακάν, τουλάχιστον στα τελευταία του έργα, είναι 
πως υπάρχει για το υποκείμενο μια δυνατότητα να αποκτήσει 
κάποια περιεχόμενα, ένα είδος θετικής συνοχής, και έξω από 
τον μεγάλο Άλλο, το αλλοτριωτικό συμβολικό δίκτυο. Αυτή
·'··— V *  / * ' ι / .....r /την αλλη ουνατοτητα την προσφερει η φαντασίωση, εξισώνον

τας το υποκείμενο με ένα αντικείμενο φαντασίωσης. Ο Ζουάνγκ 
Ζι είχε, κατά έναν τρόπο, δίκιο όταν νόμιζε πως ήταν μια πε
ταλούδα που ονειρεύεται ότι ήταν ο Ζουάνγκ Ζι. Η πεταλού
δα ήταν το αντικείμενο το οποίο συγκροτούσε το πλαίσιο, τη 
σπονδυλική στήλη της φαντασιωτικής ταυτότητάς του (η σχέ
ση μεταξύ Ζουάνγκ Ζι και πεταλούδας μπορεί να γραφτεί 
$θα). Στη συμβολική πραγματικότητα ήταν ο Ζουάνγκ Ζι, 
qlλλά στο Πραγματικό τής επιθυμίας του ήταν μια πεταλούδα. 
Το να είναι πεταλούδα συγκροτούσε όλη τη συνοχή της θετι
κής του ύπαρξης, εκτός του συμβολικού δικτύου. Ενδεχομένως 
να μην είναι τυχαίο ότι ένας αντίλαλος αυτού απαντά στην ται
νία Μπραζίλ του Τέρρυ Γκίλλιαμ που, με αποκρουστικά αστείο 
τρόπο, σκιαγραφεί μιαν ολοκληρωτική κοινωνία: ο ήρωας βρί
σκει ένα αμφίσημο σημείο διαφυγής από την καθημερινή πραγ
ματικότητα στο όνειρο όπου είναι άνθρωπος-πεταλούδα.

Εκ πρώτης όψεως, εδώ δεν έχουμε παρά μιαν απλή συμμε
τρική αναστροφή της αποκαλούμενης κανονικής, συνήθους προ
οπτικής. Για την καθημερινή αντίληψη, ο Ζουάνγκ Ζι είναι το 
«πραγματικό» πρόσωπο που ονειρεύεται ότι είναι πεταλούδα, 
και εδώ έχουμε κάτι που είναι «στην πραγματικότητα» μια 
πεταλούδα η οποία ονειρεύεται ότι είναι ο Ζουάνγκ Ζι. Όπως 
όμως επισημαίνει ο Λακάν, η συμμετρική σχέση συνιστά αυ
ταπάτη: όταν ο Ζουάνγκ Ζι ξυπνά, μπορεί να σκεφτεί τον 
εαυτό του ως Ζουάνγκ Ζι που ονειρεύτηκε ότι ήταν πεταλού

δα» αλλά στο όνειρό του, όταν είναι πεταλούδα, δεν μπορεί να 
αναρωτηθεί αν όταν ήταν ξύπνιος, όταν νόμιζε πως είναι ο 

;.2°υάνγκ Ζι, δεν ήταν η πεταλούδα που τώρα ονειρεύεται ότι 
.'/ήταν ο Ζουάνγκ Ζι. Το ερώτημα, η διαλεκτική σχάση είναι 
-δυνατή μόνον όταν είμαστε ξύπνιοι. Με άλλα λόγια, η αυταπά
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τη δεν μπορεί να είναι συμμετρική, δεν είναι αμφίδρομη, διότι 
αν ήταν θα βρισκόμασταν σε μια άνευ νοήματος κατάσταση την 
οποία περιγράφει -π ά λι- ο Αλφόνς Αλλαί: ο Ραούλ και η Μαρ- 
γκερίτ, δύο εραστές, κανονίζουν να συναντηθούν σε έναν χορό 
μεταμφιεσμένων* εκεί γλιστρούν σε μια σκοτεινή γωνιά, χαϊ
δεύονται και φιλιούνται. Στο τέλος, βγάζουν και οι δύο τις μά
σκες τους και -τ ι  έκπληξη!- ο Ραούλ ανακαλύπτει ότι φιλά λά
θος γυναίκα, όχι τη Μαργκερίτ, και η Μαργκερίτ επίσης ανα
καλύπτει ότι ο άλλος δεν είναι ο Ραούλ αλλά ένας άγνωστος...

Η  φαντασίωση ως στήριγμα της πραγματικότητας

Θα πρέπει να προσεγγίσουμε το πρόβλημα εκκινώντας από τη 
λακανική θέση σύμφωνα με την οποία μόνον στο όνειρο πλη
σιάζουμε την πραγματική αφύπνιση -δηλαδή, το Πραγματικό 
της επιθυμίας μας. Όταν ο Λακάν λέει ότι το τελευταίο στή
ριγμα αυτού που αποκαλούμε «πραγματικότητα» είναι μια φαν
τασίωση, δεν θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι «η ζωή είναι 
απλώς ένα όνειρο» ή ότι ((αυτό που αποκαλούμε πραγματικό
τητα είναι μόνο μια αυταπάτη» και ούτω καθεξής. Μια θεμα
τική αυτού του είδους απαντά σε πολλές ιστορίες επιστημονι
κής φαντασίας: η πραγματικότητα ως γενικευμένο όνειρο ή ως 
αυταπάτη. Η ιστορία συνήθως εκδιπλώνεται από τη σκοπιά ενός 
ήρωα ο οποίος σταδιακά κάνει τη φρικιαστική ανακάλυψη ότι 
όλοι οι άνθρωποι γύρω του δεν είναι πραγματικά ανθρώπινα 
όντα αλλά ένα είδος αυτόματων, ρομπότ, που μόνο μοιάζουν και 
πράττουν σαν ανθρώπινα όντα* και βέβαια οι εν λόγω ιστορίες 
συνήθως τελειώνουν όταν ο ήρωας ανακαλύπτει ότι και ο ίδιος 
είναι ένα αυτόματο και όχι ένα πραγματικό ανθρώπινο ον. 
Εντούτοις, μια τέτοια γενικευμένη αυταπάτη είναι αδύνατη 
-βρίσκουμε το ίδιο παράδοξο σε έναν γνωστό πίνακα του Έσερ, 
όπου δύο χέρια ζωγραφίζουν το ένα το άλλο.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τη λακανική θεωρία, υπάρχει πάν
τοτε ένας σκληρός πυρήνας, ένα υπόλειμμα το οποίο εμμένει
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και. δεν μπορεί να αναχθεί σε ένα καθολικό παιχνίδι απατηλών 
κατοπτρισμών. Η διαφορά ανάμεσα στον Λακάν και τον ((αφε
λή ρεαλισμό» συνίσταται στο ότι, για τον Λακάν, το όνειρο 
αποτελεί το μοναδικό σημείο όπου πράγματι πλησιάζουμε αυ
τόν τον σκληρό πυρήνα του Πραγματικού. 'Οταν ξυπνάμε στην 
πραγματικότητα ύστερα από ένα όνειρο, συνήθως λέμε στον 
εαυτό μας ((όνειρο ήταν», εθελοτυφλώντας έτσι απέναντι στο

ν .·** ^ * * *··· * · ·

γεγονός ότι στην καθημερινή, εν εγρηγόρσει πραγματικότητά 
μας δεν είμαστε παρά μια συνείδηση αυτού του ονείρου. Μόνο 
στο δνειρο πλησιάσαμε,το φαντασιωτικό πλαίσιο που καθορίζει 
τη δραστηριότητά μας, τον τρόπο που πράττουμε στην ίδια την 
πραγματικότητα.

Το ίδιο συμβαίνει με το ιδεολογικό όνειρο, με τον καθορισμό 
της ιδεολογίας ως ονειρώδους κατασκευής που μας εμποδίζει 
να δούμε την πραγματική κατάσταση πραγμάτων, την πραγ
ματικότητα ως τέτοια. Ματαίως πασχίζουμε να αποδράσουμε 
από το ιδεολογικό όνειρο «ανοίγοντας τα μάτια μας και προ
σπαθώντας να δούμε την πραγματικότητα όπως όντως είναι», 
πετώντας τα ιδεολογικά ματογυάλια: ως υποκείμενα μιας τέ- 
τοιας μεταϊδεολογικής, αντικειμενικής, νηφάλιας ματιάς, ελεύ
θερης από τις αποκαλούμενες ιδεολογικές προκαταλήψεις, ως 
υποκείμενα μιας ματιάς που ατενίζει τα γεγονότα όπως είναι, 
παραμένουμε εξ ολοκλήρου ((η συνείδηση του ιδεολογικού ονεί
ρου μας». Μόνον αντιμετωπίζοντας το Πραγματικό τής επιθυ
μίας μας που ανακοινώνεται στο όνειρο μπορούμε να θραύσου- 

τ η δύναμη του ιδεολογικού μας ονείρου.
-•'•. Ας εξετάσουμε τον αντισημιτισμό. Δεν αρκεί να πούμε ότι 

'•^είλουμε να απελευθερωθούμε από την αποκαλούμενη «αντιση
π τική  προκατάληψη» και να μάθουμε να βλέπουμε τους Εβραί- 

οπως πραγματικά είναι -μ ε  τον τρόπο αυτόν σίγουρα θα 
αραμείνουμε θύματα των εν λόγω προκαταλήψεων. Οφείλουμε 
^ αντιμετωπίσουμε τον τρόπο που η ασυνείδητη επιθυμία μας 
^νδυει την ιδεολογική μορφή του «Εβραίου», τον τρόπο με 
γ  οποίο έχουμε κατασκευάσει αυτή τη μορφή για να αποφύ- 

ενα συγκεκριμένο αδιέξοδο της επιθυμίας μας.
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Ας υποθέσουμε, παραδείγματος χάριν, ότι μια αντικειμενική 
ματιά επιβεβαίωνε -γιατί όχι;- πως οι Εβραίοι όντως εκμε
ταλλεύονται οικονομικά τον υπόλοιπο πληθυσμό, ότι όντως με
ρικές φορές αποπλανούν τις κορούλες μας και ότι μερικοί από 
αυτούς όντως δεν πλένονται τακτικά. Δεν είναι άραγε σαφές 
ότι όλα τούτα διόλου δεν σχετίζονται με τις πραγματικές ρίζες 
του αντισημιτισμού μας; Αρκεί εδώ να θυμηθούμε τη λακανική 
πρόταση όσον αφορά τον παθολογικά ζηλότυπο σύζυγο: ακόμα 
κι αν αληθεύουν όλα τα γεγονότα που αναφέρει για να αιτιολο
γήσει τη ζήλια του, ακόμα κι αν η γυναίκα του όντως ξενοκοι
μάται, αυτό ούτε στο ελάχιστο δεν αλλάζει το γεγονός ότι η ζή-

W —· · .  ■ ·  . · .  .<% · ·  .......................... _  ______, - f i l  n . . - .  r  ~Γ .  ·

λια του αποτελεί μια παθολογική, παρανοϊκή κατασκευή.
Ας αναρωτηθούμε το εξής απλό: ποιο θα ήταν το αποτέλε

σμα μιας τέτοιας μη ιδεολογικής, αντικειμενικής προσέγγισης, 
στη Γερμανία του τέλους της δεκαετίας του 1930; Πιθανώς κά
τι σαν το ακόλουθο: «Οι ναζί καταδικάζουν εξαιρετικά βεβιασμέ
να τους Εβραίους, δίχως τα απαιτούμενα επιχειρήματα* ας κοιτά
ξουμε λοιπόν ψύχραιμα, νηφάλια κι ας δούμε αν είναι πράγματι 
ένοχοι ή όχι, ας δούμε αν υπάρχει μια κάποια αλήθεια στις εναν
τίον τους κατηγορίες.» Χρειάζεται άραγε να προσθέσουμε ότι 
μια τέτοια προσέγγιση απλούστατα θα επιβεβαίωνε τις αποκα- 
λούμενες ((ασυνείδητες προκαταλήψεις» μας με επιπλέον εκλογι
κεύσεις; Συνεπώς, η κατάλληλη απάντηση στον αντισημιτισμό 
δεν είναι ότι «Οι Εβραίοι δεν είναι έτσι» αλλά ότι «Η αντιση- 
μιτική ιδέα περί Εβραίου ουδεμία σχέση έχει με τους Εβραίους* 
η ιδεολογική μορφή ενός Εβραίου είναι ένας τρόπος να μπαλώ
σουμε την ασυναρτησία του δικού μας ιδεολογικού συστήματος».

Γ ι ’ αυτό εξάλλου αδυνατούμε να κλονίσουμε τις αποκαλού- 
μενες ιδεολογικές προκαταλήψεις λαμβάνοντας υπόψη το προϊ- 
δεολογικό επίπεδο της καθημερινής εμπειρίας. Το εν λόγω επι
χείρημα βασίζεται στη θέση ότι το πεδίο της καθημερινής 
εμπειρίας συνιστά ένα όριο στο οποίο πάντοτε προσκρούει η 
ιδεολογική κατασκευή, η οποία αδυνατεί να το αναγάγει περαι
τέρω, να το συμπεριλάβει, να το απορροφήσει και να το εξου
δετερώσει. Ας πάρουμε πάλι ένα τυπικό άτομο στη Γερμανία
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,’ του τέλους της δεκαετίας του 1930. Βομβαρδίζεται από την
■ αντισημιτική προπαγάνδα η οποία απεικονίζει τον Εβραίο ως 

μια τερατώδη ενσάρκωση του Κακού, ως εκείνον που κινεί τα 
νήματα, και πάει λέγοντας. Όταν όμως επιστρέφει στο σπίτι 
του, συναντά τον κύριο Στερν, τον γείτονά του: έναν καλοσυνά
το άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να συζητά τα βράδια, και που 
τα παιδιά του παίζουν με τα δικά του. Αυτή η καθημερινή εμ
πειρία δεν αποτελεί άραγε μια μη αναγώγιμη αντίσταση στην 
ιδεολογική κατασκευή;

Και βέβαια όχι. Αν η καθημερινή εμπειρία προσφέρει μια τέ
τοια αντίσταση, τότε η αντισημιτική ιδεολογία δεν μας έχει 
πραγματικά αδράξει. Μια ιδεολογία «μάς κρατά» πραγματικά 
μόνον όταν δεν αισθανόμαστε καμία αντίθεση ανάμεσα σ ’ αυτήν 
και την πραγματικότητα -δηλαδή όταν η ιδεολογία επιτυγχάνει 
να καθορίζει την καθημερινή μας εμπειρία τής ίδιας της πραγμα
τικότητας... Πώς λοιπόν θα αντιδρούσε ο κακόμοιρος ο Γερμανός 
μας, αν ήταν ένας καλός αντισημίτης, στο χάσμα που χωρίζει την 
ιδεολογική μορφή του Εβραίου (του ραδιούργου που κινεί τα νή
ματα και εκμεταλλεύεται τα παλικάρια μας) από την κοινή κα
θημερινή του εμπειρία με τον καλό του γείτονα, τον κύριο Στερν; 
Η απάντησή του θα ήταν να μετατρέψει το χάσμα, την ασυμ
φωνία σε επιχείρημα υπέρ του αντισημιτισμού: «Βλέπετε πόσο 
επικίνδυνοι είναι; Δύσκολα αναγνωρίζει κανείς την πραγματική 
τους φύση. Κρύβονται πίσω από τη μάσκα των προσχημάτων 
της καθημερινότητας -και ακριβώς αυτή η απόκρυψη της αληθι
νής τους φύσης, αυτή η διπροσωπία, αποτελεί το βασικό γνώρι
σμα της εβραϊκής φύσης.» Μια ιδεολογία επιτυγχάνει πραγματι
κά όταν ακόμα και γεγονότα τα οποία εκ πρώτης όψεως τη δια- 
ψεύδουν αρχίζουν να λειτουργούν ως επιχειρήματα υπέρ της.

Υπεραξία και νπεραπόλανση

Εδώ έγκειται η διαφορά με τον μαρξισμό: στη δεσπόζουσα 
μαρξιστική προοπτική, το ιδεολογικό βλέμμα είναι ένα βλέμμα
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μεροληπτικό που εποπτεύει την ολότητα των κοινωνικών σχέ
σεων, ενώ στη λακανική προοπτική η ιδεολογία κατονομάζει 
μάλλον μιαν ολότητα αποφασισμένη να σβήσει τα ίχνη̂  τής 
ίδιας της αδννατότητάς της. Μια αντίστοιχη διαφορά υπάρχει 
και ανάμεσα στη φροϋδική και τη μαρξική έννοια του φετιχι- 
σμού: στον μαρξισμό, ο φετιχισμός συγκαλύπτει το θετικό δί
κτυο κοινωνικών σχέσεων, ενώ στον Φρόυντ το φετίχ συγκα
λύπτει την έλλειψη (τον ((ευνουχισμό») γύρω από το οποίο αρ
θρώνεται το συμβολικό δίκτυο.

Στο μέτρο που συλλαμβάνουμε το Πραγματικό ως εκείνο 
που ((πάντοτε επιστρέφει στον ίδιο τόπο», μπορούμε να συμ- 
περάνουμε μιαν ακόμα, όχι λιγότερο καίρια, διαφορά. Από τη 
μαρξιστική σκοπιά, κατεξοχήν ιδεολογική διαδικασία αποτελεί 
η «ψευδής» διαιώνιση και/ή καθολίκευση: μια κατάσταση εξ 
αρτημένη από συγκεκριμένες ιστορικές συσχετίσεις εμφανίζε
ται ως ένα αιώνιο, καθολικό γνώρισμα της ανθρώπινης κατά
στασης* το συμφέρον μιας επιμέρους τάξης μεταμφιέζεται σε 
καθολικό ανθρώπινο συμφέρον... και στόχος της ((κριτικής τής 
ιδεολογίας» είναι να καταγγείλει αυτή την ψευδή,χαθολικότη- 
τα, να διαγνώσει, πίσω από τον άνθρωπο εν γένει, το αστικό 
υποκείμενο, πίσω από τα καθολικά δικαιώματα του ανθρώπου 
τη μορφή που καθιστά δυνατή την καπιταλιστική εκμετάλλευ
ση* πίσω από την ((πυρηνική οικογένεια» ως διιστορική σταθε
ρά την ιστορικά συγκεκριμένη και περιορισμένη μορφή σχέσε
ων συγγένειας, και ούτω καθεξής.

Στη λακανική προοπτική, οφείλουμε να αλλάξουμε τους 
όρους και να κατονομάσουμε ως την πλέον ((πανούργα» ιδεολο
γική διαδικασία το ακριβώς αντίθετο της διαιώνισης: μια προ- 
πετή ιστορικοποίηση. Ας πάρουμε έναν από τους κοινούς τό
πους της μαρξιστικής-φεμινιστικής κριτικής στην ψυχανάλυση, 
την ιδέα σύμφωνα με την οποία η ψυχαναλυτική επιμονή στο 
οιδιπόδειο σύμπλεγμα και στο τρίγωνο της πυρηνικής οικογέ
νειας μετατρέπει μιαν ιστορικά εξαρτημένη μορφή πατριαρχι
κής οικογένειας σε γνώρισμα της καθολικής ανθρώπινης κατά
στασης: μήπως και αυτή η προσπάθεια ιστορικοποίησης του
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Γν οικογενειακού τριγώνου δεν συνιστά ένα εγχείρημα αποφυγής 

του «σκληρού πυρήνα» που ανακοινώνεται διαμέσου της «πα- 
'■. τριαρχικής οικογένειας» -του Πραγματικού του Νόμου, του 

βράχου του ευνουχισμού; Με άλλα λόγια, αν μια προπετής κα- 
θολίκευση παράγει μια σχεδόν καθολική Εικόνα με σκοπό να 
μας εμποδίσει να δούμε τον ιστορικό, κοινωνιοσυμβολικό καθο
ρισμό της, η προπετής ιστορικοποίηση μας τυφλώνει απέναντι 
στον πραγματικό πυρήνα που επιστρέφει όμοιος, διαμέσου ποι
κίλων ιστορικοποιήσεων/συμβολοποιήσεων.

Το ίδιο συμβαίνει με ένα φαινόμενο που κατονομάζει με τον 
ακριβέστερο τρόπο τη «διαστροφική» άλλη όψη του πολιτισμού 
του εικοστού αιώναΤ τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι ποικί-
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λες προσπάθειες να συνδεθεί με μια συγκεκριμένη εικόνα 
(«Ολοκαύτωμα», «Γκουλάγκ»...), να αναχθεί σε προϊόν μιας 
συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης πραγμάτων (του φασισμού, 
του σταλινισμού...) - τ ι  είναι αν όχι ισάριθμες προσπάθειες 
αποφυγής του γεγονότος ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με το 

Ϋ «πραγματικό» του πολιτισμού μας, το οποίο επιστρέφει ως ο 
ίδιος τραυματικός πυρήνας σε όλα τα κοινωνικά συστήματα; 
(Ας μη λησμονούμε ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης επινοή- 
θηκαν στη «φιλελεύθερη» Αγγλία, την εποχή τού πολέμου των 
Μπόερ, καθώς επίσης ότι χρησιμοποιήθηκαν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες για να απομονωθεί ο ιαπωνικός πληθυσμός.)

Συνεπώς, ο μαρξισμός δεν κατόρθωσε να λάβει υπόψη του 
και να~ συμβιβαστεί με το πλεονάζον αντικείμενο, το υπόλειμ
μα του Πραγματικού που διαφεύγει τη συμβολοποίηση -γ εγ ο 
νός το οποίο προκαλεί επιπλέον έκπληξη αν θυμηθούμε ότι η 
μαρξική έννοια της υπεραξίας πρόσφερε στον Λακάν ένα μο
ντέλο κατά την επεξεργασία της έννοιας της υπεραπόλαυσης. 
Απόδειξη ότι η μαρξική υπεραξία όντως προαναγγέλλει τη λο
γική του λακανικού objet petit α* ως ενσάρκωσης της υπερα
πόλαυσης αποτελεί η αποφασιστική διατύπωση που χρησιμο
ποιεί ο Μαρξ, στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου, για να δηλώσει

* Αντικείμενο μικρό α. (Σ .τ.μ .)
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το λογικό-ιστορικό όριο του καπιταλισμού: «το όριο του κεφα
λαίου είναι το ίδιο το κεφάλαιο, δηλαδή ο καπιταλιστικός τρό
πος παραγωγής.»

Αυτή η διατύπωση επιδέχεται δύο αναγνώσεις. Η πρώτη, 
η συνήθης ιστορικιστική-εξελικτικιστική ανάγνωση, τη συλ
λαμβάνει σύμφωνα με το ατυχές παράδειγμα της διαλεκτικής 
μεταξύ παραγωγικών δυνάμεων και παραγωγικών σχέσεων, ως 
σχέση μεταξύ «περιεχομένου» και «μορφής». Το παράδειγμα 
αυτό ακολουθεί χονδρικά τη μεταφορά του φιδιού το οποίο, από 
καιρού εις καιρόν, αποβάλλει το δέρμα του που έχει γίνει πολύ 
στενό: ως ύστατη ώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης -ω ς  η, ού
τως ειπείν, «φυσική», «αυθόρμητη» σταθερά τη ς- τίθεται η α- 
κατάπαυστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (που, κα
τά κανόνα, ανάγονται στην τεχνολογική ανάπτυξη)· αυτή η 
«αυθόρμητη» διόγκωση ακολουθείται, με μικρότερο ή μεγαλύ
τερο βαθμό καθυστέρησης, από την αδρανή εξαρτώμενη στιγ
μή, τις σχέσεις παραγωγής. Έ τσι, έχουμε εποχές όπου οι σχέ
σεις παραγωγής βρίσκονται σε συμφωνία με τις παραγωγικές 
δυνάμεις, έπειτα οι δυνάμεις αυτές αναπτύσσονται και ξεπερ
νούν το «κοινωνικό τους ένδυμα», το πλαίσιο των σχέσεων το 
πλαίσιο αυτό μετατρέπεται σε εμπόδιο για την περαιτέρω ανά
πτυξή τους, μέχρις ότου η κοινωνική επανάσταση συντονίσει 
τις δυνάμεις και τις σχέσεις, αντικαθιστώντας τις παλαιές σχέ
σεις με νέες, οι οποίες αντιστοιχούν στη νέα κατάσταση των 
δυνάμεων.

Αν η διατύπωση σύμφωνα με την οποία το κεφάλαιο συνι- 
στά το ίδιο του το όριο προσεγγιστεί από την παραπάνω σκο
πιά, τότε απλώς σημαίνει πως η καπιταλιστική σχέση παρα
γωγής, η οποία καθιστά αρχικά δυνατή την ταχεία ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάμεων, σε ένα ορισμένο σημείο μετατρέ- 
πεται σε εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, πως αυ
τές οι δυνάμεις ξεπερνούν το πλαίσιό τους και απαιτούν μια νέα 
μορφή σχέσεων.

Ο ίδιος ο Μαρξ απέχει βέβαια πολύ από μια τέτοια απλου- 
στευτική εξελικτική ιδέα. Αν χρειάζεται να πειστούμε γ ι’ αυτό,



«αρκεί να κοιτάξουμε τα αποσπάσματα του Κεφαλαίου όπου 
Ι'ττραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα σε τυπική και πραγματική 
Ευπαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας στο Κεφάλαιο: η τυ- 
Ιπική υπαγωγή προηγείται της πραγματικής* δηλαδή, το Κε- 
Ι φάλαιο πρώτα υπάγει την παραγωγική διαδικασία όπως τη  
|>,βρήκε (χειροτέχνες κτλ.) και μόνον εν συνεχεία αλλάζει βαθμη- 
I δόν τις παραγωγικές δυνάμεις, διαμορφώνοντάς τες κατά τέ-  
f. τοιον τρόπο ώστε να δημιουργήσει την αντιστοιχία. Σ ε  αντίθε- 
;■ ση με την προαναφερθείσα απλουστευτική ιδέα, είναι λοιπόν η 
\· μορφή των σχέσεων παραγωγής εκείνη που ωθεί την ανάπτυ

ξη των παραγωγικών δυνάμεων -δηλαδή του «περιεχομένου» της. 
; Για να καταστήσουμε αδύνατη την απλουστευτική εξελικτι

κή ερμηνεία της διατύπωσης «το όριο του κεφαλαίου είναι το 
ίδιο το κεφάλαιο», αρκεί να θέσουμε ένα απλούστατο και προ
φανέστατο ερώτημα: πώς ακριβώς ορίζουμε τη στιγμή -αν και 
πρόκειται για μια ιδανική στιγμή- όπου οι καπιταλιστικές σχέ
σεις παραγωγής μετατρέπονται σε εμπόδιο για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων; Ή  αντιστρόφως: πότε 
μπορούμε να κάνουμε λόγο για συμφωνία ανάμεσα σε παραγω
γικές δυνάμεις και παραγωγικές σχέσεις, στο πλαίσιο του κα
πιταλιστικού τρόπου παραγωγής; Η αυστηρή ανάλυση μόνο σε 
μία δυνατή απάντηση οδηγεί: ποτέ.

Ιδού σε τι έγκειται η διαφορά του καπιταλισμού από άλ
λους, προηγούμενους τρόπους παραγωγής: όσον αφορά τους τε
λευταίους, μπορούμε να μιλήσουμε για περιόδους «συμφωνίας», 
όταν η διαδικασία κοινωνικής παραγωγής και αναπαραγωγής 
συντελείται ως μια αθόρυβη, κυκλική κίνηση, και για περιόδους 
σπασμών, όταν οξύνεται η αντίθεση μεταξύ δυνάμεων και σχέ
σεων παραγωγής* στην περίπτωση του καπιταλισμού όμως, η 
εν λόγω αντίθεση, η ασυμφωνία δυνάμεων/σχέσεων, περιέχεται 
στην ίδια την έννοιά τον (με τη μορφή της αντίθεσης ανάμεσα 
σε κοινωνικό τρόπο παραγωγής και σε ατομικό, ιδιωτικό τρό
πο ιδιοποίησης). Αυτή η εσωτερική αντίφαση είναι εκείνη που 
εξαναγκάζει τον καπιταλισμό σε μόνιμη διευρυμένη αναπαρα
γωγή -σ ε  ακατάπαυστη ανάπτυξη των ίδιων του των όρων πα-
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ραγωγής, αντίθετα με προηγούμενους τρόπους παραγωγής ό
που, τουλάχιστον στην «κανονική» τους κατάσταση, η (αναπα
ραγωγή συντελείται ως μια κυκλική κίνηση.

Αν ισχύουν τα παραπάνω, τότε αποδεικνύεται η ανεπάρκεια 
της εξελικτικιστικής ανάγνωσης της διατύπωσης ότι το κεφά
λαιο αποτελεί όριο του εαυτού του: το θέμα δεν είναι ότι, σε 
μιαν ορισμένη στιγμή της ανάπτυξης, το πλαίσιο των σχέσεων 
παραγωγής αρχίζει να περιορίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων, αλλά ότι ακριβώς αντό το εμμενές όριο, 
αυτή η «εσωτερική αντίφαση» είναι εκείνη που ωθεί τον κα
πιταλισμό σε μόνιμη ανάπτυξη. Η «κανονική» , κατάσταση του 
καπιταλισμού είναι η μόνιμη επαναστατικοποίηση των ίδιων 
των όρων ύπαρξής του: ευθύς εξαρχής ο καπιταλισμός «σαπί
ζει», φέρει το στίγμα μιας παραλυτικής αντίφασης, μιας ασυμ
φωνίας, μιας εμμενούς έλλειψης ισορροπίας: γ ι’_αυ_τόν._α>φΐβώς 
τον_.λόγο μεταβάλλεται, αναπτύσσεται ακατάπαυστα-.-η-α κα - 
τάπαυστη ανάπτυξη αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να επι
λύσει, να συμβιβαστεί κάθε φορά με τη δική του θεμελιώδη, 
καταστατική ανισορροπία, την ((αντίφασή» του. Μακράν από 
το να τον περιορίζει, το όριό του είναι συνεπώς η ίδια η προω- 
στήρια δύναμη της ανάπτυξής του. Εδώ έγκειται το ιδιάζον 
παράδοξο του καπιταλισμού, το τελικό καταφύγιό του: ο καπι
ταλισμός είναι ικανός να μετατρέψει το όριό του, την ίδια του 
την αδυναμία, σε πηγή δύναμης -όσο περισσότερο «σαπίζει», 
τόσο οξύνεται η εμμενής αντίφασή του, και τόσο οφείλει να 
επαναστατικοποιηθεί για να επιβιώσει.

Πρόκειται για το παράδοξο που ορίζει την υπεραπόλαυση: 
δεν είναι ένα πλεόνασμα που απλώς προσδένεται σε μια κάποια 
((κανονική», θεμελιακή απόλαυση, διότι η απόλαυση ως τέτοια 
αναδύεται μόνο σ 9 αυτό το πλεόνασμα, διότι είναι καταστατικά 
μια ((υπερβολή». Αν αφαιρέσουμε το πλεόνασμα τότε χάνουμε 
την απόλαυση την ίδια, ακριβώς όπως στην περίπτωση του 
καπιταλισμού, ο οποίος μπορεί να επιβιώσει μόνον επαναστατι- 
κοποιώντας ακατάπαυστα τους υλικούς του όρους, ενώ παύει να 
υφίσταται αν ((μείνει στα ίδια», αν επιτύχει μιαν εσωτερική
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' ισορροπία. Αυτή λοιπόν είναι η αναλογία ανάμεσα στην υπερα
ξία -το  «αίτιο» που θέτει σε κίνηση την καπιταλιστική διαδι
κασία παραγωγής- και στην υπεραπόλαυση, το αντικείμενο- 
αίτιο της επιθυμίας. Μήπως και η παράδοξη τοπολογία της κί
νησης του κεφαλαίου, το θεμελιακό μπλοκάρισμα που λύνεται 
και αναπαράγεται μέσω της φρενήρους δραστηριότητας, η υ
περβολική εξουσία ως μορφή εμφάνισης μιας θεμελιώδους ανι
κανότητας -αυτή η άμεση μετάβαση, αυτή η σύμπτωση του 
ορίου και της υπερβολής, της έλλειψης και του πλεονάσματος- 
δεν είναι ακριβώς η τοπολογία του λακανικού objet petit α, του 
υπολείμματος που ενσαρκώνει τη θεμελιώδη, καταστατική έλ
λειψη;

Όλα τούτα, βέβαια, ο Μαρξ «τα ξέρει πολύ καλά... αλλά εν
τούτοις»: εντούτοις, στην κρίσιμη διατύπωση στον Πρόλογο 
στην Κριτική της πολιτικής οικονομίας, προχωρά ως εάν να 
μην τα γνώριζε, περιγράφοντας το πέρασμα από τον καπιταλι
σμό στον σοσιαλισμό με τους όρους της προαναφερθείσας χυ
δαίας εξελικτικής διαλεκτικής μεταξύ παραγωγικών δυνάμεων 
και παραγωγικών σχέσεων: όταν οι δυνάμεις ξεπερνούν μιαν ο
ρισμένη βαθμίδα, οι καπιταλιστικές σχέσεις καθίστανται εμπό
διο στην περαιτέρω ανάπτυξή τους* αυτή η ασυμφωνία επιφέ
ρει την. ανάγκη της σοσιαλιστικής επανάστασης, λειτουργία τής 
οποίας είναι να συντονίσει εκ νέου τις δυνάμεις και τις σχέσεις, 
δηλαδή να εγκαθιδρύσει σχέσεις παραγωγής που θα καθιστούν 
δυνατή την εντατικοποιημένη ανάπτυξη των παραγωγικών δυ
νάμεων ως αυτοσκοπό της ιστορικής διαδικασίας.

Μπορούμε άραγε να μη θεωρήσουμε την εν λόγω διατύπω
ση ως ένδειξη του γεγονότος ότι ο Μαρξ απέτυχε να αντιμε
τωπίσει τα παράδοξα της υπεραπόλαυσης; Μάλιστα, ειρωνική εκ
δίκηση της ιστορίας για την αποτυχία τούτη είναι η ύπαρξη 
μιας κοινωνίας που μοιάζει να αντιστοιχεί τέλεια στη χυδαία 
εξελικτική διαλεκτική των δυνάμεων και των σχέσεων: του 
«υπαρκτού σοσιαλισμού», μιας κοινωνίας που νομιμοποιείται 
αναφερόμενη στον Μαρξ. Μήπως δεν αποτελεί ήδη κοινό τόπο 
ο ισχυρισμός ότι «ο υπαρκτός σοσιαλισμός» κατέστησε δυνατή
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την ταχεία εκβιομηχάνιση αλλά ότι, ευθύς μόλις οι παραγωγι
κές δυνάμεις έφτασαν σε ένα ορισμένο στάδιο ανάπτυξης (που 
συνήθως κατονομάζεται με τον αόριστο όρο ((μεταβιομηχανική 
κοινωνία»), οι κοινωνικές σχέσεις του άρχισαν να περιορίζουν 
την περαιτέρω ανάπτυξή τους;



ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΣΤΟ SI NTH Ο ΜΕ

2

Η Δ ι α λ ε κ τ ι κ ή  τ ο τ  Σ υ μ π τ ώ μ α τ ο ς

Επιστροφή στο μέλλον

Στο έργο του Λακάν, η μοναδική αναφορά στο πεδίο της επι
στημονικής φαντασίας σχετίζεται με το παράδοξο του χρόνου: 
στο πρώτο του Σεμινάριο, χρησιμοποιεί τη μεταφορά του Νόρ- 
μπερτ Βίνερ για την ανεστραμμένη κατεύθυνση του χρόνου, 
προκειμένου να εξηγήσει το σύμπτωμα ως «επιστροφή τού 
απωθημένου».

Ο Βίνερ θέτει δύο όντα που η χρονική διάσταση του καθενός 
κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν του άλλου. 
Αυτό βέβαια δεν έχει κανένα νόημα, και αυτός είναι ο τρό- * 
πος που πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα αίφνης σημαί
νουν κάτι, αλλά σε ένα αρκετά διαφορετικό πεδίο. Αν το ένα 
στέλνει ένα μήνυμα στο άλλο, παραδείγματος χάριν ένα τε
τράγωνο, το ον που πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση 
θα δει πρώτα απ’ όλα το τετράγωνο να εξαφανίζεται, προτού 
δει το τετράγωνο. Κι εμείς αυτό βλέπουμε. Το σύμπτωμα αρ
χικά μάς εμφανίζεται ως ένα ίχνος, που θα παραμείνει ίχνος, 
κάτι που θα εξακολουθήσει να μην κατανοείται μέχρις ότου η 
ανάλυση έχει προχωρήσει αρκετά μακριά, και μέχρις ότου συ
νειδητοποιήσουμε το νόημά του. (Lacan , 1988, σ. 159)

'Ετσι, η ανάλυση γίνεται αντιληπτή ως μια συμβολοποίηση,
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μια συμβολική ενσωμάτωση άνευ νοήματος φαντασιακών ιχνών 
αυτή η σύλληψη συνεπάγεται τον θεμελιωδώς φαντασιακό χα
ρακτήρα του ασυνειδήτου: είναι φτιαγμένο από «φαντασιακές 
καθηλώσεις που δεν μπορούσαν να έχουν αφομοιωθεί στη συμ
βολική ανάπτυξη» της ιστορίας του υποκειμένου* συνεπώς, εί
ναι «κάτι που θα πραγματωθεί στο Συμβολικό ή, ακριβέστερα, 
κάτι που, χάρη στη συμβολικής πρόοδο η οποία ^μβάνει^χώρα 
στην ανάλυση, θα έχει υπάρξει» (στο ίδιο, σ. 158).

Ιίαραόοςως λοιπον, η λακανική απαντηση στο ερώτημα: 
«Από πού επιστρέφει το απωθημένο;» είναι «Από το μέλλον». 
Τα συμπτώματα αποτελούν άνευ νοήματος ίχνη, το νόημά τους 
δεν ανακαλύπτεται, δεν ανασύρεται από το κρυμμένο βάθος τού 
παρελθόντος αλλά κατασκευάζεται αναδρομικά -η  ανάλυση πα
ράγει την αλήθεια, δηλαδή το σημαίνον πλαίσιο που δίνει στα 
συμπτώματα τη συμβοΤικη~*τους θέση και τό νόημά τους. Ευ
θύς μόλις εισερχόμαστε στη συμβολική τάξη, το παρελθόν είναι 
πάντοτε παρόν με τη μορφή της ιστορικής παράδοσης, και το 
νόημα αυτών των ιχνών δεν είναι δεδομένο* αλλάζει συνεχώς 
με τις μεταβολές του δικτύου του σημαίνοντος. Κάθε ιστορική 
ρήξη, κάθε έλευση ενός νέου κύριου σημαίνοντος, αλλάζει ανα
δρομικά το νόημα κάθε παράδοσης, αναδομεί την αφήγηση του 
παρελθόντος, το καθιστά αναγνώσιμο με έναν άλλον, καινούρ
γιο τρόπο.

'Ετσι, «πράγματα που δεν έχουν νόημα αίφνης σημαίνουν 
κάτι, αλλά σε ένα αρκετά διαφορετικό πεδίο». Τι άλλο είναι 
ένα «ταξίδι στο μέλλον» αν όχι αυτή η ((προσπέραση» μέσω 
της οποίας υποθέτουμε προκαταβολικά την παρουσία μιας ορι
σμένης γνώσης στον άλλον -γνώσης όσον αφορά το νόημα των 
συμπτωμάτων μας-, τι άλλο είναι λοιπόν αν όχι η ίδια η μετα
βίβαση; Αυτή η γνώση αποτελεί αυταπάτη, δεν υπάρχει πραγ
ματικά στον άλλον, ο άλλος δεν την κατέχει πραγματικά, συγ
κροτείται μετέπειτα, μέσω της δικής μας -του υποκειμένου- 
ερμηνευτικής διεργασίας του σημαίνοντος* ταυτοχρόνως όμως, 
είναι μια αυταπάτη αναγκαία, επειδή παραδόξως μπορούμε να 
επεξεργαστούμε την εν λόγω γνώση μόνο μέσω της αυταπάτης
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ότι ο άλλος ήδη την κατέχει, και ότι εμείς απλώς την ανακα
λύπτουμε.

Αν στο σύμπτωμα,, όπως επισημαίνει, ο Λακάν, το απωθη- 
μένο περιεχόμενο επιστρέφει από το μέλλον και όχι από το πα
ρελθόν, τότε η μεταβίβαση -η  ενεργοποίηση της πραγματικό
τητας του ασυνειδήτου- θα πρέπει να μας μεταθέτει στο μέλ
λον και όχι στο παρελθόν. Και τι άλλο είναι το ((ταξίδι στο πα
ρελθόν» αν όχι αυτή η αναδρομική διεργασία, η επεξεργασία, 
του ίδιου του σημαίνοντος; -ένα είδος παραισθησιακής θέσης 
επί σκηνής του γεγονότος ότι, στο πεδίο του σημαίνοντος και 
μόνο σ ’ αυτό το πεδίο μπορούμε να αλλάξουμε, να προκαλέσου- 
με το παρελθόν;

Το παρελθόν υφίσταται εφόσον περιλαμβάνεται, εφόσον ει
σέρχεται στο συγχρονικό δίκτυο του σημαίνοντος -δηλαδή κα
θώς συμβολοποιείται στον ιστό της ιστορικής μνήμης- και γ ι’ 
αυτό συνεχώς ((ξαναγράφουμε την ιστορία», δίνοντας αναδρομι
κά στα στοιχεία τη συμβολική βαρύτητά τους, περιλαμβάνον- 
τάς τα σε νέους ιστούς -πχυτή ακριβώς η επεξεργασία αποφα
σίζει αναδρομικά τι «θα έχουν γίνει». Ο φιλόσοφος της Οξφόρ
δης Μάικλ Ντάμμεττ έχει γράψει δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα 
που περιλαμβάνονται στη συλλογή κειμένων του με τίτλο Truth 
and other enigmas [Η  αλήθεια και άλλα αινίγματα]: «Μπορεί 
ένα αποτέλεσμα να προηγείται της αιτίας του;» και «Προκα- 
λώντας το παρελθόν»* η λακανική απάντηση στα δύο αυτά αι
νίγματα θα ήταν: ναι, διότι το σύμπτωμα, ως «επιστροφή τού 
απωθημένου», είναι ακριβώς ένα.τέτοιο αποτέλεσμα που προη
γείται της αιτίας του (του κρυφού πυρήνα του, του νοήματος 
του) και, μέσω της ερμηνευτικής διεργασίας του συμπτώματος, 
«προκαλούμε το παρελθόν» -παράγουμε τη συμβολική πραγμα
τικότητα παρελθόντων, προ πολλού ξεχασμένων συμβάντων.

Μπαίνει λοιπόν κανείς στον πειρασμό να δει στο «παράδοξο 
του χρόνου» των μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας ένα 
είδος παραισθησιακής «εμφάνισης στο Πραγματικό» της στοι
χειώδους δομής της συμβολικής διαδικασίας, το αποκαλούμενο 
εσωτερικό, εσωτερικά ανεστραμμένο οκτώ: μια κυκλική κίνηση



108 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ -  ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ

όπου μπορούμε να προχωρήσουμε μόνον κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να «προσπεράσουμε» τον εαυτό μας στη μεταβίβαση, να 
βρεθούμε αργότερα σε ένα σημείο από όπου έχουμε ήδη περά- 
σει. Το παράδοξο συνίσταται στο γεγονός ότι αυτή η περιττή 
λοξοδρόμηση, όπου προσπερνάμε τον εαυτό μας («ταξίδι στο 
μέλλον») κι έπειτα αναστρέφουμε την κατεύθυνση του χρόνου 
(«ταξίδι στο παρελθόν»), δεν είναι μόνο μια υποκειμενική αυ
ταπάτη/σύλληψη μιας αντικειμενικής διαδικασίας που λαμβάνει 
χώρα.στην αποκαλούμενη πραγματικότητα ανεξάρτητα από τις 
εν λόγω αυταπάτες* τουναντίον, αποτελεί έναν εσωτερικό όρο, 
ένα εσωτερικό συστατικό της ίδιας της αποκαλούμενης «αντικει
μενικής» διαδικασίας: το παρελθόν το ίδιο, η «αντικειμενική» κα
τάσταση πραγμάτων, μόνο μέσω αυτής της πρόσθετης παρέκ
βασης γίνεται αναδρομικά ό,τι ανέκαθεν ήταν.

Η μεταβίβαση είναι λοιπόν μια αυταπάτη* ωστόσο, δεν μπο
ρούμε να την παρακάμψουμε και να φτάσουμε απευθείας στην 
Αλήθεια: η ίδια η Αλήθεια συγκροτείται διάμεσον της αυτα
πάτης που προσιδιάζει στη μεταβίβαση -((η Αλήθεια αναδύεται 
από την παραγνώριση» (Λακάν). Για την περαιτέρω αποσαφή
νιση αυτής της παράδοξης δομής, ας πάρουμε ένα ακόμα πα
ράδειγμα επιστημονικής φαντασίας, τη  γνωστή ιστορία του 
Ουίλιαμ Τενν [«The discovery of Morniel Mathaway» «Η  ανα
κάλυψη του Μόρνιελ Μαθαγουέη»]. Ένας διακεκριμένος ιστορι
κός της τέχνης χρησιμοποιεί μια μηχανή του χρόνου για να κά
νει ένα ταξίδι από τον εικοστό πέμπτο αιώνα στην εποχή μας, 
προκειμένου να επισκεφτεί και να μελετήσει in vivo τον αθά
νατο Μόρνιελ Μαθαγουέη, έναν ζωγράφο υποτιμημένο από τους 
σύγχρονούς του, ο οποίος όμως αργότερα αποδείχθηκε ο σπου
δαιότερος της εποχής. 'Οταν τον συναντά, ο ιστορικός της τ έ 
χνης δεν ανακαλύπτει ίχνος ιδιοφυίας αλλά έναν απλό μεγάλο- 
μανή απατεώνα, έναν ακόμα λωποδύτη, ο οποίος του κλέβει τη  
μηχανή του χρόνου και αποδρά στο μέλλον, με αποτέλεσμα ο 
καημένος ο ιστορικός να καθηλωθεί στην εποχή μας. Το μόνο 
που μπορεί να κάνει είναι να ενδυθεί την ταυτότητα του Μα
θαγουέη και να ζωγραφίσει με την υπογραφή του όλα τα αρι-
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στουργήματά του, όπως τα θυμάται από το μέλλον -στην 
πραγματικότητα, αυτός ο ίδιος είναι η παραγνωρισμένη ιδιο
φυία που αναζητούσε!

Ορίστε λοιπόν το βασικό παράδοξο που επιδιώκουμε να ανα
δείξουμε: το υποκείμενο έρχεται αντιμέτωπο με μια σκηνή από 
το παρελθόν στην οποία θέλει να παρέμβει, να την αλλάξει* κά
νει ένα ταξίδι στο παρελθόν, παρεμβαίνει στη σκηνή, και αντί 
να «μην μπορεί να αλλάξει τίποτα», μόνο μέσω της παρέμβα
σής του γίνεται η σκηνή του παρελθόντος ό,τι ανέκαθεν ήταν: η 
παρέμβασή του εμπεριεχόταν, περιλαμβανόταν εξαρχής. Η αρ
χική ((αυταπάτη» του υποκειμένου συνίσταται απλώς στο ότι 
ξεχνά να περιλάβει τη δική του πράξη στη σκηνή -δηλαδή στο 
ότι παραβλέπει πώς ((μετρά, μετριέται, και αυτός που μετρά 
ήδη περιλαμβάνεται στον λογαριασμό» (Lacan, 1979, σ. 26). Ε ι
σάγει μια σχέση μεταξύ αλήθειας και παραγνώρισης/ακαταλη
ψίας μέσω της οποίας η Αλήθεια κυριολεκτικά αναδύεται από 
την παραγνώριση, όπως στη γνωστή ιστορία για το ((ραντεβού 
στη Σαμάρα» (από το έργο του Σώμερσετ Μωμ Sheppey):

ΘΑΝΑΤΟΣ: Ήταν ένας έμπορος στη Βαγδάτη που έστειλε 
τον υπηρέτη του στην αγορά για να αγοράσει προμήθειες* σε 
λίγο ο υπηρέτης επέστρεψε, ωχρός και τρεμάμενος, και εί
πε: «Αφέντη, μόλις τώρα που ήμουν στην αγορά, με έ
σπρωξε μια γυναίκα μέσα στο πλήθος και, μόλις γύρισα, 
κατάλαβα ότι ήταν ο χάρος που με έσπρωχνε. Με κοίταξε 
κι έκανε μιαν απειλητική χειρονομία* δάνεισέ μου το άλογό 
σου και θα φύγω από την πόλη για να αποφύγω τη μοίρα 
μου. Θα πάω στη Σαμάρα όπου δεν θα με βρει ο θάνατος».
Ο έμπορος του δάνεισε το άλογό του, και ο υπηρέτης το 
καβάλησε, πίεσε τα σπιρούνια στα πλευρά του και έφυγε 
όσο πιο γρήγορα μπορούσε να καλπάσει. Έπειτα ο έμπορος 
κατέβηκε στην αγορά κι όταν με είδε να στέκομαι μέσα 
στο πλήθος ήρθε κοντά μου και είπε: «Γιατί έκανες την 
απειλητική χειρονομία στον υπηρέτη μου όταν τον είδες το 
πρωί;» «Δεν ήταν απειλητική χειρονομία, είπα, ήταν μόνο
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ένδειξη έκπληξης. Εντυπωσιάστηκα που τον είδα στη Βα
γδάτη, γιατί είχα ραντεβού μαζί του απόψε στη Σαμάρα».

Βρίσκουμε την ίδια δομή στον μύθο του Οιδίποδα: προλεγεται 
στον πατέρα του Οιδίποδα ότι ο γιος του θα τον σκοτώσει και 
θα παντρευτεί τη μητέρα του, και η προφητεία πραγματοποιεί
ται, «γίνεται αληθινή», διαμέσου της προσπάθειας του πατέρα 
να την αποφύγει (εγκαταλείπει τον μικρό του γιο στο δάσος κι 
έτσι ο Οιδίπους, μη αναγνωρίζοντάς τον όταν τον συναντά είκο
σι χρόνια μετά, τον σκοτώνει...). Με άλλα λόγια, η προφητεία 
πραγματοποιείται μέσω της ανακοίνωσής της στα πρόσωπα 
που αφορά και μέσω της προσπάθειάς τους να την αποφύγουν: 
γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων το πεπρωμένο του, προσπαθεί 
να το αποφύγει και, μέσω αυτής της ίδιας της προσπάθειας, το 
προειρημένο πεπρωμένο πραγματοποιείται. Δίχως την προφη
τεία, ο μικρός Οιδίπους θα είχε ζήσει ευτυχισμένα με. τους γο
νείς του και δεν θα υπήρχε «Οιδιπόδειο σύμπλεγμα»...

Η  επανάληψη στην ιστορ ία

Η χρονική δομή με την οποία ασχολούμαστε εδώ είναι τέτοια 
ώστε να διαμεσολαβείται από την υποκειμενικότητα: το υποκει
μενικό «λάθος», το ((σφάλμα», η πλάνη, η παραγνώριση, συμ
βαίνει παραδόξως πριν από την αλήθεια σε σχέση με την οποία 
κατονομάζεται ως ((πλάνη», επειδή αυτή η ((αλήθεια» πραγμα
τοποιείται διαμέσου -ή , για να χρησιμοποιήσουμε έναν εγελια- 
νό όρο, με τη διαμεσολάβηση- της πλάνης. Αυτή είναι η λογι
κή της ασυνείδητης «πανουργίας», ο τρόπος με τον οποίο το 
ασυνείδητο μας εξαπατά: το ασυνείδητο δεν είναι ένα είδος 
υπερβατικού, απροσπέλαστου πράγματος το οποίο είμαστε ανί
κανοι να γνωρίσουμε, είναι μάλλον -για  να ακολουθήσουμε τη 
λακανική παιγνιώδη μετάφραση του lJnbewusste:wie bevue-' 
ένα αβλέπτημα, μια παράβλεψη: παραβλέπουμε ότι η πράξη μας 
ήδη αποτελεί μέρος της κατάστασης πραγμάτων την οποία
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κοιτάζουμε, ότι η _πλάνη_ μας είναι κομμάτι της Αλήθειας_χης 
ίδιας. Ετούτη η παράδοξη δομή, όπου η Αλήθεια αναδύεται από 
την παραγνώριση, μας δίνει επίσης την απάντηση στο ερώτη
μα: Γιατί είναι αναγκαία η μεταβίβαση, γιατί οφείλει να τη  
διέλθει η ανάλυση; Η μεταβίβαση συνιστά μιαν ουσιώδη αυτα
πάτη μέσω της οποίας παράγεται η τελική Αλήθεια (το νόημα 
του συμπτώματος).

Βρίσκουμε την ίδια λογική της πλάνης ως εσωτερικού όρου 
της αλήθειας στη Ρόζα Λούξεμπουργκ, όταν περιγράφει τη δια
λεκτική τής επαναστατικής διαδικασίας. Αναφερόμαστε εδώ στο 
επιχείρημά της εναντίον του Έντουαρντ Μπερνστάιν, κατά του 
ρεβιζιονιστικού φόβου του όσον αφορά την «πολύ πρώιμη», 

 ̂ «πρόωρη» κατάληψη της εξουσίας, προτού ωριμάσουν οι απο- 
καλούμενες «αντικειμενικές συνθήκες» -ω ς γνωστόν, σύμφωνα 
με την κύρια μομφή του Μπερνστάιν προς την επαναστατική 
πτέρυγα των σοσιαλδημοκρατών, παραήταν ανυπόμονοι, ήθελαν 
να επισπεύσουν, να ξεπεράσουν την αντικειμενική λογική τής 
ιστορικής ανάπτυξης. Η Ρόζα Λούξεμπουργκ απαντά ότι οι 
πρώτες καταλήψεις της εξουσίας είναι κατ’ ανάγκη «πρόωρες»: 
ο μοναδικός τρόπος για να κατακτήσει η εργατική τάξη την 
«ωριμότητά» της, να περιμένει την άφιξη της «κατάλληλης 
στιγμής» για την κατάληψη της εξουσίας, είναι να διαμορφω
θεί, να εκπαιδευτεί για την πράξη της κατάληψης, _και οι 
«πρόωρες» προσπάθειες αποτελούν τον μοναδικό τρόπο για να 
κατορθώσει να εκπαιδευτεί... Αν απλώς περιμένουμε την «κα
τάλληλη στιγμή», δεν θα ζήσουμε για να τη δούμε, διότι η 

«κατάλληλη στιγμή» δεν μπορεί να έρθει δίχως να πληρούνται 
·, οι υποκειμενικές συνθήκες της ωριμότητας της επαναστατικής 
L δύναμης (του επαναστατικού υποκειμένου) -^δηλαδή μπορεί να 
p'gpQa^Qvov ύσχερα από μια σειρά «πρόωρων», αποτυχημένων 
I Ζ^Ρ°σπα^εΐων. 'Ετσι αποκαλύπτεται ότι η αντίθεση στην «πρό
ω ρη » κατάληψη της εξουσίας αποτελεί αντίθεση στην κατάλη- 
1 η  της εξουσίας ως τέτοιας , εν γένει: για να επαναλάβουμε τη  
Ι'-άσημη φράση του Ροβεσπιέρου, οι ρεβιζιονιστές θέλουν «επα- 
ν “τάση δίχως επανάσταση».
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Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, αντιλαμβανόμαστε ότι στο επι
χείρημα της Ρόζας Λούξεμπουργκ διακυβεύεται ακριβώς η αδυ
νατότητα της μεταγλώσσας αναφορικά με την επαναστατική 
διαδικασία: το επαναστατικό υποκείμενο δεν «οδηγεί», δεν «δι
ευθύνει» τη διαδικασία από μιαν αντικειμενική απόσταση, αλ
λά συγκροτείται διαμέσου αυτής της διαδικασίας, και ως εκ 
τούτου -επειδή η χρονικότητα της επανάστασης περνά από την 
υποκειμενικότητα- δεν μπορούμε «να κάνουμε την επανάσταση 
τη σωστή στιγμή», δίχως προηγούμενες, «πρόωρες», αποτυχη
μένες προσπάθειες. 1 Εδώ, στην αντίθεση μεταξύ Μπερνστάιν 
και Λούξεμπουργκ, εχουμε την αντίθεση ανάμεσα στον ψυχα
ναγκαστικό (άνδρα) και στην υστερική (γυναίκα): ο_ψυχαναγ- 
καστικός καθυστερεί, αναβάλλει την πράξη, προσμένοντας την 
κατάλληλη στιγμή, ενώ η υστερική προσπερνά (ούτως ειπ^ιν) 
τον εαυτό της στην πράξη της, ξεσκεπάζοντας έτσι το. .ψεύδος 
της θέσης του ψυχαναγκαστικού. Αυτό διακυβεύεται επίσης 
στην εγελιανή θεωρία όσον αφορά τον ρόλο της επανάληψης 
στην ιστορία: ((μια πολιτική επανάσταση επικυρώνεται γενικά 
από τη γνώμη των ανθρώπων μόνον όταν ανανεώνεται» -δηλα
δή μπορεί να επιτύχει μόνον ως επανάληψη μιας πρώτης απο- 
τυχημένης προσπάθειας. Σ ε τι οφείλεται αυτή η ανάγκη για 
επανάληψη;

Ο Χέγκελ ανέπτυξε τη θεωρία του περί επανάληψης αναφο
ρικά με την περίπτωση του θανάτου τού Ιουλίου Καίσαρα: όταν 
ο Καίσαρας σταθεροποίησε την προσωπική του εξουσία και την 
εδραίωσε σε επίπεδο αυτοκρατορίας, έπραξε ((αντικειμενικά» 
(καθ’ εαυτόν) σε συμφωνία με την ιστορική αλήθεια, την ιστο
ρική αναγκαιότητα -η  δημοκρατική μορφή έχανε το κύρος της, 
η μοναδική μορφή διακυβέρνησης που μπορούσε να διασώσει 
την ενότητα του ρωμαϊκού κράτους ήταν η μοναρχία, ένα κρά
τος βασισμένο στη θέληση ενός μεμονωμένου ατόμου* όμως τυ
πικά (δι’ εαυτήν, στη γνώμη του λαού) δέσποζε η Δημοκρατία 
-η  Δημοκρατία ((ήταν ακόμα ζωντανή μόνον επειδή ξεχνούσε 
ότι ήταν ήδη νεκρή», για να παραφράσουμε το διάσημο φροϋ
δικό όνειρο με τον πατέρα που δεν ήξερε ότι ήταν ήδη νεκρός:
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«Ο πατέρας τον ήταν για άλλη μία φορά ζωντανός καί τον μ ι
λούσε με τον σννηθισμένο τον τρόπο, αλλά (το αξιοσημείωτο 
ήταν ότι) είχε ήδη πεθάνει, μόνο πον δεν το ήξερε»  (Freud, 
1977, σ. 559).

Για τη ((γνώμη» που εξακολουθούσε να πιστεύει στη Δημο
κρατία, η συγκέντρωση προσωπικής εξουσίας στα χέρια τού 
Καίσαρα -η  οποία βέβαια αντέβαινε στο πνεύμα της Δημοκρα
τίας- φάνταζε ως αυθαίρετη πράξη, ως έκφραση ενδεχομενικής 
ατομικής θέλησης: το συμπέρασμα ήταν ότι, αν αυτό το άτομο 
(ο Καίσαρας) απομακρυνόταν, η Δημοκρατία θα επανακτούσε 
όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Ήταν όμως ακριβώς οι συνωμότες 
εναντίον του Καίσαρα (ο Βρούτος, ο Κάσσιος και οι άλλοι) εκεί
νοι που, ακολουθώντας τη λογική τής ((πανουργίας του Λόγου», 
πιστοποίησαν την Αλήθεια (δηλαδή την ιστορική αναγκαιότη
τα) του Καίσαρα: τελικό αποτέλεσμα, έκβαση της δολοφονίας 
του Καίσαρα υπήρξε η βασιλεία τού Αυγούστου, του πρώτου 
καίσαρα. 'Ετσι, η Αλήθεια αναδύθηκε από την ίδια την αποτυ
χία: αποτυγχάνοντας, μη επιτυγχάνοντας τον εκπεφρασμένο 
στόχο της, η δολοφονία τού Καίσαρα εκπλήρωσε το καθήκον το 
οποίο της είχε κατά τρόπο μακιαβελικό ανατεθεί από την ιστο
ρία: να εκθέσει την ιστορική αναγκαιότητα καταγγέλλοντας τη 
δική της αναλήθεια, τον δικό της αυθαίρετο, ενδεχομενικό χα
ρακτήρα (Hegel, 1969α, σσ. 111-113).

Ολόκληρο το πρόβλημα της επανάληψης έγκειται σε τούτο: 
στο πέρασμα από τον Καίσαρα (το όνομα ενός ατόμου) στον καί
σαρα (τον τίτλο του Ρωμαίου αυτοκράτορα). Η δολοφονία τού 
Καίσαρα -τ η ς  ιστορικής προσωπικότητας- προκάλεσε, ως τ ε 
λικό της αποτέλεσμα, την εγκαθίδρυση του καισαρισμού: ο 
Καίσαρας-πρόσωπο επαναλαμβάνεται ως καίσαρας-τίτλος. 
Ποιος είναι ο λόγος, η κινητήρια δύναμη αυτής της επανάλη
ψης; Εκ  πρώτης όψεως, η απάντηση φαντάζει σαφής: η καθυ
στέρηση της συνείδησης σε σχέση με την «αντικειμενική» 
ιστορική αναγκαιότητα. Η συνείδηση (η «γνώμη του λαού») 
αντιλαμβάνεται ως αυθαίρετη, ως κάτι το οποίο θα μπορούσε 
επίσης και να μην έχει συμβεί, μιαν ορισμένη πράξη διαμέσου
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της οποίας ξεσπά η ιστορική αναγκαιότητα* εξαιτίας αυτής 
της αντίληψης οι άνθρωποι προσπαθούν να αναιρέσουν τις συ- 
νέπειές της, να παλινορθώσουν την παλαιά κατάσταση πραγ
μάτων όταν όμως η εν λόγω πράξη επαναλαμβάνεται, γίνεται 
τελικώς αντιληπτή ως έκφραση της υποβόσκουσας ιστορικής 
αναγκαιότητας. Με άλλα λόγια, η επανάληψη συνιστά τον τρό
πο επιβολής της ιστορικής αναγκαιότητας στα μάτια της «γνώ
μης».

Ωστόσο, μια τέτοια ιδέα περί επανάληψης εδράζεται στην 
επιστημολογικά αφελή προϋπόθεση μιας αντικειμενικής ιστορι
κής αναγκαιότητας, που εμμένει ανεξαρτήτως της συνείδησης 
(της «γνώμης του λαού») και επιβάλλεται, .τελικώς διαμέσου 
της επανάληψης. Στην προσέγγιση αυτή, εκείνο που μας δια
φεύγει είναι ότι η ίδια η αποκαλούμενη ιστορική αναγκαιότητα 
συγκροτείται διάμεσον της παραγνώρισης, διαμέσου της αρχι
κής αποτυχίας της γνώμης να αναγνωρίσει τον αληθινό της 
χαρακτήρα* ότι, με άλλα λόγια, η ίδια η αλήθεια αναδύεται από 
την παραγνώριση. Στο σημείο αυτό, κρίσιμο είναι το αλλαγ
μένο συμβολικό καθεστώς ενός συμβάντος: όταν επισυμβαίνει 
για πρώτη φορά βιώνεται ως ένα ενδεχομενικό τραύμα, ως ει
σβολή ενός κάποιου μη συμβολοποιημένου Πραγματικού* μόνον 
χάρη στην επανάληψη αναγνωρίζεται η συμβολική αναγκαιότη
τά του -βρίσκει τη θέση του στο συμβολικό δίκτυο, πραγμα
τώνεται στη συμβολική τάξη. Όπως όμως συμβαίνει, και με τον 
Μωυσή στη φροϋδική ανάλυση, η αναγνώριση-μέσω-επανάλη- 
ψης προϋποθέτει κατ’ ανάγκη το έγκλημα, την πράξη του φό
νου;. για να πραγματωθεί στη συμβολική αναγκαιότητά του 
-ω ς τίτλος εξουσίας- ο Καίσαρας οφείλει να πεθάνει. ως εμπει
ρική, με σάρκα και οστά προσωπικότητα, ακριβώς επειδή η εν 
λόγω «αναγκαιότητα» είναι συμβολική.

Το θέμα δεν είναι μόνον ότι, στην πρώτη μορφή εμφάνισής 
του, το συμβάν (η συγκέντρωση ατομικής εξουσίας από τον 
Καίσαρα, παραδείγματος χάριν) στάθηκε υπερβολικά τραυματι
κό για να μπορέσει ο λαός να συλλάβει την αληθινή του σημα
σία* η παραγνώριση της πρώτης έλευσής του είναι άμεσα «εσω
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τερική» στη συμβολική του αναγκαιότητα, αποτελεί άμεσο συ
στατικό της τελικής του αναγνώρισης. Ο πρώτος φόνος (η δο
λοφονία/πατροκτονία του Καίσαρα) έφερε την ενοχή, και αυτή 
η ενοχή, αυτό το χρέος λειτούργησε ως κινητήρια δύναμη της 
επανάληψης. Το συμβάν δεν επαναλήφθηκε εξαιτίας κάποιας 
αντικειμενικής αναγκαιότητας, ανεξάρτητης των υποκειμενι
κών διαθέσεών μας και συνεπώς ακαταμάχητης, αλλά επειδή 
η επανάληψή του λειτούργησε ως εξόφληση του συμβολικού 
χρέους μας.

Με άλλα λόγια, η επανάληψη ανακοινώνει την έλευση του 
Νόμου, του Ονόματος-του-Πατέρα στη θέση του νεκρού, δολο
φονημένου πατέρα: το συμβάν που επαναλαμβάνεται δέχεται 
τον νόμο του αναδρομικά, μέσω της επανάληψης. Ως εκ τού
του, μπορούμε να συλλάβουμε την εγελιανή επανάληψη ως ένα 
πέρασμα από μια άνομη ακολουθία σε μια έννομη ακολουθία, ως 
τη συμπερίληψη μιας άνομης ακολουθίας -ω ς μια κατεξοχήν χει
ρονομία ερμηνείας, ως συμβολική ιδιοποίηση του τραυματικού, 
μη συμβολοποιημένου συμβάντος (σύμφωνα με τον Λακάν, η 
ερμηνεία πάντοτε προχωρά υπό την αιγίδα του Ονόματος-του- 
Πατέρα). Ενδεχομένως λοιπόν ο Χέγκελ να ήταν ο πρώτος που 
άρθρωσε την καταστατική της ερμηνευτικής πράξης καθυστέ
ρηση'. η ερμηνεία πάντοτε αναπτύσσεται πολύ αργά, με κάποια 
καθυστέρηση, όταν το προς ερμηνεία συμβάν επαναλαμβάνεται* 
το συμβάν δεν μπορεί να υπακούει σε κάποιο νόμο κατά την 
πρώτη έλευσή του. Η ίδια καθυστέρηση διατυπώνεται επίσης 
στον Πρόλογο της εγελιανής Φιλοσοφίας του Δικαίου , στο διά
σημο χωρίο σχετικά με τη γλαύκα της Αθηνάς, δηλαδή τη φι
λοσοφική κατανόηση μιας ορισμένης εποχής, που πετά μόνον το 
βράδυ, αφού δηλαδή η εποχή αυτή έχει ήδη φτάσει στο τέλος 
της.

Συνεπώς, το γεγονός ότι η «γνώμη του λαού» είδε στην 
πράξη του Καίσαρα μιαν ατομική ενδεχομενικότητα και όχι 
μιαν έκφραση της ιστορικής αναγκαιότητας δεν συνιστά απλή 
περίπτωση «καθυστέρησης της συνείδησης σε σχέση με την 
ενεργό πραγματικότητα»: το θέμα είναι ότι η ίδια η αναγκαι
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ότητα - τ̂ην οποία η γνώμη παραγνώρισε στην πρώτη της εμ
φάνιση, εκλαμβάνοντάς την ως ενδεχομενική ατομική θέληση- 
συγκροτείται, πραγματώνεται, μέσω  της παραγνώρισης. Και 
δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ίδια 
λογική της επανάληψης απαντά και στην ιστορία του ψυχανα
λυτικού κινήματος: ήταν αναγκαίο για τον Λακάν να επαναλά- 
βει τη διάσπαση με τη Διεθνή Ψυχαναλυτική Εταιρεία. Η 
πρώτη διάσπαση (το 1953) βιώθηκε ως μια τραυματική ενδε- 
χομενικότητα -οι λακανικοί εξακολουθούσαν να προσπαθούν να 
βολέψουν την κατάσταση με τη ΔΨΕ, να ξαναγίνουν δεκτοί ως 
μέλη- αλλά το 1964 έγινε σαφές στη «γνώμη» τους ότι υπήρ
χε μια αναγκαιότητα σ ’ αυτή τη διάσπαση, με συνέπεια να κό
ψουν τους δεσμούς τους με τη ΔΨΕ και να ιδρύσει πια ο Λα
κάν τη δική του Σχολή.

Ο Χέγκελ με την Ώστεν

Ώστεν και όχι Ώστη/: ίσοκ η ΤΖαίην Ώστεν να αποτελεί τ_α_μρ- 
ναδικό αντίστοιχο του Χέγκελ στη λογοτεχνία: το Περηφάνια 
καί προκατάληψη  είναι η λογοτεγνιχ\ Φαινομενολογία^ον^ 
Πνεύματος, το Πάρκο τον Μάνσφιλντ η Επιστήμη της Λογι
κής και η Έμμα  η Εγκνκλοπαίδεια... Δεν είναι λοιπόν απορίας 
άξιον ότι, στο Περηφάνια καί προκατάληψη, βρίσκουμε την τέ 
λεια περίπτωση της διαλεκτικής της αναδυόμενης από την πα
ραγνώριση αλήθειας. Μολονότι ανήκουν σε διαφορετικές κοινω
νικές τάξεις -αυτός γόνος μιας εξαιρετικά πλούσιας αριστοκρα
τικής οικογένειας, εκείνη από την πτωχευμένη μεσαία τάξη- η 
Ελίζαμπεθ και ο Ντάρσυ νιώθουν έντονη αμοιβαία έλξη. Εξαι
τίας της υπερηφάνειάς του, ο Ντάρσυ αντιλαμβάνεται τον έρω
τά του ως κάτι ανάξιο* όταν ζητά το χέρι τής Ελίζαμπεθ ομο
λογεί ανοικτά την περιφρόνησή του για τον κόσμο στον οποίο 
εκείνη ανήκει και περιμένει ότι θα δεχτεί την πρότασή του ως 
μιαν ανήκουστη τιμή. Η Ελίζαμπεθ όμως, εξαιτίας της προκα
τάληψής της, τον βλέπει ως επιδεικτικό, αλαζόνα και ματαιό-
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. δοξο: η συγκαταβατική πρότασή του την ταπεινώνει, και έτσι 
αρνείται.

Αυτή η διπλή αποτυχία, αυτή η αμοιβαία παραγνώριση, 
έχει τη δομή μιας διπλής επικοινωνιακής κίνησης, όπου το κά
θε υποκείμενο λαμβάνει από τον άλλον το δικό του μήνυμα 
στην ανεστραμμένη του μορφή: η Ελίζαμπεθ θέλει να φανεί 

'στον Ντάρσυ ως μια καλλιεργημένη και πνευματώδης νεαρή 
γυναίκα, μα παίρνει από αυτόν το μήνυμα ((δεν είσαι παρά ένα 
φτωχό άμυαλο πλάσμα, γεμάτο ψεύτικη finesse*»' ο Ντάρσυ 
θέλει να της παρουσιαστεί σαν ένας υπερήφανος τζέντλεμαν, 
μα παίρνει από αυτήν το μήνυμα «η υπερηφάνειά σου δεν είναι 
παρά αξιοκαταφρόνητη αλαζονεία». Μετά τη διάλυση της σχέ- 

τ ους και μέσω μιας σειράς τυχαίων περιστατικών, ο καθέ
νας ανακαλύπτει την αληθινή φύση του άλλου -εκείνη την ευ
αίσθητη και τρυφερή φύση του Ντάρσυ, εκείνος την πραγματι- 
κη αξιοπρέπεια και το πνεύμα τ η ς - και το μυθιστόρημα τελειώ
νει ως όφειλε, με τον γάμο τους.

Το θεωρητικό ενδιαφέρον της ιστορίας έγκειται στο γεγονός 
ότι η αποτυχία της πρώτης τους συνάντησης, η διπλή παρα
γνώριση όσον αφορά την πραγματική φύση του άλλου, λειτουρ
γεί ως θετικός όρος της τελικής έκβασης: δεν μπορούμε να 
φτάσουμε απευθείας στην αλήθεια, δεν μπορούμε να πούμε
— —0 | |-------------------- »  ----------- ----  1 · ·  *« · '  J r k s . '  · .  · · *  1  | ν ·  · * · · - · ·  · · ■ · .  ·  .· Λ  .  ·

((Αν,^ευθύς εξαρχής, είχε αναγνωρίσει την πραγματική του φύ
ση και αυτός, τη  δική της, η ιστορία; θα είχε παρευθύς τελειώ
σει με τον γάμο τους». Ας κάνουμε την κωμική υπόθεση ότι η 
πρώτη συνάντηση των μελλοντικών εραστών είχε επιτύχει -ότι 
η Ελίζαμπεθ είχε δεχτεί την πρώτη πρόταση του Ντάρσυ. Τι 
θα είχε συμβεί; Αντί να δένονταν με αληθινό έρωτα, θα είχαν 
γίνει ένα συνηθισμένο, καθημερινό ζευγάρι, η σχέση ενός αλα
ζόνα, πλούσιου άνδρα και μιας ξιπασμένης, άμυαλης νεαρής. Αν 
Θέλουμε να γλιτώσουμε την επώδυνη παρέκβαση μέσω της πα
ραγνώρισης, τότε χάνουμε την ίδια την Αλήθεια: μόνον η ((ερ
μηνευτική διεργασία» της παραγνώρισης μας επιτρέπει την

* Λεπτότητα. (Σ .τ.μ .)
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πρόσβαση στην αληθινή φύση του άλλου και ταυτοχρόνως την 
υπέρβαση της δικής μας ατέλειας -για  τον Ντάρσυ, να απε
λευθερωθεί από την ψευτοπερηφάνια του’ για την Ελίζαμπεθ, 
να ξεφορτωθεί τις προκαταλήψεις της.

Οι δύο αυτές κινήσεις είναι αλληλένδετες διότι, στην υπε
ρηφάνεια του Ντάρσυ, η Ελίζαμπεθ συναντά την ανεστραμμέ
νη εικόνα των δικών της προκαταλήψεων* στη ματαιοδοξία της 
Ελίζαμπεθ, ο Ντάρσυ συναντά την ανεστραμμένη εικόνα της 
δικής του ψεύτικης υπερηφάνειας. Με άλλα λόγια, η υπερη
φάνεια του Ντάρσυ δεν είναι μια απλή, θετική κατάσταση 
πραγμάτων που υπάρχει ανεξάρτητα από τη σχέση του με την 
Ελίζαμπεθ, μια άμεση ιδιότητα της φύσης του* λαμβάνει χώ
ρα, εμφανίζεται, μόνον από τη σκοπιά των προκαταλήψεων της. 
Αντιστρόφως, η Ελίζαμπεθ είναι μια ξιπασμένη, άμυαλη κοπέ
λα μόνον κατά την αλαζονική γνώμη τον Ντάρσυ. Για να αρ
θρώσουμε το ζήτημα με εγελιανούς όρους: στην αντιληπτή ατέ
λεια τ ου άλλου, ο καθένας αντιλαμβάνεται -δίχως^ να^ΐα^έρει- 
τοχρενδος της δικής τον [τη ς  υποκειμενικής η^ατέλεια
του άλλου είναι απλώς η αντικειμενοποίηση της διαστρέβλω-

Λ ^  f  --------  - / / · w ν~· ·~
σης της όικης μας οπτικής γωνίας.

Δνο εγελιανά ανέκδοτα

Τπάρχει ένα πασίγνωστο, ιδιαίτερα εγελιανό ανέκδοτο το οποίο 
απεικονίζει τέλεια το πώς η αλήθεια αναδύεται από την παρα
γνώριση -ότι το μονοπάτι προς την αλήθεια συμπίπτει με την 
ίδια την αλήθεια. Στις αρχές του αιώνα, ένας Πολωνός και ένας 
Εβραίος κάθονταν σε ένα τρένο, ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο 
Πολωνός στριφογυρνούσε νευρικά, παρακολουθώντας συνεχώς 
τον Εβραίο* κάτι τον ενοχλούσε* τελικώς, μη μπορώντας να αυ- 
τοσυγκρατηθεί άλλο, ξέσπασε: «Πες μου, πώς τα καταφέρνετε 
εσείς οι Εβραίοι να αποσπάτε από τους ανθρώπους και το τ ε 
λευταίο τους κέρμα, και να συσσωρεύετε έτσι όλο σας τον 
πλούτο;» Ο Εβραίος απάντησε: «Εντάξει, θα σου πω, όχι τζά-
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μπα όμως* θα μου δώσεις πρώτα πέντε ζλότι [πολωνικό νόμι
σμα]». Αφού πήρε το απαιτούμενο ποσό, ο Εβραίος άρχισε: 
«Πρώτα, παίρνεις ένα ψόφιο ψάρι, κόβεις το κεφάλι και βάζεις 
τα εντόσθια σε ένα ποτήρι με νερό. Μετά, γύρω στα μεσάνυ
χτα, όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο, πρέπει να θάψεις το πο
τήρι στο προαύλιο μιας εκκλησίας...» Στο σημείο αυτό, ο Πο
λωνός τον διέκοψε ρωτώντας άπληστα: «Κι αν τα κάνω όλα αυ
τά, θα γίνω κι εγώ πλούσιος;» «Μη βιάζεσαι» απάντησε ο Ε 
βραίος, ((δεν αρκούν μόνο αυτά* αν όμως θες ν’ ακούσεις και τα 
υπόλοιπα, θα πρέπει να με πληρώσεις πέντε ζλότι!» Αφού πή
ρε και πάλι τα χρήματα, ο Εβραίος συνέχισε την ιστορία του: 
μετά από λίγο, ξαναζήτησε χρήματα και πάει λέγοντας, μέχρι 
που τελικά ο Πολωνός, πυρ και μανία, ξέσπασε: «Παλιοαπα
τεώνα, νόμιζες σ τ ’ αλήθεια ότι δεν είχα μυριστεί πού το πας; 
Δεν υπάρχει κανένα μυστικό, απλώς θες να μου αποσπάσεις 
και το τελευταίο μου κέρμα!» Τότε ο Εβραίος τού απάντησε 
ήρεμα και καρτερικά: « Ε , λοιπόν, τώρα καταλαβαίνεις πώς 
εμείς οι Εβραίοι...»

Καθετί στη σύντομη αυτή ιστορία επιδέχεται ερμηνεία, με 
πρώτον τον γεμάτο περιέργεια, ανακριτικό τρόπο με τον οποίο 
ο Πολωνός κοιτάζει τον Εβραίο - σ ημαίνει...ότι εξαρχής ο Πο- 

[ λωνός είναι εγκλωβισμένος σε μια σχέση μεταβίβασης, δηλαδή 
ότι ο Εβραίος ενσαρκώνει γ ι’ αυτόν το «υποκείμενο που υποτί
θεται ότι γνωρίζει», από το οποίο θα μάθει το μυστικό τής α
πόσπασης χρημάτων από τους άλλους. Το θέμα της ιστορίας 
είναι βέβαια ότι ο Εβραίος δεν εξαπάτησε τον Πολωνό: τήρη
σε την υπόσχεσή του και του δίδαξε πώς να αποσπά χρήματα. 
Το κρίσιμο εδώ είναι η διπλή κίνηση της έκβασης, η απόστα
ση ανάμεσα στη στιγμή του θυμωμένου ξεσπάσματος του Πο
λωνού και την τελική απάντηση του Εβραίου. Όταν ο Πολω
νός ξεσπαθώνει λέγοντας: «Δεν υπάρχει κανένα μυστικό, 
απλώς θες να μου αποσπάσεις και το τελευταίο μου κέρμα!», 
ήδη λέει την αλήθεια, δίχως να το γνωρίζει -βλέπει δηλαδή στη 
χειραγώγηση του Εβραίου μιαν απλή εξαπάτηση. Του διαφεύ
γει μολαταύτα ότι, μέσω αυτής ακριβώς της εξαπάτησης, ο
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Εβραίος κράτησε τον λόγο του, ότι του παρέδωσε αυτό για το 
οποίο τον είχε πληρώσει (το μυστικό του τρόπου με τον οποίο 
οι Εβραίοι...). Το λάθος του Πολωνού είναι απλώς η οπτική 
του γωνία: προσμένει ότι το «μυστικό» θα αποκαλυφθεί κάπου 
στο τέλος* αντιλαμβάνεται την αφήγηση του Εβραίου σαν ένα 
μονοπάτι προς την τελική αποκάλυψη του «μυστικού». Το 
πραγματικό «μυστικό» όμως ήδη βρίσκεται στην ίδια την αφή
γηση: στον τρόπο με τον οποίο ο Εβραίος, μέσω της αφήγησής 
του, παγιδεύει την επιθυμία του Πολωνού, στον τρόπο με τον 
οποίο ο Πολωνός απορροφάται από την αφήγηση και διατίθε
ται να πληρώσει γ ι ’ αυτήν.

Συνεπώς, το «μυστικό» του Εβραίου έγκειται στην επιθυ
μία τη δική μας (του Πολωνού): στο γεγονός ότι ο Εβραίος ξέ
ρει πώς να λάβει υπόψη του, να συνυπολογίσει την επιθυμία 
μας. IV  αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τελική τροπή 
της ιστορίας, με τη διπλή ανατροπή της, αντιστοιχεί στην τε
λική στιγμή τής ψυχαναλυτικής θεραπείας, στη διάλυση της 
μεταβίβασης και στη «διέλευση της φαντασίωσης»: όταν ο Πο
λωνός ξεσπά εξαγριωμένος έχει ήδη εξέλθει από τη μεταβίβα
ση, του απομένει όμως να διέλθει τη φαντασίωσή του -κάτι 
που επιτυγχάνεται μόνο συνειδητοποιώντας πώς, μέσω τής 
εξαπάτησης, ο Εβραίος τήρησε τον λόγο του. Το συναρπαστι
κό «μυστικό» που μας ωθεί να παρακολουθήσουμε προσεκτικά 
την αφήγηση του Εβραίου είναι ακριβώς το λακανικό objet petit 
α, το χιμαιρικό αντικείμενο της φαντασίωσης, το αντικείμενο 
που προκαλεί την επιθυμία μας και που ταυτοχρόνως -εδώ έγ 
κειται το παράδοξό του- τίθεται αναδρομικά από την επιθυμία 
ετούτη* «διερχόμενοι τη φαντασίωση» έχουμε την εμπειρία τού 
τρόπου με τον οποίο αυτό το φαντασιωτικό αντικείμενο (το 
«μυστικό») απλώς αποδίδει υλικότητα στο κενό της επιθυμίας 
μας.

Έ να άλλο γνωστό ανέκδοτο διαθέτει ακριβώς την ίδια δο
μή, αλλά αυτή συνήθως παραβλέπεται -αναφερόμαστε βέβαια 
στο ανέκδοτο για την Πύλη του Νόμου από το ένατο κεφάλαιο 
της Δίκης του Φραντς Κάφκα και ειδικά στην τελική ανατρο
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πή, όταν ο ετοιμοθάνατος από την επαρχία ρωτά τον φύλακα:

((Όλοι οι άνθρωποι αγωνίζονται για να πλησιάσουν τον Νό
μο» λέει ο χωρικός «πώς γίνεται, λοιπόν, και τόσα χρόνια 
δε ζήτησε κανείς άλλος εκτός από μένα να περάσει αυτή 
την πόρτα;» Ο φύλακας καταλαβαίνει πως ο άνθρωπος εί
ναι πια στα τελευταία του, πως η ακοή του σιγά σιγά τον 
εγκαταλείπει, και γι’ αυτό φωνάζει δυνατά, σκύβοντας κον
τά του: «Κανείς άλλος δεν μπορούσε να περάσει τούτη την 
πόρτα. Ήταν προορισμένη μόνο για σένα. Τώρα, θα την 
κλείσω.» (Kafka, 1985, σ. 237 / ελλ. μτφρ. σελ. 221)

Η τελική αυτή τροπή αντιστοιχεί τέλεια σ ’ εκείνη που κλείνει 
την ιστορία με τον Πολωνό και τον Εβραίο: το υποκείμενο 
βιώνει πως το ίδιο (η επιθυμία του) ήταν εξαρχής τμήμα του 
παιχνιδιού, πως η είσοδος ήταν μόνο γ ι’ αυτό, πως το διακύ- 
βευμα της αφήγησης ήταν μόνο να συλλάβει την επιθυμία του. 
Θα μπορούσαμε μάλιστα να επινοήσουμε και μιαν άλλη κατά
ληξη της ιστορίας του Κάφκα, η οποία θα την πλησίαζε περισ
σότερο στο ανέκδοτο με τον Πολωνό και τον Εβραίο: μετά από 
τη  μακρά αναμονή, ο χωρικός εξαγριώνεται και αρχίζει να φω
νάζει στον θυρωρό: ((Παλιοαπατεώνα, γιατί κάνεις ότι φυλάς 
την είσοδο σε ένα τεράστιο μυστικό, αφού ξέρεις πολύ καλά ότι 
δεν υπάρχει κανένα μυστικό πίσω από την πόρτα, ότι αυτή η 
πόρτα είναι μόνο για μένα, για να πιάσει την επιθυμία μου!»· 
και ο θυρωρός (αν ήταν αναλυτής) θα του απαντούσε ήρεμα: 
«Βλέπεις, τώρα ανακάλυψες το αληθινό μυστικό: πίσω από την 
πόρτα βρίσκεται μόνον ό,τι εισάγει εκεί η,επιθυμία σου...»

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η φύση της τελικής τροπής 
ακολουθεί την εγελιανή λογική της υπέρβασης, της κατάργη
σης της «κακής απεραντοσύνης». Δηλαδή, έχουν και οι δύο την 
ίδια αφετηρία: το υποκείμενο βρίσκεται αντιμέτωπο με μιαν ου
σιώδη Αλήθεια, ένα μυστικό από το οποίο αποκλείεται, το ο
ποίο του διαφεύγει ad infinitum -την απροσπέλαστη καρδιά 
του Νόμου πέραν των άπειρων σειρών από πύλες, την απρόσι
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τη τελική απάντηση, το τελικό μυστικό τού πώς οι Εβραίοι 
μάς αποσπούν χρήματα, το οποίο μας περιμένει στο τέλος τής 
αφήγησης του Εβραίου (που θα μπορούσε να συνεχίζεται ad 
infinitum). Και η λύση είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις: 
το υποκείμενο οφείλει να συλλάβει πως, από την αρχή τού παι
χνιδιού, η πύλη που συγκαλύπτει το μυστικό ήταν προορισμέ
νη μόνο γ ι ’ αυτό, πως το αληθινό μυστικό στο τέλος τής αφή
γησης του Εβραίου είναι η δική του επιθυμία -κοντολογίς, ότι 
η.?_ξωτερι>^ του θέση απέναντι στον Άλλον (το γεγονός ότι 
_βιώνει τον εαυτό του ως αποκλεισμένο από το μυστικό_τού 
Άλλου) είναι εσωτερική στον ίδιον τον Άλλον. Συναντάμε εδώ 
ένα είδος «αναστοχαστικότητας» που δεν μπορεί να αναχθεί 
στον φιλοσοφικό αναστοχασμό: ακριβώς το γνώρισμα το οποίο 
μοιάζει να αποκλείει το υποκείμενο από τον Άλλον (η επιθυ
μία του να διεισδύσει στο μυστικό του Άλλου -τ ο  μυστικό του 
Νόμου, το μυστικό του πώς οι Εβραίοι...) είναι ήδη ένας ((ανα
στοχαστικός προσδιορισμός» του Άλλου* ακριβώς ως αποκλει-
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σμένοι από τον Άλλον, αποτελούμε μέρος του παιγνιδιού του. 

Μ ια παγίδα τον χρόνον

Τη θετικότητά που προσιδιάζει στην παραγνώριση -το  γεγονός 
ότι η παραγνώριση λειτουργεί ως ((παραγωγική» βαθμίδα- θα 
πρέπει να τη συλλάβουμε κατά τρόπο ακόμα πιο ριζικό. Η πα
ραγνώριση δεν αποτελεί μόνον εμμενή όρο της τελικής έλευσης 
της αλήθειας, αλλά διαθέτει επίσης καθ’ εαυτήν, τρόπον τινά, 
μια θετική οντολογική διάσταση: θεμελιώνει, καθιστά δυνατή 
μιαν ορισμένη θετική οντότητα. Για να την παρουσιάσουμε, ας 
αναφερθούμε και πάλι στην επιστημονική φαντασία, σε ένα 
από τα κλασικά μυθιστορήματα του είδους, το The Door into 
Summer [Η  πόρτα στο καλοκαίρι], του Ρόμπτερ Λ. Χαϊνλάιν.

Η υπόθεση του μυθιστορήματος (γραμμένου το 1957) είναι 
ότι, το 1970, η χειμερία νάρκη έχει γίνει μια συνήθης διαδικα
σία, την οποία διαχειρίζονται πολυάριθμα πρακτορεία. Ο ήρω-
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ας, ένας νεαρός μηχανικός ονόματι Ντάνιελ Μπουν Νταίηβις, 
«ξεχειμωνιάζει» μετά από μια επαγγελματική απογοήτευση 
για τριάντα χρόνια. Αφού ξυπνά τον Δεκέμβριο του 2000, συ
ναντά -ανάμεσα σε πλείστες άλλες περιπέτειες- τον γέρο Ντό- 
κτορ Τουίτσελ, ένα είδος «τρελής ιδιοφυίας» που έχει κατα
σκευάσει μια μηχανή του χρόνου* ο Νταίηβις πείθει τον Ντό- 
κτορ Τουίτσελ να δοκιμάσει σ ’ αυτόν τη μηχανή του, μεταφέ- 
ροντάς τον πίσω στο 1970. Εκεί ο ήρωας διευθετεί τις υποθέ
σεις του (επενδύοντας τα χρήματά του σε μιαν εταιρεία για την 
οποία γνωρίζει, από το ταξίδι του στο 2000, ότι θα έχει μεγά
λη επιτυχία μετά από τριάντα χρόνια, κανονίζει τον γάμο του 
για το 2000 και τέλος οργανώνει τη χειμερία νάρκη της μέλ- 
λουσας συζύγου του) κι έπειτα κοιμάται ο ίδιος και πάλι για 
τριάντα χρόνια* η ημερομηνία της δεύτερης αφύπνισής του εί
ναι η 27η Απριλίου του 2001.

'Ετσι, τα πάντα έχουν αίσιο τέλος -μόνο μια μικρή λεπτο
μέρεια ανησυχεί τον ήρωα: το 2000, εκτός από τις «Γεννή
σεις», τους ((Θανάτους» και τους «Γάμους», οι εφημερίδες δη
μοσιεύουν και μια στήλη με τις ((Αφυπνίσεις» όπου καταχω- 
ρούνται τα ονόματα όλων των ατόμων που ξυπνούν από τη χει- 
μερία νάρκη. Η πρώτη του παραμονή στα έτη 2000 και 2001 
διήρκεσε από τον Δεκέμβριο του 2000 μέχρι τον Ιούνιο του 
2001* αυτό σημαίνει ότι ο Ντόκτορ Τουίτσελ τον μετέφερε πί
σω στο παρελθόν μετά την ημερομηνία της δεύτερης αφύπνισής 
του τον Απρίλιο του 2001. Στην εφημερίδα The Times, του 
Σαββάτου 28 Απριλίου 2001, υπήρχε βέβαια το όνομά του στον 
κατάλογο όσων ξύπνησαν την Παρασκευή 27 Απριλίου: «Ντ. 
Μπ. Νταίηβις». Γιατί, λοιπόν, κατά την πρώτη του παραμονή 
στο 2001, του διέφυγε το όνομά του στις ((Αφυπνίσεις», μολο
νότι διάβαζε συνεχώς και με ιδιαίτερη προσοχή τη στήλη; Επρό- 
κειτο απλώς για μια τυχαία παράβλεψη;

Όμως τι θα είχα κάνει αν την είχα δει\ Θα είχα πάει εκεί,
θα είχα συναντήσει τον εαυτό μου -και θα είχα τρελαθεί;
Όχι, γιατί αν την είχα δει, δεν θα είχα κάνει τα πράγμα-
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τα που έκανα μετά -((μετά» για μένα- και τα οποία οδή
γησαν σ’αυτό. Συνεπώς ποτέ δεν θα μπορούσε να έχει 
συμβεί έτσι. Ο έλεγχος είναι μια αρνητική ανατροφοδότη
ση, με εσωτερική δικλίδα ασφαλείας, επειδή η ίδια η ύπαρ
ξη αυτής της τυπωμένης γραμμής εξαρτιόταν από το να 
μην τη δω · η φαινομενική δυνατότητα ότι θα μπορούσα να 
την έχω δει είναι μία εκ των αποκλειόμενων «μη δυνατών» 
στο σχήμα του βασικού κυκλώματος. ((Υπάρχει μια θεότη
τα που διαμορφώνει τους σκοπούς μας, ας τους σφυρηλα
τήσουμε όπως θέλουμε.» Η ελεύθερη θέληση και ο προκα
θορισμός σε μια πρόταση, και οι δύο αληθείς. (Heinlein, 
1986, σ. 287)

Εδώ έχουμε τον κυριολεκτικό ορισμό της «θέσης του γράμμα
τος στο ασυνείδητο»: η γραμμή «[της οποίας] η ίδια η ύπαρξη 
εξαρτιόταν από το να μην τη δω». Εάν, κατά τη διάρκεια της 
πρώτης παραμονής του στο 2001, το υποκείμενο αντιλαμβανό
ταν το ίδιο του το όνομα στην εφημερίδα -αν στην πρώτη του 
παραμονή είχε αντιληφθεί το ίχνος της δεύτερης παραμονής στο 
2001- θα είχε πράξει κατά διαφορετικό τρόπο (δεν θα είχε τα
ξιδέψει πίσω στο παρελθόν και ούτω καθεξής): δηλαδή θα είχε 
πράξει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εμποδίσει την εμφάνιση 
τον ονόματος τον στην εφημερίδα. Η παράβλεψη η ίδια έχει 
συνεπώς μιαν αρνητική οντολογική διάσταση: το ότι πρέπει να 
παραβλεφθεί, ότι δεν πρέπει να το παρατηρήσουμε, αποτελεί 
«όρο δυνατότητας» του γράμματος -η  ίδια του η ύπαρξη εξαρ- 
τάται από το να μην το δει το υποκείμενο. Εδώ έχουμε ένα εί
δος αναστροφής της παραδοσιακής esse=percipi: όρος του esse 
είναι το non-percipi. Ίσως αυτός να είναι ο σωστός τρόπος για 
να συλλάβουμε το «προντολογικό» καθεστώς του ασυνειδήτου 
(για το οποίο κάνει λόγο ο Λακάν στο Σεμινάριο XI): το ασυ
νείδητο είναι ένα παράδοξο γράμμα που επιμένει μόνο εφόσον 
δεν νπάρχει οντολογικά.

Κατά τρόπο ανάλογο, θα μπορούσαμε επίσης να προσδιορί
σουμε το καθεστώς της γνώσης στην ψυχανάλυση. Η γνώση
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που λειτουργεί εδώ είναι η γνώση που αφορά το πλέον μύχιο, 
τραυματικό είναι του υποκειμένου, γνώση σχετικά με τη συγ
κεκριμένη λογική της απόλαυσής του. Στην καθημερινή στάση 
του, το υποκείμενο αναφέρεται στα αντικείμενα της Umwelt, 
του κόσμου που τον περιβάλλει σαν σε μια δεδομένη θετικότη- 
τα* η ψυχανάλυση επιφέρει μια ιλιγγιώδη εμπειρία του γεγονό
τος ότι αυτή η δεδομένη θετικότητα υπάρχει και διατηρεί τη 
συνοχή της μόνο στον βαθμό που κάπου αλλού (σε μιαν άλλη 
σκηνή, an einem anderen Schauplalz) υπάρχει μια άλλη θεμε
λιώδης μη γνώση -επιφέρει την τρομακτική εμπειρία ότι, εάν 
καταφέρουμε να γνωρίσουμε πάρα πολλά, μπορεί να χάσουμε 
το ίδιο μας το είναι.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τη λακανική έννοια του φαντα- 
σιακού εαυτού: αυτός ο εαυτός υπάρχει μόνον στη βάση της πα
ραγνώρισης των ίδιων του των όρων* συνιστά επίπτωση της 
παραγνώρισης αυτής. Συνεπώς, η έμφαση του Λακάν δεν αφο
ρά την υποτιθέμενη ανικανότητα του εαυτού να αναστοχαστεί, 
να συλλάβει τους δικούς του όρους, το γεγονός ότι αποτελεί παι- 
χνιδάκι απροσπέλαστων ασυνείδητων δυνάμεων: επισημαίνει 
ότι το υποκείμενο μπορεί να πληρώσει για έναν τέτοιον ανα-
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στοχασμό με την απώλεια της ίδιας της οντολογικής συνοχής 
του. Η γνώση που προσεγγίζουμε μέσω της ψυχανάλυσης εί
ναι αδύνατη-πραγματική με την έννοια ότι βρισκόμαστε σε 
επικίνδυνο έδαφος* πλησιάζοντάς την υπέρ το δέον παρατηρού
με αίφνης πώς η συνοχή μας, η θετικότητά μας διαλύεται.

Στην ψυχανάλυση, η γνώση σημαδεύεται από μια θανατη
φόρα διάσταση: το υποκείμενο οφείλει να πληρώσει την προ
σέγγισή της με το ίδιο του το είναι. Με άλλα λόγια, η κατάρ
γηση της παραγνώρισης σημαίνει ταυτοχρόνως κατάργηση, διά
λυση της ((ουσίας» που υποτίθεται ότι κρυβόταν πίσω από τη 
μορφή-αυταπάτη της παραγνώρισης. Αυτή η ((ουσία» -η  μονα
δική που αναγνωρίζεται στην ψυχανάλυση- είναι, σύμφωνα με 
τον Λακάν, η απόλαυση [jouissance]: η προ_σβασ^ στη γνώση 
πληρώνεται συνεπώς με απώλεια στην απόλαυση_ -η  απόλαυ
ση, στην ανοησία της, είναι δυνατή μόνον στη βάση μιας ορι-
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σμέγ,ης μη γνώσης, μιας άγνοιας. Δεν είναι λοιπόν απορίας 
άξιον ότι συχνά ο αναλυόμενος αντιδρά παρανοϊκά απέναντι 
στον αναλυτή: οδηγώντας τον προς τη γνώση όσον αφορά.την 
επιθυμία του, ο αναλυτής θέλει όντως να του κλέψει _τον πιο 
μύχιο .θησαυρό του, τον πυρήνα της απόλαυσής του.

ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

Ο  Τιτανικός ως σ ύμ π τω μ α

Αυτή η διαλεκτική κατά την οποία προσπερνάμε τον εαυτό μας 
προς το μέλλον και ταυτοχρόνως τροποποιούμε αναδρομικά το 
παρελθόν -διαλεκτική μέσω της οποίας η πλάνη καθίσταται 
εσωτερική ως προς την αλήθεια και η παραγνώριση αποκτά 
μια θετική οντολογική διάσταση- έχει εντούτοις τα όριά της· 
προσκρούει σε έναν βράχο όπου και αναστέλλεται. Πρόκειται 

βεβαίως για τον βράχο του Πραγματικού, που ανθίσταται στη 
! συ^βολοποίηση: το τραυματικό σημείο το οποίο πάντοτε μας 

διαφεύγει και ωστόσο πάντοτε επιστρέφει, μολονότι προσπα
θούμε -μέσω ενός συνόλου διαφορετικών στρατηγικών- να το 
εξουδετερώσουμε, να το ενσωματώσουμε στη συμβολική τάξη.

• Στην προοπτική του τελευταίου σταδίου της διδασκαλίας τού
• Λακάν, είναι ακριβώς το σύμπτωμα εκείνο που συλλαμβάνεται
• ως ένας τέτοιος πραγματικός πυρήνας απόλαυσης, που επιμέ

νει ως πλεόνασμα και επιστρέφει μέσω όλων των προσπαθειών 
εξημέρωσής του, εξευγενισμού του (αν μας επιτρέπεται η χρή
ση του όρου αυτού, που είθισται να κατονομάζει στρατηγικές 
εξωραϊσμού των φτωχογειτονιών ως ((συμπτωμάτων» των πό- 
λεών μας), διάλυσής του μέσω εξήγησης, μέσω λεκτικής από
δοσης του νοήματός του.

Για να δείξουμε την παραπάνω μετατόπιση της έμφασης 
προς την έννοια του συμπτώματος στη λακανική διδασκαλία, 
ας εξετάσουμε μια περίπτωση που σήμερα ελκύει εκ νέου τη 
δημόσια προσοχή: το ναυάγιο του Τιτανικοί). Αποτελεί βεβαί-
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ως ήδη κοινοτοπία η ερμηνεία του Τιτανικού ως συμπτώματος 
με την έννοια ενός «κόμβου νοημάτων»: η βύθιση του Τιτανι
κού επέδρασε τραυματικά, στάθηκε ένα σοκ, «συνέβη το αδύ
νατο», το αβύθιστο πλοίο είχε καταποντιστεί. Το θέμα όμως 
είναι ότι, ακριβώς ως σοκ, αυτή η βύθιση συνέβη την κατάλ
ληλη στιγμή -«ο χρόνος την περίμενε»: ακόμα και πριν όντως 
λάβει χώρα, είχε ήδη διανοιχτεί μια θέση αποκλειστικά γ ι’αυ
τήν στο χώρο της φαντασίωσης. Είχε τέτοια τρομερή επίδρα
ση στο «κοινωνικό φαντασιακό» δυνάμει ακριβώς του γεγονό
τος ότι αναμενόταν. Ήταν προειρημένη με καταπληκτική λε
πτομέρεια:

Το 1898, ένας περιθωριακός συγγραφέας ονόματι Μόργκαν 
Ρόμπερτσον, σκάρωσε ένα μυθιστόρημα για ένα φανταστι
κό υπερωκεάνιο, πολύ μεγαλύτερο απ’όσα είχαν ποτέ κα
τασκευαστεί. Ο Ρόμπερτσον γέμισε το καράβι του με πλού
σιους και αυτάρεσκους ανθρώπους και στη συνέχεια το βύ
θισε μια κρύα απριλιάτικη νύχτα με μια πρόσκρουση σε ένα 
παγόβουνο. Αυτό έδειξε κατά κάποιον τρόπο τη ματαιότη
τα των πάντων, και πράγματι, όταν δημοσιεύτηκε εκείνη 
τη χρονιά από τον οίκο M.F. Mansfield, το βιβλίο έφερε τον 
τίτλο Ματαιότητα.

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, μια βρετανική ναυτιλια
κή εταιρεία με το όνομα White Star Line κατασκεύασε ένα 
πλοίο αξιοσημείωτα όμοιο με εκείνο του μυθιστορήματος 
του Ρόμπερτσον. Το νέο πλοίο είχε εκτόπισμα 66.000 τό
νους, ενώ του Ρόμπερτσον 70.000. Το πραγματικό πλοίο εί
χε μήκος 882,5 πόδια, ενώ το φανταστικό 800. Και τα δύο 
είχαν τρεις προπέλες και μπορούσαν να πλεύσουν με 24-25 
ναυτικούς κόμβους. Και τα δύο μπορούσαν να μεταφέρουν 
3.000 άτομα και οι σωσίβιες λέμβοι τους αρκούσαν μόνον 
για ένα ποσοστό αυτού του αριθμού. Αυτό όμως διόλου δεν 
φαινόταν να ενοχλεί, αφού και τα δύο χαρακτηρίζονταν «α- 
βύθιστα».

Τον Απρίλιο του 1912, το πραγματικό πλοίο απέπλευσε
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από το Σαουθάμπτον για το παρθενικό του ταξίδι προς τη 
Νέα Υόρκη. Το φορτίο περιελάμβανε ένα ανεκτίμητο αντί
γραφο του Rubaiyat του Omar Khayyam και έναν κατάλογο 
επιβατών συνολικής αξίας διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων 
δολαρίων. Στη διαδρομή προσέκρουσε και αυτό σε ένα παγό
βουνο, και καταποντίστηκε μια κρύα απριλιάτικη νύχτα.

Ο Ρόμπερτσον είχε ονομάσει το πλοίο του Τιτάνα’ η 
White Star Line έδωσε στο δικό της το όνομα Τιτανικός. 
(Lord, 1983, σσ. ΧΙ-ΧΙΙ).

Δεν είναι δύσκολο να μαντέψουμε τους λόγους, το υπόβαθρο 
της απίστευτης αυτής σύμπτωσης: στη στροφή του αιώνα, α- 
ποτελούσε ήδη μέρος του Zeitgeist* η θέση ότι μια ορισμένη 
εποχή έφτανε στο τέλος της -η  εποχή της ειρηνικής^προόδου, 
των οροθετημένων και σταθερών ταξικών διακρίσεων και ούτω 
καθεξής, δηλαδή η μακρά περίοδος από το 1850 μέχρι τον Πρώ
το Παγκόσμιο πόλεμο. Αιωρούνταν νέοι κίνδυνοι (εργατικά κι
νήματα, ξεσπάσματα εθνικισμού, ο αντισημιτισμός, η απειλή 
του πολέμου) που σύντομα θα αμαύρωναν την ειδυλλιακή εικό
να του δυτικού πολιτισμού, απελευθερώνοντας το «βάρβαρο» δυ
ναμικό του/Κ αι αν υπήρχε ένα φαινόμενο το οποίο, στη στρο
φή του αιώνα, ενσάρκωνε το τέλος αυτής της εποχής, ήταν τα 
μεγάλα υπερωκεάνια: πλέοντα παλάτια, θαύματα της τεχνολο
γίας, απίστευτα πολύπλοκες και αποτελεσματικές στη λειτουρ
γία τους μηχανές, και ταυτοχρόνως τόποι συνάντησης της α
φρόκρεμας της κοινωνίας, ένα είδος μικρόκοσμου της κοινωνι
κής δομής, μια εικόνα της κοινωνίας όχι όπως πραγματικά ή
ταν, αλλά ιδωμένη έτσι όπως η κοινωνία ήθελε να βλέπεται προ- 
κειμένου να φαίνεται αρεστή, ως μια σταθερή ολότητα με κα
λά οροθετημένες ταξικές διακρίσεις και ούτω καθεξής -συνο
πτικά: το ιδεώδες τού εγώ της κοινωνίας.

Με άλλα λόγια, το ναυάγιο του Τιτανικού είχε μια τόσο συν
τριπτική επίδραση όχι εξαιτίας των άμεσων υλικών διαστάσεων

* Πνεύμα της εποχής. (Σ.τ.μ.)
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της καταστροφής αλλά εξαιτίας του συμβολικού _επικαθορισμού 
του, του ιδεολογικού νοήματος με το οποίο επενδύθηκε: διαβά
στηκε ως ((σύμβολο», ως συμπυκνωμένη, μεταφορική παρά
σταση της επικείμενης καταστροφής του ίδιου του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού.; Το ναυάγιο του Τιτανικού αποτέλεσε μια μορφή με 
την οποία η κοινωνία έζησε την εμπειρία του ίδιου της του θα
νάτου, και έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε πώς οι παραδοσια
κές δεξιές και αριστερές ερμηνείες υιοθετούν την ίδια σκοπιά, 
μόνο με κάποια διαφορά στην έμφαση. Από την παραδοσιακή 
οπτική γωνία, ο Τιτανικός αποτελεί το νοσταλγικό μνημείο 
μιας περασμένης εποχής ευγένειας, 7£ου_ έχει απολεσθεί στον 
σημερινό κόσμο της χυδαιότητας* από την αριστερή οπτική 
γωνία, είναι μια..ιστορία για. την ανικανότητα μιας απολιθωμέ- _ , ^ ·· · 
νης ταξικής κοινωνίας...

Όλα τούτα όμως συνιστούν κοινοτοπίες ανιχνεύσιμες σε ο- 
ποιαδήποτε αναφορά για τον Τιτανικό -κατ’αυτόν τον τρόπο, 
μπορούμε εύκολα να εξηγήσουμε τον μεταφορικό επικαθορισμό 
που αποδίδει στον Τιτανικό το συμβολικό του βάρος. Όμως το 
πρόβλημα είναι ότι το ζήτημα δεν εξαντλείται εδώ, γεγονός για 
το οποίο μπορούμε εύκολα να πειστούμε απλώς και μόνο κοι
τάζοντας τις πρόσφατα τραβηγμένες υποβρύχιες φωτογραφίες 
του ναυαγίου. Πού έγκειται η τρομακτική δύναμη γοητείας την 
οποία ασκούν οι εν λόγω φωτογραφίες; Είναι, τρόπον τινά, δι
αισθητικά σαφές ότι δεν μπορεί να την εξηγήσει ο συμβολικός 
επικαθορισμός, το μεταφορικό νόημα του Τιτανικού: το τελευ
ταίο της καταφύγιο δεν είναι η παράσταση αλλά μια ορισμένη 
αδρανής παρουσία. Ο Τιτανικός είναι ένα Πράγμα με τη λα
κανική σημασία: το υλικό υπόλειμμα, η υλοποίηση της τρομα
κτικής, αδύνατης jouissance. Κοιτάζοντας το ναυάγιο διεισδύου
με κάπως στο απαγορευμένο πεδίο, στον χώρο που θα έπρεπε να 
παραμείνει αθέατος: τα ορατά θραύσματα είναι κάτι σαν πηγ
μένο απομεινάρι της ρευστής ροής της jouissance, κάτι σαν απο- 
λιθωμένο δάσος της απόλαυσης.

Αυτή η τρομακτική επίδραση ουδεμία σχέση έχει με το νόη
μα -ή, ακριβέστερα, πρόκειται για ένα νόημα εμποτισμένο με
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απόλαυση, για μια λακανική απόλανση-σε-νόημα [jouis-sens]. 
Το ναυάγιο του Τιτανικού λειτουργεί συνεπώς ως υψηλό αντι- 

; κείμενο: αποτελεί ένα θετικό, υλικό αντικείμενο εξυψωμένο στο 
καθεστώς του αδύνατου Πράγματος./Και ενδεχομένως κάθε 
προσπάθεια άρθρωσης του μεταφορικού νοήματος του Τιτανι
κού να μην αποτελεί παρά προσπάθεια αποφυγής αυτής της τρο
μακτικής επίδρασης του Πράγματος, προσπάθεια να δαμαστεί 
το Πράγμα ανάγοντάς το στο συμβολικό του καθεστώς, παρέ- 
χοντάς του ένα νόημα. Συνήθως, λέμε ότι η συναρπαστική πα
ρουσία ενός Πράγματος συσκοτίζει το περιεχόμενό του· εδώ, α
ληθεύει το αντίθετο: το νόημα συσκοτίζει την τρομακτική ε
πίδραση της παρουσίας του.

Α π ό  το σ ύμ π τω μ α  στο  sinthome

Αυτό λοιπόν είναι το σύμπτωμα -και με αυτή την έννοια του 
συμπτώματος θα πρέπει να συσχετίσουμε το γεγονός ότι, στα 
τελευταία χρόνια της διδασκαλίας του Λακάν, βρίσκουμε ένα 
είδος καθολίκευσης του συμπτώματος: σχεδόν καθετί που υ
πάρχει γίνεται κατά έναν τρόπο σύμπτωμα,, με συνέπεια ακό
μα και η γυναίκα να.προσδιορίζεται τελικώς ως το. σύμπτωμα 
του άνδρα. Μπορούμε μάλιστα να ισχυριστούμε ότι το «σύμ
πτωμα» αποτελεί την τελική απάντηση του Λακάν στο αιώνιο 
φιλοσοφικό ερώτημα «Γιατί υπάρχει κάτι αντί για τίποτα;» 
-αυτό το «κάτι» που «υπάρχει» αντί του τίποτα είναι πράγ
ματι το σύμπτωμα.

Η φιλοσοφική συζήτηση συνήθως αναφέρεται στο τρίγωνο 
κόσμος-γλώσσα-υποκείμενο, στη σχέση του υποκειμένου με 
τον κόσμο των πραγμάτων, διαμεσολαβημένη από τη γλώσσα* 
ο Λακάν συνήθως επικρίνεται για τον «απολυταρχισμό του ση
μαίνοντος» -τον επικρίνουν ότι δεν λαμβάνει υπόψη του τον 
αντικειμενικό κόσμο, ότι περιορίζει τη θεωρία του στην αλλη
λεπίδραση μεταξύ υποκειμένου και γλώσσας, ως εάν ο αντι
κειμενικός κόσμος να μην υπήρχε, ως εάν να ήταν μόνον φαν-



2. ΑΙ10 TO ΣΤΜΓΙΤΩΜΑ ΣΤΟ SINTHOM E 131

τασιακή επίπτωση-αυταπάτη του παιχνιδιού του σημαίνοντος. 
ΓΟμως η απάντηση του Λακάν στην εν λόγω μομφή είναι ότι 
I όχι μόνον ο κόσμος -ω ς δεδομένο σύνολο αντικειμένων- δεν 
 ̂υπάρχει αλλά ούτε η γλώσσα ή το υποκείμενο υπάρχουν: έχει 
ήδη γίνει κλασική η θέση του ότι «ο μεγάλος Άλλος [δηλαδή 
η συμβολική τάξη ως συνεκτική, κλειστή ολότητα] δεν υπάρ- 
χερ.), και το υποκείμενο δηλώνεται με το σύμβολο $, το δια
γραμμένο, αποκλεισμένο S, ένα κενό, μιαν άδεια θέση στη δο
μή του σημαίνοντος.

Οφείλουμε βέβαια, στο σημείο αυτό, να θέσουμε το εξής 
αφελές μα και αναγκαίο ερώτημα: εάν ο κόσμος, η γλώσσα και 
το υποκείμενο δεν υπάρχουν, τότε τι υπάρχει; Και πιο συγκε
κριμένα: τι αποδίδει στα υπαρκτά φαινόμενα τη συνοχή τους; Η 
απάντηση του Λακάν, όπως ήδη το υπαινιχθήκαμε, είναι: το 
σύμπτωμος. Στην απάντηση τούτη, οφείλουμε να δώσουμε όλη 
την αντιμεταστρουκτουραλιστική της έμφαση: η θεμελιακή χει
ρονομία του μεταστρουκτουραλισμού είναι να αποδομεί κάθε 
υποστασιακή ταυτότητα, να καταγγέλλει, πίσω από την 
εδραία συνοχή της, την ύπαρξη μιας αλληλεπίδρασης συμβολι
κών επικαθορισμών -κοντολογίς, να διαλύει την υποστασιακή 
ταυτότητα σε ένα δίκτυο μη υποστασιακών, διαφορικών σχέ
σεων* η έννοια του συμπτώματος αποτελεί την αναγκαία αντί
στιξή της, την ουσία της απόλαυσης, τον πραγματικό πυρήνα 
γύρω από τον οποίο δομείται αυτή η σημαίνουσα αλληλεπί
δραση.

Για να συλλάβουμε τη λογική αυτής της καθολίκευσης του 
συμπτώματος, οφείλουμε να τη συνδέσουμε με μιαν άλλη καθο- 
λίκευση, αυτή του αποκλεισμού (Verwerfiing). Στο αδημοσίευ
το σεμινάριό του, ο Ζ.-Α. Μιλλέρ μιλά ειρωνικά για το πέρα
σμα από την ειδική στη γενική θεωρία του αποκλεισμού (πα- 
ραλληλίζοντάς το, βέβαια, με το πέρασμα του Αϊνστάιν από την 
ειδική στη γενική θεωρία της σχετικότητας). Οταν ο Λακάν ει- 
σήγαγε την έννοια του αποκλεισμού κατά τη δεκαετία του 1950, 
κατονόμαζε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο αποκλεισμού ενός ορι
σμένου σημαίνοντος-κλειδιού (point de capiton, 'Ονομα του Πα-
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τέρα) από τη συμβολική τάξη, που πυροδοτούσε την ψυχωτική 
διαδικασία* εδώ, ο αποκλεισμός δεν προσιδιάζει στη γλώσσα ως 
τέτοια αλλά συνιστά διακριτικό γνώρισμα των ψυχωτικών φαι
νομένων. Και, καθώς ο Λακάν αναδιατύπωνε τον Φρόυντ, ό,τι 
αποκλείεται από το Συμβολικό επιστρέφει στο Πραγματικό -με 
τη μορφή παραισθησιακών φαινομένων, για παράδειγμα.

Εντούτοις, στα τελευταία έτη της διδασκαλίας του, ο Λα
κάν απέδωσε καθολική εμβέλεια σε τούτη τη λειτουργία τού 
αποκλεισμού: ένας ορισμένος αποκλεισμός προσιδιάζει στην τά
ξη του σημαίνοντος ως τέτοια· όποτε έχουμε μια συμβολική δομή, 
αυτή δομείται γύρω από ένα ορισμένο κενό, ενέχει τον απο
κλεισμό ενός ορισμένου σημαίνοντος-κλειδιού. Η συμβολική δό
μηση της σεξουαλικότητας συνεπάγεται την απουσία ενός ση
μαίνοντος της σεξουαλικής σχέσης, συνεπάγεται ότι «δεν υ
πάρχει σεξουαλική σχέση», ότι δηλαδή η σχέση μεταξύ φύλων 
δεν μπορεί να συμβολοποιηθεί -ότι είναι μια αδύνατη, ((αντα
γωνιστική» σχέση. \Και για να συλλάβουμε τη διασύνδεση ανά
μεσα στις δύο καθολικεύσεις, οφείλουμε και πάλι απλώς να ε
φαρμόσουμε την πρόταση ((ό,τι αποκλείεται από το Συμβολικό 
επιστρέφει στο Πραγματικό του συμπτώματος»: η γυναίκα δεν 
υπάρχει, το σημαίνον της είναι πρωταρχικά αποκλεισμένο,_γι’ 
αυτό επιστρέφει ως σύμπτωμα του άνδρα.

Τα σύμπτωμα ως πραγματικό -πρόκειται για κάτι που μοιά
ζει να αντιτίθεται ευθέως στην κλασική λακανική θέση ότι το 
ασυνείδητο είναι δομημένο σαν γλώσσα: το σύμπτωμα δεν εί
ναι άραγε ένας κατεξοχήν συμβολικός σχηματισμός, ένα κρυ- 
πτογραφημένο, κωδικοποιημένο μήνυμα που μπορεί να διαλυθεί 
μέσω της ερμηνείας επειδή είναι ήδη καθ’εαυτό ένα σημαίνον; 
Ο Λακάν δεν επιχειρεί άραγε να δείξει ότι οφείλουμε να διαγνώ- 
σουμε, πίσω από τη σωματική-φαντασιακή'μάσκα (ενός υστε
ρικού συμπτώματος παραδείγματος χάριν), τον συμβολικό επι- 
καθορισμό της; Για να εξηγήσουμε τούτη τη φαινομενική αντί
φαση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα διάφορα στάδια της 
πορείας του Λακάν.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια του συμπτώμα
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τος ως ένα είδος νήματος ή δείκτη που μας επιτρέπει να δια
φοροποιήσουμε τα κύρια στάδια της θεωρητικής του εξέλιξης. 
Στην αφετηρία, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, το σύμ
πτωμα συλλαμβανόταν ως ένας συμβολικός, σημαίνων σχημα
τισμός, ένα είδος κρυπτογραφήματος, κωδικοποιημένου μηνύ
ματος απευθυνόμενου στον μεγάλο Άλλο που αργότερα υποτί
θεται ότι θα του απέδιδε το αληθινό του νόημα. Το σύμπτωμα 
αναδύεται εκεί όπου έχει αποτύχει ο κόσμος, εκεί όπου το κύ
κλωμα της συμβολικής επικοινωνίας έχει διακοπεί: είναι ένα 
είδος «συνέχισης της επικοινωνίας με άλλα μέσα»* η αποτυχη
μένη, απωθημένη λέξη αρθρώνεται σε μια κωδικοποιημένη, κρυ- 
πτογραφημένη μορφή. Κατά συνέπεια, το σύμπτωμα όχι μόνο 
μπορεί να ερμηνευτεί αλλά, ήδη κατά τη διαμόρφωσή του, 
αποβλέπει στην ερμηνεία του: απευθύνεται στον μεγάλο Άλλο 
που υποτίθεται ότι περιέχει το νόημά του. Με άλλα λόγια, δεν 
υπάρχει σύμπτωμα δίχως τον αποδέκτη του: στην ψυχαναλυτι
κή θεραπεία το σύμπτωμα πάντοτε απευθύνεται στον αναλυτή, 
είναι μια έκκληση σ’αυτόν να εκμαιεύσει το κρυμμένο νόημά 
του. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει σύμπτωμα δί
χως μεταβίβαση, δίχως να έχει τεθεί κάποιο υποκείμενο που 
υποτίθεται ότι γνωρίζει το νόημά του. Ακριβώς ως αίνιγμα, το 
σύμπτωμα ανακοινώνει, θα λέγαμε, τη διάλυσή του μέσω της 
ερμηνείας: στόχος της ψυχανάλυσης είναι να αποκαταστήσει το 
πληγέν δίκτυο της επικοινωνίας επιτρέποντας στον ασθενή να 
ρηματοποιήσει το νόημα του συμπτώματος του: μέσω αυτής της 
ρηματοποίησης, το σύμπτωμα αυτομάτως διαλύεται. Ιδού λοι
πόν το βασικό σημείο: στην ίδια του τη συγκρότηση, το σύμ
πτωμα ενέχει jro πεδίο του μεγάλου Άλλου ως συνεκτικού, 
πλήρους, επειδή ο ίδιος του ο σχηματισμός αποτελεί έκκληση 
προς τον Άλλον ο οποίος περιέχει το νόημά του.

Όμως εδώ άρχισαν τα προβλήματα: γιατί, παρά την ερμη
νεία του, το σύμπτωμα δεν διαλύεται, γιατί εμμένει; Η λακα
νική απάντηση είναι βέβαια: απόλαυση. Το σύμπτωμα δεν συ- 
νιστά απλώς ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα, αλλά ταυτοχρόνως 
και έναν τρόπο για να οργανώσει το υποκείμενο την απόλαυσή
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του - γ ι ’αυτό, ακόμα και ύστερα από την περατωμένη ερμη
νεία, το υποκείμενο δεν διατίθεται να αποποιηθεί το σύμπτω
μά τ ο υ /γ ι’αυτό «αγαπά το σύμπτωμά του περισσότερο από 
τον εαυτό του». Εντοπίζοντας αυτή τη διάσταση της απόλαυ
σης στο σύμπτωμα, ο Λακάν προχώρησε σε δύο στάδια.

Πρώτα, επιχείρησε να απομονώσει αυτή τη διάσταση της 
απόλαυσης ως εκείνην της φαντασίωσης, και να αντιδιαστείλει 
το σύμπτωμα από τη φαντασίωση μέσα από ένα ολόκληρο σύ
νολο διακριτικών γνωρισμάτων: το σύμπτωμα είναι ένας ση- 
μαίνων σχηματισμός ο οποίος, ούτως ειπείν, ((προσπερνά τον 
εαυτό του» προς την ερμηνεία του -δηλαδή κάτι που μπορεί να 
αναλυθεί* η  φαντασίωση αποτελεί μιαν αδρανή κατασκευή η 
οποία δεν μπορεί να αναλυθεί, ανθίσταται.. στην ερμηνεία. Το 
σύμπτωμα συνεπάγεται και απευθύνεται σε κάποιον μη φραγ
μένο, συνεκτικό μεγάλο Άλλον ο οποίος θα του αποδώσει ανα
δρομικά το νόημά του* η φαντασίωση ενέχει έναν διαγραμμένο, 
αποκλεισμένο, φραγμένο, μη όλο, ασυνάρτητο Άλλον -γεμίζει 
δηλαδή ένα κενό στον Άλλον. Το σύμπτωμα (μια παραδρομή 
της γλώσσας, για παράδειγμα) προκαλεί αμηχανία και δυσαρέ
σκεια όταν συμβαίνει αλλά δεχόμαστε με ευχαρίστηση την ερ
μηνεία του, μετά χαράς εξηγούμε στους άλλους το νόημα των 
παραδρομών μας, και η «διυποκειμενική αναγνώρισή τους» 
αποτελεί συνήθως πηγή διανοητικής ικανοποίησης. Όταν αφη
νόμαστε στη φαντασίωση (ονειροπολώντας, για παράδειγμα) 
νιώθουμε μεν τεράστια ευχαρίστηση, μας προκαλεί όμως μεγά- 
λη αμηχανία και ντροπή το να ομολογήσουμε τις φαντασιώσεις 
μας σε άλλους.

'Ετσι, μπορούμε επίσης να αρθρώσουμε δύο στάδια της ψυ
χαναλυτικής διαδικασίας: ερμηνεία των σνμπτωμάτων-διέλεν- 
ση της φαντασίωσης. Όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα συμ
πτώματα του ασθενούς, οφείλουμε πρώτα να τα ερμηνεύσουμε 
και να διεισδύσουμε μέχρι τη θεμελιώδη φαντασίωση ως πυ
ρήνα απόλαυσης... που παρεμποδίζει την περαιτέρω ανέλιξη της 
ερμηνείας/εν συνεχεία, οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε το 
κρίσιμο βήμα της διέλευσης της φαντασίωσης, της αποστασιο-
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ποίησης από αυτήν, της εμπειρίας ότι ο φαντασιακός σχηματι
σμός απλώς συγκαλύπτει, γεμίζει ένα ορισμένο κενό, μιαν έλ
λειψη, μια κενή θέση στον Άλλον.

Εδώ όμως ανακύπτει ένα επιπλέον πρόβλημα: πώς εξηγούν
ται περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι έχουν αναμφισβήτητα διέλ- 
θει τη φαντασίωσή τους, έχουν κατακτήσει την απόσταση από 
το φαντασιακό πλαίσιο της πραγματικότητάς τους, αλλά που 
το κρίσιμο σύμπτωμά τους εντούτοις εμμένει; Πώς εξηγούμε 
το γεγονός αυτό; Τι κάνουμε με ένα σύμπτωμα, με τον παθο
λογικό αυτό σχηματισμό ο οποίος εμμένει όχι μόνο πέραν τής 
ερμηνείας του αλλά ακόμα και πέραν της φαντασίωσης;/0 Λα
κάν προσπάθησε να απαντήσει σε τούτη την πρόκληση με την 
έννοια του sinthome, ένα νεολογισμό που περιλαμβάνει ένα σύ
νολο συνειρμών (συνθετικός-τεχνητός άνθρωπος/σύνθεση ανά- 4 ·* 

^χεσα σε σύμπτωμα και φαντασίωση, Άγιος Θω'μάς, ο άγιος...) 
(Lacan, 1988α). Το σύμπτωμα ως sinthome είναι ένας ορισμέ
νος σημαίνων σχηματισμός εμποτισμένος με απόλαυση: είναι 
ένα σημαίνον ως φορέας jouis-sens> απόλαυσης-σε-νόημα.

Εδώ, θα πρέπει να θυμόμαστε το ριζικό οντολογικό καθε
στώς του συμπτώματος: το σύμπτωμα, νοούμενο ως sinthome, 
αποτελεί κυριολεκτικά τη μοναδική μας υπόσταση, το μοναδι- 

 ̂ κό̂  θετικό στήριγμα του είναι μας, το μοναδικό σημείο που δί
νει συνοχή στο υποκείμενο.^ Με άλλα λόγια, το σύμπτωμα εί
ναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς υποκείμενα- «αποφεύγου- 
με την τρέλα», ο τρόπος που «επιλέγουμε κάτι (τον σχηματι
σμό του συμπτώματος) αντί για τίποτα (τον ριζικό ψυχωτικό 
αυτισμό, την καταστροφή του συμβολικού σύμπαντος)» δεσμεύ
οντας την, απόλαυσή μας σε έναν ορισμένο σημαίνοντα, συμβο
λικό σχηματισμό που διασφαλίζει .μιαν ελάχιστη συνοχή στο εί
ναι μας μέσα στον κόσμο.

Αν το σύμπτωμα σε αυτή τη ριζική διάστασή του είναι αδέ
σμευτο, αυτό κυριολεκτικά σημαίνει «το τέλος του κόσμου» -η 
μοναδική εναλλακτική επιλογή στο σύμπτωμα είναι το τίποτα: 
ο καθαρός αυτισμός, η ψυχική αυτοκτονία, η παράδοση στην 
ορμή θανάτου, ακόμα και η ολική καταστροφή του συμβολικού
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σύμπαντος. Γ ι’αυτό, ο ύστατος λακανικός ορισμός του τέλους 
της ψυχαναλυτικής διαδικασίας έγκειται στην ταύτιση^ το 
σύμπτωμα. Η ανάλυση επιτυγχάνει τον σκοπό της και περα
τώνεται όταν ο ασθενής είναι ικανός να αναγνωρίζει στο 
Πραγματικό τού συμπτώματος του το μοναδικό στήριγμα του 
είναι του. Έτσι θα πρέπει να διαβάσουμε το φροϋδικό wo es 
war,■ soil ich werden*: εσύ, το υποκείμενο, οφείλεις να ταυτι
στείς με τη θέση όπου ήταν ήδη το σύμπτωμά σου* στην ((πα
θολογική» μερικότητά του οφείλεις να αναγνωρίσεις το στοιχείο 
που προσδίδει συνοχή στο είναι σου.

Νά λοιπόν τι είναι το σύμπτωμα: ένας επιμέρους, ((παθολο
γικός», σημαίνων σχηματισμός, μια δέσμευση της απόλαυσης, 
μια αδρανής κηλίδα που ανθίσταται στην επικοινωνία και στην 
ερμηνεία, μια κηλίδα που δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο κύ
κλωμα του λόγου, του δικτύου του κοινωνικού δεσμού, αλλά που 
ταυτοχρόνως αποτελεί θετικό του όρο. Ίσως τώρα να αποσαφη
νίζεται γιατί, σύμφωνα με τον Λακάν, η γυναίκα είναι ένα σύμ
πτωμα του άνδρα -για  να το εξηγήσουμε αρκεί να θυμηθούμε 
την πασίγνωστη σεξιστική σοφία στην οποία συχνά αναφέρε- 
ται ο Φρόυντ: οι γυναίκες είναι ανυπόφορες, πηγή . αιώνιων 
μπελάδων, κι όμως είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο είδος τους*

μ  · <  · *  *  · · ·  ■  · * ·  . · * · ' · *  ' * ·  *  · * · · · ·  ~γ γ  ·

χωρίς αυτές, τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Έτσι, αν 
η γυναίκα δεν υπάρχει, ίσως ο άνδρας να είναι απλώς μια γυ
ναίκα που νομίζει ότι όντως υπάρχει.

«μέσα σον περισσότερο από τον εαυτό σου»

Στο βαθμό που το sinthome αποτελεί ένα σημαίνον που δεν εί
ναι δέσμιο ενός δικτύου αλλά άμεσα εμποτισμένο με απόλαυ
ση, έχει εξ ορισμού καθεστώς ((ψυχοσωματικό», το καθεστώς 
ενός τρομακτικού σωματικού σημαδιού που συνιστά απλώς μια 
βουβή μαρτυρία κάποιας αηδιαστικής απόλαυσης, δίχως να

* Εκεί όπου ήταν το αυτό πρέπει να αναδυθεί το εγώ. (Σ.τ.μ.)



^.αντιπροσωπεύει κάτι ή κάποιον. Μήπως λοιπόν η ιστορία τού 
|  φραντς Κάφκα ((Ένας επαρχιακός γιατρός» αποτελεί την ιστο
ί' ρία του sinthome στην καθαρή -αποσταγμένη θα λέγαμε- μορ- 
[; φή της; Η ανοιχτή πληγή που μεγαλώνει ταχύτατα στο σώμα 

του παιδιού, αυτή η εμετική, παρασιτική οπή -τ ι άλλο είναι 
εκτός από την ενσάρκωση της ίδιας της ζωτικότητας, της ου- 
σίας της ζωής στην πλέον ριζική διάσταση της άνευ νοήματος 

;· απόλαυσης;

Στο δεξί του πλευρό, κοντά στη μέση του, υπήρχε μια ανοι
χτή πληγή μεγάλη σαν την παλάμη του χεριού μου. Κόκκι
νη σαν τριαντάφυλλο, με πολλές αποχρώσεις, σκοτεινή στο 
βάθος, πιο ανοιχτόχρωμη στις άκρες, με ακανόνιστους 
θρόμβους, ανοιχτή σαν ορυχείο στο φως της μέρας. Έτσι 
φαινόταν από κάποια απόσταση. Κοιτάζοντας όμως από 
πιο κοντά υπήρχε μια άλλη επιπλοκή. Δεν συγκρατήθηκα 
και σφύριξα χαμηλόφωνα έκπληκτος. Σκουλήκια, παχιά και 
μακριά σαν το μικρό μου δάχτυλο, κι αυτά ροδόχρωμα και 
ματωμένα, σπαρταρούσαν από τη θέση τους στο εσωτερι
κό της πληγής προς το φως, με μικροσκοπικά λευκά κε
φάλια και πάμπολλα ποδαράκια. Τον κακόμοιρο τον νεαρό, 
αδύνατο να τον βοηθήσω. Είχα ανακαλύψει τη μεγάλη 
πληγή του* αυτό το οίδημα στο πλευρό του τον κατέστρε
φε. (Kafka, 1978, σ. 122)

((Στη δεξιά πλευρά του, κοντά στη μέση του» -ακριβώς σαν τα 
τραύματα του Χριστού- μολονότι ο εγγύτερος πρόδρομός τους 
είναι τα βάσανα του Αμφόρτας στον. Πάρσιφαλ του Βάγκνερ. 
Το πρόβλημα του Αμφόρτας είναι ότι, όσο η πληγή του αιμορ- 
ραγεί, δεν μπορεί να πεθάνεο, δεν μπορεί να βρει την ειρήνη 
του θανάτου1 οι ακόλουθοί του επιμένουν ότι έχει καθήκον να 
τελέσει την τελετουργία του Γκράαλ, ανεξαρτήτως των παθών 
του, ενώ αυτός τους ζητά απεγνωσμένα να δείξουν οίκτο και 
να θέσουν τέλος στο άλγος του απλώς σκοτώνοντάς τον -ακρι
βώς όπως το παιδί στον ((Επαρχιακό γιατρό», που απευθύνε
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ται στον αφηγητή-γιατρό με την απεγνωσμένη παράκληση: 
«Γιατρέ, άσε με να πεθάνω».

Εκ πρώτης όψεως, η μεγαλύτερη δυνατή απόσταση φαίνε
ται να χωρίζει τον Βάγκνερ από τον Κάφκα: αφενός, έχουμε 
την υστερορομαντική αναγέννηση ενός μεσαιωνικού μύθου* αφε
τέρου, την περιγραφή της μοίρας του ατόμου στη σύγχρονη 
ολοκληρωτική γραφειοκρατία... αν όμως κοιτάξουμε από κοντά 
αντιλαμβανόμαστε ότι το θεμελιώδες πρόβλημα του Πάρσιφαλ 
είναι σαφώς γραφειοκρατικό: η ανικανότητα, η ανεπάρκεια του 
Αμφόρτας να εκτελέσει το τελετουργικό-γραφειοκρατικό καθή
κον του. Η τρομακτική φωνή του πατέρα τού Αμφόρτας, του 
Τιτουρέλ, αυτό το υπερεγωτικό κέλευσμα του νεκροζώντανου, 
απευθύνεται στον ανίκανο γιο του, στην πρώτη πράξη, με τα 
ακόλουθα λόγια: «Mein Sohn Amfortas, bist du am Amt?», στα 
οποία θα πρέπει να αποδώσουμε όλο το γραφειοκρατικό τους 
βάρος: «Είσαι στη θέση σου; Είσαι έτοιμος να ιερουργήσεις;» 
Με έναν κάπως επιπόλαιο κοινωνιολογικό τρόπο θα λέγαμε ότι 
ο Πάρσιφαλ του Βάγκνερ θέτει επί σκηνής το ιστορικό γεγο
νός ότι ο κλασικός Κύριος (ο Αμφόρτας) αδυνατεί πλέον να βα- 
σιλεύσει υπό συνθήκες ολοκληρωτικής γραφειοκρατίας, οπότε 
πρέπει να αντικατασταθεί από μια νέα μορφή Ηγέτη (τον Πάρ-

• σιφαλ).
Στην κινηματογραφική εκδοχή τού Πάρσιφαλ, ο Χανς-Γιούρ- 

γκεν Σάιμπερμπεργκ έδειξε -μέσω μιας σειράς αλλαγών στο 
βαγκνερικό πρωτότυπο- ότι είχε πλήρη επίγνωση του γεγονό
τος αυτού. Καταρχάς, έχουμε τον εκ μέρους του τονισμό τής 
σεξουαλικής διαφοράς: στο κρίσιμο σημείο της αναστροφής στη 
δεύτερη πράξη -μετά το φιλί τής Κούντρυ- ο Πάρσιφαλ αλλά
ζει φύλο: τον ηθοποιό τον αντικαθιστά μια νεαρή, ψυχρή γυ
ναίκα* εδώ δεν διακυβεύεται κάποια ιδεολογία του ερμαφροδιτι
σμού αλλά μια εύστοχη αναγνώριση της ((θηλυκής» φύσης τής 
ολοκληρωτικής εξουσίας: ο ολοκληρωτικός Νόμος είναι ένας Νό
μος αισχρός, έμπλεος απόλαυσης, ένας Νόμος που έχει απολέ- 
σει την τυπική ουδετερότητά του. Καίριο για εμάς, ωστόσο, 
είναι ένα άλλο γνώρισμα της εκδοχής τού Σάιμπερμπεργκ: το
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i γεγονός ότι. εξωτερίκενσε την πληγή του Αμφόρτας -κουβαλιέ- 
\ ται πάνω σε ένα μαξιλάρι, δίπλα του, ως ένα εμετικό μερικό 
[ αντικείμενο από το οποίο,_]χέσω μιας ρπής που μοιάζει με κολ- 
·: πικά χείλη, στάζει _αίμα. Εδώ έχουμε τη γειτνίαση με τον 

Κάφκα: ως εάν η πληγή του παιδιού από τον «Επαρχιακό για- 
τρό» να είχε εξωτερικευτεί, μετατρεπόμενη σε ένα χωριστό 
αντικείμενο, κερδίζοντας. ανεξάρτητη .ύποφξη ή -για  να χρησι
μοποιήσουμε το στυλ του Λακάν- ως εάν να _εξ-ίστατο. Αυτός 
είναι ο λόγος που ο Σάιμπερμπεργκ σκηνοθετεί με τροπο ριζι
κά διαφορετικό από τον συνήθη τη σκηνή όπου ο Αμφόρτας, 
μόλις πριν από την τελική λύση, ικετεύει απεγνωσμένα τους 
ακολούθους του να βυθίσουν τα σπαθιά τους στο σώμα του και 
να τον ανακουφίσουν έτσι από τα ανυπόφορα βασανιστήριά του:

Ήδη νιώθω τον ζόφο του θανάτου να με τυλίγει, 
και οφείλω να επιστρέφω στη ζωή;
Τρελοί! Ποιος θα μπορούσε να μ’εξαναγκάσει να ζήσω;
Μόνο θάνατο θα μπορούσατε να μου προσφέρετε!
(Σχίζει το ένδυμά του)
Νά με -νά η ανοιχτή πληγή!
Εδώ αναβλύζει το αίμα το δικό μου, που με δηλητηριάζει.
Τα όπλα σας τραβήξτε! Βυθίστε τα σπαθιά σας 
βαθιά -βαθιά, μέχρι τέλους!

Η πληγή είναι το σύμπτωμα του Αμφόρτας -ενσαρκώνε^ τη 
^3ρομ.ερή,^εμετική απόλαυσήςTOU,jd!vai η παχύρρευστη, συμπυ

κνωμένη ζωική ουσία που δεν τον αφήνει να πεθάνει. Θα πρέ
πει λοιπόν να εκλάβουμε κυριολεκτικά τα λόγια του «Νά με -νά 
η ανοιχτή πληγή!»: όλο του το είναι βρίσκεται σε τούτη την 
πληγή* αν την εξουδετερώσουμε, αυτός ο ίδιος θα χάσει, τη  θε
τική οντολογική συνοχή του και θα πάψει να υπάρχει. Αυτή η 
σκηνή συνήθως σκηνοθετείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Βά- 
γκνερ: ο Αμφόρτας σκίζει το ένδυμά του δείχνοντας την αι- 
μορραγούσα πληγή στο σώμα του* με τον Σάιμπερμπεργκ, που 
έχει εξωτερικεύσει την πληγή, ο Αμφόρτας δείχνει προς το
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εμετικό μερικό αντικείμενο έξω από αυτόν -δηλαδή δεν δείχνει 
προς τον εαυτό του αλλά προς τα έξω, με την έννοια ((εκεί έξω 
είμαι, σε κείνο το αηδιαστικό κομμάτι του πραγματικού συνί- 
σταται όλη μου η ουσία!» Πώς πρέπει να διαβάσουμε αυτή την 
εξωτερικότητα;

Η πρώτη, πιο προφανής λύση είναι να συλλάβουμε την πλη
γή στη συμβολική της διάσταση: η πληγή εξωτερικεύεται για 
να δειχθεί ότι δεν αφορά το σώμα ως τέτοιο αλλά το συμβολι
κό δίκτυο στο οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένο το σώμα. Για να 
το θέσουμε απλά: ο πραγματικός λόγος της ανικανότητας του 
Αμφόρτας και, κατ’επέκταση, της παρακμής του βασιλείου 
του είναι ένα μπλοκάρισμα, μια εμπλοκή στο δίκτυο των συμ
βολικών σχέσεων. «Κάτι έχει σαπίσει» στη χώρα του όπου ο 
ηγεμόνας έχει παραβιάσει μια θεμελιακή απαγόρευση (επέτρε
ψε στον εαυτό του να σαγηνευτεί από την Κούντρυ)* το σύμ
πτωμα δεν αποτελεί λοιπόν παρά μια υλοποίηση της ηβικής- 
συμβολικής παρακμής.

Τπάρχει όμως και μια άλλη, ενδεχομένως πιο ριζοσπαστική 
ανάγνωση: στον βαθμό που προεξέχει από την (συμβολική και 
συμβολοποιημένη) πραγματικότητα του σώματος, η πληγή εί
ναι «ένα κομματάκι πραγματικού», ένα αηδιαστικό εξόγκωμα 
που δεν μπορεί να ενσωματωθεί στην ολότητα του «ίδιου μας 
του σώματος», μια υλοποίηση εκείνου που ((μέσα στον Αμφόρ
τας είναι περισσότερο από τον Αμφόρτας» και που συνεπώς 
-σύμφωνα με την κλασική λακανική διατύπωση (Lacan, 1979, 
κεφ. X X )-  τον καταστρέφει. Τον καταστρέφει, όντας όμως ταυ
τοχρόνως .και το μοναδικό πράγμα που του δίνει συνοχή. Ορί
στε λοιπόν το παράδοξο της ψυχαναλυτικής έννοιας του συμ
πτώματος: το σύμπτωμα είναι ένα στοιχείο που προσκολλάται 
σαν ένα είδος παράσιτου και ((χαλάει το παιχνίδι»* αν όμως το 
εξουδετερώσουμε, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα: 
χάνουμε οτιδήποτε είχαμε -ακόμα και ό,τι απέμενε, καθετί που 
το σύμπτωμα δεν είχε καταστρέψει, αν και το απειλούσε.

'Αντιμέτωποι με το σύμπτωμα, βρισκόμαστε πάντοτε σε μια 
θέση αδύνατης επιλογής, την οποία απεικονίζει ένα γνωστό



2. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΣΤΟ SINTHOME  141
L*

αστείο για τον αρχισυντάκτη μιας εφημερίδας του Χερστ: μο
λονότι ο Χερστ τον είχε πείσει, αυτός δεν ήθελε να πάρει μιαν 
•άδεια που την άξιζε. 'Οταν ο Χερστ τον ρώτησε γιατί δεν ήθε- 

$λε να φύγει για διακοπές, η απάντησή του ήταν: ((Φοβάμαι 
 ̂ότι, αν απούσιαζα για καμιά-δυο βδομάδες, οι πωλήσεις τής 

;ν εφημερίδας θα έπεφταν αλλά ακόμα περισσότερο φοβάμαι ότι, 
λ παρά την απουσία μου, οι πωλήσεις δεν θα έπεφταν!» Νά τι εί-
· ναι το σύμπτωμα: ένα στοιχείο που προκαλεί πλείστα όσα προ
βλήματα αλλά που η απουσία του θα σήμαινε ακόμα περισσό

τερ α : ολική καταστροφή.
Ας εξετάσουμε ένα τελευταίο παράδειγμα, την ταινία τού 

Ρίντλεϋ Σκοτ Ά λιεν: μήπως αυτό το αηδιαστικό παράσιτο το 
οποίο ξεπηδά από το σώμα του κακομοίρη τού Τζων Χαρτ δεν 
είναι ακριβώς ένα τέτοιο σύμπτωμα, δεν έχει άραγε το ίδιο κα
θεστώς με την εξωτερικευμένη πληγή του Αμφόρτας; Η σπη
λιά στον ακατοίκητο πλανήτη όπου μπαίνουν οι ταξιδιώτες τού 
διαστήματος αφού ο ηλεκτρονικός υπολογιστής καταγράφει ση
μάδια ζωής, και όπου το ggcv πολύποδας .παράσιτο κολλά στο 

_πρόσωπο του.. Χαρτ, έχει το καθεστώς του προσυμβολικού ν 
Πράγματος -δηλαδή του μητρικού σώματος, της ζώσας ουσίας 
της απόλαυσης. Οι κολπικομητρικοί συνειρμοί που προκαλεί 
αυτή η σπηλιά είναι μόνον οριακά ανεκτοί. Το παράσιτο που 
προσκολλάται στο πρόσωπο του Χαρτ είναι συνεπώς κάτι σαν 
«αποφυάδα απόλαυσης», ένα υπόλειμμα του μητρικού Πράγμα
τος το οποίο εν συνεχεία λειτουργεί ως σύμπτωμα -ω ς το 
Πραγματικό της απόλαυσης- της εγκαταλελειμμένης στο πε- 
ριπλανώμενο διαστημόπλοιο ομάδας: τους απειλεί και ταυτο
χρόνως τους συγκροτεί ως κλειστή ομάδα. Το γεγονός ότι αυ
τό το παρασιτικό αντικείμενο αλλάζει ακατάπαυστα μορφή α
πλώς επιβεβαιώνει το αναμορφικό καθεστώς του: είναι ένα κα
θαρό ον ομοίωσης. Ο ((ξένος» [alien], ο όγδοος επιπλέον επι
βάτης είναι ένα αντικείμενο το οποίο, όντας απολύτως τίποτα'* 
καθ’εαυτό, πρέπει μολαταύτα να προστεθεί, να προσαρτηθεί 
ως αναμορφικό πλεόνασμα. Είναι το Πραγματικό στην καθα
ρότερη έκφανσή του: μια ομοίωση, κάτι ανύπαρκτο σε αυστη-
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ρά συμβολικό επίπεδο αλλά ταυτοχρόνως το μοναδικό πράγμα 
σε ολόκληρη την ταινία που όντως υπάρχει, το πράγμα απέναν
τι στο οποίο ολόκληρη η πραγματικότητα βρίσκεται απολύτως 
ανυπεράσπιστη.;Αρκεί να θυμηθεί κανείς την ανατριχιαστική σκη
νή, όταν το υγρό που ξεπηδά από το παράσιτο μετά την^τομή 
που κάνει ο γιατρός με το νυστέρι, διαλύει το μεταλλικό πά
τωμα του διαστημόπλοιου...

Από τη σκοπιά αυτή του sinthome, η αλήθεια και η από
λαυση είναι ριζικά ασύμβατες: η διάσταση της αλήθειας δια- 
νοίγεται χάρη στην παραγνώριση του τραυματικού Πράγματος, 
που ενσαρκώνει την αδύνατη jouissance.

Ιδ εολογικ ή  jouissance

Με την κατάδειξη της ασυναρτησίας/ασυνέπειας του κοινωνικο- 
συμβολικού Άλλου, η θετική πλευρά του οποίου είναι η αισχρή 
απόλαυση, δεν συναινούμε άραγε στη συνήθη «μεταμοντέρνα» 
αντιδιαφωτιστική ressentiment*\ Ακόμη και το κείμενο στο ε
ξώφυλλο της γαλλικής έκδοσης των Ecrits του Λακάν διαψεύ- 
δει μια τέτοια ερμηνεία: ο Λακάν συλλαμβάνει ρητά το θεωρητι
κό του εγχείρημα ως μια συνέχιση του παλαιού αγώνα τού Δια
φωτισμού. Συνεπώς, η λακανική κριτική στο αυτόνομο υποκεί
μενο και στην ικανότητα αναστοχασμού του, στην αναστοχα- 
στική ιδιοποίηση της αντικειμενικής κατάστασής του, πόρρω 
απέχει από οποιαδήποτε κατάφαση ενός ανορθολογικού θεμελί
ου, απρόσιτου για τον Λόγο. Παραφράζοντας τη γνωστή μαρ- 
ξική διατύπωση σύμφωνα με την οποία το κεφάλαιο είναι το 
ίδιο το όριο του κεφαλαίου, θα λέγαμε ότι, κατά τον Λακάν, το 
όριο του Διαφωτισμού είναι ο ίδιος ο Διαφωτισμός, η συνήθως 
λησμονημένη άλλη όψη του, την οποία ήδη άρθρωσαν ο Ντε- 
κάρτ και ο Καντ.

Πρωταγωνιστικό μοτίβο του Διαφωτισμού είναι βέβαια μια

* Μνησικακία. (Σ.τ.μ.)
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παραλλαγή του κελεύσματος «Να σκέφτεσαι αυτόνομα»: «Να 
χρησιμοποιείς την έλλογη δύναμή σου, να απελευθερωθείς από 
όλες τις προκαταλήψεις, να μη δέχεσαι τίποτα δίχως να διερω- 
τάσαι για τα ορθολογικά του θεμέλια, να τηρείς πάντα μια κρι- 
τι>ο^απόζΣχαζτη...» Ωστόσο ο Καντ, στο διάσημο άρθρο του 
«Τι είναι Διαφωτισμός;», είχε ήδη προσθέσει σε όλα τούτα ένα 
δυσάρεστο ανησυχητικό συμπλήρωμα, που εισήγε μια ρωγμή 
στην ίδια την καρδιά του διαφωτιστικού σχεδίου: «Να συλλογί
ζεστε, όσο θέλετε και για ό,τι θέλετε. Α λλά να υπακούετε!»* 
Δηλαδή: ως το αυτόνομο υποκείμενο του θεωρητικού στοχα
σμού, απευθυνόμενο στο διαφωτισμένο κοινό, μπορείς να σκέ
φτεσαι ελεύθερα, μπορείς να αμφισβητείς κάθε αυθεντία* όμως 
ως μέρος του κοινωνικού «μηχανισμού», ως υποκείμενο με την 
άλλη σημασία της λέξης, οφείλεις να υπακούς ανεπιφύλακτα 
στις διαταγές των ανωτέρων σου. Αυτή η ρωγμή προσιδιάζει 
στο ίδιο το σχέδιο του Διαφωτισμού: Jxπαvτά ήδη στον Ντε- 
κάρτ, στον Λ όγο περί της μεθόδου. Η άλλη όψη του cogito που 
αμφιβάλλει για τα πάντα, που αμφισβητεί την ίδια την ύπαρ
ξη του κόσμου, είναι η καρτεσιανή «προσωρινή ηθική», ένα σύ
νολο κανόνων εγκαθιδρυμένων από τον Ντεκάρτ για να μπορέ
σει να επιβιώσει στην καθημερινή ύπαρξη του φιλοσοφικού του 
ταξιδιού: ο πρώτος κανόνας τονίζει την ανάγκη αποδοχής και 
υπακοής στους νόμους και τα έθιμα του τόπου μας δίχως αμ
φισβήτηση της αυθεντίας τους.

Το ζήτημα είναι να αντιληφθούμε πως η αποδοχή των δε
δομένων εμπειρικών, ((παθολογικών» (Καντ) εθίμων και κανό
νων δεν είναι ένα είδος προδιαφωτιστικού απομειναριού* τουναν
τίον, συνιστά την αναγκαία άλλη όψη του ίδιου του Διαφωτι
σμού: μέσω αυτής της αποδοχής των εθίμων και των κανόνων 
της κοινωνικής ζωής στον άνευ νοήματος, δεδομένο χαρακτήρα 
τους, μέσω της αποδοχής του γεγονότος ότι «ο Νόμος είναι Νό-

* I. Καντ, ((Απάντηση στο ερώτημα: Τι είναι διαφωτισμός;», στο Τι 
είναι διαφωτισμός;, μτφρ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα, Κριτική, 1989, 
σ. 21. (Σ.τ.μ.)
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μος», απελευθερωνόμαστε εσωτερικά από τους περιορισμούς 
του -ανοίγει ο δρόμος για τον ελεύθερο θεωρητικό στοχασμό. 
Με άλλα βλογιά, αποδίδουμε τα του καίσαρος τω καίσαρι, ού- 
τως ώστε να μπορούμε να στοχαζόμαστε απρόσκοπτα οτιδήπο- 

_  τε. Αυτή η εμπειρία του δεδομένου, αθεμελίωτου χαρακτήρα των 
εθίμων και των κοινωνικών κανόνων επιφέρει ένα είδος από
στασης από αυτά. Στο παραδοσιακό, προδιαφωτιστικό σύμπαν, 
η αυθεντία του Νόμου ουδέποτε βιώνεται ως άνευ νοήματος και 
αθεμελίωτη* αντιθέτως, τον Νόμο πάντοτε τον φωτίζει μια χα
ρισματική δύναμη γοητείας. Μόνο στην ήδη διαφωτισμένη θέ
αση εμφανίζεται το σύμπαν των κοινωνικών εθίμων και κανό
νων ως ένας άνευ νοήματος «μηχανισμός» που πρέπει να γίνει 
αποδεκτός ως τέτοιος.

Θα μπορούσαμε βέβαια να υποστηρίξουμε ότι η κύρια αυτα
πάτη του Διαφωτισμού συνίσταται στην ιδέα ότι μπορούμε να 
διατηρήσουμε μιαν απλή απόσταση από τον εξωτερικό ((μηχα
νισμό» των κοινωνικών εθίμων και έτσι να κρατήσουμε τον χώ
ρο του εσωτερικού αναστοχασμού μας ακηλίδωτο, άσπιλο από 
την εξωτερικότητα των εθίμων. Αυτή όμως η κριτική δεν θί
γει τον Καντ στον βαθμό που, διατυπώνοντας την κατηγορική 
προστακτική, έχει ήδη λάβει υπόψη του τον τραυματικό, α
ναληθή, άνευ νοήματος χαρακτήρα τού ίδιου του εσωτερικού, 
ηθικού Νόμου. Η καντιανή κατηγορική προστακτική είναι 
ακριβώς ένας νόμος που έχει μιαν αναγκαία, άνευ όρων αυθεν
τία, δίχως να είναι αληθής: με τα ίδια τα λόγια του Καντ, εί
ναι ένα είδος «υπερβατολογικού γεγονότος», ένα δεδομένο γε
γονός η αλήθεια του οποίου δεν επιδέχεται θεωρητική απόδει
ξη* μολαταύτα, η άνευ όρων ισχύς του θα έπρεπε να προϋποτί
θεται προκειμένου να έχει κάποιο νόημα η ηθική μας δραστη
ριότητα.

Μπορούμε να αντιπαραθέσουμε αυτόν τον ηθικό Νόμο προς 
τους «παθολογικούς», εμπειρικά δεδομένους κοινωνικούς νόμους 
μέσω ενός συνόλου διακριτικών γνωρισμάτων: οι κοινωνικοί νό
μοι δομούν το πεδίο της κοινωνικής πραγματικότητας, ο ηθι
κός Νόμος είναι το Πραγματικό μιας άνευ όρων προστακτικής
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που διόλου δεν υπολογίζει τους επιβαλλόμενους από την πραγ
ματικότητα περιορισμούς -είναι ένα αδύνατο κέλευσμα. ((Μπο
ρείς επειδή οφείλεις! [Du kannst, derm du sollst!]». Οι κοινωνι
κοί νόμοι κατευνάζουν τον εγωισμό μας και ρυθμίζουν την κοι
νωνική ομοιόσταση* ο ηθικός Νόμος δημιουργεί ανισορροπία σε 
αυτή την ομοιόσταση εισάγοντας ένα στοιχείο άνευ όρων κατα
ναγκασμού. Το ύστατο καντιανό παράδοξο συνίσταται στο πρω
τείο του πρακτικού επί του θεωρητικού λόγου: μπορούμε να 
απελευθερωθούμε από τους εξωτερικούς κοινωνικούς περιορι
σμούς και να κατακτήσουμε την ωριμότητα η οποία προσιδιά
ζει στο αυτόνομο διαφωτισμένο υποκείμενο ακριβώς υποτασσό- 
μενοι στον «ανορθολογικό» καταναγκασμό της κατηγορικής 
προστακτικής.

Αποτελεί κοινό τόπο στη λακανική θεωρία να υπογραμμίζε
ται ότι αυτή η καντιανή κατηγορική προστακτική συγκαλύπτει

y * ·  »ι* "· * * '  / · * * ,  ( (  ~rf* · ■ · * '  · · « · · , · ’ * '  »  · ·  · · ,  ■ * · · ·  ·»·* * **

ένα αισχρό υπερεγωτικό κέλευσμα: ((Απόλαυσε!» -η  φωνη του 
Άλλου που μας παρακινεί να ακολουθήσουμε το καθήκον μας 
προς χάριν του καθήκοντος είναι η τραυματική εισβολή μιας έκ
κλησης για αδύνατη jouissanee, που διακόπτει την ομοιόσταση 
της αρχής της ηδονής και της προέκτασής της, της αρχής τής 
πραγματικότητας. Γ ι’αυτό ο Λακάν συλλαμβάνει τον Σαντ ως 
την αλήθεια του Καντ: ((Ο Καντ με τον Σαντ» (Lacan, 1966). 
Μα σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή η αισχρότητα του ηθικού 
Νόμου; Όχι σε κάποια απομεινάρια, υπολείμματα των εμπειρι
κών ((παθολογικών» περιεχομένων που προσκολλώνται στην 
καθαρή μορφή του Νόμου και τον κηλιδώνουν, αλλά στην ίδια 
τη μορφή τον. Ο ηθικός Νόμος είναι αισχρός στον βαθμό που 
η ίδια η μορφή του λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη η οποία 
μας ωθεί να υπακούσουμε στην εντολή της -στον βαθμό δηλα
δή που υπακούμε στον ηθικό Νόμο επειδή είναι νόμος και όχι 
εξαιτίας ενός συνόλου θετικών λόγων: η αισχρότητα του ηθικού 
Νόμου είναι η άλλη όψη του τυπικού του χαρακτήρα.

Αποτελεί βέβαια στοιχειώδες γνώρισμα της καντιανής ηθι
κής ο αποκλεισμός όλων των εμπειρικών, «παθολογικών» π ε
ριεχομένων -μ ε  άλλα λόγια, όλων των αντικειμένων που προ-
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καλούν ηδονή (ή λύπη)- ως τόπων της ηθικής μας δραστηριό
τητας* όμως εκείνο που παραμένει κρυμμένο στον Καντ ̂ είναι ο 
τρόπος με τον οποίο η ίδια αυτή .η.αποκήρυξη παράγει μιαν ο
ρισμένη υπεραπόλαυση (το λακανικό plus-de-iouir). Ας πάρουιιε 
την περίπτωση του φασισμού. Η φασιστική ιδεολογία βασίζε
ται σε μια καθαρή τυπική προστακτική: Να υπακούς, επειδή 
οφείλεις! Με άλλα λόγια, αποκήρυξε την απόλαυση, θυσιάσου, 
και μην αναρωτιέσαι για το νόημα όλων αυτών -η  αξία της θυ
σίας έγκειται στην ανοησία της, η αληθινή θυσία είναι αυτο
σκοπός, οφείλεις να βρεις θετική πλήρωση στην ίδια τη θυσία, 
όχι στην εργαλειακή αξία της:^αυτή η παραίτηση, αυτή η  εγ
κατάλειψη της ίδιας της απόλαυσης παράγει μιαν ορισμένη 
υπεραπόλαυση.

Ετούτο το πλεόνασμα που παράγεται μέσω της παραίτησης 
είναι το λακανικό objet petit^a^y)^ ενσάρκωση της υπεραπόλαυ- 
σης. Στο σημείο αυτό μπορούμε επίσης να καταλάβουμε γιατί 
ο Λακάν σφυρηλάτησε την έννοια της υπεραπόλαυσης ακολου
θώντας το μοντέλο της μαρξικής έννοιας της υπεραξίας -στον 
Μαρξ, η υπεραξία επίσης συνεπάγεται μιαν ορισμένη παραίτη
ση από την «παθολογική», εμπειρική αξία χρήσης. Ο φασισμός 
είναι αισχρός στον βαθμό που αντιλαμβάνεται άμεσα την ιδεο
λογική μορφή ως αυτοσκοπό, ως σκοπό καθ’ εαυτόν -θυμηθείτε 
τη διάσημη απάντηση του Μουσολίνι στο ερώτημα «Πώς δι
καιολογούν οι φασιστές την αξίωσή τους να κυβερνήσουν την 
Ιταλία; Ποιο είναι το πρόγραμμά τους;»: «Το πρόγραμμά μας 
είναι απλούστατο: θέλουμε να κυβερνήσουμε την Ιταλία!» Η 
ιδεολογική δύναμη του φασισμού έγκειται ακριβώς στο γνώρι
σμα το οποίο οι φιλελεύθεροι και οι* αριστεροί επικριτές του αν- 
τιλήφθηκαν ως τη σημαντικότερη αδυναμία του: στον απολύ- 
τως κενό, τυπικό χαρακτήρα της έκκλησής του, στο γεγονός 
ότι απαιτεί υπακοή και θυσία ως αυτοσκοπούς. Για τη φασι
στική ιδεολογία, το ζήτημα δεν είναι η εργαλειακή αξία τής 
θυσίας* θεραπεία ενάντια στη φιλελεύθερη-παρακμιακή νόσο 
συνιστά η ίδια η μορφή της θυσίας, «το πνεύμα της θυσίας». 
Είναι επίσης σαφές γιατί η ψυχανάλυση τρομοκρατούσε τόσο



ολύ τον φασισμό: η ψυχανάλυση μας καθιστά ικανούς εντο
πίσουμε την αισχρή^άπολαυση που διαπερνά ετούτη την πράξη 
υπικής θυσίας.

Αυτή είναι η κρυφή, διεστραμμένη, αισχρή διάσταση του καν
τιανού ηθικού φορμαλισμού που εμφανίζεται τελικώς στον φα
σισμό: εδώ, ο καντιανός φορμαλισμός συναντά -ή , για την 

^-ακρίβεια, ερμηνεύει- τη λογική του δεύτερου κανόνα της προ
σωρινής ηθικής του Ντεκάρτ:

|ν*

Ι-. >

'

ζ: ...να είμαι όσο μπορούσα πιο σταθερός κι αποφασιστικός 
<■ στις πράξεις μου και να ακολουθώ τις γνώμες τις πιο αμ

φίβολες, μια που [θα] τις υιοθετήσω, με όχι λιγότερη εμμο
νή απ’όση θα έβαζα αν ήταν πολύ σίγουρες. Και να μιμη- 
θώ σ’αυτό τους ταξιδιώτες που, όταν χαθούν μέσα σε δά
σος, δεν πρέπει να περιπλανιώνται, τριγυρνώντας πότε από 
τη μια μεριά και πότε από την άλλη, μήτε, ακόμα λιγότε- 
ρο, να σταματούν στην ίδια θέση, αλλά πρέπει να τραβούν 
αδιάκοπα όσο μπορούν πιο ολόισια προς την ίδια κατεύθυν
ση και να μην την αλλάζουν για ασήμαντους λόγους, έστω 
κι αν στην αρχή η τύχη μονάχα τούς έκανε ίσως να τη δια
λέξουν. Γιατί μ ’αυτό τον τρόπο, αν δεν πάνε εκεί ακριβώς 
όπου επιθυμούν, τουλάχιστον θα φτάσουν στο τέλος κάπου, 
όπου θα είναι πιθανότατα καλύτερα παρά στη μέση του δά
σους. (Descartes, 1976, σ. 64 / ελλ. μτφρ. σσ. 24-25)

Στο απόσπασμα αυτό, ο Ντεκάρτ αποκαλύπτει τρόπον τινά τα 
κρυφά χαρτιά της ιδεολογίας: ο πραγματικός στόχος της ιδεο
λογίας είναι η στάση την οποία απαιτεί, η συνοχή της ιδεολο
γικής μορφής, το γεγονός ότι «τραβάμε αδιάκοπα όσο μπορού
με πιο ολόισια προς την ίδια κατεύθυνση»* οι θετικοί λόγοι που 
προσφέρονται από την ιδεολογία ως δικαιολόγηση της παραπά
νω απαίτησης -για  να μας κάνει να υπακούσουμε στην ιδεολο
γική μορφή- υπάρχουν μόνο για να συγκαλύψουν αυτό το γε
γονός: με άλλα λόγια, για να συγκαλύψουν την υπεραπόλαυση 
που προσιδιάζει στην ιδεολογική μορφή ως τέτοια.
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Θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό να αναφερθούμε στην έν
νοια των ((καταστάσεων που αποτελούν κατ’ουσία υποπροϊόν
τα», την οποία εισηγείται ο Τζων Έλστερ -δηλαδή καταστά
σεων οι οποίες είναι δυνατόν να προκόψουν μόνον ως απρόθε
τες, παράπλευρες επιπτώσεις της δραστηριότητάς μας: ευθύς 
μόλις τις καθιστούμε άμεσους στόχους μας, ευθύς μόλις συνι- 
στούν άμεσο κίνητρο της δραστηριότητάς μας, το εγχείρημά 
μας αυτοαναιρείται. Από τη σειρά ιδεολογικών παραδειγμάτων 
που αναφέρει ο Έλστερ ας πάρουμε τη δικαιολόγηση του συ
στήματος των ενόρκων από τον Τοκβίλ: «Δεν ξέρω εάν οι 
ένορκοι είναι χρήσιμοι στους διάδικους, είμαι όμως βέβαιος ότι 
είναι πολύ καλοί για εκείνους που οφείλουν να εκδικάσουν την 
υπόθεση. Τούς θεωρώ ως ένα από τα πλέον αποτελεσματικά 
μέσα λαϊκής παιδείας στη διάθεση της κοινωνίας.» Το σχόλιο 
του Έλστερ επ’ αυτού είναι ότι

...ένας αναγκαίος όρος ούτως ώστε το σύστημα των ενόρ
κων να έχει εκείνες τις παιδαγωγικές επιπτώσεις στους ε
νόρκους για τις οποίες το συνιστά ο Τοκβίλ είναι η πίστη 
τους ότι κάνουν κάτι που αξίζει τον κόπο, κάτι το σημαν
τικό, πέραν της δικής του προσωπικής εξέλιξης. (Elster, 
1982, σ. 96)

Με άλλα λόγια, μόλις οι ένορκοι συνειδητοποιούν ότι οι δικα
στικές επιπτώσεις της δουλειάς τους είναι μάλλον μηδαμινές 
και ότι το αληθινό ζητούμενο της είναι η επίπτωσή της στο 
δικό τους πολιτειακό πνεύμα -η  παιδευτική αξία του- αυτή η 
εκπαιδευτική επίπτωση καταστρέφεται.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον Πασκάλ, με το επιχείρημά του 
υπέρ του θρησκευτικού στοιχήματος: ακόμα κι αν κάνουμε λά
θος στο στοίχημά μας, ακόμα κι αν δεν υπάρχει Θεός, η πίστη 
μου στον Θεό και η δράση μου σύμφωνα μ ’αυτήν θα έχει πολ
λές ευεργετικές επιπτώσεις στην επίγεια ζωή μου -θα διαγά- 
γω μιαν αξιοπρεπή, ήρεμη, ηθική, ικανοποιητική ζωή, απελευ
θερωμένη από ταραχές και αμφιβολίες. Το ζήτημα όμως είναι,



|κα ι πάλι, ότι μπορώ να κατακτήσω αυτό το επίγειο κέρδος μό
νον εάν πιστεύω πραγματικά στον Θεό, στο θρησκευτικό επέ- 

' κείνα* ορίστε λοιπόν η κρυφή, μάλλον κυνική λογική του επι- 
'ϊ χειρήματος του Πασκάλ: μολονότι το αληθινό διακύβευμα της 
\ θρησκείας είναι το επίγειο κέρδος που κατακτάται με τη θρη- 
I σκευτική στάση, το κέρδος αυτό συνιστά μια «κατάσταση που 
ί κατ’ ουσία είναι ένα υποπροϊόν» -μπορεί να προκόψει μόνον ως 
r απρόθετο αποτέλεσμα της πίστης μας σε ένα θρησκευτικό 
' επέκεινα.

Δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι βρίσκουμε 
το ίδιο ακριβώς επιχείρημα στην περιγραφή της επαναστατικής 
διαδικασίας από τη Ρόζα Λούξεμπουργκ: στην αρχή, οι πρώτοι 
αγώνες των εργατών είναι καταδικασμένοι σε αποτυχία, οι 
άμεσοι στόχοι τους δεν μπορούν να επιτευχθούν* μολονότι όμως 
καταλήγουν κατ’ ανάγκη σε αποτυχία, _ο συνολικός τους απολο
γισμός είναι θετικός επειδή το βασικό όφελός τους είναι παι-

Μ ,φ ·  -  ·'■ *■ *" ' ’*· —  · - t  .  .  .  . .  /  · ···  «·■·’ ·  .  V *» ·  . V  .  .  · #  t _

^ΰτικό  -δηλαδή εξυπηρετούν τη διαμόρφωση της εργατικής τα- 
'"'ξης σε επαναστατικό υποκείμενο. Και πάλι, το θέμα είναι ότι 

αν εμείς (το Κόμμα) πούμε ευθέως στους μαχόμενους εργάτες: 
«Δεν πειράζει αν αποτύχετε, το βασικό στον αγώνα σας είναι 
η παιδευτική επίδρασή του πάνω σας», τότε αυτή η επίδραση j 

. θα χαθεί.

Τα πράγματα έχουν ως εάν ο Ντεκάρτ, στο χωρίο που παρα
τέθηκε, να μας έδινε, ίσως για πρώτη φορά, την καθαρή μορ
φή αυτού του θεμελιώδους ιδεολογικού παραδόξου: εκείνο που 
πραγματικά διακυβεύεται στην ιδεολογία είναι η μορφή της, το 
γεγονός ότι συνεχίζουμε να περπατάμε όσο πιο ευθεία μπορού
με προς μία κατεύθυνση, ότι ακολουθούμε ακόμα και τις πλέον αμ
φίβολες γνώμες εφόσον έχουμε αποφασίσει γ ι’αυτές* όμως αυ
τή η ιδεολογική στάση μπορεί να επιτευχθεί μόνον ως μια «κα
τάσταση που αποτελεί κατ’ουσία υποπροϊόν»: τα ιδεολογικά 
υποκείμενα, «ταξιδιώτες που έχουν χαθεί μέσα σε δάσος», 
οφείλουν να κρύψουν από τον εαυτό τους το γεγονός ότι ((στην 
αρχή η τύχη μονάχα τούς έκανε ίσως να τη διαλέξουν»* οφεί-
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λουν να πιστέψουν ότι η απόφασή τους είναι καλά θεμελιωμέ
νη, ότι θα οδηγήσει στον Σκοπό τους. Ευθύς μόλις αντιλαμβά
νονται ότι ο πραγματικός σκοπός είναι η συνοχή της ίδιας τής 
ιδεολογικής στάσης, η επίδραση αυτοαναιρείται. Καταλαβαί
νουμε λοιπόν ότι η ιδεολογία λειτουργεί κατά τρόπο ακριβώς αν
τίθετο προς τη διαδεδομένη ιδέα περί ιησουίτικης ηθικής: εδώ, 
σκοπός είναι να δικαιολογηθούν τα μέσα.

Γιατί πρέπει να παραμείνει κρυμμένη αυτή η αναστροφή 
της σχέσης σκοπού και μέσων, γιατί αυτοαναιρείται με την απο
κάλυψή της; Επειδή θα αποκάλυπτε την απόλαυση που ενερ
γεί στην ιδεολογία, στην ίδια την ιδεολογική παραίτηση. Με άλ
λα λόγια, θα αποκάλυπτε ότι η ιδεολογία εξυπηρετεί μόνον τον 
δικό της σκοπό, ότι δεν εξυπηρετεί τίποτα -και αυτός ακριβώς 
είναι ο λακανικός ορισμός τής jouissance.



Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

Η  έλλειψη στον Άλλον



«CHE VUOI?»

Τ αυτότητα

Η  ιδεολογική «διαρραφή»

Τι δημιουργεί και συνέχει την ταυτότητα ενός δεδομένου ιδεο
λογικού πεδίου, πέραν όλων των δυνατών παραλλαγών του θε
τικού περιεχομένου του; Το βιβλίο Ηγεμονία και σοσιαλιστική 
στρατηγική ενδεχομένως σκιαγραφεί την οριστική απάντηση 
στο κρίσιμο αυτό ερώτημα της θεωρίας της ιδεολογίας: το πλή
θος των «αιωρούμενων σημαινόντων», των πρωτοϊδεολογικών 
στοιχείων, δομείται ως ένα ενοποιημένο πεδίο μέσω της πα
ρέμβασης ενός ορισμένου ((κομβικού σημείου» (του λακανικού 
point, de capiton) το οποίο τα ((διαρράφει», σταματά το γλίστρη
μά τους και καθορίζει, ακινητοποιεί το νόημά τους.

Ο ιδεολογικός χώρος αποτελείται από μη δεσμευμένα στοι
χεία, ((αιωρούμενα σημαίνοντα» των οποίων η ίδια η ταυτότη
τα είναι «ανοικτή», επικαθορισμένη από τη συνάρθρωσή τους 
σε μιαν αλυσίδα με άλλα στοιχεία -δηλαδή η «κυριολεκτική» 
σημασία τους εξαρτάται από τη μεταφορική υπερσημασία τους. 
Ο οικολογισμός, επί παραδείγματι: η σύνδεσή του με άλλα ιδεο
λογικά στοιχεία δεν είναι εκ των προτέρων καθορισμένη* μπο
ρεί κανείς να είναι οικολόγος προσανατολισμένος προς το κρά
τος (αν πιστεύει ότι μόνον η παρέμβαση ενός ισχυρού κράτους 
μπορεί να μας σώσει από την καταστροφή), σοσιαλιστής οικο- 
λόγος (αν εντοπίζει την πηγή της ανελέητης εκμετάλλευσης 
της φύσης στο καπιταλιστικό σύστημα), συντηρητικός οικολό
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γος (αν διδάσκει ότι ο άνθρωπος οφείλει να επανακτήσει βα
θιές ρίζες στη γενέθλια γη του) και ούτω καθεξής. Ο φεμινι
σμός, ομοίως, μπορεί να είναι σοσιαλιστικός, απολιτικός...* α
κόμα και ορατσισμός  θα μπορούσε να είναι ελιτίστικός ή λαϊ- 
κιστικός.,.Ο ί «διαρραφή» επιτελεί την ολοποίηση μέσω της 
οποίας αυτή η ελεύθερη αιώρηση των ιδεολογικών στοιχείων 
σταματά, ακινητοποιείται, δηλαδή μέσω της οποίας γίνονται 
μέρη του δομημένου δικτύου του νοήματος?)

Αν, για παράδειγμα, διαρράψουμε τα αιωρούμενα σημαίνον
τα μέσω του «Κομμουνισμού», τότε η ((πάλη των τάξεων» α
ποδίδει μια συγκεκριμένη και καθορισμένη σημασία σε όλα τα 
υπόλοιπα στοιχεία: στη δημοκρατία (η αποκαλούμενη ((πραγ
ματική δημοκρατία» αντιδιαστέλλεται προς την ((αστική τυπι
κή δημοκρατία» ως νομική μορφή της εκμετάλλευσης)* στον 
φεμινισμό (η εκμετάλλευση των γυναικών θεωρείται αποτέλε
σμα του ταξικά εξαρτημένου καταμερισμού της εργασίας)* στην 
οικολογία (η καταστροφή των φυσικών πόρων εκλαμβάνεται ως 
λογική συνέπεια της προσανατολισμένης προς το κέρδος καπι
ταλιστικής παραγωγής)* στο κίνημα ειρήνης (ως κύριος κίνδυ
νος για την ειρήνη καταγγέλλεται ο τυχοδιωκτικός καπιταλι
σμός) και ούτω καθεξής.

Εκείνο που διακυβεύεται στην ιδεολογική πάλη είναι ποιο 
από τα «κομβικά σημεία», τα points de capiton, θα ολοποιή- 
σει, θα περιλάβει στη σειρά των ισοδυναμιών του αυτά τα 
ελεύθερα αιωρούμενα στοιχεία. Σήμερα, παραδείγματος χάριν, 
στην πάλη ανάμεσα στον νεοσυντηρητισμό και τη σοσιαλδημο
κρατία επίδικο αντικείμενο είναι η «ελευθερία»: οι νεοσυντηρη- 
τικοί προσπαθούν να αποδείξουν ότι η εξισωτική δημοκρατία, 
ενσαρκωμένη στο κράτος πρόνοιας, οδηγεί κατ’ανάγκη σε νέες 
μορφές υποδούλωσης, στην εξάρτηση του ατόμου από το ολο
κληρωτικό κράτος, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες τονίζουν ότι η α
τομική ελευθερία, για να έχει κάποιο νόημα, θα πρέπει να βα
σιστεί στη δημοκρατική κοινωνική ζωή, στην ισότητα των οι
κονομικών ευκαιρια)ν και ούτω καθεξής.

Με τον τρόπο αυτόν, κάθε στοιχείο ενός δεδομένου ιδεολογι
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κού πεδίου αποτελεί μέρος μιας σειράς ισοδυναμιών: το μετα
φορικό πλεόνασμά του, μέσω του οποίου συνδέεται με όλα τα 
υπόλοιπα στοιχεία, καθορίζει αναδρομικά την ίδια την ταυτότη
τά του (σε μια κομμουνιστική προοπτική, η μάχη για την ει
ρήνη σημαίνει μάχη ενάντια στην καπιταλιστική τάξη πραγμά
των και πάει λέγοντας). Αλλά αυτή η δέσμευση είναι δυνατή μό
νον υπό τον όρο ότι ένα ορισμένο σημαίνον -το λακανικό «Έ
να»- «διαρράφει» ολόκληρο το πεδίο και, ενσαρκώνοντάς το, 
παράγει την ταυτότητά του.

Ας εξετάσουμε το πρόταγμα της ριζοσπαστικής δημοκρα
τίας των Λακλάου και Μουφ: εδώ, έχουμε μια συνάρθρωση ε
πιμέρους αγώνων (για την ειρήνη, την οικολογία, τον φεμινισμό, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής) εκ των οποίων 
κανένας δεν αξιώνει ότι είναι η «Αλήθεια», το ύστατο Σημαί
νον, το «αληθινό Νόημα» όλων των άλλων* όμως ο ίδιος ο τ ί
τλος ((ριζοσπαστική δημοκρατία» καταδεικνύει πώς η δυνατό
τητα συνάρθρωσής τους ενέχει τον «κομβικό», καθοριστικό ρό
λο ενός ορισμένου αγώνα ο οποίος, ως επιμέρους αγώνας, σκια
γραφεί τον ορίζοντα όλων των υπολοίπων. Ο καθοριστικός ρό
λος ανήκει βέβαια στη δημοκρατία, στη ((δημοκρατική επινόη
ση»: σύμφωνα με τον Λακλάου και τη Μουφ όλοι οι άλλοι 
αγώνες (ο σοσιαλιστικός, ο φεμινιστικός...) θα μπορούσαν να 
συλληφθούν ως βαθμιαία ριζοσπαστικοποίηση, επέκταση, εφαρ
μογή του δημοκρατικού σχεδίου σε νέα πεδία (των οικονομικών 
σχέσεων, των σχέσεων μεταξύ των φύλων...). Το διαλεκτικό πα
ράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι ο επιμέρους αγώνας που δια
δραματίζει έναν ηγεμονικό ρόλο, μακράν από το να επιβάλλει 
τη βίαιη κατάργηση των διαφορών, διανοίγει τον ίδιο τον χώρο 
της σχετικής αυτονομίας των επιμέρους αγώνων: ο φεμινιστι
κός αγώνας, παραδείγματος χάριν, καθίσταται δυνατός μόνο 
μέσω μιας αναφοράς στον δημοκρατικό-εξισωτικό πολιτικό λό
γο [discourse].

Ως εκ τούτου, το πρώτο καθήκον της ανάλυσης συνίσταται 
στο να απομονώσει, εντός ενός δεδομένου ιδεολογικού πεδίου, 
τον επιμέρους αγώνα ο οποίος ταυτοχρόνως καθορίζει τον ορί
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ζοντα της ολότητάς του -για  να το θέσουμε με εγελιανούς ό
ρους, το είδος που συνιστά καθολικό γένος του ιδίου. Όμως το 
κρίσιμο θεωρητικό πρόβλημα είναι το εξής: ως προς τι διαφέ
ρει αυτός ο καθοριστικός, ολοποιητικός ρόλος του επιμέρους 
αγώνα από την παραδοσιακή αντίληψη περί «ηγεμονίας» μέσω 
της οποίας ένας ορισμένος αγώνας (εκείνος των εργατών στον 
μαρξισμό) εμφανίζεται ως η Αλήθεια όλων των υπολοίπων, με 
συνέπεια οι τελευταίοι να αποτελούν, σε τελική ανάλυση, μόνο 
μορφές έκφρασής του, και η νίκη σ’αυτόν να μας δίνει το κλει
δί για τη νίκη στα άλλα πεδία (ή, σύμφωνα με τη συνήθη μαρ
ξιστική επιχειρηματολογία: μόνο μια επιτυχημένη σοσιαλιστική 
επανάσταση θα καταστήσει δυνατή την κατάργηση της γυναι
κείας καταπίεσης, το τέλος της καταστροφικής εκμετάλλευσης 
της φύσης, την ανακούφιση από την απειλή της ατομικής κα
ταστροφής);... Με άλλα λόγια: πώς να διατυπώσουμε τον κα
θοριστικό ρόλο ενός ορισμένου επιμέρους πεδίου δίχως να πέ
σουμε στην παγίδα της ουσιοκρατίας; Η θέση μου^είναι ότι ο 
αντιπεριγραφισμός του Σωλ Κρίπκε μάς προσφέρει τα εννοια- 
κά εργαλεία για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα.

Περιγραφισμός εναντίον αντιπεριγραφισμού

Τη βασική εμπειρία επί της οποίας θεμελιώνεται ο αντιπερι- 
γραφισμός τού Κρίπκε θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε in
vasion of the Body Snatschers, με αναφορά στη διάσημη ταινία 
επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 1950: μια εισβολή 
πλασμάτων από το διάστημα, τα οποία παίρνουν ανθρώπινο 
σχήμα -μοιάζουν ακριβώς σαν τα ανθρώπινα όντα, έχουν όλες 
τους τις ιδιότητες, αλλά υπό μία έννοια αυτό τα κάνει ακόμα 
πιο ανοίκεια. Το πρόβλημα είναι το ίδιο με τον αντισημιτισμό 
(και για τον λόγο τούτο το Invasion o f the Body Snatschers μπο
ρεί να ερμηνευτεί ως μεταφορά για τον μακαρθικό αντικομμου- 
νισμό τού ’50): οι Εβραίοι είναι «σαν εμάς»* είναι δύσκολο να 
τους αναγνωρίσεις, να καθορίσεις, στο επίπεδο της θετικής
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πραγματικότητας, αυτό το πλεόνασμα, το φευγαλέο γνώρισμα 
που τους διαφοροποιεί από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Η διαμάχη ανάμεσα στον περιγραφισμό και στον αντιπερι- 
γραφισμό χαρακτηρίζεται από το πλέον στοιχειώδες διακύβευ- 

-μα: πώς τα ονόματα αναφέρονται στα αντικείμενα που καταδη- 
λώνουν;Τιατί η λέξη «τραπέζι» αναφέρεται σε ένα τραπέζι; Η 
"απάντηση του περιγραφισμού είναι η προφανής: εξαιτίας του 
νοήματος της* κάθε λέξη είναι καταρχάς φορέας ενός ορισμένου 
νοήματος -δηλαδή σημαίνει μια δέσμη περιγραφικών γνωρι
σμάτων («τραπέζι» σημαίνει ένα αντικείμενο ενός ορισμένου 
σχήματος, που εξυπηρετεί ορισμένους σκοπούς) και εν συνεχεία 
αναφέρεται σε αντικείμενα της πραγματικότητας, εφόσον δια
θέτουν τις ιδιότητες που δηλώνει το σύνολο των περιγραφών. 
«Τραπέζι» σημαίνει ένα τραπέζι διότι ένα τραπέζι έχει ιδιότη
τες που περιλαμβάνονται στο νόημα της λέξης «τραπέζι». 'Ε
τσι το βάθος έχει λογική προτεραιότητα επί της έκτασης: η 
έκταση (ένα σύνολο αντικειμένων στα οποία αναφέρεται η λέ
ξη) καθορίζεται από το βάθος (τις καθολικές ιδιότητες που π ε
ριλαμβάνονται στο νόημά της).^/\ντιθέτως, η αντιπεριγραφική 
απάντηση είναι ότι μια λέξη συνδέεται με ένα αντικείμενο ή με 
ένα σύνολο αντικειμένων μέσω μιας πράξης ((πρωταρχικού βα- 
πτίσματος», και αυτός ο σύνδεσμος διατηρείται ακόμα κι αν αλ
λάξει εντελώς η δέσμη των περιγραφικών γνωρισμάτων που 
αρχικά καθόρισαν το νόημα της λέξης.

Ας πάρουμε ένα απλουστευμένο παράδειγμα από τον Κρίπ
κε: αν ζητούσαμε από τον κόσμο μια ταυτοποιητική περιγραφή 
του «Κουρτ Γκέντελ», η απάντηση θα ήταν «ο εισηγητής τής 
απόδειξης της μη πληρότητας των μαθηματικών»* ας υποθέ
σουμε όμως ότι η απόδειξη είχε γραφτεί από κάποιον άλλον, 
τον Σμιτ, έναν φίλο τού Γκέντελ, και ότι ο Γκέντελ τον δολο
φόνησε και ιδιοποιήθηκε την ανακάλυψη της εν λόγω απόδει
ξης* στην περίπτωση αυτή, το όνομα «Κουρτ Γκέντελ» θα ε
ξακολουθούσε να αναφέρεται στον ίδιο Γκέντελ, μολονότι η ταυ- 
τοποιητική περιγραφή δεν θα μπορούσε πλέον να εφαρμοστεί σ ’ 
αυτόν. Το θέμα είναι ότι το όνομα «Γκέντελ» έχει συνδεθεί με
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ένα ορισμένο αντικείμενο (πρόσωπο) μέσω ενός «πρωταρχικού 
βαπτίσματος» και αυτός ο σύνδεσμος ισχύει ακόμα κι όταν η 
αρχική ταυτοποιητική περιγραφή αποδεικνύεται ψευδής (Krip- 
ke, 1980, σσ. 83-85). Ιδού λοιπόν ο πυρήνας της διαμάχης: οι πε- 
ριγραφιστές τονίζουν τα εμμενή, εσωτερικά ((προθετικά περιε
χόμενα» μιας λέξης, ενώ οι αντιπεριγραφιστές θεωρούν αποφα
σιστικό τον εξωτερικό αιτιώδη σύνδεσμο, τον τρόπο με τον 
οποίο η λέξη έχει μεταδοθεί από υποκείμενο σε υποκείμενο σε 
μιαν αλυσίδα παράδοσης.

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται μια πρώτη αντίδραση: μή
πως η προφανής απάντηση στην εν λόγω διαμάχη είναι ότι 
έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικούς τύπους ονομάτων, με 
έννοιες που καταδηλώνουν (καθολικά) είδη και με κύρια ονόμα
τα; Μήπως η λύση της συνίσταται απλώς στο ότι ο περιγραφι- 
σμός εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας των εννοιών γένους ενώ ο αν- 
τιπεριγραφισμός τον τρόπο λειτουργίας των κυρίων ονομάτων; 
Αν αναφερθούμε σε κάποιον ως «παχύ», είναι σαφές ότι οφείλει 
τουλάχιστον να κατέχει την ιδιότητα του υπερβολικά σωματώ
δους, αν όμως αναφερθούμε σε κάποιον ως «Πέτρο», δεν μπο
ρούμε από τούτο να συναγάγουμε καμία από τις πραγματικές 
ποιότητές του -το όνομα ((Πέτρος» αναφέρεται σ’αυτόν απλώς ε
πειδή βαπτίστηκε «Πέτρος». Μια τέτοια λύση όμως, καθώς 
προσπαθεί να απαλλαγεί από ένα πρόβλημα μέσω μιας ταξινο- 
μητικής διάκρισης, διόλου δεν συλλαμβάνει το διακύβευμα της 

~ διαμάχης: τόσο ο περιγραφισμός όσο και ο αντιπεριγραφισμός α- 
ποσκοπούν σε μια γενική θεωρία των λειτουργιών της αναφοράς. 
Για τον περιγραφισμό, τα ίδια τα κύρια ονόματα αποτελούν 
απλώς συντετμημένες ή συγκεκαλυμμένες οριστικές περιγρα
φές, ενώ για τον αντιπεριγραφισμό η εξωτερική αιτιώδης αλυ
σίδα καθορίζει την αναφορά ακόμα και στην περίπτωση εννοιών 
γένους, τουλάχιστον εκείνων που δηλώνουν φυσικά είδη. Ας πά
ρουμε πάλι ένα κάπως απλουστευμένο παράδειγμα από τον Κρίπ
κε: σε ένα ορισμένο σημείο της προϊστορίας, ένα ορισμένο είδος 
αντικειμένου βαπτίστηκε «χρυσός», και το όνομα αυτό συνδέ
θηκε τη στιγμή εκείνη με μια δέσμη περιγραφικών γνώρισμά-
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των (ένα βαρύ, αστραφτερό κίτρινο μέταλλο που μπορεί να σφυ- 
Ιρηλατηθεί όμορφα και ούτω καθεξής)* με την πάροδο των αιώ
νων, αυτή η δέσμη περιγραφών πολλαπλασιάστηκε και άλλαξε 
σύμφωνα με την ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσης, με αποτέ
λεσμα σήμερα να ταυτίζουμε τον «χρυσό» με τον προσδιορισμό 
του στον περιοδικό πίνακα, με τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα η- 
λεκτρόνιά του, με το φάσμα του και τα λοιπά* ας υποθέσουμε 
όμως ότι ένας επιστήμονας ανακάλυπτε στις μέρες μας ότι όλοι 
έσφαλαν όσον αφορά τις ιδιότητες του αντικειμένου που αποκα- 
λείται «χρυσός» (μια καθολική οφθαλμαπάτη προκαλούσε την 
εντύπωση ότι έχει απαστράπτον κίτρινο χρώμα και πάει λέγον
τας) -στην περίπτωση αυτή, η λέξη «χρυσός» θα εξακολουθού
σε να αναφέρεται στο ίδιο αντικείμενο όπως και πριν- ήτοι, θα 
λέγαμε «ο χρυσός δεν διαθέτει τις ιδιότητες που του αποδίδον
ταν μέχρι τούδε» και όχι «το αντικείμενο που εκλαμβάναμε μέ
χρι τούδε ως χρυσό δεν είναι χρυσός».

Το ίδιο ισχύει επίσης και στην αντίθετη αντιγεγονική κα
τάσταση: είναι δυνατόν

να υπάρξει μια ουσία η οποία να έχει όλα τα ταυτοποιητι- 
κά σημάδια που κοινώς αποδίδαμε στον χρυσό και χρησι
μοποιούσαμε για την αρχική ταυτοποίησή του, αλλά η οποία 
δεν είναι ένα πράγμα ίδιου είδους, δεν είναι η ίδια ουσία.
Για ένα τέτοιο πράγμα θα λέγαμε πως, μολονότι έχει όλες τις 
φαινομενικές ιδιότητες που αρχικά χρησιμοποιούσαμε για 
να ταυτοποιήσουμε τον χρυσό, δεν είναι χρυσός. (Kripke, 1980, 
σ. 119)

Γιατί; Διότι η ουσία αυτή δεν συνδέεται με το όνομα ((χρυσός» 
μέσω μιας αιτιώδους αλυσίδας η οποία καταλήγει στο ((πρω
ταρχικό βάπτισμα» που εγκαθιδρύει την αναφορά του «χρυ
σού». Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να ειπωθεί ότι

ακόμα κι αν οι αρχαιολόγοι ή οι γεωλόγοι ανακάλυπταν αύ
ριο μερικά απολιθώματα που θα αποδείκνυαν τελεσίδικα
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ότι υπήρχαν στο παρελθόν ζώα τα οποία ικανοποιούσαν όλα 
όσα γνωρίζουμε για τους μονόκερους από τον μύθο του μο- 
νόκερου, αυτό δεν θα έδειχνε ότι υπήρχαν μονόκεροι. (Στο 
ίδιο, σ. 24)

Με άλλα λόγια, ακόμα κι αν αυτοί οι οιονεί μονόκεροι αντι
στοιχούν τέλεια στη δέσμη των περιγραφικών γνωρισμάτων που 
περιλαμβάνεται στο νόημα της λέξης «μονόκερος», δεν μπορού
με να είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί αποτελούσαν την αρχική ανα
φορά της μυθικής έννοιας του «μονόκερου» -δηλαδή, το αντικεί
μενο στο οποίο προσδέθηκε η λέξη «μονόκερος» με το «πρω
ταρχικό βάπτισμα»... Πώς θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε 
τα λιμπιντικά περιεχόμενα αυτών των προτάσεων του Κρίπκε; 
Εδώ διακυβεύεται ακριβώς το πρόβλημα της «εκπλήρωσης της 
επιθυμίας»: όταν συναντάμε στην πραγματικότητα ένα αντι
κείμενο που έχει όλες τις ιδιότητες του φαντασιακού αντικει
μένου της επιθυμίας, αναγκαστικά απογοητευόμαστε κάπως* 
βιώνουμε ένα ορισμένο «δεν είναι αυτό»* καθίσταται εμφανές 
ότι το πραγματικό αντικείμενο που επιτέλους βρέθηκε δεν εί
ναι η αναφορά της επιθυμίας, μολονότι διαθέτει όλες τις απαι- 
τούμενες ιδιότητες. Ενδεχομένως να μην είναι τυχαίο ότι ο 
Κρίπκε επιλέγει ως παραδείγματα αντικείμενα εξαιρετικής λι- 
μπιντικής συνδήλωσης, αντικείμενα που ήδη ενσαρκώνουν την 
επιθυμία στην κοινή μυθολογία: τον χρυσό, τον μονόκερο...

Ο ι όνο μύθοι

Έχοντας υπόψη μας ότι το ίδιο το έδαφος της διαμάχης μετα
ξύ περιγραφισμού και αντιπεριγραφισμού διαπερνάται από ένα 
υπόγειο ρεύμα της οικονομίας της επιθυμίας, δεν θα πρέπει να 
μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η λακανική θεωρία είναι 
σε θέση να μας βοηθήσει να διασαφηνίσουμε τους όρους αυτής 
της διαμάχης, όχι υπό την έννοια μιας οιονεί διαλεκτικής «σύν
θεσης» των δύο αντιτιθέμενων απόψεων αλλά, αντιθέτως, δεί
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χνοντας πώς τόσο ο περιγραφισμός όσο και ο αντιπεριγραφι- 
I' σμός αστοχούν όσον αφορά το ίδιο κρίσιμο σημείο -τη  ριζική
• ενδεχομενικότητα της ονοματοθεσίας. Απόδειξη αυτού αποτελεί 
C· το γεγονός ότι, προκειμένου να υπερασπιστούν τη λύση τους, 

τόσο ο περιγραφισμός όσο και ο αντιπεριγραφισμός αναγκάζον
ται να καταφύγουν σε έναν μύθο, να επινοήσουν έναν μύθο: τον 
μύθο μιας πρωτόγονης φυλής στον Σερλ, τον μύθο ενός ((παν
τογνώστη παρατηρητή της ιστορίας» στον Ντόνελλαν. Για να 
ανασκευάσει τον αντιπεριγραφισμό, ο Σερλ επινοεί μια πρωτό
γονη κυνηγετική-συλλεκτική κοινότητα με μια γλώσσα που 
περιέχει κύρια ονόματα:

Φανταστείτε ότι ο καθένας στη φυλή γνωρίζει όλους τους 
άλλους και ότι τα νεογέννητα μέλη της βαπτίζονται σε τε
λετές όπου παρίσταται ολόκληρη η φυλή. Φανταστείτε, επι
πλέον, ότι τα παιδιά μαθαίνουν μεγαλώνοντας τα ονόματα 
των ανθρώπων όπως και τα τοπωνύμια βουνών, λιμνών, δρό
μων, σπιτιών κτλ. μέσω της δείξης. Τποθέστε επίσης ότι, 
στη φυλή αυτή, υπάρχει ένα αυστηρό ταμπού το οπ<5ίο α
παγορεύει να μιλούν για τους νεκρούς, με συνέπεια κανενός 
το όνομα να μην αναφέρεται μετά τον θάνατό του. Τώρα, 
αυτή η φανταστική ιστορία θέλει να δείξει το εξής: Έτσι 
όπως την περιέγραψα, η φυλή έχει έναν θεσμό κύριων ονο
μάτων που χρησιμοποιούνται για αναφορά κατά τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο που τα δικά μας ονόματα χρησιμοποιούνται 
για αναφορά, αλλά δεν υπάρχει μια μοναδική χρήση ενός 
ονόματος στη φυλή που να ικανοποιεί την αιτιώδη αλυσί
δα της επικόινωνιακής θεωρίας. (Searl, 1984, σ. 240)

Με άλλα λόγια, στη φυλή αυτή κάθε χρήση του ονόματος ικα
νοποιεί την αξίωση του περιγραφισμού: η αναφορά καθορίζεται 
αποκλειστικά από μια δέσμη περιγραφικών γνωρισμάτων. Ο 
Σερλ γνωρίζει βεβαίως πως ουδέποτε υπήρξε μια τέτοια φυλή’ 
θέλει μόνο να δείξει ότι ο τρόπος λειτουργίας της ονοματοθε
σίας στην εν λόγω φυλή είναι λογικά πρωταρχικός: ότι όλα τα



162 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ~ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

αντιπαραδείγματα που χρησιμοποιούν οι αντιπεριγραφιστές εί
ναι λογικά δευτερεύοντα, ότι είναι «παρασιτικά», προϋποθέτουν 
την πρότερη «περιγραφιστική» λειτουργία. Όταν το μόνο που 
γνωρίζουμε για κάποιον είναι πως το όνομά του είναι Σμιθ -ό 
ταν το μοναδικό προθετικό περιεχόμενο του ((Σμιθ» είναι «το 
πρόσωπο στο οποίο οι άλλοι αναφέρονται ως Σμιθ» -ένας τέ
τοιος όρος προϋποθέτει λογικά την ύπαρξη τουλάχιστον ενός άλ
λου υποκειμένου που ξέρει πολλά περισσότερα για τον Σμιθ 
-γ ια  το οποίο το όνομα «Σμιθ» συνδέεται με μιαν ολόκληρη δέ
σμη περιγραφικών γνωρισμάτων (ένας χοντρός ηλικιο^μένος κύ
ριος που παραδίδει μαθήματα σχετικά με την ιστορία της πορ
νογραφίας...). Με άλλα λόγια, η περίπτωση την οποία ο αντι- 
περιγραφισμός παρουσιάζει ως «κανονική» (η μετάδοση της 
αναφοράς μέσω μιας εξωτερικής αιτιώδους αλυσίδας) είναι μό
νον μια «εξωτερική» περιγραφή (μια περιγραφή που δεν λαμ
βάνει υπόψη της το προθετικό περιεχόμενο) μιας λειτουργίας 
«παρασιτικής» -δηλαδή λογικά δευτερεύουσας.

Για να ανασκευάσουμε το επιχείρημα του Σερλ, θα πρέπει 
να αποδείξουμε ότι η πρωτόγονη φυλή του, όπου η γλώσσα λει
τουργεί αποκλειστικά κατά τρόπο περιγραφικό, δεν είναι μόνον 
εμπειρικά αλλά και λογικά αδύνατη. Το ντερριντιανό διάβημα 
θα ήταν βεβαίως να δείξει πώς η «παρασιτική» χρήση πάντο
τε διαβρώνει, μάλιστα εξαρχής, την καθαρά περιγραφική λει
τουργία: πώς ο μύθος του Σερλ για την πρωτόγονη φυλή πα
ρουσιάζει απλώς μιαν ακόμη εκδοχή της καθ’όλα διαφανούς κοι
νότητας όπου την αναφορά δεν τη θολώνει καμία απουσία, κα
μία έλλειψη.

Η λακανική προσέγγιση θα τόνιζε ένα άλλο γνώρισμα: α
πλούστατα κάτι λείπει από την περιγραφή της φυλής την οποία 
προτείνει ο Σερλ. Εάν όντως μας απασχολούσε η γλώσσα με 
την αυστηρή σημασία, η γλώσσα ως ένα κοινωνικό δίκτυο όπου 
το νόημα υπάρχει μόνον εφόσον αναγνωρίζεται διυποκειμενικά 
-η  γλώσσα που, εξ ορισμού, δεν μπορεί να είναι «ιδιωτική»- 
τότε θα πρέπει να αποτελεί μέρος του νοήματος κάθε ονόμα
τος το γεγονός ότι αναφέρεται σε ένα ορισμένο αντικείμενο
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\επειδή αυτό είναι το όνομά τον, επειδή οι άλλοι χρησιμοποιούν 
αυτό το όνομα για να υποδηλώσουν το εν λόγω αντικείμενο: 
κάθε όνομα, στον βαθμό που συνιστά μέρος της κοινής γλώσσας, 
ενέχει αυτή την αυτοαναφορική, κυκλική στιγμή. Και βέβαια οι 
«άλλοι» δεν μπορούν να αναχθούν στους εμπειρικούς άλλους* 
μάλλον παραπέμπουν στον λακανικό ((μεγάλο Άλλο», στην ίδια 
τη συμβολική τάξη. ,

Στο σημείο αυτό, συναντάμε τη δογματική ηλιθιότητα που 
προσιδιάζει σε ένα σημαίνον ως τέτοιο, μια ηλιθιότητα η οποία 
λαμβάνει τη μορφή της ταυτολογίας: ένα όνομα αναφέρεται σε 
ένα αντικείμενο επειδή αντό το αντικείμενο αποκαλείται έτσι 
-αυτή η απρόσωπη μορφή (((αποκαλείται») ανακοινώνει τη διά
σταση του μεγάλου Άλλου πέραν των άλλων υποκειμένων. Το 
παράδειγμα που επικαλείται ο Σερλ ως επιτομή του παρασιτι
σμού -το  παράδειγμα ομιλητών που δεν γνωρίζουν τίποτα για 
το αντικείμενο για το οποίο μιλούν και των οποίων το ((μονα
δικό προθετικό περιεχόμενο θα ήταν ότι χρησιμοποιούν το όνο
μα για να αναφερθούν σε εκείνο που οι άλλοι το χρησιμοποιούν 
για να αναφερθούν» (Searle, 1984, σ. 259)- υποδηλώνει αντιθέ- 
τως ένα αναγκαίο συστατικό κάθε ((κανονικής» χρήσης των 
ονομάτων στη γλώσσα ως κοινωνικό δεσμό -και αυτό το ταυ- 
τολογικό συστατικό είναι το λακανικό κύριο σημαίνον, το ((ση
μαίνον χωρίς σημαινόμενο».

Η ειρωνεία έγκειται στο γεγονός ότι, στην πραγματικότη
τα, η εν λόγω έλλειψη εγγράφεται στην περιγραφή τού Σερλ με 
τη μορφή της απαγόρευσης («...υπάρχει ένα αυστηρό ταμπού 
στη φυλή αυτή που απαγορεύει να μιλούν για τους νεκρούς»): 
έτσι η μυθική φυλή του Σερλ είναι μια φυλή ψυχωτικών η ο
ποία -εξαιτίας του ταμπού όσον αφορά τα ονόματα νεκρών- α
ποκλείει τη λειτουργία του Ονόματος του Πατέρα -δηλαδή εμ
ποδίζει τη μετατροπή του νεκρού πατέρα σε κυριαρχία του Ο
νόματος του. Συνεπώς, εάν ο περιγραφισμός του Σερλ χάνει τη 
διάσταση τον μεγάλον Άλλον , ο αντιπεριγραφισμός -τουλάχι
στον στη δεσπόζουσα εκδοχή του- χάνει τον μικρό άλλο, τη 
διάσταση του αντικειμένου ως πραγματικού με τη λακανική ση-
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μασία: τη διάκριση πραγματικό/πραγματικότητα. Γ ι’αυτό ανα- 
ζητά εκείνο το X, εκείνο το γνώρισμα που εγγυάται την ταυτό
τητα μιας αναφοράς παρ’όλες τις αλλαγές των περιγραφικών 
της ιδιοτήτων, στην ίδια την πραγματικότητα* γ ι’αυτό οφείλει 
να επινοήσει τον δικό του μύθο, ένα είδος αντίστιξης στην πρω
τόγονη φυλή τού Σερλ, τον μύθο του Ντόνελλαν για τον «παντο
γνώστη παρατηρητή της ιστορίας». Ο Ντόνελλαν έχει κατα
σκευάσει το ακόλουθο ευφυές αντιγεγονικό παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι το μόνο που γνωρίζει ή νομίζει ότι 
γνωρίζει ένας ορισμένος ομιλητής για τον Θαλή είναι ότι 
πρόκειται για τον έλληνα φιλόσοφο που είπε ότι τα πάντα 
είναι νερό. Αλλά ας υποθέσουμε ότι ουδέποτε υπήρξε ένας 
έλληνας φιλόσοφος που είπε κάτι τέτοιο. Ας υποθέσουμε ότι 
ο Αριστοτέλης και ο Ηρόδοτος αναφέρονταν σε έναν φρεα
τωρύχο ο οποίος είπε ((Εύχομαι τα πάντα να ήταν νερό 
έτσι ώστε να μη χρειαζόταν να σκάβω αυτά τα αναθεματι
σμένα πηγάδια». Σε μια τέτοια περίπτωση, όταν ο ομιλη
τής χρησιμοποιεί το όνομα «Θαλής» αναφέρεται σ’εκείνον 
τον φρεατωρύχο. Επιπλέον, ας υποθέσουμε ότι υπήρχε ένας 
ερημίτης ο οποίος ουδέποτε είχε οποιαδήποτε δοσοληψία με 
οποιονδήποτε και όντως υποστήριζε ότι τα πάντα είναι νε
ρό. Και πάλι, όταν λέμε «Θαλής» σαφώς δεν αναφερόμαστε 
σ’αυτόν τον ερημίτη. (Searle, 1984, σ. 252)

Σήμερα, μας είναι άγνωστη η αρχική αναφορά, η αφετηρία τής 
αιτιώδους αλυσίδας -ο  κακομοίρης ο φρεατωρύχος* όμως ένας 
παντογνώστης παρατηρητής της ιστορίας, ικανός να ακολουθή
σει την αιτιώδη αλυσίδα μέχρι την πράξη του ((πρωταρχικού 
βαπτίσματος», θα ήξερε πώς να αποκαταστήσει τον αρχικό κρί
κο ο οποίος συνδέει το όνομα «Θαλής» με την αναφορά του. Για
τί είναι αναγκαίος αυτός ο μύθος, αυτή η αντιπεριγραφιστική 
εκδοχή του λακανικού «υποκειμένου που υποτίθεται ότι γνωρί
ζει»;

Το βασικό ζητούμενο για τον αντιπεριγραφισμό είναι να
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προσδιορίσει τι συγκροτεί την ταυτότητα του κατονομαζόμενου 
αντικειμένου, πέραν της εναλλασσόμενης δέσμης περιγραφικών 
γνωρισμάτων -τ ι καθιστά ένα αντικείμενο ταυτόσημο-με-τον- 
εαυτό-του ακόμα κι αν όλες του οι ιδιότητες έχουν αλλάξει* με 
άλλα λόγια, πώς να συλλάβουμε το αντικειμενικό σύστοιχο του 
«άκαμπτου δηλωτή» [rigid designator], του ονόματος στον βαθ
μό που δηλώνει το ίδιο αντικείμενο σε όλους τους δυνατούς κό
σμους, σε όλες τις αντιγεγονικές καταστάσεις; Εκείνο που πα- 
ραβλέπεται, τουλάχιστον στην κατεστημένη εκδοχή του αντι- 
περιγραφισμού, είναι ότι αυτή η εγγύηση της ταυτότητας ενός 
αντικειμένου σε όλες τις αντιγεγονικές καταστάσεις -πα ρ’όλη 
την αλλαγή όλων των περιγραφικών του γνωρισμάτων- είναι 
μια αναδρομική επίπτωση της ίδιας της ονοματοθεσίας: την 
ταυτότητα του αντικειμένου τη στηρίζει το ίδιο το όνομα, το 
σημαίνον. Αυτό το «πλεόνασμα» στο αντικείμενο που παραμέ
νει το ίδιο σε όλους τους δυνατούς κόσμους είναι «κάτι μέσα 
του περισσότερο από τον εαυτό του», είναι δηλαδή το λακανι
κό objel petit α: ματαίως το αναζητούμε στη θετική πραγματι
κότητα, αφού δεν έχει καμία θετική συνοχή -αφού πρόκειται 
απλώς για την αντικειμενοποίηση ενός κενού, μιας ασυνέχειας 
που διανοίγεται στην πραγματικότητα από την ανάδυση του 
σημαίνοντος. Το ίδιο συμβαίνει και με τον χρυσό: μάταια ανα
ζητούμε στα θετικά, φυσικά του γνωρίσματα εκείνο το X  που 
τον καθιστά ενσάρκωση του πλούτου* ή, για να χρησιμοποιή
σουμε ένα παράδειγμα από τον Μαρξ, το ίδιο συμβαίνει και με 
το εμπόρευμα: μάταια αναζητούμε μεταξύ των θετικών ιδιοτή
των του το γνώρισμα εκείνο που συγκροτεί την αξία του (και 
όχι μόνον την αξία χρήσης του). Συνεπώς, η αντιπεριγραφιστι- 
κή ιδέα μιας εξωτερικής αιτιώδους αλυσίδας μέσω της οποίας 
μεταδίδεται η αναφορά δεν αναγνωρίζει τη ριζική ενδεχομενι- 
κότητα της ονοματοθεσίας, το γεγονός ότι η ίδια η ονοματοθε
σία συγκροτεί αναδρομικά την αναφορά της. Η ονοματοθεσία 
είναι αναγκαία, είναι όμως ούτως ειπείν αναγκαία μετέπειτα, 
αναδρομικά, εφόσον είμαστε ήδη «εντός της».

Κατά συνέπεια, ο μύθος του «παντογνώστη παρατηρητή
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της ιστορίας» διαδραματίζει έναν ρόλο αντίστοιχο με εκείνον 
του Σερλ για την πρωτόγονη φυλή: σε αμφότερες τις περι
πτώσεις, η λειτουργία του μύθου συνίσταται στο να περιορί
σει, να αναχαιτίσει τη ριζική ενδεχομενικότητα της ονοματο
θεσίας -να  κατασκευάσει μια βαθμίδα που να εγγυάται την 
αναγκαιότητά της. Στην πρώτη περίπτωση, την αναφορά την 
εγγυάται το εμμενές στο όνομα «προθετικό περιεχόμενο»* 
στη δεύτερη, την εγγυάται η αιτιώδης αλυσίδα που μας οδη
γεί στο «πρωταρχικό βάπτισμα» το οποίο συνδέει τη λέξη με 
το αντικείμενο. Αν, στη διαμάχη μεταξύ περιγραφισμού και 
αντιπεριγραφισμού, η «αλήθεια» βρίσκεται, μολαταύτα, στην 
πλευρά του αντιπεριγραφισμού, τούτο συμβαίνει επειδή ο αν- 
τιπεριγραφισμός υποπίπτει σε ένα σφάλμα άλλου είδους: στον 
μύθο του, εθελοτυφλεί ενώπιον του ίδιου του αποτελέσματος 
του, εκείνου που «παρήγαγε δίχως να το γνωρίζει». Το κύριο 
επίτευγμά του είναι ότι μας καθιστά ικανούς να συλλάβουμε 
το objet petit α ως το πραγματικό-αδύνατο σύστοιχο του 
«άκαμπτου δηλωτή» -δηλαδή του point de capiton ως «καθα
ρού» σημαίνοντος.

Λ

Ά κ α μ π το ς  δηλω τής και objet pe tit a

Αν υποστηρίζουμε ότι το point de capiton είναι ένα «κομβικό 
σημείο», ένα είδος κόμβου νοημάτων, τούτο δεν συνεπάγεται 
ότι αποτελεί απλώς την «πλουσιότερη» των λέξεων, τη λέξη 
στην οποία συμπυκνώνεται όλος ο νοηματικός πλούτος του πε
δίου που «διαρράφει»: το point de capiton είναι μάλλον η λέξη 
η οποία, ως λέξη, στο πεδίο του ίδιου του σημαίνοντος, συνέ
χει ένα δεδομένο πεδίο, συγκροτεί την ταυτότητά του* είναι, 
ούτως ειπείν, η λέξη στην οποία αναφέρονται «τα πράγματα» 
τα ίδια για να αναγνωριστούν στην ενότητά τους. Ας εξετά
σουμε την περίπτωση της διάσημης διαφήμισης της Μάρλμπο- 
_po: την εικόνα του μαυρισμένου καουμπόη, των απέραντων πε
διάδων, και ούτω καθεξής -όλα τούτα «συνδηλώνουν» βέβαια
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μιαν ορισμένη εικόνα της Αμερικής (της χώρας των σκληρών, 
τίμιων ανθρώπων, των απεριόριστων οριζόντων...), όμως η επί
πτωση της διαρραφής επέρχεται μόνον όταν λαμβάνει χώρα μια 
ορισμένη αναστροφή, μόνον όταν οι «πραγματικοί» Αμερικανοί 
αρχίζουν να ταυτίζονται (στην ιδεολογική εμπειρία του εαυτού 
τους) με την εικόνα τη δημιουργημένη από τη διαφήμιση της 
Μάρλμπορο -όταν η Αμερική η ίδια βιώνεται ως η «χώρα τού 
Μάρλμπορο».

Το ίδιο συμβαίνει με τα αποκαλούμενα ((σύμβολα των μαζι
κών μέσων» της Αμερικής -μ ε  την Κόκα Κόλα, για παράδειγ
μα. Το θέμα δεν είναι ότι η Κόκα Κόλα «συνδηλώνει» μιαν ο
ρισμένη εμπειρία/θέαση της Αμερικής (τη φρεσκάδα της έντο
νης, κρύας γεύσης της και τα υπόλοιπα)* το θέμα είναι ότι αυ
τή η εικόνα της ίδιας της Αμερικής κατακτά την ταυτότητά 
της ταυτιζόμενη με το σημαίνον ((Κόκα» [Coke] -η  πρόταση 
«Αμερική, αυτό είναι Κόκα!» θα μπορούσε να γίνει ένα βλα
κώδες διαφημιστικό σλόγκαν. Το κρίσιμο σημείο που θα πρέ
πει να συλλάβουμε είναι ότι αυτό το σλόγκαν -«Αμερική  [η 
ιδεολογική εικόνα ενός τόπου σε όλη του την ποικιλομορφία] 
αυτό είναι Κόκα [αυτό το σημαίνον]/- δεν θα μπορούσε να 
αναστραφεί στο σλόγκαν «Κόκα  [αυτό το σημαίνον] αυτό είναι 
[αυτό σημαίνει] Αμερική/» Η μοναδική δυνατή απάντηση στο 
ερώτημα «Τι είναι η Κόκα» ήδη δίνεται στις διαφημίσεις: εί
ναι το απρόσωπο «αυτό» («Κόκα, αυτό είναι!») -το  πραγματι
κό πράγμα», το απρόσιτο X, το αντικείμενο-αίτιο της επιθυ
μίας.

Ακριβώς εξαιτίας αυτού του πλεονάζοντος-Χ, η λειτουργία 
της «διαρραφής» δεν είναι κυκλική-συμμετρική -δεν μπορούμε 
να ισχυριστούμε ότι δεν κερδίζουμε τίποτα από αυτήν επειδή η 
Κόκα αρχικά συνδηλώνει ((το πνεύμα της Αμερικής» και αυτό 
((το πνεύμα της Αμερικής» (η δέσμη γνωρισμάτων που υποτί
θεται ότι το εκφράζουν) συμπυκνώνεται εν συνεχεία στην Κό
κα ως σημαίνον του, ως σημαίνων εκπρόσωπός του: από την α
πλή αυτή αναστροφή κερδίζουμε ακριβώς το πλεόνασμα-Χ, το αν- 
τικείμενο-αίτιο της επιθυμίας, το ((απρόσιτο κατιτί» που είναι
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«μέσα στην Κόκα περισσότερο από Κόκα» και που, σύμφωνα 
με τη λακανική φόρμουλα, θα μπορούσε αίφνης να μετατραπεί 
σε περίττωμα, σε μια λάσπη που δεν πίνεται (αρκεί η Κόκα να 
σερβιριστεί ζεστή και ξεθυμασμένη).

Η λογική της αναστροφής που παράγει ένα πλεόνασμα θα 
μπορούσε να διευκρινιστεί με αναφορά στον αντισημιτισμό: αρ
χικά, ο «Εβραίος» εμφανίζεται ως σημαίνον που συνδηλώνει 
μια δέσμη υποτιθέμενων ((πραγματικών» ιδιοτήτων (πνεύμα δο
λοπλοκίας, βουλιμία για κέρδος, και τα λοιπά), όμως αυτό δεν 
συνιστά καθαρό αντισημιτισμό. Για να φτάσουμε σ ’αυτόν θα 
πρέπει να αναστρέψουμε τη σχέση και να πούμε: είναι έτσι 
(άπληστοι, δολοπλόκοι...) επειδή είναι Εβραίοι. Εκ πρώτης ό- 
ψεως η αναστροφή μοιάζει καθαρά ταυτολογική. Θα μπορούσα
με να απαντήσουμε: και βέβαια είναι έτσι τα πράγματα, αφού 
«Εβραίος» σημαίνει ακριβώς άπληστος, δολοπλόκος, βρόμι
κος... Όμως ετούτη η επίφαση ταυτολογίας είναι ψευδής: 
«Εβραίος» στην πρόταση «επειδή είναι Εβραίοι» δεν συνδηλώ- 
νει μια σειρά από πραγματικές ιδιότητες, αλλά και πάλι ανα- 
φέρεται σ’εκείνο το απρόσιτο X , σε ό,τι «μέσα στον Εβραίο 
είναι κάτι περισσότερο από Εβραίος», σ ’αυτό που ο ναζισμός 
τόσο απεγνωσμένα προσπάθησε να αδράξει, να μετρήσει, να 
μετατρέψει σε θετική ιδιότητα που θα μας καθιστούσε ικανούς 
να αναγνωρίσουμε τους Εβραίους κατά τρόπο αντικειμενικό- 
επιστημονικό.

Συνεπώς, ο «άκαμπτος δηλωτής» αποβλέπει σ ’εκείνον τον 
αδύνατο-πραγματικό πυρήνα, σε ό,τι «στο αντικείμενο είναι 
κάτι περισσότερο από το αντικείμενο», και το πλεόνασμα αυ
τό παράγεται από τη σημαίνουσα λειτουργία. Εξάλλου, το κρί
σιμο σημείο που θα πρέπει να συλλάβουμε είναι η σύνδεση α
νάμεσα στη ριζική ενδεχομενικότητα της ονοματοθεσίας και 
στη λογική της ανάδυσης του «άκαμπτου δηλωτή» μέσω τού 
οποίου ένα δεδομένο αντικείμενο κατακτά την ταυτότητά του. 
Η ριζική ενδεχομενικότητα της ονοματοθεσίας συνεπάγεται 
ένα μη αναγώγιμο χάσμα ανάμεσα στο Πραγματικό και τους 
τρόπους συμβολοποίησής του: μια ορισμένη ιστορική συγκυρία



«CHE VUOI?» 169

ίμπορει να συμβολοποιηθεί κατά διαφορετικούς τρόπους* το ίδιο 
fro Πραγματικό δεν περιέχει κανέναν αναγκαίο τρόπο σύμβολο- 
Ποίησής του.
I  Ας εξετάσουμε το παράδειγμα της ήττας της Γαλλίας το 
«L940: το κλειδί για την επιτυχία του Πεταίν ήταν ότι κατί- 
?<τχυσε ο τρόπος με τον οποίο συμβολοποίησε το τραύμα της ήτ
τας («η ήττα είναι αποτέλεσμα μιας προ πολλού εκφυλισμένης 
παράδοσης της δημοκρατίας και μιας εβραϊκής αντικοινωνικής 
επιρροής* ως τέτοια φρονηματίζει, καθώς προσφέρει στη Γαλ
λία μια νέα ευκαιρία να κτίσει το κοινωνικό σώμα σε νέα, ορ
γανικά θεμέλια....»). Κατ’αυτό τον τρόπο, ό,τι μόλις πριν από 
λίγο είχε βιωθεί ως τραυματική, ακατανόητη απώλεια μετα
βλήθηκε σε αναγνώσιμο, εύληπτο νόημα. Το θέμα όμως είναι 
ότι αυτή η συμβολοποίηση δεν ήταν εγγεγραμμένη στο ίδιο το 
Πραγματικό: ουδέποτε φτάνουμε το σημείο όπου οι «ίδιες οι 
καταστάσεις αρχίζουν να μιλούν», το σημείο όπου η γλώσσα 
αρχίζει να λειτουργεί άμεσα ως «γλώσσα του Πραγματικού»: η 
επικράτηση της συμβολοποίησης του Πεταίν υπήρξε αποτέλε
σμα μιας πάλης για την ιδεολογική ηγεμονία.
I- -(-Ακριβώς επειδή το ίδιο το Πραγματικό δεν προσφέρει κανέ
να στήριγμα για μιαν άμεση συμβολοποίησή του, επειδή κάθε 
συμβολοποίηση είναι εν τέλει ενδεχομενική, η εμπειρία μιας δε
δομένης ιστορικής πραγματικότητας μπορεί να κατακτήσει την 
ενότητά της μόνο μέσω της βαθμίδας ενός σημαίνοντος, μέσω 
της αναφοράς σε ένα «καθαρό» σημαίνον. Δεν είναι το πραγ
ματικό αντικείμενο εκείνο που, ως σημείο αναφοράς, εγγυάται 
την ενότητα και την ταυτότητα μιας ορισμένης ιδεολογικής 
εμπειρίας* τουναντίον, είναι η αναφορά σε ένα «καθαρό» ση
μαίνον εκείνη που προσδίδει ενότητα και ταυτότητα στην 
εμπειρία της ίδιας της ιστορικής πραγματικότητας. Η ιστορι
κή πραγματικότητα είναι βέβαια πάντα συμβολοποιημένη* ο 
τρόπος που τη βιώνουμε πάντοτε διαμεσολαβείται από διάφο
ρους τρόπους συμβολοποίησης. Το μόνο που προσθέτει ο Λακάν 
σε τούτο τον φαινομενολογικό κοινό τόπο είναι το γεγονός ότι 
η ενότητα μιας δεδομένης «νοηματικής εμπειρίας», που συνι-
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στά τον ορίζοντα ενός ιδεολογικού πεδίου νοήματος, υποστηρί
ζεται από ένα «καθαρό», άνευ νοήματος ((σημαίνον χωρίς το 
σημαινόμενο».

Η  ιδεολογική αναμόρφωση

Τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί η θεωρία του Κρίπκε 
όσον αφορά τον «άκαμπτο δηλωτή» -ένα καθαρό σημαίνον που 
καταδεικνύει και ταυτοχρόνως συγκροτεί την ταυτότητα ενός 
δεδομένου αντικειμένου πέραν της μεταβλητής δέσμης των πε
ριγραφικών γνωρισμάτων του- προσφέρει έναν εννοιακό μηχα
νισμό που μας δίνει τη δυνατότητα να συλλάβουμε επακριβώς 

 ̂ το καθεστώς της «αντιουσιοκρατίας» του Λακλάου. . Ας πάρου
με ως παράδειγμα έννοιες όπως «δημοκρατία», «σοσιαλισμός», 
((μαρξισμός»: η ουσιοκρατική αυταπάτη συνίσταται στην πίστη 
ότι είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μια οριστική δέσμη γνωρι
σμάτων, θετικών ιδιοτήτων, έστω και ελάχιστων, η οποία ορί
ζει τη μόνιμη ουσία της ((δημοκρατίας» και παρόμοιων όρων* 
κάθε φαινόμενο που αξιώνει να ταξινομείται ως ((δημοκρατικό» 

1 οφείλει να πληροί τον όρο ότι διαθέτει την εν λόγω δέσμη γνω- 
’ ρισμάτων.^ε αντίθεση προς ετούτη την ((ουσιοκρατική αυτα

πάτη», η αντιουσιοκρατία τού Λακλάου μάς αναγκάζει να συμ- 
περάνουμε ότι είναι αδύνατον να ορίσουμε οποιαδήποτε τέτοια 
ουσία, οποιαδήποτε δέσμη θετικών ιδιοτήτων που θα παρέμενε 
ίδια σε ((όλους τους δυνατούς κόσμους» -σε όλες τις αντιγεγο- 
νικές καταστάσεις.

Σε τελική ανάλυση, ορίζουμε τη ((δημοκρατία» μόνο λέγον
τας ότι περιέχει όλα τα πολιτικά κινήματα και τις οργανώσεις 
που νομιμοποιούνται, κατονομάζονται ως ((δημοκρατικές»* ο μο
ναδικός τρόπος για να ορίσουμε τον «μαρξισμό» είναι να πού
με ότι ο όρος αυτός κατονομάζει όλα τα κινήματα και τις θεω
ρίες που νομιμοποιούνται μέσω αναφοράς στον Μαρξ, και ούτω 
καθεξής. Με άλλα λόγια, ο μοναδικός δυνατός ορισμός της ταυ
τότητας ενός αντικειμένου είναι ότι αυτό είναι το αντικείμενο



l που πάντα κατονομάζεται από το ίδιο σημαίνον -είναι δεμένο 
ο στ ο ίδιο σημαίνον. Το σημαίνον συγκροτεί τον πυρήνα τής 
$ «ταυτότητας» του αντικειμένου.

·: Ας επιστρέφουμε στη «δημοκρατία»: υπάρχει άραγε -στο  
επίπεδο των θετικών, περιγραφικών γνωρισμάτων- κάτι πραγ
ματικά κοινό ανάμεσα στη φιλελεύθερη-ατομικιστική έννοια 

: της δημοκρατίας και στη θεωρία του υπαρκτού σοσιαλισμού, σύμ
φωνα με την οποία το βασικό γνώρισμα της «πραγματικής δη
μοκρατίας» είναι ο ηγετικός ρόλος του Κόμματος που εκπρο
σωπεί τα αληθινά συμφέροντα του λαού, εξασφαλίζοντας έτσι 
την‘ πραγματική κυριαρχία τους;
'" Στο σημείο αυτό, δεν θα πρέπει να μας αποπροσανατολίσει 

η προφανής αλλά ψευδής λύση σύμφωνα με την οποία η αντί
ληψη του υπαρκτού σοσιαλισμού περί δημοκρατίας είναι απλού
στατα εσφαλμένη, εκφυλισμένη, ένα είδος διεστραμμένης πα
ρωδίας της αληθινής δημοκρατίας. Σε τελική ανάλυση, η ((δη
μοκρατία» δεν ορίζεται από το θετικό περιεχόμενο της έννοιας 
(από το σημαινόμενό της) αλλά μόνον από τη θεσιακή-σχεσια- 
κή ταυτότητά της, δηλαδή από την αντίθεσή της, τη διαφορι
κή σχέση της με το «μη δημοκρατικό» ενώ το συγκεκριμένο 
περιεχόμενο μπορεί να ποικίλλει στο έπακρο, μέχρι αμοιβαίου 
αποκλεισμού (για τους μαρξιστές του υπαρκτού σοσιαλισμού, ο 
όρος ((δημοκρατικός» κατονομάζει ακριβώς εκείνα τα φαινόμε
να που, για έναν παραδοσιακό φιλελεύθερο, ενσαρκώνουν τον 
αντιδημοκρατικό ολοκληρωτισμό).

Νά, λοιπόν, το θεμελιώδες παράδοξο του point de capiton: ο 
((άκαμπτος δηλωτής» που ολοποιεί μιαν ιδεολογία σταματών
τας τη μετωνυμική ολίσθηση του σημαινόμενού της, δεν είναι 
ένα σημείο ύψιστης πυκνότητας Νοήματος, ένα είδος Εγγύη
σης που, καθώς εξαιρείται από τη διαφορική αλληλεπίδραση των 
στοιχείων, θα χρησίμευε ως ένα σταθερό και ακινητοποιημένο 
σημείο αναφοράς. Τουναντίον, είναι το στοιχείο που εκπροσω
πεί τη βαθμίδα του σημαίνοντος εντός του πεδίου του σημαι- 
νόμενου. Καθ’εαυτό δεν είναι τίποτε άλλο από μια ((καθαρή 
διαφορά»: ο ρόλος του είναι καθαρά δομικός και η φύση του
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καθαρά επιτελεστική -η  σημασία του συμπίπτει με την ίδια 
την πράξη εκφοράς του* κοντολογίς, πρόκειται για ένα «σημαί
νον χωρίς το σημαινόμενο». Το κρίσιμο βήμα στην ανάλυση 
ενός ιδεολογικού οικοδομήματος συνίσταται συνεπώς στο να 
διαγνώσουμε, πίσω από την εκθαμβωτική λαμπρότητα του 
στοιχείου που το συνέχει («Θεός», «Πατρίδα», «Κόμμα», «Τά
ξη»...), ετούτη την αυτοαναφορική, ταυτολογική, επιτελεστική 
διεργασία. «Εβραίος», για παράδειγμα, είναι εν τέλει κάποιος που 
στιγματίζεται με το σημαίνον «Εβραίος»* όλος ο φαντασιωτι- 
κός πλούτος των υποτιθέμενων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 
των Εβραίων (απληστία, πνεύμα δολοπλοκίας και ούτω καθε
ξής) δεν έχει ως στόχο να συγκαλύψει το γεγονός ότι «οι 
Εβραίοι δεν είναι πραγματικά έτσι», την εμπειρική πραγματι
κότητα των Εβραίων, αλλά το γεγονός ότι, στην ^χντισημιτική 
κατασκευή ενός ((Εβραίου», έχουμε να κάνουμε με μια λειτουρ
γία καθαρά δομική.

Η αμιγώς ((ιδεολογική» διάσταση προκαλείται, ως εκ τού
του, από ένα ορισμένο ((σφάλμα προοπτικής»: το στοιχείο που 
εκπροσωπεί, εντός του πεδίου του Νοήματος, τη βαθμίδα του κα
θαρού σημαίνοντος -το  στοιχείο μέσω του οποίου η έλλειψη 
νοήματος του σημαίνοντος αναφαίνεται μέσα στρ Νόημα- γίνε
ται αντιληπτό ως ένα σημείο ακραίου κορεσμού Νοήματος, ως 
το σημείο που ((δίνει νόημα» σε όλα τα άλλα, ολοποιώντας 
έτσι το πεδίο του (ιδεολογικού) νοήματος. Το στοιχείο το οποίο, 
στη δομή της φράσης, εκπροσωπεί την εμμένεια της δικής της 
διαδικασίας εκφοράς βιώνεται ως ένα είδος υπερβατικής Ε γ
γύησης* το στοιχείο που απλώς καταλαμβάνει τη θέση μιας 
ορισμένης έλλειψης και, στη σωματική του παρουσία, δεν εί
ναι παρά ενσάρκωση μιας ορισμένης έλλειψης, γίνεται αντιλη
πτό ως σημείο ύψιστης πληρότητας. Εν ολίγοις, η καθαρή 
διαφορά γίνεται αντιληπτή ως Ταυτότητα εξαιρούμενη από τη 
σχεσιακή-διαφορική αλληλεξάρτηση και εγγυήτρια της ομοιο
γένειάς της.

Θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε αυτό το ((σφάλμα προο
πτικής» ιδεολογική αναμόρφωση. Ο Λακάν συχνά αναφέρεται
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k στους «Πρεσβευτές» του Χολμπάιν: εάν, αυτό που από μπρο
στά φαίνεται σαν μια πλατιά, «στητή» άνευ νοήματος κηλίδα,

• το κοιτάξουμε από τη σωστή οπτική γωνία, παρατηρούμε το 
περίγραμμα ενός κρανίου. Η κριτική της ιδεολογίας οφείλει να 
κάνει μια τρόπον τινά ανάλογη κίνηση: εάν κοιτάξουμε το στοι
χείο που συνέχει το ιδεολογικό οικοδόμημα, αυτή τη ((φαλλι
κή», «στητή» Εγγύηση του Νοήματος, από την ορθή (ή, ακρι- 
βεστερα -πολιτικά μιλώντας- από την αριστερή) οπτική 
είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε σ’αυτό την ενσάρκωση 
μιας έλλειψης, ενός κενού α-νοησίας που χάσκει στο κέντρο τού 

■ ιδεολογικού νοήματος. *

Τ α γ τ ις η

(Κατώτερο επίπεδο του γραφήματος της επιθυμίας)

Αναδρομικότητα τον νοήματος

Έχοντας αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο το point de ca
piton λειτουργεί ως ((άκαμπτος δηλωτής» -ω ς το σημαίνον που 
διατηρεί την ταυτότητά του διαμέσου όλων των παραλλαγών 
τού σημαινόμενού του- αγγίξαμε το πραγματικό πρόβλημα: 
μήπως αυτή η ολοποίηση ενός δεδομένου ιδεολογικού πεδίου μέ
σω της επιχείρησης της ((διαρραφής» που σταθεροποιεί το νόημά 
του καταλήγει στην απουσία υπολοίπων, μήπως καταργεί εξ 
ολοκλήρου την ατέρμονη αιώρηση των σημαινόντων; Αν όχι, 
πώς να συλλάβουμε τη διάσταση που της διαφεύγει; Την απάν
τηση την προσφέρει το λακανικό γράφημα της επιθυμίας (πρβλ. 
Lacan, 1977).

Ο Λακάν άρθρωσε αυτό το γράφημα σε τέσσερις διαδοχικές 
μορφές* εξηγώντας το, δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στην 
τελευταία, πλήρη μορφή, καθώς η διαδοχή των τεσσάρων μορ
φών δεν μπορεί να αναχθεί σε μια γραμμική βαθμιαία συμπλή
ρωση* ενέχει την αναδρομική μεταβολή των προηγούμενων. Πα
ραδείγματος χάριν, την τελευταία, πλήρη μορφή, η οποία περι
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λαμβάνει την άρθρωση του ανώτατου πεδίου του γραφήματος 
(το διάνυσμα από το S($) στο $<>D), μπορούμε να τη συλλά
βουμε μόνο διαβάζοντάς την ως επεξεργασία του ερωτήματος 
«Che vuoi?» που σημειώνεται από την προηγούμενη μορφή: αν 
ξεχάσουμε ότι αυτό το ανώτατο σημείο δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά y.ia άρθρωση της εσώτερης δομής ενός ερωτήματος, προ
ερχόμενου από τον Άλλον, με τον οποίο έρχεται αντιμέτωποτο  
υποκείμενο πέραν της συμβολικής ταύτισης, τότε σίγουρα δεν 
αντιλαμβανόμαστε σωστά το ζητούμενο της τελευταίας μορφής 
του γραφήματος.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη μορφή, από το 
((στοιχειώδες κύτταρο της επιθυμίας» (βλέπε παρακάτω). Εδώ 
έχουμε απλώς τη γραφική παρουσίαση της σχέσης μεταξύ ση
μαίνοντος και σημαινομένου. Όπως είναι γνωστό, ο Σωσσύρ 
εξεικόνισε αυτή τη σχέση με δύο παράλληλες κυματιστές 
γραμμές ή με δύο επιφάνειες του ίδιου φύλλου χαρτί: η γραμ
μική πρόοδος του σημαινομένου είναι παράλληλη με τη γραμ
μική άρθρωση του σημαίνοντος. Ο Λακάν δομεί αυτή τη διπλή 
κίνηση αρκετά διαφορετικά: μια κάποια μυθική, προσυμβολική 
πρόθεση (που σημειώνεται S) «διαρράφει» την αλυσίδα του ση
μαίνοντος, τη σειρά του σημαίνοντος που σημειώνεται με το 
διάνυσμα S: S'.*! Το προϊόν αυτής της διαρραφής (αυτό που 
((βγαίνει από την άλλη πλευρά», αφού η μυθική -πραγματική- 
πρόθεση διέλθει το σημαίνον και εξέλθει από αυτό) είναι το 
υποκείμενο που σημειώνεται με το μαθήμιο $ (το διαιρεμένο, 
διχασμένο υποκείμενο και ταυτοχρόνως το σβησμένο. σημαίνον, 

^ έλλειψ η  σημαίνοντος, το κενό, ένας άδειος χώρος στο δίκτυο 
του σημαίνοντος). Αυτή η στοιχειώδης άρθρωση ήδη πιστοποι
εί το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με τη διαδικασία έγκλη
σης ατόμων (αυτών των προσυμβολικών, μυθικών όντων -και 
στον Αλτουσέρ το ((άτομο» που εγκαλείται σε υποκείμενο δεν 
είναι εννοιακά ορισμένο, είναι απλώς ένα υποθετικό X  που θα 
πρέπει να προϋποτεθεί) σε υποκείμενα. To point de capiton εί
ναι το σημείο μέσω του οποίου το υποκείμενο ((ράβεται» στο 
σημαίνον, και ταυτοχρόνως το σημείο που εγκαλεί το άτομο σε
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Γράφ ημα I

υποκείμενο απευθύνοντάς του το κάλεσμα ενός ορισμένου κύριου 
σημαίνοντος («Κομμουνισμός», «Θεός», «Ελευθερία», «Αμερι
κή») -μ ε μια λέξη, είναι το σημείο της υποκειμενοποίησης της 
σημαίνουσας αλυσίδας.

Κρίσιμο χαρακτηριστικό σε τούτο το στοιχειώδες επίπεδο 
του γραφήματος είναι το γεγονός ότι το διάνυσμα της υποκει
μενικής πρόθεσης διαρράφει το διάνυσμα της αλυσίδας του ση
μαίνοντος προς τα πίσω, σε μιαν αναδρομική κατεύθυνση: βγαί
νει από την αλυσίδα σε ένα σημείο που προηγείται του σημείου 
όπου τη διαπέρασε. Ο Λακάν τονίζει ακριβώς αυτόν τον ανα
δρομικό χαρακτήρα της επίπτωσης της σημασίας σε σχέση με 
το σημαίνον, τονίζει ότι μένει πίσω από το σημαινόμενο σε 
σχέση με την πρόοδο της αλυσίδας του σημαίνοντος: η επί
πτωση του νοήματος πάντοτε παράγεται προς τα πίσω, apres 
coup*. Σημαίνοντα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατά
σταση «αιώρησης» -των οποίων η σημασία δεν έχει ακόμα 
σταθεροποιηθεί- ακολουθούν το ένα το άλλο. Ύστερα, σε κάποιο 
σημείο -ακριβώς στο σημείο όπου η πρόθεση διαπερνά, διασχί
ζει την αλυσίδα του σημαίνοντος- κάποιο σημαίνον σταθερο-

* Εκ των υστέρων. (Σ.τ.μ.)
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ποιεί αναδρομικά το νόημα της αλυσίδας, ράβει το νόημα στο 
σημαίνον και σταματά την ολίσθηση του νοήματος.

—) -*·+■ Για να κατανοήσουμε πλήρως τα παραπάνω αρκεί να θυμη
θούμε το προαναφερθέν παράδειγμα της ιδεολογικής «διαρρα- 
φής»: στον ιδεολογικό χώρο, αιωρούνται σημαίνοντα όπως 
«ελευθερία», «κράτος», «δικαιοσύνη», «ειρήνη»... κι έπειτα 
προστίθεται στην αλυσίδα τους κάποιο κύριο σημαίνον («Κομ
μουνισμός») που καθορίζει αναδρομικά το (Κομμουνιστικό) νόη
μά τους: η «ελευθερία» είναι πραγματική μόνο μέσω της υπέρ
βασης της αστικής τυπικής ελευθερίας, που αποτελεί απλώς 
μια μορφή δουλείας* το «κράτος» είναι το μέσο με το οποίο η 
κυρίαρχη τάξη διασφαλίζει τους όρους της κυριαρχίας της* η 
ανταλλαγή στην αγορά δεν μπορεί να είναι «δίκαιη και ισότι
μη» εφόσον η ίδια η μορφή της ανταλλαγής ισοδυνάμων μετα
ξύ εργασίας και κεφαλαίου προϋποθέτει την εκμετάλλευση* ο 
«πόλεμος» είναι εγγενής στην ταξική κοινωνία ως τέτοια* μό
νον η σοσιαλιστική επανάσταση μπορεί να επιφέρει διαρκή «ει
ρήνη» και ούτω καθεξής. (Η φιλελεύθερη-δημοκρατική «διαρ- 
ραφή» θα παρήγε βέβαια μια σαφώς διαφορετική νοηματική 
άρθρωση* η συντηρητική «διαρραφή» ένα νόημα αντίθετο προς 
αμφότερα τα προηγούμενα πεδία.)

Ήδη, στο στοιχειώδες αυτό επίπεδο, μπορούμε να εντοπί
σουμε τη λογική της μεταβίβασης -τον βασικό μηχανισμό ο ο
ποίος παράγει την αυταπάτη που προσιδιάζει στα φαινόμενα 
της μεταβίβασης: η μεταβίβαση είναι η εμπρόσθια όψη τής 
καθυστέρησης του σημαινομένου σε σχέση με τη ροή των ση
μαίνοντος* συνίσταται στην αυταπάτη ότι το νόημα ενός ορι
σμένου στοιχείου (το οποίο σταθεροποιήθηκε αναδρομικά με την 
επέμβαση του κύριου σημαίνοντος) ήταν παρόν εντός του εξαρ
χής, ως εμμενής ουσία του. Βρισκόμαστε «μέσα στη μεταβί
βαση» όταν μας φαίνεται ότι η αληθινή ελευθερία «από τη φύ
ση της» αντιτίθεται στην αστική τυπική ελευθερία, ότι το 
κράτος «από την ίδια τη φύση του» είναι μόνον ένα όργανο 
ταξικής κυριαρχίας και ούτω καθεξής. Το παράδοξο βέβαια έγ
κειται στο γεγονός ότι αυτή η μεταβιβαστική αυταπάτη είναι



• αναγκαία, αποτελεί το ίδιο το κριτήριο της επιτυχίας της «διαρ- 
ραφής»: το capitonnage επιτυγχάνει μόνο στον βαθμό που σβή
νει τα ίδια του τα ίχνη.

Η  «επ ίπ τω σ η  της αναστροφής»

Η θεμελιώδης λακανική θέση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ση
μαίνοντος και σημαινομένου είναι συνεπώς η εξής: αντί της 
γραμμικής, εμμενούς, αναγκαίας ανέλιξης σύμφωνα με την ο
ποία το νόημα ξεδιπλώνεται από κάποιον αρχικό πυρήνα, έχου
με μια ριζικά ενδεχομενική διαδικασία αναδρομικής παραγωγής 
νοήματος. Κατ’αυτόν τον τρόπο, φτάσαμε στη δεύτερη μορφή 
του γραφήματος της επιθυμίας -στη σαφή περιγραφή των δύο 
σημείων όπου η πρόθεση (Δ) τέμνει τη σημαίνουσα αλυσίδα: A 
και $(Α), ο μεγάλος Άλλος και το σημαίνον ως λειτουργία του:
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Γράφ ημα II

Γιατί βρίσκουμε το Α -δηλαδή τον μεγάλο Άλλο ως συγ
χρονικό συμβολικό κώδικα- στο point de capiton; Δεν είναι 
άραγε το point de capiton ακριβώς το Ένα, ένα μοναδικό ση
μαίνον που καταλαμβάνει μια θέση εξαιρετική σε σχέση με το 
παραδειγματικό δίκτυο του κώδικα; Για να κατανοήσουμε αυ-
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τή τη φαινομενική ασυνέπεια αρκεί να θυμηθούμε ότι το point 
de capiton σταθεροποιεί το νόημα των προηγούμενων στοιχεί
ων: δηλαδή, τα υποτάσσει αναδρομικά σε έναν κώδικα, ρυθμί
ζει τις αμοιβαίες σχέσεις τους σύμφωνα με αυτόν (για παρά
δειγμα, στην περίπτωση που ήδη αναφέραμε, σύμφωνα με τον 
κώδικα που ρυθμίζει το κομμουνιστικό νοηματικό σύμπαν). Θα 
λέγαμε ότι το point de capiton εκπροσωπεί, υποκαθιστά τον με
γάλο Άλλο, τον συγχρονικό κώδικα, στη διαχρονική αλυσίδα 
του σημαίνοντος: πρόκειται για ένα καθαρά λακανικό παράδοξο 
όπου η συγχρονική, παραδειγματική δομή υφίσταται μόνο στον 
βαθμό που κι αυτή ενσαρκώνεται σε Ένα, σε ένα εξαιρετικό, 
μοναδικό στοιχείο.

Όσα μόλις είπαμε καθιστούν επίσης σαφές γιατί το άλλο 
σημείο διασταύρωσης των δύο διανυσμάτων σημειώνεται με το 
s(A): στο σημείο αυτό βρίσκουμε το σημαινόμενο, το νόημα, 
που αποτελεί λειτουργία του μεγάλου Άλλου -που παράγεται 
ως αναδρομική επίπτωση της «διαρραφής», πίσω από το ση
μείο όπου η σχέση ανάμεσα στα αιωρούμενα σημαίνοντα στα
θεροποιείται μέσω της αναφοράς στον συγχρονικό συμβολικό κώ
δικα.

Γιατί όμως το δεξιό, τελικό τμήμα του διανύσματος του ση
μαίνοντος S-S' -το τμήμα που έπεται του point de capiton-  
κατονομάζεται «φωνή»; Για να λύσουμε αυτό το αίνιγμα, θα 
πρέπει να συλλάβουμε τη φωνή κατά τρόπο αυστηρά λακανι
κό: όχι ως φορέα πληρότητας και εν εαυτώ παρουσίας του νοή
ματος (όπως στον Ντερριντά) αλλά ως ένα άνευ νοήματος αν
τικείμενο, ως ένα αντικειμενότροπο υπόλειμμα, κατάλοιπο της 
σημαίνουσας διαδικασίας, του capitonnage: η φωνή είναι εκεί
νο που απομένει αφού αφαιρέσουμε από το σημαίνον την ανα
δρομική διαδικασία της «διαρραφής» η οποία παράγει το νόη
μα. Η καθαρότερη απτή ενσάρκωση αυτού του αντικειμενότρο- 
που καθεστώτος της φωνής είναι η υπνωτιστική φωνή: όταν η 
ίδια λέξη μάς επαναλαμβάνεται απ’άπειρον, αποπροσανατολι
ζόμαστε, η λέξη χάνει τα τελευταία ίχνη του νοήματος της και 
δεν απομένει παρά μόνον η αδρανής παρουσία της η οποία
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ασκεί ένα είδος υπνωτιστικής δύναμης -νά τι είναι η φωνή ως 
[((αντικείμενο», ως το αντικειμενότροπο υπόλειμμα της σημαί- 
Ρ5ουσας λειτουργίας. f 1
rv  Απομένει να εξηγηθεί ένα επιπλέον γνώρισμα της δεύτερης 
; μορφής του γραφήματος: η αλλαγή στη βάση του. Αντί της μυ
θικής πρόθεσης (Δ) και του υποκειμένου (?) που παράγεται 
όταν αυτή η πρόθεση διασχίζει τη σημαίνουσα αλυσίδα, έχου- 

. με, στη δεξιά πλευρά της βάσης, το υποκείμενο που τέμνει τη 
σημαίνουσα αλυσίδα, και το προϊόν αυτής της λειτουργίας ση
μειώνεται τώρα με 1(A). 'Ετσι, εγείρονται δύο ερωτήματα. 
Πρώτον, γιατί μετατοπίζεται το υποκείμενο από τα αριστερά 
(κατάληξη) στα δεξιά (αφετηρία του διανύσματος); Ο ίδιος ο 
Λακάν επισημαίνει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την ((επί
πτωση της αναστροφής» -με τη μεταβιβαστική αυταπάτη 
σύμφωνα με την οποία το υποκείμενο γίνεται, σε κάθε στάδιο, 
«ό,τι ανέκαθεν ήταν»: μια αναδρομική επίπτωση βιώνεται ως 
κάτι που ήταν ήδη παρόν εξαρχής. Δεύτερον: γιατί τώρα, στη 
βάση αριστερά, έχουμε ως κατάληξη του διανύσματος του υπο
κειμένου το 1(A); Εδώ έχουμε πλέον φτάσει στην ταύτιση: Το 
1(A) εκπροσωπεί τη συμβολική ταύτιση, την ταύτιση του υπο
κειμένου με κάποιο σημαίνον γνώρισμα, χαρακτηριστικό (I) του 
μεγάλου Αλλου, της. συμβολικής τάξης.

Το εν λόγω γνώρισμα είναι εκείνο που, σύμφωνα με τον λα
κανικό ορισμό του σημαίνοντος, ((αντιπροσωπεύει το υποκείμε
νο για ένα άλλο σημαίνον»· παίρνει συγκεκριμένο, αναγνωρίσι
μο σχήμα σε ένα όνομα ή σε μια κλήση που το υποκείμενο α
ναλαμβάνει και/ή που του δίδεται. Αυτή η συμβολική ταύτιση 
θα πρέπει να διακριθεί από τη φαντασιακή ταύτιση η οποία 
σημειώνεται σε ένα νέο, επιπλέον επίπεδο ανάμεσα στο διάνυ
σμα του σημαίνοντος (S-S') και στη συμβολική ταύτιση: τον 
άξονα που συνδέει το φαντασιακό εγώ (πι) και τον φαντασιακό 
άλλο του ι(α )  -προκειμένου να κατακτήσει την ταυτότητα, το 
υποκείμενο οφείλει να ταυτιστεί με τον φαντασιακό άλλο, να 
αλλοτριωθεί, να θέσει, ούτως ειπείν, την ταυτότητά του έξω από 
τον εαυτό του, στην εικόνα του σωσία του.
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Αυτή η ((επίπτωση της αναστροφής» βασίζεται ακριβώς σε 
τούτο το φαντασιακό επίπεδο -την υποβαστάζει η αυταπάτη 
του εαυτού ως αυτόνομου δρώντος, που είναι παρών εξ αρχής 
ως πηγή των ενεργημάτων του: αυτή η φαντασιακή εμπειρία 
του εαυτού είναι ο τρόπος με τον οποίο το υποκείμενο παρα
γνωρίζει τη ριζική του εξάρτηση από τον μεγάλο Άλλο, από 
τη συμβολική τάξη ως έκκεντρο αίτιό του. Αντί όμως να επα- 
ναλάβουμε αυτή τη θέση περί καταστατικής αλλοτρίωσης του 
εγώ στον φαντασιακό Άλλο του -τη  λακανική θεωρία του στα
δίου του καθρέφτη που θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς στον 
άξονα niri(a)- θα πρέπει μάλλον να εστιάσουμε την προσοχή 
μας στην κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στη φαντασίακή και τη 
συμβολική ταύτιση.

Ε ικόνα  και β λέμ μ α

Η σχέση μεταξύ φαντασιακής και συμβολικής ταύτισης, μετα
ξύ ιδεώδους εγώ [Idealich] και ιδεώδους του εγώ [Ich-1 deal], 
είναι -για  να χρησιμοποιήσουμε τη διάκριση από το αδημοσί
ευτο σεμινάριο του Ζακ-Αλαίν Μιλλέρ- εκείνη ·*μεταξύ «συντε
ταγμένης» [constituted] και ((συντακτικής» [constitutive] ταύ
τισης: για να το θέσουμε απλά, η φαντασιακή ταύτιση είναι 
ταύτιση με την εικόνα στην οποία εμφανιζόμαστε αρεστοί 
στον εαυτό μας, με την εικόνα που αντιπροσωπεύει «τι θα 
θέλαμε να είμαστε», ενώ η συμβολική ταύτιση είναι η ταύτι
ση με τον τόπο από τον οποίο μας παρατηρούν, απ’ όπου κοι
τάζουμε τον εαυτό μας έτσι ώστε να μας φαινόμαστε αρεστοί, 
άξιοι αγάπης.

Η δεσπόζουσα, αυθόρμητη ιδέα μας περί ταύτισης αφορά τη 
μίμηση προτύπων, τα ιδεώδη, τους image-makers* συχνά παρα- 
τηρείται (συνήθως από τη συγκαταβατική «ώριμη» σκοπιά) πώς 
οι νέοι ταυτίζονται με τους λαϊκούς ήρωες, τους τραγουδιστές 
της ποπ, τους κινηματογραφικούς αστέρες,.τους αθλητές... Αυ
τή η αυθόρμητη αντίληψη είναι διπλά παραπλανητική. Καταρ-



| χάς, το γνώρισμα, το χαρακτηριστικό στη βάση του οποίου 
^ταυτιζόμαστε με κάποιον παραμένει συνήθως κρυφό -δεν είναι 
κατ’ ανάγκη ένα θελκτικό γνώρισμα.

Αγνοώντας αυτό το παράδοξο ενδέχεται να οδηγηθούμε σε 
; σοβαρά λανθασμένους πολιτικούς υπολογισμούς. Αρκεί να ση
μειώσουμε την αυστριακή προεδρική εκστρατεία του 1986, στο 
επίκεντρο της οποίας βρισκόταν η αμφισβητήσιμη φυσιογνωμία 
του Βαλντχάιμ. Οι αριστεροί, εκκινώντας από την υπόθεση ότι 
ο Βαλντχάιμ προσέλκυε ψηφοφόρους εξαιτίας της εικόνας τού

• μεγάλου πολιτικού άνδρα, επικέντρωσαν την εκστρατεία τους 
στο να αποδείξουν δημοσίως ότι ο Βαλντχάιμ όχι μόνον είχε 
αμφιλεγόμενο παρελθόν (αφού ενδεχομένως ενεχόταν σε εγκλή
ματα πολέμου) αλλά ότι ήταν επίσης ανέτοιμος να αντιμετω
πίσει το παρελθόν του, απέφευγε όσα καίρια ερωτήματα σχε
τίζονταν με αυτό -κοντολογίς, ότι βασικό του γνώρισμα ήταν η 
άρνησή του να «διεργαστεί» το τραυματικό παρελθόν. Παρέ- 
βλεψαν ωστόσο ότι η πλειονότητα των κεντρώων ψηφοφόρων 
ταυτιζόταν με αυτό ακριβώς το γνώρισμα. Η μεταπολεμική 
Αυστρία είναι μια χώρα η ίδια η ύπαρξη της οποίας βασίζεται 
σε μιαν άρνηση να υποβάλει το τραυματικό ναζιστικό παρελθόν 
της σε ((ερμηνευτική διεργασία» -το να αποδειχθεί ότι ο Βαλντ- 
χάιμ απέφευγε να έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του τόνι
ζε ακριβώς το γνώρισμα της ταύτισης της πλειονότητας των 
ψηφοφόρων.

Το θεωρητικό μάθημα που θα πρέπει να αντλήσουμε από τα 
παραπάνω είναι ότι το γνώρισμα της ταύτισης μπορεί επίσης 
να είναι μια ορισμένη αποτυχία, μια αδυναμία, μια ενοχή τού 
άλλου, έτσι ώστε όταν επισημαίνουμε την αποτυχία ενδεχομέ
νως να ενισχύουμε ανεπίγνωστα την ταύτιση. Ιδιαίτερα η δε
ξιά ιδεολογία επιδεικνύει εξαιρετική ικανότητα στο να προσφέ
ρει την αδυναμία ή την ενοχή ως γνώρισμα προς ταύτιση: κά
τι τέτοιο ανιχνεύεται ακόμα και στον Χίτλερ. Στις δημόσιες 
εμφανίσεις του, ο κόσμος ταυτιζόταν ̂ με ό,τι δεν ήταν παρά υ
στερικά ξεσπάσματα ανίσχυρου μένους -((αναγνώριζαν» δηλαδή 
τον εαυτό τους σε τούτη την υστερική εκδραμάηση.
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Όμως το δεύτερο, ακόμα σοβαρότερο σφάλμα είναι πως πα- 
ραβλέπεται το γεγονός ότι η φαντασιακή ταύτιση συνιστά πάν
τοτε ταύτιση εκ μέρους ενός ορισμένου βλέμματος^,στον Α λ
λον. 'Ετσι, όσον αφορά κάθε μίμηση μιας εικόνας-προτύπου, 
κάθε «παίξιμο ρόλου», θα πρέπει να τίθεται το εξής ερώτημα: 
για ποιον εκτελεί αυτόν τον ρόλο το υποκείμενο; Ποιο βλέμμα 
υπολογίζεται όταν το υποκείμενο ταυτίζεται με μιαν ορισμένη 
εικόνα; Το χάσμα αυτό ανάμεσα στον τρόπο που βλέπω τον 
εαυτό μου και στο σημείο απ’όπου παρατηρούμαι ούτως ώστε 
να φαίνομαι αρεστός στον εαυτό μου είναι κρίσιμο για να συλ
λάβουμε την υστερία (και την ψυχαναγκαστική νεύρωση ως 
υποείδος της) -̂ το αποκαλούμενο υστερικό θέατρο: όταν συλ- 
λαμβάνουμε μια υστερική ̂ γυναίκα στην πράξη ενός τέτοιου θε
ατρικού ξεσπάσματος, είναι βεβαίως σαφές ότι το κάνει για να 
προσφερθεί. στον Άλλον ως αντικείμενο της επιθυμίας του, αλ-
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λά η συγκεκριμένη ανάλυση καλείται να ανακαλύψει ποιος 
-ποιο υποκείμενο- ενσαρκώνει γ ι ’αυτήν τον Άλλον. 'Ετσι, π ί
σω από μιαν άκρως ((θηλυκή» φαντασιακή μορφή, μπορούμε 
γενικά να ανακαλύψουμε ένα είδος ανδρικής, πατρικής ταύτι
σης: ενσαρκώνει την εύθραυστη θηλυκότητα, στο συμβολικό ε
πίπεδο όμως ταυτίζεται στην πραγματικότητα μ εΓτο πατρικό 
βλέμμα, στο οποίο θέλει να φαίνεται αρεστή.

Το εν λόγω χάσμα φτάνει στα άκρα του στην περίπτωση του 
ψυχαναγκαστικού νευρωτικού: στο ((συντεταγμένο», φαντα- 
σιακό, φαινομενικό επίπεδο βρίσκεται βέβαια εγκλωβισμένος 
στη μαζοχιστική λογική των καταναγκαστικών πράξεών του, 
αυτοταπεινώνεται, εμποδίζει_ την., .επιτυχία του, οργανώνει την 
αποτυχία του. και .πάει λέγοντας. Και σε τούτη την περίπτωση 
όμως, το κρίσιμο ερώτημα αφορά τον εντοπισμό τού φαύλου, 
υπερεγωτικού βλέμματος για το οποίο αυτοταπεινώνεται για 

Ν>>το οποίο αυτή η ψυχαναγκαστική οργάνωση της αποτυχίας 
παρέχει ευχαρίστηση. Λυτό το χάσμα μπορεί να αρθρωθεΓ με 
τον καλύτερο τρόπο ανατρέχοντας στο εγελιανό ζεύγος «για- 
τον-άλλον»/«δι’εαυτόν»: ο υστερικός νευρωτικός βιώνει τον 
εαυτό του ως κάποιον που εκτελεί έναν ρόλο για  τον άλλ,ον η



φαντασιακή του ταύτιση είναι το «είναι [του]-για-τον-άλλον» 
και η κρίσιμη ρήξη, την οποία οφείλει να _ φέρει _σε πέρας η ψυ
χανάλυση, συνίσταται στη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι 
αυτός ο ίδιος είναι εκείνος ο άλλος για τον οποίο εκτελεί jov 
ρόλο, ότι το είναι [τουΐ-για-τον-άλλον είναι το δι’εαυτόν-είναι 
του, επειδή ο ίδιος ήδη ταυτίζεται συμβολικά με το βλέμμα για 
το οποίο παίζει τον,ρ.όλο του.

Για την περαιτέρω αποσαφήνιση της διαφοράς ανάμεσα στη 
φαντασιακή και στην συμβολική ταύτιση, ας πάρουμε ορισμένα 
μη κλινικά παραδείγματα. Στη διεισδυτική ανάλυσή του για 
τον Τσάπλιν, ο Αϊζενστάιν - εξέθεσε ως βασικό γνώρισμα των 
κωμωδιών του μια μοχθηρή, σαδιστική, ταπεινωτική στάση 
απέναντι στα παιδιά. Στις ταινίες του Τσάπλιν, τα παιδιά δεν 
τα μεταχειρίζονται με τη συνήθη τρυφερότητα: τα πειράζουν, 
τα κοροϊδεύουν, τα περιγελούν για τις αποτυχίες τους, τους πε- 
τούν φαγητό σαν να ήταν κότες και ούτω καθεξής. Εντούτοις, 
στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε από ποιο σημείο 
οφείλουμε να κοιτάξουμε τα παιδιά έτσι ώστε να μας φανούν αν
τικείμενα πειραγμάτων και κοροϊδίας και όχι τρυφερά πλάσμα
τα που χρειάζονται προστασία. Και βέβαια η απάντηση είναι 
το βλέμμα των ίδιων των παιδιών -μόνο τα ίδια τα παιδιά με

ταχειρίζονται τους φίλους τους κατ’αυτόν τον τρόπο* η σαδι- 
στική απόσταση απέναντι στα παιδιά ενέχει λοιπόν τη συμβο
λική ταύτιση με το βλέμμα των ίδιων των παιδιών.

Στο αντίθετο άκρο, βρίσκουμε τον θαυμασμό του Ντίκενς 
για τους «καλούς λαϊκούς ανθρώπους», τη φαντασιακή ταύτιση 
με τον φτωχό αλλά ευτυχισμένο, ζεστό, άσπιλο κόσμο τους, 
τον ελεύθερο από τον βάναυσο αγώνα για εξουσία και χρήμα. 
Όμως (και εδώ έγκειται το ψεύδος του Ντίκενς) από πού ατε
νίζει το βλέμμα τού Ντίκενς τους «καλούς λαϊκούς ανθρώπους» 
έτσι ώστε να φαίνονται αρεστοί, από πού αν όχι από τη σκο
πιά του., διεφθαρμένου κόσμου της εξουσίας και του χρήματος; 
Αντιλαμβανόμαστε το ίδιο χάσμα στους ύστερους ειδυλλιακούς 

^πίνακες του Μπρύγκελ, με τις σκηνές της αγροτικής ζωής 
(υπαίθριες γιορτές, θεριστές σε μεσημεριανή ανάπαυση και ού-

13. «CHEVU01?»________________________________________________________ 183



184 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ -  Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

τω καθεξής): ο Άρνολντ Χάουζερ έχει επισημάνει ότι οι πίνα
κες αυτοί πόρρω απέχουν από οποιαδήποτε πραγματική πλη- 
βειακή στάση, από οποιονδήποτε συγχρωτισμό με τα εργατικά 
στρώματα. Τουναντίον, το βλέμμα τους είναι το εξωτερικό βλέμ
μα της αριστοκρατίας πάνω στο ειδύλλιο του χωρικού, όχι το 
βλέμμα των ίδιων των χωρικών πάνω στη ζωή τους.

Προφανώς ισχύει ακριβώς το ίδιο για τη σταλινική εξύψω
ση της αξιοπρέπειας του σοσιαλιστικού «απλού εργαζόμενου 
λαού»: αυτή η εξιδανικευμένη εικόνα της εργατικής τάξης τ ί
θεται επί σκηνής για το βλέμμα της κυρίαρχης κομματικής γρα
φειοκρατίας -χρησιμεύει ως νομιμοποίηση της κυριαρχίας της. 
'Ετσι εξηγείται γιατί οι τσεχικές ταινίες του Μίλος Φόρμαν 
υπήρξαν τόσο ανατρεπτικές: περιγελούσαν τους ασήμαντους, 
λαϊκούς ανθρώπους, δείχνοντας τους άξεστους τρόπους τους, τη 
ματαιότητα των ονείρων τους... Η χειρονομία ετούτη ήταν σα
φώς πιο επικίνδυνη από οποιαδήποτε γελοιοποίηση της κυρίαρ
χης γραφειοκρατίας. Ο Φόρμαν δεν ήθελε να καταστρέψει τη 
φαντασιακή ταύτιση του γραφειοκράτη* σοφά, προτιμούσε να 
ανατρέψει τη συμβολική του ταύτιση ξεσκεπάζοντας το θέαμα 
που εκτελούνταν για το βλέμμα του.

*

Α π ό  το 'ι(α) στο  1(A)

Αυτή τη διαφορά ανάμεσα στο i (a )  και στο 1(A) -ανάμεσα στο 
ιδεώδες εγώ και στο ιδεώδες τού εγώ - μπορεί επίσης να την 
απεικονίσει ο τρόπος που λειτουργούν τα παρατσούκλια στην 
αμερικανική και στη σοβιετική κουλτούρα. Ας πάρουμε δύο 
άτομα, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ύψιστα ανδραγα
θήματα στις δύο αυτές κουλτούρες: τον Τσαρλς «Λάκυ» Λου- 
τσιάνο και τον Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι ((Στάλιν». 
Στην πρώτη περίπτωση, το παρατσούκλι τείνει να αντικατα
στήσει το όνομα (συνήθως μιλάμε απλώς για τον ((Λάκυ Λου- 
τσιάνο») ενώ στη δεύτερη αντικαθιστά συστηματικά το επώ
νυμο (((Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Στάλιν»). Στην πρώτη περίπτω-
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ση, το παρατσούκλι παραπέμπει σε ένα εξαιρετικό συμβάν που 
σημάδεψε το άτομο (ο Τσαρλς Λουτσιάνο ήταν «τυχερός [Λά
κυ])) που επέζησε μετά από τα άγρια βασανιστήρια των εχθρών 
του) -παραπέμπει δηλαδή σε ένα θετικό, περιγραφικό γνώρι
σμα που μας γοητεύει, σηματοδοτεί κάτι που ξεχωρίζει στο ά
τομο, κάτι που προσφέρεται στο βλέμμα μας, κάτι ορατό, όχι 
το σημείο από το οποίο παρατηρούμε το άτομο.

Στην περίπτωση του Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς ωστόσο, θα 
ήταν εντελώς λανθασμένο να συμπεράνουμε, κατά τρόπο ανά
λογο, ότι το «Στάλιν» («σιδερένιος» στα ρωσικά) παραπέμπει 
σε κάποια «σιδερένια», άκαμπτα χαρακτηριστικά του ίδιου τού 
Στάλιν: πραγματικά άκαμπτοι και σιδερένιοι είναι οι νόμοι τής 
ιστορικής προόδου, η σιδερένια αναγκαιότητα της κατάρρευσης 
του καπιταλισμού και της μετάβασης στον σοσιαλισμό, στο 
όνομα της οποίας δρα ο Στάλιν, ως εμπειρικό υποκείμενο -η  
οπτική γωνία από την οποία παρατηρεί τον εαυτό του και κρί
νει τη δραστηριότητά του. Θα μπορούσαμε συνεπώς να υπο
στηρίξουμε ότι «Στάλιν» είναι το ιδεώδες σημείο από το οποίο 
ο «Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς)), αυτό το εμπειρικό άτομο, το πρό
σωπο με σάρκα και οστά, παρατηρεί τον εαυτό του έτσι ώστε 
να φαίνεται αρεστός.

Ο ίδιος διχασμός απαντά σε ένα ύστερο γραπτό του Ζαν- 
Ζακ Ρουσσώ, από την εποχή του ψυχωτικού παραληρήματος 
του, με τίτλο «Jean-Jacques juge par Rousseau» (Ο Ζαν-Ζακ κρι- 
νόμενος από τον Ρουσσώ), το οποίο θα μπορούσαμε να συλλά- 
βουμε ως ένα σκαρίφημα της λακανικής θεωρίας του ονόματος ^  
και του επωνύμου: το όνομα δηλώνει το ιδεώδες εγώ, το ση
μείο της φαντασιακής ταύτισης, ενώ το επώνυμο προέρχεται 
από τον πατέρα -δηλώνει, ως το Όνομα-του-Πατέρα, το ση
μείο της συμβολικής ταύτισης, τη βαθμίδα μέσω της οποίας 
παρατηρούμε και κρίνουμε τον εαυτό μας. Το γεγονός που δεν 
θα πρέπει να παραβλέψουμε σε τούτη τη διάκριση είναι ότι το 
i (a )  πάντοτε υπάγεται στο 1(A): η φαντασιακή ταύτιση (το 
σημείο απ’ όπου παρατηρούμαστε) είναι εκείνη που κυριαρχεί και 
καθορίζει την εικόνα, τη φαντασιακή μορφή με την οποία εμφα-
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νιζόμαστε αρεστοί στον εαυτό μας. Στο επίπεδο της τυπικής 
λειτουργίας, αυτή η υπαγωγή πιστοποιείται από το γεγονός 
ότι το παρατσούκλι που σηματοδοτεί το i (a )  λειτουργεί επί
σης ως άκαμπτος δηλωτής, όχι ως απλή περιγραφή.

Ας πάρουμε ένα ακόμα παράδειγμα από τον χώρο των 
γκάνγκστερ: εάν ένα ορισμένο άτομο έχει το παρατσούκλι «Ση
μαδεμένος», αυτό δεν σημαίνει απλώς ότι το πρόσωπό του εί
ναι γεμάτο σημάδια* υποδηλώνει ταυτοχρόνως ότι έχουμε να 
κάνουμε με κάποιον ο οποίος κατονομάζεται ((Σημαδεμένος» 
και τούτο θα εξακολουθήσει να συμβαίνει ακόμα κι αν όλες οι 
ουλές αφαιρεθούν με πλαστική χειρουργική. Οι ιδεολογικές κα- 
τονομασίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο: ((Κομμουνισμός» ση
μαίνει (στην προοπτική του Κομμουνιστή βέβαια) πρόοδος στη 
δημοκρατία και την ελευθερία, ακόμα κι αν -στο περιγραφικό 
επίπεδο των γεγονότων- το πολιτικό καθεστώς που νομιμοποι
είται ως ((Κομμουνιστικό» παράγει φαινόμενα εξαιρετικής κα
ταπίεσης και τυραννίας. Για να χρησιμοποιήσουμε για μιαν 
ακόμα φορά την έκφραση του Κρίπκε: ο «Κομμουνισμός» κα
τονομάζει, σε όλους τους δυνατούς κόσμους, σε όλες τις αντιγε- 
γονικές καταστάσεις, τη ((δημοκρατία και την ελευθερία» και 
γ ι’αυτό η σύνδεση ετούτη δεν μπορεί να ανασκευαστεί εμπει
ρικά, μέσω της αναφοράς στην υφιστάμενη κατάσταση πραγ
μάτων. Η ανάλυση της ιδεολογίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
στρέψει την προσοχή της στα σημεία όπου ονόματα τα οποία 
prima facie  σημαίνουν θετικά περιγραφικά γνωρίσματα ήδη 
λειτουργούν ως ((άκαμπτοι δηλωτές».

Όμως για ποιους ακριβώς λόγους αυτή η διαφορά ανάμεσα 
στο πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και στο σημείο απ’ όπου πα
ρατηρούμαστε ταυτίζεται με τη διαφορά ανάμεσα στο φαντα- 
σιακό και το συμβολικό; Σε μια πρώτη προσέγγιση, θα λέγα
με ότι, στη φαντασιακή ταύτιση, μιμούμαστε τον άλλον στο 
επίπεδο της ομοιότητας -ταυτιζόμαστε με την εικόνα του άλ
λου στον βαθμό που είμαστε ((σαν αυτόν»- ενώ στη συμβολική ταύ
τιση ταυτιζόμαστε με τον άλλον ακριβώς σε ένα σημείο όπου 
είναι αμίμητος, στο σημείο που διαφεύγει την ομοιότητα. Για
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':· εξηγήσουμε την καίρια αυτή διάκριση, ας πάρουμε ως πα- 
άδειγμα την ταινία του Γούντυ Άλλεν Π α ίξ’το πάλι, Σαμ. Η 
αινία αρχίζει με τη διάσημη τελική σκηνή της Καζαμπλάνκα, 

λά σύντομα παρατηρούμε ότι επρόκειτο για μια «ταινία μέ
σα στην ταινία» και ότι η πραγματική πλοκή αφορά έναν νεο- 
ρορκέζο υστερικό διανοούμενο, η σεξουαλική ζωή του οποίου εί
ναι άνω-κάτω, αφού η γυναίκα του τον έχει μόλις .εγκαταλεί
πει. Καθ’όλη τη διάρκεια της ταινίας, η μορφή του Χάμφρεϋ 
/Μπόγκαρτ του εμφανίζεται, συμβουλεύοντάς τον, σχολιάζοντας 
ειρωνικά τη συμπεριφορά του και ούτω καθεξής.

Το τέλος της ταινίας λύνει τη σχέση του με τη μορφή τού 
Μπόγκαρτ: έπειτα από μια νύχτα με τη σύζυγο του καλύτερου 
φίλου του, ο πρωταγωνιστής έχει μια δραματική συνάντηση με 
τους δυο τους στο αεροδρόμιο* την απαρνείται και την αφήνει 
να φύγει με τον άνδρα της, επαναλαμβάνοντας έτσι στην πραγ
ματική ζωή την τελική σκηνή της Καζαμπλάνκα με την οποία 
ξεκίνησε η ταινία. Όταν η ερωμένη του λέει για τα αποχαιρε
τιστήρια λόγια του ((Είναι πανέμορφα!», αυτός απαντά: ((Είναι 
από την Καζαμπλάνκα. Όλη μου τη ζωή περίμενα να τα πίο.» 
Μετά από αυτή τη λύση, η μορφή του Μπόγκαρτ εμφανίζεται 
για τελευταία φορά, λέγοντας ότι, παραιτούμενος από τη διεκ
δίκηση μιας γυναίκας εξαιτίας μιας φιλίας, ο πρωταγωνιστής 
«απέκτησε επιτέλους κάποιο στυλ»... και δεν τον χρειάζεται 
πλέον.

Πώς θα πρέπει να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι η μορφή 
του Μπόγκαρτ αποσύρεται; Η προφανέστερη ανάγνωση θα 
ήταν αυτή που υποδεικνύουν τα τελευταία λόγια του ήρωα στη 
μορφή τού Μπόγκαρτ: «Τποθέτω ότι το μυστικό δεν είναι να 
είμαι εσύ, αλλά να είμαι εγώ». Με άλλα λόγια, όσο ο πρωτα
γωνιστής είναι ένας αδύναμος, εύθραυστος υστερικός χρειάζεται 
ένα ιδεώδες εγώ για να ταυτιστεί μαζί του, μια μορφή για να 
τον καθοδηγεί* όμως ευθύς μόλις ωριμάζει επιτέλους και ((απο
κτά κάποιο στυλ» δεν έχει πλέον ανάγκη ενός εξωτερικού ση
μείου ταύτισης, διότι έχει κατακτήσει την ταυτότητα με τον 
εαυτό του -«έχει γίνει ο εαυτός του», μια αυτόνομη προσωπι



188 ΜΕΡΟΣ ΔΕΤΤΕΡΟ ~ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

κότητα. Ωστόσο, τα λόγια που έπονται της προαναφερθείσας 
φράσης ανατρέπουν αμέσως μια τέτοια ερμηνεία: «Πράγματι, 
δεν είσαι και πολύ ψηλός, είσαι και κάπως άσχημος, τι στο 
διάολο όμως, είμαι αρκετά κοντός και άσχημος για να πετύχω 
μόνος μου.»

Με άλλα λόγια, μακράν από το «να ξεπερνά την ταύτιση με 
τον Μπόγκαρτ», ο πρωταγωνιστής ταυτίζεται πραγματικά μα
ζί του ακριβώς όταν γίνεται μια ((αυτόνομη προσωπικότητα»* 
για την ακρίβεια: γίνεται ((αυτόνομη προσωπικότητα» μεσω 
της ταύτισής του με τον Μπόγκαρτ. Η μοναδική διαφορά έγ
κειται στο ότι, τώρα, η ταύτιση δεν είναι πλέον φαντασιακή (ο 
Μπόγκαρτ ως πρότυπο προς μίμηση) αλλά, τουλάχιστον στο 
θεμελιώδες επίπεδό της, συμβολική -δηλαδή δομική: ο ήρωας 
πραγματοποιεί την ταύτιση αυτή εκτελώντας στην πραγματι
κότητα τον ρόλο του Μπόγκαρτ από την Καζαμπλάνκα, ανα
λαμβάνοντας μιαν ορισμένη ((εντολή», καταλαμβάνοντας μιαν 
ορισμένη θέση στο διυποκειμενικό συμβολικό δίκτυο (θυσιάζον
τας μια γυναίκα για τη φιλία...). Αυτή η συμβολική ταύτιση 
είναι που διαλύει τη φαντασιακή ταύτιση (προκαλεί την εξα
φάνιση της μορφής του Μπόγκαρτ) -για  την ακρίβεια, εκείνη 
που αλλάζει ριζικά τα περιεχόμενά της. Στο φαντασιακό επί
πεδο, ο ήρωας μπορεί τώρα να ταυτιστεί με τον Μπόγκαρτ 
μέσω αποκρουστικών γνωρισμάτων: της ασχήμιας του, της έλ
λειψης ύψους.

Π ε ρ λ ν  ΤΗΣ Τ α τ τ ις η ς

(Ανώτερο επίπεδο του γραφήματος της επιθυμίας)

«Che vuoi ?»

Η αλληλεπίδραση μεταξύ φαντασιακής και συμβολικής ταύτι
σης, υπό την κυριαρχία της συμβολικής ταύτισης, συνιστά τον 
μηχανισμό μέσω του οποίου το υποκείμενο ενσωματώνεται σε 
ένα δεδομένο κοινωνικοσυμβολικό πεδίο -τον τρόπο με τον
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οποίο αυτός ή αυτή αναλαμβάνει ορισμένες ((εντολές», όπως 
ήταν απολύτως σαφές στον ίδιο τον Λακάν:

Ο Λακάν ήξερε πώς να αντλήσει από το κείμενο του Φρό- 
υντ τη διαφορά ανάμεσα στο ιδεώδες εγώ, το οποίο σημειώ
νει με το ί, και το ιδεώδες τού εγώ, I. Στο επίπεδο του I, 
μπορείτε ανεμπόδιστα να εισαγάγετε το κοινωνικό. To I τού 
ιδεώδους μπορεί, κατά έναν ανώτερο και νόμιμο τρόπο, να 
κατασκευαστεί ως μια κοινωνική και ιδεολογική λειτουργία. 
Επιπλέον, ο ίδιος ο Λακάν το έκανε αυτό, στα Ecrits του: 
τοποθετεί μιαν ορισμένη πολιτική στα ίδια τα θεμέλια της 
ψυχολογίας, με συνέπεια η θέση ότι κάθε ψυχολογία είναι 
κοινωνική να μπορεί να αντιμετωπιστεί ως λακανική. Αν όχι 
στο επίπεδο όπου εξετάζουμε το ί, τουλάχιστον στο επίπε
δο όπου εντοπίζουμε το I. (Miller, 1987. σ. 21)

Το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι αυτός ο ((τετραγωνισμός τού 
κύκλου» της έγκλησης, αυτή η κυκλική κίνηση ανάμεσα στη 
συμβολική και τη φαντασιακή ταύτιση ουδέποτε μένει δίχως 
ένα ορισμένο υπόλειμμα. Μετά από κάθε «διαρραφή» της αλυ
σίδας του σημαίνοντος η οποία σταθεροποιεί αναδρομικά το νόη
μά της, πάντοτε απομένει ένα ορισμένο χάσμα, ένα άνοιγμα το 
οποίο, στην τρίτη μορφή του γραφήματος, αποδίδεται με το 
διάσημο «Che vuoi?» -((Μου λες αυτό, αλλά τι θες να κάνεις 
μ ’αυτό, σε τι αποσκοπείς;»

Το ερωτηματικό που αναδύεται πάνω από την καμπύλη τής 
((διαρραφής» δείχνει λοιπόν την εμμονή ενός χάσματος ανάμεσα 
στη φράση και την εκφορά της: στο επίπεδο της φράσης λες 
αυτό, αλλά τι θέλεις να μου πεις με αυτό, μέσω αυτού; (Στους 
καθιερωμένους όρους της θεωρίας των ομιλιακών ενεργημάτων, 
θα ονομάζαμε βέβαια αυτό το χάσμα ως τη διαφορά ανάμεσα στο 
λεκτό και στην ενδολεκτική ισχύ μιας δεδομένης φράσης). Α
κριβώς σε τούτο το σημείο του ερωτήματος που αναδύεται πά
νω από τη φράση, στον τόπο τού ((Γιατί μου το λες αυτό;» θα 
πρέπει να τοποθετήσουμε την επιθυμία (με μικρό d  στο γρά-
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Γράφημα III

1(A) S

φημα) στη διαφορά της από το αίτημα: ζητάς κάτι από εμέ
να, αλλά τι θέλεις πραγματικά, σε τι αποσκοπείς μέσα απ’αυ
τό το αίτημα; Αυτός ο διχασμός μεταξύ αιτήματος και επιθυ
μίας είναι εκείνος που ορίζει τη θέση του υστερικού υποκειμέ
νου: σύμφωνα με την κλασική λακανική διατύπωση, η λογική 
του υστερικού αιτήματος είναι ((Ζητώ αυτό από σένα αλλά 
εκείνο που σου ζητώ στην πραγματικότητα είναι να αρνηθείς 
το αίτημά μου γιατί δεν είναι αυτό!»

Ακριβώς αυτή η διαίσθηση βρίσκεται πίσω από το χυδαίο 
φαλλοκρατικό γνωμικό ότι ((η γυναίκα είναι πουτάνα»: η γυ
ναίκα είναι πουτάνα επειδή ποτέ δεν ξέρουμε τι εννοεί -παρα
δείγματος χάριν, λέει «Όχι!» στις προτάσεις μας, ουδέποτε 
όμως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το ((Όχι!» δεν 
σημαίνει ένα διπλό «Ναι!», μιαν έκκληση για ακόμα πιο επι
θετική προσέγγιση* στην περίπτωση αυτή, η πραγματική επι-
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θυμία της είναι το ακριβώς αντίθετο του αιτήματος της. Με 
άλλα λόγια, «η γυναίκα είναι πουτάνα» αποτελεί τη χυδαία εκ
δοχή του αναπάντητου φροϋδικού ερωτήματος «W as will das 
Weib?» (((Τι θέλει η γυναίκα;»).

Η ίδια διαίσθηση ενδεχομένως να βρίσκεται και πίσω από 
μιαν άλλη κοινή σοφία που μας λέει ότι η πολιτική είναι επί
σης πουτάνα: δεν σημαίνει απλώς ότι το πεδίο της πολιτικής 
είναι διεφθαρμένο, βουτηγμένο στην απάτη και τα λοιπά* το θέ
μα είναι μάλλον ότι κάθε πολιτικό αίτημα βρίσκεται πάντοτε 
εγκλωβισμένο σε μια διαλεκτική στο πλαίσιο της οποίας απο
βλέπει σε κάτι διαφορετικό από το κυριολεκτικό του νόημα: 
παραδείγματος χάριν, μπορεί να λειτουργεί ως πρόκληση με σκο
πό να απορριφθεί (στην περίπτωση αυτή, η ανεπιφύλακτη 
αποδοχή του αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ματαίωσής του). Ως 
γνωστόν, η βασική μομφή του Λακάν στη φοιτητική εξέγερση 
του 1968 ήταν ότι, κατά βάση, επρόκειτο για μιαν υστερική 
εξέγερση που ζητούσε έναν νέο Κύριο.

Αυτό το «Che vuoi?» ενδεχομένως να απεικονίζεται με τον 
καλύτερο τρόπο στην αρχή της ταινίας του Χίτσκοκ Στη σκιά [, 
των τεσσάρων γιγάντων. Για να παραπλανήσει τους ρώσους πρά
κτορες, η CIA επινοεί έναν ανύπαρκτο πράκτορα με το όνομα 
Τζωρτζ Κάπλαν. Κλείνονται δωμάτια γ ι’αυτόν σε ξενοδοχεία, 
γίνονται τηλεφωνικές κλήσεις στο όνομά του, αγοράζονται αε
ροπορικά εισιτήρια και ούτω καθεξής -και όλα τούτα προκει- 
μένου να πειστούν οι ρώσοι πράκτορες ότι ο Κάπλαν όντως 
υπάρχει, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα κενό, 
ένα όνομα δίχως φορέα. Στην αρχή της ταινίας, ο πρωταγωνι
στής, ένας μέσος Αμερικανός ονόματι Ρότζερ Ο. Θόρνχιλ, βρί
σκεται στο φουαγιέ ενός ξενοδοχείου, που παρακολουθείται από 
τους Ρώσους επειδή ο μυστηριώδης Κάπλαν υποτίθεται ότι δια
μένει εκεί. Ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου μπαίνει στο φουα
γιέ λέγοντας: ((Τηλεφώνημα για τον κύριο Κάπλαν. Είναι ε
δώ;» Την ίδια ακριβώς στιγμή, εντελώς συμπτωματικά, ο 
Θόρνχιλ νεύει στον υπάλληλο, επειδή θέλει να στείλει ένα τη
λεγράφημα στη μητέρα του. Οι Ρώσοι που παρακολουθούν τη
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σκηνή τον περνούν για τον Κάπλαν. Όταν επιχειρεί να φύγει 
από το ξενοδοχείο τον απάγουν, τον μεταφέρουν σε μια απομο
νωμένη βίλα και του ζητούν να τους πει τα πάντα για την κα
τασκοπευτική του δράση. Ο Θόρνχιλ βέβαια δεν έχει ιδέα αλλά 
οι ομολογίες αθωότητάς του ερμηνεύονται ως διπλό παιχνίδι.

Πού έγκειται αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ψυ
χολογικά πειστική φύση της εν λόγω σκηνής, η οποία εντού
τοις βασίζεται σε μια σχεδόν απίστευτη σύμπτωση; Η κατά
σταση του Θόρνχιλ αντιστοιχεί στη θεμελιώδη κατάσταση του 
ανθρώπινου όντος ως ομιλ-όντος (parletre, για να χρησιμοποι
ήσουμε τη συμπυκνωμένη γραφή του Λακάν). Το υποκείμενο 
είναι πάντοτε προσδεδεμένο, καρφωμένο σε ένα σημαίνον το ο
ποίο τον αντιπροσωπεύει για τον άλλον, και μέσω αυτής της 
καθήλωσης επιφορτίζεται τη συμβολική εντολή, του δίδεται 
μια θέση στο διυποκειμενικό δίκτυο των συμβολικών σχέσεων. 
Ας σημειώσουμε όμως ότι αυτή η εντολή είναι εν τέλει πάν
τοτε αυθαίρετη: λόγω της επιτελεστικής φύσης της, δεν μπορεί 
να εξηγηθεί με αναφορά στις «αληθινές» ιδιότητες και ικανό
τητες του υποκειμένου. Έτσι, επιφορτισμένο με την εντολή αυ
τή, το υποκείμενο έρχεται αυτομάτως αντιμέτωπο με, ένα ορι
σμένο «Che vuoi?», με το ερώτημα του Άλλου. Ο Άλλος τού 
απευθύνεται ως εάν το ίδιο το υποκείμενο να κατείχε την απάν
τηση στο ερώτημα γιατί έχει αυτή την εντολή, ενώ το ερώτη
μα είναι προφανώς αναπάντητο. Το υποκείμενο δεν γνωρίζει 
γιατί καταλαμβάνει αυτή τη θέση στο συμβολικό δίκτυο. Η δι
κή του απάντηση σε τούτο το «Che vuoi?» του Άλλου μπο
ρεί να είναι μόνον το υστερικό ερώτημα «Γιατί είμαι αυτό 
που οφείλω να είμαι, γιατί έχω αυτή την εντολή; Γιατί είμαι 
[δάσκαλος, κύριος, βασιλιάς... ή ο Τζωρτζ Κάπλαν];» Κον
τολογίς: «Γ ιατί είμαι αυτό που εσύ [ο μεγάλος Άλλος] λες 
ότι είμαι;»

Η τελική στιγμή της ψυχαναλυτικής διαδικασίας έρχεται 
για τον αναλυόμενο ακριβώς όταν απαλλάσσεται από αυτό το 
ερώτημα -όταν δηλαδή αποδέχεται το είναι του ως μη-δικαιο- 
λογημb o  από τον μεγάλο Άλλο. Έτσι εξηγείται γιατί η ψυχα
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νάλυση ξεκίνησε με την ερμηνεία των υστερικών συμπτωμά
των, γιατί η εμπειρία της γυναικείας υστερίας υπήρξε η «γε
νέθλια γη» της: εν τέλει, τι άλλο είναι η υστερία αν όχι ακρι
βώς η επίπτωση και η μαρτυρία μιας αποτυχημένης έγκλησης* 
τι είναι το υστερικό ερώτημα αν όχι μια άρθρωση της ανικα
νότητας του υποκειμένου να εκπληρώσει τη συμβολική ταύτι
ση, να αναλάβει πλήρως και δίχως περιορισμούς τη συμβολική 
εντολή; Ο Λακάν διατυπώνει το υστερικό ερώτημα ως ένα ορι
σμένο «Γιατί είμαι αυτό που μου λες ότι είμαι;» -δηλαδή ποιο 
είναι εκείνο το πλεονάζον αντικείμενο μέσα μου που οδήγησε 
τον Άλλον να με εγκαλέσει, να με «χαιρετίσει» ως [βασιλιά, 
κύριο, σύζυγο...]; (Lacan, 1981, σ. 315). Το υστερικό ερώτημα 
ανοίγει το χάσμα εκείνου που «μέσα στο υποκείμενο είναι πε
ρισσότερο από το υποκείμενο», του αντικείμενου στο υποκείμε
νο που ανθίσταται στην έγκληση -στην υπαγωγή του υποκει
μένου, στον εγκλεισμό του στο συμβολικό δίκτυο.

Ενδεχομένως την ισχυρότερη καλλιτεχνική απεικόνιση αυ
τής της στιγμής υστερικοποίησης να την προσφέρει ο διάσημος 
πίνακας του Ροσέτι «Ecce Ancilla Domini», ο οποίος δείχνει τη 
Μαρία ακριβώς τη στιγμή της έγκλησης, όταν ο αρχάγγελος 
Γαβριήλ τής αποκαλύπτει την αποστολή της: την άμωμο σύλ
ληψη και τη γέννηση του υιού του Θεού. Πώς αντιδρά η Μα
ρία σε τούτο το εκπληκτικό μήνυμα, σε τούτο το πρωταρχικό 
«Χαίρε Μαρία»; Ο πίνακας την παρουσιάζει φοβισμένη, με βα
ριά συνείδηση, να απομακρύνεται από τον αρχάγγελο σε μια 
γωνία, σαν να αναρωτιόταν «Γιατί επιλέχθηκα γ ι’αυτή την 
ηλίθια αποστολή; Γιατί εγώ; Τι θέλει στ’αλήθεια από μένα 
αυτό το αποκρουστικό φάντασμα;» Το αποκαμωμένο, χλομό 
πρόσωπο και τα σκοτεινά μάτια είναι αρκετά εύγλωττα: βρι
σκόμαστε ενώπιον μιας γυναίκας με ταραχώδη σεξουαλική ζωή, 
μιας έκλυτης αμαρτωλής, με λίγα λόγια, μπροστά σε μια μορ
φή που προσομοιάζει στην Εύα* και ο πίνακας απεικονίζει «την 
Εύα να εγκαλείται ως Μαρία», την υστερική της αντίδραση σ’ 
αυτό.

Η ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε Ο τ ε λ ε υ τ α ί ο ς  πειρασμός
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προχωρά ένα βήμα παραπέρα προς αυτή την κατεύθυνση: θέμα 
του είναι απλούστατα η νστερικοποίηση τον ίδιον τον Ιησού 
Χριστού. Δείχνει έναν κοινό, σαρκικό, παθιασμένο άνθρωπο να 
ανακαλύπτει προοδευτικά, με ενθουσιασμό και φρίκη, ότι είναι 
ο υιός του Θεού, φορέας της τρομερής αλλά μεγαλοπρεπούς α
ποστολής να λυτρώσει την ανθρωπότητα με τη θυσία του. Το πρό
βλημα είναι ότι δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τούτη την έγ
κληση: το νόημα των «πειρασμών» του έγκειται ακριβώς στην 
υστερική αντίσταση στην εντολή του, στις αμφιβολίες του επ’ 
αυτής, στις προσπάθειές του να την αποφύγει ακόμα και ενώ 
είναι ήδη σταυρωμένος.1

Ο  Ε βραίος κα ί η Α ντ ιγό νη

Αυτό το «Che vuoi?» το συναντάμε παντού στο πολιτικό πε
δίο, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού προεκλογικού αγώ
να του 1988 όταν, μετά τις πρώτες επιτυχίες του Τζέσε Τζάκ

ι. Το άλλο επίτευγμα της ταινίας είναι η τελική αποκατάσταση του 
Ιούδα ως του πραγματικού τραγικού ήρωα της ιστορίας: ήταν εκείνος που 
αγαπούσε περισσότερο τον Χριστό και γ ι ’αυτό ο Χριστός τον θεωρούσε αρ
κετά δυνατό ώστε να εκπλήρωσε!, την τρομερή αποστολή της προδοσίας 
του, διασφαλίζοντας έτσι την ολοκλήρωση του πεπρωμένου του (τη Σταύ
ρωση). Η τραγωδία του Ιούδα έγκειται στο ότι, εν ονόματι της αφοσίωσής 
του, ήταν διατεθειμένος να διακινδυνεύσει όχι μόνο τη ζωή του αλλά ακό
μα και τη «δεύτερη ζωή» του, τη μεταθανάτια φήμη: γνωρίζει πολύ καλά 
πως θα μπει στην ιστορία ως προδότης τού Σωτήρα μας, και είναι έτοι
μος ακόμα κι αυτό να το υπομείνει για την εκπλήρωση της αποστολής τού 
Θεού. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε τον Ιούδα ως μέσο για να επιτύχει τον σκο
πό του, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι τα δικά του πάθη θα μπορούσαν να με- 
ταβληθούν σε υπόδειγμα προς μίμηση για εκατομμύρια ανθρώπους (imitatio 
Christi), ενώ η θυσία του Ιούδα είναι μια καθαρή απώλεια δίχως ναρκισσι
στικό όφελος. Ενδεχομένως να μοιάζει λίγο με τα πιστά θύματα των τε
ρατωδών δικών του σταλινισμού, που ομολογούσαν την ενοχή τους, αυτοα- 
νακηρύσονταν άθλια αποβράσματα, γνωρίζοντας πως, κάνοντας κάτι τέτοιο, 
εκτελούσαν την ύστατη και ύψιστη υπηρεσία στην Επανάσταση.
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σον, ο τύπος άρχισε να θέτει το ερώτημα: «Τι θέλει πραγμα
τικά ο Τζέσε Τζάκσον;» Εύκολα μπορούσε κανείς να διαγνώ- 
σει έναν τόνο ρατσισμού στο ερώτημα ετούτο, αφού ουδέποτε 
διατυπωνόταν για άλλους υποψηφίους. Το συμπέρασμα ότι έ
χουμε να κάνουμε με ρατσισμό επιβεβαιώνεται περαιτέρω από 
το γεγονός ότι αυτό το «Che vuoi?» ανακύπτει με τον πλέον 
βίαιο τρόπο, στην καθαρότερη, ούτως ειπείν αποσταγμένη μορ
φή ρατσισμού, στον αντισημιτισμό: στην αντισημιτική προο
πτική, ο Εβραίος είναι ακριβώς κάποιος για τον οποίο ουδέπο
τε αποσαφηνίζεται «τι πραγματικά θέλει» -δηλαδή οι πράξεις 
του εγείρουν πάντοτε την υποψία ότι καθοδηγούνται από κά- 
ποια κρυφά κίνητρα (την εβραϊκή συνωμοσία, την παγκόσμια 
κυριαρχία, την ηθική διαφθορά των εθνικών και τα συναφή). Η 
περίπτωση του αντισημιτισμού επίσης δείχνει τέλεια γιατί ο 
Λακάν τοποθέτησε τη φόρμουλα της φαντασίωσης (JJ^a) στο 
τέλος της καμπύλης που απεικονίζει το ερώτημα «Che vuoi?»: 
η φαντασίωση είναι μια απάντηση σε τούτο το «Che vuoi?»9 
συνιστά μια προσπάθεια να συμπληρωθεί το χάσμα του ερωτή
ματος με μιαν απάντηση. Στην περίπτωση του αντισημιτι
σμού, η απάντηση στο ερώτημα «Τι θέλει ο Εβραίος;» είναι 
μια φαντασίωση «εβραϊκής συνομωσίας», σύμφωνα με την ο
ποία οι Εβραίοι διαθέτουν μια μυστηριώδη δύναμη να χειραγω
γούν τα συμβάντα, να κινούν τα νήματα πίσω από τη σκηνή. 
Σε θεωρητικό επίπεδο, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το κρί
σιμο σημείο ότι η φαντασίωση λειτουργεί ως κατασκευή, ως 
φαντασιακό σενάριο που συμπληρώνει το κενό, το άνοιγμα της 
επιθνμίας τον Άλλον: δίνοντάς μας μιαν οριστική απάντηση 
στο ερώτημα «Τι θέλει ο Άλλος;», μας καθιστά ικανούς να ξε- 
φύγουμε από το αβάσταχτο αδιέξοδο όπου ο Άλλος θέλει κάτι 
από εμάς, αλλά ταυτοχρόνως καταφέρνουμε να μεταφράσουμε 
αυτή την επιθυμία του Άλλου σε μια θετική έγκληση, σε μιαν 
εντολή με την οποία μπορούμε να ταυτιστούμε.

Μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε γιατί οι Εβραίοι επιλέ- 
χθηκαν ως το κατεξοχήν αντικείμενο ρατσισμού: δεν είναι άρα
γε ο Θεός των Εβραίων η καθαρότερη ενσάρκωση του «Che
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ναοί?», της επιθυμίας του Άλλου στην τρομακτική άβυσσό της, 
με την τυπική απαγόρευση «ού ποιήσεις σεαυτω ειδωλον» -να 
μη γεμίσεις το κενό της επιθυμίας του Άλλου με ένα θετικό 
φαντασιωτικό σενάριο; Ακόμα κι όταν, όπως στην περίπτωση 
του Αβραάμ, ο Θεός προφέρει ένα συγκεκριμένο αίτημα (δια- 
τάζοντάς τον να σφάξει τον ίδιο του τον γιο), παραμένει ανοι
κτό το ερώτημα γιατί πραγματικά το θέλει: αν υποστηρίξουμε 
ότι με τούτη την τρομερή πράξη ο Αβραάμ οφείλει να πιστο
ποιήσει την άπειρη πίστη και αφοσίωσή του στον Θεό, τότε 
κάνουμε μιαν απαράδεκτη απλούστευση. Η βασική θέση ενός 
Εβραίου πιστού είναι λοιπόν αυτή του Ιώβ: όχι τόσο ο θρήνος 
όσο η ακατανοησία, η αμηχανία, ακόμα και η φρίκη ενώπιον 
εκείνου που θέλει ο Άλλος (ο Θεός) με την αλληλουχία συμφο
ρών που του προκαλεί.

Αυτή η γεμάτη φρίκη αμηχανία σηματοδοτεί την εναρκτή
ρια, ιδρυτική σχέση τού εβραίου πιστού με τον Θεό, τη συμ
φωνία που ο Θεός σύναψε με τον εβραϊκό λαό. Το γεγονός ότι 
οι Εβραίοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως «περιούσιο λαό» 
ουδεμία σχέση έχει με μια πίστη στην ανωτερότητά τους. Δεν 
διαθέτουν ξεχωριστές ιδιότητες. Πριν από τη συμφωνία ςμε τον 
Θεό ήταν ένας λαός σαν όλους τους άλλους, ούτε περισσότερο 
ούτε λιγότερο διεφθαρμένος, που ζούσε μια συνηθισμένη ζωή 
-όταν αίφνης, σαν σε τραυματική κεραυνοβόληση, έμαθαν (μέ
σω του Μωυσή) ότι ο Άλλος τους είχε επιλέξει. 'Ετσι η επιλο
γή δεν έλαβε χώρα στις απαρχές, δεν καθόρισε τον ((πρωταρχι
κό χαρακτήρα» των Εβραίων -για  να χρησιμοποιήσουμε και 
πάλι την ορολογία του Κρίπκε, δεν σχετίζεται με τα περιγρα
φικά γνωρίσματά τους. Γιατί επιλέχθηκαν, γιατί βρέθηκαν 
ξαφνικά να καταλαμβάνουν τη θέση ενός οφειλέτη απέναντι 
στον Θεό; Τι θέλει πραγματικά ο Θεός από αυτούς; Η απάν
τηση -για  να επαναλάβουμε την παράδοξη φόρμουλα της απα
γόρευσης της αιμομιξίας- είναι ταυτοχρόνως αδύνατη και απα
γορευμένη.

Με άλλα λόγια, η εβραϊκή θέση θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ως μια θέση τον Θεού πέραν ~̂ ή προ- τον Α γιον , σε αντίθεση



■; προς την παγανιστική κατάφαση του Αγίου ως πρότερου των 
|. θεών. Ο παράξενος αυτός θεός που φράζει τη διάσταση του
Λ·

I Αγίου δεν είναι ο ((θεός των φιλοσόφων», ο ορθολογικός διαχει- 
I·· ριστής του σύμπαντος που καθιστά αδύνατη την ιερή έκσταση 
ί ως μέσο επικοινωνίας μαζί του: είναι απλούστατα το αβάστα- 

κτο σημείο τής επιθυμίας του Άλλου, του χάσματος, του κενού 
• στον Άλλον που συγκαλύπτεται από τη συναρπαστική παρου

σία του Αγίου. Οι Εβραίοι εμμένουν σε τούτο το αίνιγμα της 
' επιθυμίας του Άλλου, σε τούτο το τραυματικό σημείο του κα

θαρού «Che vuoi?», το οποίο προκαλεί ανυπόφορο άγχος εφόσον 
δεν μπορεί να συμβολοποιηθεί, να «εξευγενιστεί», μέσω της 
θυσίας ή της γεμάτης αγάπη αφοσίωσης.

Ακριβώς σ’αυτό το επίπεδο μπορούμε να εντοπίσουμε τη 
ρήξη ανάμεσα στον Χριστιανισμό και την εβραϊκή θρησκεία 
-στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με την εβραϊκή θρησκεία τού 
άγχους, ο Χριστιανισμός αποτελεί θρησκεία της αγάπης. Τον 
όρο ((αγάπη» θα πρέπει να τον εννοήσουμε εδώ έτσι όπως αρ
θρώνεται στη λακανική θεωρία -δηλαδή, με μια διάσταση θε
μελιώδους απογοήτευσης: προσπαθούμε να γεμίσουμε το ανυ
πόφορο χάσμα του «Che vuoi?», το άνοιγμα της επιθυμίας τού 
Άλλου, προσφέροντάς του τον εαυτό μας ως αντικείμενο της 
επιθυμίας του. Τπό την έννοια αυτή, η αγάπη είναι, όπως επι- 
σήμανε ο Λακάν, μια ερμηνεία της επιθυμίας του Άλλου: η 
απάντηση της αγάπης είναι «Είμαι αυτό που σου λείπει* με 
την αφοσίωσή μου σ’εσένα, με τη θυσία μου για σένα, θα σε 
γεμίσω, θα σε ολοκληρώσω». Συνεπώς, η κίνηση της αγάπης 
είναι διπλή: το υποκείμενο συμπληρώνει τη δική του έλλειψη 
προσφέροντάς τον εαυτό του στον άλλον ως αντικείμενο που γε
μίζει την έλλειψη στον Άλλον -η  εξαπάτηση που ενέχει η 
αγάπη συνίσταται στην ιδέα ότι αυτή η αλληλοεπικάλυψη δύο 
ελλείψεων ακυρώνει την έλλειψη ως τέτοια σε μιαν αμοιβαία 
πλήρωση.

Θα πρέπει ως εκ τούτου να συλλάβουμε τον Χριστιανισμό 
ως μια προσπάθεια «εξευγενισμού» του εβραϊκού «Che vuoi?» 
μέσω της πράξης της αγάπης και της θυσίας. Η μεγαλύτερη δυ-
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νατή θυσία, η Σταύρωση, ο θάνατος του υιού του Θεού, συνι- 
στά ακριβώς την τελική απόδειξη ότι ο Θεός-Πατέρας μάς 
αγαπά με μιαν απέραντη αγάπη των πάντων, λυτρώνοντάς μας 
έτσι από το άγχος του «Che vuoi?». Τα Πάθη τού Χριστού, 
αυτή η συναρπαστική εικόνα η οποία ακυρώνει όλες τις άλλες 
εικόνες, αυτό το φαντασιωτικό σενάριο που συμπυκνώνει όλη τη 
λιμπιντική οικονομία της χριστιανικής θρησκείας, αποκτά το 
νόημά του μόνον στο υπόβαθρο του αβάστακτου αινίγματος της 
επιθυμίας του Άλλου (του Θεού).

Διόλου βέβαια δεν υπαινισσόμαστε ότι ο Χριστιανισμός συ
νεπάγεται ένα είδος επιστροφής στην παγανιστική σχέση αν
θρώπου και θεού: απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι, αν
τίθετα με ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως, ο Χριστιανισμός α
κολουθεί την εβραϊκή θρησκεία, φράζοντας τη διάσταση του 
Αγίου [Holy]. Στον Χριστιανισμό απαντά κάτι διαφορετικής 
τάξης: η ιδέα του αγίου [Saint], που είναι το ακριβές αντίθετο 
του ιερέα [priest] στην υπηρεσία του Αγίου [Holy]. Ο ιερέας εί
ναι «λειτουργός του Αγίου»* δεν υπάρχει Άγιο δίχως τους αξιω- 
ματούχους του, δίχως τον γραφειοκρατικό μηχανισμό ο οποίος 
το στηρίζει, οργανώνοντας την τελετουργία του, από την επί
σημη ανθρωποθυσία των Αζτέκων μέχρι το νεωτερικό ιερό 
κράτος ή τις στρατιωτικές τελετουργίες. Ο άγιος, αντιθέτως, 
καταλαμβάνει τη θέση του objet petit a , του καθαρού αντικει
μένου, κάποιου που υποβάλλεται σε ριζική υποκειμενική κα
θαίρεση. Δεν τελεί καμία λειτουργία, δεν εξορκίζει τίποτα, 
απλώς εμμένει στην αδρανή παρουσία του.

Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Λακάν διέκρινε 
στην Αντιγόνη έναν πρόδρομο της θυσίας του Χριστού: στην 
εμμονή της, η Αντιγόνη είναι μια αγία και σαφώς όχι μια ιέ
ρεια. Γ ι’αυτό θα πρέπει να αντιταχθούμε σε κάθε απόπειρα να 
την εξημερώσουμε, να τη δαμάσουμε συγκαλύπτοντας έτσι την 
τρομακτική ξενικότητά της, την «απανθρωπιά» της, την α-πα- 
θή μορφή της, και μετατρέποντάς τη σε μιαν ευγενική προ- 
στάτιδα της οικογένειας και του οίκου που προκαλεί τη συμ
πόνια μας και προσφέρεται ως σημείο ταύτισης. Στην Αντιγό
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νη τού Σοφοκλή, η μορφή με την οποία μπορούμε να ταυτι
στούμε είναι η αδελφή της η Ισμήνη -ευγενική, αβρή, ευαί
σθητη, έτοιμη να υποχωρήσει και να συμβιβαστεί, συγκινητι
κά ((ανθρώπινη», αντίθετα με την Αντιγόνη, η οποία φτάνει στα 
άκρα, δεν ((υποχωρεί σε σχέση με την επιθυμία της» (Λακάν) 
και έτσι, εμμένοντας στην «ορμή θανάτου», στο είναι-προς-θά- 
νατο, γίνεται τρομακτικά ανηλεής, εξαιρείται από τον κύκλο 
των καθημερινών συναισθημάτων και φροντίδων, των παθών 
και φόβων. Με άλλα λόγια, είναι η ίδια η Αντιγόνη εκείνη η 
οποία προκαλεί, σ'εμάς τα συμπονετικά, συνηθισμένα πλάσμα
τα, το ερώτημα «Τι θέλει πραγματικά;», ερώτημα που εμπο
δίζει οποιαδήποτε ταύτιση μαζί της.

Στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, το ζεύγος Αντιγόνη - Ισμήνη 
επαναλαμβάνεται στο έργο του Σαντ, με τη μορφή του ζεύγους 
Ιουλιέττα - Ιουστίνη: η Ιουστίνη αποτελεί επίσης ένα παθητι
κό θύμα, το αντίθετο της ϊουλιέττας, αυτής της α-παθούς ά
σωτης η οποία επίσης «δεν υποχωρεί σε σχέση με την επιθυ
μία της». Τέλος, γιατί να μην εντοπίσουμε μια τρίτη εκδοχή 
του ζεύγους Αντιγόνης - Ισμήνης στην ταινία της Μαργκαρέτε 
φον Τρόττα Τα μολνβένια χρόνια, στο ζεύγος της τρομοκρά- 
τισσας της RAF (Φράξια Κόκκινος Στρατός) (που βασίζεται 
στο μοντέλο της Γκούντρουν Ένσλιν) και της συμπονετικής 
αδελφής της που ((προσπαθεί να την καταλάβει» και από τη 
σκοπιά της οποίας γίνεται η αφήγηση της ιστορίας; (Το επει
σόδιο του Σλέντορφ στη σπονδυλωτή ταινία Η  Γερμανία το 
φθινόπωρο βασίστηκε επίσης σε έναν παραλληλισμό μεταξύ 
Αντιγόνης και Γκούντρουν Ένσλιν.)

Πρόκειται για τρεις εκ πρώτης όψεως εντελώς διαφορετικές 
μορφές: η αξιοπρεπής Αντιγόνη που θυσιάζεται για τη μνήμη 
του αδελφού της* η ασύδοτη Ιουλιέττα που παραδίδεται στην α
πόλαυση πέραν κάθε ορίου (δηλαδή ακριβώς πέραν του ορίου 
όπου η απόλαυση εξακολουθεί να προσφέρει ηδονή)* η φανατι- 
κή-ασκητική Γκούντρουν η οποία, με τις τρομοκρατικές της 
πράξεις, θέλει να αφυπνίσει τον κόσμο από τις καθημερινές 
ηδονές του και τη ρουτίνα του. Ο Λακάν μάς δίνει τη δυνατό
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τητα να αναγνωρίσουμε και στις τρεις την ίδια ηθική θέση, 
που συνίσταται στο να «μην υποχωρούμε από την επιθυμία 
μας». Γ ι’αυτό, όλες προκαλούν το ίδιο «Che vuoi?», το ίδιο 
«Μα τι θέλουν πραγματικά;»: η Αντιγόνη με την πείσμονα εμ
μονή της, η Ιουλιέττα με την α-παθή ασυδοσία της, η Γκού- 
ντρουν με τις «άνευ νοήματος» τρομοκρατικές πράξεις της* και 
οι τρεις αμφισβητούν το Αγαθό που ενσαρκώνεται στο κράτος 
και στην κοινή ηθική.

Η  φαντασίωση ως οθόνη για  την επιθυμία τον Άλλον

Η φαντασίωση εμφανίζεται λοιπόν ως απάντηση στο «Che 
vuoi?», στο ανυπόφορο αίνιγμα της επιθυμίας του Άλλου, της 
έλλειψης στον Άλλον ταυτοχρόνως όμως, η φαντασίωση παρέ
χει, ούτως ειπείν, τις συντεταγμένες της επιθυμίας μας, κατα
σκευάζει το πλαίσιο που μας καθιστά ικανούς να επιθυμήσου
με κάτι. Συνεπώς, είναι κάπως παραπλανητικός ή τουλάχιστον 
διφορούμενος ο συνήθης ορισμός της φαντασίωσης («ένα φαν
ταστικό σενάριο που αναπαριστά την εκπλήρωση της επιθυ
μίας»): στη σκηνή τής φαντασίωσης η επιθυμία δεν εκπληρώ
νεται, δεν «ικανοποιείται» αλλά συγκροτείται (αποκτά τα αν
τικείμενά της και ούτω καθεξής) - μέσω της φαντασίωσης, μα- 
θ αίνον με «πώς να επιθυμούμε». Σε τούτη την ενδιάμεση θέση 
έγκειται το παράδοξο της φαντασίωσης: αποτελεί το πλαίσιο 
το οποίο συντονίζει την επιθυμία μας αλλά ταυτοχρόνως μιαν 
άμυνα απέναντι στο «Che vuoi?», μιαν οθόνη που συγκαλύπτει 
το χάσμα, την άβυσσο της επιθυμίας του Άλλου. Αν οξύναμε 
στο έπακρο το εν λόγω παράδοξο -οδηγώντας το στην ταυτο
λογία- θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επιθνμία η ίδια είναι 
μία άμυνα ενάντια στην επιθυμία: η επιθυμία η οποία δομείται 
διαμέσου της φαντασίωσης συνιστά άμυνα απέναντι στην επι
θυμία του Άλλου, απέναντι σ’αυτή την «καθαρή» δια-φαντα- 
σιωτική επιθυμία (δηλαδή στην «ορμή θανάτου» στην καθαρή 
της μορφή).
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Μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε γιατί ο γνώμονας της ψυ
χαναλυτικής ηθικής όπως διατυπώθηκε από τον Λακάν («να 
μην υποχωρείς από την επιθυμία σου») συμπίπτει με τη στιγ
μή λήξης της ψυχαναλυτικής διαδικασίας, με τη «διέλευση της 
φαντασίωσης»: η επιθυμία από την οποία δεν πρέπει να «υπο
χωρούμε)) δεν είναι η επιθυμία την οποία στηρίζει η φαντασίω
ση αλλά η επιθυμία του Άλλου πέραν τής φαντασίωσης. Το ((να 
μην υποχωρείς από την επιθυμία» συνεπάγεται μια ριζική α- 
πάρνηση όλου του πλούτου των επιθυμιών των βασισμένων σε 
φαντασιωτικά σενάρια. Στην ψυχαναλυτική διαδικασία, αυτή η 
επιθυμία του Άλλου παίρνει τη μορφή της επιθυμίας τού ανα
λυτή: ο αναλυόμενος προσπαθεί αρχικά να αποφύγει την άβυσ
σό της χρησιμοποιώντας τη μεταβίβαση -δηλαδή προσφέροντας 
τον εαυτό του ως αντικείμενο της αγάπης του αναλυτή* η «διά
λυση της μεταβίβασης)) λαμβάνει χώρα όταν ο αναλυόμενος πα- 
ραιτείται από την αξίωση να γεμίσει το κενό, την έλλειψη στον 
Άλλον. (Μια λογική ομόλογη προς το παράδοξο της επιθυμίας 
ως άμυνας απέναντι στην επιθυμία απαντά στη λακανική θέση 
σύμφωνα με την οποία το αίτιο είναι πάντοτε αίτιο κάποιου 
πράγματος που απέτυχε, που πήγε στραβά [το γαλλικό «ga 
cloche)), χωλαίνει]: θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αιτιότητα -η  
συνήθης, «κανονική)) γραμμική αλυσίδα αιτιών- αποτελεί άμυνα 
απέναντι στο αίτιο που μας απασχολεί στην ψυχανάλυση* το αί
τιο αυτό εμφανίζεται ακριβώς εκεί όπου η ((κανονική)) αιτιότη
τα αποτυγχάνει, καταρρέει. 'Οταν, παραδείγματος χάριν, κάνου
με μια γλωσσική παραδρομή, όταν λέμε κάτι άλλο από αυτό 
που προτιθέμεθα να πούμε -όταν δηλαδή καταρρέει η αιτιώδης 
αλυσίδα η οποία ρυθμίζει την ((κανονική» γλωσσική δραστηριό
τητά μας- τότε μας επιβάλλεται το ερώτημα όσον αφορά το 
αίτιο: ((Γιατί συνέβη;))

Ο τρόπος λειτουργίας της φαντασίωσης μπορεί να εξηγηθεί 
με αναφορά στην καντιανή Κριτική τον καθαρού Λόγον: ο ρό
λος της φαντασίωσης στην οικονομία της επιθυμίας είναι ανά
λογος με αυτόν του υπερβατολογικού σχηματισμού στη διαδι
κασία της γνώσης (Baas, 1987). Στον Καντ, ο υπερβατολογι
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κός σχηματισμός είναι ένας διαμεσολαβητής, μια ενδιάμεση 
βαθμίδα ανάμεσα στο εμπειρικό περιεχόμενο (τα ενδεχομενικά, 
ενδοκοσμικά, εμπειρικά αντικείμενα της εμπειρίας) και στο δί
κτυο των υπερβατολογικών κατηγοριών: κατονομάζει τον μηχα
νισμό μέσω του οποίου τα εμπειρικά αντικείμενα περικλείονται 
στο δίκτυο των υπερβατολογικών κατηγοριών που καθορίζουν 
τον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβανόμαστε και τα συλλαμ
βάνουμε (ως υποστάσεις με ιδιότητες, υποκείμενες σε αιτιώ
δεις συνδέσεις και ούτω καθεξής). Ένας αντίστοιχος μηχανι
σμός λειτουργεί και στη φαντασίωση: πώς ένα εμπειρικό, θε
τικά δεδομένο αντικείμενο γίνεται αντικείμενο επιθυμίας, πώς 
αρχίζει να περικλείει ένα κάποιο X, μιαν άγνωστη ποιότητα, 
κάτι που ((μέσα του είναι περισσότερο από αυτό» και το καθι
στά άξιο της επιθυμίας μας; Μπαίνοντας στο πλαίσιο της φαν
τασίωσης, καθώς περικλείεται σε μια φαντασιωτική σκηνή η 
οποία προσφέρει συνοχή στην επιθυμία του υποκειμένου.

Ας εξετάσουμε την ταινία του Χίτσκοκ Σιωπηλός μάρτνς: το 
παράθυρο απ’ όπου ο Τζέημς Στιούαρτ, ανάπηρος και καθηλω
μένος σε μια πολυθρόνα, ατενίζει νυχθημερόν, είναι σαφώς ένα 
φαντασιωτικό παράθυρο -την επιθυμία του τη συναρπάζει ό,τι 
μπορεί να δει μέσα από το παράθυρο. Και το πρόβλημα της 
άτυχης Γκρέης Κέλλυ είναι ότι, προτείνοντάς του να την παν
τρευτεί, γίνεται ένα εμπόδιο, μια κηλίδα που, αντί να τον γοη
τεύει με την ομορφιά της, διαταράσσει τη θέα του από το πα
ράθυρο. Πώς καταφέρνει τελικώς να γίνει άξια της επιθυμίας 
του; Μα μπαίνοντας κυριολεκτικά στο πλαίσιο της φαντασίω
σής του, διασχίζοντας την αυλή και εμφανιζόμενη ((στην άλλη 
πλευρά», όπου μπορεί να τη δει μέσα από το παράθυρο. Όταν 
ο Στιούαρτ τη βλέπει στο διαμέρισμα του δολοφόνου, το βλέμ
μα του ευθύς αμέσως συναρπάζεται, γίνεται άπληστο, γεμίζει 
επιθυμία γ ι’αυτήν: βρήκε τη θέση της στον χώρο της φαντα
σίωσής του. Αυτό θα ήταν το ((φαλλοκρατικό» μάθημα του 
Λακάν: ο άνδρας μπορεί να σχετιστεί με τη γυναίκα μόνον 
εφόσον αυτή μπαίνει στο πλαίσιο της φαντασίωσής του.

Σε ένα κάπως αφελές επίπεδο, τα παραπάνω δεν είναι ά-
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γνωστά στην ψυχαναλυτική δόξα που ισχυρίζεται ότι, σε μια 
γυναίκα την οποία επιλέγει ως σεξουαλικό του σύντροφο, κάθε 
άνδρας αναζητά το υποκατάστατο της μητέρας του: ένας άνδρας 
ερωτεύεται μια γυναίκα όταν κάποιο γνώρισμά της τού θυμί
ζει τη μητέρα του. Το μόνο που προσθέτει ο Λακάν σε τούτη 
την παραδοσιακή άποψη είναι η έμφαση στη συνήθως αγνοη
μένη αρνητική διάστασή της: στη φαντασίωση, η μητέρα ανά
γεται σε ένα περιορισμένο σύνολο (συμβολικών) γνωρισμάτων* 
η επιθυμία όμως ασφυκτιά μέσα στην αιμομικτική κλειστοφο
βία ευθύς μόλις ένα αντικείμενο πολύ κοντά στη Μητέρα- 
Πράγμα -ένα πράγμα που δεν συνδέεται με το μητρικό Πράγ
μα μόνο μέσω ορισμένων αναχθέντων γνωρισμάτων αλλά προσ- 
δένεται άμεσα σε αυτό- εμφανίζεται στο πλαίσιο της φαν
τασίωσης. Εδώ συναντάμε πάλι τον παράδοξο ενδιάμεσο ρόλο 
της φαντασίωσης: πρόκειται για μια κατασκευή η οποία μας 
καθιστά ικανούς να αναζητήσουμε μητρικά υποκατάστατα αλ
λά ταυτοχρόνως αποτελεί μιαν οθόνη που μας προφυλάσσει από 
την υπερβολική εγγύτητα με το μητρικό Πράγμα, που μας κρα- 
τά σε απόσταση από αυτό. Θα ήταν λοιπόν λάθος να συμπε- 
ράνουμε ότι κάθε εμπειρικό, θετικά δεδομένο αντικείμενο θα 
μπορούσε να πάρει τη θέση του στο πλαίσιο της φαντασίωσης, 
αρχίζοντας έτσι να λειτουργεί ως αντικείμενο επιθυμίας: ορι
σμένα αντικείμενα (όσα βρίσκονται πολύ κοντά στο τραυματι
κό Πράγμα) αποκλείονται κατηγορηματικά από αυτό* αν κατά 
τύχη εισβάλουν στον χώρο της φαντασίωσης, το αποτέλεσμα 
είναι εξαιρετικά ενοχλητικό και αηδιαστικό: η φαντασίωση χά
νει τη συναρπαστική δύναμή της και μετατρέπεται σε αντικεί
μενο που προκαλεί ναυτία.

Και πάλι ο Χίτσκοκ, τη φορά αυτή στον Δεσμώτη τον ι?αγ- 
γον , μας προσφέρει ένα παράδειγμα μιας τέτοιας μετατροπής: 
ο ήρωας -ξανά ο Τζέημς Στιούαρτ-, παθιασμένα ερωτευμένος 
με τη Μαντλίν, την ακολουθεί σε ένα μουσείο όπου θαυμάζει 
την προσωπογραφία της Σάρλοτ, μιας προ πολλού πεθαμένης 
γυναίκας με την οποία ταυτίζεται. Για να του στήσει μια φάρ
σα, μια παλιά του φίλη (μητρική φιγούρα), μια ερασιτέχνης ζω
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γράφος, του κάνει μια δυσάρεστη έκπληξη: ζωγραφίζει ένα 
ακριβές αντίγραφο της προσωπογραφίας της Σάρλοτ με άσπρο 
δαντελωτό φόρεμα, ένα μπουκέτο κόκκινα λουλούδια στα γόνα
τά της και τα λοιπά* όμως στη θέση του εκθαμβωτικού προ
σώπου της Σάρλοτ βάζει το δικό της συνηθισμένο πρόσωπο με 
τα γυαλιά... το αποτέλεσμα είναι τρομακτικό και ο Στιούαρτ, 
καταθλιμμένος, απογοητευμένος και αηδιασμένος την εγκατα
λείπει. (Η ίδια διαδικασία απαντά και στην ταινία του Χίτσκοκ 
Ρεβέκκα , όπου η Τζόαν Φονταίν, για να γοητεύσει τον σύζυγό 
της, που υποθέτει ότι εξακολουθεί να είναι ερωτευμένος με τη 
νεκρή γυναίκα του, εμφανίζεται σε μια επίσημη δεξίωση με μια 
τουαλέτα που είχε κάποτε φορέσει η Ρεβέκκα σε μιαν ανάλογη 
περίσταση -το αποτέλεσμα είναι και πάλι γελοίο και ο σύζυ
γος τη διώχνει οργισμένος...)

Καθίσταται λοιπόν σαφές γιατί ο Λακάν ανέπτυξε το γρά
φημα της επιθυμίας αναφορικά με τον Άμλετ  του Σαίξπηρ: δεν 
αποτελεί άραγε, σε τελική ανάλυση, το δράμα της αποτυχημέ
νης έγκλησης; Στην αρχή, έχουμε την έγκληση στην καθαρό
τερη μορφή της: το φάντασμα του πατέρα-βασιλιά εγκαλεί τον 
Άμλετ-άτομο σε υποκείμενο -δηλαδή ο Άμλετ αυτοαναγνώρί- 
ζεται ως αποδέκτης της επιβεβλημένης εντολής ή αποστολής 
(να εκδικηθεί τον φόνο του πατέρα του)* όμως το φάντασμα 
του πατέρα συμπληρώνει αινιγματικά τη διαταγή με την παρά
κληση ο Άμλετ να μη βλάψει με κανέναν τρόπο τη μητέρα του. 
Και αυτό που εμποδίζει τον Άμλετ να πράξει, να περατώσει 
την επιβεβλημένη εκδίκηση, είναι ακριβώς η αντιμετώπιση του 
«Che vuoi?» της επιθυμίας του Άλλου: η κρίσιμη σκηνή ολό
κληρου του δράματος είναι ο σχοινοτενής διάλογος ανάμεσα 
στον Άμλετ και τη μητέρα του, όπου τον καταλαμβάνει η αμ
φιβολία όσον αφορά την επιθυμία της -Τ ι θέλει πραγματικά; 
Κι αν αυτή πραγματικά απολαμβάνει τη ρυπαρή, ασύδοτη σχέ
ση της με τον θείο; Συνεπώς τον Άμλετ δεν τον εμποδίζει η 
αναποφασιστικότητα όσον αφορά τη δική του επιθυμία* αυτό 
που τον κωλύει δεν είναι ότι «δεν ξέρει τι πραγματικά θέλει» 
-αυτό το ξέρει πολύ καλά: θέλει να πάρει εκδίκηση για τον



πατέρα του- αλλά η αμφιβολία σχετικά με την επιθυμία τού 
άλλου, η κατά μέτωπο επαφή με ένα κάποιο «Che υιιοί?» που 
αναγγέλλει την άβυσσο μιας τρομακτικής, βρομερής απόλαυσης. 
Εάν το 'Ονομα-του-Πατέρα λειτουργεί ως βαθμίδα έγκλησης, 
συμβολικής ταύτισης, η επιθυμία της μητέρας, με το αβυσσα
λέο «Che υΐίοί?» της, σηματοδοτεί ένα ορισμένο όριο όπου απο
τυγχάνει κάθε έγκληση.

Ο ασυνάρτητος Άλλος της jouissance
#

Φτάσαμε έτσι στην τέταρτη, τελευταία και πλήρη μορφή τού 
γραφήματος της επιθυμίας, όπου προστίθεται ένα νέο διάνυσμα 
της απόλαυσης [ jouissance] το οποίο τέμνει το διάνυσμα της 
συμβολικά δομημένης επιθυμίας:
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Πλήρες γράφημα
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Το πλήρες γράφημα χωρίζεται, λοιπόν σε δύο επίπεδα, τα 
οποία μπορούν να θεωρηθούν ως το επίπεδο του νοήματος και 
το επίπεδο της απόλαυσης. Το πρόβλημα με το πρώτο (κατώ
τερο) επίπεδο είναι πώς η διασταύρωση της σημαίνουσας αλυ
σίδας και μιας μυθικής πρόθεσης (Δ) παράγει την επίπτωση 
του νοήματος, με όλη την εσωτερική του άρθρωση: ο αναδρομι
κός χαρακτήρας του νοήματος, στον βαθμό που αποτελεί λει
τουργία του μεγάλου Άλλου -δηλαδή στον βαθμό που εξαρτάται 
από τη θέση του Άλλου, από τη συστοιχία των σημαινόντων 
[s(A)]‘ το φαντασιακό [ι(α)] και το συμβολικό [1(A)]- η ταύ
τιση του υποκειμένου βασισμένη σε τούτη την αναδρομική πα
ραγωγή νοήματος και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα με το (ανώ
τερο) δεύτερο επίπεδο είναι τι συμβαίνει όταν αυτό ακριβώς το 
πεδίο της τάξης του σημαίνοντος, του μεγάλου Άλλου, γίνεται 
διάτρητο, όταν το διαπερνά ένα προ-συμβολικό (πραγματικό) ρεύ
μα απόλαυσης -τ ι συμβαίνει όταν η προσυμβολική «ουσία», το 
σώμα ως υλοποιημένη, ενσαρκωμένη απόλαυση μπλέκεται στο 
δίκτυο του σημαίνοντος.

Το γενικό αποτέλεσμα είναι σαφές: καθώς φιλτράρεται μέ
σα από την κρησάρα του σημαίνοντος, το σώμα υποβάλλεται 
σε ευνουχισμό, εκκενώνεται από απόλαυση και επιβιώνει δια
μελισμένο και απονεκρωμένο. Με άλλα λόγια, η τάξη του ση
μαίνοντος (ο μεγάλος Άλλος) και αυτή της απόλαυσης (το 
Πράγμα ως ενσάρκωσή της) είναι ριζικά ετερογενείς, ασύμβα
τες* είναι δομικά αδύνατη η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ 
τους. 'Ετσι εξηγείται γιατί στην αριστερή πλευρά του ανώτε
ρου επιπέδου του γραφήματος -στο πρώτο σημείο διασταύρω
σης της απόλαυσης και του σημαίνοντος, (S$)- βρίσκουμε το 
σημαίνον της έλλειψης στον Άλλον, της ασυναρτησίας τού 
Άλλου: μόλις η απόλαυση διεισδύει στο πεδίο του σημαίνοντος, 
αυτό καθίσταται ασυνάρτητο, πορώδες, διάτρητο -η  απόλαυση 
είναι ό,τι δεν μπορεί να συμβολοποιηθεί, η παρουσία της στο 
πεδίο του σημαίνοντος μπορεί να διαγνωσθεί μόνον μέσω των 
τρυπών και των ασυναρτησιών αυτού του πεδίου, με συνέπεια 
το μόνο δυνατό σημαίνον της απόλαυσης να είναι το σημαίνον
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της έλλειψης στον Άλλον, το σημαίνον της ασυναρτησίας του.
Αποτελεί σήμερα κοινό τόπο ότι το λακανικό υποκείμενο εί

ναι διαιρεμένο, φραγμένο, ταυτόσημο με μιαν έλλειψη στη ση
μαίνουσα αλυσίδα. Εντούτοις, η πλέον ριζοσπαστική διάσταση 
της λακανικής θεωρίας δεν έγκειται στην αναγνώριση αυτού 
του γεγονότος αλλά στη συνειδητοποίηση ότι ο μεγάλος Άλ
λος, η ίδια η συμβολική τάξη είναι επίσης barre, φραγμένη από 
μια θεμελιώδη αδυνατότητα, δομημένη γύρω από έναν αδύνα
το/τραυματικό πυρήνα, γύρω από μια κεντρική έλλειψη. Δίχως 
αυτή την έλλειψη στον Άλλον, ο Άλλος θα ήταν μια κλειστή 
δομή, και ως μοναδική δυνατότητα ανοικτή για το υποκείμενο 
θα απέμενε η ριζική αλλοτρίωσή του σ’αυτόν. Είναι λοιπόν 
ακριβώς αυτή η έλλειψη στον Άλλον εκείνη που καθιστά το 
υποκείμενο ικανό να επιτύχει μιαν ορισμένη «απο-αλλοτρίω- 
ση», την οποία ο Λακάν αποκαλεί αποχωρισμό: όχι με την έν
νοια ότι το υποκείμενο βιώνει ότι τώρα το εμπόδιο της γλώσ
σας το χωρίζει διά παντός από το αντικείμενο, αλλά ότι το 
αντικείμενο είναι αποχωρισμένο από τον ίδιο τον Άλλον, ότι ο 
ίδιος ο Άλλος ((δεν το έχει», δεν κατέχει την τελική απάντηση 
-δηλαδή, ότι είναι και καθ’εαυτόν φραγμένος, επιθυμών* ότι 
υπάρχει επίσης μια επιθυμία του Άλλου. Αυτή η έλλειψη στον 
Άλλον δίνει στο υποκείμενο, ούτως ειπείν, έναν χώρο να ανα- 
πνεύσει, το καθιστά ικανό να αποφύγει την πλήρη αλλοτρίωση 
στο σημαίνον, όχι γεμίζοντας την έλλειψή του αλλά επιτρέπον- 
τάς του να ταυτίσει τον εαυτό του, η δική του έλλειψη, με την 
έλλειψη στον Άλλον.

Τα τρία επίπεδα του διανύσματος που κατεβαίνει στην αρι
στερή πλευρά του γραφήματος μπορούμε συνεπώς να τα συλ
λάβουμε σε συνάρτηση με τη λογική που ρυθμίζει τη διαδοχή 
τους. Πρώτα, έχουμε το (S^): το σύμβολο της έλλειψης του 
Άλλου, της ασυναρτησίας της συμβολικής τάξης όταν διεισδύει 
σ’αυτήν η jouissance: έπειτα, το $Οα, τη φόρμουλα της φαν
τασίωσης: η λειτουργία της φαντασίωσης είναι να χρησιμεύει 
ως οθόνη που συγκαλύπτει την εν λόγω ασυναρτησία* τέλος, 
το s(Α), την επίπτωση της σημασίας υπό την κυριαρχία τής
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φαντασίωσης: η φαντασίωση λειτουργεί ως ((απόλυτη σημα
σία» (Λακάν), συγκροτεί το πλαίσιο διαμέσου του οποίου βιώ- 
νουμε τον κόσμο ως συνεκτικό και έμπλεο νοήματος -ω ς a 
priori χώρο εντός του οποίου ανακύπτουν οι επιμέρους επιπτώ
σεις της σημασίας.

Το τελευταίο σημείο προς διασάφηση αφορά το γιατί, στο 
δεξιό σημείο της διασταύρωσης μεταξύ απόλαυσης και σημαί
νοντος, βρίσκουμε τη φόρμουλα της ορμής ($<>D). Είπαμε ήδη 
ότι το σημαίνον διαμελίζει το σώμα, ότι αδειάζει την απόλαυ
ση από το σώμα, αυτή όμως η «εκκένωση» (Ζακ-Αλαίν Μιλ- 
λέρ) ουδέποτε ολοκληρώνεται πλήρως' διάσπαρτα γύρω από 
την έρημο του συμβολικού Άλλου υπάρχουν πάντοτε μερικά 
υπολείμματα, οάσεις απόλαυσης αποκαλούμενες «ερωτογενείς ζώ
νες», θραύσματα που εξακολουθούν να διαπερνώνται από από
λαυση* και σ’αυτά ακριβώς τα απομεινάρια δένεται η φροϋδική 
ορμή: κυκλοφορεί και πάλλεται γύρω τους. Αυτές οι ερωτογε- 
νείς ζώνες συμβολίζονται με το D (συμβολικό αίτημα) επειδή 
δεν έχουν τίποτα το «φυσικό», το «βιολογικό»: το ποιο μέρος 
του σώματος θα επιβιώσει αφού ((εκκενωθεί από την απόλαυ
ση» δεν καθορίζεται από τη φυσιολογία αλλά από τον τρόπο με 
τον οποίο το σώμα έχει ανατμηθεί από το σημαίνον (όπως επι
βεβαιώνουν εκείνα τα υστερικά συμπτώματα όπου μέρη του 
σώματος τα οποία «κανονικά» αδειάζουν από απόλαυση, ερω- 
τοποιούνται εκ νέου -ο λαιμός, η μύτη...).

Θα μπορούσαμε ενδεχομένως, χρησιμοποιώντας την ύστερη 
θεωρητική εξέλιξη του Λακάν, να διακινδυνεύσουμε μιαν ανα
δρομική ανάγνωση της $<>D, ως φόρμουλας του sinthome: ως 
έναν επιμέρους σημαίνοντα σχηματισμό που διαπερνάται άμεσα 
από απόλαυση -δηλαδή ως την αδύνατη ζεύξη απόλαυσης και 
σημαίνοντος. Μια τέτοια ανάγνωση μας δίνει το κλειδί για το 
ανώτερο επίπεδο, το ανώτερο τετράγωνο του γραφήματος της 
επιθυμίας που αντιτίθεται στο κατώτερο τετράγωνο: αντί της 
φαντασιακής ταύτισης (της σχέσης μεταξύ φαντασιακού εγώ 
και της συγκροτησιακής του εικόνας, του ιδεώδους εγώ) εδώ 
έχουμε την επιθυμία (d) που υποστηρίζεται από μια φαντα
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σίωση ($Οα)* η λειτουργία της φαντασίωσης είναι να γεμίσει 
το άνοιγμα στον Άλλον, να συγκαλύψει την ασυναρτησία του 
-όπως, επί παραδείγματι, η συναρπαστική παρουσία ενός σε
ξουαλικού σεναρίου χρησιμεύει ως οθόνη για να συγκαλύψει την 
αδυνατότητα της σεξουαλικής σχέσης. Η φαντασίωση συγκα
λύπτει το γεγονός ότι ο Άλλος, η συμβολική τάξη, δομείται γύ
ρω από μια τραυματική αδυνατότητα, γύρω από κάτι που δεν 
μπορεί να συμβολοποιηθεί -δηλαδή γύρω από το πραγματικό 
τής jouissanee: μέσω της φαντασίωσης, η jouissanee εξημερώ
νεται, «εξευγενίζεται». Τι συμβαίνει λοιπόν με την επιθυμία αφού 
«διέλθουμε» τη φαντασίωση; Η απάντηση του Λακάν στις τε
λευταίες σελίδες του Σεμιναρίου XI, είναι η ορμή, εν τέλει η 
ορμή θανάτου: «πέραν της φαντασίωσης» δεν υπάρχει λαχτάρα 
ή κάποιο συγγενικό, υψηλό φαινόμενο* «πέραν της φαντασίω
σης» βρίσκουμε μόνον την ορμή, τον παλμό της γύρω από το 
sinthome. «Η διέλευση της φαντασίωσης» είναι συνεπώς αυ
στηρά σύστοιχη προς την ταύτιση με ένα sinthome.

«Διέλευση» της κοινωνικής φαντασίωσης

Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ολό
κληρο το ανώτερο (δεύτερο) επίπεδο του γραφήματος δείχνει τη 
διάσταση ((πέραν της έγκλησης»: ο αδύνατος ((τετραγωνισμός 
του κύκλου» της συμβολικής και/ή φαντασιακής ταύτισης πο
τέ δεν καταλήγει στην απουσία υπολοίπου. Τπάρχει πάντοτε 
ένα υπόλειμμα που διανοίγει τον χώρο για την επιθυμία και 
καθιστά τον Άλλον (τη συμβολική τάξη) ασυνάρτητο, οπότε η 
φαντασίωση αποτελεί προσπάθεια υπερκέρασης, απόκρυψης αυ
τής της ασυναρτησίας, αυτού του χάσματος στον Άλλον. Και τώ
ρα μπορούμε επιτέλους να επιστρέψουμε στην προβληματική 
της ιδεολογίας: μια κρίσιμη αδυναμία των μέχρι τούδε «(μετα)- 
στρουκτουραλιστικών» δοκιμίων στη θεωρία της ιδεολογίας, των 
εμπνευσμένων από την αλτουσεριανή θεωρία της έγκλησης, 
ήταν ότι περιορίζονταν στο κατώτερο επίπεδο, στο κατώτερο



210 ΜΕΡΟΣ ΔΕΤΤΕΡΟ -  Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

τετράγωνο του λακανικού γραφήματος της επιθυμίας -ότι επι
δίωκαν να συλλάβουν την αποτελεσματικότητα μιας ιδεολογίας 
αποκλειστικά μέσω των μηχανισμών της συμβολικής και της 
φαντασιακής ταύτισης. Η διάσταση ((πέραν της έγκλησης», η 
οποία παραμεριζόταν έτσι, διόλου δεν σχετίζεται με κάποιου εί
δους μη αναγώγιμη διασπορά και ποικιλομορφία της σημαίνου- 
σας διαδικασίας -με το γεγονός ότι η μετωνυμική ολίσθηση 
πάντοτε ανατρέπει κάθε σταθεροποίηση του νοήματος, κάθε 
((διαρραφή» των αιωρούμενων σημαινόντων (όπως θα φαινόταν 
σε μια «μεταστρουκτουραλιστική» προοπτική). «Πέραν της 
έγκλησης» βρίσκεται το τετράγωνο της επιθυμίας, της φαντα
σίωσης, της έλλειψης στον Άλλον και της ορμής που πάλλεται 
γύρω από κάποια ανυπόφορη υπεραπόλαυση.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τη θεωρία της ιδεολογίας; Εκ 
πρώτης όψεως, θα φαινόταν ότι το μόνο που προσιδιάζει στην 
ανάλυση της ιδεολογίας είναι το πώς λειτουργεί ως λόγος 
[discourse], το πώς ολοποιείται η σειρά των αιωρούμενων ση
μαινόντων, που μεταβάλλεται σε ένα ενοποιημένο πεδίο μέσω 
της παρέμβασης ορισμένων «κομβικών σημείων». Κοντολογίς: ο 
τρόπος με τον οποίο οι μηχανισμοί του λόγου συγκροτούν τρ πε
δίο του ιδεολογικού νοήματος' στην προοπτική αυτή, η απόλαυ- 
ση-σε-σημαίνον θα ήταν απλώς προϊδεολογική, άσχετη με την 
ιδεολογία ως κοινωνικό δεσμό. Όμως η περίπτωση του αποκα- 
λούμενου ((ολοκληρωτισμού» αποδεικνύει κάτι που ισχύει για 
κάθε ιδεολογία, για την ιδεολογία ως τέτοια: το ύστατο έρεισμα 
της ιδεολογικής επίπτωσης (του τρόπου με τον οποίο ένα ιδεο
λογικό δίκτυο σημαινόντων μάς «παγιδεύει») είναι ο α-νόητος, 
προϊδεολογικός πυρήνας της απόλαυσης. Στην ιδεολογία, ((δεν 
είναι τα πάντα ιδεολογία (δηλαδή ιδεολογικό νόημα)», όμως αυ
τό ακριβώς το πλεόνασμα αποτελεί το ύστατο έρεισμα της ιδεο
λογίας. Γ ι’αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο 
συμπληρωματικές διαδικασίες στην «κριτική της ιδεολογίας»:

-  η μία αρθρώνεται στο επίπεδο του λόγου [discourse]: πρό
κειται για τη «συμπτωματολογική ανάλυση» του ιδεολογι



3. «CHE VUOI?» 211

κού κειμένου η οποία επιφέρει την «αποδόμηση» της αυθόρ
μητης εμπειρίας του νοήματος του -αποδεικνύει, δηλαδή, ότι 
ένα δεδομένο ιδεολογικό πεδίο συνιστά αποτέλεσμα ενός μον
τάζ ετερογενών «αιωρούμενων σημαινόντων», της ολοποίη- 
σής τους μέσω της παρέμβασης ορισμένων «κομβικών ση
μείων».

-  η άλλη αποσκοπεί να αποσπάσει τον πυρήνα της απόλαυ
σης, να αρθρώσει τον τρόπο με τον οποίο -πέραν του πεδίου 
του νοήματος αλλά ταυτοχρόνως στο ίδιο το εσωτερικό του- 
μια ιδεολογία ενέχει, χειρίζεται, παράγει μια προϊδεολογική 
απόλαυση δομημένη στη φαντασίωση.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα αυτής της αναγκαιότητας να 
συμπληρωθεί η ανάλυση του λόγου με τη λογική της απόλαυ
σης, αρκεί να ξανακοιτάξουμε την ειδική περίπτωση της ιδεο
λογίας, την ενδεχομένως ακραιφνέστερη ενσάρκωσή της: τον 
αντισημιτισμό. Για να το θέσουμε χωρίς περιστροφές: «Η κοι
νωνία δεν υπάρχει» και ο Εβραίος είναι το σύμπτωμά της.

Στο επίπεδο της ανάλυσης του λόγου, δεν είναι δύσκολο να 
αρθρώσουμε το δίκτυο του συμβολικού επικαθορισμού που επεν
δύεται στη μορφή του Εβραίου. Καταρχάς, υπάρχει μια μετά
θεση: το βασικό κόλπο του αντισημιτισμού είναι να μεταθέτει 
τον κοινωνικό ανταγωνισμό στον ανταγωνισμό ανάμεσα σε έναν 
στιβαρό κοινωνικό ιστό, ένα κοινωνικό σώμα και στον Εβραίο 
ως τη δύναμη που το διαβρώνει, τη δύναμη της διαφθοράς. Έ 
τσι, ((αδύνατη», βασισμένη στον ανταγωνισμό δεν είναι η ίδια 
η κοινωνία, αφού η πηγή της διαφθοράς εντοπίζεται σε μιαν 
επιμέρους οντότητα, τον Εβραίο. Αυτή η μετάθεση καθίσταται 
δυνατή από τη σύνδεση των Εβραίων με τις οικονομικές υπο
θέσεις: η πηγή της εκμετάλλευσης και του ταξικού ανταγωνι
σμού δεν εντοπίζεται στη βασική σχέση μεταξύ εργατικής και 
κυρίαρχης τάξης αλλά στη σχέση ανάμεσα στις ((παραγωγικές» 
δυνάμεις (τους εργάτες, τους οργανωτές της παραγωγής...) και 
τους εμπόρους οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις ((παραγωγικές»
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τάξεις, αντικαθιστώντας την οργανική συνεργασία με την ταξι
κή πάλη.

Και βέβαια, την παραπάνω μετάθεση την υποβαστάζει η 
συμπύκνωση. Η μορφή του Εβραίου συμπυκνώνει αντιθετικά 
γνωρίσματα, γνωρίσματα τα οποία συνδέονται με τις κατώτε
ρες και με τις ανώτερες τάξεις: οι Εβραίοι υποτίθεται ότι είναι 
βρόμικοι και διανοούμενοι, ηδυπαθείς και ανίκανοι, και πάει λέ
γοντας. Συνεπώς, η μετάθεση αντλεί, τρόπον τινά, την ενέρ- 
γειά της από τη συμπύκνωση μιας σειράς ετερογενών ανταγω
νισμών στη μορφή του Εβραίου: του οικονομικού ανταγωνισμού 
(ο Εβραίος ως κερδοσκόπος), του πολιτικού (ο Εβραίος ως μη- 
χανορράφος, κάτοχος μυστικής εξουσίας), του ηθικοθρησκευτι- 
κού (ο Εβραίος ως διεφθαρμένος αντιχριστιανός), του σεξουαλι
κού (ο Εβραίος που αποπλανά τα αθώα κορίτσια μας)... Κον
τολογίς, εύκολα μπορεί να δειχθεί ότι η μορφή τού Εβραίου 
αποτελεί ένα σύμπτωμα με την έννοια ενός κωδικοποιημένου 
μηνύματος, ενός γρίφου, μιας παραμορφωμένης αναπαράστασης 
του κοινωνικού ανταγωνισμού* λύνοντας αυτή τη διεργασία της 
μετάθεσης/συμπύκνωσης, μπορούμε να προσδιορίσουμε το νόη
μά του.

Όμως αυτή η λογική της μεταφορικής-μετωνυμικής μετά
θεσης δεν αρκεί για να εξηγήσουμε πώς η μορφή του Εβραίου 
γραπώνει την επιθυμία μας* για να συλλάβουμε τη σαγηνευτι
κή του δύναμη οφείλουμε να συνυπολογίσουμε τον τρόπο με τον 
οποίο ο «Εβραίος» εισέρχεται στο πλαίσιο της φαντασίωσης 
που δομεί την απόλαυσή μας. Η φαντασίωση αποτελεί κατά 
βάση ένα σενάριο το οποίο γεμίζει τον κενό χώρο της θεμελια
κής αδυνατότητας, μιαν οθόνη που συγκαλύπτει ένα κενό. «Δεν 
υπάρχει σεξουαλική σχέση», και αυτή η αδυνατότητα γεμίζε
ται από το σαγηνευτικό φαντασιακό σενάριο - γ ι ’αυτό η φαν
τασίωση αποτελεί πάντοτε, σε τελική ανάλυση, μια φαντασίω
ση σεξουαλικής σχέσης ανάμεσα στα φύλα, μια σκηνοθεσία 
της. Ως τέτοια, τη φαντασίωση δεν θα πρέπει να την ερμη
νεύσουμε αλλά απλώς να τη «διέλθουμε»: το μόνο που έχουμε 
να κάνουμε είναι να βιώσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα «πίσω»
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από αυτήν, και ότι συγκαλύπτει ακριβώς αυτό το «τίποτα». 
(Πίσω από το σύμπτωμα όμως υπάρχουν πολλά, ένα ολόκληρο 
δίκτυο συμβολικού επικαθορισμού, και σε τούτο οφείλεται το 
γεγονός ότι το σύμπτωμα ενέχει την ερμηνεία του.)

Καθίσταται τώρα σαφές πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσου
με την παραπάνω έννοια της φαντασίωσης στο αμιγώς ιδεολο
γικό πεδίο: εδώ, επίσης «δεν υπάρχει ταξική σχέση», η κοινω
νία πάντοτε διαπερνάται από έναν ανταγωνιστικό διχασμό ο 
οποίος δεν μπορεί να ενσωματωθεί στη συμβολική τάξη. Και το 
διακύβευμα της κοινωνικοϊδεολογικής φαντασίωσης είναι να 
κατασκευάσει μια θέαση της κοινωνίας που υπάρχει, μιας κοι
νωνίας που δεν τη διχάζει καμία ανταγωνιστική διαίρεση, μιας 
κοινωνίας με οργανική, συμπληρωματική σχέση μεταξύ των με
ρών της. Τη σαφέστερη περίπτωση αποτελεί βέβαια η κορπο- 
ρατιστική εικόνα της κοινωνίας ως οργανικού Όλου, ως κοινω
νικού Σώματος όπου οι διαφορετικές τάξεις λειτουργούν σαν 
άκρα, μέλη, το καθένα εκ των οποίων συμβάλλει στο Όλον σύμ
φωνα με τη λειτουργία του -μπορούμε να πούμε ότι ((η Κοι
νωνία ως συγκεκροτημένο Σώμα» συνιστά τη θεμελιακή ιδεο
λογική φαντασίωση. Πώς λοιπόν να εξηγήσουμε την απόσταση 
ανάμεσα σε τούτη την κορπορατιστική εικόνα και την υφιστά
μενη κοινωνία, τη διχασμένη από ανταγωνιστικούς αγώνες; 
Προφανώς η απάντηση είναι ο Εβραίος: ένα εξωτερικό στοι
χείο, ένα ξένο σώμα το οποίο εισάγει τη διαφθορά στο υγιές 
κοινωνικό οικοδόμημα. Με λίγα λόγια, ο «Εβραίος» είναι ένα 
φετίχ που αρνιέται και ταυτοχρόνως ενσαρκώνει τη δομική 
αδυνατότητα της «Κοινωνίας»: ως εάν στη μορφή του Εβραίου 
να αποκτούσε θετική, απτή ύπαρξη η εν λόγω αδυνατότητα 
- γ ι ’αυτό η μορφή του σηματοδοτεί την έκρηξη της απόλαυσης 
στο κοινωνικό πεδίο.

Η έννοια της κοινωνικής φαντασίωσης αποτελεί συνεπώς 
αναγκαίο συμπλήρωμα της έννοιας του ανταγωνισμού: η φαν
τασίωση είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο καλύπτεται η 
ανταγωνιστική ρωγμή. Με άλλα λόγια, η φαντασίωση είναι 
ένα μέσο ώστε η ιδεολογία να λάβει εκ των προτέρων υπόψη
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της την ίδια την αποτυχία της. Η θέση του Λακλάου και της 
Μουφ ότι ((η Κοινωνία δεν υπάρχει», ότι το Κοινωνικό είναι 
πάντοτε ένα ασυνάρτητο πεδίο δομημένο γύρω από μια κατα
στατική αδυνατότητα, το οποίο διαπερνάται από έναν κεντρικό 
«ανταγωνισμό», αυτή η θέση συνεπάγεται ότι κάθε διαδικασία 
ταύτισης, η οποία μας αποδίδει μια καθορισμένη κοινωνικο- 
συμβολική ταυτότητα, είναι εν τέλει καταδικασμένη σε αποτυ
χία. Η λειτουργία της ιδεολογικής φαντασίωσης συνίσταται 
στην κάλυψη της ασυναρτησίας αυτής, του γεγονότος ότι «η 
Κοινωνία δεν υπάρχει», προκειμένου έτσι να μας αποζημιώσει 
για την αποτυχημένη ταύτιση.

Με τη μορφή τού «Εβραίου» ο φασισμός λαμβάνει υπόψη, 
αναπαριστά την ίδια του την αδυνατότητα: στη θετική του πα
ρουσία, δεν ενσαρκώνει παρά μόνο την απώτατη αδυνατότητα 
του ολοκληρωτικού σχεδίου, το εμμενές του όριο. Γ ι’αυτό, δεν 
αρκεί να θεωρήσουμε το ολοκληρωτικό σχέδιο ως αδύνατο, ου
τοπικό, ως ένα εγχείρημα εγκαθίδρυσης μιας εξ ολοκλήρου δια
φανούς και ομοιογενούς κοινωνίας. Το πρόβλημα είναι ότι, κα
τά κάποιον τρόπο, η ολοκληρωτική ιδεολογία το ξέρει αυτό, το 
αναγνωρίζει εκ των προτέρων: με τη μορφή τού «Εβραίου» πε
ρικλείει και αυτή τη γνώση στο οικοδόμημά της. Ολόκληρη η 
φασιστική ιδεολογία δομείται ως πάλη ενάντια στο στοιχείο 
εκείνο που καταλαμβάνει τη θέση της εμμενούς αδυνατότητας 
του ίδιου του φασιστικού σχεδίου: ο «Εβραίος» δεν είναι παρά 
μια φετιχιστική ενσάρκωση ενός θεμελιώδους μπλοκαρίσματος.

Η ((κριτική της ιδεολογίας» οφείλει, ως εκ τούτου, να ανα
στρέψει την αιτιώδη αλυσίδα έτσι όπως την αντιλαμβάνεται το 
ολοκληρωτικό βλέμμα: μακράν τού να αποτελεί το θετικό αίτιο 
του κοινωνικού ανταγωνισμού, ο «Εβραίος» απλώς ενσαρκώνει 
ένα ορισμένο μπλοκάρισμα -την αδυνατότητα που εμποδίζει 
την κοινωνία να επιτύχει την πλήρη ταυτότητά της ως κλει
στή, ομοιογενής ολότητα. Μακράν τού να αποτελεί το θετικό 
αίτιο της κοινωνικής αρνητικότητας, ο «Εβραίος» είναι ένα 
σημείο όπου η κοινωνική αρνητικότητα ως τέτοια αποκτά θε
τική ύπαρξη. Μπορούμε λοιπόν να προτείνουμε μιαν επιπλέον,
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\ συμπληρωματική τής προηγούμενης, διατύπωση του βασικού 
1 διαβήματος της «κριτικής της ιδεολογίας»: να διαγνώσει, σε 
\ ένα δεδομένο ιδεολογικό οικοδόμημα, το στοιχείο που, εντός του, 
\ αντιπροσωπεύει την ίδια του την αδυνατότητα. Η κοινωνία δεν 

εμποδίζεται να επιτύχει την πλήρη ταυτότητά της εξαιτίας των 
Εβραίων: εμποδίζεται από την ίδια την ανταγωνιστική της φύ
ση, από το δικό της εμμενές μπλοκάρισμα, και «προβάλλει» 
αυτή την εσωτερική αρνητικότητα στη μορφή του «Εβραίου». 
Με άλλα λόγια, ό,τι αποκλείεται από το Συμβολικό (από το 
πλαίσιο της κορπορατιστικής κοινωνικοσυμβολικής τάξης) επι
στρέφει στο Πραγματικό ως παρανοϊκή κατασκευή του «Ε
βραίου».2

Μπορούμε επίσης να διακρίνουμε πλέον πώς η ((διέλευση» 
της κοινωνικής φαντασίωσης είναι επίσης σύστοιχη προς την 
ταύτιση με ένα σύμπτωμα. Οι Εβραίοι σαφέστατα συνιστούν 
ένα κοινωνικό σύμπτωμα: το σημείο όπου ο εμμενής κοινωνι
κός ανταγωνισμός λαμβάνει θετική μορφή, αναδύεται στην κοι
νωνική επιφάνεια, το σημείο όπου καθίσταται εμφανές ότι η 
κοινωνία ((δεν λειτουργεί», ότι ο κοινωνικός μηχανισμός «τρί
ζει». Εάν τον κοιτάξουμε μέσα από το πλαίσιο της (κορπορα- 
τιστικής) φαντασίωσης, ο Εβραίος φαίνεται σαν ένας εισβολέ-

2. Θα μπορούσαμε, στο σημείο αυτό, να χρησιμοποιήσουμε τη διάκρι
ση που έχει επεξεργαστεί ο Κόβελ (Kovel, 1988), ανάμεσα σε ρατσισμό τής 
κυριαρχίας και ρατσισμό τής απέχθειας. Σ τη  ναζιστική ιδεολογία, όλες οι 
ανθρώπινες φυλές διαμορφώνουν ένα ιεραρχικό, αρμονικό Όλον (το «πεπρω
μένο» των Αρίων που βρίσκονται στην κορυφή είναι να άρχουν, ενώ ot Μαύ
ροι, οι Κινέζοι και οι υπόλοιποι οφείλουν να υπηρετούν) -όλες οι φυλές 
εκτός των Εβραίων: αυτοί δεν έχουν προσίδια θέση, η ίδια τους η «ταυτό
τητα» είναι ψευδεπίγραφη, συνίσταται στην παραβίαση των συνόρων, στο 
να εισάγουν αναταραχή, ανταγωνισμό, στο να αποσταθεροποιούν το κοινω
νικό οικοδόμημα. Ως τέτοιοι, οι Εβραίοι συνωμοτούν με άλλες φυλές και τις 
εμποδίζουν να ανεχθούν τη θέση που τους αντιστοιχεί -λειτουργούν ως κρυ
φός Κύριος ο οποίος αποσκοπεί στην παγκόσμια κυριαρχία: είναι το αντι- 
είδωλο των Αρίων, ένα είδος αρνητικού, διεστραμμένου σωσία, γ ι ’αυτό 
πρέπει να εξοντωθούν, ενώ οι άλλες φυλές πρέπει απλώς να εξαναγκαστούν 
να καταλάβουν τη θέση που τους ταιριάζει.
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ας που εισάγει έξωθεν αναστάτωση, αποσύνθεση και διαφθορά 
στο κοινωνικό οικοδόμημα -φαντάζει ως ένα θετικό αίτιο του 
οποίου ο αφανισμός θα μας καθιστούσε ικανούς να παλινορθώ- 
σουμε την τάξη, τη σταθερότητα και την ταυτότητα. Όταν 
όμως «διερχόμαστε τη φαντασίωση» οφείλουμε, με την ίδια κί
νηση, να ταυτιστούμε με το σύμπτωμα: να αναγνωρίσουμε στις 
αποδιδόμενες στον «Εβραίο» ιδιότητες το αναγκαίο προϊόν τού 
ίδιου μας του κοινωνικού συστήματος* στις «υπερβολές» που α
ποδίδονται στους «Εβραίους» οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την 
αλήθεια για τον εαυτό μας.

Ο Λακάν απέδωσε στον Μαρξ την επινόηση της έννοιας του 
συμπτώματος ακριβώς εξαιτίας μιας αντίστοιχης εννόησης των 
κοινωνικών «υπερβολών»: το μεγάλο επίτευγμα του Μαρξ ήταν 
ότι απέδειξε πως όλα τα φαινόμενα, τα οποία εμφανίζονται στην 
καθημερινή αστική συνείδηση ως απλές παρεκτροπές, ενδεχο- 
μενικές παραμορφώσεις και εκφυλισμοί της «κανονικής» λει
τουργίας της κοινωνίας (οι οικονομικές κρίσεις, ο πόλεμος και 
ούτω καθεξής) και, ως τέτοια, μοιάζουν καταργήσιμα χάρη στη 
βελτίωση του συστήματος, αποτελούν αναγκαία προϊόντα του 
-σημεία όπου αναδύεται η «αλήθεια», ο εμμενώς ανταγωνιστι
κός χαρακτήρας του συστήματος. ((Ταύτιση με το σύμπτωμα» 
σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε στις εν λόγω ((υπερβολές», στη 
διασάλευση της «κανονικής» ροής των πραγμάτων, το κλειδί 
που μας προσφέρει την πρόσβαση στην αληθινή λειτουργία της. 
Αυτό μοιάζει με την άποψη του Φρόυντ σύμφωνα με την οποία 
κλειδιά για τη λειτουργία του ανθρώπινου νου αποτελούσαν τα 
όνειρα, οι παραδρομές της γλώσσας και άλλα παρόμοια ((παθο
λογικά» φαινόμενα.
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Ανάμεσα στους δύο θανάτους

Η σύνδεση ανάμεσα στην ορμή θανάτου και τη συμβολική τά
ξη είναι μόνιμη στον Λακάν, αλλά μπορούμε να διακρίνουμε τα 
ποικίλα στάδια της διδασκαλίας του, με αναφορά στους διαφο
ρετικούς τρόπους συνάρθρωσης της ορμής θανάτου και του ση
μαίνοντος:

-  Στην πρώτη περίοδο (στο πρώτο Σεμινάριο, καθώς και στο 
γραπτό Λειτουργία και πεδίο της ομιλίας και της γλώσ
σας...), απαντά η εγελιανή φαινομενολογική ιδέα ότι η λέξη 
είναι ένας θάνατος, ένας φόνος του πράγματος: ευθύς μόλις η 
πραγματικότητα συμβολοποιείται, μόλις εγκλωβίζεται σε ένα 
συμβολικό δίκτυο, το ίδιο το πράγμα γίνεται περισσότερο πα
ρόν σε μια λέξη, στην έννοιά του, παρά στην άμεση φυσική 
πραγματικότητά του. Για την ακρίβεια, δεν μπορούμε να επι
στρέφουμε στην άμεση πραγματικότητα: ακόμα κι αν στρα
φούμε από τη λέξη στο πράγμα -από τη λέξη ((τραπέζι» στο 
τραπέζι στη φυσική του πραγματικότητα, για παράδειγμα- η 
εμφάνιση του τραπεζιού του ίδιου ήδη σημαδεύεται από μιαν 
ορισμένη έλλειψη -για να γνωρίσουμε τι είναι πραγματικά ένα 
τραπέζι, τι σημαίνει, θα πρέπει να καταφύγουμε στη λέξη η 
οποία συνεπάγεται μιαν απουσία του πράγματος.

-  Στη δεύτερη περίοδο (με τη λακανική ανάγνωση του ((Κλεμ
μένου γράμματος» του Πόε), η έμφαση στρέφεται από τη
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λέξη, την ομιλία, στη γλώσσα ως συγχρονική δομή, ως άνευ 
νοήματος αυτόνομο μηχανισμό που παράγει νόημα. Αν, κα
τά την πρώτη περίοδο, η λακανική έννοια της γλώσσας εξα
κολουθεί να είναι κατά βάση φαινομενολογική (ο Λακάν μο- 
νίμως επαναλαμβάνει ότι το πεδίο της ψυχανάλυσης είναι 
το πεδίο της σημασίας, la signification), εδώ έχουμε μια 
((στρουκτουραλιστική» σύλληψη της γλώσσας ως διαφορικού 
συστήματος στοιχείων. Τώρα η ορμή θανάτου ταυτίζεται με 
την ίδια τη συμβολική τάξη: για να χρησιμοποιήσουμε τα λό
για του Λακάν, ((δεν είναι άλλο από ένα προσωπείο της συμ
βολικής τάξης)). Κρίσιμη εδώ είναι η αντίθεση ανάμεσα στο 
φαντασιακό επίπεδο της εμπειρίας του νοήματος και στο 
άνευ νοήματος σημαίνον, τον σημαίνοντα μηχανισμό που την 
παράγει. Το φαντασιακό επίπεδο διέπεται από την αρχή 
της ηδονής, αποσκοπεί σε μια ομοιοστατική ισορροπία, και 
η συμβολική τάξη, με τον τυφλό αυτοματισμό της, πάντοτε 
διαταράσσει αυτή την ομοιόσταση: είναι «πέραν της αρχής 
της ηδονής». Όταν το ανθρώπινο ον παγιδεύεται στο δίκτυο 
του σημαίνοντος, αυτό το δίκτυο επενεργεί πάνω του νεκρω- 
τικά, το καθιστά μέρος μιας παράξενης αυτόματης τάξης 
που διασαλεύει τη φυσική ομοιοστατική ισορροπία του (μέ
σω καταναγκαστικής επανάληψης, για παράδειγμα).

-  Στην τρίτη περίοδο, κατά την οποία η κύρια έμφαση της δι
δασκαλίας τού Λακάν δίνεται στο Πραγματικό ως αδύνατο, 
η ορμή θανάτου αλλάζει πάλι ριζικά σημασία. Η αλλαγή 
αυτή μπορεί ευκολότερα να διαγνωσθεί μέσω της σχέσης 
ανάμεσα στην αρχή της ηδονής και τη συμβολική τάξη.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950, η αρχή της ηδο
νής ταυτιζόταν με το φαντασιακό επίπεδο: η συμβολική τά
ξη εννοούνταν ως περιοχή «πέραν της αρχής της ηδονής)). 
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 όμως (με το Σεμινά
ριο για την Ηθική της χρυχανάλυσης), είναι αντιθέτως η ίδια 
η συμβολική τάξη εκείνη που ταυτίζεται με την αρχή τής 
ηδονής: το «δομημένο σαν γλώσσα» ασυνείδητο, η «πρώτο-
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γενής του διαδικασία» της μετωνυμικής-μεταφορικής μετά
θεσης, κυβερνάται από την αρχή της ηδονής· πέραν αυτού 
δεν βρίσκεται η συμβολική τάξη αλλά ένας πραγματικός, 
τραυματικός πυρήνας. Για να τον κατονομάσει, ο Λακάν 
χρησιμοποιεί έναν φροϋδικό όρο: das Ding, το Πράγμα ως 
ενσάρκωση της αδύνατης jouissanee (ο όρος Πράγμα θα 
πρέπει να εκληφθεί εδώ με όλες τις συνδηλώσεις που δια
θέτει στο πεδίο της επιστημονικής φαντασίας τρόμου: το 
«Άλιεν» από την ομώνυμη ταινία είναι ένα προσυμβολικό, 
μητρικό Πράγμα par excellence).

Η συμβολική τάξη πασχίζει για την επίτευξη ομοιοστα- 
τικής ισορροπίας, αλλά στον πυρήνα της, ακριβώς στο κέν
τρο της, υπάρχει ένα παράξενο, τραυματικό στοιχείο το οποίο 
δεν μπορεί να συμβολοποιηθεί, να ενσωματωθεί στη συμβο
λική τάξη -το Πράγμα. Ο Λακάν έπλασε έναν νεολογισμό 
γ ι’αυτό: Uextimite -εξωτερική εσωτερικότητα ή εκ-σωτερι- 
κότητα, που χρησίμευσε ως τίτλος σε ένα από τα σεμινάρια 
του Ζακ-Αλαίν Μιλλέρ. Και τι είναι, σε τούτο το επίπεδο, 
η ορμή θανάτου; Ακριβώς το αντίθετο της συμβολικής τά
ξης: η δυνατότητα του ((δεύτερου θανάτου», ο ριζικός αφανι- 
σμός του συμβολικού ιστού χάρη στον οποίο συγκροτείται η 
αποκαλούμενη πραγματικότητα. Η ίδια η ύπαρξη της συμ
βολικής τάξης ενέχει μια δυνατότητα ριζικής απάλειψής της, 
((συμβολικού θανάτου» -όχι τον θάνατο του αποκαλούμενου 
((πραγματικού αντικειμένου» στο σύμβολό του, αλλά την 

°' εξάλειψη του ίδιου του σημαίνοντος δικτύου.

Αυτή η διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικά στάδια της διδασκα
λίας τού Λακάν δεν έχει μόνον αμιγώς θεωρητικό ενδιαφέρον 
αλλά και πολύ συγκεκριμένες συνέπειες για τον καθορισμό τής 
τελικής στιγμής της ψυχαναλυτικής θεραπείας:

-  Στην πρώτη περίοδο, όπου η έμφαση δίνεται στη λέξη ως 
μέσον της διυποκειμενικής αναγνώρισης της επιθυμίας, τα 
συμπτώματα συλλαμβάνονται ως λευκές κηλίδες, μη συμβο-
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λοποιημένα φαντασιακά στοιχεία της ιστορίας του υποκειμέ
νου, και η διαδικασία της ανάλυσης συνίσταται στη συμβολο
ποίησή τους, στην ενσωμάτωσή τους στο συμβολικό σύμπαν 
του υποκειμένου: η ανάλυση αποδίδει αναδρομικά νόημα σε 
ό,τι αρχικά αποτελούσε ένα άνευ νοήματος ίχνος. 'Ετσι, η τε
λική στιγμή της ανάλυσης φτάνει όταν το υποκείμενο είναι 
ικανό να αφηγηθεί στον Άλλον τη δική του ιστορία στη συ- 
νέχειά της* όταν η επιθυμία του έχει ενσωματωθεί, όταν έχει 
αναγνωριστεί στον «πλήρη λόγο [parole pleine]».

-  Στη δεύτερη περίοδο, κατά την οποία η συμβολική τάξη θε
ωρείται πως έχει μιαν απονεκρωτική επίπτωση στο υποκεί
μενο, πως του επιβάλλει μια τραυματική απώλεια -((συμβο
λικός ευνουχισμός» είναι βέβαια το όνομα αυτής της απώ
λειας, αυτής της έλλειψης-, η τελική στιγμή της ανάλυσης 
κατακτάται όταν το υποκείμενο είναι έτοιμο να δεχτεί αυτή 
τη θεμελιακή απώλεια, να συγκατανεύσει στον συμβολικό ευ
νουχισμό ως τίμημα για την πρόσβαση στην επιθυμία του.

-  Στην τρίτη περίοδο, έχουμε τον μεγάλο Άλλο, τη συμβολική 
τάξη, με ένα τραυματικό στοιχείο στο κέντρο του, και η λακα
νική θεωρία συλλαμβάνει τη φαντασίωση ως μια κατασκευή η 
οποία επιτρέπει στο υποκείμενο να συμβιβαστεί με τούτο τον 
τραυματικό πυρήνα. Στο επίπεδο αυτό, ως τελική στιγμή τής 
ανάλυσης ορίζεται «η διέλευση της φαντασίωσης [la traversee 
du fcintasme]»: όχι η συμβολική ερμηνεία της αλλά η εμπειρία 
του γεγονότος ότι το αντικείμενο της φαντασίωσης, με τη συ
ναρπαστική παρουσία του, απλώς γεμίζει μιαν έλλειψη, ένα κε
νό στον Άλλον. Δεν υπάρχει τίποτα ((πίσω» από τη φαντα
σίωση* η φαντασίωση αποτελεί μια κατασκευή, η λειτουργία 
της οποίας συνίσταται στο να κρύψει αυτό το κενό, αυτό το 
((τίποτα», δηλαδή την έλλειψη στον Άλλον.

Το κρίσιμο στοιχείο της τρίτης περιόδου της λακανικής διδα
σκαλίας είναι συνεπώς η μετατόπιση της έμφασης από το
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συμβολικό στο Πραγματικό. Για να την εννοήσουμε, ας πάρου
με την έννοια της «γνώσης στο Πραγματικό»: την ιδέα ότι η 
φύση γνωρίζει τους δικούς της νόμους και συμπερι?έρεται ανα- 
λόγως. Όλοι ξέρουμε την κλασική, αρχέτυπη σκηνή των κινοο- 
μένων σχεδίων: μια γάτα πλησιάζει στο χείλος τω γκρεμού 
αλλά δεν σταματά, συνεχίζει ήρεμα και, μολονότι ήδη θεωρεί
ται στο κενό, δίχως έδαφος κάτω από τα πό&α της, δεν πέ
φτει. Πότε πέφτει; Τη στιγμή που κοιτάζει κάτω και συνειδη
τοποιεί το γεγονός ότι κρέμεται στον αέρα. το ανόητο 
ατύχημα δείχνει πως όταν η γάτα περπατά αργά στον αέρα, εί
ναι ως εάν το Πραγματικό να είχε προς στιγμήν ςεχάσει τη 
γνώση του* όταν όμως η γάτα κοιτάζει τελικά κάτω, θυμάται 
ότι πρέπει να ακολουθήσει τους νόμους της φύσης, m  πέφτει. 
Πρόκειται κατά βάση για μια λογική όμοια μ’εκανη του προ- 
αναφερθέντος ονείρου, το οποίο εκθέτει ο Φρόυντ στην Ερμη
νεία των ονείρων, για τον πατέρα που δεν ξέρει fa είναι νε
κρός: και στην περίπτωση αυτή, επειδή δεν ξέρει ότι είναι νε
κρός, εξακολουθεί να ζει -πρέπει να του υπενθυμίσουν τον θά
νατό του ή, για να δώσουμε μια κωμική χροιά στην κατάστα
ση, εξακολουθεί να ζει επειδή έχει ξεχάσει να ττεθχνει. Τη φρά
ση memento mori θα πρέπει λοιπόν να την ερμηνεύσουμε έτσι: 
μην ξεχάσεις να πεθάνεις!

Τα παραπάνω μάς επαναφέρουν στη διάκριση ανάμεσα 
στους δύο θανάτους: εξαιτίας μιας έλλειψης γνώσης, ο πατέρας 
στο όνειρο του Φρόυντ εξακολουθεί να ζει, μώσνόπ είναι ήδη 
νεκρός. Κατά κάποιον τρόπο, καθένας πρέπει να πεβχνει δυο φο
ρές. Αυτή είναι η εγελιανή θεωρία της επανά)ηψης στην ιστο
ρία: όταν ο Ναπολέων ηττήθηκε για πρώτη φορά και εξορί
στηκε στον 'Ελβα, δεν ήξερε ότι ήταν ήδη νεκρός, fa. ο ιστο
ρικός του ρόλος έχει λήξει, και χρειαζόταν να τα; το υπενδύ
σουν μέσω της δεύτερης ήττας του στο Βατερλά -στο σημώ 
αυτό, όταν πέθανε για δεύτερη φορά, ήταν πράγμα?, νεκρός

Το έναυσμα για τούτη την ιδέα ενός δεύτερου θανάτου προ
έρχεται από τον Μαρκήσιο ντε Σαντ. Η σαδϋη ιδέα περί ενός 
ριζικού, απόλυτου εγκλήματος το οποίο απελευθερώνει τη δη-
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μιουργική δύναμη της φύσης, έτσι όπως την επεξεργάζεται ο 
Πάπας στον σχοινοτενή λόγο του στον πέμπτο τόμο της Ιον- 
λίέττας, ενέχει μια διάκριση ανάμεσα στους δύο θανάτους: στον 
φυσικό θάνατο, που μετέχει του φυσικού κύκλου της γένεσης 
και της φθοράς, της συνεχούς μεταβολής της φύσης, και στον 
απόλυτο θάνατο -την καταστροφή, την εκρίζωση του ίδιου του 
κύκλου, η οποία απελευθερώνει τη φύση από τους ίδιους τους 
νόμους της και ανοίγει τον δρόμο για την ex nihilo δημιουργία 
νέων μορφών ζωής. Αυτή η διαφορά ανάμεσα στους δύο θανά
τους μπορεί να συνδεθεί με τη σαδική φαντασίωση που απο
καλύπτεται στο γεγονός ότι, στο έργο του, το θύμα είναι, κα
τά μιαν ορισμένη έννοια, άφθαρτο: μπορεί να βασανιστεί επ’ 
άπειρον και να επιβιώσει, μπορεί να υπομείνει κάθε μαρτύριο 
και να εξακολουθήσει να διατηρεί την ομορφιά του. Ως εάν, πά
νω και πέρα από το φυσικό του σώμα (κομμάτι του κύκλου τής 
γένεσης και της φθοράς), και συνεπώς πάνω και πέρα από τον 
φυσικό του θάνατο, να είχε ένα άλλο σώμα, ένα σώμα φτιαγ
μένο από μιαν άλλη ουσία [substance], εξαιρούμενη από τον 
ζωτικό κύκλο -ένα υψηλό σώμα (Bozovic, 1988).

Στις μέρες μας, μπορούμε να ανιχνεύσουμε την ίδια φαντα
σίωση σε ποικίλα προϊόντα της ((μαζικής κουλτούρας», όπως 
παραδείγματος χάριν στα κινούμενα σχέδια. Ας ρίξουμε μια μα
τιά στον Τομ και τον Τζέρρυ, τον γάτο και το ποντίκι. Ο κα
θένας αντιμετωπίζει τρομερές αναποδιές: ο γάτος μαχαιρώνε
ται, δυναμίτης εκρήγνυται στην τσέπη του, τον πατά οδο
στρωτήρας και το σώμα του ισοπεδώνεται, και πάει λέγοντας' 
κι όμως, στην επόμενη σκηνή εμφανίζεται με το κανονικό του 
σώμα, οπότε το παιχνίδι ξαναρχίζει -σαν να διέθετε ένα άλλο, 
άφθαρτο σώμα. Ένα άλλο παράδειγμα μάς το δίνουν τα βιντεο
παιχνίδια, όπου κυριολεκτικά έχουμε να κάνουμε με τη διαφο
ρά ανάμεσα στους δύο θανάτους: ο κοινός κανόνας τέτοιων παι- 
χνιδιών προβλέπει ότι ο παίκτης (ή, για την ακρίβεια, η μορ
φή που τον εκπροσωπεί στο παιχνίδι) διαθέτει κάμποσες ζωές, 
συνήθως τρεις· τον απειλεί κάποιος κίνδυνος -ένα τέρας που 
μπορεί να τον φάει, ας πούμε, που αν τον πιάσει, χάνει τη ζωή
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του- αν όμως φτάσει δεξιοτεχνικά στον στόχο του, κερδίζει μία 
ή πολλές επιπλέον ζωές. Η όλη λογική τέτοιων παιχνιδιών βα
σίζεται συνεπώς στη διαφορά ανάμεσα στους δύο θανάτους: 
ανάμεσα στον θάνατο όπου χάνω μία από τις ζωές μου και 
στον ύστατο θάνατο όπου χάνω το ίδιο το παιχνίδι.

Ο Λακάν συλλαμβάνει την εν λόγω διαφορά ως διαφορά ανά
μεσα στον πραγματικό (βιολογικό) θάνατο και τη συμβολοποί
ησή του, το ((ξεκαθάρισμα των λογαριασμών», την περάτωση 
του συμβολικού πεπρωμένου (παράδειγμά της αποτελεί η επι
θανάτια εξομολόγηση στον Καθολικισμό). Αυτό το χάσμα μπο
ρεί να συμπληρωθεί πολλαχώς* μπορεί να περιέχει είτε υψηλή 
ομορφιά είτε φοβερά τέρατα: στην περίπτωση της Αντιγόνης, ο 
συμβολικός της θάνατος, ο αποκλεισμός της από τη συμβολι
κή κοινότητα της πόλης, προηγείται του πραγματικού θανάτου 
της και εμποτίζει τον χαρακτήρα της με υψηλή ομορφιά* το 
φάντασμα του πατέρα του Άμλετ αντιπροσωπεύει την αντίθε
τη περίπτωση, τον πραγματικό θάνατο που δεν συνοδεύεται 
από τον συμβολικό, δίχως το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών, 
και γ ι’αυτό επιστρέφει ως φοβερό φάντασμα μέχρι να εξοφλη
θεί το χρέος του.

Αυτή η θέση «ανάμεσα στους δύο θανάτους», μια θέση 
υψηλής ομορφιάς όσο και τρομακτικών τεράτων, είναι ο τόπος 
τού das Ding, του πραγματικού-τραυματικού πυρήνα στο μέσον 
της συμβολικής τάξης. Τη θέση αυτή τη διανοίγει η σύμβολο - 
ποίηση/ιστορικοποίηση: η διαδικασία της ιστορικοποίησης συ
νεπάγεται έναν κενό τόπο, έναν μη ιστορικό πυρήνα γύρω από 
τον οποίο αρθρώνεται το συμβολικό δίκτυο. Με άλλα λόγια, η 
ανθρώπινη ιστορία διαφέρει από τη ζωική εξέλιξη ακριβώς ε
πειδή αναφέρεται σε τούτη τη μη ιστορική θέση, η οποία δεν 
επιδέχεται συμβολοποίηση, μολονότι παράγεται αναδρομικά από 
την ίδια τη συμβολοποίηση: ευθύς μόλις η «ωμή», προσυμβολι- 
κή πραγματικότητα συμβολοποιείται/ιστορικοποιείται, «απο
κρύπτει», απομονώνει την κενή, «αχώνευτη» θέση του Πράγ
ματος.

Αυτή η αναφορά στην κενή θέση του Πράγματος μας επι
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τρέπει να συλλάβουμε τη δυνατότητα ενός απόλυτου αφανισμού 
του δικτύου του σημαίνοντος: τον «δεύτερο θάνατο», τον ριζικό 
αφανισμό της κυκλικής κίνησης της φύσης, μπορούμε να τον 
συλλάβουμε μόνον εφόσον αυτή η κυκλική κίνηση έχει ήδη 
συμβολοποιηθεί/ιστορικοποιηθεί, εφόσον βρίσκεται εγγεγραμμέ
νη, εγκλωβισμένη στο συμβολικό δίχτυ -ο απόλυτος θάνατος, 
η ((καταστροφή του σύμπαντος», πάντοτε αποτελεί καταστρο
φή του συμβολικού σύμπαντος. Η φροϋδική ορμή θανάτου δεν 
είναι παρά η ακριβής θεωρητική έννοια για τούτη τη σαδική ιδέα 
του ((δεύτερου θανάτου» -η  δυνατότητα του ολικού «σβησίμα
τος» της ιστορικής παράδοσης την οποία διανοίγει η ίδια η 
διαδικασία συμβολοποίησης/ιστορικοποίησης ως ριζικό, αυτοκα- 
ταστροφικό όριό της.

Σε ολόκληρη την ιστορία του μαρξισμού, ενδεχομένως να 
υπάρχει μόνον ένα σημείο όπου αγγίχτηκε αυτός ο μη ιστορι
κός, «εκ-σωτερικός» πυρήνας της ιστορίας -όπου ο στοχασμός 
περί ιστορίας οδηγήθηκε στην ορμή θανάτου ως βαθμό μηδέν 
του: Οι θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας, το τελευταίο 
κείμενο του Βάλτερ Μπένγιαμιν, ((συνοδοιπόρου» της Σχολής 
της Φρανκφούρτης. Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι ο 
Μπένγιαμιν, μοναδική περίπτωση στον μαρξισμό, συνέλαβε την 
ιστορία ως κείμενο, ως μια σειρά συμβάντων που «θα έχουν γ ί
νει» -το  νόημά τους, η ιστορική τους διάσταση αποφασίζονται 
έπειτα, μέσω της εγγραφής τους στο συμβολικό δίκτυο.

Η  επανάσταση ως επανάληψη

Οι ίδιες οι Θέσεις του Μπένγιαμιν καταλαμβάνουν μιαν «εκ- 
σωτερική» θέση* μοιάζουν σαν ένα ξένο σώμα που ανθίσταται 
στην ένταξή του όχι μόνον στο πλαίσιο της Σχολής της Φρανκ
φούρτης αλλά και στην ίδια τη συνέχεια της σκέψης τού 
Μπένγιαμιν. Η εξέλιξη του Μπένγιαμιν γίνεται συνήθως αντι
ληπτή ως μια βαθμιαία προσέγγιση του μαρξισμού* σ’αυτό το 
συνεχές, οι Θέσεις εισάγουν μια ξεκάθαρη τομή: εκεί, στο τέ
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λος ακριβώς της ιστορικής (και φυσικής) δραστηριότητάς του, 
αναδύεται αίφνης το πρόβλημα της θεολογίας. Ο ιστορικός υλι
σμός μπορεί να θριαμβεύσει μόνο αν «προσλάβει στην υπηρε
σία του τη θεολογία». Ας παραθέσουμε την πρώτη θέση:

Λέγεται πως υπήρξε ένα αυτόματο κατασκευασμένο με 
τέτοιον τρόπο ώστε να απαντά στην οποιαδήποτε κίνηση ε
νός σκακιστή και να εξασφαλίζει έτσι τη νίκη. Ένα ανδρεί
κελο με τουρκική περιβολή και με τον ναργιλέ οτο στόμα 
καθόταν μπροστά σε μια σκακιέρα τοποθετημένη σ’ ένα ευ
ρύχωρο τραπέζι. Ένα σύστημα κατόπτρων δημιουργούσε 
την ψευδαίσθηση πως το τραπέζι είναι διαφανές απ’όλες 
τις πλευρές. Στην πραγματικότητα καθόταν στο εσωτερι
κό του ένας καμπούρης νάνος μεγάλος σκακιστής που κι
νούσε το χέρι του ανδρείκελου με νήματα. Μπορούμε να φαν
ταστούμε ένα φιλοσοφικό ανάλογο αυτής της διάταξης. Το 
ανδρείκελο που ονομάζεται «ιστορικός υλισμός» μπορεί να 
κερδίζει πάντα. Είναι απόλυτα σε θέση ν’αναμετρηθεί με 
τον οποιονδήποτε, αν προσλάβει στην υπηρεσία του τη θεο
λογία, η οποία, ως γνωστόν, είναι σήμερα μικρή και άσχη
μη και οφείλει να παραμείνει αθέατη. (Benjamin, 1969, σ.
253 / ελλ. μτφρ. σσ. 32-33)

Σε τούτο το απόσπασμα, εντυπωσιάζει η αντίθεση ανάμεσα 
στην αλληγορία, που διαμορφώνει το πρώτο μέρος της θέσης, 
και στην ερμηνεία της, στο δεύτερο μέρος. Στην ερμηνεία, εί
ναι ο ιστορικός υλισμός εκείνος που «προσλαμβάνει στην υπη
ρεσία του τη θεολογία», ενώ στην ίδια την αλληγορία, η θεο
λογία («ένας καμπούρης νάνος») καθοδηγεί το ανδρείκελο -τον 
«ιστορικό υλισμό»- χρησιμοποιώντας νήματα από μέσα. Πρό
κειται βέβαια για την αντίθεση ανάμεσα στην αλληγορία και 
την ερμηνεία της, και εν τέλει ανάμεσα στο σημαίνον και το 
σημαινόμενο, το οποίο ισχυρίζεται ότι «προσλαμβάνει στην 
υπηρεσία του» το σημαίνον ως εργαλείο του αλλά σύντομα βρί
σκεται μπλεγμένο στο δίκτυό του. Τα δύο διαφορετικα επιπε-
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δα διασχίζουν έτσι το ένα το άλλο: η τυπική δομή της αλλη
γορίας του Μπένγιαμιν λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο 
με το «περιεχόμενό» της, όπως η θεολογία στη σχέση της με 
τον ιστορικό υλισμό, ο οποίος ισχυρίζεται ότι απλώς την προ
σλαμβάνει στην υπηρεσία του αλλά μπλέκεται ολοένα και πε
ρισσότερο στα νήματά της επειδή -αν μπορεί να μας επιτραπεί 
αυτή η Vorlust-  η «θεολογία» κατονομάζει εδώ τη βαθμίδα τού 
σημαίνοντος.

Ας προχωρήσουμε όμως βήμα βήμα: πώς θα πρέπει να συλ
λάβουμε τη θεολογική διάσταση στην οποία αναφέρεται ο Μπέν- 
γιαμιν; Η «θεολογία» ανακοινώνει εδώ μια μοναδική εμπειρία, 
στην οποία παραπέμπει το ακόλουθο απόσπασμα, δημοσιευμέ
νο μετά τον θάνατο του Μπένγιαμιν: «Στο Eingedenken, έχου
με μια εμπειρία η οποία μας απαγορεύει να συλλάβουμε την 
ιστορία κατά τρόπο θεμελιακά α-θεολογικό.» Δεν μπορούμε 
να μεταφράσουμε αυτό το Eingedenken απλώς ως ((ενθύμηση» 
ή «ανάμνηση»* εξίσου ανεπαρκής είναι και η πιο κυριολεκτι
κή μετάφραση, «να μεταθέτεις τον εαυτό σου στις σκέψεις/σε 
κάτι».

Μολονότι εδώ διακυβεύεται ένα είδος «ιδιοποίησης του πα
ρελθόντος», δεν μπορούμε να συλλάβουμε επαρκώς το Ein
gedenken εάν παραμείνουμε στο πεδίο της ερμηνευτικής -ο 
στόχος του Μπένγιαμιν αντιτίθεται αρκετά στη βασική οδηγία 
της ερμηνευτικής κατανόησης («να τοποθετούμε το ερμηνευό
μενο κείμενο στην ολότητα της εποχής του»). Αυτό που έχει 
στο νου του ο Μπένγιαμιν, αντιθέτως, είναι η απομόνωση ενός 
στοιχείου του παρελθόντος από το συνεχές της ιστορίας (((απο
σπά μια συγκεκριμένη ζωή από μια εποχή ή ένα συγκεκριμέ
νο έργο από το έργο μιας ζωής» -Θέση XVII)* πρόκειται για ένα 
ερμηνευτικό διάβημα του οποίου η αντίθεση προς την ερμηνευ
τική ανακαλεί τη φροϋδική αντίθεση μεταξύ ερμηνείας en de
tail* και ερμηνείας en masse**: ((Εκείνο στο οποίο θα πρέπει

* Λεπτομερώς, καταλεπτώς. (Σ.τ.μ.)
** Συλλήβδην. (Σ.τ.μ.)
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να επιστήσουμε την προσοχή μας δεν είναι το όνειρο ως όλον, 
αλλά τα χωριστά κομμάτια του περιεχομένου του» (Freud, 
1977, σ. 178).

Αυτή η άρνηση της ερμηνευτικής προσέγγισης διόλου δεν 
σχετίζεται με μιαν απλή «παλινδρόμηση» στην προερμηνευτική 
αφέλεια: το ζήτημα δεν είναι να «συνηθίσουμε το παρελθόν» 
αφαιρώντας την τωρινή ιστορική θέση μας, τον τόπο απ’όπου 
μιλάμε. To Eingedenken σίγουρα συνιστά μιαν ιδιοποίηση του 
παρελθόντος η οποία είναι «ιδιοτελής», προκατειλημμένη υπέρ 
της καταπιεσμένης τάξης: «Αρθρώνω ιστορικά τα περασμένα 
δεν σημαίνει πως τα γνωρίζω “όπως ακριβώς υπήρξαν”» (Θέ
ση VI) ... «Όχι ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι αλλά η ίδια η αγω- 
νιζόμενη τάξη είναι η παρακαταθήκη της ιστορικής γνώσης» 
(Θέση XII).*

Εντούτοις, θα παραποιούσαμε το νόημα των παραπάνω γραμ
μών αν τις ερμηνεύαμε προς την κατεύθυνση μιας νιτσεϊκής 
ιστοριογραφίας, μιας «θέλησης για δύναμη ως ερμηνεία», ως το 
δικαίωμα του νικητή να «γράφει τη δική του ιστορία», να επι
βάλλει την «προοπτική» του -θεωρώντας τες ως ένα είδος 
αναφοράς στην πάλη μεταξύ των δύο τάξεων, της κυρίαρχης 
και της καταπιεσμένης, για το «ποιος θα γράψει την ιστορία». 
Ενδεχομένως τα πράγματα να έχουν έτσι για την κυρίαρχη τά
ξη, σίγουρα όμως όχι για την καταπιεσμένη* μεταξύ των δύο, 
υπάρχει μια θεμελιώδης ασυμμετρία την οποία ο Μπένγιαμιν 
επισημαίνει μέσω δύο τρόπων της χρονικότητας: του κενού, 
ομοιογενούς χρόνου της συνέχειας (ο οποίος προσιδιάζει στη δε
σπόζουσα, επίσημη ιστοριογραφία) και του ((γεμάτου» χρόνου 
της ασυνέχειας (που ορίζει τον ιστορικό υλισμό).

Το παραδοσιακό ιστοριογραφικό βλέμμα, περιοριζόμενο στο 
((όπως ακριβώς υπήρξαν» τα περασμένα, συλλαμβάνοντας την 
ιστορία ως κλειστή, ομοιογενή, ευθύγραμμη, συνεχή διαδοχή 
συμβάντων, είναι a priori, μορφικά, το βλέμμα ((εκείνων που

* Μετάφραση από την αγγλική έκδοση του κειμένου του Μπένγιαμιν. 
(Σ.τ.μ.)
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νίκησαν»: βλέπει την ιστορία ως μια κλειστή συνέχεια «προό
δου» που οδηγεί στο βασίλειο εκείνων που κυριαρχούν σήμερα. 
Δεν λαμβάνει υπόψη ό,τι αηέτνχε στην ιστορία, ό,τι θα πρέπει 
να αρνηθούμε προκειμένου να εγκαθιδρυθεί το συνεχές όσων 
«πραγματικά συνέβησαν». Η δεσπόζουσα ιστοριογραφία γράφει 
μια ((θετική» ιστορία μεγαλειωδών επιτευγμάτων και πολιτι
στικών θησαυρών, ενώ ο ιστορικός υλιστής

τους εξετάζει αποστασιοποιημένα. Γιατί δεν μπορεί να ανα- 
λογίζεται χωρίς φρίκη την καταγωγή όλων ανεξαρτήτως 
των πολιτιστικών θησαυρών που έχει μπροστά του. Δεν 
οφείλουν την ύπαρξή τους μόνο στον κόπο των μεγαλοφυϊ- 
ών που τους δημιούργησαν αλλά και στον ανώνυμο μόχθο 
των σύγχρονών τους. Δεν μαρτυρούν ποτέ επιτεύγματα 
πολιτισμού χωρίς συγχρόνως να μαρτυρούν βαρβαρότητα. 
(Θέση VII)

Σε αντίθεση με τη θριαμβευτική παρέλαση των νικητών την 
οποία εκθέτει η επίσημη ιστοριογραφία, η καταπιεσμένη τάξη 
ιδιοποιείται το παρελθόν εφόσον είναι ((ανοικτό», στον βαθμό 
που η «επιθυμία λύτρωσης» ήδη ενεργεί σ’αυτό -δηλαδή ιδιο
ποιείται το παρελθόν στον βαθμό που ήδη εμπεριέχει τη διά
σταση του μέλλοντος, με τη μορφή όσων απέτυχαν, όσων εξα
φανίστηκαν: ((Το παρελθόν φέρει έναν χρονικό δείκτη που το 
αναφέρει στη λύτρωση» (Θέση II).

Για να ολοκληρωθεί η ιδιοποίηση αυτής της αποσιωπημένης 
διάστασης του παρελθόντος στο μέτρο που ήδη περιέχει το 
μέλλον -το μέλλον της δικής μας επαναστατικής πράξης η 
οποία, διαμέσου της επανάληψης, λυτρώνει αναδρομικά το πα
ρελθόν (((οι προγενέστερες γενεές έχουν ορίσει κρυφά να συναν
τηθούν με τη δική μας... η εποχή μας στη Γη ήταν αναμενό
μενη» [Θέση II])- θα πρέπει να διακόψουμε τον συνεχή ρου 
της ιστορικής ανάπτυξης και να κάνουμε το ((άλμα τίγρης προς 
το παρελθόν» (Θέση XTV). Μόνον εδώ φτάνουμε στη θεμελιώ
δη ασυμμετρία ανάμεσα στον ιστοριογραφικό εξελικτισμό, ο



1· οποίος περιγράφει τη συνεχή κίνηση της ιστορίας, και τον ιστο
ί, ρικό υλισμό:
II:

Στον ιστορικό υλιστή είναι απαραίτητη η έννοια ενός πα
ρόντος που δεν αποτελεί μετάβαση αλλά όπου ο χρόνος στα
ματά και μένει ακίνητος. Γιατί αυτή η έννοια ορίζει ακρι
βώς το παρόν όπου ο ιστορικός υλιστής γράφει ιστορία για 
λογαριασμό του. (Θέση XVI)

Η νόηση δεν είναι μόνον η κίνηση των σκέψεων αλλά και 
η ακινητοποίησή τους. Όταν η σκέψη σταματά ξαφνικά σε 
μια συγκυρία κορεσμένη με εντάσεις τής προξενεί ένα τράν
ταγμα με αποτέλεσμα [η τελευταία] να αποκρυσταλλώνε
ται σε μονάδα. Ο ιστορικός υλιστής προσεγγίζει ένα ιστο
ρικό αντικείμενο μόνο και μόνο όταν αυτό τού εμφανίζεται 
ως μονάδα. Διαβάζει αυτή τη δομή ως το σημείο μιας μεσ
σιανικής ακινητοποίησης του ιστορικού γίγνεσθαι, μ ’άλλα 
λόγια μιας επαναστατικής ευκαιρίας στον αγώνα υπέρ τού 
καταπιεσμένου παρελθόντος. (Θέση XVII)

Στο σημείο αυτό, ανακύπτει η πρώτη έκπληξη: εκείνο που χα
ρακτηρίζει και διακρίνει τον ιστορικό υλισμό -κατ’αντιδιαστο
λή προς τη μαρξιστική δόξα σύμφωνα με την οποία οφείλουμε 
να συλλάβουμε τα συμβάντα στην ολότητα της αλληλοσύνδε- 
σής τους και στη διαλεκτική τους κίνηση- είναι η ικανότητά 
του να σταματά, να ακινητοποιεί την ιστορική κίνηση και να 
απομονώνει τη λεπτομέρεια από την ιστορική της ολότητα.

Ακριβώς ετούτη η αποκρυστάλλωση, ετούτο το ((πάγωμα» 
της κίνησης σε μια μονάδα, αναγγέλλει τη στιγμή της ιδιοποί
ησης του παρελθόντος: η μονάδα είναι μια τωρινή στιγμή με 
την οποία συνδέεται άμεσα -παρακάμπτοντας τη συνεχή γραμ
μή της εξέλιξης- το παρελθόν: η σύγχρονη επαναστατική κα
τάσταση που αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως επανάληψη πε
ρασμένων αποτυχημένων καταστάσεων, ως αναδρομική ((λύ
τρωσή» τους μέσω της επιτυχίας του δικού της εγχειρήματος. 
Το ίδιο το παρελθόν «είναι γεμάτο παρόν», η στιγμή της επα-
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ναστατικής ευκαιρίας δεν αποφασίζει μόνον για τη μοίρα τής 
τωρινής επανάστασης αλλά και γ ι’αυτή όλων των περασμένων 
αποτυχημένων επαναστατικών προσπαθειών:

Για τον ιστορικό υλισμό είναι σημαντικό ν’αποτυπώνει την 
εικόνα του παρελθόντος έτσι όπως τη δέχεται το απροετοί
μαστο ιστορικό υποκείμενο τη στιγμή του κινδύνου. Ο κίν
δυνος απειλεί το περιεχόμενο της παράδοσης όσο και τους 
αποδέκτες του. (Θέση VI)

Το ενδεχόμενο να ηττηθεί η τωρινή επανάσταση θέτει σε κίν
δυνο το ίδιο το παρελθόν, διότι η τωρινή επαναστατική συγκυ
ρία λειτουργεί ως συμπύκνωση περασμένων χαμένων ευκαιριών 
που επαναλαμβάνονται στην τωρινή επανάσταση:

Η ιστορία αποτελεί αντικείμενο μιας κατασκευής τής ο
παίας ο τόπος δεν είναι ο ομοιογενής και κενός χρόνος αλ
λά ο χρόνος που πληρούται από τωρινό χρόνο. 'Ετσι η αρ
χαία Ρώμη υπήρξε για τον Ροβεσπιέρο ένα παρελθόν γεμά
το τωρινό χρόνο που ο ίδιος απέσπασε από το ιστορικό συ
νεχές. Η Γαλλική Επανάσταση κατανοούσε τον εαυτό της 
ως μία Ρώμη που ξανάρθε. Επανέφερε την αρχαία Ρώμη 
όπως ακριβώς η μόδα επαναφέρει ενδυμασίες του παρελθόν
τος. (Θέση XTV)

Για τους εξοικειωμένους με τη φροϋδική πρόταση ότι «το ασυ
νείδητο βρίσκεται εκτός χρόνου», το παράθεμα τα λέει όλα: αυ
τός ο «πλήρης» χρόνος, αυτό το «άλμα τίγρης στο παρελθόν», 
με το οποίο είναι επιφορτισμένο το επαναστατικό παρόν, ανα
κοινώνει τον καταναγκασμό επανάληψης. Το σταμάτημα της 
ιστορικής κίνησης, η αναστολή της χρονικής συνέχειας που 
αναφέρει ο Μπένγιαμιν, αντιστοιχούν επακριβώς στο «βραχυ
κύκλωμα» μεταξύ ενεστώτος και παρελθόντος λόγου, η οποία 
χαρακτηρίζει την κατάσταση της μεταβίβασης:



V- / " j ",[.·. Γιατί μεταβάλλεται η ανάλυση τη στιγμή που αναλύεται η 
£·· κατάσταση της μεταβίβασης μέσω της αναπόλησης μιας 

παλαιάς κατάστασης, όταν το υποκείμενο σχετιζόταν με 
ένα αντικείμενο εντελώς διαφορετικό, ένα αντικείμενο που δεν 
μπορεί να αφομοιωθεί στο παρόν αντικείμενο; Επειδή ο 
ενεστώς λόγος, όπως ο παρελθών, είναι τοποθετημένος μέ
σα σε μια χρονική παρένθεση, σε μια μορφή χρόνου, αν 
μπορώ να το θέσω έτσι. Καθώς η παραλλαγή του χρόνου 
είναι ταυτόσημη, ο λόγος του αναλυτή [στον Μπένγιαμιν: 
του ιστορικού υλιστή] τυχαίνει να έχει την ίδια αξία με τον 
παρελθόντα λόγο. (Lacan, 1988, σ. 243)

Στη μονάδα, «ο χρόνος σταματά» στον βαθμό που ο τωρινός 
αστερισμός πληρούται άμεσα από τον περασμένο -με άλλα λόγια, 
στον βαθμό που έχουμε να κάνουμε με καθαρή επανάληψη. Η 
επανάληψη «εντοπίζεται εκτός του χρόνου» όχι με την έννοια ενός 
προ-λογικού αρχαϊσμού αλλά απλώς με την έννοια της συγχρονίας 
του καθαρού σημαίνοντος: δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε μια 
σύνδεση ανάμεσα σε περασμένους και τωρινούς αστερισμούς στο 
βέλος του διαχρονικού χρόνου* αυτή η σύνδεση παρουσιάζεται με 
τη μορφή ενός άμεσου, παραδειγματικού βραχυκυκλώματος.

Έτσι, η μονάδα είναι η στιγμή της ασυνέχειας, της ρήξης, 
όπου η γραμμική ((ροή του χρόνου» αναστέλλεται, ακινητοποι- 
είται, «παγώνει», επειδή αντηχεί σ’αυτήν άμεσα -δηλαδή, πα
ρακάμπτοντας τη γραμμική διαδοχή του συνεχούς χρόνου- το 
παρελθόν που έχει καταπιεστεί, που έχει εκδιωχθεί από τη συ
νέχεια την εγκαθιδρυμένη από την κυρίαρχη ιστορία. Πρόκειται 
κυριολεκτικά για το σημείο της ((διαλεκτικής εν στάσει», της 
καθαρής επανάληψης όπου η ιστορική κίνηση τίθεται εντός πα
ρενθέσεων. Και το μόνο πεδίο όπου μπορούμε να μιλήσουμε για 
μια ιδιοποίηση του παρελθόντος τέτοια ώστε το παρόν το ίδιο 
να το «λυτρώνει» αναδρομικά -όπου το ίδιο το παρελθόν να πε
ριλαμβάνεται έτσι στο παρόν- είναι αυτό του σημαίνοντος: η 
αναστολή της κίνησης είναι δυνατή μόνον ως η συγχρονία του 
σημαίνοντος, ως ο συγχρονισμός του παρελθόντος με το παρόν.
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Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε σε τι συνίσταται η απομό
νωση της μονάδας από την ιστορική συνέχεια: απομονώνουμε 
το σημαίνον τοποθετώντας εντός παρενθέσεων την ολότητα της 
σημασίας. Αυτή η τοποθέτηση της σημασίας εντός παρενθέ
σεων αποτελεί προϋπόθεση sine qua non του βραχυκυκλώματος 
μεταξύ παρόντος και παρελθόντος: ο συγχρονισμός τους προκύ
πτει στο επίπεδο της αυτονομίας του σημαίνοντος -συγχρονί
ζονται, υπερτίθενται τα δίκτυα δύο σημαινόντων και όχι δύο 
νοήματα. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να μας εκπλήττει ότι αυτή 
η «συμπερίληψη [Einschluss] κάποιου παρελθόντος στον τωρινό 
ιστό» υποβαστάζεται από τη μεταφορά του κειμένου, της 
ιστορίας ως κειμένου:

Εάν είμαστε έτοιμοι να θεωρήσουμε την ιστορία ως ένα 
κείμενο, μπορούμε να πούμε γ ι’αυτήν ό,τι ένας μοντέρνος 
συγγραφέας είπε για το λογοτεχνικό κείμενο: το παρελθόν 
έχει καταθέσει σ’αυτήν εικόνες που θα μπορούσαν να συγ- 
κριθούν με εκείνες που αποτυπώνονται στη φωτογραφική 
πλάκα. Μόνο το μέλλον διαθέτει φωτογραφικά μηχανήμα
τα αρκετά ισχυρά για να εμφανίσουν την εικόνα με όλες τις 
λεπτομέρειές της. Πάμπολλες σελίδες τού Μαριβώ ή του 
Ρουσσώ μαρτυρούν ένα νόημα το οποίο οι σύγχρονοί τους 
αναγνώστες ήταν ανίκανοι να αποκρυπτογραφήσουν πλήρως. 
(Benjamin, 1955, σ. 1238)

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει και πάλι να αναφερθούμε στον Λα
κάν ο οποίος, προκειμένου να εξηγήσει την επιστροφή του α- 
πωθημένου, χρησιμοποιεί τη μεταφορά του Βίνερ για την ανε
στραμμένη χρονική διάσταση* βλέπουμε το τετράγωνο να εξα
φανίζεται προτού δούμε το τετράγωνο:

...εκείνο που βλέπουμε στην επιστροφή του απωθημένου 
είναι το σβησμένο σήμα κάποιου πράγματος που μόνο στο 
μέλλον αποκτά την αξία του, μέσω της συμβολικής πραγ
μάτωσής του, της ενσωμάτωσής του στην ιστορία τού
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υποκειμένου. Κυριολεκτικά, πάντοτε θα είναι ένα πράγμα 
που, κατά τη δεδομένη στιγμή της εμφάνισής του, θα έχει 
υπάρξει. (Lacan, 1988, σ. 159)

Συνεπώς, σε αντίθεση με την πρώτη παραπλανητική εντύπω
ση, η πραγματική επαναστατική κατάσταση δεν είναι ένα εί
δος «επιστροφής του απωθημένου» -μάλλον, οι επιστροφές τού 
απωθημένου, τα «συμπτώματα» είναι περασμένα αποτυχημένα 
επαναστατικά εγχειρήματα, ξεχασμένα, αποκλεισμένα από το 
πλαίσιο της δεσπόζουσας ιστορικής παράδοσης, ενώ η πραγμα
τική επαναστατική κατάσταση ενέχει μια προσπάθεια «ξετυ- 
λίγματος» του συμπτώματος, ((λύτρωσης» -δηλαδή πραγμάτω
σης στο Συμβολικό- εκείνων των περασμένων αποτυχημένων 
προσπαθειών που ((θα έχουν υπάρξει» μόνον μέσω της επανά
ληψής τους, οπότε και θα γίνουν αναδρομικά ό,τι ήδη ήταν. Ό 
σον αφορά τις Θέσεις τού Μπένγιαμιν, μπορούμε λοιπόν να 
επαναλάβουμε τη φόρμουλα του Λακάν: η επανάσταση περα
τώνει ένα ((άλμα τίγρης στο παρελθόν» όχι επειδή αναζητά ένα 
είδος στηρίγματος στο παρελθόν, στην παράδοση, αλλά στον 
βαθμό που αυτό το παρελθόν το οποίο επαναλαμβάνεται στην 
επανάσταση ((έρχεται από το μέλλον» -ήδη κυοφορούσε την α
νοικτή διάσταση του μέλλοντος.

Η  «σκοπιά της τελικής κρίσης»

Ακριβώς σε τούτο το σημείο συναντούμε μιαν εντυπωσιακή 
σύμπνοια ανάμεσα στον Μπένγιαμιν και τη σταλινική αντίλη
ψη της ιστορίας: ευθύς μόλις συλλαμβάνουμε την ιστορία ως 
κείμενο, ως «τη δική της ιστορία», τη δική της αφήγηση -ως 
κάτι που αποκτά σημασία αναδρομικά και όπου αυτή η καθυ
στέρηση, αυτή η apres coup επίπτωση εγγράφεται στο ίδιο το 
πραγματικό συμβάν το οποίο, κυριολεκτικά, δεν ((είναι» αλλα 
πάντοτε ((θα έχει υπάρξει»- είμαστε αναγκασμένοι, τουλάχι
στον άρρητα, να δούμε την ιστορική διαδικασία από τη σκοπιά
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της «Τελικής Κρίσης», από τη σκοπιά ενός τελικού ξεκαθαρί- 
σματος λογαριασμών, ενός σημείου ολοκληρωμένης συμβολοποί- 
ησης/ιστορικοποίησης, από τη σκοπιά του «τέλους της ιστο
ρίας», οπότε και το κάθε συμβάν θα λάβει αναδρομικά το ορι
στικό του νόημα, την τελική του θέση στη συνολική αφήγηση. 
Η πραγματική ιστορία λαμβάνει χώρα, θα λέγαμε, επί πιστώ
σει* μόνον η μετέπειτα ανάπτυξη θα αποφασίσει αναδρομικά 
εάν η τωρινή επαναστατική βία θα συγχωρεθεί, θα νομιμοποι
ηθεί ή αν θα συνεχίσει να ασκεί μία πίεση στους ώμους τής 
τωρινής γενιάς ως η ενοχή της, ως το απλήρωτο χρέος της.

Ας θυμηθούμε τον Μερλώ-Ποντύ ο οποίος, στο Ανθρωπι
σμός και τρομοκρατία, υπερασπίστηκε τις σταλινικές πολιτι
κές δίκες με το επιχείρημα ότι, παρά την αναμφισβήτητη αθω
ότητα των θυμάτων τους, θα δικαιολογούνταν από τη μετέπει- 
τα κοινωνική πρόοδο την οποία καθιστούσαν δυνατή. Έχουμε 
εδώ τη θεμελιακή ιδέα της «σκοπιάς της Τελικής Κρίσης» (η 
έκφραση είναι του Λακάν, από το σεμινάριό του για την Η θι
κή της χρνχανάλνσης): καμία πράξη, κανένα συμβάν δεν πέφτει 
στο κενό* δεν υπάρχει καθαρή δαπάνη, καθαρή απώλεια στην 
ιστορία* καθετί που κάνουμε καταγράφεται, καταχωρείται κά
που σαν ένα ίχνος το οποίο, αν και παραμένει προς το παρόν 
άνευ νοήματος, θα πάρει τη θέση που του ταιριάζει, τη στιγ
μή του τελικού απολογισμού.

Πρόκειται για τον ιδεαλισμό που υποκρύπτεται στη σταλι
νική λογική η οποία, μολονότι αρνιέται έναν προσωποποιημένο 
Θεό, προϋποθέτει εντούτοις έναν πλατωνικό ουρανό με τη μορ
φή του μεγάλου Άλλου, ο οποίος αναδιπλασιάζει την εμπειρική, 
γεγονική ιστορία και κρατάει τα λογιστικά της -καθορίζει δη
λαδή την «αντικειμενική σημασία» κάθε συμβάντος και κάθε 
πράξης. Δίχως αυτά τα λογιστικά, δίχως την καταχώρηση των 
συμβάντων και των πράξεων στον λογαριασμό του μεγάλου 
Άλλου, θα ήταν αδύνατο να συλλάβουμε τη λειτουργία ορισμέ
νων κομβικών εννοιών του σταλινικού λόγου, όπως της ((αντι
κειμενικής ενοχής», που αποτελεί ακριβώς ενοχή ενώπιον του 
μεγάλου Άλλου της ιστορίας.
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Εκ πρώτης όψεως τότε, ο Μπένγιαμιν βρίσκεται σε απόλυ
τη συμφωνία με τον σταλινισμό όσον αφορά τη «σκοπιά τής 
Τελικής Κρίσης))* στο σημείο αυτό ωστόσο, οφείλουμε να ακο
λουθήσουμε ό,τι ισχύει και για τον «κεραυνοβόλο έρωτα»: να 
ρίξουμε και μια δεύτερη ματιά. Αν το κάνουμε, σύντομα καθί
σταται σαφές ότι αυτή η φαινομενική εγγύτητα απλούστατα 
επιβεβαιώνει πως ο Μπένγιαμιν άγγιξε τον αληθινό πυρήνα 
του σταλινικού συμβολικού οικοδομήματος* υπήρξε ο μόνος που 
αμφισβήτησε ριζικά την ίδια την ιδέα της ((προόδου» την εγ
γενή στα ((λογιστικά» του μεγάλου Άλλου της ιστορίας και 
-μοναδικός πρόδρομος, από την άποψη αυτή, της διάσημης λα
κανικής φόρμουλας ότι η ανάπτυξη ((δεν είναι τίποτε άλλο πα
ρά μια υπόθεση της κυριαρχίας» (Lacan, 1975, σ. 52)- απέδει
ξε την άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στην πρόοδο και την κυριαρ
χία: «Η παράσταση της προόδου του ανθρώπινου γένους στην 
ιστορία δεν υπάρχει χωρίς την παράσταση μιας πορείας της 
ιστορίας μέσα σ’έναν ομοιογενή και κενό χρόνο» (Θέση XIII) 
-δηλαδή χωρίς τη χρονικότητα της κυρίαρχης τάξης.

Η σταλινική σκοπιά είναι αυτή ενός νικητή, τον τελικό 
θρίαμβο του οποίου εγγυάται εκ των προτέρων η «αντικειμενι
κή αναγκαιότητα της ιστορίας»* και για τον λόγο αυτό, παρά 
την έμφαση στις ρήξεις, στα άλματα, στις επαναστάσεις, η ει
κόνα της για την ιστορία του παρελθόντος είναι απ’άκρη σ ’ 
άκρη εξελικτική. Συλλαμβάνει την ιστορία ως συνεχή διαδικα
σία αντικατάστασης παλαιών κυρίων από νέους: κάθε νικητής 
έπαιξε έναν ((προοδευτικό ρόλο» στην εποχή του κι έπειτα α- 
πώλεσε τη σκοπιμότητά του, εξαιτίας της αναπόφευκτης ανά
πτυξης. Χθες, ήταν ο καπιταλιστής εκείνος που έπραττε σύμ
φωνα με την αναγκαιότητα της προόδου* σήμερα είναι η σειρά 
μας... Στη σταλινική λογιστική, η «αντικειμενική ενοχή» (ή 
συμβολή) μετριέται με αναφορά στους νόμους της ιστορικής 
ανάπτυξης -^της συνεχούς εξέλιξης προς το Τψιστο Αγαθό (τον 
Κομμουνισμό). Με τον Μπένγιαμιν, αντιθέτως, η ((σκοπιά τής 
τελικής κρίσης» είναι η σκοπιά εκείνων που έχουν πληρώσει το 
τίμημα για μια σειρά μεγάλων ιστορικών θριάμβων* η σκοπιά



236 ΜΕΡΟΣ ΔΕΤΤΕΡΟ -  Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

όσων χρειάστηκε να αποτύχονν, να αστοχήσουν ούτως ώστε να 
μπορέσουν να τελεστούν οι μεγάλες ιστορικές πράξεις· η σκο
πιά των απογοητευμένων ελπίδων, όλων εκείνων που δεν άφη
σαν στο κείμενο της ιστορίας τίποτε άλλο εκτός από σκόρπια, 
ανώνυμα, άνευ νοήματος ίχνη στο περιθώριο των πράξεων των 
οποίων το ((ιστορικό μεγαλείο» πιστοποιούνταν από το ((αντι
κειμενικό» βλέμμα της επίσημης ιστοριογραφίας.

'Ετσι εξηγείται γιατί, σύμφωνα με τον Μπένγιαμιν, η επα
νάσταση δεν μετέχει μιας συνεχούς ιστορικής εξέλιξης αλλά 
αποτελεί αντιθέτως στιγμή ((στάσεως» κατά την οποία διαρρη
γνύεται η συνέχεια, αφανίζεται ο ιστός της προηγούμενης ιστο
ρίας, αυτής των νικητών, και κατά την οποία κάθε ατελής 
πράξη, κάθε παραπάτημα, κάθε προηγούμενη αποτυχημένη 
προσπάθεια, που λειτουργούσε ως κενό και άνευ νοήματος ίχνος 
στο δεσπόζον Κείμενο, θα λάβει αναδρομικά τη σημασία της, 
χάρη στην επιτυχία της επανάστασης. Με την έννοια αυτή, η 
επανάσταση είναι μια αυστηρά δημιονργιστική [creationist] 
πράξη, μια ριζική εισβολή της ((ορμής θανάτου»: το σβήσιμο 
του δεσπόζοντος Κειμένου και η ex nihilo δημιουργία ενός νέου 
Κειμένου με το οποίο «θα έχει συμβεί» το αποσιωπημένο πα
ρελθόν.

Για να αναφερθούμε στη λακανική ανάγνωση της Αντιγό
νης: εάν η σταλινική οπτική είναι αυτή του Κρέοντα, η οπτι
κή του Ύψιστου Αγαθού, που παίρνει τη μορφή του Κοινού Κα
λού του Κράτους, η σκοπιά τού Μπένγιαμιν είναι εκείνη της 
Αντιγόνης. Για τον Μπένγιαμιν, η επανάσταση είναι υπόθεση 
ζωής και θανάτου* για την ακρίβεια, είναι υπόθεση του δεύτε
ρου, συμβολικού θανάτου. Η επανάσταση διανοίγει μιαν εναλ
λακτική μεταξύ λύτρωσης, που θα αποδώσει αναδρομικά νόη
μα στα «αποβράσματα της ιστορίας» (για να χρησιμοποιήσου
με τη σταλινική αυτή έκφραση), σε ό,τι είχε αποκλειστεί από 
το συνεχές της Προόδου, και αποκάλνιρης (της ήττας της), 
όπου ακόμα και οι νεκροί θα χαθούν και πάλι καθώς θα υπο- 
στούν έναν δεύτερο θάνατο: «ακόμη και οι νεκροί δεν θα είναι 
ασφαλείς από τον εχθρό, αν νικήσει» (Θέση VI).
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Μπορούμε συνεπώς να συλλάβουμε την αντίθεση ανάμεσα 
στον σταλινισμό και στον Μπένγιαμιν ως μιαν αντίθεση ανά
μεσα στον εξελικτικό ιδεαλισμό και τον δημιουργιστικό υλι
σμό. Στο σεμινάριό του για την Ηθική της ψυχανάλυσης, ο 
Λακάν επισημαίνει πώς η ιδεολογία του εξελικτισμού πάντοτε 
συνεπάγεται μια πίστη στο Ύψιστο Αγαθό, σε έναν τελικό 
Στόχο της εξέλιξης που καθοδηγεί την πορεία της ευθύς εξαρ
χής. Με άλλα λόγια, πάντοτε ενέχει μια κρυμμένη, ανομολό
γητη τελεολογία, ενώ ο υλισμός είναι πάντοτε δημιουργιστι- 
κός -πάντοτε περιλαμβάνει μιαν αναδρομική κίνηση: ο τελικός 
Στόχος δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στην αρχή* τα πράγματα 
λαμβάνουν το νόημά τους εκ των υστέρων η αιφνίδια δημιουρ
γία μιας Τάξης αποδίδει αναδρομικά νόημα στο Χάος που 
προηγείται.

Εκ πρώτης όψεως, η προσέγγιση του Μπένγιαμιν είναι ρι
ζικά αντιεγελιανή: μήπως η διαλεκτική δεν αποτελεί την πλέ
ον εκλεπτυσμένη και ύπουλη εκδοχή τού εξελικτισμού, όπου οι 
ίδιες οι ρήξεις περικλείονται στο συνεχές της Προόδου, στην 
αναπόδραστη Λογική της; Πιθανώς έτσι ακριβώς να αντιλαμ
βανόταν τη θέση του και ο ίδιος ο Μπένγιαμιν: ονόμαζε το ση
μείο ρήξης που διακόπτει την ιστορική συνέχεια ως το σημείο 
της ((διαλεκτικής εν στάσει», ως την εισβολή μιας καθαρής ε
πανάληψης που θέτει σε παρένθεση την προοδευτική κίνηση 
της Aufhebung. Ακριβώς σε τούτη τη συγκυρία όμως θα πρέ
πει να τονίσουμε τον ριζικό αντιεξελικτισμό του Χέγκελ: η α
πόλυτη αρνητικότητα η οποία ((ενεργοποιεί» τη διαλεκτική κί
νηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επέμβαση της ((ορμής θα
νάτου» ως ριζικά μη ιστορικής, ως ((βαθμού μηδέν» της ιστο
ρίας -η  ιστορική κίνηση περιλαμβάνει ακριβώς στην καρδιά 
της τη μη ιστορική διάσταση της ((απόλυτης αρνητικότητας». 
Με άλλα λόγια, η αναστολή της κίνησης αποτελεί τη στιγμή- 
κλειδί της διαλεκτικής διαδικασίας: η αποκαλούμενη ((διαλε
κτική ανάπτυξη» συνίσταται στην ακατάπαυστη επανάληψη 
μιας αρχής ex nihilo, στην εκμηδένιση και την αναδρομική ανα
δόμηση των προϋποτιθέμενων περιεχομένων. Η χυδαία ιδέα πε
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ρί ((διαλεκτικής ανάπτυξης» ως συνεχούς διαδοχής μεταβολών, 
μέσω της οποίας πεθαίνει το παλαιό και γεννιέται το νέο, όπου 
τα πάντα αποκτούν νόημα στην ακατάπαυστη κίνησή τους 
-αυτή η ιδέα της φύσης ως δυναμικής διαδικασίας μεταβολής, 
γένεσης και φθοράς, που τη συναντάμε παντού, από τον Σαντ 
μέχρι τον Στάλιν- ουδεμία σχέση έχει με την εγελιανή ((διαλε
κτική διαδικασία».

Αυτή η οιονεί «διαλεκτική» θέαση της φύσης ως αιώνιου 
κυκλώματος μεταβολών δεν εξαντλεί ωστόσο όλο το περιεχό
μενο του σταλινισμού: της διαφεύγει ακριβώς η υποκειμενική 
θέση του ίδιου του Κομμουνιστή. Και για να το πούμε συνο
πτικά: η θέση του σταλινικού Κομμουνιστή βρίσκεται ακριβώς 
ανάμεσα στους δύο θανάτους. Θα πρέπει να εκλάβουμε κυριο
λεκτικά τους κάπως ποιητικούς ορισμούς της μορφής του Κομ
μουνιστή που απαντούν στο έργο του Στάλιν. Όταν, παραδείγ
ματος χάριν, στον επικήδειο λόγο του για τον Λένιν, διακηρύτ
τει: ((Εμείς, οι Κομμουνιστές, είμαστε άνθρωποι φτιαγμένοι 
από ιδιαίτερο καλούπι. Είμαστε από ιδιαίτερη στόφα», αρκετά 
εύκολα μπορούμε να αναγνωρίσουμε το λακανικό όνομα γ ι’αυ
τή την ((ιδιαίτερη στόφα»: objet peti α, το υψηλό αντικείμενο 
που βρίσκεται στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ των δύο θανά
των.

Στο σταλινικό είδωλο, οι Κομμουνιστές είναι «άνθρωποι με 
σιδερένια θέληση», αποκλεισμένοι από τον καθημερινό κύκλο 
των κοινών ανθρώπινων παθών και αδυναμιών. Ως εάν να ήταν, 
κατά κάποιον τρόπο, «οι νεκροζώντανοι», ακόμα ζωντανοί αλ
λά ήδη αποκλεισμένοι από τον συνήθη κύκλο των φυσικών δυ
νάμεων -ω ς εάν, δηλαδή, να κατείχαν ένα άλλο σώμα, το υψη
λό σώμα πέραν του κοινού φυσικού σώματος. (Αξίζει μάλιστα 
να αναρωτηθούμε αν το γεγονός ότι, στην ταινία Νινότοκα του 
Λιούμπιτς, ο Μπέλα Λουγκόζι -που έχει ταυτιστεί με τη μορ
φή του Δράκουλα, με έναν άλλο «νεκροζώντανο»- παίζει τον 
ρόλο του απαράτσικ του Κόμματος εκφράζει ένα προαίσθημα 
της κατάστασης των πραγμάτων την οποία περιγράφει, ή αν 
πρόκειται απλώς για ευτυχή σύμπτωση.) Η φαντασίωση που



4. ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΜΟΝΑΧΑ ΔΓΟ ΦΟΡΕΣ 239

χρησιμεύει ως στήριγμα στη μορφή του σταλινικού Κομμουνι
στή είναι συνεπώς πανόμοια με τη φαντασίωση που χαρακτη
ρίζει τα κινούμενα σχέδια με τον Τομ και τον Τζέρρυ: πίσω 
από τη μορφή του άφθαρτου και αήττητου Κομμουνιστή, του 
ικανού να υπομείνει τις πλέον τρομερές δοκιμασίες και να επι
βιώσει αλώβητος, και μάλιστα δυνατότερος, υπάρχει η ίδια φαν- 
τασιωτική λογική μ ’εκείνη της γάτας που, ενώ στη μία σκη
νή το κεφάλι της τινάζεται στον αέρα από δυναμίτη, στην επό
μενη συνεχίζει αλώβητη το κυνήγι του ταξικού εχθρού της, του 
ποντικιού.

Από τον Κύριο στον Η γέτη

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή την έννοια ενός υψηλού σώματος 
ευρισκόμενου ανάμεσα στους δύο θανάτους ήδη τη βρίσκουμε 
στον κλασικό, προαστικό Κύριο: παραδείγματος χάριν, στον 
Βασιλιά -μοιάζει να κατέχει, πέραν του κοινού σώματός του, 
ένα υψηλό, αιθέριο, μυστικό [mystical] σώμα που προσωποποιεί 
το Κράτος (Kantorowicz, 1959' Riha, 1986). Πού έγκειται τό
τε η διαφορά ανάμεσα στον κλασικό Κύριο και τον ολοκληρω
τικό Ηγέτη; Το μετουσιωμένο σώμα του κλασικού Κυρίου εί
ναι αποτέλεσμα του επιτελεστικού μηχανισμού που έχουν ήδη 
περιγράψει ο Λα Μποεσί, ο Πασκάλ και ο Μαρξ: εμείς, ως 
υπήκοοι, νομίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε τον βασιλιά ως βασι
λιά επειδή είναι καθ’εαυτόν βασιλιάς, αλλά στην πραγματικό
τητα ένας βασιλιάς είναι βασιλιάς επειδή τον αντιμετωπίζουμε 
ως τέτοιον. Και το γεγονός ότι η χαρισματική δύναμη ενός βα
σιλιά συνιστά επίπτωση του συμβολικού τελετουργικού που 
εκτελείται από τους υπηκόους του οφείλει να παραμείνει κρυ
φό: ως υπήκοοι, αναγκαστικά είμαστε θύματα της αυταπάτης 
ότι ο βασιλιάς είναι ήδη καθ’εαυτόν βασιλιάς. Νά γιατί ο κλα
σικός Κύριος πρέπει να νομιμοποιήσει την κυριαρχία του με 
αναφορά σε μια μη κοινωνική, εξωτερική αυθεντία (τον Θεό, τη 
φύση, κάποιο μυθικό περασμένο συμβάν...) -ευθύς μόλις απο



240 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ~  Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

γυμνώνεται ο επιτελεστικός μηχανισμός που του προσδίδει τη 
χαρισματική του αυθεντία, ο Κύριος χάνει τη δύναμή του.

Όμως το πρόβλημα με τον ολοκληρωτικό Ηγέτη είναι ότι 
δεν έχει πλέον ανάγκη αυτό το εξωτερικό σημείο αναφοράς για 
να νομιμοποιήσει την κυριαρχία του. Δεν λέει στους υπηκόους 
του: «Οφείλετε να με ακολουθήσετε επειδή είμαι ο Ηγέτης 
σας» αλλά ακριβώς το αντίθετο: «Καθ’εαυτόν δεν είμαι τίπο
τα, είμαι αυτό που είμαι μόνον ως έκφραση, ως ενσάρκωση, ως 
εκτελεστής της θέλησής σας, η δύναμή μου είναι η δική σας 
δύναμη...» Κοντολογίς, μοιάζει ως εάν ο ολοκληρωτικός Ηγέ
της να απευθυνόταν στους υπηκόους του και να νομιμοποιούσε 
την εξουσία του επικαλούμενος ακριβώς το προαναφερθέν πα- 
σκαλιανό, μαρξικό επιχείρημα -δηλαδή αποκαλύπτοντάς τους 
το μυστικό του κλασικού Κυρίου. Κατά βάση, τους λέει: «Εί
μαι Κύριός σας επειδή με αντιμετωπίζετε ως Κύριό σας* εσείς 
είστε εκείνοι που, με τη δραστηριότητά σας, με κάνετε Κύριό 
σας!»

Πώς μπορούμε τότε να ανατρέψουμε τη θέση του ολοκλη
ρωτικού Ηγέτη, αν το πασκαλιανό-μαρξικό επιχείρημα έχει χά
σει την αποτελεσματικότητά του; Εδώ, η βασική απογοήτευ
ση έγκειται στο γεγονός ότι το σημείο αναφοράς του Ηγέτη, 
η βαθμίδα εξουσίας στην οποία αναφέρεται για να νομιμοποιή
σει την κυριαρχία του (ο Λαός, η Τάξη, το Έθνος) δεν υπάρ
χει -ή , για την ακρίβεια, υπάρχει μόνο χάρη στον και μέσα από 
τον φετιχιστικό εκπρόσωπό του, το Κόμμα και τον Ηγέτη του. 
Η παραγνώριση της επιτελεστικής διάστασης έχει εδώ αντίθε
τη κατεύθυνση: ο κλασικός Κύριος είναι Κύριος μόνο στον βαθ
μό που οι υπήκοοί του τον μεταχειρίζονται ως Κύριο, ενώ εδώ, 
ο Λαός είναι ο ((πραγματικός Λαός» μόνο στον βαθμό που εν
σαρκώνεται στον εκπρόσωπό του, στο Κόμμα και στον Ηγέτη 
του.

Κατά συνέπεια, η φόρμουλα της ολοκληρωτικής παραγνώρι
σης της επιτελεστικής διάστασης θα ήταν η ακόλουθη: το Κόμ
μα νομίζει ότι είναι το Κόμμα επειδή εκπροσωπεί τα πραγμα
τικά συμφέροντα του Λαού, επειδή ριζώνει στον Λαό, εκφράζει
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τη θέλησή του* στην πραγματικότητα όμως, ο Λαός είναι ο 
Λαός επειδή -ή  μάλλον, για την ακρίβεια, στον βαθμό που- εν
σαρκώνεται στο Κόμμα. Και λέγοντας ότι ο Λαός δεν υπάρχει 
ως στήριγμα του Κόμματος, δεν εννοούμε το προφανές γεγονός 
ότι η πλειονότητα του λαού δεν υποστηρίζει πραγματικά την 
κομματική εξουσία* ο μηχανισμός είναι λίγο πιο περίπλοκος. Η 
παράδοξη λειτουργία τού Λαού στο ολοκληρωτικό σύμπαν μπο
ρεί να διαγνωσθεί εύκολα μέσω μιας ανάλυσης φράσεων όπως 
«όλος ο λαός υποστηρίζει το Κόμμα». Αυτή η πρόταση δεν 
μπορεί να διαψευσθεί διότι πίσω από τη μορφή της παρατήρη
σης ενός γεγονότος, έχουμε τον κυκλικό ορισμό του Λαού: στο 
σταλινικό σύμπαν, ((η υποστήριξη της εξουσίας του κόμματος» 
«δηλώνεται άκαμπτα» από τον όρο ((Λαός» -αποτελεί, σε τε
λική ανάλυση, το μοναδικό γνώρισμα το οποίο, σε όλονς τονς 
δυνατούς κόσμους, ορίζει τον Λαό. Γ ι’αυτό, πραγματικό μέλος 
του Λαού είναι όποιος υποστηρίζει την εξουσία του Κόμματος: 
όσοι δρουν ενάντια στην κυριαρχία του, αυτομάτως αποκλείο
νται από τον Λαό* γίνονται ((εχθροί του Λαού». Εδώ έχουμε 
μια πιο απάνθρωπη εκδοχή του γνωστού ανεκδότου: ((Η αρρα
βωνιαστικιά μου ποτέ δεν χάνει ραντεβού μαζί μου, γιατί τη 
στιγμή που θα το χάσει δεν θα είναι πλέον αρραβωνιαστικιά 
μου» -  ο Λαός πάντοτε υποστηρίζει το Κόμμα επειδή κάθε μέ
λος του Λαού που αντιτίθεται στην εξουσία του Κόμματος αυ
τομάτως αποκλείεται από τον Λαό.

Ο λακανικός ορισμός τής δημοκρατίας θα ήταν λοιπόν ο 
εξής: μια κοινωνικοπολιτική τάξη όπου ο Λαός δεν υπάρχει 
-δεν υπάρχει ως ενότητα, ενσαρκωμένη στον μοναδικό της αν
τιπρόσωπο. Γ ι’αυτό, η δημοκρατική τάξη χαρακτηρίζεται κα
τά βάση από το γεγονός ότι η θέση της Εξουσίας είναι, εξαι- 
τίας της αναγκαιότητας της δομής της, θέση κενή (Lefort, 
1981). Σε μια δημοκρατική τάξη, η κυριαρχία έγκειται στον 
Λαό -τ ι είναι όμως ο Λαός αν δεν είναι το σύνολο των υπο
κειμένων της εξουσίας; Στο σημείο αυτό, έχουμε ένα παράδο
ξο ίδιο με εκείνο της φυσικής γλώσσας που είναι ταυτοχρόνως 
η ύστατη, η ύψιστη μεταγλώσσα. Επειδή ο Λαός δεν μπορεί
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να κυβερνήσει άμεσα τον εαυτό του, η θέση της Εξουσίας θα 
πρέπει να παραμένει πάντοτε μια θέση κενή* κάθε πρόσωπο 
που την καταλαμβάνει μπορεί να το κάνει μόνον προσωρινά, 
σαν ένα είδος αναπληρωτή, ένα υποκατάστατο του πραγματι- 
κού-αδύνατου κυρίαρχου* ((κανείς δεν μπορεί να κυβερνήσει 
αθώα», όπως το θέτει ο Σαιν-Ζυστ. Και στον ολοκληρωτισμό, 
το Κόμμα γίνεται και πάλι ακριβώς εκείνο το υποκείμενο που, 
ως άμεση ενσάρκωση του Λαού, μπορεί να κυβερνήσει αθώα. 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού αυτο- 
αποκαλούνται ((λαϊκές δημοκρατίες» -εδώ, τελικά, ((ο Λαός» 
υπάρχει πάλι.

Με φόντο αυτήν την εκκένωση της θέσης της εξουσίας μπο
ρούμε να εκτιμήσουμε τη ρήξη που εισάγει η ((δημοκρατική 
επινόηση» (Λεφόρ) στην ιστορία των θεσμών: ((η δημοκρατική 
κοινωνία» θα μπορούσε να οριστεί ως μια κοινωνία η θεσμική 
δομή της οποίας περιλαμβάνει, ως μέρος της «κανονικής», 
«ομαλής» αναπαραγωγής της, τη στιγμή της διάλυσης του 
κοινωνιοσυμβολικού δεσμού, τη στιγμή της εισβολής του Πραγ
ματικού: τις εκλογές. Ο Λεφόρ ερμηνεύει τις εκλογές (αυτές 
της «τυπικής», «αστικής» δημοκρατίας) ως μια πράξη συμβο
λικής διάλυσης του κοινωνικού οικοδομήματος: το κρίσιμο γνώ
ρισμά τους, που αποτελεί συνήθως στόχο της μαρξιστικής κρι
τικής της «τυπικής δημοκρατίας», είναι το γεγονός ότι συμμε
τέχουμε ως αφηρημένοι πολίτες, απομονωμένα άτομα, που έ
χουν αναχθεί σε καθαρές Μονάδες δίχως περαιτέρω συγκεκρι
μένες ποιότητες.

Τη στιγμή των εκλογών, ολόκληρο το ιεραρχικό δίκτυο των 
κοινωνικών σχέσεων κατά κάποιον τρόπο αναστέλλεται, τίθεται 
εντός παρενθέσεων* η ((κοινωνία» ως οργανική ενότητα παύει 
να υπάρχει, μεταβάλλεται σε μια τυχαία συλλογή απομονωμέ
νων ατόμων, αφηρημένων μονάδων, και το αποτέλεσμα εξαρτά- 
ται από τον καθαρά ποσοτικό μηχανισμό της μέτρησης, και εν 
τέλει από μια στοχαστική διαδικασία: κάποιο εντελώς απρό
βλεπτο (ή στημένο) συμβάν -ένα σκάνδαλο που ξεσπά λίγες 
ημέρες πριν από τις εκλογές, παραδείγματος χάριν- μπορεί να
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προσθέσει εκείνο το ((μισό τοις εκατό» προς τη μία ή την άλ
λη κατεύθυνση, το οποίο θα καθορίσει τον γενικό προσανατολι
σμό της πολιτικής της χώρας για τα επόμενα χρόνια... Μάταια 
συγκαλύπτουμε αυτόν τον βαθιά «ανορθολογικό» χαρακτήρα 
της αποκαλούμενης ((τυπικής δημοκρατίας»: τη στιγμή των 
εκλογών, η κοινωνία παραδίδεται σε μια στοχαστική διαδικα
σία. Μόνον η αποδοχή μιας τέτοιας διακινδύνευσης, μόνο μια 
τέτοια ετοιμότητα να παραδώσουμε τη μοίρα μας στην «ανορ- 
θολογική» τυχαιότητα, καθιστά δυνατή τη ((δημοκρατία»· έτσι 
θα πρέπει λοιπόν να εννοήσουμε το απόφθεγμα του Ουίνστον 
Τσώρτσιλ που έχουμε ήδη αναφέρει: «η δημοκρατία είναι το 
χειρότερο από όλα τα δυνατά πολιτικά συστήματα, το μόνο 
πρόβλημα είναι ότι κανένα από τα άλλα δεν είναι καλύτερο».

Αληθεύει φυσικά ότι η δημοκρατία καθιστά δυνατές κάθε 
λογής χειραγώγηση και διαφθορά, την κυριαρχία της δημαγω
γίας, και πλείστα άλλα παρόμοια φαινόμενα* όμως ευθύς μόλις 
εξαλείφουμε τη δυνατότητα τέτοιων παραμορφώσεων, χάνουμε 
την ίδια τη δημοκρατία -ένα σαφές παράδειγμα του εγελιανού 
Καθολικού που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον σε ακάθαρ
τες, παραμορφωμένες, διεφθαρμένες μορφές* εάν θελήσουμε να 
αφαιρέσουμε αυτές τις παραμορφώσεις και να συλλάβουμε το 
Καθολικό στην άσπιλη καθαρότητά του, καταλήγουμε στο ακρι
βώς αντίθετο. Η αποκαλούμενη ((πραγματική δημοκρατία» εί
ναι απλώς ένα άλλο όνομα για τη μη δημοκρατία: εάν θέλουμε 
να αποκλείσουμε την πιθανότητα χειραγώγησης, οφείλουμε να 
((επαληθεύσουμε» τους υποψηφίους εκ των προτέρων, οφείλου
με να εισαγάγουμε τη διαφορά ανάμεσα στα ((αληθινά συμφέ
ροντα του Λαού» και την ενδεχομενική ταλαντευόμενη γνώμη 
του, που υπόκειται σε κάθε είδους δημαγωγία και σύγχυση... 
καταλήγοντας έτσι στην αποκαλούμενη ((οργανωμένη δημοκρα
τία», όπου οι πραγματικές εκλογές λαμβάνουν χώρα πριν από 
τις εκλογές και όπου η ψήφος έχει μόνον δημοψηφισματική 
αξία. Κοντολογίς, η «οργανωμένη δημοκρατία» συνιστά έναν 
τρόπο να αποκλειστεί η εισβολή του Πραγματικού, η οποία χα
ρακτηρίζει την ((τυπική» δημοκρατία: η στιγμή της διάλυσης
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του κοινωνικού οικοδομήματος σε μια καθαρά αριθμητική συλ
λογή απομονωμένων ατόμων.

'Ετσι, αν και «στην πραγματικότητα» υπάρχουν μόνον 
«εξαιρέσεις» και «παραμορφώσεις», η καθολική έννοια της 
«δημοκρατίας» αποτελεί μολαταύτα μιαν «αναγκαία μυθοπλα
σία», ένα συμβολικό γεγονός, δίχως το οποίο η πραγματική 
[effective] δημοκρατία, σε όλη την πολλαπλότητα των μορφών 
της, θα αδυνατούσε να αναπαραχθεί. Εδώ ο Χέγκελ γειτνιάζει 
παραδόξως με τον Τζέρεμυ Μπένθαμ, με το έργο Theory of Fi
ctions [Θεωρία της μυθοπλασίας], μια από τις σταθερές αναφο
ρές τού Λακάν: το εγελιανό Καθολικό είναι μια τέτοια ((μυθο
πλασία» που «δεν υπάρχει πουθενά στην πραγματικότητα» 
(εκεί δεν έχουμε παρά μόνον εξαιρέσεις) αλλά εντούτοις υπονο
είται από την ίδια την πραγματικότητα ως σημείο αναφοράς το 
οποίο της αποδίδει συμβολική συνοχή.



Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο  

Το υποκείμενο



5

ΠΟΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ TOT ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ;

«Δ εν  υπ ά ρχει μ ετα γλώ σ σ α »

Προϋπόθεση για να δεχτεί κανείς την περιγραφή τού Λακάν ως 
«μεταστρουκτουραλιστή» θα ήταν να αγνοήσει μια ριζική τομή 
που τον διαχωρίζει από το πεδίο του «μεταστρουκτουραλι- 
σμού»: ακόμα και οι κοινές στα δύο πεδία θέσεις αποκτούν στο 
πλαίσιο του καθενός μια τελείως διαφορετική διάσταση. Ας 
πάρουμε ως παράδειγμα τη θέση «δεν υπάρχει μεταγλώσσα»: 
πρόκειται για έναν κοινό τόπο ο οποίος δεν χαρακτηρίζει μόνον 
τη λακανική ψυχανάλυση, αλλά και τον μεταστρουκτουραλισμό 
(Ντερριντά), καθώς και τη σύγχρονη ερμηνευτική (Γκάντα- 
μερ). Εντούτοις, αν μείνουμε στο επίπεδο αυτό, παραβλέπουμε 
το γεγονός ότι η λακανική θεωρία τη χειρίζεται κατά τρόπο 
εντελώς ασύμβατο με τον μεταστρουκτουραλισμό, όπως και με 
την ερμηνευτική.

Ο μεταστρουκτουραλισμός ισχυρίζεται ότι κάθε κείμενο πάν
τοτε ((πλαισιώνεται» από τον ίδιο του τον σχολιασμό: η ερμη
νεία ενός λογοτεχνικού κειμένου λαμβάνει χώρα στο ίδιο επίπε
δο με το ((αντικείμενό» της. Έτσι, η ερμηνεία εμπεριέχεται στο 
λογοτεχνικό corpus: δεν υπάρχει κανένα ((καθαρό» λογοτεχνικό 
αντικείμενο που να μην περιλαμβάνει κάποιο στοιχείο ερμηνεί
ας, μια κάποια απόσταση από το άμεσο νόημά του. Στον με- 
ταστρουκτουραλισμό, η κλασική διάκριση ανάμεσα στο αντικεί- 
μενο-κείμενο και την εξωτερική ερμηνευτική ανάγνωση αντι
καθίσταται επομένως από το συνεχές ενός άπειρου λογοτεχνι
κού κειμένου το οποίο πάντοτε ήδη εμπεριέχει την ίδια του την
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ανάγνωση, ήδη τίθεται σε μιαν απόσταση από τον ίδιο του τον 
εαυτό. Γ ι’αυτόν ακριβώς τον λόγο, το κατεξοχήν μεταστρου- 
κτουραλιστικό εγχείρημα δεν έγκειται απλούς στην αναζήτηση, 
εντός καθαρά λογοτεχνικών κειμένων, προτάσεων που περιλαμ
βάνουν μια θεωρία σχετικά με την ίδια τους τη λειτουργία, αλ
λά και στην ανάγνωση των ίδιων των θεωρητικών κειμένων ως 
((λογοτεχνίας» -πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στην τοποθέτη
ση εντός παρενθέσεων των αξιώσεων αλήθειας τους, με σκοπό 
να εκτεθούν οι κειμενικοί μηχανισμοί που παράγουν την ((επί
πτωση αλήθειας». Οπως έχει ήδη παρατηρήσει ο Χάμπερμας, 
στον μεταστρουκτουραλισμό συναντάμε ένα είδος καθολικευμέ- 
νης αισθητικοποίησης, μέσω της οποίας η ((αλήθεια» η ίδια 
ανάγεται τελικά σε ένα υφολογικό προϊόν της ρηματικής άρ
θρωσης (Habermas, 1985).

Εν αντιθέσει προς αυτές τις νιτσεϊκές αναφορές του μετα- 
στρουκτουραλισμού, στο λακανικό έργο δεν απαντά σχεδόν κα
μία αναφορά στο έργο του Νίτσε. Ο Λακάν πάντοτε επιμένει 
ότι η ψυχανάλυση δεν είναι παρά μια εμπειρία αλήθειας: η θέ
ση του ότι η αλήθεια δομείται όπως μια μυθοπλασία ουδεμία 
σχέση έχει με τη μεταστρουκτουραλιστική αναγωγή της διά
στασης της αλήθειας σε μια κειμενική ((επίπτωση αλήθειας». 
Στην πραγματικότητα, ήταν ο Λεβί-Στρως εκείνος ο οποίος, 
παρά την έντονη κριτική του στη ((μεταστρουκτουραλιστική 
μόδα», άνοιξε τον δρόμο στον ((μεταστρουκτουραλιστικό» ποιη- 
τισμό, διαβάζοντας θεωρητικές ερμηνείες μύθων ως νέες μορφές 
του ίδιου μύθου: θεωρούσε, για παράδειγμα, τη φροϋδική θεω
ρία του οιδιπόδειου συμπλέγματος ως μια νέα παραλλαγή τού 
μύθου του Οιδίποδα.

Στον ((μεταστρουκτουραλισμό», η μετωνυμία αποκτά μια 
ξεκάθαρη λογική κυριαρχία πάνω στη μεταφορά. Η μεταφορι
κή ((τομή» γίνεται αντιληπτή ως μια προσπάθεια καταδικα
σμένη σε αποτυχία: καταδικασμένη να σταθεροποιήσει, να διο
χετεύσει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, να κυριαρχήσει στη 
μετωνυμική διάχυση της κειμενικής ροής. Από την οπτική αυ
τή, η επιμονή τού Λακάν στην προτεραιότητα της μεταφοράς επί
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της μετωνυμίας, η θέση του ότι η μετωνυμική ολίσθηση πρέ
πει πάντοτε να υποστηρίζεται από μια μεταφορική τομή, ερ
μηνεύεται από τους μεταστρουκτουραλιστές ως μια σαφής έν
δειξη ότι η θεωρία του φέρει σημάδια της «μεταφυσικής τής 
παρουσίας». Οι μεταστρουκτουραλιστές εξηγούν ως μια προ
σπάθεια ελέγχου και περιορισμού της «διασποράς» της κειμε- 
νικής διαδικασίας τη λακανική θεωρία τού point de capiton, του 
φαλλικού σημαίνοντος ως σημαίνοντος της έλλειψης. Δεν απο
τελεί άραγε, υποστηρίζουν, μια προσπάθεια εντοπισμού μιας έλ
λειψης σε ένα μοναδικό σημαίνον, στο Ένα, έστω κι αν πρό
κειται για το ίδιο το σημαίνον της έλλειψης; Ο Ντερριντά επα- 
νειλημμένως επικρίνει τον Λακάν για την παράδοξη χειρονομία 
του που συνίσταται στην αναγωγή της έλλειψης μέσα από την 
ίδια της την αναγνώριση. Η έλλειψη εντοπίζεται σε ένα ση
μείο εξαίρεσης το οποίο εξασφαλίζει τη συνοχή όλων των άλ
λων στοιχείων, εξαιτίας και μόνο του γεγονότος ότι καθορίζε
ται ως ((συμβολικός ευνουχισμός», ότι ο φαλλός ορίζεται ως το 
σημαίνον της (Derrida, 1987).

Ακόμη και στο επίπεδο μιας απλοϊκής ((άμεσης» ανάγνω
σης, είναι δύσκολο να αποφύγουμε την αίσθηση ότι κάτι λείπει 
από την παραπάνω μεταστρουκτουραλιστική θέση -ή, ακριβέ
στερα, ότι αυτή η κριτική στον Λακάν μοιάζει πολύ βολική για  
να είναι αληθής. Η μεταστρουκτουραλιστική θέση επαναλαμ
βάνει μονίμως ότι κανένα κείμενο δεν είναι εντελώς μη μετα
φυσικό. Αφενός, δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούμε από την 
παράδοση της μεταφυσικής με μιαν απλή χειρονομία αποστα
σιοποίησης, τοποθετούμενοι δηλαδή εκτός του πεδίου της, ακρι
βώς επειδή η γλώσσα την οποία είμαστε αναγκασμένοι να χρη
σιμοποιούμε είναι εμποτισμένη από τη μεταφυσική. Αφετέρου 
όμως, κάθε κείμενο, όσο μεταφυσικό κι αν είναι, παράγει πάν
τοτε χάσματα τα οποία αναδεικνύουν ρωγμές στον μεταφυσικό 
κύκλο: σημεία όπου η κειμενική διαδικασία ανατρέπει όσα ο 
«συγγραφέας» είχε την πρόθεση να πει. Μήπως όμως αυτή η 
θέση παραείναι βολική; Για να το πούμε δίχως περιστροφές:!·η 
θέση από την οποία ο αποδομιστής μπορεί πάντοτε να επιβε
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βαιώσει το γεγονός ότι «δεν υπάρχει μεταγλώσσα», ότι καμία 
φράση [uierrance] δεν λέει ακριβώς εκείνα που είχε την πρόθε
ση να πει, ότι η διαδικασία εκφοράς ανατρέπει πάντοτε το εκ- 
φερόμενο, είναι η θέση της μεταγλώσσας στην πιο καθαρή, την 
πιο ριζική μορφή της. \

Πώς είναι δυνατόν να μην αναγνωρίσουμε, στον παθιασμένο 
ζήλο με τον οποίο ο μεταστρουκτουραλιστής επιμένει ότι κάθε 
κείμενο, συμπεριλαμβανομένου του δικού του, εμπλέκεται σε 
μια θεμελιακή αμφισημία και κατακλύζεται από τη «διασπο- 
ρά» της διακειμενικής διαδικασίας, τα σημεία μιας πεισματώ
δους άρνησης (με τη φροϋδική σημασία της Verneinung), μια 
μετά βίας κρυμμένη αναγνώριση του γεγονότος ότι μιλά κανείς 
από μια θέση ασφαλή, η οποία δεν απειλείται από την έκκεν
τρη κειμενική διαδικασία; IV  αυτό ακριβώς ο μεταστρουκτου- 
ραλιστικός ποιητισμός είναι εν τέλει επίπλαστος. Ολόκληρη η 
προσπάθεια να γράψει κανείς «ποιητικά», να μας κάνει να αι
σθανθούμε πως το ίδιο μας το κείμενο βρίσκεται ήδη παγιδευ- 
μένο σε ένα έκκεντρο δίκτυο πληθυντικών διαδικασιών και πως 
αυτή η κειμενική διαδικασία πάντοτε ανατρέπει εκείνο που 
«προτιθέμεθα να πούμε», ολόκληρη η προσπάθεια να αποφύ
γουμε την καθαρά θεωρητική μορφή έκθεσης των ιδεών μας και 
να υιοθετήσουμε ρητορικά ευρήματα, χαρακτηριστικά της λο
γοτεχνίας, συγκαλύπτει το ενοχλητικό γεγονός ότι, στη ρίζα 
των ισχυρισμών των μεταστρουκτουραλιστών, υπάρχει μια σα
φώς καθορισμένη θεωρητική θέση που εύκολα μπορεί να αρ
θρωθεί σε μια καθαρή και απλή μεταγλώσσα.

Σύμφωνα με τη βασική μεταστρουκτουραλιστική προκείμε- 
νη, η κλασική αναγωγή των ρητορικών ευρημάτων σε εξωτερι
κά μέσα που δεν θίγουν τα σημαινόμενα περιεχόμενα είναι απα
τηλή: τα λεγόμενα υφολογικά μηχανεύματα ήδη καθορίζουν τα 
ίδια τα «εσώτερα» εννοιακά περιεχόμενα. Εντούτοις, φαίνεται 
ότι το ίδιο το μεταστρουκτουραλιστικό ποιητικό ύφος -το ύφος 
του συνεχούς ειρωνικού αυτοσχολιασμού και της αυτοαποστα- 
σιοποίησης, ο τρόπος της συνεχούς ανατροπής εκείνου που υπο
τίθεται ότι θα έλεγε κανείς κυριολεκτικά- υφίσταται μόνο και
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μόνο για να «γαρνίρει» κάποιες βασικές θεωρητικές θέσεις. Νά 
γιατί οι μεταστρουκτουραλιστικοί σχολιασμοί έχουν συχνά ως 
αποτέλεσμα μια «κακή απεραντοσύνη» με την εγελιανή σημα
σία: μιαν ατέλειωτη, οιονεί ποιητική παραλλαγή πάνω στην ίδια 
θεωρητική υπόθεση, μια παραλλαγή που δεν παράγει τίποτα 
καινούργιο. Επομένως, το πρόβλημα με την αποδόμηση δεν εί
ναι ότι αποκηρύσσει τις αυστηρές θεωρητικές διατυπώσεις προς 
χάριν ενός πλαδαρού ποιητισμού* τουναντίον, έγκειται στο γεγο
νός ότι η θέση της είναι υπέρ το δέον «θεωρητική» (με την έν
νοια μιας θεωρίας η οποία αποκλείει τη διάσταση της αλήθειας, 
δεν επηρεάζει δηλαδή τον τόπο από τον οποίο μιλάμε).

Το φ αλλικό  σημαίνον

Πώς είναι όμως δυνατόν να ξεπεράσουμε αυτό το αδιέξοδο; 
Εδώ ακριβώς αναδύεται η διαφορά του Λακάν από τους με- 
ταστρουκτουραλιστές. Στο Σεμινάριο XI ξεκινά μια από τις 
προτάσεις του ως εξής: «Αλλά αυτό ακριβώς είναι εκείνο που 
θέλω να πω και εκείνο που λέω -γιατί εκείνο που θέλω να πω 
είναι αυτό που λέω...» Για μια μεταστρουκτουραλιστική ανά
γνωση, τέτοιες φράσεις αποδεικνύουν ότι ο Λακάν εξακολουθεί 
να φλερτάρει με τη θέση του Κυρίου: «λέω εκείνο που θέλω να 
πω» ισοδυναμεί με μιαν αξίωση σύμπτωσης ανάμεσα σ’εκείνο 
που προτιθέμεθα να πούμε και σ’αυτό που τελικά λέμε. Δεν 
πρόκειται άραγε για μια σύμπτωση που ορίζει την αυταπάτη 
του Κυρίου; Δεν επιχειρηματολογεί ο Λακάν ως εάν το ίδιο του 
το κείμενο να εξαιρούνταν από το χάσμα ανάμεσα σε ό,τι λέ
γεται και σε ό,τι προτίθεται να πει κάποιος; Δεν αξιώνει τε
λικά ότι είναι σε θέση να κυριαρχήσει στις σημαίνουσες επι
πτώσεις του κειμένου; Στη λακανική οπτική όμως, ακριβώς 
τέτοιου είδους ((αδύνατες» εκφορές -οι οποίες δεν ακολουθούν 
τη λογική του παραδόξου ((Ψεύδομαι»- διατηρούν ανοικτό το 
θεμελιακό χάσμα της σημαίνουσας διαδικασίας, και έτσι μας 
εμποδίζουν να καταλάβουμε μια μεταγλωσσική θέση.
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Στο σημείο αυτό, ο Λακάν βρίσκεται κοντά στον Μπρεχτ. 
Αρκεί να θυμηθούμε τη βασική διαδικασία των «εκπαιδευτι
κών» έργων των αρχών της δεκαετίας του 1930, στα οποία τα 
dramalis personae διατυπώνουν έναν «αδύνατο» σχολιασμό των 
ίδιων τους των πράξεων. Ένας ηθοποιός βγαίνει στη σκηνή και 
λέει: «Είμαι ένας καπιταλιστής, σκοπός του οποίου είναι να εκ
μεταλλεύεται τους εργάτες. Τώρα θα προσπαθήσω να πείσω 
έναν από τους εργάτες μου για την αλήθεια της αστικής ιδεο
λογίας που νομιμοποιεί την εκμετάλλευση...» Έπειτα πλησιά
ζει τον εργάτη και κάνει ακριβώς αυτό που είχε προαναγγεί
λει. Μήπως μια τέτοια διαδικασία -ο ηθοποιός που σχολιάζει 
τις ίδιες του τις πράξεις από μιαν «αντικειμενική» θέση καθα
ρής μεταγλώσσας- δεν αποκαλύπτει, με τρόπο σχεδόν απτό, 
την απόλυτη αδυνατότητα κατάληψης αυτής της θέσης; Μέσα 
στο ίδιο της το παράλογο, δεν είναι τελικά απείρως πιο ανα
τρεπτική από τον ποιητισμό που απαγορεύει κάθε άμεση, απλή 
φράση και αισθάνεται πάντοτε υποχρεωμένος να προσθέτει νέα 
σχόλια, υποχωρήσεις, παρακάμψεις, παρενθέσεις, εισαγωγικά... 
αμέτρητες διαβεβαιώσεις πως ό,τι λέμε δεν θα πρέπει να γίνε
ται αντιληπτό άμεσα ή κυριολεκτικά, ως ταυτόσημο με τον 
εαυτό του; ·■·-

Η μεταγλώσσα δεν συνιστά απλώς μια φαντασιακή οντότη
τα. Αποτελεί Πραγματικό υπό την πλέον αυστηρή λακανική έν
νοια -είναι δηλαδή αδύνατον να καταλάβουμε τη θέση της. Αλ
λά, όπως προσθέτει ο Λακάν, ακόμα δυσκολότερο είναι να την 
αποφνγονμε. Κανείς δεν είναι σε θέση να φτάσει το Πραγμα
τικό, να το κατακτήσει, όμως κανείς δεν μπορεί και να απο- 
δράσει από αυτό. Ακριβώς για τούτο τον λόγο, ο μόνος τρόπος 
αποφυγής του Πραγματικού είναι η παραγωγή μιας φράσης κα
θαρής μεταγλώσσας η οποία, μέσω του πρόδηλου παραλογισμού 
της, υλοποιεί την ίδια της την αδυνατότητα: πρόκειται για ένα 
παράδοξο στοιχείο το οποίο, στην ίδια του την ταυτότητα, εν
σαρκώνει την απόλυτη ετερότητα, το ανεπανόρθωτο χάσμα που 
καθιστά αδύνατη την κατάληψη μιας μεταγλωσσικής θέσης.

Για τον Ντερριντά, η κατάληψη της θέσης υποτίθεται ότι
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«δαμάζει» τη «διασπορά» της διαδικασίας συγγραφής, ενώ για 
τον Λακάν μόνο η παρουσία ενός παράδοξου «τουλάχιστον ενός» 
διατηρεί τη ριζική διάσταση του χάσματος. Το λακανικό όνομα 
αυτού του παράδοξου στοιχείου είναι, φυσικά, ο φαλλός ως ση
μαίνον, ένα είδος αρνητικής εκδοχής της ((αλήθειας ως δείκτη 
του εαυτού της». Το φαλλικό σημαίνον αποτελεί, κατά κάποιον 
τρόπο, τον δείκτη της ίδιας της αδυνατότητάς του. Στη θετι- 
κότητά του, συνιστά το σημαίνον του «ευνουχισμού»· με άλλα 
λόγια, της ίδιας του της έλλειψης. Τα λεγόμενα προφαλλικά 
αντικείμενα (στήθη, σκύβαλα) είναι απολεσθέντα αντικείμενα, 
ενώ ο φαλλός δεν έχει απλώς απολεσθεί, αλλά αποτελεί ένα αν
τικείμενο που ενσαρκώνει μιαν ορισμένη θεμελιακή απώλεια 
μέσα από την ίδια τον την παρουσία. Στον φαλλό, η απώλεια 
ως τέτοια κατακτά θετική ύπαρξη. Ο Λακάν διαφοροποιείται, 
στο σημείο αυτό, από τον Γιουνγκ, στον οποίο έχει αποδοθεί 
-ίσως λανθασμένα, αλλά se non e vero, e ben trovato- η περίφη
μη φράση: «Τι είναι το πέος εκτός από ένα φαλλικό σύμβολο;»

Ας ανακαλέσουμε ακόμη στη μνήμη μας την ερμηνεία του 
'Οττο Φένιχελ για τη χυδαία χειρονομία που αποκαλείται στα 
γερμανικά ((η μακριά μύτη» (die lange I\’ase). Το άπλωμα των 
δακτύλων μπροστά στο πρόσωπο και η τοποθέτηση του αντί- 
χειρα πάνω στη μύτη υποτίθεται ότι υποδηλώνουν τον εν στύ- 
σει φαλλό. Το μήνυμα αυτής της χειρονομίας φαίνεται να εξαν
τλείται σε μιαν απλή επίδειξη ενώπιον ενός αντιπάλου: κοίτα 
πόσο μεγάλη μύτη έχω, η δική μου είναι μεγαλύτερη από τη 
δική σου. Αντί μιας κατά μέτωπο ανασκευής αυτής της απλοϊ
κής ερμηνείας, ο Φένιχελ εισάγει μια μικρή μετάθεση: η λογι
κή της προσβολής προς τον αντίπαλο ενέχει πάντοτε τη μίμη
ση ενός γνωρίσματος του. Αν αυτό αληθεύει, τότε τι είναι τε
λικά τόσο προσβλητικό σε μια μίμηση που επισημαίνει ότι ο 
άλλος έχει ένα μεγάλο και δυνατό αρρενωπό όργανο; Η λύση 
την οποία προτείνει ο Φένιχελ είναι ότι θα πρέπει κανείς να 
διαβάσει αυτή τη χειρονομία ως το πρώτο σκέλος μιας πρότα- 
σγ)ζ» της οποίας το δεύτερο σκέλος παραλείπεται. Ολόκληρη η 
πρόταση έχει ως εξής: «Μπορεί να την έχεις τόσο μεγάλη και
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δυνατή, αλλά παρά το γεγονός αυτό, είσαι ανίκανος. Δεν μπο
ράς να με πληγώσεις μ ’ αυτήν» (Fenichel, 1928).

Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο αντίπαλος εμπλέκεται σε μιαν αναγ
καστική επιλογή η οποία, σύμφωνα με τον Λακάν (1979, κεφ. 
16), ορίζει την εμπειρία του ευνουχισμού: αν δεν μπορεί, δεν 
μπορεί* αλλά ακόμα κι αν μπορεί, οποιαδήποτε επιβεβαίωση 
της δύναμής του είναι καταδικασμένη να λειτουργήσει ως άρ
νηση -με άλλα λόγια, ως κάλυψη της θεμελιακής ανικανότη
τάς του, ως μια απλή επίδειξη η οποία τελικά επιβεβαιώνει με 
τρόπο αρνητικό ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όσο περισσό
τερο αντιδρά, όσο περισσότερο επιδεικνύει τη δύναμή του, τό
σο περισσότερο πιστοποιείται η ανικανότητά του.

Με αυτήν ακριβώς την έννοια, ο φαλλός αποτελεί το ση
μαίνον της έλλειψης. Αυτή είναι η λογική της φαλλικής ανα
στροφής η οποία προκύπτει όταν η επίδειξη δύναμης αρχίζει να 
λειτουργεί ως επιβεβαίωση μιας θεμελιακής ανικανότητας. Αυ
τή είναι επίσης η λογική της λεγόμενης πολιτικής πρόκλησης 
που απευθύνεται εναντίον μιας ολοκληρωτικής δομής εξουσίας. 
Ο πανκ που μιμείται τις «σαδομαζοχιστικές» εξουσιαστικές τε
λετουργίες δεν θα πρέπει να γίνεται αντιληπτός ως μια περί
πτωση ταύτισης του θύματος με τον θύτη (όπως συνήθως συμ
βαίνει). Το μήνυμα προς την εξουσιαστική δομή είναι, αντιθέ- 
τως, η άρνηση που ενέχεται στη θετική πράξη της μίμησης: 
Είσαι τόσο δυνατός, αλλά παρά το γεγονός αυτό, είσαι ανίκα
νος. Δεν μπορείς να με πλήξεις πραγματικά! Με τον τρόπο αυ
τόν, η δομή της εξουσίας εγκλωβίζεται στην ίδια παγίδα. Όσο 
περισσότερο βίαιη είναι η αντίδρασή της, τόσο περισσότερο 
επιβεβαιώνει τη θεμελιακή ανικανότητά της.

« Ο  Λ έν ιν  στη Β αρσοβία» ως αντικείμενο

Για να εκθέσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο με τον 
οποίο το λακανικό φαλλικό σημαίνον επιφέρει την αδυνατότη
τα της μεταγλώσσας, ας επιστρέψουμε στη μεταστρουκτουρα-
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λιστική κατανόηση της ιδέας ότι «δεν υπάρχει μεταγλώσσα». 
Σημείο εκκίνησής της είναι το γεγονός ότι το επίπεδο μηδέν 
όλων των μεταγλωσσών -η  φυσική, συνηθισμένη γλώσσα- α
ποτελεί ταυτοχρόνως το τελευταίο δυνατό ερμηνευτικό πλαίσιο 
όλων τους: δεν συνιστά παρά την ύστατη μεταγλώσσα. Η συ
νηθισμένη γλώσσα αποτελεί μεταγλώσσα του εαυτού της, είναι 
αυτοαναφορική, ο τόπος μιας ασταμάτητης αυτοαναστοχαστι- 
κής κίνησης. Σε τούτη την εννοιολόγηση, δεν γίνεται και πο
λύς λόγος για το αντικείμενο. Συνήθως, το ξεφορτώνεται κα
νείς επισημαίνοντας απλώς ότι η ((πραγματικότητα» είναι ήδη 
δομημένη από το μέσον της γλώσσας. 'Ετσι, οι μεταστρου- 
κτουραλιστές μπορούν ήρεμα να παραδοθούν στο άπειρο αυτο- 
ερμηνευτικό παιχνίδι της γλώσσας. «Δεν υπάρχει μεταγλώσ
σα» συνήθως θεωρείται ότι σημαίνει ακριβώς το αντίθετο: ότι 
δηλαδή δεν υπάρχει καθαρό αντικείμενο-γλώσσα, γλώσσα δη
λαδή που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα καθαρά διαφα
νές μέσο για την οροθέτηση μιας από τα πριν δεδομένης πραγ
ματικότητας. Κάθε «αντικειμενική» δήλωση γύρω από τα 
πράγματα εμπεριέχει κάποιο είδος αυτοαποστασιοποίησης, μιαν 
αναπήδηση του σημαίνοντος από το κυριολεκτικό νόημά του. 
Εν ολίγοις, η γλώσσα λέει πάντοτε, λίγο πολύ, κάτι άλλο από 
εκείνο που προτίθεται να πει.

Στη διδασκαλία τού Λακάν εντούτοις, η θέση ((δεν υπάρχει 
μεταγλώσσα» οφείλει να γίνεται αντιληπτή κυριολεκτικά. Ση
μαίνει ότι ολόκληρη η γλώσσα είναι, κατά κάποιον τρόπο, ένα 
αντικείμενο-γλώσσα: δεν υπάρχει γλώσσα χωρίς αντικείμενο. 
Ακόμη κι όταν η γλώσσα εμπλέκεται φαινομενικά σε μια αυ- 
τοαναφορική κίνηση, ακόμη κι όταν δεν φαίνεται να μιλά παρά 
για τον ίδιο της τον εαυτό, υπάρχει κάποια αντικειμενική, μη 
σημαίνουσα ((αναφορά» σε τούτη την κίνηση. Το λακανικό ση
μάδι αυτής της αναφοράς είναι ασφαλώς το objet petit α. Η αυ
τοαναφορική κίνηση του σημαίνοντος δεν είναι εκείνη ενός 
κλειστού κύκλου, αλλά αποτελεί μιαν ελλειπτική κίνηση γύρω 
από ένα ορισμένο κενό. Και το objet petit α, ως το αρχικό απο- 
λεσθέν αντικείμενο το οποίο ισοδυναμεί τρόπον τινά με την ίδια
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του την απώλεια, συνιστά ακριβώς την ενσάρκωση αυτού του 
κενού.

Αυτός ο «εσωτερικός αποκλεισμός» του αντικειμένου από 
τον Άλλον του συμβολικού δικτύου μάς επιτρέπει επίσης να 
αποκαλύψουμε τη σύγχυση πάνω στην οποία εδράζεται η ντερ- 
ριντιανή υπόθεση του «τίτλου του γράμματος» (le litre de la 
lettre): δηλαδή η κριτική στη λακανική θεωρία σύμφωνα με την 
οποία, όπως υποστηρίζει ο Ντερριντά, το γράμμα πάντοτε φέ
ρει τη διεύθυνση του παραλήπτη του και, ως εκ τούτου, φτά
νει πάντοτε στον προορισμό του. Αυτό υποτίθεται ότι μαρτυρεί 
την «κλειστή οικονομία» της λακανικής έννοιας του Συμβολι
κού: το κεντρικό σημείο αναφοράς (το σημαίνον της έλλειψης) 
υποτίθεται ότι αποκλείει τη δυνατότητα να χαθεί κάποιο 
γράμμα, να χάσει δηλαδή την κυκλική-τελεολογική ρότα του 
και να μη φτάσει ποτέ στον προορισμό του (Nancy και Lacoue- 
Labarthe, 1973)

Πού ακριβώς έγκειται η παρανόηση στην οποία βασίζεται η 
εν λόγω κριτική; Αληθεύει ότι, στη λακανική θεωρία, ((κάθε 
γράμμα έχει τον τίτλο του», αλλά ο τίτλος αυτός σε καμία πε
ρίπτωση δεν αποτελεί κάποιο είδος τέλους της διαδρομής του. 
Ο λακανικός ((τίτλος του γράμματος» βρίσκεται πιο κοντά στον 
τίτλο μιας εικόνας, ενός πίνακα, όπως, για παράδειγμα, εκείνου 
που περιγράφεται στο γνωστό ανέκδοτο για τον «Λένιν στη 
Βαρσοβία». Σε μια έκθεση ζωγραφικής στη Μόσχα, υπάρχει 
ένας πίνακας που απεικονίζει τη Ναντέζντα Κρούπσκαγια, τη 
γυναίκα τού Λένιν, στο κρεβάτι με ένα μέλος της κομμουνι
στικής νεολαίας. Μόλις τον βλέπει, ένας απορημένος επισκέ
πτης ρωτάει έναν ξεναγό: «Μα πού είναι ο Λένιν;» Ο ξεναγός 
απαντά ήρεμα και πολύ σοβαρά: «Ο Λένιν είναι στη Βαρσο
βία».

Αν βάλουμε στην άκρη τη θέση τού Λένιν ως απόντος Τρί
του, φορέα της απαγόρευσης της σεξουαλικής σχέσης, θα μπο
ρούσαμε να πούμε ότι ο «Λένιν στη Βαρσοβία» είναι, με μιαν 
αυστηρά λακανική έννοια, το αντικείμενο της εικόνας αυτής. Ο 
τίτλος ονοματίζει το αντικείμενο που λείπει από το πεδίο τού
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απεικονιζόμενου. Με άλλα λόγια, σε τούτο το ανέκδοτο, η πα
γίδα στην οποία πιάστηκε ο επισκέπτης θα μπορούσε να ορι
στεί ως η παγίδα της μεταγλώσσας. Το λάθος του επισκέπτη 
είναι ότι αρχικά υποθέτει πως, ανάμεσα στην εικόνα και τον 
τίτλο της, υπάρχει η ίδια απόσταση όπως ανάμεσα στο σημείο 
και το αντικείμενο της καταδήλωσης -ω ς εάν ο τίτλος να μι
λούσε για  την εικόνα από ένα είδος «αντικειμενικής απόστα
σης»- και εν συνεχεία ψάχνει για τη θετική αντιστοιχία στον 
πίνακα. Έτσι, ο επισκέπτης θέτει το ερώτημα: «Πού απεικο
νίζεται το αντικείμενο που υποδεικνύεται από τον τίτλο;» Το 
σημαντικό βεβαίως είναι ότι, στην προκειμένη περίπτωση, 
ανάμεσα στην εικόνα και τον τίτλο της δεν υφίσταται η συνή
θης σχέση απλής αντιστοιχίας μεταξύ τίτλου και απεικονιζόμε- 
νου (όπως στα «Τοπία» και στις «Αυτοπροσωπογραφίες»). 
Εδώ ο τίτλος βρίσκεται, τρόπον τινά, στην ίδια επιφάνεια, α
ποτελεί τμήμα του ίδιου συνεχούς με την εικόνα. Η απόστασή 
του από αυτήν είναι αυστηρά εσωτερική, δημιουργεί μια τομή 
πάνω της. Γ ι’αυτό ακριβώς κάτι πρέπει να «πέσει» από την 
εικόνα: όχι ο τίτλος της, αλλά το αντικείμενο το οποίο αν
τικαθίσταται από τον τίτλο.

Με άλλα λόγια, ο τίτλος της εικόνας λειτουργεί ως μια φροϋ
δική Vorstellungreprasentanz: ως ο αντιπρόσωπος, ο αντικατα
στάτης μιας παράστασης, το σημαίνον στοιχείο που συμπληρώ
νει την κενή θέση της παράστασης που λείπει (δηλαδή της 
απεικόνισης του ίδιου του Λένιν). Το πεδίο της παράστασης 
[Vorstellung] συνιστά το πεδίο εκείνου που απεικονίζεται θετι
κά, το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν μπορούν να απεικονιστούν 
τα πάντα. Κάτι θα πρέπει κατ’ανάγκην να «πέσει», «ο Λένιν 
πρέπει να είναι στη Βαρσοβία», και ο τίτλος καταλαμβάνει τη 
θέση αυτού του κενού, αυτής της ελλείπουσας, ((πρωταρχικά 
απωθημένης» παράστασης: ο αποκλεισμός της λειτουργεί ως 
θετικός όρος για την εμφάνιση εκείνου που απεικονίζεται (επει
δή, για να το πούμε ωμά, αν ο Λένιν δεν βρισκόταν στη Βαρ
σοβία, η Κρούπσκαγια δεν θα μπορούσε να...). Αν κατανοή
σουμε τη λέξη ((υποκείμενο» με τη σημασία του «περιεχομέ
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νου», μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι εδώ έχουμε ακριβώς τη 
διαφορά υποκείμενον/αντικείμενου. ((Η Ναντέζντα Κρούπσκα- 
για στο κρεβάτι με ένα μέλος τη κομμουνιστικής νεολαίας» εί
ναι το υποκείμενο της εικόνας, «ο Λένιν στη Βαρσοβία» είναι 
το αντικείμενό της.

Μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα 
ανέκδοτο σχετικό με τη Vorstellungreprcisentanz, πράγμα που 
εξηγεί και γιατί το σημαίνον καθ’εαυτό έχει το καθεστώς τής 
Vorstellungreprasentanz στον Λακάν. Δεν είναι πια ο απλός 
σωσσυριανός υλικός αντιπρόσωπος του σημαινόμενου, της νοη- 
τικής παράστασης-ιδέας, αλλά το υποκατάστατο που γεμίζει 
το κενό μιας πρωταρχικά απούσας παράστασης: δεν φέρνει 
στον νου καμία παράσταση, παριστά την ελλειψη της. Η πα
ρανόηση στη βάση της μεταστρουκτουραλιστικής κριτικής στον 
Λακάν αποτελεί τελικά παρανόηση που αφορά τη φύση τής 
Vorstellungreprcisentanz. Η εν λόγω κριτική δεν λαμβάνει υπό- 
ψη της το γεγονός ότι η Vorstellungreprcisentanz (το καθαρό, ανα- 
στοχαστικό σημαίνον που ενσαρκώνει την ίδια την έλλειψη) γε
μίζει το κενό του χαμένου αντικειμένου. Ευθύς μόλις η Vorstell- 
ungreprdsentanz παύει να συνδέεται με αυτή την τρύπα στον 
Άλλον, με την «πτώση» του αντικειμένου, αρχίζει να λειτουρ
γεί ως ένας «τίτλος»: ως ένας μεταγλωσσικός καθορισμός, ως 
μια τομή που περιορίζει, ολοποιεί, διοχετεύει προς μια κατεύ
θυνση την αρχική διασπορά του σημαίνοντος ιστού... κοντολο
γίς, κολυμπάμε στη μεταστρουκτουραλιστική σούπα.

Αν το ανέκδοτο για τον Λένιν στη Βαρσοβία εκθέτει τη λο
γική του κύριου σημαίνοντος, υπάρχει ένα άλλο ανέκδοτο -κ ά 
τι σαν τη συμμετρική αντιστροφή του- το οποίο δείχνει ξεκά
θαρα τη λογική του αντικειμένου: πρόκειται για το ανέκδοτο με 
τον νεαρό που προσπαθεί να αποφύγει τη στρατιωτική θητεία 
προσποιούμενος τον τρελό. Το σύμπτωμά του είναι ότι ελέγχει 
ψυχαναγκαστικά όλα τα κομμάτια χαρτιού που πιάνει στα χέ
ρια του, επαναλαμβάνοντας ακατάπαυστα: ((Δεν είναι αυτό!» 
Τον στέλνουν λοιπόν στο γραφείο του στρατιωτικού ψυχιάτρου, 
όπου επίσης εξετάζει όλα τα χαρτιά, συμπεριλαμβανομένων
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όσων βρίσκονται στο καλάθι των αχρήστων, επαναλαμβάνοντας 
όλη την ώρα. ((Δεν είναι αυτό!» Ο ψυχίατρος, καθώς πείθεται 
εν τέλει ότι είναι όντως τρελός, του υπογράφει το απολυτήριο 
που τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εκπλήρωσης της θη
τείας του. Ο νεαρός το κοιτάζει προσεκτικά και αναφωνεί με 
αγαλλίαση: «Αυτό είναι!»

Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι αυτό το κομμάτι 
χαρτί που τελικά ανευρίσκεται -η  εγγύηση της απαλλαγής- 
έχει το καθεστώς ενός αντικειμένου με τη λακανική έννοια. 
Γιατί; Επειδή αποτελεί ένα αντικείμενο που παράγεται από 
τον ίδιο τον σημαίνοντα ιστό. Πρόκειται για ένα είδος αντικει
μένου που ανακύπτει ως αποτέλεσμα όλης της φασαρίας που 
έγινε γ ι ’αυτό. Ο «τρελός» νεαρός παριστάνει ότι ψάχνει κάτι, 
και μέσα από αυτή την αναζήτηση, μέσα από την επαναλαμ
βανόμενη αποτυχία («Δεν είναι αυτό!») παράγει εκείνο που 
ψάχνει. Το παράδοξο επομένως είναι ότι η ίδια η διαδικασία ανα
ζήτησης παράγει το αντικείμενο που συνιστά το αίτιό της: 
πρόκειται για έναν ακριβή παραλληλισμό με τη λακανική επι
θυμία, η οποία παράγει το ίδιο το αντικείμενο-αίτιό της. Το 
σφάλμα όλων των ανθρώπων γύρω από τον νεαρό, συμπερι
λαμβανομένου του ψυχιάτρου, είναι ότι παραβλέπουν το γεγο
νός πως αποτελούν ήδη τμήμα του παιχνιδιού του ((τρελού» νε
αρού. Νομίζουν ότι τον εξετάζουν από μιαν αντικειμενική, με- 
ταγλωσσική απόσταση, όπως ο παραξενεμένος θεατής του π ί
νακα ((Ο Λένιν στη Βαρσοβία», που εσφαλμένα εξέλαβε τον 
τίτλο της εικόνας ως μια μεταγλωσσική περιγραφή του περιε
χομένου της.

Πρόκειται επομένως για σφάλματα συμμετρικά. Στην περί
πτωση του ((Λένιν στη Βαρσοβία», ο τίτλος βρίσκεται στο ίδιο 
επίπεδο με το απεικονιζόμενο περιεχόμενο του πίνακα και δεν 
αποτελεί μεταγλωσσικό χαρακτηρισμό του. Στο δεύτερο παρα- 
δειγμα, το χαρτί ως αντικείμενο συνιστά τμήμα της ίδιας της 
σημαίνουσας διαδικασίας: προϊόν της και όχι εξωτερική της 
αναφορά. Αρχικά λοιπόν έχουμε το παράδοξο ενός σημαίνοντος 
που είναι τμήμα της παράστασης της πραγματικότητας (που
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καλύπτει ένα κενό, μια τρύπα σ’αυτήν). Έπειτα έχουμε το 
αντίστροφο παράδοξο ενός αντικειμένου το οποίο πρέπει να εν
σωματωθεί στον σημαίνοντα ιστό. Ίσως το διττό τούτο παρά
δοξο να μας προσφέρει το τελικό ερμηνευτικό κλειδί αναφορικά 
με τη λακανική θέση «Δεν υπάρχει μεταγλώσσα».

Ο  αντα γω νισμός ως Π ρ α γμ α τ ικ ό

Για να συλλάβουμε τη λογική ενός αντικειμένου το οποίο εν
τάσσεται στον σημαίνοντα ιστό, είναι ανάγκη να θυμηθούμε τον 
παράδοξο χαρακτήρα του λακανικού Πραγματικού. Το Πραγ
ματικό γίνεται συνήθως αντιληπτό ως ένας σκληρός πυρήνας 
που ανθίσταται στη συμβολοποίηση, στη διαλεκτικοποίηση, 
που εμμένει στη θέση του και πάντοτε επιστρέφει σ’αυτήν. 
Μια γνωστή ιστορία επιστημονικής φαντασίας (((Experiment» 
[«Πείραμα»] του Φρέντρικ Μπράουν) προσφέρει την τέλεια 
εξεικόνιση αυτού του σημείου. Ο Καθηγητής Τζόνσον έχει ανα
πτύξει το πειραματικό, μικρής κλίμακας μοντέλο μιας μηχανής 
του χρόνου. Αντικείμενα μικρού μεγέθους που τοποθετούνται 
σ’αυτή μπορούν να μεταφερθούν στο παρελθόν ή στο μέλλον. 
Αρχικά, ο καθηγητής επιδεικνύει στους δύο βοηθούς του ένα 
πεντάλεπτο ταξίδι στο μέλλον, θέτοντας τη μηχανή στη μελ
λοντική φάση λειτουργίας και τοποθετώντας έναν μικρό χάλκι
νο κύβο στην υποδοχή της μηχανής. Ο κύβος εξαφανίζεται 
αμέσως και επανεμφανίζεται ύστερα από πέντε λεπτά. Το 
επόμενο πείραμα, πέντε λεπτά στο παρελθόν, είναι λίγο δυ
σκολότερο. Ο Τζόνσον εξηγεί ότι, έχοντας θέσει τον δείκτη τού 
παρελθόντος στα πέντε λεπτά, θα τοποθετήσει τον κύβο στην 
υποδοχή της μηχανής στις τρεις ακριβώς. Δεδομένου όμως ότι 
ο χρόνος τρέχει τώρα προς τα πίσω, θα έπρεπε να εξαφανιστεί 
από το χέρι του και να εμφανιστεί στην υποδοχή στις τρεις 
παρά πέντε, δηλαδή πέντε λεπτά πριν το τοποθετήσει εκεί. Έ 
νας από τους συνεργάτες του κάνει την προφανή ερώτηση: 
«ΓΙώς μπορείτε τότε να τον τοποθετήσετε εκεί;» Ο καθηγητής



ΓI εξηγεί ότι στις τρεις ακριβώς ο κύβος θα εξαφανιστεί από την 
} υποδοχή και θα εμφανιστεί στο χέρι του για να τον τοποθετή- 
'· σει στη μηχανή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ο δεύτερος συνερ-
%  ·

γάτης εκφράζει την επιθυμία του να μάθει τι θα γινόταν αν με
τά την εμφάνιση του κύβου στην υποδοχή (πέντε λεπτά πριν 

■ τοποθετηθεί εκεί) ο καθηγητής άλλαζε γνώμη και δεν τον το
ποθετούσε εκεί στις τρεις. Δεν θα δημιουργούνταν έτσι ένα πα- 

; ράδοξο;

«Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα» είπε ο καθηγητής Τζόνσον. «Δεν 
το είχα σκεφτεί ποτέ, αν και θα ήταν ενδιαφέρον να το δο
κιμάσουμε. Πολύ καλά λοιπόν, δεν θα το βάλω στη μηχα
νή...» Δεν ανέκυψε κανένα παράδοξο.

Ο κύβος παρέμεινε στη θέση του.
Το υπόλοιπο όμως του σύμπαντος, συμπεριλαμβανομέ

νων του καθηγητή και των συνεργατών φυσικά, εξαφανί
στηκε.

Έτσι, ακόμα κι αν ολόκληρη η συμβολική πραγματικότητα 
αποσυντεθεί, διαλυθεί εις τα εξ ων συνετέθη, το Πραγματικό, 
ο μικρός κύβος, θα επιστρέψει στη θέση του. Αυτό ακριβώς εν
νοεί ο Λακάν όταν επισημαίνει ότι η ηθική προσταγή συνιστά 
τον τρόπο της παρουσίας του Πραγματικού στο Συμβολικό: 
Fiat justitia, pereat mundus! Ο κύβος πρέπει να επιστρέψει στη 
θέση του, ακόμα κι αν εκλείψει ολόκληρος ο κόσμος, όλη η συμ
βολική πραγματικότητα.

Αυτή όμως είναι μία μόνο από τις διαστάσεις του λακανι- 
κού Πραγματικού, η δεσπόζουσα κατά τη δεκαετία του 1950, 
οπότε έχουμε το Πραγματικό -την ωμή, προσυμβολική πραγ
ματικότητα που επιστρέφει στη θέση της-, έπειτα τη Συμβο
λική τάξη που δομεί την αντίληψή μας για την πραγματικότη
τα, και τέλος το Φαντασιακό, το επίπεδο των απατηλών οντο
τήτων των οποίων η συνοχή δεν είναι παρά προϊόν ενός κατο- 
πτρικού παιχνιδιού -οι οποίες, με άλλα λόγια, δεν έχουν πραγ
ματική ύπαρξη αλλά αποτελούν απλώς μια δομική επίπτωση.
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Με την ανάπτυξη της λακανικής διδασκαλίας κατά τις δεκαε
τίες του 1960 και του 1970, εκείνο που αποκαλεί ((το Πραγμα
τικό» πλησιάζει όλο και περισσότερο εκείνο που, τη δεκαετία 
του 1950, ονόμαζε Φαντασιακό. Ας εξετάσουμε την περίπτωση 
του τραύματος: τη δεκαετία του 1950, στο πρώτο Σεμινάριο, το 
τραυματικό συμβάν ορίζεται ως μια φαντασιακή οντότητα η ο
ποία δεν έχει επαρκώς συμβολοποιηθεί, δεν έχει αποκτήσει δη
λαδή θέση εντός του συμβολικού σύμπαντος του υποκειμένου 
(Lacan, 1988, κεφ. 12). Κατά τη δεκαετία του 1970, όμως, το 
τραύμα είναι πραγματικό -αποτελεί έναν σκληρό πυρήνα ανθι- 
στάμενο στη συμβολοποίηση * το κρίσιμο στοιχείο είναι ωστόσο 
ότι δεν έχει σημασία αν είχε μια θέση, αν «πράγματι συνέβη» 
στην αποκαλούμενη πραγματικότητα: σημασία έχει απλώς το 
ότι παράγει μια σειρά από δομικές επιπτώσεις (μεταθέσεις, 
επαναλήψεις, κλπ.). Το Πραγματικό είναι μια οντότητα η 
οποία θα πρέπει να κατασκευαστεί εκ των υστέρων ούτως 
ώστε να καταφέρουμε να εξηγήσουμε τις διαστρεβλώσεις στη 
συμβολική δομή.

Το πιο διάσημο φροϋδικό παράδειγμα μιας τέτοιας πραγμα
τικής οντότητας είναι φυσικά η αρχέγονη πατροκτονία: θα στε
ρούνταν νοήματος να αναζητήσουμε τα ίχνη της στην προϊστο
ρική πραγματικότητα, παρ’όλα αυτά όμως θα πρέπει να την 
προϋποθέσουμε αν θέλουμε να εξηγήσουμε την παρούσα κατά
σταση πραγμάτων. Το ίδιο ισχύει για τον πρωταρχικό αγώνα 
μέχρι θανάτου ανάμεσα στον (μελλοντικό) κύριο και τον υπη
ρέτη στη Φαινομενολογία τον πνεύματος του Χέγκελ: στερεί
ται νοήματος η προσπάθεια να εντοπίσουμε πότε θα μπορούσε 
να είχε λάβει χώρα το συμβάν αυτό. Το ζήτημα είναι τελικά ότι 
θα πρέπει να προϋποτεθεί, ότι αποτελεί ένα φαντασιωτικό σε
νάριο που υπονοείται από το γεγονός και μόνο ότι οι άνθρωποι 
εργάζονται -συνιστά τον διυποκειμενικό όρο της λεγόμενης 
((εργαλειακής σχέσης με τον κόσμο των πραγμάτων».

Το παράδοξο του λακανικού Πραγματικού επομένως είναι 
πως συνιστά μιαν οντότητα η οποία, μολονότι δεν υπάρχει (με 
την έννοια του να ((υπάρχει πραγματικά», να λαμβάνει χώρα
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στην πραγματικότητα), διαθέτει μια σειρά ιδιοτήτων -ασκεί 
μια κάποια δομική αιτιότητα, μπορεί να παράγει μια σειρά ε
πιπτώσεις στη συμβολική πραγματικότητα των υποκειμένων. 
Γ ι’αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι δυνατόν να το προσεγγίσουμε 
μέσα από μια πληθώρα πολύ γνωστών ανεκδότων βασισμένων 
στα ίδια μοτίβα: ((Εδώ είναι ο τόπος στον οποίο ο δούκας τού 
Ουέλινγκτον είπε τα περίφημα λόγια του;» -((Ναι, εδώ είναι ο 
τόπος, αλλά ουδέποτε είπε αυτά τα λόγια» -^τα λόγια που δεν 
ειπώθηκαν ποτέ είναι το λακανικό Πραγματικό. Μπορούμε να 
αναφέρουμε παραδείγματα ad infinitum -((Ο Σμιθ όχι μόνο δεν 
πιστεύει στα φαντάσματα αλλά ούτε καν τα φοβάται!»... φτά- 
νοντας μέχρι και τον Θεό τον ίδιο, ο οποίος, σύμφωνα με τον 
Λακάν, ανήκει στο Πραγματικό: ((Ο Θεός συγκεντρώνει όλα τα 
χαρακτηριστικά της τελειότητας, εκτός από ένα: δεν υπάρχει!» 
Με την έννοια αυτή, το λακανικό sujet suppose savoir (το υπο
κείμενο που υποτίθεται ότι γνωρίζει) αποτελεί επίσης μια 
πραγματική οντότητα: δεν υπάρχει, αλλά προκαλεί την αποφα
σιστική στροφή στην πορεία της ψυχαναλυτικής θεραπείας.

Τελευταίο παράδειγμα που αξίζει να αναφερθεί: το διάσημο 
ΜακΓκάφφιν, το χιτσκοκικό αντικείμενο, η καθαρή πρόφαση 
που μοναδικός της ρόλος είναι να θέσει σε κίνηση την ιστορία, 
δίχως να είναι καθ’εαυτήν ((τίποτε απολύτως». Η μοναδική ση
μασία του ΜακΓκάφφιν έγκειται στο γεγονός ότι έχει κάποια 
σημασία για τους ήρωες, ότι οφείλει να φαντάζει ζωτικής 
σπουδαιότητας γ ι ’αυτούς. Είναι γνωστό το αρχικό ανέκδοτο: 
δύο άνδρες κάθονται σ’ένα τρένο* ο ένας ρωτά: «Τι είναι εκεί
νο το πακέτο πάνω στο ράφι για τις αποσκευές;», «Α, είναι 
ένα ΜακΓκάφφιν». «Τι είναι το ΜακΓκάφφιν;» «Νά, είναι ένα 
μηχάνημα για να παγιδεύονται λιοντάρια στα σκοτσέζικα 
Highlands». «Μα δεν υπάρχουν λιοντάρια στα σκοτσέζικα 
Highlands». «Ε, τότε λοιπόν δεν υπάρχει ΜακΓκάφφιν». Τ- 
πάρχει και μια άλλη, πολύ πιο αποκαλυπτική εκδοχή, που δεν 
διαφέρει από την προηγούμενη παρά μόνον στην τελευταία 
φράση: ((Βλέπετε λοιπόν πόσο αποτελεσματικό είναι!» Αυτό 
είναι το ΜακΓκάφφιν, ένα καθαρό τίποτα, το οποίο μολαταύτα
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είναι αποτελεσματικό. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε ότι απο
τελεί την ακραιφνέστερη περίπτωση εκείνου που ο Λακάν απο- 
καλεί objet petit α: ένα καθαρό κενό που λειτουργεί ως αντικεί
μενο-αίτιο της επιθυμίας.

Ορίστε λοιπόν ο ακριβής ορισμός του πραγματικού αντικει
μένου: ένα αίτιο το οποίο καθ’εαυτό δεν υπάρχει -το  οποίο εί
ναι παρόν σε μια σειρά επιπτώσεων, αλλά πάντοτε με τρόπο δια
στρεβλωμένο, μετατοπισμένο. Αν το Πραγματικό είναι το αδύ
νατο, αυτήν ακριβώς την αδυνατότητα θα πρέπει να τη συλλά
βουμε μέσα από τις επιπτώσεις της. Ο Λακλάου και η Μουφ 
υπήρξαν οι πρώτοι που ανέπτυξαν ετούτη τη λογική του Πραγ
ματικού στη σχέση της με το κοινωνικοϊδεολογικό πεδίο, μέσα 
από την έννοια του ανταγωνισμόν: ανταγωνισμός είναι ακριβώς 
ένας τέτοιος αδύνατος πυρήνας, ένα ορισμένο όριο που δεν είναι 
τίποτα καθ’εαυτό* μπορεί μόνο να κατασκευαστεί εκ των υ
στέρων, από τις επιπτώσεις του, ως το τραυματικό σημείο που 
τους διαφεύγει. Εμποδίζει το κλείσιμο του κοινωνικού πεδίου. 
Κατ’αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε να ξαναδιαβάσουμε ακό
μα και την κλασική έννοια της «πάλης των τάξεων»: δεν απο
τελεί το τελικό σημαίνον που δίνει νόημα σε όλα τα κοινωνικά 
φαινόμενα (κατά το κλισέ «όλες οι κοινωνικές διαδικασίες είναι 
σε τελική ανάλυση εκδηλώσεις της πάλης των τάξεων»)* του
ναντίον, συνιστά ένα ορισμένο όριο, μια καθαρή αρνητικότητα, 
ένα τραυματικό όριο που απαγορεύει την τελική ολοποίηση, το 
κλείσιμο του κοινωνικοϊδεολογικού πεδίου. Η «πάλη των τάξε
ων» είναι παρούσα μόνο στις επιπτώσεις της, στο γεγονός ότι 
κάθε προσπάθεια ολοποίησης του κοινωνικού πεδίου και από
δοσης στα κοινωνικά φαινόμενα μιας οριστικής θέσης εντός 
της κοινωνικής δομής, είναι πάντοτε καταδικασμένη σε απο
τυχία.

Αν ορίσουμε το Πραγματικό ως μια τέτοιου είδους παράδο
ξη, χιμαιρική οντότητα η οποία, μολονότι δεν υπάρχει, έχει μια 
σειρά από ιδιότητες και είναι σε θέση να παράγει μια σειρά α
πό επιπτώσεις, τότε καθίσταται σαφές ότι το κατεξοχήν Πραγ
ματικό είναι η jouissance: η jouissance δεν υπάρχει, είναι αδύ
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νατη, αλλά παράγει μια σειρά από τραυματικές επιπτώσεις. 
Αυτή η παράδοξη φύση της jouissanee μάς προσφέρει επίσης 
ένα νήμα για την εξήγηση του θεμελιώδους παραδόξου το οποίο 
πιστοποιεί την παρουσία του Πραγματικού: το γεγονός τής 
απαγόρευσης ενός πράγματος που είναι ήδη καθ’εαυτό αδύνα
το. Η απαγόρευση της αιμομιξίας αποτελεί βέβαια το στοιχει
ώδες μοντέλο. Υπάρχουν όμως πολλά ακόμη παραδείγματα. Ας 
αναφέρουμε μονάχα τη συνήθη συντηρητική στάση απέναντι 
στην παιδική σεξουαλικότητα: την άποψη ότι δεν υπάρχει, ότι 
τα παιδιά είναι πλάσματα ανυποψίαστα και αθώα, και ότι γ ι’ 
αυτό ακριβώς πρέπει να τα ελέγχουμε με αυστηρότητα και να 
καταπολεμάμε την παιδική σεξουαλικότητα. Για να μην αναφέ
ρουμε το προφανές γεγονός ότι η πλέον περίφημη φράση ολό
κληρης της αναλυτικής φιλοσοφίας -η  τελευταία πρόταση του 
Tractatus του Βιτγκενστάιν- ενέχει το ίδιο παράδοξο: «Για όσα 
δεν μπορεί να μιλάει κανείς, γ ι’αυτά πρέπει να σωπαίνει».* 
Αμέσως εγείρεται το ηλίθιο ερώτημα: αν εξαρχής δηλώνεται 
ότι είναι αδύνατον να πούμε οτιδήποτε για το άφατο, σε τι 
ωφελεί η προσθήκη της θέσης ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε γ ι’ 
αυτό; Το ίδιο παράδοξο απαντά στον Καντ: όταν πραγματεύε
ται το ερώτημα της καταγωγής της νόμιμης κρατικής εξου
σίας, υποστηρίζει ευθέως ότι δεν μπορούμε να διεισδύσουμε 
στη σκοτεινή καταγωγή της, ακριβώς επειδή δεν θα έπρεπε να 
το κάνουμε (επειδή, κάνοντάς το, θέτουμε τον εαυτό μας εκτός 
του πεδίου της, ανατρέποντας έτσι αυτομάτως τη νομιμότητά 
της) -πρόκειται για μια περίεργη παραλλαγή της βασικής ηθι
κής προστακτικής Du kannst, denn du sollst! -Μπορείς, επειδή 
οφείλεις!

Η λύση αυτού του παραδόξου -γιατί να απαγορεύεται κάτι 
που είναι ούτως ή άλλως καθ’εαυτό αδύνατο;- έγκειται στο 
γεγονός ότι η αδυνατότητα σχετίζεται με το επίπεδο της ύ
παρξης (είναι αδύνατο, δηλαδή δεν υπάρχει), ενώ η απαγόρευ

* Ελληνική μετάφραση Θ. Κιτσόπουλος, Δευκαλίων, 7/8, Ιούνιος-Δε- 
κέμβριος 1971, σ. 271. (Σ.τ.μ.)



266 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ~  ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

ση σχετίζεται, με τις αποδιδόμενες ιδιότητες (η jouissanee απα
γορεύεται εξαιτίας των ιδιοτήτων της).

Η  αναγκαστική  επ ιλο γή  της ελευθερίας

Με την έννοια αυτή, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το καθε
στώς της ίδιας της ελευθερίας είναι πραγματικό. Η συνήθης 
«(μετα-)στρουκτουραλιστική» απάντηση θα ήταν να καταγγεί
λει την «ελευθερία» ως μια φαντασιακή εμπειρία η οποία εδρά
ζεται στην παραγνώριση, σε μια τύφλωση απέναντι στη δομι
κή αιτιότητα που καθορίζει τη δραστηριότητα των υποκειμέ
νων. Αλλά με βάση τη διδασκαλία του Λακάν κατά τη δεκα
ετία του 1970, μπορούμε να προσεγγίσουμε την ελευθερία από 
μιαν άλλη οπτική γωνία: την ελευθερία, «την ελεύθερη επιλο
γή» ως το πραγματικό-αδύνατο.

Πριν από μερικούς μήνες, ένας γιουγκοσλάβος φοιτητής κλή
θηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Στη Γιου
γκοσλαβία, ακολουθείται ένα συγκεκριμένο τελετουργικό στην 
αρχή της θητείας: κάθε στρατιώτης οφείλει να ορκιστεί επισή- 
μως ότι είναι διατεθειμένος να υπηρετήσει την πατρίδα του και 
να την υπερασπιστεί ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να χάσει τη 
ζωή του και πάει λέγοντας -τα  γνωστά πατριωτικά. Μετά τη 
δημόσια τελετή, οφείλουν όλοι να υπογράψουν το αντίστοιχο 
επίσημο έγγραφο. Ο νεαρός στρατιώτης απλούστατα αρνήθηκε, 
λέγοντας ότι ένας όρκος εξαρτάται από την ελεύθερη επιλογή, 
ότι είναι ζήτημα ελεύθερης απόφασης και ότι ο ίδιος, με ελεύ
θερη επιλογή του, δεν ήθελε να υπογράψει τον όρκο. Εντούτοις, 
πρόσθεσε αμέσως, αν κάποιος από τους παρόντες αξιωματικούς 
ήταν έτοιμος να του δώσει επίσημη διαταγή να υπογράψει τον 
όρκο, τότε ήταν κι αυτός έτοιμος να υπακούσει. Σαστισμένοι, οι 
αξιωματικοί τού εξήγησαν ότι, επειδή ο όρκος εξαρτιόταν από 
την ελεύθερη απόφασή του (στερείται αξίας ένας όρκος απο
σπασμένος διά της βίας), δεν θα του έδιναν την εν λόγω εντο
λή* αν όμως, από την άλλη, εξακολουθούσε να αρνείται να υπο
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γράψει, θα διωκόταν για άρνηση τέλεσης καθηκόντων και θα 
καταδικαζόταν σε φυλάκιση. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε ότι 
συνέβη ακριβώς αυτό* ωστόσο, προτού πάει στη φυλακή, ο φοι
τητής όντως κατάφερε να αποσπάσει από το στρατοδικείο την 
παράδοξη απόφαση, ένα επίσημο έγγραφο το οποίο τον διέταζε 
να υπογράψει έναν ελεύθερο όρκο...

Στη σχέση του υποκειμένου με την κοινότητα στην οποία 
ανήκει υπάρχει πάντοτε ένα τέτοιο παράδοξο σημείο choix 
force*-Gz τούτο το σημείο, η κοινότητα λέει στο υποκείμενο: 
έχεις την ελευθερία να επιλέξεις, υπό τον όρο όμως ότι θα επι- 
λέξεις το σωστό* έχεις, παραδείγματος χάριν, την ελευθερία να 
επιλέξεις αν θα υπογράψεις ή όχι τον όρκο, αλλά υπό τον όρο 
ότι θα επιλέξεις σωστά, δηλαδή ότι θα τον υπογράψεις. Εάν 
κάνεις τη λάθος επιλογή, χάνεις την ίδια την ελευθερία επιλο
γής. Και διόλου τυχαίο δεν είναι ότι το παράδοξο αυτό αναδύε
ται στο επίπεδο της σχέσης του υποκειμένου με την κοινότη
τα στην οποία ανήκει: η κατάσταση της αναγκαστικής επιλο
γής συνίσταται στο γεγονός ότι το υποκείμενο οφείλει να επι- 
λέξει ελεύθερα την κοινότητα όπου ήδη ανήκει, ανεξάρτητα 
από την επιλογή του - οφείλει να επιλέξει ό,τι τον είναι ήδη δε
δομένο.

Το θέμα είναι πως ουδέποτε έχει τη δυνατότητα να επιλέ- 
ξει: πάντοτε τον μεταχειρίζονται ως εάν είχε ήδη επιλέξει. Ε 
πιπλέον, αντίθετα με την πρώτη εντύπωση ότι, μέσω μιας τέ
τοιος αναγκαστικής επιλογής η ολοκληρωτική Εξουσία παγι
δεύει τους υπηκόους της, οφείλουμε να τονίσουμε ότι τίποτα το 
«ολοκληρωτικό» δεν τη χαρακτηρίζει. Το υποκείμενο που νομί
ζει ότι μπορεί να αποφύγει αυτό το παράδοξο και να έχει πρό
σβαση σε μια πραγματικά ελεύθερη επιλογή είναι ένα ψνχωτι- 
κό υποκείμενο, το οποίο διατηρεί μιαν ορισμένη απόσταση από 
τη συμβολική τάξη, δίχως να είναι πραγματικά ενσωματωμένο 
στο σημαίνον δίκτυο. Το «ολοκληρωτικό» υποκείμενο βρίσκεται 
πιο κοντά σε τούτη την ψυχωτική θέση: την απόδειξη μας τη

* Αναγκαστική επιλογή. (Σ.τ.μ.)
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δίνει το καθεστώς του «εχθρού» στον ολοκληρωτικό λόγο 
[discourse] (ο Εβραίος στον φασισμό, ο προδότης στον σταλι
νισμό) -ακριβώς το υποκείμενο που υποτίθεται ότι έχει κάνει 
μιαν ελεύθερη επιλογή και έχει επιλέξει ελεύθερα τη λάθος 
πλευρά.

Αυτό είναι επίσης το βασικό παράδοξο της αγάπης, όχι μό
νο για την πατρίδα, αλλά επίσης για μια γυναίκα ή για έναν 
άνδρα. Μια ευθέως δοσμένη διαταγή να αγαπήσω μια γυναίκα 
αναμφίβολα θα αποτύχει: κατά κάποιον τρόπο, η αγάπη πρέπει 
να είναι ελεύθερη. Από την άλλη πλευρά, όμως, αν συμπεριφερ- 
θώ ως εάν είχα όντως πρόσβαση σε μια πραγματικά ελεύθερη 
επιλογή, αν αρχίσω να ψάχνω γύρω μου λέγοντας «Ας επιλέ- 
ξω ποια από αυτές τις γυναίκες θα ερωτευτώ», είναι σαφές ότι 
πάλι θα αποτύχω, ότι δεν πρόκειται για «πραγματική αγάπη». 
Το παράδοξο της αγάπης συνίσταται στο ότι πρόκειται βέβαια 
για μιαν ελεύθερη επιλογή, αλλά και για μιαν επιλογή που ου
δέποτε συμβαίνει στο παρόν, που πάντοτε έχει ήδη γίνει. Σε 
μια ορισμένη στιγμή, μόνον αναδρομικά μπορώ να δηλώσω ότι 
έχω ήδη επιλέξει.

Πού βρίσκουμε, στη φιλοσοφική παράδοση, την πρώτη δια
τύπωση του εν λόγω παραδόξου; Στα γηρατειά του, ο Καντ συ- 
νέλαβε την επιλογή του Κακού ως a priori, υπερβατολογική 
πράξη -προσπάθησε κατ’αυτό τον τρόπο να εξηγήσει το συ
ναίσθημα που έχουμε συνήθως όταν βρισκόμαστε ενώπιος ενω- 
πίω με έναν κακό άνθρωπο: η εντύπωσή μας είναι ότι η κακία 
του δεν εξαρτάται απλώς από τις συνθήκες (οι οποίες είναι εξ 
ορισμού ελαφρυντικές) αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της αιώνιας φύσης του. Με άλλα λόγια, η ((κακία» εμφανίζε
ται ως κάτι αμετάκλητα δεδομένο: το εν λόγω πρόσωπο δεν 
μπορεί να την αλλάξει, να την ξεπεράσει μέσα από την απώ
τερη ηθική του ανάπτυξη.

Από την άλλη πλευρά εντούτοις, βιώνουμε ένα αντιφατικό 
συναίσθημα ότι το κακό πρόσωπο είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνο 
για την κακία του, μολονότι είναι αναπόσπαστη από τη φύση 
του, μολονότι δηλαδή «γεννήθηκε έτσι». Το ((να είναι κάποιος



ν-κακός» δεν εξομοιώνεται με το να είναι κουτός, ευέξαπτος και 
Ράλλα παρόμοια γνωρίσματα που σχετίζονται με την ψυχική φύ- 

μας. Το κακό βιώνεται πάντοτε ως κάτι που σχετίζεται με 
' μιαν ελεύθερη επιλογή, μιαν απόφαση την ευθύνη της οποίας 

το υποκείμενο οφείλει να αναλάβει εξ ολοκλήρου. Πώς μπορού
με να λύσουμε την αντίφαση ετούτη ανάμεσα στον «φυσικό», δε
δομένο χαρακτήρα του ανθρώπινου Κακού και στο ίδιο αυτό 
Κακό ως εξαρτώμενο από μια ελεύθερη επιλογή; Η καντιανή 
λύση συνίσταται στο ότι η επιλογή τού Κακού, η απόφαση του 
Κακού συλλαμβάνεται ως μια άχρονη, a priori, υπερβατολογική 
πράξη, ως μια πράξη που ουδέποτε έλαβε χώρα στη χρονική 
πραγματικότητα και μολαταύτα συγκροτεί το ίδιο το πλαίσιο 
της ανάπτυξης του υποκειμένου, της πρακτικής του δραστη
ριότητας.

Συνεπώς, ο Λακάν δικαιολογείται απόλυτα όταν εντοπίζει 
στην καντιανή φιλοσοφία, και συγκεκριμένα στην Κριτική τού 
πρακτικού Λόγου , την αφετηρία της ((κίνησης των ιδεών» που 
αποκορυφώθηκε με τη φροϋδική ανακάλυψη (Lacan, 1966, σσ. 
765-766). Μια από τις συνήθως αποσιωπώμενες συνέπειες της 
καντιανής επανάστασης στο πεδίο του ((πρακτικού λόγου» είναι 
ότι, για πρώτη φορά, το Κακό ως τέτοιο απέκτησε ένα προ- 
σίδιο ηθικό καθεστώς. Με την καντιανή ιδέα ενός ((πρωταρχι
κού Κακού» εγγεγραμμένου στον άχρονο χαρακτήρα ενός προ
σώπου, το Κακό κατέστη υπόθεση αρχών, μια ηθική στάση 
-«ηθική» με την ακριβή σημασία μιας ώθησης της θέλησης 
πέραν της αρχής της ηδονής (και της προέκτασής της, της αρ
χής της πραγματικότητας). Το ((Κακό» δεν αποτελεί πλέον 
μιαν απλή καιροσκοπική δραστηριότητα που λαμβάνει υπόψη της 
μόνον τα ((παθολογικά» κίνητρα (την ηδονή, το κέρδος, τη χρη
σιμότητα...)' τουναντίον, είναι υπόθεση του αιώνιου και αυτό
νομου χαρακτήρα ενός προσώπου, εξαρτώμενη από την πρω
ταρχική, άχρονη επιλογή του. Και τούτο επιβεβαιώνει την πα
ράδοξη σύζευξη «του Καντ με τον Σαντ», καθώς επίσης και το 
γεγονός ότι, στην εποχή τού Καντ, μαρτυρείται η επανεμφάνι
ση μιας σειράς μουσικών και μυθιστορηματικών μορφών που
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ενσαρκώνουν το Κακό ως ηθική στάση (από τον Ντον Τζιο- 
βάννι τού Μότσαρτ μέχρι τον βυρωνικό Ρομαντικό ήρωα).

Στις Έρευνες για  την ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας 
(1809), ο Σέλλινγκ, η «ακμή του γερμανικού ιδεαλισμού» σύμ
φωνα με τον Χάιντεγκερ, ριζοσπαστικοποίησε την καντιανή θεω
ρία εισάγοντας μια κρίσιμη διάκριση μεταξύ ελευθερίας (ελεύ
θερης επιλογής) και συνείδησης: η άχρονη επιλογή μέσω της 
οποίας το υποκείμενο επιλέγει τον εαυτό του ως «καλό» ή 
((κακό» είναι μια ασυνείδητη επιλογή (πώς να μη θυμηθούμε, 
με τη διάκριση που προτείνει ο Σέλλινγκ, τη φροϋδική θέση 
όσον αφορά τον άχρονο χαρακτήρα του ασυνειδήτου;). Ας συνο
ψίσουμε την επιχειρηματολογία του Σέλλινγκ. Η ελευθερία τ ί
θεται ως αιτία του Κακού -δηλαδή, το κακό προκύπτει από 
την ελεύθερη επιλογή του υποκειμένου, από την απόφασή του 
γ ι’αυτό. Εντούτοις, αν η ελευθερία είναι αιτία του κακού, πώς 
μπορούμε να εξηγήσουμε τα αμέτρητα, ηθικά και φυσικά, κα
κά τα οποία μοιάζει να μην εξαρτώνται από τη συνειδητή θέ
λησή μας; Η μοναδική δυνατή λύση είναι να προϋποθέσουμε 
μια θεμελιώδη επιλογή που προηγείται των συνειδητών επιλο
γών και αποφάσεών μας -με άλλα λόγια, κάποια ασυνείδητη 
επιλογή.

Αυτή η λύση τού Σέλλινγκ εναντιώνεται πρωτίστως στον 
υποκειμενικό ιδεαλισμό τού Φίχτε, που ανήγε όλο το φάσμα 
της ελεύθερης δραστηριότητας στον αυτοαναστοχασμό της συ
νείδησης. Το κύριο αντεπιχείρημα τού Σέλλινγκ συνίσταται σε 
μια λεπτή ψυχολογική παρατήρηση: μερικές φορές νιώθουμε 
υπεύθυνοι για κάτι δίχως να έχουμε κάνει καμία συνειδητή ε
πιλογή* νιώθουμε αμαρτωλοί δίχως να έχουμε πράγματι αμαρ- 
τήσει* νιώθουμε ένοχοι δίχως να έχουμε τελέσει την πράξη. Πρό
κειται βέβαια για το αποκαλούμενο συναίσθημα της πολύ γνω
στής στην ψυχανάλυση «ανορθολογικής», αθεμελίωτης ενοχής, 
για την «υπερβολική», «ανεξήγητη» ενοχή που συγκαλύπτει 
την ψυχική πραγματικότητα μιας ασυνείδητης επιθυμίας.

Ο Σέλλινγκ την ερμηνεύει με τον ίδιο τρόπο: η «ανορθολο- 
γική» αυτή ενοχή μαρτυρεί μιαν ασυνείδητη επιλογή, μιαν
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ασυνείδητη απόφαση για το Κακό. Μοιάζει, ως εάν το παιχνί
δι μας να έχει λήξει προτού αφυπνιστούμε στη συνείδηση: ο βα
σικός χαρακτήρας κάθε ανθρώπινου όντος -καλού ή κακού- εί
ναι αποτέλεσμα μιας πρωταρχικής, αιώνιας, αιωνίως παρελθόν- 
τικής, a priori, υπερβατολογικής επιλογής -δηλαδή μιας επιλο
γής που έχει πάντοτε ήδη γίνει, παρότι ουδέποτε έλαβε χώρα 
στη χρονική, καθημερινή πραγματικότητα. Για να εξηγηθεί το 
συναίσθημα ότι είμαστε ένοχοι ακόμα και για πράγματα που 
δεν εξαρτώνται από τη συνειδητή απόφασή μας, θα πρέπει να 
προϋποτεθεί μια τέτοια ελεύθερη ασυνείδητη επιλογή:

...υπάρχει στον κάθε άνθρωπο ένα αίσθημα... σάμπως ό,τι 
είναι να έχει γίνει ήδη πριν από όλη την αιωνιότητα και όχι 
κάποτε μέσα στον χρόνο. Γ ι’αυτό, παρά την αναντίρρητη 
αναγκαιότητα όλων των πράξεων, και παρόλο που ο καθέ
νας, αν προσέξει τον εαυτό του, θα υποχρεωθεί να ομολο
γήσει ότι δεν είναι καθόλου τυχαία ή αυθαίρετα κακός ή κα
λός, εντούτοις ο κακός λ.χ. στον εαυτό του κάθε άλλο πα
ρά αναγκασμένος φαίνεται... παρά πράττει τις πράξεις του 
ηθελημένα, και όχι παρά τη θέλησή του. Ούτε ο ίδιος, ού
τε κάποιο δημιούργημα θα μπορούσαν να κάνουν να μη γί
νει ο Ιούδας προδότης τού Χριστού, και εντούτοις ο ίδιος 
πρόδωσε τον Χριστό όχι αναγκασμένος, παρά πρόθυμα και 
με πλήρη ελευθερία...

...στο μέτρο που εκείνος, ο οποίος για ν’αποσείσει την ενο
χή από μια άδικη πράξη, λέει: έτσι είμαι φτιαγμένος, καί- 
τοι γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι έτσι από δική του ενοχή, 
εντούτοις έχει άλλο τόσο δίκιο ότι θα του ήταν αδύνατο να 
πράξει αλλιώς. Πόσο συχνά δεν συμβαίνει ένας άνθρωπος, 
από την παιδική του ηλικία, σε μια εποχή όπου, εξετάζον- 
τάς τον εμπειρικά, δύσκολα θα του αποδίδαμε ελευθερία 
και υπολογισμό, να δείχνει μια κλίση για το κακό, για την 
οποία μπορούμε εκ των υστέρων να δούμε ότι καμιά ανα
τροφή και καμιά νουθεσία δεν θα τη μαλάκωναν, και η οποία 
εν συνεχεία φέρνει πράγματι τους κακούς καρπούς που εί
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χαμε προΐδει εν σπέρματι* και εντούτοις κανένας δεν αμφι
βάλλει αν πρέπει να του καταλογιστούν, παρά είναι ο κα
θένας τόσο πεπεισμένος για την ενοχή αυτού του ανθρώ
που, όσο θα μπορούσε να είναι μόνο αν τούτος ήταν κύριος 
της κάθε του πράξης. Αυτή η γενική εκτίμηση ότι μια χω
ρίς συνείδηση στην πηγή της, και μάλιστα ακαταμάχητη, 
κλίση για το κακό είναι πάντως ενέργεια της ελευθερίας, 
παραπέμπει σε μια πράξη, και άρα σε μια ζωή που προη
γείται ετούτης εδώ... (Schelling, 1978, σ. 78-79 / ελλ. 
μτφρ. σσ. 76-78)

Είναι άραγε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι αυτός ο καθορι
σμός μιας πρωταρχικής, άχρονης επιλογής αντιστοιχεί τέλεια 
στη λακανική έννοια του Πραγματικού ως πράξης που ουδέπο
τε έλαβε χώρα στην πραγματικότητα αλλά η οποία θα πρέπει 
ωστόσο να προϋποτεθεί, να «κατασκευαστεί» στη συνέχεια για 
να εξηγήσει την παρούσα κατάσταση πραγμάτων; Θα μπορού
σαμε τώρα να επανέλθουμε στην περίπτωση του άτυχου φοιτη
τή μας: το αδιέξοδό του είναι ακριβώς αυτό της σελλινγκιανής 
πράξης ελευθερίας. Αν και στη χρονική πραγματικότητα της 
ζωής του ουδέποτε επέλεξε τη χώρα του, τον μεταχειρίστηκαν 
ως εάν να είχε ήδη επιλέξει, ως εάν, σε μιαν άχρονη, αιωνίως 
περασμένη πράξη, να είχε επιλέξει ό,τι εξαρχής τού επιβλήθη
κε, την πίστη και την υπακοή στη χώρα του.

Coincidentia Oppositorum

Το Πραγματικό είναι συνεπώς ταυτοχρόνως ο σκληρός, αδια
πέραστος πυρήνας που ανθίσταται στη συμβολοποίηση και μια 
καθαρά χιμαιρική οντότητα που δεν έχει καθ'εαυτήν καμία 
οντολογική συνοχή. Και για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία 
τού Κρίπκε, το Πραγματικό είναι σαν τον βράχο όπου προ
σκρούει κάθε προσπάθεια συμβολοποίησης, ο σκληρός πυρήνας 
ο οποίος παραμένει ίδιος σε όλους τους δυνατούς κόσμους (σε
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όλα τα συμβολικά σύμπαντα)* ταυτοχρόνως, όμως, το καθεστώς 
του είναι εντελώς επισφαλές, είναι κάτι που εμμένει μόνον ως 
αποτυχημένο, χαμένο, σαν μια σκιά, και που διαλύεται ευθύς 
μόλις προσπαθούμε να συλλάβουμε τη θετική του φύση. Όπως 
έχουμε ήδη δει, αυτό ακριβώς ορίζει το τραυματικό γεγονός: 
πρόκειται για ένα σημείο αποτυχίας της συμβολοποίησης, και 
ταυτοχρόνως για ένα σημείο ποτέ δεδομένο στη θετικότητά 
του -μπορεί να κατασκευαστεί μόνον αναδρομικά, από τις δο
μικές επιπτώσεις του. Όλη του η αποτελεσματικότητα έγκει
ται στις διαστρεβλώσεις τις οποίες παράγει στο συμβολικό σύμ
παν του υποκειμένου: το τραυματικό συμβάν είναι τελικώς μια 
φαντασιακή κατασκευή που συμπληρώνει ένα ορισμένο κενό 
στη συμβολική δομή και, ως τέτοιο, μια αναδρομική επίπτωση 
αυτής της δομής.

Υπάρχει και μια σειρά επιπλέον αντιθέσεων που ορίζουν τη 
λακανική έννοια του Πραγματικού:

-  Έχουμε το Πραγματικό ως την αφετηρία, τη βάση, το θε
μέλιο της διαδικασίας συμβολοποίησης (γι’αυτό ο Λακάν 
μιλά για τη ((συμβολοποίηση του ΙΙραγματικού»), δηλαδή το 
Πραγματικό που κατά μία έννοια προηγείται της συμβολι
κής τάξης και κατόπιν δομείται από αυτήν όταν εγκλωβίζε
ται στο δίκτυό της: αυτό είναι το μεγαλειώδες λακανικό 
μοτίβο της συμβολοποίησης ως διαδικασίας η οποία απονε- 
κρώνει, αποξηραίνει, αδειάζει, τεμαχίζει την πληρότητα του 
Πραγματικού του ζωντανού σώματος. Όμως το Πραγματι
κό είναι ταυτοχρόνως το προϊόν, το υπόλοιπο, το υπόλειμ
μα, τα θρύψαλα αυτής της διαδικασίας συμβολοποίησης, εί
ναι τα απομεινάρια, το πλεόνασμα που διαφεύγει τη συμβο
λοποίηση και ως τέτοιο παράγεται από τη συμβολοποίηση 
την ίδια. Με εγελιανούς όρους, το ΙΙραγματικό ταυτοχρόνως 
προϋποτίθεται και τίθεται από το συμβολικό. Στον βαθμό 
που ο πυρήνας του Πραγματικού είναι η jouissanee, αυτή η 
δυαδικότητα λαμβάνει τη μορφή μιας διαφοράς ανάμεσα στη 
jouissanee, την απόλαυση, και στο plus-de-jouir, το υπερ-
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απολαμβάνειν: η jouissanee είναι η βάση επί της οποίος 
ενεργεί η συμβολοποίηση, η βάση την οποία η συμβολοποί
ηση αδειάζει, εξαϋλώνει, δομεί, σε μια διαδικασία που όμως 
παράγει ταυτοχρόνως ένα κατάλοιπο, ένα υπόλειμμα -την 
υπερ-απόλαυση.

-  Το Πραγματικό είναι η πληρότητα της αδρανούς παρουσίας, 
η θετικότητά’ τίποτα δεν λείπει στο Πραγματικό, δηλαδή η 
έλλειψη εισάγεται μόνον από τη συμβολοποίηση* πρόκειται 
για ένα σημαίνον το οποίο εισάγει ένα κενό, μιαν απουσία 
στο Πραγματικό. Ταυτοχρόνως όμως, το Πραγματικό είναι 
καθ’εαυτό μια τρύπα, ένα χάσμα, μια οπή στη μέση τής 
συμβολικής τάξης, είναι η έλλειψη γύρω από την οποία δο
μείται το συμβολικό. Το Πραγματικό ως αφετηρία, ως βά
ση είναι μια θετική πληρότητα δίχως έλλειψη* αντιστρόφως, 
ως προϊόν, υπόλειμμα της συμβολοποίησης είναι το κενό, η 
κενότητα που δημιουργείται και που περικυκλώνεται από τη 
συμβολική τάξη. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να προσεγγί
σουμε το ίδιο ζεύγος αντιθέτων από τη σκοπιά της αρνητι
κότητας: το Πραγματικό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να 
γίνει αντικείμενο άρνησης, ένα θετικό αδρανές δεδομένο, 
αναίσθητο στην άρνηση, το οποίο δεν μπορεί να εγκλωβι
στεί στη διαλεκτική της αρνητικότητας. Θα πρέπει ωστό
σο να προσθέσουμε πάραυτα πως αυτό συμβαίνει επειδή το 
ίδιο το Πραγματικό, στη θετικότητά του, δεν είναι παρά εν
σάρκωση ενός ορισμένου κενού, μιας έλλειψης, μιας ριζικής 
αρνητικότητας. Δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο άρνησης 
επειδή ήδη καθ’ εαυτό, στη θετικότητά του, δεν είναι παρά 
η ενσάρκωση της καθαρής αρνητικότητας, της κενότητας. 
'Ετσι εξηγείται γιατί το πραγματικό αντικείμενο είναι ένα 
υψηλό αντικείμενο με την αυστηρή λακανική σημασία -ένα 
αντικείμενο που απλώς ενσαρκώνει την έλλειψη στον Άλ
λον, στη συμβολική τάξη. Το υψηλό αντικείμενο είναι ένα 
αντικείμενο το οποίο δεν μπορούμε να πλησιάσουμε πολύ: αν 
φτάσουμε πολύ κοντά του, χάνει τα υψηλά γνωρίσματά του
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και γίνεται ένα κοινό, τετριμμένο αντικείμενο -μπορεί να 
διατηρηθεί μόνον σε έναν ενδιάμεσο χώρο, σε μιαν ενδιάμε
ση κατάσταση, ιδωμένο από μιαν ορισμένη οπτική γωνία, 
ιδωμένο κατά το ήμισυ. Αν θέλουμε να το δούμε στο φως 
της ημέρας, μετατρέπεται σε καθημερινό αντικείμενο, δια
λύεται, ακριβώς επειδή καθ’εαυτό δεν είναι τίποτα. Ας πά
ρουμε τη γνωστή σκηνή από την ταινία του Φελλίνι Roma: 
οι εργάτες που σκάβουν τις σήραγγες για τον υπόγειο σιδη
ρόδρομο βρίσκουν τα απομεινάρια κάποιων παλαιών ρωμαϊ
κών κτιρίων καλούν τους αρχαιολόγους και όταν μπαίνουν 
μαζί στα κτίρια, αντικρίζουν ένα εξαιρετικό θέαμα: τοίχους 
γεμάτους πανέμορφες τοιχογραφίες ακίνητων, μελαγχολικών 
μορφών -όμως οι ζωγραφιές είναι υπερβολικά ευπαθείς, δεν 
μπορούν να αντέξουν τον καθαρό αέρα και αρχίζουν αμέσως να 
διαλύονται, αφήνοντας τους θεατές μόνους, με τους άδειους 
τοίχους...

-  Όπως έχει επισημάνει ο Ζακ-Αλαίν Μιλλέρ (στο αδημοσί
ευτο σεμινάριό του), το καθεστώς του Πραγματικού είναι 
ταυτοχρόνως εκείνο μιας σωματικής ενδεχομενικότητας και 
μιας λογικής συνοχής. Σε μια πρώτη προσέγγιση, το Πραγ
ματικό είναι το σοκ μιας ενδεχομενικής συνάντησης που 
διασαλεύει την αυτόματη κυκλοφορία του συμβολικού μηχα
νισμού* ένας κόκκος άμμου που εμποδίζει την απρόσκοπτη 
λειτουργία του, μια τραυματική συνάντηση που καταστρέφει 
την ισορροπία του συμβολικού σύμπαντος του υποκειμένου. 
Όπως όμως έχουμε δει όσον αφορά το τραύμα, ακριβώς ως 
εμφάνιση μιας απόλυτης ενδεχομενικότητας, το τραυματικό 
συμβάν δεν είναι πουθενά δεδομένο στη θετικότητά του* μό
νον εκ των υστέρων μπορεί να κατασκευαστεί λογικά ως ση
μείο που διαφεύγει τη συμβολοποίηση.

-  Εάν επιχειρήσουμε να συλλάβουμε το Πραγματικό από τη 
σκοπιά της διάκρισης ανάμεσα σε quid και σε quod, ανάμεσα 
στις ιδιότητες μιας συμβολικής-καθολικής φύσης που αποδί
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δονται σε ένα αντικείμενο και στο ίδιο το αντικείμενο ως κά
τι το δεδομένο, ως το πλεόνασμα ενός X το οποίο, στη θετι- 
κότητά του, ξεφεύγει από το δίκτυο των καθολικών-συμβολι- 
κών προσδιορισμών -δηλαδή αν προσπαθήσουμε να προσεγγί
σουμε το Πραγματικό διαμέσου του πεδίου που άνοιξε η κρι
τική τού Κρίπκε στη θεωρία των περιγραφών- θα έπρεπε να 
πούμε, πρώτον, ότι το Πραγματικό είναι το πλεόνασμα του 
quod επί του quid, μια καθαρή θετικότητα πέραν των διαφό
ρων ιδιοτήτων, πέραν του συνόλου των περιγραφών* ταυτοχρό- 
νως όμως, το παράδειγμα του τραύματος αποδεικνύει ότι το 
Πραγματικό είναι επίσης το ακριβώς αντίθετο: μια οντότητα 
ανύπαρκτη η οποία έχει εντούτοις μια σειρά ιδιοτήτων.

-  Τέλος, αν προσπαθήσουμε να ορίσουμε το Πραγματικό σε σχέ
ση με τη λειτουργία του γραπτού (ecrit, όχι της μεταστρου- 
κτουραλιστικής ecriture*), οφείλουμε βέβαια, σε μια πρώτη 
προσέγγιση, να δηλώσουμε ότι το Πραγματικό δεν μπορεί 
να εγγράφει, ότι διαφεύγει την εγγραφή (το Πραγματικό 
της σεξουαλικής σχέσης, παραδείγματος χάριν)* ταυτοχρό
νους όμως, το Πραγματικό είναι το ίδιο το γραπτό ως το 
αντίθετο του σημαίνοντος -το λακανικό ecrit έχει το καθε
στώς αντικειμένου και όχι σημαίνοντος.

Αυτή η άμεση σύμπτωση αντίθετων ακόμα και αντιφατικών 
προσδιορισμών ορίζει το λακανικό Πραγματικό. Έτσι, μπορού
με να διακρίνουμε το φαντασιακό, το συμβολικό και το πραγ
ματικό καθεστώς των ζευγών των αντιθέτων. Στη φαντασιακή 
σχέση, οι δύο πόλοι της αντίθεσης είναι συμπληρωματικοί, δια
μορφώνουν μαζί μιαν αρμονική ολότητα, ο καθένας δίνει στον άλ
λον ό,τι του λείπει, ο καθένας συμπληρώνει την έλλειψη στον άλ
λον (ένα παράδειγμα αποτελεί η φαντασίωση της πλήρως πραγ- 
ματωμένης σεξουαλικής σχέσης, όπου ένας άνδρας και μια γυ
ναίκα συγκροτούν ένα αρμονικό όλον). Η συμβολική σχέση, αν-

* Γραφή. (Σ.τ.μ.)
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τιθέτως, είναι διαφορική: η ταυτότητα της κάθε στιγμής συνί- 
σταται στη διαφορά της από την αντίθετη στιγμή. Ένα δεδο
μένο στοιχείο δεν συμπληρώνει την έλλειψη στο άλλο, δεν είναι 
συμπληρωματικό ως προς το άλλο* τουναντίον, παίρνει τη θέση 
της έλλειψης στο άλλο, ενσαρκώνει ό,τι του λείπει: η θετική 
του παρουσία δεν είναι παρά αντικειμενοποίηση μιας έλλειψης 
στο αντίθετο στοιχείο. Τα αντίθετα, οι πόλοι της συμβολικής 
σχέσης, επιστρέφουν τρόπον τινά το ένα στο άλλο τη δική του 
έλλειψη, ενώνονται στη βάση της κοινής τους έλλειψης.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να ορίσουμε τη συμβολική επικοινω
νία ως εξής: εκείνο που κυκλοφορεί ανάμεσα στα υποκείμενα 
είναι πάνω απ’όλα ένα ορισμένο κενό* τα υποκείμενα προσφέ
ρουν το ένα στο άλλο μιαν ορισμένη έλλειψη. Στην προοπτική 
αυτή, μια γυναίκα δεν είναι συμπληρωματική σε σχέση με έναν 
άνδρα, αλλά ενσαρκώνει την έλλειψή του (γι’αυτό και ο Λα
κάν μπορεί να ισχυριστεί ότι μια όμορφη γυναίκα είναι η τέ
λεια ενσάρκωση του ευνουχισμού του άνδρα).

Τέλος, το Πραγματικό ορίζεται ως σημείο άμεσης σύμ
πτωσης των αντίθετων πόλων: κάθε πόλος περνά άμεσα στον 
αντίθετό του, ο καθένας είναι ήδη καθ’εαυτόν το αντίθετό του. 
Εδώ, η εγελιανή διαλεκτική αποτελεί το μοναδικό φιλοσοφικό 
αντίστοιχο: στην αρχή της Λογικής τού Χέγκελ, το Είναι και 
το Μηδέν δεν είναι συμπληρωματικά* ο Χέγκελ δεν επιχειρεί 
να δείξει ότι το καθένα λαμβάνει την ταυτότητά του μέσω της 
διαφοράς του από το άλλο αλλά ότι το Είναι καθ’εαυτό, όταν 
προσπαθούμε να το συλλάβουμε «όπως είναι», στην καθαρή 
του αφαίρεση και απροσδιοριστία, δίχως περαιτέρω προσδιορι
σμό, αποκαλύπτεται ως Μηδέν.

Ένα άλλο παράδειγμα, ενδεχομένως εγγύτερο στο λακανικό 
Πραγματικό, θα ήταν η εγελιανή κριτική στο καντιανό πράγμα 
καθ’εαυτό [das Ding-an-sich]. Ο Χέγκελ επιχειρεί να δείξει πώς 
αυτό το διάσημο πράγμα καθ’εαυτό, αυτό το καθαρό πλεόνα
σμα αντικειμενικότητας, το απροσπέλαστο μέσω της σκέψης, 
αυτή η υπερβαίνουσα οντότητα, είναι στην πραγματικότητα ένα 
καθαρό «πράγμα της σκέψης [Gedankending]», μια καθαρή
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μορφή της Σκέψης: η υπερβατικότητα του Πράγματος καθ’ 
εαυτό συμπίπτει άμεσα με την καθαρή εμμένεια της Σκέψης. 
Δηλαδή, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε, να φτιάξουμε την 
ιδέα του Πράγματος καθ’εαυτό; Κάνοντας μιαν αφαίρεση, απο- 
σπώντας όλους τους επιμέρους, συγκεκριμένους προσδιορισμούς 
της αντικειμενικότητας που υποτίθεται ότι εξαρτώνται από την 
υποκειμενικότητά μας -ό,τι απομένει μετά από αυτήν την 
αφαίρεση όλων των επιμέρους, προσδιορισμένων περιεχομένων 
είναι ακριβώς η καθαρή, κενή μορφή τής Σκέψης.

Ο Λακάν μάς δίνει το κλειδί αυτής της παράδοξης σύμ
πτωσης των αντιθέτων στο σεμινάριό του Encore, όταν επιση
μαίνει ότι «το Πραγματικό μπορεί να εγγράφει [peut s'imcrire] 
μόνον μέσω ενός αδιεξόδου της τυποποίησης» [formalization] 
(Lacan, 1975, σ. 85). Σε μια πρώτη προσέγγιση, το Πραγμα
τικό είναι βέβαια αυτό που δεν μπορεί να εγγράφει, που «δεν 
παύει να μην (εγ)γράφεται [ne cessepas de nepas s ’ecrire]» -o 
βράχος πάνω στον οποίον σκοντάφτει κάθε συμβολοποίηση. 
Όμως ακριβώς μέσω αυτής της αποτυχίας μπορούμε κατά κά
ποιον τρόπο να περικυκλώσουμε, να εντοπίσουμε την κενή θέ
ση του Πραγματικού. Με άλλα λόγια, το Πραγματικό δεν μπο
ρεί να εγγράφει, αλλά μπορούμε να εγγράψουμε αυτήν την ίδια 
την αδυνατότητα, μπορούμε να εντοπίσουμε τη θέση της: μια 
τραυματική θέση που προκαλεί μια σειρά αποτυχιών. Και όλο 
το επιχείρημα τού Λακάν τονίζει ότι το Πραγματικό δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά αυτή η αδυνατότητα εγγραφής του: το Πραγ
ματικό δεν είναι μια υπερβατική θετική οντότητα που εμμένει 
κάπου πέραν της συμβολικής τάξης σαν ένας σκληρός, απρο
σπέλαστος πυρήνας, σαν ένα είδος καντιανού «Πράγματος 
Καθ’εαυτό» -καθ’εαυτό δεν είναι απολύτως τίποτα, είναι α
πλούστατα ένα κενό, μια κενότητα σε μια συμβολική δομή η 
οποία σηματοδοτεί μια κεντρική αδυνατότητα. Η αινιγματική 
λακανική φράση που ορίζει το υποκείμενο ως «απάντηση του 
Πραγματικού» θα πρέπει να κατανοηθεί ως εξής: μπορούμε να 
εγγράψουμε, να περικυκλώσουμε την κενή θέση του υποκειμέ
νου μέσω της αποτυχίας συμβολοποίησής του, επειδή το υποκεί
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μενο δεν είναι παρά το σημείο αποτυχίας της διαδικασίας συμ
βολικής παράστασής του.

Στη λακανική προοπτική, το αντικείμενο ως πραγματικό εί
ναι συνεπώς, σε τελική ανάλυση, απλώς ένα ορισμένο όριο: μπο
ρούμε να το προσπεράσονμε, να το αφήσουμε πίσω μας, αλλά 
δεν μπορούμε να το φτάσονμε. Αυτή είναι η λακανική ανά
γνωση του κλασικού παραδόξου τού Αχιλλέα και της χελώνας: 
ο Αχιλλέας μπορεί βέβαια να την προσπεράσει, αλλά δεν μπο
ρεί να τη φτάσει, να την προλάβει. Όπως στο μπρεχτικό πα
ράδοξο της ευτυχίας από την Όπερα της πεντάρας: δεν θα 
πρέπει να κυνηγάς απεγνωσμένα την ευτυχία, γιατί έτσι μπο
ρεί να την προσπεράσεις και να την αφήσεις πίσω σου... Το 
λακανικό Πραγματικό είναι λοιπόν ένα ορισμένο όριο που πάν
τοτε μάς διαφεύγει -πάντοτε ερχόμαστε είτε πολύ νωρίς είτε 
πολύ αργά. Και όπως έχει σημειώσει ο Μισέλ Σιλβέστρ (SiJ- 
vestre, 1986), το ίδιο ισχύει και για τον αποκαλούμενο «ελεύ
θερο συνειρμό» στην ψυχανάλυση: αφενός είναι αδύνατο να τον 
φτάσουμε, δεν μπορούμε να του παραδοθούμε πραγματικά αυ
θόρμητα, πάντοτε χειραγωγούμε, έχουμε μιαν ορισμένη πρόθε
ση, και ούτω καθεξής* αφετέρου όμως δεν μπορούμε να τον ξε- 
φνγονμε, ό,τι κι αν λέμε κατά τη διάρκεια της ανάλυσης έχει 
ήδη το καθεστώς ελεύθερου συνειρμού. Δεν μπορώ, παραδείγ
ματος χάριν, στη μέση της ανάλυσης να στραφώ στον αναλυτή 
και να του πω: «Γιά σταθείτε δυο λεπτά, θέλω να σας μιλήσω 
πραγματικά σοβαρά, ως άνθρωπος προς άνθρωπο...)) -ακόμα κι 
αν το κάνω, η επιτελεστική δύναμή του έχει ήδη ανασταλεί, 
δηλαδή έχει ήδη το καθεστώς «ελεύθερου συνειρμού», ενός 
πράγματος που οφείλει να ερμηνευθεί και όχι να εκληφθεί στην 
κυριολεκτική του σημασία.

Ά λ λ ο  ένα εγελιανό  ανέκδοτο

Ποια έννοια του υποκειμένου είναι συμβατή με τούτο τον πα
ράδοξο χαρακτήρα του Πραγματικού; Βασικό γνώρισμα του λα-
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κανικού υποκειμένου αποτελεί, βέβαια, η αλλοτρίωσή του στο 
σημαίνον: το υποκείμενο, ευθύς μόλις εγκλωβίζεται στο ριζικά 
εξωτερικό σημαίνον δίκτυο, απονεκρώνεται, διαμελίζεται, διαι
ρείται. Για να πάρουμε μια ιδέα τού τι σημαίνει ο λακανικός δι
χασμός του υποκειμένου, αρκεί να θυμηθούμε το πασίγνωστο 
παράδοξο του Λιούις Κάρολ: ((Πόσο χαίρομαι που δεν μου αρέ
σουν τα σπαράγγια», είπε το κοριτσάκι σε έναν συμπονετικό 
φίλο, ((γιατί αν μου άρεσαν θα έπρεπε να τα φάω -και δεν τα 
αντέχω!» Εδώ έχουμε ολόκληρο το λακανικό πρόβλημα της 
αναστοχαστικότητας της επιθυμίας: η επιθυμία είναι πάντοτε 
επιθυμία μιας επιθυμίας* το ερώτημα δεν είναι το άμεσο ((Τι 
θα έπρεπε να επιθυμώ;» αλλά το ((Υπάρχουν πολλά πράγματα 
που επιθυμώ, έχω ένα σωρό επιθυμίες -ποια από αυτές αξίζει 
να γίνει το αντικείμενο της επιθυμίας μου; Ποια επιθυμία θα 
πρέπει να επιθυμήσω;»

Αυτό το παράδοξο κυριολεκτικά αναπαράγεται στη βασική 
κατάσταση των κλασικών σταλινικών δικών-παρωδιών, όπου 
το κατηγορούμενο θύμα υποτίθεται ότι θα πρέπει να ομολογή
σει την αγάπη του για τα σπαράγγια (την αστική τάξη, την 
αντεπανάσταση) και ταυτοχρόνως να εκφράσει μια στάση αη
δίας απέναντι στην ίδια του τη δραστηριότητα, μέχρι του ση
μείου να απαιτήσει τη θανατική ποινή για τον εαυτό του. Για 
τον λόγο αυτό, το σταλινικό θύμα αποτελεί το τέλειο παράδειγ
μα της διαφοράς ανάμεσα σε sujet de Venonce (υποκείμενο του 
εκφερόμενου) και σε sujet de Venunciation (υποκείμενο της εκ
φοράς). Το αίτημα που του απευθύνει το Κόμμα είναι: ((Τη 
χρονική αυτή στιγμή, το Κόμμα χρειάζεται τη δίκη προκειμέ- 
νου να εδραιώσει τα επαναστατικά επιτεύγματα, γ ι’αυτό κοί
τα να φανείς καλός Κομμουνιστής, πρόσφερε μια τελευταία 
υπηρεσία στο Κόμμα και ομολόγησε». Εδώ έχουμε τον διχασμό 
του υποκειμένου στην καθαρότερη μορφή του: ο μόνος τρόπος 
να επιβεβαιωθεί ο κατηγορούμενος ως καλός Κομμουνιστής 
στο επίπεδο του sujet de Venonciation είναι να ομολογήσει, να 
ορίσει τον εαυτό του, στο επίπεδο του sujet de Venonce, ως προ
δότη. Ενδεχομένως να είχε δίκιο ο Ερνέστο Λακλάου όταν κά
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ποτε, σε μιαν ιδιωτική συζήτηση, παρατήρησε ότι όχι μόνον ο 
σταλινισμός είναι γλωσσικό φαινόμενο αλλά και η γλώσσα η 
ίδια είναι σταλινικό φαινόμενο.

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να διακρίνουμε με 
προσοχή ετούτη τη λακανική έννοια του διχασμένου υποκειμέ
νου από τη «μεταστρουκτουραλιστική» έννοια των υποκειμενι
κών θέσεων [subject positions]. Στον «μεταστρουκτουραλισμό», 
το υποκείμενο συνήθως ανάγεται στην αποκαλούμενη υποκει- 
μενοποίηση, γίνεται αντιληπτό ως επίπτωση μιας θεμελιωδώς 
μη υποκειμενικής διαδικασίας: το υποκείμενο βρίσκεται πάντο
τε παγιδευμένο στην προϋποκειμενική διαδικασία (της ((γρα
φής», της ((επιθυμίας» και ούτω καθεξής), διασχίζεται από αυ
τήν, και η έμφαση δίνεται στους διάφορους τρόπους των υπο
κειμένων να «βιώνουν», να «ζουν» τις θέσεις τους ως «υποκεί
μενα», «πράττοντες», «δρώντες» της ιστορικής διαδικασίας. 
Παραδείγματος χάριν, μόνο σε μιαν ορισμένη στιγμή της ευρω
παϊκής ιστορίας ο δημιουργός ενός έργου τέχνης, ένας ζωγρά
φος ή ένας συγγραφέας, άρχισε να βλέπει τον εαυτό του ως δη
μιουργικό άτομο το οποίο, με το έργο του, δίνει έκφραση στον 
εσωτερικό υποκειμενικό του πλούτο. Ο μεγάλος δάσκαλος μιας 
τέτοιας ανάλυσης ήταν βέβαια ο Φουκώ: θα μπορούσε κανείς 
να πει ότι το βασικό ζητούμενο του ύστερου έργου του ήταν να 
αρθρώσει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους τα άτομα 
αναλαμβάνουν τις υποκειμενικές θέσεις τους.

Με τον Λακάν, όμως, έχουμε μιαν αρκετά διαφορετική έννοια 
του υποκειμένου. Για να το θέσουμε απλά: αν κάνουμε μιαν 
αφαίρεση, αν αφαιρέσουμε όλον τον πλούτο των διαφόρων τρό
πων υποκειμενοποίησης, όλη την πληρότητα της εμπειρίας που 
είναι παρούσα στον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα ((ζουν» 
τις υποκειμενικές θέσεις τους, εκείνο που απομένει είναι μια 
κενή θέση την οποία γέμιζε αυτός ο πλούτος* ετούτο το πρω
ταρχικό κενό, ετούτη η απουσία συμβολικής δομής, είναι το 
υποκείμενο, το υποκείμενο του σημαίνοντος. Συνεπώς, το υπο
κείμενο θα πρέπει να αντιπαρατίθεται αυστηρά στην επίπτω
ση της υποκειμενοποίησης: εκείνο που καλύπτει η υποκειμε
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νοποίηση δεν είναι μια προϋποκειμενική ή διαϋποκειμενική 
[trans-subjective] διαδικασία γραφής αλλά μιαν έλλειψη στη δο
μή, έλλειψη που είναι το ίδιο το υποκείμενο.

Η δεσπόζουσα ιδέα μας περί υποκειμένου είναι, με λακανι- 
κούς όρους, εκείνη ενός «υποκειμένου του σημαινομένου», του 
ενεργού δρώντος, του φορέα μιας σημασίας που προσπαθεί να 
εκφραστεί στη γλώσσα. Και βέβαια η αφετηρία τού Λακάν εί
ναι ότι η συμβολική παράσταση πάντοτε διαστρεβλώνει το υ
ποκείμενο, ότι αποτελεί μια μετάθεση, μια αποτυχία -ότι το 
υποκείμενο δεν μπορεί να βρει ένα σημαίνον που θα ήταν «δι
κό του», ότι πάντοτε λέει πολύ λίγα ή πάρα πολλά: κοντολο
γίς, κάτι άλλο από ό,τι ήθελε ή είχε την πρόθεση να πει.

Από τα παραπάνω συνήθως συνάγεται το συμπέρασμα ότι 
το υποκείμενο αποτελεί ένα είδος εσωτερικού πλούτου νοήμα
τος που πάντοτε υπερβαίνει τη συμβολική άρθρωσή του: «η 
γλώσσα δεν μπορεί να εκφράσει πλήρως αυτό που προσπαθώ 
να πω...» Η λακανική θέση βρίσκεται στον αντίθετο πόλο: το 
πλεόνασμα σημασίας καλύπτει μια θεμελιώδη έλλειψη. Το 
υποκείμενο του σημαίνοντος είναι ακριβώς αυτή η έλλειψη, η 
αδυνατότητα ανεύρεσης ενός σημαίνοντος το οποίο θα ήταν 
«δικό του»: η αποτυχία παράστασής του είναι ο θετικός όρος 
του. Το υποκείμενο προσπαθεί να αρθρωθεί σε μια σημαίνουσα 
παράσταση, η παράσταση αποτυγχάνει, αντί ενός πλούτου 
έχουμε μιαν έλλειψη και αυτό το κενό που διανοίγεται από την 
αποτυχία είναι το υποκείμενο του σημαίνοντος. Για να το θέ
σουμε με παράδοξους όρους: το υποκείμενο του σημαίνοντος εί
ναι μια αναδρομική επίπτωση της αποτυχίας της ίδιας του της 
παράστασης* γ ι’αυτό και η αποτυχία της παράστασης είναι ο 
μόνος τρόπος επαρκούς παράστασής του.

Εδώ βρίσκουμε ένα είδος διαλογικής οικονομίας: αρθρώνουμε 
μια πρόταση που ορίζει το υποκείμενο, η προσπάθειά μας απο
τυγχάνει, βιώνουμε την απόλυτη αντίφαση, την ακραία αρνητι- 
κή σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και το κατηγόρημα -και 
αυτή η απόλυτη ασυμφωνία είναι το υποκείμενο ως απόλυτη 
αρνητικότητα. Είναι σαν το γνωστό σοβιετικό ανέκδοτο με τον
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Ραμπίνοβιτς, τον Εβραίο που θέλει να μεταναστεύσει. Όταν ο 
γραφειοκράτης στο γραφείο μετανάστευσης τον ρωτά γιατί, ο 
Ραμπίνοβιτς απαντά: ((Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι 
φοβάμαι πως οι κομμουνιστές θα χάσουν την εξουσία στη Σο
βιετική Ένωση, θα γίνει αντεπανάσταση και η νέα εξουσία θα 
κατηγορήσει εμάς τους Εβραίους για όλα τα κομμουνιστικά εγ
κλήματα, κι έτσι θα ξαναγίνουν αντιεβραϊκά πογκρόμ...» «Μα», 
τον διακόπτει ο γραφειοκράτης, ((όλα τούτα είναι καθαρές α
νοησίες, τίποτα δεν μπορεί ν’ αλλάξει στη Σοβιετική Ένωση, η 
εξουσία των κομμουνιστών θα διαρκέσει αιώνια!» ((Ε, λοιπόν», 
απαντά ήρεμα ο Ραμπίνοβιτς, ((αυτός είναι ο δεύτερος λόγος.» 
Εδώ συναντάμε μια λογική όμοια με εκείνη της εγελιανής πρό
τασης ότι ((το πνεύμα είναι ένα οστό»: η ίδια η αποτυχία της 
πρώτης ανάγνωσης μας δίνει το αληθινό νόημα.

Το ανέκδοτο με τον Ραμπίνοβιτς αποτυπώνει επίσης τη λο
γική της κακόφημης εγελιανής τριάδας: εάν ο πρώτος λόγος 
για να μεταναστεύσει είναι η ((θέση» και η αντίρρηση του γρα
φειοκράτη η ((αντίθεση», τότε η ((σύνθεση» δεν αποτελεί ένα 
είδος επιστροφής στη θέση, ένα είδος επούλωσης της πληγής 
που προκάλεσε η αντίθεση -η  «σύνθεση» είναι πανόμοια με την 
αντίθεση' η μόνη διαφορά έγκειται σε μιαν ορισμένη αλλαγή 
οπτικής γωνίας, σε μια στροφή μέσω της οποίας εκείνο που 
μόλις πριν από μια στιγμή βιωνόταν ως εμπόδιο, ως κώλυμα, 
αποδεικνύεται ως θετικός όρος: το γεγονός ότι η σοβιετική ε
ξουσία είναι αιώνια, το οποίο προτάθηκε ως επιχείρημα ενάν
τια στη μετανάστευση, αποκαλύπτεται ότι συνιστά τον πραγ
ματικό λόγο υπέρ της μετανάστευσης.

Αυτή είναι επίσης, εν συντομία, η λογική τής ((άρνησης της 
άρνησης»: η διπλή, αυτοαναφορική άρνηση δεν συνεπιφέρει ένα 
είδος επιστροφής στη θετική ταυτότητα, ένα είδος κατάργη
σης, ακύρωσης της διασπαστικής δύναμης της αρνητικότητας, 
αναγωγής της σε μια φευγαλέα στιγμή της αυτοδιαμεσολαβού- 
μενης διαδικασίας της ταυτότητας* στην άρνηση της άρνησης, 
η αρνητικότητα διατηρεί πλήρως τη διασπαστική της δύναμη. 
Το όλο ζήτημα είναι απλώς ότι κατορθώνουμε να βιώσουμε αυ
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τή την αρνητική, διασπαστική δύναμη, η οποία απειλεί την 
ταυτότητά μας, ταυτοχρόνως ως θετικό όρο της. Η «άρνηση 
της άρνησης» διόλου δεν καταργεί τον ανταγωνισμό, απλώς 
συνίσταται στην εμπειρία του γεγονότος ότι αυτό το εμμενές 
όριο, το οποίο με εμποδίζει να επιτύχω την πλήρη ταυτότητα 
με τον εαυτό μου, με καθιστά ταυτοχρόνως ικανό να επιτύχω 
ένα ελάχιστο θετικής συνοχής, όσο ακρωτηριασμένη κι αν εί
ναι. Για να δώσουμε ένα εξαιρετικά στοιχειώδες παράδειγμα: 
στην αντισημιτική θεώρηση, ο Εβραίος βιώνεται ως ενσάρκω
ση της αρνητικότητας, ως δύναμη που διασπά τη σταθερή κοι
νωνική ταυτότητα -όμως η «αλήθεια» του αντισημιτισμού εί
ναι ότι η ίδια η ταυτότητα της θέσης μας δομείται διαμέσου μιας 
αρνητικής σχέσης με την τραυματική μορφή του Εβραίου. Δί
χως την αναφορά στον Εβραίο ο οποίος διαβρώνει το κοινωνικό 
οικοδόμημα, το ίδιο το κοινωνικό οικοδόμημα θα διαλυόταν. Με 
άλλα λόγια, όλη μου η θετική συνοχή είναι ένα είδος «σχημα
τισμού εξ αντιδράσεως» σε έναν ορισμένο τραυματικό, ανταγω
νιστικό πυρήνα: εάν χάσω αυτό το «αδύνατο» σημείο αναφοράς, 
διαλύεται η ίδια μου η ταυτότητα.

Νά, λοιπόν, τι είναι η «άρνηση της άρνησης»: όχι ένα είδος 
«κατάργησης» της άρνησης αλλά η εμπειρία του γεγονότος ότι 
η αρνητικότητα ως τέτοια έχει μια θετική λειτουργία, ότι κα
θιστά δυνατή τη θετική συνοχή μας και τη δομεί. Στην απλή 
άρνηση, εξακολουθεί να υπάρχει μια εκ των προτέρων δεδομέ
νη θετική ταυτότητα που γίνεται αντικείμενο της άρνησης, και 
η κίνηση της αρνητικότητας εξακολουθεί να συλλαμβάνεται ως 
περιορισμός μιας εκ των προτέρων δεδομένης θετικότητας. Στην 
((άρνηση της άρνησης» αντιθέτως, η αρνητικότητα τρόπον τινά 
προηγείται του α ν τ ικ ε ιμ ^ υ  της άρνησης, είναι μια αρνητική 
κίνηση που διανοίγει την ίδια τη θέση όπου μπορεί να τοποθε
τηθεί κάθε θετική ταυτότητα.

Αν, λοιπόν, ο ανταγωνισμός είναι πάντοτε ένα είδος οπής, 
μια τρύπα στο πεδίο τού συμβολικού Άλλου, το κενό ενός ανα
πάντητου, άλυτου ερωτήματος, τότε η «άρνηση της άρνησης» 
δεν μας κομίζει την τελική απάντηση η οποία συμπληρώνει το
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κενό όλων των ερωτημάτων* θα πρέπει μάλλον να τη συλλά- 
βουμε ως μια παράδοξη τροπή όπου το ίδιο το ερώτημα αρχί
ζει να λειτουργεί ως η ίδια του η απάντηση: εκείνο που νομί
ζαμε ότι είναι το ερώτημα συνιστούσε ήδη απάντηση. Για να 
το εξηγήσουμε, ας πάρουμε ένα παράδειγμα από τον Αντόρνο 
όσον αφορά τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας (Ador
no, 1970). Ο Αντόρνο εκκινεί από το γεγονός ότι στις μέρες 
μας είναι αδύνατη η διατύπωση ενός προσφυούς ορισμού τής 
Κοινωνίας διότι, ευθύς μόλις επιχειρούμε κάτι τέτοιο, παρου
σιάζονται πολυάριθμοι αντιτιθέμενοι και αμοιβαία αποκλειόμε- 
νοι προσδιορισμοί: αφενός εκείνοι οι οποίοι δίνουν έμφαση στην 
Κοινωνία ως οργανικό όλον που περικλείει τα άτομα και αφε
τέρου εκείνοι οι οποίοι συλλαμβάνουν την κοινωνία ως έναν δε
σμό, ένα είδος συμβολαίου μεταξύ απομονωμένων ατόμων -κον
τολογίς, βρισκόμαστε παγιδευμένοι στην αντίθεση μεταξύ «ορ- 
γανικισμού» και «ατομικισμού».

Σε μια πρώτη προσέγγιση, η εν λόγω αντίθεση παρουσιά
ζεται ως ένα επιστημολογικό εμπόδιο, ένα κώλυμα που μας 
απαγορεύει να συλλάβουμε την Κοινωνία όπως είναι καθ’εαυ
τήν -καθιστώντας έτσι την Κοινωνία ένα είδος καντιανού 
Πράγματος Καθ’εαυτό προσιτού μόνο μέσω προκατειλημμέ
νων, διαστρεβλωμένων εποπτειών: η αληθινή του φύση μας 
διαφεύγει διά παντός. Σε μια διαλεκτική προσέγγιση, όμως, η 
αντίφαση που αρχικά φαίνεται σαν ένα ανεπίλυτο ερώτημα ήδη 
συνιστά λύση: μακράν από το να φράζει την πρόσβασή μας 
στην πραγματική ουσία της Κοινωνίας, η αντίθεση μεταξύ «ορ- 
γανικισμού» και «ατομικισμού» δεν είναι μόνον επιστημολογική 
αλλά λειτουργεί ήδη μέσα στο «Πράγμα καθ’εαυτό». Με άλ
λα λόγια, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην κοινωνία ως συγκε- 
κροτημένο Όλον που υπερβαίνει τα μέλη του και η Κοινωνία ως 
ένα εξωτερικό, «μηχανικό» δίκτυο που συνδέει απομονωμένα 
άτομα είναι ο θεμελιώδης ανταγωνισμός της σύγχρονης κοινω
νίας* αποτελεί τρόπον τινά τον ίδιο της τον ορισμό.

Ορίστε λοιπόν το βασικό διακύβευμα της εγελιανής στρατη
γικής: η ασυμφωνία, η ασυμβατότητα (των αντιτιθέμενων προσ
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διορισμών της Κοινωνίας) ως τέτοια εξαφανίζει το μυστικό 
-ό,τι αρχικά φάνταζε ως επιστημολογικό εμπόδιο αποδεικνύε- 
ται δείκτης του γεγονότος ότι «έχουμε αγγίξει την αλήθεια», 
ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του «Πράγματος καθ’εαυτό» χά
ρη ακριβώς στο γνώρισμα που φαινόταν ότι έφραζε την πρόσ
βασή μας σε αυτό. Και βέβαια συνεπάγεται πως το ((Πράγμα 
καθ’εαυτό» είναι ήδη ακρωτηριασμένο, διχασμένο, ότι φέρει το 
σημάδι μιας ριζικής έλλειψης, ότι δομείται γύρω από έναν 
ανταγωνιστικό πυρήνα.

Αυτή η εγελιανή στρατηγική της μεταφοράς μιας επιστη
μολογικής ανικανότητας (ότι αναγκαστικά υποπίπτουμε σε 
αντιφάσεις όταν επιχειρούμε να ορίσουμε την Κοινωνία) σε ον
τολογική αδυνατότητα (σε έναν ανταγωνισμό που ορίζει το ίδιο 
το αντικείμενο), υπονοεί την ίδια συστροφή με το ανέκδοτο για 
τον Ραμπίνοβιτς: αυτό που αρχικά φαντάζει ως εμπόδιο απο
καλύπτεται ως λύση -στην ίδια την κίνηση χάρη στην οποία η 
αλήθεια μάς διαφεύγει, ήδη τη συναντάμε: «η αλήθεια αρπάζει 
την πλάνη από τον σβέρκο στο λάθος» (Lacan, 1988, σ. 265). 
Ένας τέτοιος παράδοξος χώρος, όπου η καρδιά ενός ορισμένου 
πεδίου αγγίζει άμεσα το εξωτερικό του, αποτυπώνεται με τον 
καλύτερο τρόπο στο διάσημο εγελιανό ρητό σύμφωνα με το 
οποίο τα μυστικά των αρχαίων Αιγυπτίων ήταν επίσης μυστι
κά για τους ίδιους τους Αιγυπτίους: η λύση του γρίφου έγκει
ται στον αναδιπλασιασμό του.

'Οταν το υποκείμενο βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν αινιγ
ματικό, απροσπέλαστο Άλλον, εκείνο που πρέπει να συλλάβει 
είναι ότι το ερώτημά του στον Άλλον ήδη αποτελεί το ερώτη
μα του ίδιου του Άλλου -το απροσπέλαστο του υποστασιακού 
Άλλου, το κώλυμα που απαγορεύει στο υποκείμενο να διεισδύ- 
σει στην καρδιά του Άλλου, αποτελεί αμέσως έναν δείκτη τού 
γεγονότος ότι αυτός ο Άλλος ήδη κωλύεται, ότι δομείται γύρω 
από έναν ((αχώνευτο» βράχο, ανθιστάμενο στη συμβολοποίηση, 
στη συμβολική ενσωμάτωση. Το υποκείμενο δεν μπορεί να 
συλλάβει την Κοινωνία ως κλειστό Όλον, όμως αυτή του η ανι
κανότητα έχει, ούτως ειπείν, ένα άμεσο οντολογικό καθεστώς:
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μαρτυρεί το γεγονός ότι η Κοινωνία η ίδια δεν υπάρχει, ότι τη 
σημαδεύει μια ριζική αδυνατότητα. Και σ’αυτή την αδυνατό
τητα να επιτύχει την πλήρη ταυτότητα με τον εαυτό του οφεί- 
λεται το γεγονός ότι ο Άλλος, η Κοινωνία ως υπόσταση, είναι 
ήδη υποκείμενο.

Το υποκείμενο  ως «απάντηση τον Π ρ α γμ α τ ικ ο ύ »

Ποιο είναι τότε το καθεστώς αυτού του υποκειμένου πριν από 
την υποκειμενοποίηση; Σε γενικές γραμμές, η λακανική απάν
τηση θα ήταν ότι πριν από την υποκειμενοποίηση ως ταύτιση, 
πριν από την ιδεολογική έγκληση, πριν από την ανάληψη μιας 
ορισμένης υποκειμενικής θέσης [subject position], το υποκείμε
νο είναι υποκείμενο ενός ερωτήματος. Εκ πρώτης όψεως, μπο
ρεί να φαίνεται ότι εδώ βρισκόμαστε πάλι εν μέσω μιας παρα
δοσιακής φιλοσοφικής προβληματικής: το υποκείμενο ως δύνα
μη αρνητικότητας που μπορεί να αμφισβητήσει κάθε δεδομένο, 
αντικειμενικό καθεστώς πραγμάτων, εισάγοντας στη θετικότη- 
τα την ανοικτότητα της ερωτηματοθεσίας... με μια λέξη, το υ
ποκείμενο είναι ένα ερώτημα. Αλλά η λακανική θέση είναι η 
ακριβώς αντίθετη: το υποκείμενο δεν είναι ένα ερώτημα, είναι 
ως απάντηση, η απάντηση του Πραγματικού στο ερώτημα που 
θέτει ο μεγάλος Άλλος, η συμβολική τάξη (Miller, 1987). Δεν 
είναι το υποκείμενο εκείνο που θέτει το ερώτημα' το υποκεί
μενο είναι το κενό της αδυνατότητας να απαντηθεί το ερώτη
μα του Άλλου.

Για να εξηγήσουμε τα παραπάνω, ας αναφερθούμε στο εν
διαφέρον βιβλίο του Άρον Μποντενχάιμερ Warum? Von der 
Obsjonitat des Fragens [Γιατί; Περί της αισχρότητας της ερω
τηματοθεσίας] (Bodenheimer, 1984). Η θεμελιακή θέση του 
είναι ότι κάτι αισχρό υπάρχει στην ίδια την πράξη της ερωτη
ματοθεσίας, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της. Αισχρή είναι η 
ίδια η μορφή της ερώτησης, αφού εκθέτει, απογυμνώνει τον α
ποδέκτη της, εισβάλλει στη σφαίρα της οικειότητάς του. Γ ι’
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αυτό, βασική, στοιχειώδης θα λέγαμε αντίδραση σε μιαν ερώ
τηση αποτελεί η ντροπή στο σωματικό επίπεδο, το κοκκίνισμα 
και το κατέβασμα των ματιών, όπως κάνει ένα παιδί όταν το 
ρωτάμε «Τι έκανες;». Η καθημερινή εμπειρία μάς δείχνει κα
θαρά ότι τέτοιου είδους ερωτήσεις στα παιδιά ενοχοποιούν a 
priori, προκαλούν μιαν αίσθηση ενοχής: «Τι έκανες; Πού ήσουν; 
Τι σημαίνει αυτός ο άσπρος λεκές;» Ακόμα κι αν μπορώ να δώ
σω μιαν απάντηση αντικειμενικά αληθή, η οποία ταυτοχρόνως 
με απενοχοποιεί («Μελετούσα με τον φίλο μου», για παράδειγ
μα), έχω ήδη δεχτεί την ενοχή μου στο επίπεδο της επιθυμίας. 
Κάθε απάντηση είναι μια δικαιολογία. Με μιαν ετοιμόλογη 
απάντηση όπως «Μελετούσα με τον φίλο μου» επιβεβαιώνω 
ακριβώς ότι δεν ήθελα πραγματικά να κάνω κάτι τέτοιο, ότι η 
επιθυμία μου ήταν να κάνω βόλτες ή κάτι ανάλογο...

Η ερωτηματοθεσία αποτελεί το βασικό διάβημα της ολο
κληρωτικής διυποκειμενικής σχέσης: δεν είναι ανάγκη να ανα- 
φερθούμε σε παραδειγματικές περιπτώσεις όπως οι αστυνομι
κές ανακρίσεις και η θρησκευτική εξομολόγηση, αρκεί να θυ
μηθούμε τη συνήθη προσβολή του εχθρού, στον τύπο του υπαρ
κτού σοσιαλισμού: η ερώτηση «Ποιος κρύβεται πραγματικά π ί
σω από... [τα αιτήματα για ελευθερία τού τύπου, για δημο
κρατία;]; Ποιος κινεί πραγματικά τα νήματα των αποκαλούμε- 
νων νέων κοινωνικών κινημάτων; Τίνος φερέφωνα είναι;» είναι 
σαφώς απειλητικότερη από την κοινότοπη, άμεση κατάφαση 
«Εκείνοι που απαιτούν ελευθερία τού τύπου στην πραγματικό
τητα θέλουν να επιτρέψουν τη δραστηριότητα των αντισοσιαλι- 
στικών δυνάμεων και κατ’αυτόν τον τρόπο να πλήξουν την 
ηγεμονία της εργατικής τάξης...» Η ολοκληρωτική εξουσία δεν 
είναι ένας δογματισμός που κατέχει όλες τις απαντήσεις· του
ναντίον, είναι η βαθμίδα εκείνη που κατέχει όλες τις ερωτή
σεις.

Η βασική απρέπεια της ερώτησης συνίσταται στην τάση 
της να δίνει λεκτική μορφή σε ό,τι θα έπρεπε να παραμένει 
ανείπωτο, όπως στον γνωστό διάλογο: «Τι κάνεις;» «Ξέρεις!» 
«Ναι, θέλω όμως να μου το πεις εσν!» Ποια είναι η βαθμίδα
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στον άλλον, στον αποδέκτη, την οποία στοχεύει η ερώτηση; 
Στοχεύει ένα σημείο όπου η απάντηση δεν είναι δυνατή, όπου 
η λέξη λείπει, όπου εκτίθεται η ανικανότητα του υποκειμένου. 
Αυτό το δείχνει γλαφυρά ο αντίστροφος τύπος ερώτησης, όχι η 
ερώτηση της αρχής προς τους υποτελείς της, αλλά η ερώτηση 
του υποκειμένου-παιδιού στον πατέρα του: το διακύβευμα μιας 
τέτοιας ερώτησης είναι πάντοτε να συλλάβει τον άλλον, που 
ενσαρκώνει την αρχή, στην αδυναμία του, στην ανικανότητά 
του, στην έλλειψή του.

Ο Μποντενχάιμερ αρθρώνει αυτή τη διάσταση αναφορικά με 
την ερώτηση του παιδιού στον πατέρα: ((Πατέρα, γιατί ο ου
ρανός είναι γαλανός;» -το παιδί δεν ενδιαφέρεται πραγματικά 
γ ι ’αυτόν καθ’εαυτόν τον ουρανό* το πραγματικό διακύβευμα της 
ερώτησης είναι να εκθέσει την αδυναμία του πατέρα, την ανη- 
μπόρια του ενώπιον του σκληρού δεδομένου ότι ο ουρανός είναι 
γαλανός, την ανικανότητά του να αιτιολογήσει αυτό το γεγο
νός, να παρουσιάσει μιαν αλληλουχία λόγων που οδηγούν σε αυ
τό. 'Ετσι, το γαλανό τού ουρανού όχι μόνον καθίσταται πρό
βλημα του πατέρα αλλά και, τρόπον τινά, ευθύνη του: ((Ο ου
ρανός είναι γαλανός κι εσύ απλώς τον κοιτάς σαν χαζός, ανί
κανος να κάνεις οτιδήποτε γ ι’αυτό!» Μια ερώτηση, ακόμα κι 
αν αναφέρεται σε μια δεδομένη κατάσταση πραγμάτων, πάντο
τε καθιστά το υποκείμενο τυπικά υπεύθυνο γ ι’αυτή, αν και 
κατά τρόπο αποκλειστικά αρνητικό -  δηλαδή υπεύθυνο για την 
αδυναμία του ενώπιον του εν λόγω γεγονότος.

Τι είναι, λοιπόν, αυτό το σημείο στον άλλον όπου η λέξη α
ποτυγχάνει, αυτό το σημείο αδυναμίας το οποίο στοχεύει η 
ερώτηση; Η ερώτηση ως τέτοια προκαλεί ντροπή επειδή στο
χεύει τον εσώτατο, τον πιο μύχιο πυρήνα μου τον οποίο ο 
Φρόυντ αποκαλούσε Kern unseres Wesens και ο Λακάν das Ding: 
στοχεύει εκείνο το παράξενο σώμα εντός μου που είναι ((μέσα 
μου κάτι περισσότερο από εμένα», το ριζικά εσωτερικό και 
ταυτοχρόνως ήδη εξωτερικό και για το οποίο ο Λακάν σφυρη
λάτησε μια νέα λέξη, extime [εκ-σωτερικό]. Το πραγματικό 
αντικείμενο της ερώτησης είναι αυτό που, διά στόματος Αλκι
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βιάδη, ο Πλάτων αποκάλεσε άγαλμα στο Συμπόσιο, είναι ένας 
κρυμμένος θησαυρός, το ουσιαστικό αντικείμενο μέσα μου το 
οποίο δεν μπορεί να αντικειμενοποιηθεί, να κυριαρχηθεί. (Ο 
Λακάν αναπτύσσει την εν λόγω έννοια στο αδημοσίευτο όγδοο 
σεμινάριό του για τη Μεταβίβαση.) Η λακανική φόρμουλα για 
το αντικείμενο αυτό είναι βέβαια objet petit a , αυτό το σημείο 
Πραγματικού ακριβώς στην καρδιά του υποκειμένου που δεν 
μπορεί να συμβολοποιηθεί, που παράγεται ως κατάλοιπο, απο- 
μεινάρι, υπόλειμμα κάθε σημαίνουσας διεργασίας, ένας σκληρός 
πυρήνας που ενσαρκώνει την τρομακτική jouissanee, την από
λαυση, και ως τέτοιο ένα αντικείμενο ταυτοχρόνως ελκυστικό 
και αποτρόπαιο -που διαιρεί την επιθυμία μας, προκαλώντας 
έτσι ντροπή.

Η θέση μας είναι ότι το υποκείμενο συγκροτείται ακριβώς 
από την ερώτηση στην αισχρή της διάσταση, στο βαθμό που 
στοχεύει τον εκ-σωτερικό πυρήνα, ό,τι μέσα στο υποκείμενο 
είναι περισσότερο από το υποκείμενο, το αντικείμενο στο υπο
κείμενο. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει υποκείμενο δίχως ενοχή, 
το υποκείμενο υπάρχει μόνον εφόσον ντρέπεται εξαιτίας τού 
αντικειμένου μέσα του, στο εσωτερικό του. Αυτό είναι το νόη
μα της λακανικής θέσης σύμφωνα με την οποία το υποκείμε
νο είναι πρωταρχικά διχασμένο, διαιρεμένο: είναι διαιρεμένο ως 
προς το ίδιο το αντικείμενο, ως προς το Πράγμα, το οποίο τον 
ελκύει και ταυτοχρόνως του προκαλεί αποτροπιασμό: $Οα.

Ας ανακεφαλαιώσουμε: το υποκείμενο είναι μια απάντηση 
του Πραγματικού (του αντικειμένου, του τραυματικού πυρήνα) 
στην ερώτηση του Άλλου. Η ερώτηση ως τέτοια προκαλεί 
στον αποδέκτη της μια ντροπή, μιαν ενοχή και τον διαιρεί, τον 
υστερικοποιεί* αυτή η υστερικοποίηση είναι η συγκρότηση του 
υποκειμένου: το καθεστώς του υποκειμένου είναι υστερικό. Το 
υποκείμενο συγκροτείται μέσω της ίδιας του της διαίρεσης, του 
διχασμού ως προς το αντικείμενο μέσα του* το αντικείμενο αυ
τό, ο τραυματικός πυρήνας, είναι η διάσταση την οποία έχουμε 
ήδη κατονομάσει ως ((ορμή θανάτου», μια τραυματική ανισορ
ροπία, ένα ξερίζωμα. Ο άνθρωπος ως τέτοιος είναι «η φύση
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ασθενής προς θάνατον», εκτροχιάζεται καθώς συναρπάζεται 
από ένα θανατηφόρο Πράγμα.

Η διαδικασία έγκλησης-υποκειμενοποίησης αποτελεί ακρι
βώς ένα εγχείρημα αποφυγής αυτού του τραυματικού πυρήνα 
μέσω της ταύτισης: αναλαμβάνοντας τη συμβολική εντολή, ανα
γνωρίζοντας τον εαυτό του στην έγκληση, το υποκείμενο απο- 
δρά από τη διάσταση του Πράγματος. (Υπάρχουν βέβαια και 
άλλες δυνατότητες αποφυγής αυτού του υστερικού αδιεξόδου: η 
διαστροφική θέση, παραδείγματος χάριν, όπου το υποκείμενο ταυ
τίζεται άμεσα με το αντικείμενο, και ανακουφίζεται έτσι από 
το άχθος της ερώτησης. Η ίδια η ψυχανάλυση επίσης απο- 
υστερικοποιεί το υποκείμενο, αλλά με τρόπο διαφορετικό* στο 
τέλος της ψυχανάλυσης η ερώτηση, ούτως ειπείν, επιστρέφεται 
στον Άλλον, η αδυναμία του υποκειμένου μετατίθεται στην 
αδυνατότητα που προσιδιάζει στον Άλλον: το υποκείμενο βιώ- 
νει τον Άλλον ως μπλοκαρισμένο, αποτυχημένο, σημαδεμένο 
από μια κεντρική αδυνατότητα -κοντολογίς ως «ανταγωνιστι
κό».)

Έχουμε, συνεπώς, το υποκείμενο, ως μια αδύνατη απάντη
ση, ομοούσια με μιαν ορισμένη ενοχή. Ο πρώτος λογοτεχνικός 
συνειρμός που μας έρχεται στο νου είναι προφανώς το έργο τού 
Φραντς Κάφκα. Πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 
επίτευγμα του Κάφκα συνίσταται στο ότι αρθρώνει αυτό το 
παράδοξο καθεστώς τού υποκειμένου πριν από την υποκειμενο- 
ποίηση -μια και μιλούσαμε για ντροπή, ας θυμηθούμε ότι οι 
τελευταίες λέξεις της Δίκης είναι: «... λες και η ντροπή θα 
εξακολουθούσε να υπάρχει και μετά το θάνατό του» (Kafka, 
1985, σ. 251 / ελλ. μτφρ. σ. 235).

Γ ι’αυτό στο έργο τού Κάφκα βρίσκουμε την ανάποδη, ανη
συχητική πλευρά της κωμικής διάστασης της έγκλησης: η αυ
ταπάτη που προσιδιάζει στην έγκληση, η αυταπάτη τού «ήδη- 
εδώ», δείχνει το αρνητικό της πρόσωπο. Η διαδικασία ενοχο
ποίησης βάζει το υποκείμενο στη θέση κάποιου που ήδη υπο
τίθεται ότι γνωρίζει (για να χρησιμοποιήσουμε τον λακανικό όρο 
σε ένα διαφορετικό συμφραζόμενο). Για παράδειγμα, στη Δίκη ,
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ο Γιόζεφ Κ. καλείται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την Κυ
ριακή το πρωί, ενώ δεν διευκρινίζεται η ακριβής ώρα τής ανά
κρισης. Οταν τελικά βρίσκει την αίθουσα, ο δικαστής τον επι
πλήττει: «Αργήσατε μία ώρα και πέντε λεπτά» (Kafka, 1985, 
σ. 47 / ελλ. μτφρ. σ. 45). Ενδεχομένως πολλοί από εμάς να θυ
μούνται την ίδια κατάσταση από τη στρατιωτική θητεία: ο δε
κανέας εξαρχής μας ενοχοποιεί με την κραυγή: ((Τι κοιτάτε σαν 
χάνοι; Δεν ξέρετε τι να κάνετε; Θα πρέπει να μαλλιάζει η 
γλώσσα μας για να σας τα εξηγήσουμε!» -και εν συνεχεία, μας 
δίνει τις οδηγίες σαν να ήταν περιττές, σαν να οφείλαμε να τις 
γνωρίζαμε ήδη. Αυτή είναι συνεπώς η άλλη πλευρά της ιδεο
λογικής αυταπάτης του αήδη-εδώ»: το υποκείμενο ενοχοποιεί
ται καθώς βρίσκεται ξαφνικά σε μια κατάσταση όπου υποτίθε
ται ότι γνωρίζει εκείνο το οποίο αναμένουν από αυτόν.

S ( A  α, Φ

Πώς καθίσταται πιο συγκεκριμένη η διάσταση αυτού του ((αν
τικειμένου μέσα στο υποκείμενο» που προκαλεί την υπόθεση 
περί ήδη υπάρχουσας γνώσης; Το ερώτημα τίθεται επειδή υ
πάρχουν αντικείμενα και αντικείμενα -στη διδασκαλία τού Λα
κάν, οφείλουμε να διακρίνουμε τουλάχιστον τρεις τύπους αντι
κειμένου. Για να αρθρώσουμε αυτές τις διακρίσεις, μπορούμε 
να επιστρέφουμε στο ΜακΓκάφφιν -ας μην ξεχνάμε ότι, στις 
ταινίες του Χίτσκοκ, και το ΜακΓκάφφιν είναι ένα από τα 
τρία είδη αντικειμένου:

-  Πρώτα, το ίδιο το ΜακΓκάφφιν, δεν είναι ((τίποτε απολύ
τως», είναι μια κενή θέση, μια καθαρή πρόφαση για να ξεκι
νήσει η δράση: η φόρμουλα των μηχανών τού αεροσκάφους στα 
Τριάντα εννέα σκαλοπάτια, η μυστική ρήτρα της ναυτικής συν
θήκης στον Ξένο ανταποκριτή, η κωδικοποιημένη μελωδία 
στο Η  κυρία εξαφανίζεται, οι φιάλες ουρανίου στο Νοτόριους, 
και ούτω καθεξής. Πρόκειται για καθαρή ομοίωση: καθ’εαυτό
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είναι απολύτως αδιάφορο και, λόγω δομικής αναγκαιότητας, 
απόν έχει καθαρά αυτοαναστοχαστική σημασία, η οποία συ- 
νίσταται στο γεγονός ότι έχει κάποια σημασία για τους άλ
λους, για τους κεντρικούς χαρακτήρες τής ιστορίας.

-  Όμως σε μια σειρά ταινιών τού Χίτσκοκ, βρίσκουμε ένα άλ
λο είδος αντικειμένου που κατηγορηματικά δεν είναι αδιά
φορο, δεν είναι καθαρή απουσία: στην περίπτωση αυτή, το 
σημαντικό είναι ακριβώς η παρουσία του, η υλική παρουσία 
ενός θραύσματος πραγματικότητας -είναι ένα κατάλοιπο, 
ένα απομεινάρι που δεν μπορεί να αναχθεί στο δίκτυο των τυ
πικών σχέσεων που προσιδιάζει στη συμβολική δομή* παρα- 
δόξως όμως, αποτελεί ταυτοχρόνως τον θετικό όρο επίτευ
ξης της τυπικής δομής. Μπορούμε να ορίσουμε το αντικεί
μενο ετούτο ως αντικείμενο ανταλλαγής που κυκλοφορεί 
μεταξύ υποκειμένων, χρησιμεύοντας ως ένα είδος εγγύησης, 
ενέχυρου, για τη συμβολική τους σχέση. Είναι ο ρόλος τού 
κλειδιού στο Νοτόριους και στο Τηλεφωνήσατε ασφάλεια 
αμέσου δράσεως, ο ρόλος της βέρας στο Σκιές αμφιβολίας 
και στον Σιωπηλό μάρτυρα, ο ρόλος του αναπτήρα στον Ά 
γνωστο του εξπρές, ακόμα καί ο ρόλος του παιδιού που κυ
κλοφορεί ανάμεσα στα δύο ζευγάρια στον Άνθρωπο που 
ήξερε πολλά. Είναι μοναδικό, δεν κατοπτρίζεται, ξεφεύγει 
από τη δυαδική κατοπτρική σχέση, γ ι’αυτό διαδραματίζει 
κρίσιμο ρόλο στις ταινίες εκείνες που χτίζονται στη βάση 
μιας ολόκληρης σειράς δυαδικών σχέσεων, όπου το κάθε στοι
χείο έχει τον κατοπτρικό σωσία του (Ο άγνωστος του εξ
π ρ έ ς Σ κ ι έ ς  αμφιβολίας, όπου το όνομα του βασικού χαρα
κτήρα ήδη αναδιπλασιάζεται -ο  θείος Τσάρλι, η ανιψιά 
Τσάρλι): πρόκειται για το στοιχείο που δεν έχει σωσία και 
γ ι’αυτό πρέπει να κυκλοφορεί ανάμεσα στα αντίθετα στοι
χεία. Το παράδοξο του ρόλου αυτού είναι πως, μολονότι πρό
κειται για ένα κατάλοιπο του Πραγματικού, για ένα «περίτ
τωμα», λειτουργεί ως θετικός όρος της αποκατάστασης μιας 
συμβολικής δομής: η δομή των συμβολικών ανταλλαγών με
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ταξύ των υποκειμένων μπορεί να λάβει χώρα μόνον εφόσον 
ενσαρκώνεται σε τούτο το καθαρό υλικό στοιχείο που δρα 
ως εγγύησή της -για  παράδειγμα, στην ταινία Ο άγνωστος 
τον εξπρές, η φονική συμφωνία ανάμεσα στον Μπρούνο και 
τον Γκάι τηρείται μόνον εφόσον το αντικείμενο (ο αναπτή
ρας) κυκλοφορεί μεταξύ τους.

Μια ολόκληρη σειρά ταινιών τού Χίτσκοκ χαρακτηρίζεται από 
την εξής κατάσταση: στην αρχή έχουμε μια μη δομημένη, προ- 
συμβολική, φαντασιακή, ομοιοστατική κατάσταση πραγμάτων, 
μιαν αδιάφορη ισορροπία όπου οι σχέσεις μεταξύ υποκειμένων 
δεν έχουν ακόμα δομηθεί με την αυστηρή σημασία -δηλαδή μέ
σω της έλλειψης που κυκλοφορεί ανάμεσά τους. Και το παρά
δοξο είναι ότι αυτή η συμβολική συμφωνία, αυτό το δομικό δί
κτυο σχέσεων, μπορεί να εγκαθιδρυθεί μόνον εφόσον ενσαρκω
θεί σε ένα παντελώς ενδεχομενικό υλικό στοιχείο, σε κατιτί το 
Πραγματικό το οποίο, μέσω της αιφνίδιας εμφάνισής του, δια
σαλεύει την ομοιοστατική αδιαφορία των σχέσεων μεταξύ των 
υποκειμένων. Με άλλα λόγια, η φαντασιακή ισορροπία μετα
βάλλεται σε συμβολικά δομημένο δίκτυο μέσω ενός σοκ, ενός 
πλήγματος του Πραγματικού (Dolar, 1986/ Γι αυτό ο Χ ίτσ
κοκ (καί μαζί μ ’ αυτόν, ο Λακάν) δεν είναι πλέον «στρουκτου- 
ραλιστής». Η  βασική χειρονομία τον «στρουκτουραλισμού» 
είναι να ανάγει τον φαντασιακό πλούτο σε ένα τυπικό δίκτυο 
συμβολικών σχέσεων* εκείνο όμως που διαφεύγει την προσέγ
γισή του είναι ότι ένας ομφάλιος λώρος συνδέει αυτή την τυ
πική δομή με κάποιο ριζικά ενδεχομενικό υλικό στοιχείο το 
οποίο, στην καθαρή μερικότητά του, «είναι» μια δομή, την εν
σαρκώνει. Γιατί; Διότι ο μεγάλος Άλλος, η συμβολική τάξη , 
είναι πάντοτε barn**, αποτυχημένος, διαγραμμένος, ακρωτη
ριασμένος, και το ενδεχομενικό στοιχείο ενσαρκώνει αυτό το 
εσωτερικό μπλοκάρισμα, αυτό το όριο της συμβολικής τάξης. 

Η συμβολική τάξη οφείλει να περιλάβει ένα στοιχείο το

* Φραγμένος. (Σ.τ.μ.)



5. ΠΟΙΟ ΥΙΙΟΚΕ1ΜΕΝΟ TOT ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ; 295

οποίο ενσαρκώνει την «κηλίδα» της, το δικό της σημείο αδυ- 
νατότητας γύρω από το οποίο αρθρώνεται: κατά κάποιον τρό
πο είναι η δόμηση της ίδιας της αδυνατότητάς της. Για άλλη 
μια φορά, η εγελιανή διαλεκτική αποτελεί το μοναδικό φιλοσο
φικό αντίστοιχο ετούτης της λογικής: το μεγαλύτερο θεωρησια- 
κό μυστήριο τής εγελιανής κίνησης δεν είναι πώς ο πλούτος και 
η ποικιλομορφία τής πραγματικότητας μπορούν να αναχθούν σε 
μια διαλεκτική εννοιακή διαμεσολάβηση αλλά το γεγονός ότι αυ
τή η διαλεκτική δόμηση, προκειμένου να λάβει χώρα, οφείλει να 
ενσαρκωθεί σε κάποιο εντελώς ενδεχομενικό στοιχείο -αυτό δεί
χνει, παραδείγματος χάριν, η εγελιανή παραγωγή του ρόλου τού 
Βασιλιά: το κράτος ως έλλογη ολότητα όντως υπάρχει μόνον 
εφόσον ενσαρκώνεται στην αδρανή παρουσία του σώματος τού 
Βασιλιά: ο Βασιλιάς, στη μη έλλογη, βιολογικά προσδιορισμένη 
παρουσία του, «είναι» το Κράτος· και το Κράτος επιτυγχάνει 
την ενεργό πραγματικότητά του στο σώμα του.

Στο σημείο αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διά
κριση την οποία έχουν αναπτύξει ο Λακλάου και η Μουφ ανά
μεσα στο τυχαίο και το ενδεχομενικό: ένα σύνηθες στοιχείο μιας 
τυπικής δομής είναι τυχαίο, αδιάφορο -δηλαδή μπορεί να αντι- 
κατασταθεί* πάντοτε εντούτοις υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο, 
παραδόξως, ενσαρκώνει αυτή την ίδια την τυπική δομή -δεν εί
ναι αναγκαίο αλλά συνιστά, στην ίδια την ενδεχομενικότητά 
του, τον θετικό όρο της αποκατάστασης της δομικής αναγκαι
ότητας, η οποία εξαρτάται, κρέμεται από αυτό.

-  Τέλος, βρίσκουμε ένα τρίτο είδος αντικειμένου: τα πουλιά 
στην ομώνυμη ταινία, επί παραδείγματι (θα μπορούσαμε 
επίσης να προσθέσουμε, από την ταινία Μάρνι, το κύτος του 
γιγάντιου πλοίου στο τέλος του δρόμου όπου κατοικεί η μη
τέρα τής Μάρνι). Το αντικείμενο έχει μια μαζική, καταπιε
στική υλική παρουσία* δεν είναι ένα αδιάφορο κενό όπως το 
ΜακΓκάφφιν, αλλά ταυτοχρόνως δεν κυκλοφορεί ανάμεσα 
στα υποκείμενα, δεν αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγής, αλ
λά απλώς βουβή ενσάρκωση μιας αδύνατης jouissanee.
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Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τη λογική, τη συνοχή των τριών 
αυτών αντικειμένων; Στο σεμινάριο Encore, ο Λακάν προτείνει 
ένα σχήμα της (Lacan, 1975, σ. 83):

Φαντασιακό

Συμβολικό --------------------------------------------------- Πραγματικό
ύ

Θα πρέπει να ερμηνεύσουμε το διάνυσμα όχι σαν να δηλώνει 
μια σχέση προσδιορισμού («το Φαντασιακό προσδιορίζει το Συμ
βολικό» και τα λοιπά) αλλά μάλλον με την έννοια της «συμ
βολοποίησης του Φαντασιακού». Συνεπώς:

-  το ΜακΓκάφφιν είναι σαφώς το objet petit α, η έλλειψη, το 
κατάλοιπο του Πραγματικού που ενεργοποιεί τη συμβολική 
κίνηση της ερμηνείας, ένα κενό στο κέντρο της συμβολικής 
τάξης, μια καθαρή ομοίωση τού ((μυστηρίου» προς εξήγηση, 
προς ερμηνεία.

-  τα πουλιά είναι Φ, η απαθής, φαντασιακή αντικειμενοποίη- 
ση του Πραγματικού, μια εικόνα που ενσαρκώνει τη jouis- 
sance.

-  και τέλος, το κυκλοφορούν αντικείμενο της ανταλλαγής εί
ναι το S($), το συμβολικό αντικείμενο που δεν μπορεί να α- 
ναχθεί σε φαντασιακό κατοπτρικό παιχνίδι και που ταυτο
χρόνους ενσαρκώνει την έλλειψη στον Άλλον, την αδυνατό
τητα γύρω από την οποία δομείται η συμβολική τάξη. Πρό



5. ΠΟΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ; 297

κειται για το ριζικά ενδεχομενικό στοιχείο μέσω του οποίου 
αναδύεται η συμβολική αναγκαιότητα. Ιδού το μεγαλύτε
ρο μυστήριο της συμβολικής τάξης: η αναγκαιότητά της ανα
δύεται από το σοκ μιας καθ’όλα ενδεχομενικής συνάντησης 
του Πραγματικού -όπως το γνωστό ατύχημα στις Χίλιες  
καί μία νύχτες: ο ήρωας, χαμένος στην έρημο, μπαίνει κα
τά τύχη σε μια σπηλιά, όπου βρίσκει τρεις σοφούς, τους 
οποίους ξυπνά με την είσοδό του και οι οποίοι του λένε: 
«Επιτέλους, ήρθες! Σε περιμέναμε εδώ και τριακόσια χρό
νια.»

Το υποκείμενο π ο ν  υποτίθετα ι ό τ ι.. .

Το παραπάνω μυστήριο είναι, σε τελική ανάλυση, το μυστήριο 
της ίδιας της μεταβίβασης: για να παραχθεί νέο νόημα, είναι 
αναγκαίο να προϋποτεθεί η ύπαρξή του στον άλλον. Αυτή εί
ναι η λογική τού ((υποκειμένου που υποτίθεται ότι γνωρίζει» 
την οποία ο Λακάν απομόνωσε ως κεντρικό άξονα του φαινο
μένου της μεταβίβασης: ο αναλυτής υποτίθεται ότι γνωρίζει εκ 
των προτέρων. Τι; Μα το νόημα των συμπτωμάτων του ανα- 
λυομένου. Αυτή η γνώση είναι βεβαίως μια αυταπάτη, αλλά 
μια αυταπάτη αναγκαία: στο τέλος, μόνον μέσω αυτής της 
υπόθεσης περί γνώσης είναι δυνατή η παραγωγή κάποιας 
πραγματικής γνώσης. Στο προηγούμενο σχήμα έχουμε τρεις 
εκδοχές του αντικειμένου γύρω από το κεντρικό εμετικό οίδη
μα της jouissanee, γύρω από το Πράγμα ως απροσπέλαστο. 
Μπαίνει κανείς στον πειρασμό να κατασκευάσει, από την ίδια 
μήτρα, τρεις έννοιες γύρω από το υποκείμενο που υποτίθεται ότι 
γνωρίζει.

— Ας ξεκινήσουμε με το υποκείμενο που υποτίθεται ότι π ι
στεύει (Mocnik, 1986). Καθώς κατάγεται από τη Γιουγκο
σλαβία -δηλαδή από μια χώρα τού υπαρκτού σοσιαλισμού- 
ο συγγραφέας του ανά χείρας βιβλίου τείνει να χρησιμοποι
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ήσει ένα τυπικό παράδειγμα του «υπαρκτού σοσιαλισμού», 
όπου, ως γνωστόν, πάντοτε κάτι λείπει στα εμπορικά κατα
στήματα. Ας υποθέσουμε ότι αρχικά υπάρχει αφθονία χαρ
τιού τουαλέτας στην αγορά. Ξαφνικά όμως, και εντελώς ανα
πάντεχα, αρχίζουν να κυκλοφορούν φήμες ότι θα υπάρξει έλ
λειψη χαρτιού τουαλέτας. Εξαιτίας αυτής της φήμης, ο κό
σμος αρχίζει πανικόβλητος να αγοράζει, με αποτέλεσμα να

- προκληθεί πραγματική έλλειψη χαρτιού. Εκ πρώτης όψεως 
φαίνεται ότι πρόκειται για τον απλό μηχανισμό της αποκα- 

'· λούμενης αυτοεκπληρούμενης προφητείας* ωστόσο, στην πραγ
ματικότητα λειτουργεί με τρόπο λίγο πιο περίπλοκο. Καθέ
νας από τους συμμετέχοντες κάνει τον ακόλουθο συλλογι
σμό: «Ούτε αφελής ούτε χαζός είμαι, ξέρω πολύ καλά ότι 
υπάρχει υπεραρκετό χαρτί στα μαγαζιά* μπορεί όμως να 
υπάρχουν κάποιοι αφελείς και χαζοί που πιστεύουν τις φή
μες, που τις παίρνουν στα σοβαρά και θα πράξουν αναλόγως 
- θ ’αρχίσουν ν’ αγοράζουν σαν τρελοί χαρτί τουαλέτας και έ
τσι στο τέλος θα έχουμε πραγματική έλλειψη. Συνεπώς, ακό
μα κι αν ξέρω πολύ καλά ότι το χαρτί είναι υπεραρκετό, θα 
ήταν καλή ιδέα να πάω ν’αγοράσω κι εγώ κάμποσο!» Κρί
σιμο εδώ είναι ότι ο άλλος που υποτίθεται πως πιστεύει 
αφελώς δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πραγματικά: για 
να προκαλέσει τις επιπτώσεις του στην πραγματικότητα, 
αρκεί να υποθέτουν οι άλλοι ότι υπάρχει. Μέσα σε ένα κα
θορισμένο, κλειστό πλήθος υποκειμένων, καθένας μπορεί να 
διαδραματίσει ετούτο τον ρόλο για όλους τους άλλους -η  
επίπτωση θα είναι ακριβώς η ίδια: μια πραγματική έλλειψη 
χαρτιού τουαλέτας. Στο τέλος, θα μείνει χωρίς χαρτί ακρι
βώς όποιος εμμένει στην αλήθεια: όποιος λέει στον εαυτό 
του «Ξέρω ότι μόνο για φήμες πρόκειται, ότι υπάρχει αρκε
τό χαρτί τουαλέτας» και πράττει αναλόγως...

Αυτή η έννοια του υποκειμένου που υποτίθεται ότι πιστεύει 
έχει και την κλινική της χρήση: σηματοδοτεί τη διαφορά ανά
μεσα στην αληθινή φροϋδική ψυχανάλυση και την αναθεωρητι
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κή [revisionist] θεραπεία. Ενώ στη φροϋδική ψυχανάλυση ο 
αναλυτής διαδραματίζει τον ρόλο του υποκειμένου που υποτίθε
ται ότι γνωρίζει, στην αναθεωρητική παράδοση ο ρόλος του εί
ναι εγγύτερος σ’αυτόν του υποκειμένου που υποτίθεται ότι π ι
στεύει* δηλαδή στην περίπτωση αυτή ο συλλογισμός του ασθε
νούς είναι ο ακόλουθος: «Έχω μερικά ψυχικά προβλήματα, εί
μαι νευρωτικός, και συνεπώς χρειάζομαι έναν αναλυτή για να 
με θεραπεύσει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πιστεύω στον μη
τρικό φαλλό, στον συμβολικό ευνουχισμό και σε όλες αυτές τις 
αηδίες -για  μένα είναι καθαρές ανοησίες. Ευτυχώς για μένα 
όμως, νά ένας αναλυτής που πιστεύει σ’αυτά και που ίσως 
-γιατί όχι;- μπορεί να με θεραπεύσει με την πίστη του, γιατί 
όχι!» Δεν είναι απορίας άξιο ότι διάφορες νεοφροϋδικές σχολές 
προσπαθούν να ενσωματώσουν μερικά στοιχεία σαμανισμού!

-  Η δεύτερη έννοια στη σειρά αυτή θα ήταν το υποκείμενο 
πον υποτίθεται ότι απολαμβάνει (Dolar, 1987). Ο ρόλος του 
είναι θεμελιακός στην ψυχαναγκαστική νεύρωση: για τον 
ψυχαναγκαστικό, το τραυματικό σημείο είναι η υποτιθέμενη 
ύπαρξη μιας ανυπόφορης, απεριόριστης, τρομακτικής joui$r 
sance στον άλλον* το διακύβευμα όλης της φρενήρους δρα- 
στηριότητάς του είναι να προστατέψει, να σώσει τον Άλλον 
από τη jouissanee του, ακόμα και με τίμημα να τον ή να την 
καταστρέψει (να σώσει, παραδείγματος χάριν, τη γυναίκα 
από τη διαφθορά της). Και πάλι, δεν είναι απαραίτητο να 
υπάρχει πραγματικά το υποκείμενο: για να παραγάγει τις 
επιπτώσεις του, αρκεί οι άλλοι να υποθέτουν ότι υπάρχει. 
Αυτή η υποτιθέμενη jouissanee είναι ένα από τα κεντρικά 
συστατικά στοιχεία του ρατσισμού: ο Άλλος (Εβραίος, Άρα
βας, Νέγρος) πάντοτε υποτίθεται ότι έχει πρόσβαση σε μια 
ιδιαίτερη απόλαυση, και αυτό είναι που μας ενοχλεί στην 
πραγματικότητα.

-  Η τελευταία έννοια θα ήταν βέβαια το υποκείμενο που υπο
τίθεται ότι επιθυμεί. Αν το υποκείμενο που υποτίθεται ότι
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απολαμβάνει διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ψυχαναγκα
στική νεύρωση, το υποκείμενο που υποτίθεται ότι επιθυμεί 
παίζει έναν αντίστοιχο ρόλο στην υστερία. Αρκεί κανείς να 
θυμηθεί τη φροϋδική ανάλυση της Ντόρα: είναι αρκετά σα
φές ότι η Κυρία Κ. παίζει για την Ντόρα τον ρόλο, όχι του 
αντικειμένου της επιθυμίας της, όπως λανθασμένα υπέθεσε 
ο Φρόυντ, αλλά του υποκειμένου που υποτίθεται ότι επιθυ
μεί, που υποτίθεται ότι γνωρίζει πώς να οργανώσει την 
επιθυμία της, πώς να αποφύγει το αδιέξοδό της. Γ ι’αυτό, 
όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν υστερικό, η ερώτη
ση που πρέπει να θέσουμε δεν είναι «Ποιο είναι το αντικεί
μενο της επιθυμίας του;» αλλά ((Από πού επιθυμεί; Ποιο 
είναι το άλλο πρόσωπο μέσω του οποίου οργανώνει την επι
θυμία του;» Το πρόβλημα του υστερικού υποκειμένου είναι 
ότι χρειάζεται πάντοτε να καταφύγει σε ένα άλλο υποκεί
μενο για να οργανώσει τη επιθυμία του -αυτό είναι το νόη
μα της λακανικής φόρμουλας ότι η υστερική επιθυμία είναι 
η επιθυμία τού άλλου.

Η  υποτιθέμενη  γνώ σ η

Αυτό το εννοιακό κουαρτέτο μπορεί να χρησιμεύσει σε μιαν 
ανάλυση των ιδεολογικών μηχανισμών: στην ασιατική δεσπο
τεία, ολόκληρο το σύστημα στρέφεται γύρω από ένα κεντρικό 
σημείο, τη μορφή του δεσπότη που υποτίθεται ότι απολαμβά
νει* στον κλασικό σταλινισμό, η ηγεσία υποτίθεται ότι γνωρί
ζει, και ούτω καθεξής. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι τα 
τέσσερα υποκείμενα που υποτίθεται ότι... δεν βρίσκονται στο 
ίδιο επίπεδο: το υποκείμενο που υποτίθεται ότι γνωρίζει απο
τελεί τη βάση τους, τη μήτρα τους, και η λειτουργία των υπό
λοιπων τριών είναι ακριβώς να μεταμφιέζουν την ανησυχητική 
του παραδοξότητα.

Το καλύτερο παράδειγμα του δεσμού ανάμεσα στην υποτι
θέμενη γνώση και το ασυνείδητο μας το προσφέρει μια σύντο
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μη σκηνή από την ταινία τού Χίτσκοκ Ξένος ανταποκριτής. Ο 
ήρωας (τον οποίο ερμηνεύει ο Τζόελ ΜακΚρη) και ο φίλος του 
σχεδιάζουν μια περίπλοκη συνωμοσία για να αποσπάσουν από 
έναν πράκτορα των ναζί, ο οποίος υποδύεται τον «ειρηνιστή» 
(Χέρμπερτ Μάρσαλ), την ομολογία της προδοσίας του. Ο ήρω
ας παρασύρει την όμορφη κόρη του προδότη, την οποία έχει 
ήδη μισοερωτευτεί, σε μιαν ολοήμερη εκδρομή στην εξοχή* εν 
τω μεταξύ, ο φίλος του επισκέπτεται τον προδότη στο σπίτι 
του και του λέει ότι αυτός και ο ήρωας έχουν απαγάγει την κό
ρη του -ότι διατίθενται να την αφήσουν με αντάλλαγμα τη 
γραπτή ομολογία του πως είναι πράκτορας των ναζί. Ο πατέ
ρας συγκατατίθεται, γράφει κάτι σε ένα κομμάτι χαρτί -προ
φανώς την ομολογία που του ζητήθηκε- και το δίνει στον 
εκβιαστή ο οποίος, κοιτάζοντάς το, διαπιστώνει ότι γράφει: 
«Λυπάμαι, αλλά μόλις άκουσα το αυτοκίνητο της κόρης μου να 
μπαίνει στο γκαράζ.» Η αβροφροσύνη του πατέρα (ο οποίος, 
παρά την προδοσία του, παραμένει ένας τζέντλεμαν τής παλιάς 
σχολής) τον εμποδίζει να ξεσπάσει ακούγοντας τον θόρυβο του 
αυτοκινήτου που πλησιάζει και έτσι ξεσκεπάζει την μπλόφα τού 
εκβιαστή: συνεχίζει ήρεμα ό,τι του ζητήθηκε να κάνει και, με 
την ίδια τη μορφή της ομολογίας τον, του δίνει να καταλάβει 
ότι έχει καταλάβει την μπλόφα του.

Ποιο είναι το λιμπιντικό φορτίο αυτής της χειρονομίας; Ο 
προδότης πατέρας στον Ξένο ανταποκριτή είναι ένας από τους 
παλιανθρώπους των ταινιών τού Χίτσκοκ που κατατρύχονται 
από τη γνώση της διαφθοράς τους: ασυνείδητα, επιθυμούν την 
αποκάλυψη και την αυτοκαταστροφή* αυτή η αλήθεια αναδύε
ται, αρθρώνεται στη μορφή της ομολογίας, εμμένει ακόμα κι 
όταν οι λόγοι αποδεικνύονται άκυροι. Αυτό είναι το «ασυνείδη
το» με τη λακανική έννοια: μια επιθυμία που αρθρώνεται στο 
ίδιο το χάσμα το οποίο χωρίζει τη μορφή από το περιεχόμενό της, 
στην αυτονομία τής μορφής. Πίσω από την ειρωνική-αβρό- 
φρονα χειρονομία του πατέρα στον εκβιαστή (η οποία σημαίνει 
κάτι σαν: «Τώρα έχεις την ομολογία που ήθελες! Σε πληρώνω 
με το δικό σου νόμισμα!») υπάρχει ένα απεγνωσμένο ξέσπα
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σμα της επιθυμίας αυτοκάθαρσης, μια επιθυμία που πραγμα
τώνεται προς το τέλος της ταινίας, με την αυτοκτονική πράξη 
του πατέρα.

Η λέξη «αβροφροσύνη» δεν χρησιμοποιήθηκε απερίσκεπτα: 
θα πρέπει να την αντιληφθούμε με την ακριβή ροκοκό-προρο- 
μαντική, μοτσαρτική σημασία της. Ειδικότερα, ένα από τα πλέ
ον ανατρεπτικά γνωρίσματα στις όπερες του Μότσαρτ συνίστα- 
ται ακριβώς στην επιδέξια χειραγώγηση του χάσματος μεταξύ 
μορφής και περιεχομένου, όπου η μορφή αρθρώνει την «απωθη- 
μένη» αλήθεια του περιεχομένου. Αν αφήσουμε την όπερα Ντον 
Τζωβάννι, η οποία αποτελεί στην ολότητά της ενσάρκωση αυ
τού του χάσματος (στο επίπεδο του ((περιεχομένου», ο Ντον 
Τζιοβάννι οδεύει από τη μία αποτυχία στην άλλη, ενώ η μουσι
κή μορφή όλο και περισσότερο τονίζει τη θριαμβολογία του, τη 
μυθική του δύναμη), αρκεί να θυμηθούμε μια μικρή λεπτομέρεια 
από το φινάλε των Γάμων τον Φίγκαρο, την άρια η οποία 
έπεται της συμφιλίωσης τού Φίγκαρο με τη Σουζάννα («Pace, 
pace...»). Εκ πρώτης όψεως, η μορφή και το περιεχόμενο συμ
φωνούν μεταξύ τους: η διευθέτηση της παρανόησης (ο Φίγκα
ρο ήξερε ότι η γυναίκα που πολιορκούσε δεν ήταν η Κοντέσα 
αλλά η αγαπημένη του Σουζάννα μεταμφιεσμένη σε Κοντέσα) 
επιβεβαιώνεται από το αρμονικό ντουέτο τους που πιστοποιεί 
τη συμφιλίωσή τους* το ντουέτο αυτό μετατρέπεται εν συνε
χεία σε τρίο: από το φόντο ξεχύνεται η θυμωμένη φωνή τού 
Κόμη ο οποίος ψάχνει τη Σουζάννα στο πάρκο (για να τον πα- 
γιδεύσει, του είχε υποσχεθεί ένα ραντεβού).

Με την ανάδυση της τρίτης φωνής, μορφή και περιεχόμενο 
διαχωρίζονται, και τραβά το καθένα τον δρόμο του: στο επίπε
δο του περιεχομένου, έχουμε ένταση, μια δυσαρμονία που έρχε
ται σε αντίθεση με το προηγούμενο πνεύμα συμφιλίωσης (ο Κό
μης ρωτά εξαγριωμένος τι μαγειρεύει η Σουζάννα)* κρίσιμο 
όμως είναι το γεγονός ότι ο Κόμης αρθρώνει τον θυμό τον με 
την ίδια ακριβώς μελωδία πον σννόδενε τον Φίγκαρο και τη 
Σονζάννα όταν εξέφραζαν τη σνμφιλίωσή τονς -στο επίπεδο 
της μορφής, δεν υπάρχει ασυνέχεια ή ρήξη, απλώς συνεχίζεται
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η ίδια μελωδία... Κατ’αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα 
έχουν ειπωθεί τα πάντα: η συμφιλίωση είναι ήδη εδώ, η έντα
ση του Κόμη έχει ήδη γαληνέψει, έχει ήδη χάσει, απλούστατα 
δεν το ξέρει ακόμη ή μάλλον, για την ακρίβεια -και πρόκειται 
για κομβικό σημείο- δεν ξέρει ακόμα ότι το ξέρει ήδη, διότι 
ασυνείδητα το ξέρει, έχει κιόλας ηρεμήσει, έχει συμβιβαστεί με 
την απώλεια της Σουζάννας. Η ασυνείδητη γνώση του εμφα
νίζεται ακριβώς στο χάσμα μεταξύ μορφής και περιεχομένου 
-στη μορφή που ήδη ανακοινώνει τη συμφιλίωση ενώ ο Κόμης 
ακόμα μαίνεται.

Καθώς ένα τέτοιο χάσμα αποκλείεται από τον ίδιο τον ορι
σμό τού «Ρομαντικού», ο Μότσαρτ δεν είναι ακόμα ρομαντικός 
συνθέτης: Από τη ρομαντική οπτική γωνία, το διάβημά του 
φαίνεται «μηχανικό», ψυχολογικά μη πειστικό, μια αυτόματη 
επανάληψη της ίδιας μελωδίας, ανεξάρτητα από τη μεταβλη- 
θείσα ψυχολογική κατάσταση: ως εάν ο Μότσαρτ να ((είχε ξε- 
χάσει να αλλάξει τονικότητα» και να συνέχιζε μηχανικά με την 
ίδια μελωδία, παρότι η ψυχολογική αλήθεια της κατάστασης 
απαιτούσε μια σαφή τομή (ένα ξέσπασμα δυσαρμονίας). Αυτή 
η εντύπωση ενός ((αυτοματισμού επανάληψης» που επιβάλλεται 
ανεξάρτητα από την ((ψυχολογική αλήθεια», δεν είναι απλώς 
εσφαλμένη* θα πρέπει να ερμηνευθεί με βάση τη λακανική θέ
ση ότι το καθεστώς του ασυνείδητου ((καταναγκασμού επανά
ληψης» δεν είναι ψυχολογικό: ακριβώς η εξωτερική μορφή τής 
μελωδίας τού Κόμη, η ασυμφωνία της με το ίδιο της το περιε
χόμενο (τα λόγια της άριας), αρθρώνει την ασυνείδητη αλήθεια 
που παραμένει ακόμα απροσπέλαστη γΓ αυτόν, για την ψυχο
λογική του εμπειρία.

Στον Μότσαρτ εξακολουθούμε να έχουμε το ((ασυνείδητο» 
ως το δίκτυο των εξωτερικών, ((μη ψυχολογικών» συμβολικών 
σχέσεων που αποφασίζει περί της αλήθειας των υποκειμένων τα 
οποία έχει εγκλωβίσει: περιορίζοντας, αναχαιτίζοντας το υπο- 
κειμενικό-ψυχολογικό περιεχόμενο, εμποδίζοντάς το να ((εκφρα
στεί» στη μορφή με τρόπο υπερβολικά έντονο, να δ’,αποτίσει 
άμεσα τη μορφή -δηλαδή κρατώντας το περιεχόμενο σε από-
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στάση από τη μορφή- η «απωθημένη» αλήθεια του περιεχομέ
νου βρίσκει τον χώρο για να αρθρωθεί. Στον «ρομαντικό» τρό
πο εισερχόμαστε τη στιγμή που η εξωτερική, «μηχανική» μορ
φή βιώνεται ως «απλή μορφή» δίχως δικό της περιεχόμενο: 
έτσι η αλήθεια μετριέται αποκλειστικά με κριτήριο την έκφρα
ση της ψυχολογικής υποκειμενικότητας στη μορφή. Στον Μπε- 
τόβεν βρίσκουμε το υποκείμενο ως άπειρο πλούτο εσωτερικού 
περιεχομένου που παλεύει να εκφραστεί στη μορφή: είναι πλέ
ον ανοικτός ο δρόμος προς τη ρομαντική λατρεία της ((ιδιοφυίας», 
της ((τιτάνιας» προσωπικότητας, και προς όλα τα αηδιαστικά 
φαντάσματα που απορρέουν από αυτήν.

« Ο  φόβος της πλάνης ε ίνα ι . . .  η ίδια η πλάνη»

Αντίθετα με τον συνήθη παραλληλισμό Καντ-Μότσαρτ αφενός 
και Χέγκελ-Μπετόβεν αφετέρου, οφείλουμε να τονίσουμε ότι 
εδώ ο Χέγκελ ακολουθεί τον Μότσαρτ. Δηλαδή αυτή η πρα
κτική του Μότσαρτ, η οποία συνίσταται στο να αρθρώνει την 
αλήθεια μέσω της απόστασης ανάμεσα στη μορφή και το πε
ριεχόμενό της, βρίσκει το ακριβές αντίστοιχό της στην εγελια- 
νή έννοια του ((μορφικού» [das Formelle] που αρθρώνει την α
λήθεια ενός δεδομένου φαινομένου. Αυτό βέβαια εισάγει μια δια
λεκτική σχέση μεταξύ Αλήθειας και εμφάνισης: Η ((Αλήθεια» 
σαφώς δεν είναι ένα είδος πλεονάσματος που μας διαφεύγει 
ακατάπαυστα* τουναντίον, εμφανίζεται με τη μορφή τραυματι
κών συναντήσεων -δηλαδή πέφτουμε κατά τύχη πάνω της εκεί 
όπου υποθέταμε την παρουσία της «απλής εμφάνισης»: το 
«σοκ της αλήθειας» συνίσταται στην αιφνίδια ανάδυσή της 
στην καρδιά του πεδίου καθησυχαστικών φαινομένων.

Το ((ασύλληπτο» για τον Καντ είναι μια τέτοια συνάντηση, 
ένα τέτοιο παράδοξο σημείο όπου η ((εμφάνιση» η ίδια, δίχως να 
το γνωρίζει, αγγίζει την αλήθεια: το διακύβευμα της καντια
νής ((ψυχαναγκαστικής» οικονομίας είναι ακριβώς η αποφυγή τής 
τραυματικής συνάντησης με την Αλήθεια. Δηλαδή το «υπερ
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βατολογικό» διάβημα, που περιορίζει τη δυνατή εμπειρία στον 
κόσμο των φαινομένων και αποκλείει από αυτήν το «Πράγμα 
καθ’εαυτό)) φαινομενικά εκφράζει έναν πόθο αλήθειας -^τον φό
βο να πέσουμε σε πλάνη εκλαμβάνοντας, χωρίς να το δικαιού
μαστε, τα φαινόμενα ως Πράγμα καθ’εαυτό. Εντούτοις, όπως 
το θέτει ο Χέγκελ, αυτός ο φόβος της πλάνης, της σύγχυσης 
μεταξύ φαινομένων και Πράγματος καθ’εαυτό, συγκαλύπτει 
το αντίθετό του, τον φόβο της Αλήθειας -ανακοινώνει μιαν επι
θυμία αποφυγής, με οποιοδήποτε τίμημα, της συνάντησης με 
την Αλήθεια:

Εν τω μεταξύ, αν ο φόβος μήπως πέσουμε σε πλάνη, στοι
χειοθετεί μια δυσπιστία προς την επιστήμη, η οποία χωρίς 
τέτοιους ενδοιασμούς προχωρεί μια χαρά με το ίδιο το έργο 
και πραγματικά γιγνώσκει, τότε δεν μπορεί κανείς να κα
ταλάβει γιατί να μη στοιχειοθετείται αντίστροφα μια δυ
σπιστία προς αυτή τη δυσπιστία και να μην εκφράζονται 
φόβοι ότι αυτός ο φόβος της πλάνης είναι η ίδια η πλάνη. 
(Hegel, 1977, σ. 47 / ελλ. μτφρ., τ. I, σ. 202)

'Ετσι τη σχέση μεταξύ εμφάνισης και Αλήθειας θα έπρεπε να 
τη συλλάβουμε με τρόπο διαλεκτικά αναστοχαστικό: η πλέον 
ριζική αυταπάτη δεν συνίσταται στο να αποδεχόμαστε ως 
Αλήθεια, ως «Πράγμα καθ’εαυτό)) ό,τι στην πραγματικότητα 
δεν αποτελεί παρά απατηλή ψευδαίσθηση, αλλά μάλλον στην 
άρνηση να αναγνωρίσουμε την παρουσία της Αλήθειας -στο να 
ισχυριζόμαστε ότι εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με μια πλα
σματική εμφάνιση όταν η Αλήθεια είναι ήδη παρούσα.

Η ταινία του Σίντνεϋ Πόλλακ Οι τρεις μέρες τον Κόνδορα 
προσφέρει το καλύτερο παράδειγμα του παράδοξου, αυτοανα- 
στοχαστικού χαρακτήρα της αυταπάτης. Ένα ολιγομελές πα
ράρτημα της CIA ασχολείται με την ανάγνωση αστυνομικών και 
κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων, αναζητώντας ιδέες που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να εφαρμοστούν στην πραγματική κα
τασκοπεία. Ξαφνικά, μια ειδική μονάδα επαγγελματιών δολο
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φόνων σκοτώνει, όλα τα μέλη της υπηρεσίας. Γιατί; Επειδή, σε 
κάποιο σκοτεινό μυθιστόρημα, ένας από αυτούς εντόπισε και 
διαβίβασε στους ανώτερούς του την ιδέα μιας μυστικής ((οργά
νωσης στο εσωτερικό της οργάνωσης», της οποίας η ύπαρξη 
θα έπρεπε να παραμένει άγνωστη και που ελέγχει τη νόμιμη 
οργάνωση* ωστόσο, μια τέτοια οργάνωση υπάρχει ήδη εντός 
της CIA. Με άλλα λόγια, πρότεινε ένα πλάσμα της φαντασίας 
δίχως να γνωρίζει ότι είχε αγγίξει την αλήθεια. Μπορούμε τώ
ρα να καταλάβουμε τι εννοεί ο Λακάν όταν λέει ότι ((η Αλή
θεια έχει τη δομή μυθοπλασίας». Από τη λακανική μήτρα των 
τεσσάρων λόγων [discourses] καθίσταται σαφές ότι η ((Αλή
θεια» είναι μια άδεια θέση, και η ((επίπτωση Αλήθειας» παρά- 
γεται όταν, κατά τύχη, ένα κάποιο κομμάτι «μυθοπλασίας» 
(συμβολικά δομημένης γνώσης) βρίσκεται να καταλαμβάνει 
αυτή τη θέση, όπως στην ταινία τού Πόλλακ, όπου ένας άτυ
χος υπαλληλίσκος παράγει ανεπίγνωστα μιαν εκρηκτική «επί
πτωση Αλήθειας».

Ο φόβος της πλάνης που συγκαλύπτει το αντίθετό του, τον 
φόβο της Αλήθειας* αυτή η εγελιανή διατύπωση συμπυκνώνει 
τέλεια την υποκειμενική θέση του ψυχαναγκαστικού νευρωτικού: 
την ακατάπαυστη κωλυσιεργία, τις ατέρμονες προφυλάξεις, που 
χαρακτηρίζουν την προσέγγισή του. Ταυτοχρόνως, ετούτη η 
αναφορά στην ψυχαναγκαστική νεύρωση (όχι βέβαια ως κλινι
κή οντότητα αλλά ως υποκειμενική θέση, ως αυτό που ο Χέ
γκελ θα αποκαλούσε «στάση της σκέψης απέναντι στην αντι
κειμενικότητα») μας επιτρέπει να εννοήσουμε τη λακανική πα
ρατήρηση ότι ο Χέγκελ είναι «ο υψηλότερος των υστερικών». 
Ορίζοντας το πέρασμα από τον Καντ στον Χέγκελ ως υστερι- 
κοποίηση της θέσης του ψυχαναγκαστικού, βρισκόμαστε ήδη 
στο κέντρο της αμιγώς εγελιανής σχέσης ανάμεσα στο γένος 
και στα είδη του: η υστερία και η ψυχαναγκαστική νεύρωση 
δεν αποτελούν δύο είδη νεύρωσης ως ουδέτερου-καθολικού γέ
νους* η σχέση τους είναι διαλεκτική -ο ίδιος ο Φρόυντ παρα
τήρησε ότι η ψυχαναγκαστική νεύρωση αποτελεί ένα είδος 
«διαλέκτου της υστερίας»: η υστερία ως θεμελιώδης προσδιο
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ρισμός της νευρωτικής θέσης περιέχει δύο είδη, την ψυχαναγ
καστική νεύρωση και τον εαυτό της ως είδος της.

Ένα ολόκληρο σύνολο διαφορικών γνωρισμάτων μάς επιτρέ
πει βέβαια να κατασκευάσουμε τη σχέση της υστερίας με την 
ψυχαναγκαστική νεύρωση ως συμμετρική αντίθεση:

-  Το υστερικό σύμπτωμα αρθρώνει, θέτει επί σκηνής, μιαν 
απωθημένη επιθυμία, ενώ το ψυχαναγκαστικό σύμπτωμα 
θέτει επί σκηνής την τιμωρία για την πραγματοποίηση αυ
τής της επιθυμίας·

-  Ένας υστερικός νευρωτικός δεν αντέχει να περιμένει, επι
σπεύδει, «προσπερνά τον εαυτό του» και χάνει το αντικείμε
νο της επιθυμίας εξαιτίας ακριβώς αυτής της ανυπομονησίας 
-επειδή θέλει να το φτάσει υπερβολικά γρήγορα- ενώ ο ψυ
χαναγκαστικός νευρωτικός χτίζει ένα ολόκληρο σύστημα που 
τον καθιστά ικανό να αναβάλει ad infinitum τη συνάντηση 
με το αντικείμενο: η στιγμή ποτέ δεν είναι η κατάλληλη.

-  Για τον υστερικό νευρωτικό, το αντικείμενο προσφέρει πο
λύ λίγη  απόλαυση: η εμπειρία του σε σχέση με κάθε αντι
κείμενο αφορά το πώς «δεν είναι αυτό», και συνεπώς επι
σπεύδει για να φτάσει, επιτέλους, το σωστό αντικείμενο* το 
πρόβλημα του ψυχαναγκαστικού νευρωτικού, αντιθέτως, εί
ναι ότι το αντικείμενο του προσφέρει πάρα πολλή απόλαυ
ση* η άμεση συνάντηση με το αντικείμενο θα ήταν ανυπό
φορη λόγω της υπερβολικής πληρότητάς του, γ ι’αυτό και 
την αναβάλλει.

-  Όταν ο υστερικός νευρωτικός νιώθει ότι «δεν ξέρει τι ακρι
βώς θέλει», απευθύνει το ερώτημα όσον αφορά την επιθυ
μία του στον άλλον -σε εκείνον που ενσαρκώνει γ ι’αυτόν το 
((υποκείμενο που υποτίθεται ότι γνωρίζει»- ενώ ο ψυχαναγ
καστικός βασανίζεται από την αμφιβολία, δεν μπορεί να 
αποφασίσει, δηλαδή απευθύνει το ερώτημα στον εαυτό του 
και ούτω καθεξής.
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Εντούτοις, μια εκ του σύνεγγυς εξέταση αποκαλύπτει ότι αυ
τή η εντύπωση της συμμετρικής αντίθεσης είναι ψευδής: ένας 
από τους αντίθετους πόλους (ο υστερικός) είναι ήδη «μη σημα
δεμένος» [unmarked] -λειτουργεί δηλαδή ταυτοχρόνως ως ου
δέτερο, καθολικό μέσον της αντίθεσης* ενώ ο άλλος πόλος (ο ψυ
χαναγκαστικός) είναι «σημαδεμένος» [marked] και εισάγει μια 
διαφορά είδους. Δεν είναι συνεπώς δύσκολο να αποδειχτεί ότι η 
ψυχαναγκαστική θέση επί σκηνής της τιμωρίας για την πραγ
ματοποίηση της επιθυμίας δεν είναι παρά ένας ανεστραμμένος, 
«διαμεσολαβημένος» τρόπος να τεθεί επί σκηνής η πραγματο
ποίηση της επιθυμίας* ότι το ψυχαναγκαστικό ερώτημα που το 
υποκείμενο απευθύνει στον εαυτό του (η πασίγνωστη «ψυχα
ναγκαστική αμφιβολία») δεν είναι παρά μια μεταμφιεσμένη 
μορφή του αιτήματος που απευθύνεται στον άλλον* ότι η ψυ
χαναγκαστική αναβολή της συνάντησης με το αντικείμενο, λό- 
γω του φόβου ότι το υποκείμενο δεν θα ήταν ικανό να υπομεί- 
νει μια τέτοια υπερβολική απόλαυση, δεν είναι παρά ένας πιο 
εκλεπτυσμένος τρόπος να αποφευχθεί η απογοήτευση από το 
αντικείμενο -δηλαδή ότι κρύβει ένα προαίσθημα πως το αντι
κείμενο «δεν είναι αυτό».

Για να επιστρέψουμε στο πέρασμα από τον Καντ στον Χέ
γκελ, το ίδιο ισχύει και για την καντιανή αναβολή της συνάν
τησης με το Πράγμα -για  το καντιανό χάσμα που χωρίζει διά 
παντός το Πράγμα από τον κόσμο των φαινομένων: συγκαλύ
πτει ένα προαίσθημα ότι ενδεχομένως το Πράγμα να μην είναι 
παρά μια έλλειψη, μια κενή θέση, ότι πέρα από τη φαινόμενη 
εμφάνιση υπάρχει μόνο μια αρνητική αυτοσχεσία εξαιτίας της 
οποίας ο θετικά δεδομένος κόσμος των φαινομένων γίνεται αν
τιληπτός ως «απλή εμφάνιση» -με άλλα λόγια ότι

« Τ ο  υπεραισθητό είναι συνεπώ ς το φαινόμενο  
ως φαινόμενο»

Στο κεφάλαιο της Φαινομενολογίας με θέμα «Δύναμη και διά
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νοια» -^το κεφάλαιο που ολοκληρώνει τη μετάβαση από τη συ
νείδηση στην αυτοσυνειδησία- ο Χέγκελ προτείνει αυτή τη 
διατύπωση, η οποία ανατινάζει ολόκληρη την καντιανή ψυχα
ναγκαστική οικονομία: «Το υπεραισθητό είναι το αισθητό και 
το αντιληπτό, τεθειμένο, όπως αυτό είναι στ'αλήθεια* η αλή
θεια όμως του αισθητού και του αντιληπτού έγκειται στο να 
είναι φαινόμενο. Το υπεραισθητό είναι συνεπώς το φαινόμενο 
ως φαινόμενο» (Hegel, 1977, σ. 89 /  ελλ. μτφρ., τ. I, σ. 286). 
Η εμφάνιση συνεπάγεται ότι υπάρχει κάτι πίσω από αυτήν το 
οποίο εμφανίζεται μέσω αυτής* συγκαλύπτει μιαν αλήθεια και, 
με την ίδια χειρονομία, δίνει μια προαίσθησή της* κρύβει και 
ταυτοχρόνως αποκαλύπτει την ουσία πίσω από το παραπέτα
σμά της. Τι βρίσκεται όμως κρυμμένο πίσω από το φαινόμενο; 
Ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα προς απόκρυψη. 
Εκείνο το οποίο συγκαλύπτεται είναι πως η ίδια η πράξη τής 
συγκάλυψης δεν συγκαλύπτει τίποτα.

Να συμπεράνουμε λοιπόν ότι το υπεραισθητό αποτελεί μια 
καθαρή αυταπάτη της συνείδησης, ένα απλό trompe ΓνβίΙ*] 
Μήπως «εμείς» μπορούμε να δούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα π ί
σω από το παραπέτασμα, ενώ η «αφελής» συνείδηση βρίσκε
ται παγιδευμένη στον ιστό της απάτης; Με τον Χέγκελ δεν θα 
πρέπει ποτέ να αντιπαραθέτουμε άμεσα την κατάσταση πραγ
μάτων έτσι όπως «εμείς» τη βλέπουμε ((σωστά» και τη σκο
πιά της πεπλανημένης συνείδησης: εάν υπάρχει απάτη δεν 
μπορούμε να την αποσπάσουμε από το Πράγμα διότι αποτελεί 
την καρδιά του. Αν, πίσω από το πέπλο των φαινομένων, δεν 
υπάρχει τίποτα, τότε το υποκείμενο συγκροτείται χάρη στη δια- 
μεσολάβηση αυτού του «τίποτα», κατά την ίδια την πράξη τής 
παραγνώρισης. Η αυταπάτη πως κάτι κρύβεται πίσω από το 
παραπέτασμα είναι λοιπόν αναστοχαστική: κρυμμένη πίσω από 
την εμφάνιση είναι η δυνατότητα αυτής της αυταπάτης -πίσω 
από το παραπέτασμα βρίσκεται το γεγονός ότι το υποκείμενο 
νομίζει ότι κάτι θα πρέπει να βρίσκεται πίσω του. Η αυταπά

* Οφθαλμαπάτη. (Σ.τ.μ.)
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τη, αν και ((ψευδής», στην πραγματικότητα εντοπίζεται στην 
κενή θέση πίσω από το παραπέτασμα -η  αυταπάτη διάνοιξε 
μια θέση που την καθιστά δυνατή, έναν κενό χώρο τον οποίο 
γεμίζει- όπου η ((απατηλή πραγματικότητα», που αναδιπλα- 
σιάζει την εξωτερική, γεγονική πραγματικότητα, θα μπορούσε 
να βρει τον τόπο που της προσιδιάζει:

...για να μπορεί ακόμη στο κενό -το οποίο μάλιστα στην 
αρχή ήλθε στο Είναι ως κενότητα αντικειμενικών πραγμά
των, αλλά στη συνέχεια, ως κενότητα καθ’ εαντήν, πρέπει 
να λαμβάνεται ως η κενότητα όλων των πνευματικών σχέ
σεων και των διαφορών της συνείδησης ως συνείδησης- για 
να μπορεί λοιπόν σε αυτό το ολικό κενό, που αποκαλείται 
το άγιο των αγίων, να υπάρχει κάτι ακόμα, πρέπει να το 
παραγεμίσουμε με ονειροπολήματα και φαινόμενα που γεν
νά η ίδια η συνείδηση. Αυτό το κενό θα ’πρεπε να είναι ευ
χαριστημένο, να το μεταχειρίζονται τόσο άσχημα, γιατί δεν 
θα άξιζε και τίποτα καλύτερο, τη στιγμή που και τα ίδια 
τα ονειροπολήματα είναι καλύτερα από την κενότητά του. 
(Hegel, 1977, σσ. 88-89 / ελλ. μτφρ., τ. I. σσ. 285-286)

Το υπεραισθητό Άγιο είναι συνεπώς καταρχάς μια κενή θέση, 
ένας χώρος εκκενωμένος από κάθε θετικό περιεχόμενο, και μό
νον εν συνεχεία αυτή η κενότητα γεμίζει με κάποιο περιεχόμε
νο (το οποίο βέβαια προέρχεται από τον αισθητό εκείνο κόσμο 
που ο υπεραισθητός υποτίθεται ότι αρνείται, ότι έχει αφήσει 
πίσω του). Τα αντίστοιχα περιεχόμενα του υπεραισθητού και 
του αισθητού κόσμου είναι τα ίδια* ένα αντικείμενο γίνεται 
((άγιο» αλλάζοντας θέσεις -καταλαμβάνοντας, συμπληρώνοντας 
την κενή θέση του Αγίου.

Αυτό είναι και το θεμελιακό γνώρισμα της λογικής του λα- 
κανικού αντικειμένου: η θέση προηγείται λογικά των αντικει
μένων πον την καταλαμβάνουν' εκείνο που τα αντικείμενα σκε
πάζουν με τη δεδομένη θετικότητά τους δεν είναι κάποια άλλη, 
πιο υποστασιακή τάξη πραγμάτων, αλλά απλώς η κενότητα,
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το κενό που συμπληρώνουν. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν 
υπάρχει τίποτα το εγγενώς υψηλό σε ένα υψηλό αντικείμενο 
-σύμφωνα με τον Λακάν το υψηλό αντικείμενο είναι ένα συνη
θισμένο, καθημερινό αντικείμενο το οποίο, μάλλον τυχαία, βρί
σκεται να καταλαμβάνει τη θέση αυτού που αποκαλεί das Ding, 
του αδύνατου-πραγματικού αντικειμένου της επιθυμίας. Το υψη
λό αντικείμενο είναι ((ένα αντικείμενο εξυψωμένο στο επίπεδο 
του das Ding)). Είναι η δομική θέση του -̂ γο γεγονός ότι κατα
λαμβάνει την ιερή/απαγορευμένη θέση της jouissanee- και όχι οι 
εγγενείς ποιότητές του εκείνη που το καθιστά υψηλό.

Το σημείο αυτό απεικονίζεται με τον καλύτερο τρόπο σε μια 
σειρά ταινιών τού Μπουνιουέλ, δομημένες γύρω από το ίδιο κεν
τρικό μοτίβο της ((μη εξηγήσιμης αδυνατότητας εκπλήρωσης 
μιας απλής επιθυμίας» -για  να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια τού 
ίδιου του Μπουνιουέλ. Στη Χρυσή εποχή το ζευγάρι θέλει να 
ολοκληρώσει τον έρωτά του αλλά κάποιο ηλίθιο ατύχημα τους εμ
ποδίζει συστηματικά* στην Εγκληματική ζωή τού Αρτσι- 
μπάλντο ντε Λα Κρουζ ο ήρωας θέλει να κάνει έναν απλό φόνο 
αλλά όλες του οι προσπάθειες αποτυγχάνουν* στον Εξολοθρευ
τή Ά γγελο , μετά από μία γιορτή, μια ομάδα πλουσίων δεν 
μπορεί να διαβεί το κατώφλι και να φύγει από το σπίτι* στην 
Κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας δύο ζευγάρια θέλουν να δει
πνήσουν μαζί αλλά απρόσμενες περιπλοκές εμποδίζουν την εκ
πλήρωση αυτής της απλής ευχής* και τέλος, στο Σκοτεινό αν
τικείμενο του πόθου, έχουμε το παράδοξο μιας γυναίκας που, 
μέσω μιας σειράς τεχνασμάτων, αναβάλλει συνεχώς την τελι
κή συνεύρεση με τον γέρο εραστή της.

Ποιο είναι το κοινό γνώρισμα όλων αυτών των ταινιών; Η 
τέλεση μιας συνηθισμένης, καθημερινής πράξης καθίσταται 
αδύνατη ευθύς μόλις καταλαμβάνει την αδύνατη θέση του das 
Ding και αρχίζει να ενσαρκώνει το υψηλό αντικείμενο της επι
θυμίας. Το αντικείμενο ή η πράξη αυτή μπορεί να είναι εξαι
ρετικά κοινότοπα (ένα απλό δείπνο, το να διαβεί κανείς το κα
τώφλι μετά από μια γιορτή). Αρκεί να καταλάβουν την ιερή/ 
απαγορευμένη, κενή θέση του Άλλου για να ορθωθούν γύρω του
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μια σειρά από ανυπέρβλητα εμπόδια* το αντικείμενο ή η πρά
ξη, στην ίδια τους την κοινοτοπία, καθίστανται απρόσιτα ή ανέ
φικτα.

Το αντικείμενο, με τη συμπαγή, συναρπαστική του παρου
σία δεν σκεπάζει, δεν αποκρύπτει μιαν άλλη θετικότητά αλλά 
τη δική τον θέση, το κενό, την έλλειψη την οποία γεμίζει με 
την παρουσία του -την έλλειψη στον Άλλον. Και αυτό που ο 
Λακάν αποκαλεί «διέλευση της φαντασίωσης» συνίσταται 
ακριβώς στην εμπειρία μιας τέτοιας αναστροφής όσον αφορά το 
φαντασιωτικό αντικείμενο: το υποκείμενο πρέπει να υποβληθεί 
στην εμπειρία ότι το πάντοτε-απόν αντικείμενο-αίτιο της επι
θυμίας δεν είναι καθ’εαυτό τίποτε άλλο εκτός από αντικειμε- 
νοποίηση, ενσάρκωση μιας ορισμένης έλλειψης, ότι ρόλος τής 
συναρπαστικής παρουσίας του είναι απλώς να σκεπάσει την κε
νότητα της θέσης που καταλαμβάνει, την κενότητα που είναι 
ακριβώς η έλλειψη στον Άλλον, που καθιστά τον μεγάλο Άλλο 
(τη συμβολική τάξη) διάτρητο, ασυνάρτητο.

Συνεπώς, «εμείς» (που έχουμε ήδη «διέλθει τη φαντασίω
ση») μπορούμε να δούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί όπου η 
συνείδηση νόμιζε ότι έβλεπε κάτι, αλλά η γνώση μας ήδη δια- 
μεσολαβείται από αυτή την «αυταπάτη» στον βαθμό που στο
χεύει την κενή θέση η οποία καθιστά δυνατή την αυταπάτη. 
Με άλλα λόγια, εάν αποσπάσουμε την αυταπάτη από την ίδια 
την αυταπάτη (από το θετικό της περιεχόμενο), εκείνο που 
απομένει δεν είναι απλώς τίποτα, αλλά ένα προσδιορισμένο τ ί
ποτα, το κενό στη δομή που άνοιξε τον χώρο για την «αυταπά
τη». Το «ξεσκέπασμα της αυταπάτης» δεν σημαίνει ότι «δεν 
υπάρχει τίποτα να δούμε πίσω από αυτή»* θα πρέπει να είμα
στε σε θέση να δούμε ακριβώς αυτό το τίποτα ως τέτοιο -π έ 
ρα από τα φαινόμενα, δεν υπάρχει τίποτα εκτός από το ίδιο το 
τίποτα, το «τίποτα» πον είναι το νποκείμενο. Για να συλλάβει 
την εμφάνιση ως «απλή εμφάνιση» το υποκείμενο οφείλει 
πράγματι να πάει πέρα από αυτήν, να τη «διαβεί»* εκείνο όμως 
που ανακαλύπτει εκεί είναι η ίδια η ενέργεια του περάσματος.

Συνήθως, αυτές οι εγελιανές προτάσεις ανάγονται σε μιαν
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απλή οντολογική εξύψωση του υποκειμένου στο καθεστώς τής 
υποστασιακής Ουσίας της ολότητας του Είναι: αρχικά, η συ
νείδηση νομίζει ότι πίσω από το πέπλο των φαινομένων υπάρ
χει μια άλλη υπερβατική Ουσία* έπειτα, με τη μετάβαση από 
τη συνείδηση στην αυτοσυνειδησία, αποκτά την εμπειρία τού 
τρόπου με τον οποίο αυτή η Ουσία πίσω από τα φαινόμενα, 
αυτή η ζωογόνος δύναμή τους είναι το ίδιο το υποκείμενο. Εν
τούτοις, μια τέτοια ανάγνωση, που ταυτίζει άμεσα το υποκεί
μενο με την κρυμμένη πίσω από το παραπέτασμα Ουσία, δεν 
λαμβάνει υπόψη της το κρίσιμο γεγονός ότι η εγελιανή μετά
βαση από τη συνείδηση στην αυτοσυνειδησία ενέχει την εμπει
ρία μιας ριζικής αποτυχίας: το υποκείμενο (συνείδηση) θέλει 
να διεισδύσει στο μυστήριο πίσω από το παραπέτασμα αλλά η 
προσπάθειά του αποτυγχάνει επειδή δεν υπάρχει τίποτα πίσω 
από το παραπέτασμα, ένα τίποτα που «είναι» το ίδιο το υπο
κείμενο. Ακριβώς με τη σημασία αυτή, και στον Λακάν, το 
υποκείμενο (του σημαίνοντος) και το (φαντασιωτικό) αντικεί
μενο είναι σύστοιχα, ακόμα και ταυτόσημα: το υποκείμενο εί
ναι το κενό, η τρύπα στον Άλλον, και το αντικείμενο είναι το 
αδρανές περιεχόμενο που γεμίζει αυτό το κενό* ολόκληρο το «εί
ναι» του υποκειμένου συνίσταται έτσι στο ότι το φαντασιωτι- 
κό αντικείμενο γεμίζει το κενό του. Έτσι εξηγείται το γεγονός 
ότι οι παραπάνω εγελιανές διατυπώσεις θυμίζουν, σημείο προς 
σημείο, τον μύθο που αναφέρει ο Λακάν στο Ενδέκατο Σ εμι
νάριό του:

Στον αρχαίο απόλογο, για τον Ζεύξη και τον Παρράσιο, το 
προσόν τού Ζεύξη είναι ότι έφτιαξε σταφύλια που τράβηξαν 
τα πουλιά. Ο τόνος δεν μπαίνει καθόλου στο γεγονός ότι 
αυτά τα σταφύλια ήταν τέλεια σταφύλια, στο γεγονός ότι 
ακόμη και το μάτι των πουλιών ξεγελάστηκε. Η απόδειξη 
είναι ότι ο συνάδελφός του Παρράσιος τον νικά θριαμβευτι
κά, γιατί μπόρεσε και ζωγράφισε στο τοίχωμα ένα πέπλο, 
ένα πέπλο τόσο απαράλλαχτο, που ο Ζεύξης, στρεφόμενος 
προς αυτόν, του είπε: Λοιπόν, και τώρα, εσύ, δείξε μας αυτό
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πον έκανες πίσω από το τιεπλο. Απ’ όπου δείχνεται πως όλο 
το ζήτημα είναι ακριβώς να ξεγελάσουμε το μάτι. Θρίαμ
βος του βλέμματος πάνω στο μάτι. (Lacan, 1979, σ. 103 / 
ελλ. μτφρ. σ. 135)

Μπορούμε να εξαπατήσουμε τα ζώα μέσω μιας εμφάνισης που 
μιμείται την πραγματικότητα την οποία μπορεί να υποκατα- 
στήσει, αλλά ο αμιγώς ανθρώπινος τρόπος εξαπάτησης ενός άλ
λου ανθρώπου είναι η μίμηση της απόκρυψης της πραγματικό
τητας -η  πράξη της συγκάλυψης μας εξαπατά προσποιούμενη 
ακριβώς ότι συγκαλύπτει κάτι. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει τ ί
ποτα πίσω από το παραπέτασμα εκτός από το υποκείμενο που 
έχει ήδη πάει πέρα από αυτό:

Είναι εμφανές ότι πίσω από το επονομαζόμενο παραπέτα
σμα, το οποίο υποτίθεται ότι καλύπτει το Εσωτερικό, δεν 
μπορούμε να δούμε τίποτα, αν δεν πάμε οι ίδιοι πίσω από 
αυτό, και έτσι τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να δούμε, 
όσο θα υπάρχει εκεί πίσω κάτι, που μπορεί να ιδωθεί. (He
gel, 1977, σ. 103 / ελλ. μτφρ., τ. I, σ. 309)

Τη θεμελιώδη εγελιανή διάκριση μεταξύ υπόστασης και υπο
κειμένου θα πρέπει να τη διαβάσουμε ως εξής: η υπόσταση εί
ναι η θετική, υπερβατική Ουσία που υποτίθεται ότι κρύβεται 
πίσω από το παραπέτασμα των φαινομένων το να έχουμε ((την 
εμπειρία της υπόστασης ως υποκειμένου» σημαίνει να συλλά- 
βουμε ότι το παραπέτασμα των φαινομένων συγκαλύπτει πά
νω απ’όλα το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα για να συγκα- 
λυφθεί, και ότι αυτό το ((τίποτα» πίσω από το παραπέτασμα 
είναι το υποκείμενο. Με άλλα λόγια, στο επίπεδο της υπόστα
σης η εμφάνιση απλώς απατά, μας προσφέρει μια ψευδή εικό
να τής Ουσίας, ενώ στο επίπεδο του υποκειμένου η εμφάνιση 
απατά ακριβώς υποδυόμενη ότι εξαπατά -υποκρινόμενη ότι 
υπάρχει κάτι προς συγκάλυψη. Συγκαλύπτει το γεγονός ότι 
δεν υπάρχει τίποτα προς συγκάλυψη: δεν υποκρίνεται ότι λέει
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την αλήθεια ενώ ψεύδεται αλλά αντιθέτως υποκρίνεται ότι ψεύ
δεται ενώ στην πραγματικότητα λέει την αλήθεια -δηλαδή 
εξαπατά υποδυόμενη ότι εξαπατά.

Ένα φαινόμενο λοιπόν μπορεί να πει την αλήθεια παρουσια- 
ζόμενο ως ψεύδος, σαν τον Εβραίο, στο φροϋδικό ανέκδοτο που 
ο Λακάν επικαλείται πολύ συχνά, ο οποίος μέμφεται τον φίλο 
του: «Γιατί μου λες ότι θα πας στην Κρακοβία και όχι στο Λέν- 
μπεργκ, ενώ στην πραγματικότητα θα πας στην Κρακοβία;» 
(το να πει την αλήθεια θα σήμαινε παραβίαση του άρρητου κώ
δικα εξαπάτησης που διέπει τη σχέση τους: όταν ένας από 
τους δύο πήγαινε στην Κρακοβία, έπρεπε να πει το ψέμα ότι 
προορισμός του ήταν το Λένμπεργκ και αντιστρόφως). Σχολιά
ζοντας την ιστορία του Ζεύξη και του Παρράσιου, ο Λακάν 
αναφέρεται στη διαμαρτυρία του Πλάτωνα κατά της ψευδαί
σθησης της ζωγραφικής:

Στο σημείο τούτο ο απόλογος αυτός αποκτά αξία γιατί μας 
δείχνει εκείνο για το οποίο ο Πλάτων διαμαρτύρεται εναν
τίον της ψευδαίσθησης της ζωγραφικής. Το σπουδαίο δεν 
είναι ότι η ζωγραφική δίνει ένα απατηλό ισοδύναμο του 
αντικειμένου, ακόμα κι αν φαινομενικά ο Πλάτων εκφράζε
ται έτσι. Είναι ότι η οφθαλμαπάτη της ζωγραφικής πα
ρουσιάζεται για κάτι άλλο απ’αυτό που είναι... Ο πίνακας 
δεν συναγωνίζεται με τη φαινομενικότητα, συναγωνίζεται 
μ ’εκείνο που ο Πλάτων μας επισημαίνει πέραν από τη 
φαινομενικότητα ότι είναι η Ιδέα. Ακριβώς επειδή ο πίνα
κας είναι αυτή η φαινομενικότητα που λέει ότι είναι αυτό 
που δίνει τη φαινομενικότητα, ο Πλάτων εξεγείρεται εναν
τίον της ζωγραφικής όπως εναντίον μιας δραστηριότητας 
ανταγωνιστικής προς τη δική του. (Lacan, 1979, σ. 112 / ελλ. 
μτφρ. σ. 147)

Για τον Πλάτωνα, ο πραγματικός κίνδυνος είναι αυτή η φαι
νομενικότητα που παριστάνει ότι είναι φαινομενικότητα και γ ι ’ 
αυτό τον λόγο δεν είναι παρά η ίδια η Ιδέα, όπως πολύ καλά
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γνώριζε ο Χέγκελ («το υπεραισθητό [Ιδέα] είναι το φαινόμενο 
ως φαινόμενο»). Ιδού το μυστικό που η φιλοσοφία οφείλει να 
συγκαλύψει για να διατηρήσει τη συνοχή της -μυστικό το 
οποίο ο Χέγκελ, στο αποκορύφωμα της μεταφυσικής παράδο
σης, μας επιτρέπει να διακρίνουμε. IV  αυτό, δεν μπορούμε να 
συλλάβουμε το θεμελιώδες εγελιανό μοτίβο ότι ((η φαινομενι
κότητα ως τέτοια είναι ουσιώδης» δίχως την υπόθεση του μεγά
λου Άλλου -της αυτόνομης συμβολικής τάξης που καθιστά δυ
νατή την εξαπάτηση στην αμιγώς ανθρώπινη διάστασή της.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα αυτής της σύνδεσης, ας 
αναφερθούμε στον σταλινισμό -πιο συγκεκριμένα, στην ψυχα
ναγκαστική επιμονή του ότι όποιο κι αν είναι το τίμημα, οφεί
λουμε να διατηρήσουμε την εμφάνιση: όλοι γνωρίζουμε ότι πα- 
ρασκηνιακά διαδραματίζονται άγριες μάχες ανάμεσα σε φράξιες* 
οφείλουμε μολαταύτα να διαφυλάξουμε με κάθε τίμημα την επί
φαση της ενότητας του Κόμματος. Κανένας δεν πιστεύει πραγ
ματικά στην κυρίαρχη ιδεολογία, καθένας διατηρεί μια κυνική 
απόσταση από αυτήν και όλοι γνωρίζουν ότι κανείς δεν π ι
στεύει σ’αυτήν* κι όμως, θα πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί 
η φαινομενικότητα ότι ο λαός κτίζει γεμάτος ενθουσιασμό τον 
σοσιαλισμό, ότι υποστηρίζει το κόμμα και πάει λέγοντας.

Αυτή η εμφάνιση είναι ουσιώδης: εάν καταστρεφόταν -αν 
κάποιος διατύπωνε δημοσίως την προφανή αλήθεια ότι «ο αυ- 
τοκράτορας είναι γυμνός» (ότι κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά 
την κυρίαρχη ιδεολογία...)- ολόκληρο το σύστημα θα κατέρρεε 
κατά μία έννοια. Γιατί; Με άλλα λόγια: αν όλοι γνωρίζουν ότι 
«ο αυτοκράτορας είναι γυμνός» και αν, επιπλέον, καθένας γνω
ρίζει ότι οι άλλοι γνωρίζουν, ποια είναι η βαθμίδα χάριν της 
οποίας θα πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία η εμφάνιση; Προ
φανώς μόνον μια συνεπής απάντηση υπάρχει: ο μεγάλος Άλλος 
-ο μεγάλος Άλλος είναι εκείνος που θα πρέπει να παραμείνει 
στην άγνοια. 'Ετσι διανοίγεται επίσης μια νέα προσέγγιση του 
καθεστώτος της εξαπάτησης στην ιδεολογία: εκείνοι που θα 
πρέπει να εξαπατηθούν από την ιδεολογική ((αυταπάτη» δεν εί
ναι πρωτίστως συγκεκριμένα άτομα αλλά μάλλον ο μεγάλος
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Άλλος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ο σταλινισμός έχει 
μιαν αξία ως οντολογική απόδειξη της ύπαρξης του μεγάλου Άλ
λου.

Από την άλλη πλευρά, ο σταλινισμός δεν άγγιξε πραγματι
κά το επίπεδο της εξαπάτησης στην αυστηρά ανθρώπινη διά
στασή της παρά μόνον με την ανάδυση της γιουγκοσλαβικής αυ
τοδιαχείρισης. Στον σταλινισμό, η εξαπάτηση εξακολουθεί να 
είναι κατά βάση απλή: η εξουσία (η κομματική-και-κρατική 
γραφειοκρατία) υποκρίνεται ότι κυβερνά στο όνομα του λαού ε
νώ όλοι γνωρίζουν ότι κυβερνά προς το δικό της συμφέρον -προ- 
κειμένου να αναπαραγάγει την εξουσία της. Ωστόσο, στη γιου
γκοσλαβική αυτοδιαχείριση άρχει η ίδια κομματική-και-κρατι- 
κή γραφειοκρατία αλλά βασιλεύει στο όνομα μιας ιδεολογίας 
της οποίας η βασική θέση είναι ότι η «αλλοτριωμένη» κομμα- 
τική-και-κρατική γραφειοκρατία αποτελεί το σημαντικότερο 
εμπόδιο στην πλήρη ανάπτυξη της αυτοδιαχείρισης.

Ο στοιχειώδης σημασιολογικός άξονας που νομιμοποιεί τη 
διακυβέρνηση του Κόμματος είναι η αντίθεση ανάμεσα σε σο
σιαλισμό της αυτοδιαχείρισης και «γραφειοκρατικό» κρατικό- 
και-κομματικό σοσιαλισμό -με άλλα λόγια, η κομματική-και- 
κρατική γραφειοκρατία νομιμοποιεί την εξουσία της με μιαν 
ιδεολογία που κατονομάζει τον εαυτό της ως τον βασικό εχθρό* 
συνεπώς, ο γιουγκοσλάβος υπήκοος μπορούσε να απευθύνει στην 
κυρίαρχη γραφειοκρατία την ερώτηση που απηύθυνε ο Εβραίος 
στον φίλο του, στο ανέκδοτο που αφηγηθήκαμε νωρίτερα: 
«Γιατί μου λες ότι ο σημαντικότερος εχθρός της εργατικής αυ
τοδιαχείρισης είναι η κομματική-και-κρατική γραφειοκρατία, 
ενώ ο σημαντικότερος εχθρός είναι στην πραγματικότητα η 
κομματική-και-κρατική γραφειοκρατία;»

Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η θέση σύμφωνα με 
την οποία η γιουγκοσλαβική αυτοδιαχείριση, αντίθετα με τον 
συνήθη ((υπαρκτό σοσιαλισμό», αντιπροσωπεύει τον «σοσιαλι
σμό με ανθρώπινο πρόσωπο», δεν αποτελεί απλό προπαγανδι
στικό τέχνασμα αλλά θα πρέπει να εκληφθεί κυριολεκτικά: και 
βέβαια οι άνθρωποι εξαπατώνται στην Γιουγκοσλαβία, ακριβώς
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όπως σε όλες τις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού», αλλά του
λάχιστον εξαπατώνται σε ένα ειδικά ανθρώπινο επίπεδο. Ύστε
ρα από όσα είπαμε όσον αφορά την εγελιανή διάκριση μεταξύ 
υπόστασης και υποκειμένου, δεν θα πρέπει να μας προκαλεί 
έκπληξη ότι η διαφορά ανάμεσα στον συνήθη ((υπαρκτό σοσια
λισμό)) και τη γιουγκοσλαβική αυτοδιαχείριση συμπίπτει με 
την εν λόγω διάκριση. Ένα πασίγνωστο γιουγκοσλαβικό πολι
τικό ανέκδοτο εκφράζει την πεμπτουσία των παραπάνω: ((Στον 
σταλινισμό, οι αντιπρόσωποι του λαού οδηγούν Μερσεντές ενώ 
στη Γιουγκοσλαβία ο ίδιος ο λαός οδηγεί Μερσεντές με πληρε
ξούσιο, διαμέσου των αντιπροσώπων του». Δηλαδή η γιουγκο
σλαβική αυτοδιαχείριση αποτελεί το σημείο όπου το υποκείμε
νο οφείλει να αναγνωρίσει, στη μορφή που ενσαρκώνει την 
((αλλοτριωμένη» υποστασιακή εξουσία (τον γραφειοκράτη με τη 
Μερσεντές), όχι μόνο μια ξένη δύναμη που του αντιτίθεται -δη
λαδή, τον άλλον του- αλλά τον εαυτό του στην ετερότητα του, 
και ((να συμφιλιωθεί)) έτσι μαζί του.
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«ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ»

Η  λο γικ ή  τον Υψηλού

Στο δοκίμιό του για τη «Θρησκεία του Υψηλού» (Yovcl, 1982) 
ο Γιρμιαχού Γιοβέλ έχει επισημάνει μιαν ορισμένη ασυνέπεια 
στην εγελιανή συστηματοποίηση των θρησκειών, ασυνέπεια η 
οποία δεν απορρέει άμεσα από την ίδια την αρχή της εγελια- 
νής φιλοσοφίας αλλά εκφράζει μια μάλλον τυχαία, εμπειρική 
προκατάληψη του Χέγκελ ως ατόμου, και μπορεί συνεπώς να 
διορθωθεί μέσω μιας συνεπούς χρήσης του ίδιου του εγελιανού 
διαλεκτικού διαβήματος. Η ασυνέπεια τούτη αφορά τη θέση 
που καταλαμβάνουν η εβραϊκή και η αρχαία ελληνική θρησκεία 
αντιστοίχως. Στις Παραδόσεις για τη φιλοσοφία της θρησκεί
ας, τρεις μορφές «θρησκείας της πνευματικής ατομικότητας» 
προηγούνται του χριστιανισμού: η εβραϊκή θρησκεία του Υψη
λού [Erhabenheit], η ελληνική θρησκεία του Ωραίου, και η ρω
μαϊκή θρησκεία της Διάνοιας [Verstand]. Στην εν λόγω διαδο
χή, την πρώτη και χαμηλότερη θέση καταλαμβάνει η εβραϊκή 
θρησκεία* δηλαδή η ελληνική θρησκεία συλλαμβάνεται ως στά
διο ανώτερο της εβραϊκής στην πνευματική εξέλιξη. Σύμφωνα 
με τον Γιοβέλ, στο σημείο αυτό ο Χέγκελ ενέδωσε στην προ
σωπική αντισημιτική προκατάληψή του, δεδομένου ότι η συνέ
πεια προς τη λογική της διαλεκτικής διαδικασίας αναμφισβή
τητα απαιτεί η εβραϊκή θρησκεία να έπεται της ελληνικής.

Παρά κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τις λεπτομέρειες της 
επιχειρηματολογίας του Γιοβέλ, η βασική του ένσταση μοιάζει
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να ευσταθεί: η ελληνική, η εβραϊκή και η χριστιανική θρησκεία 
πράγματι διαμορφώνουν ένα είδος τριάδας που αντιστοιχεί τέ
λεια στην τριάδα του αναστοχασμού (θέτων, εξωτερικός και προσ
διορισμένος αναστοχασμός), στη στοιχειακή αυτή μήτρα τής 
διαλεκτικής διαδικασίας. Η ελληνική θρησκεία ενσαρκώνει τη 
στιγμή του «θέτοντος αναστοχασμού»: σε αυτήν, το πλήθος 
των πνευματικών ατόμων (των θεών) «τίθεται» άμεσα ως η 
δεδομένη πνευματική ουσία του κόσμου. Η εβραϊκή θρησκεία 
εισάγει τη στιγμή του «εξωτερικού αναστοχασμού» -κάθε θε- 
τικότητα αναιρείται μέσω αναφοράς στον απρόσιτο, υπερβατικό 
Θεό, στον απόλυτο Κύριο, στον Έναν της απόλυτης αρνητικό
τητας. Τέλος ο χριστιανισμός συλλαμβάνει την ατομικότητα 
του ανθρώπου όχι ως κάτι εξωτερικό προς τον Θεό αλλά ως 
«αναστοχαστικό προσδιορισμό» του ίδιου τού Θεού (στη μορφή 
του Χριστού, ο ίδιος ο Θεός «γίνεται άνθρωπος»).

Αποτελεί μυστήριο το γιατί ο Γιοβέλ δεν αναφέρει το κρί
σιμο επιχείρημα υπέρ της ερμηνείας του, δηλαδή τη διασύνδε
ση των εννοιών του «Ωραίου» και του «Τψηλού». Αν, σύμφω
να με τον Χέγκελ, η ελληνική θρησκεία είναι η θρησκεία τού 
Ωραίου και η εβραϊκή θρησκεία αυτή του Τψηλού, τότε είναι 
σαφές ότι η ίδια η λογική της διαλεκτικής διαδικασίας μάς α
ναγκάζει να συμπεράνουμε πως το Τψηλό θα πρέπει να επεται 
της Ομορφιάς, καθότι συνιστά το σημείο της κατάρρευσής της, 
της διαμεσολάβησής της, της αυτοαναφορικής αρνητικότητάς 
της. Χρησιμοποιώντας το ζεύγος Ωραίο/Γψηλό ο Χέγκελ βα
σίζεται βέβαια στην καντιανή Κριτική της κριτικής δύναμης, 
όπου το Ωραίο και το Τψηλό αντιπαρατίθενται κατά μήκος των 
σημασιολογικών αξόνων ποιότητα-ποσότητα, μορφοποιημένο- 
άμορφο, περιορισμένο-απεριόριστο. Το Ωραίο ηρεμεί και ανα
κουφίζει ενώ το Τψηλό ερεθίζει και ταράζει. «Ωραίο» είναι το 
συναίσθημα που προκαλείται όταν μια υπεραισθητή Ιδέα εμφα
νίζεται στον υλικό, αισθητό κόσμο, στην αρμονική της μορφο
ποίηση· πρόκειται για ένα συναίσθημα άμεσης αρμονίας ανάμε
σα στην Ιδέα και στο αισθητό υλικό έκφρασής της. Το συναί
σθημα του Τψηλού, αντιθέτως, συνδέεται με χαώδη, τρομακτι
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κά, απέραντα φαινόμενα (την ανταριασμένη θάλασσα, τα βραχώ
δη βουνά).

Πάνω απ’ όλα, το Ωραίο και το Υψηλό αντιπαρατίθενται κα
τά μήκος του άξονα ηδονή/λύπη: η θέα του Ωραίου μάς προ
σφέρει ηδονή, ενώ ((το αντικείμενο προσλαμβάνεται ως υψηλό 
με μια ηδονή που είναι δυνατή μόνο μέσω της λύπης» (Kant 
1964, σ. 109 /  ελλ. μτφρ. σ. 181). Με λίγα λόγια, το Τψηλό εί
ναι πέραν ((της αρχής της ηδονής», είναι μια παράδοξη ηδονή 
προκαλούμενη από την ίδια τη λύπη (πρόκειται για τον ακριβή 
ορισμό -έναν από τους λακανικούς ορισμούς- της απόλαυσης 
[jouissanee]). Ταυτοχρόνως, αυτό σημαίνει ότι η σχέση τού 
Ωραίου με το Τψηλό συμπίπτει με τη σχέση της αμεσότητας 
και της διαμεσολάβησης -μια επιπλέον απόδειξη του γεγονότος 
ότι το Τψηλό θα πρέπει να επεται του Ωραίου ως μια μορφή 
διαμεσολάβησης της αμεσότητάς του. Ας εξετάσουμε το ζήτη
μα από πιο κοντά, θέτοντας το ερώτημα σε τι συνίσταται αυ
τή η διαμεσολάβηση που προσιδιάζει στο Τψηλό. Ο Καντ ορί
ζει το Τψηλό ως εξής:

Μπορεί να περιγράψει κανείς έτσι το υψηλό: είναι ένα αν
τικείμενο (της φύσης) η παράσταση [ Vorstellung] του οποίου 
οδηγεί το πνεύμα να σκεφθεί την αδυναμία να προσεγγίσου
με τη φύση ως αναπαράσταση [Darstellung] Ιδεών. (Kant, 
1964, σ. 119 / ελλ. μτφρ. σ. 191)

-  πρόκειται για έναν ορισμό ο οποίος, τρόπον τινά, προλαμβά
νει τον λακανικό καθορισμό του υψηλού αντικειμένου στο Σε
μινάριο για την Ηθική της ψυχανάλυσης, σύμφωνα με τον 
οποίο πρόκειται για ((ένα αντικείμενο εξυψωμένο στο επίπεδο 
του (αδύνατου-πραγματικού) Πράγματος». Τούτο σημαίνει ότι, 
στον Καντ, το Τψηλό δηλώνει τη σχέση ενός ενδοκοσμικού, εμ
πειρικού, αισθητού αντικειμένου με το Ding an sich, με το 
υπερβατικό, δια-φαινομενικό απρόσιτο Πράγμα καθ’εαυτό. Το 
παράδοξο του Τψηλού συνίσταται στο εξής: κατ’αρχήν, το χά
σμα που χωρίζει τα φαινόμενα, εμπειρικά αντικείμενα της εμ
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πειρίας από το Πράγμα καθ’εαυτό είναι ανυπέρβλητο, δηλαδή 
κανένα εμπειρικό αντικείμενο, καμία παράστασή του [Vorst- 
ellung] δεν μπορεί να παρουσιάσει [darstellen] το Πράγμα (την 
υπεραισθητή Ιδέα)' το Υψηλό όμως είναι ένα αντικείμενο το 
οποίο μας προσφέρει την εμπειρία αυτής ακριβώς της αδυνατό- 
τητας, της μόνιμης αυτής αποτυχίας της παράστασης να προ
σεγγίσει το Πράγμα. 'Ετσι, μέσω της ίδιας της αποτυχίας τής 
παράστασης, μπορούμε να έχουμε μια προαίσθηση της αληθινής 
διάστασης του Πράγματος. IV  αυτό εξάλλου το αντικείμενο 
που μας προκαλεί το συναίσθημα του Υψηλού μάς δίνει ταυτο- 
χρόνως ηδονή και λύπη: μας προσφέρει λύπη εξαιτίας της ανε- 
πάρκειάς του ως προς το Πράγμα-Ιδέα αλλά, ακριβώς μέσω 
αυτής της ανεπάρκειας, μας προσφέρει και ηδονή, υποδεικνύον
τας το αληθινό, ασύγκριτο μεγαλείο του Πράγματος, το οποίο 
υπερβαίνει κάθε δυνατή φαινόμενη, εμπειρική εμπειρία:

Το συναίσθημα του Υψηλού είναι, λοιπόν, ένα συναίσθημα 
της λύπης, λόγω της ακαταλληλότητας της φαντασίας κα
τά την αισθητική εκτίμηση του μεγέθους σε σχέση με την 
εκτίμηση βάσει του Λόγου* συγχρόνως δε είναι μια ηδονή 
που γεννάται λόγω της συμφωνίας αυτής ακριβώς της κρί
σης περί της ακαταλληλότητας ακόμη και της μέγιστης αι
σθητηριακής ικανότητας με τις ιδέες του Λόγου, εφόσον η 
επιδίωξή τους αποτελεί ασφαλώς για μας νόμο. (Kant, 
1964, σ. 106 / ελλ. μτφρ. σσ. 178-179)

Μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε γιατί η φύση είναι εκείνη 
που, στην πλέον χαώδη, απεριόριστη, τρομακτική διάστασή της 
έχει τη δυνατότητα να ξυπνήσει μέσα μας το συναίσθημα του 
Υψηλού: εδώ, όπου η αισθητική φαντασία επιτείνεται στο έπα
κρο, όπου διαλύονται όλοι οι πεπερασμένοι προσδιορισμοί, η 
αποτυχία εμφανίζεται στην καθαρότερη μορφή της.

Συνεπώς, το Υψηλό είναι η παραδοξότητα ενός αντικειμέ
νου το οποίο, στο ίδιο το πεδίο της παράστασης, παρέχει μια 
θέαση, με τρόπο αρνητικό, της διάστασης αυτού που δεν επι
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δέχεται παράσταση. Πρόκειται για ένα σημείο μοναδικό στο καν
τιανό σύστημα, ένα σημείο όπου η ρωγμή, το χάσμα ανάμεσα 
στο φαινόμενο και στο Πράγμα καθ’εαυτό καταργείται κατά 
τρόπο αρνητικό, επειδή σε αυτό η ίδια η ανικανότητα του φαι
νομένου να παραστήσει επαρκώς το Πράγμα είναι εγγεγραμμέ
νη στο ίδιο το φαινόμενο -ή , όπως το θέτει ο Καντ, «ακόμα κι 
αν οι Ιδέες του Λόγου δεν μπορούν να παρασταθούν επαρκώς 
[στον αισθητό κόσμο των φαινομένων], μπορούν να ζωντανέψουν 
και να προκληθούν στο πνεύμα μέσω αυτής ακριβώς της ανε
πάρκειας που μπορεί να αναπαρασταθεί με τρόπο αισθητικό». 
Αυτή η διαμεσολάβηση της ανικανότητας -αυτή η επιτυχής πα
ράσταση μέσω της αποτυχίας, της ίδιας της ανεπάρκειας- δια
κρίνει τον ενθουσιασμό, τον οποίο προκαλεί το Τψηλό, από τον 
φαντασιόπληκτο φανατισμό [<Schwarmerei]: ο φανατισμός είναι η 
παράφρων φαντασιοκόπος παραίσθηση ότι μπορούμε να συλλά- 
βουμε ή να δούμε άμεσα ό,τι κείται πέραν των ορίων της αισθη
τικότητας, ενώ ο ενθουσιασμός αποκλείει κάθε θετική παράστα
ση. Ο ενθουσιασμός αποτελεί παράδειγμα μιας αμιγώς αρνητι
κής παράστασης -δηλαδή το υψηλό αντικείμενο προκαλεί την 
ηδονή με τρόπο καθαρά αρνητικό: η θέση του Πράγματος υπο
δεικνύεται ακριβώς μέσω της αποτυχίας παράστασής του. Ο 
ίδιος ο Καντ έχει επισημάνει τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτή την 
έννοια του Τψηλού και την εβραϊκή θρησκεία:

Δεν πρέπει να ανησυχούμε μήπως το συναίσθημα του 
υψηλού θα περιορίζεται λόγω ενός τόσο αφηρημένου τρό
που αναπαραστάσεως, που καθίσταται εντελώς αρνητικός 
ως προς τις αισθήσεις* διότι η φαντασία, μολονότι δεν 
βρίσκει τίποτε πέραν των αισθήσεων, στο οποίο θα μπο
ρούσε να στηριχθεί, αισθάνεται απεριόριστη ακριβώς λό
γω της άρσεως των φραγμών των αισθήσεων. Και η α
φαίρεση εκείνη αποτελεί συνεπώς μιαν αναπαράσταση 
του απείρου, η οποία ασφαλώς γ ι’αυτό ουδέποτε μπορεί 
να είναι κάτι άλλο παρά απλώς αρνητική αναπαράσταση, 
αλλά που εντούτοις διευρύνει την ψυχή. Δεν υπάρχει ίσως



324 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ -  ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

υψηλότερο χωρίο στη νομοθεσία των Εβραίων από την 
εντολή: «Ού ποιήσεις σεαυτω είδωλον, ούδέ παντός 
ομοίωμα, δσα έν τω ούρανω... υποκάτω τής γης» κ.ο.κ. 
Μόνον η εντολή τούτη μπορεί να εξηγήσει τον ενθουσια
σμό, τον οποίον αισθανόταν για τη θρησκεία του ο εβραϊ
κός λαός κατά την ηθική του περίοδο, όταν συνέκρινε τον 
εαυτό του με άλλους λαούς... (Kant, 1964, σ. 127 / ελλ. 
μτφρ. σ. 199)

Σε τι συνίσταται τότε η εγελιανή κριτική στην παραπάνω καν
τιανή έννοια του Τψηλού; Από τη σκοπιά του Καντ, η εγελια- 
νή διαλεκτική εμφανίζεται βέβαια ως επανάληψη της πτώσης, 
ως επιστροφή στη Schwarmerei της παραδοσιακής μεταφυσι
κής, η οποία αποτυγχάνει να λάβει υπόψη της την άβυσσο που 
χωρίζει τα φαινόμενα από την Ιδέα και αξιώνει ότι διαμεσολα
βεί την Ιδέα με τα φαινόμενα (όπως με την εβραϊκή θρησκεία, 
απέναντι στην οποία η χριστιανική φαντάζει σαν επιστροφή 
στον παγανιστικό πολυθεϊσμό και στην ενσάρκωση του Θεού σε 
ένα πλήθος ανθρωπόμορφων μορφών).

ΙΙρος υπεράσπιση του Χέγκελ, δεν αρκεί να επισημάνουμε 
ότι, στη διαλεκτική του, κανένα από τα προσδιορισμένα, επιμέ- 
ρους φαινόμενα δεν παριστά επαρκώς την υπεραισθητή Ιδέα, 
ότι η Ιδέα είναι η ίδια η κίνηση της άρσης [Aufhebung] -η  διά
σημη Fliissigwerden, «ρευστοποίηση»- όλων των επιμέρους 
προσδιορισμών. Η εγελιανή κριτική είναι πολύ πιο ριζική: δεν 
ισχυρίζεται, κατ’αντιδιαστολή προς τον Καντ, ότι είναι δυνατό 
ένα είδος «συμφιλίωσης»-διαμεσολάβησης μεταξύ Ιδέας και 
φαινομένων, η υπέρβαση του χάσματος που τα χωρίζει, η κα
τάργηση της ριζικής «ετερότητας», της ριζικά αρνητικής σχέ
σης της Ιδέας-Πράγματος με τα φαινόμενα. Τουναντίον, η εγε- 
λιανή μομφή στον Καντ (και ταυτοχρόνως στην εβραϊκή θρη
σκεία) είναι ότι παραμένει ο ίδιος δέσμιος τον πεδίον της πα
ράστασης. Ακριβώς όταν προσδιορίζουμε το Πράγμα ως ένα 
υπερβατικό πλεόνασμα πέραν εκείνου που μπορεί να παραστα- 
θεί, το προσδιορίζουμε βάσει του πεδίου της παράστασης, εκ
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κινώντας από αυτό, εντός του ορίζοντά του, ως αρνητικό όριό 
του: η (εβραϊκή) έννοια του Θεού ως ριζικής Ετερότητας, ως 
μη παραστάσιμου, εξακολουθεί να βρίσκεται στο ακρότατο ση
μείο της λογικής της παράστασης.

Και στο σημείο αυτό όμως, η εγελιανή προσέγγιση θα μπο
ρούσε να επιτρέψει παρανοήσεις αν ερμηνευθεί ως ισχυρισμός 
ότι -σε αντίθεση με τον Καντ, ο οποίος δοκιμάζει να προσεγ
γίσει το Πράγμα μέσω της ίδιας της κατάρρευσης του πεδίου 
των φαινομένων, ωθώντας τη λογική της παράστασης στα ά
κρα της- στη διαλεκτική θεώρηση οφείλουμε να συλλάβουμε το 
Πράγμα «καθ’εαυτό», εκκινώντας από αυτό, όπως είναι στο 
καθαρό Επέκεινά του, δίχως καμία αρνητική αναφορά ή σχέση 
προς το πεδίο της παράστασης. Η εγελιανή θέση δεν είναι αυ
τή* η καντιανή κριτική φιλοσοφία ολοκλήρωσε το έργο της επί 
του προκειμένου ζητήματος, οπότε αν αυτή ήταν η εγελιανή 
θέση, τότε η εγελιανή διαλεκτική θα συνεπαγόταν πράγματι 
την οπισθοδρόμηση στην παραδοσιακή μεταφυσική, που απο- 
σκοπεί στην άμεση πρόσβαση στο Πράγμα. Στην πραγματικό
τητα, η θέση του Χέγκελ είναι «πιο καντιανή από τον ίδιο τον 
Καντ» -δεν προσθέτει τίποτα στην καντιανή έννοια του Τψη- 
λού, απλώς την εκλαμβάνει περισσότερο κυριολεκτικά απ’ό,τι 
ο ίδιος ο Καντ.

Ο Χέγκελ κρατά βέβαια τη βασική διαλεκτική στιγμή τού 
Υψηλού, τη σύλληψη ότι η Ιδέα προσεγγίζεται μέσω μιας κα
θαρά αρνητικής παρουσίασης -ότι η ίδια η ανεπάρκεια της φαι
νομενικότητας ως προς το Πράγμα αποτελεί τον μοναδικό κα
τάλληλο τρόπο παρουσίασής της. Αλλού έγκειται το πραγμα
τικό πρόβλημα: ο Καντ εξακολουθεί να προϋποθέτει ότι το 
Πράγμα καθ’εαυτό υπάρχει ως κάτι θετικά δεδομένο πέραν τού 
πεδίου της παράστασης, της φαινομενικότητας* η κατάρρευση 
της φαινομενικότητας, της εμπειρίας των φαινομένων, είναι γ ι’ 
αυτόν μόνον ένας «εξωτερικός αναστοχασμός», μόνον ένας τρό
πος να υποδηλωθεί, εντός της σφαίρας της φαινομενικότητας, 
αυτή η υπερβατική διάσταση του Πράγματος που εμμένει στον 
εαυτό του πέραν της φαινομενικότητας.
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Αντιθέτως, η θέση του Χέγκελ είναι ότι δεν υπάρχει τίπο
τα πέραν της φαινομενικότητας, πέραν του πεδίου της παρά
στασης. Η εμπειρία της απόλυτης αρνητικότητας, της ριζικής 
ανεπάρκειας όλων των φαινομένων ως προς την Ιδέα, η εμπει
ρία της ριζικής ρωγμής ανάμεσα στα δύο -αυτή η εμπειρία εί
ναι ήδη η Ιδέα η ίδια ως «καθαρή», ριζική αρνητικότητα. Ενώ 
ο Καντ θεωρεί ότι εξακολουθεί να ασχολείται μόνο με την αρ
νητική παρουσίαση του Πράγματος, βρισκόμαστε ήδη εν μέσω 
του Πράγματος καθ’εαυτό - γιατί το Πράγμα καθ’ εαυτό δεν 
είναι παρά αυτή η ριζική αρνητικότητα. Με άλλα λόγια -με 
μια υπέρ το δέον χρησιμοποιημένη εγελιανή θεωρησιακή στρο
φή- η αρνητική εμπειρία του Πράγματος οφείλει να μεταβλη
θεί σε εμπειρία του Πράγματος καθ’εαυτό ως ριζικής αρνητι
κότητας. Η εμπειρία του Τψηλού παραμένει έτσι ίδια: το μόνο 
που έχουμε να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε την υπερβατική του 
προϋπόθεση -την προϋπόθεση ότι η εμπειρία αυτή υποδηλώνει, 
με τρόπο αρνητικό, κάποιο υπερβατικό Πράγμα καθ’εαυτό το 
οποίο εμμένει στη θετικότητά του πέραν αυτής. Κοντολογίς, 
οφείλουμε να περιοριστούμε σε ό,τι είναι αυστηρά εμμενές στην 
εν λόγω εμπειρία, στην καθαρή αρνητικότητα, στην αρνητική 
αυτοσχεσία της παράστασης.

Αναφορικά με τον εγελιανό προσδιορισμό της διαφοράς ανά
μεσα στον θάνατο του παγανιστικού θεού και τον θάνατο του 
Χριστού (όπου ο πρώτος είναι απλώς ο θάνατος της γήινης εν
σάρκωσης, της εγκόσμιας παράστασης, της μορφής του Θεού, 
ενώ με τον θάνατο του Χριστού εκείνος που πεθαίνει είναι ο Θε
ός του επέκεινα, ο Θεός ως θετική, υπερβατική, απρόσιτη ον
τότητα) θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Καντ αποτυγχάνει να 
λάβει υπόψη του ότι η εμπειρία της μηδαμινότητας, της ανε
πάρκειας του φαινόμενου κόσμου της παράστασης, που μας κα
ταλαμβάνει στο συναίσθημα του Τψηλού, σημαίνει ταυτοχρό- 
νως τη μηδαμινότητα, την ανυπαρξία του υπερβατικού Πράγ
ματος καθ’εαυτό ως θετικής οντότητας.

Το όριο της λογικής της παράστασης δεν βρίσκεται δηλαδή 
((στην αναγωγή όλων των περιεχομένων σε παραστάσεις», σε
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ό,τι μπορεί να παρασταθεί, αλλά αντιθέτως, στην ίδια την προ
ϋπόθεση μιας θετικής οντότητας (Πράγμα καθ’εαυτό) πέραν 
της φαινόμενης παράστασης. Υπερβαίνουμε τη φαινομενικότη
τα όχι αγγίζοντας κάτι πέραν αυτής, αλλά διαμέσου τής εμ
πειρίας ότι δεν υπάρχει τίποτα πέραν αυτής -ότι το επέκεινά 
της είναι ακριβώς αυτό το Τίποτα της απόλυτης αρνητικότη
τας, της έσχατης ανεπάρκειας της εμφάνισης ως προς την έν- 
νοιά της. Η υπεραισθητή ουσία είναι το «φαινόμενο ως φαινό
μενο» -δεν αρκεί δηλαδή να πούμε ότι η εμφάνιση ουδέποτε 
επαρκεί ως προς την ουσία της, αλλά οφείλουμε να προσθέ
σουμε ότι αντή η idea η «ουσία» δεν είναι παρά η ανεπάρκεια 
της εμφάνισης ως προς τον εαυτό της, ως προς την έννοιά της 
(ανεπάρκεια που την καθιστά απλώς εμφάνιση).

'Ετσι το καθεστώς του υψηλού αντικειμένου μεταβάλλεται 
σχεδόν ανεπαίσθητα, ωστόσο αποφασιστικά: το Υψηλό δεν εί
ναι πλέον ένα (εμπειρικό) αντικείμενο το οποίο, μέσω της ανε- 
πάρκειάς του, υποδηλώνει τη διάσταση ενός υπερβατικού Πράγ
ματος καθ’εαυτό (Ιδέας) αλλά ένα αντικείμενο το οποίο κατα
λαμβάνει τη θέση, αντικαθιστά, συμπληρώνει την άδεια θέση 
του Πράγματος ως κενού, ως καθαρού Τίποτα της απόλυτης 
αρνητικότητας -το Τψηλό είναι ένα αντικείμενο του οποίου το 
θετικό σώμα είναι απλώς μια ενσάρκωση του Τίποτα. Αυτή η 
λογική ενός αντικειμένου το οποίο, στην ίδια την ανεπάρκειά 
του, «σωματοποιεί» την απόλυτη αρνητικότητα της Ιδέας, αρ
θρώνεται στον Χέγκελ με τη μορφή της αποκαλούμενης «άπει
ρης κρίσης», μιας κρίσης όπου το υποκείμενο και το κατηγό
ρημα είναι ριζικά ασύμβατα και ασύγκριτα: «το Πνεύμα είναι 
ένα οστό», «Ο Πλούτος είναι ο Εαυτός», «Το κράτος είναι ο 
Μονάρχης», «Ο Θεός είναι ο Χριστός».

Στον Καντ, το συναίσθημα του Τψηλού προκαλείται από 
κάποιο απεριόριστο, τρομακτικό, επιβλητικό φαινόμενο (τη μαι- 
νόμενη φύση, παραδείγματος χάριν), ενώ στον Χέγκελ έχουμε 
να κάνουμε με ένα άθλιο ((κομματάκι Πραγματικού» - γ̂ο Πνεύ
μα είναι το αδρανές, νεκρό κρανίο, ο Εαυτός του υποκειμένου 
είναι αυτό το μικρό κομμάτι μετάλλου που κρατώ στο χέρι μου,
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το κράτος ως έλλογη οργάνωση της κοινωνικής ζωής είναι το 
ηλίθιο σώμα του Μονάρχη, ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο 
είναι ο Ιησούς, αυτό το δύστυχο άτομο που σταυρώθηκε μαζί 
με δύο ληστές... Εδώ έγκειται το ((ύστατο μυστικό» της δια
λεκτικής θεώρησης: όχι στη διαλεκτική διαμεσολάβηση-μετου- 
σίωση κάθε ενδεχομενικής, εμπειρικής πραγματικότητας, όχι 
στην παραγωγή ολόκληρης της πραγματικότητας από τη δια
μεσολαβούσα κίνηση της απόλυτης αρνητικότητας, αλλά στο 
γεγονός ότι αυτή ακριβώς η αρνητικότητα, προκειμένου να 
φτάσει το ((δι’εαυτόν-Είναι» της, οφείλει και πάλι να ενσαρ
κωθεί σε κάποιο άθλιο ενδεχομενικό σωματικό υπόλειμμα.

« Τ ο  Π νεύμ α  είναι ένα οστό»

Στο επίπεδο της αμεσότητας, αυτό της ((διάνοιας», της ((πα
ράστασης» [ Vorstellung], η παραπάνω έκφραση αναμφίβολα φαν
τάζει ως ακραία παραλλαγή ενός χυδαίου υλισμού, ως αναγωγή 
του πνεύματος, του υποκειμένου, της καθαρής αρνητικότητας, 
του πλέον κινούμενου και φευγαλέου στοιχείου, της πάντα δια- 
φεύγουσας ((αλεπούς», σε ένα άκαμπτο, καθηλωμένο, νεκρό 
αντικείμενο, στην πλήρη ακινησία, σε μιαν απολύτως μη διαλε
κτική παρουσία. Συνεπώς, αντιδρούμε σ’αυτήν όπως ο σοκαρι- 
σμένος σοβιετικός γραφειοκράτης στο ανέκδοτο με τον Ραμπί- 
νοβιτς: μένουμε άναυδοι, είναι παράλογη και στερείται νοήμα
τος* η πρόταση ((το Πνεύμα είναι ένα οστό» μάς προκαλεί το 
συναίσθημα της ριζικής, ανυπόφορης αντίφασης, προσφέρει μιαν 
εικόνα αλλόκοτης ασυμφωνίας, μιας άκρως αρνητικής σχέσης.

Εντούτοις, όπως και στην περίπτωση του Ραμπίνοβιτς, έτσι 
παράγουμε τη θεωρησιακή αλήθεια, επειδή αυτή η αρνητικότη
τα, αυτή η ανυπόφορη ασυμφωνία συμπίπτει με την ίδια την υ
ποκειμενικότητα, είναι ο μόνος τρόπος για να καταστήσουμε 
παρούσα και ((απτή» την έσχατη -δηλαδή αυτοαναφορική- αρ
νητικότητα η οποία χαρακτηρίζει την πνευματική υποκειμενι
κότητα. Επιτυγχάνουμε να μεταδώσουμε τη διάσταση της υ
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ποκειμενικότητας μέσω της ίδιας της αποτυχίας, μέσω της ρι
ζικής ανεπάρκειας, μέσω της απόλυτης δυσπροσαρμογής τού 
κατηγορήματος ως προς το υποκείμενο. Γ ι’αυτό, η θέση ότι 
<(Το Πνεύμα είναι ένα οστό» αποτελεί τέλειο παράδειγμα εκεί
νου που ο Χέγκελ αποκαλεί ((θεωρησιακή πρόταση», μιας πρό
τασης της οποίας οι όροι είναι ασύμβατοι, ασύμμετροι. Όπως 
επισημαίνει ο Χέγκελ στον Πρόλογο στη Φαινομενολογία τού 
Πνεύματος, για να συλλάβουμε το αληθινό νόημα μιας τέτοιας 
πρότασης, οφείλουμε να γυρίσουμε πίσω και να την ξαναδιαβά
σουμε, διότι το αληθινό της νόημα αναδύεται χάρη στην ίδια την 
αποτυχία της πρώτης, «άμεσης» ανάγνωσης.

Η πρόταση ((Το Πνεύμα είναι ένα οστό» -αυτή η εξίσωση 
δύο απολύτως ασύμβατων όρων, της καθαρής αρνητικής κίνη
σης του υποκειμένου και της πλήρους αδράνειας ενός άκαμπτου 
αντικειμένου- δεν μας προσφέρει άραγε ένα είδος εγελιανής εκ
δοχής της λακανικής φόρμουλας της φαντασίωσης: $Οα; Για να 
πειστούμε ότι κάτι τέτοιο ισχύει, αρκεί να θέσουμε την παρα
πάνω πρόταση στο συμφραζόμενό της: στη μετάβαση από τη 
φυσιογνωμική στη φρενολογία, στη Φαινομενολογία του Πνεύ
ματος.

Η φυσιογνωμική -η  γλώσσα του σώματος, η έκφραση των 
μύχιων του υποκειμένου στις αυθόρμητες χειρονομίες και στους 
μορφασμούς του- εξακολουθεί να ανήκει στο επίπεδο της 
γλώσσας, της σημαίνουσας παράστασης: ένα ορισμένο σωματι
κό στοιχείο (μια χειρονομία, ένας μορφασμός) παριστά, σημαί
νει, το μη σωματικό εσωτερικό του υποκειμένου. Το τελικό 
αποτέλεσμα της φυσιογνωμικής είναι η πλήρης αποτυχία της: 
κάθε σημαίνουσα παράσταση «προδίδει» το υποκείμενο, δια
στρέφει, παραμορφώνει ό,τι υποτίθεται πως αποκαλύπτει, δεν 
υπάρχει «προσίδιο» σημαίνον του υποκειμένου. Και η μετάβα
ση από τη φυσιογνωμική στη φρενολογία λειτουργεί ως αλλα
γή επιπέδου από την παράσταση στην παρουσία: σε αντίθεση 
με τις χειρονομίες και τους μορφασμούς, το κρανίο δεν συνιστά 
σημείο που εκφράζει κάτι εσωτερικό, δεν παριστά τίποτα, στην 
ίδια την αδράνειά του είναι η άμεση παρουσία του Πνεύματος:
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Στη Φυσιογνωμική αντίθετα το πνεύμα πρέπει να ανα
γνωρίζεται μέσα στη δική του ιδιαίτερη εξωτερική όψη 
σαν να πρόκειται για ένα Είναι, το οποίο συνιστά τη 
γλώσσα [του πνεύματος] -το  θεατό αθέατο της ουσίας του... 
Μέσα στον προσδιορισμό ακόμη, που πρόκειται να εξετά
σουμε, η εξωτερική όψη είναι τελικά μια εντελώς ακίνητη 
πραγματικότητα, η οποία από την πλευρά του εαυτού της 
δεν [είναι] ένα ομιλούν σημείο, αλλά, χωρισμένη από την 
αυτοσυνείδητη κίνηση, παρουσιάζεται για λογαριασμό τού 
εαυτού της και έχει το χαρακτήρα ενός απλού πράγματος. 
(Ilcgel, 1977, σ. 195 / ελλ. μτφρ., τ. II, σσ. 132-133)

Το οστό, το κρανίο, είναι έτσι ένα αντικείμενο το οποίο, μέσω 
της παρουσίας του, γεμίζει το κενό, την αδυνατότητα της ση- 
μαίνουσας παράστασης του υποκειμένου. Με λακανικούς όρους, 
αποτελεί την αντικειμενοποίηση μιας ορισμένης έλλειψης: ένα 
Πράγμα καταλαμβάνει τη θέση απ’ όπου λείπει το σημαίνον* το 
αντικείμενο της φαντασίωσης συμπληρώνει την έλλειψη στον 
Άλλον (στην τάξη του σημαίνοντος). Το αδρανές αντικείμενο 
της φρενολογίας (η νεκροκεφαλή) δεν αποτελεί παρά θετική 
μορφή μιας ορισμένης αποτυχίας: ενσαρκώνει, κυριολεκτικά 
((σωματοποιεί», την ύστατη αποτυχία της σημαίνουσας παρά
στασης του υποκειμένου. Συνεπώς συστοιχεί προς το υποκεί
μενο εφόσον, στη λακανική θεωρία, το υποκείμενο δεν είναι 
παρά η αδυνατότητα της δικής του σημαίνουσας παράστασης 
-η  κενή θέση που διανοίγεται στον μεγάλο Άλλο από την απο
τυχία της παράστασης αυτής. Μπορούμε τώρα να καταλάβου
με πόσο στερείται νοήματος η συνήθης μομφή σύμφωνα με την 
οποία η εγελιανή διαλεκτική ((αίρει)) κάθε αδρανές αντικειμενι
κό υπόλειμμα, συμπεριλαμβάνοντάς το στον κύκλο της διαλε
κτικής διαμεσολάβησης: τουναντίον, η ίδια η κίνηση της διαλε
κτικής συνεπάγεται ότι υπάρχει πάντοτε ένα κάποιο απομεινά- 
ρι, κάποιο κατάλοιπο που διαφεύγει τον κύκλο της υποκειμενο- 
ποίησης, της υποκειμενικής ιδιοποίησης-διαμεσολάβησης, και 
το υποκείμενο είναι σύστοιχο αυτού του καταλοίπου ($Οα). Το
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κατάλοιπο που ανθίσταται στην «υποκειμενοποίηση» ενσαρκώ
νει την αδυνατότητα που ((είναι» το υποκείμενο* με άλλα λό
για, το υποκείμενο είναι αυστηρά σύστοιχο προς τη δική του 
αδυνατότητα, το όριό του είναι θετικός του όρος.

Το εγελιανό ((ιδεαλιστικό στοίχημα» συνίσταται μάλλον στο 
ότι μετατρέπει αυτή την έλλειψη του σημαίνοντος σε σημαίνον 
της έλλειψης. Από τη λακανική θεωρία γνωρίζουμε ότι το ση
μαίνον αυτής της μεταστροφής που συμβολοποιεί την ίδια την έλ
λειψη είναι ο φαλλός. Επιπλέον -εδώ συναντάμε την τελευταία 
έκπληξη στο εγελιανό κείμενο- στο τέλος της ενότητας για τη 
φρενολογία, ο ίδιος ο Χέγκελ αναφέρει τη φαλλική μεταφορά για 
να δηλώσει τη σχέση ανάμεσα στα δύο επίπεδα ανάγνωσης της 
πρότασης ((το Πνεύμα είναι ένα οστό»: τη συνήθη ανάγνωση, 
αυτήν της ((παράστασης»/((διάνοιας» και τη θεωρησιακή:

Το βάθος, που το πνεύμα αντλεί από το εσωτερικό του και 
το ωθεί προς τα έξω, αλλά μόνο μέχρι την παραστασιακή 
τον συνείδηση για να το αφήσει εδώ, και η αγνωσία αυτής 
της συνείδησης για το τι είναι ό,τι τούτη λέγει, είναι η ίδια 
η σύνδεση του ανώτερου και του κατώτερου, την οποία εκ
φράζει απλοϊκά η φύση μέσα στον ζωντανό οργανισμό, όταν 
συνδυάζει το όργανο της πιο υψηλής του τελείωσης, εκείνο 
της τεκνογονίας, με το όργανο της ούρησης. -Η  άπειρη κρί
ση, ως άπειρη, θα μπορούσε να είναι η τελείωση της ζωής 
που αυτοκατανοείται* αλλά όταν η συνείδηση της άπειρης 
κρίσης παραμένει στο επίπεδο της παράστασης, τότε αυτή 
συμπεριφέρεται ως λειτουργία της ούρησης. (Hegel, 1977, σ.
210 / ελλ. μτφρ. τ. II, σ. 159)

« Ο  πλούτος είναι ο εαυτός»

Όταν στη Φαινομενολογία τον Πνεύματος συναντάμε μιαν ορι
σμένη ((μορφή της συνείδησης», το ερώτημα που θα πρέπει 
πάντοτε να θέτουμε είναι: ((Πού επαναλαμβάνεται αυτή η μορ
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φή;», δηλαδή πού βρίσκουμε μια μεταγενέστερη, πλουσιότερη 
και πιο «συγκεκριμένη» μορφή η οποία, επαναλαμβάνοντας την 
αρχική, ενδεχομένως να μας προσφέρει το κλειδί για το αληθι
νό της νόημα; Όσον αφορά τη μετάβαση από τη φυσιογνωμία 
στη φρενολογία, δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ: συνοψίζεται 
στο κεφάλαιο σχετικά με το «Αυτοαλλοτριούμενο Πνεύμα», με 
τη μορφή της μετάβασης από τη ((γλώσσα της κολακείας» 
στον Πλούτο.

Η «γλώσσα της κολακείας» είναι ένας ενδιάμεσος όρος 
στην τριάδα Ενγενής συνείδηση-Η γλώσσα της κολακείας- 
Πλούτος. Η ευγενής συνείδηση καταλαμβάνει τη θέση τής 
ακραίας αλλοτρίωσης: θέτει όλα τα περιεχόμενά της στο κοινό 
Καλό το οποίο ενσαρκώνεται στο κράτος -η  ευγενής συνείδη
ση υπηρετεί το κράτος με πλήρη και ειλικρινή αφοσίωση, την 
οποία πιστοποιούν οι πράξεις της. Δεν μιλά: η γλώσσα της πε
ριορίζεται σε ((συμβουλές» σχετικές με το κοινό Καλό. Αυτό το 
Καλό λειτουργεί εδώ ως μια εντελώς υποστασιακή οντότητα, 
ενώ με τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο της διαλεκτικής ανά
πτυξης παίρνει τη μορφή της υποκειμενικότητας: αντί του υπο
στασιακού κράτους, έχουμε τον Μονάρχη ο οποίος είναι σε θέ
ση να πει «l’Etat, c’est moi»*. Αυτή η υποκειμενοποίηση του 
κράτους συνεπιφέρει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον 
οποίο υπηρετείται: «Ο ηρωισμός της σιωπηρής υπηρεσίας γ ί
νεται ο ηρωισμός της κολακείας» (ITegel, 1977, σ. 310 / ελλ. 
μτφρ., τ. II, σ. 350). Το μέσον της δραστηριότητας της συνεί
δησης δεν είναι πλέον τα έργα, αλλά η γλώσσα, η κολακεία που 
απευθύνεται στο πρόσωπο του Μονάρχη, ο οποίος ενσαρκώνει 
το κράτος.

Εύκολα διαγιγνώσκουμε ότι ιστορικό υπόβαθρο αυτής της 
μετάβασης αποτελεί ο μετασχηματισμός τής μεσαιωνικής φε
ουδαρχίας, με τις ιδέες περί ευγενούς υπηρεσίας και όλων των 
συμπαρομαρτούντων, σε απόλυτη Μοναρχία. Απέχουμε όμως 
πολύ από μιαν απλή διαφθορά ή έναν εκφυλισμό της σιωπηρής

* Το κράτος είμαι εγώ. (Σ.τ.μ.)
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και αφοσιωμένης υπηρεσίας σε υποκριτική κολακεία. Το παρά
δοξο σύνταγμα «ηρωισμός της κολακείας» δεν θα πρέπει να εκ- 
ληφθεί ως ειρωνική σύζευξη δύο κατά τα λοιπά αντίθετων εν
νοιών στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ηρωι
σμό με το πλήρες νόημα της λέξης. Ο «ηρωισμός της κολα
κείας» είναι μια έννοια που αξίζει να ερμηνευτεί στο ίδιο επί
πεδο με την «εθελοδουλεία», καθώς ανακοινώνει το ίδιο θεωρη
τικό αδιέξοδο: πώς μπορεί η «κολακεία», την οποία συνήθως 
αντιλαμβανόμαστε ως κατεξοχήν μη ηθική δραστηριότητα, ως 
αποκήρυξη της ηθικής στάσης προς όφελος της επιδίωξης 
«παθολογικών» διαφερόντων κέρδους και ηδονής, να αποκτή
σει ένα αμιγώς ηθικό καθεστώς, ένα καθεστώς υποχρέωσης 
της οποίας η εκπλήρωση μας ελκύει «πέραν της αρχής τής 
ηδονής»;

Σύμφωνα με τον Χέγκελ, το κλειδί του αινίγματος βρίσκε
ται στον ρόλο που διαδραματίζει η γλώσσα σ’αυτό. Η γλώσσα 
βέβαια είναι το ίδιο το μέσον του ((ταξιδιού της συνείδησης» 
στη Φαινομενο?.ογία, σε σημείο τέτοιο ώστε θα ήταν δυνατό 
να οριστεί κάθε στάδιο αυτού του ταξιδιού, κάθε «μορφή τής 
συνείδησης», από μια συγκεκριμένη τροπικότητα της γλώσ
σας. Ακόμα και στις απαρχές, στην ((αισθητήρια βεβαιότητα», 
η διαλεκτική κίνηση ενεργοποιείται από την ασυμφωνία ανάμε
σα σε ό,τι η συνείδηση «προτίθεται να πει» και σε ό,τι όντως 
λέει. Στη σειρά αυτήν, η ((γλώσσα της κολακείας» παρουσιά
ζει, παρ’όλα αυτά, μιαν εξαίρεση: μόνον εδώ δεν ανάγεται η 
γλώσσα σε ένα μέσον της διαλεκτικής διαδικασίας αλλά γίνε
ται, ως τέτοια, στην ίδια τη μορφή της, το διακύβευμα της 
πάλης* ((εδώ όμως η γλώσσα προσλαμβάνει για το περιεχόμε
νό της την ίδια τη μορφή που αυτή είναι, και έχει κύρος ως 
γλώσσα. Είναι η δύναμη του ομιλείν ως τέτοια, η οποία πραγ
ματοποιεί ό,τι είναι να πραγματοποιηθεί» (Hegel, 1977, σ. 308 
/  ελλ. μτφρ. τ. II, σ. 346).

Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να συλλάβουμε την κολα
κεία σε επίπεδο ψυχολογικό, με την έννοια της υποκριτικής και 
φιλάργυρης φιλοφρόνησης* εδώ μάλλον ανακοινώνεται η διά-
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στάση της αλλοτρίωσης πον προσιδιάζει στη γλώσσα ως τέ
τοια: η ίδια η μορφή της γλώσσας εισάγει μια ριζική αλλο
τρίωση* ενθνς μόλις αρχίζει να μιλά η ευγενής συνείδηση προ
δίδει την ειλικρίνεια της εσωτερικής της πεποίθησης. Δηλαδή 
ευθύς μόλις αρχίζουμε να μιλάμε, η αλήθεια βρίσκεται από την 
πλευρά του Καθολικού, αυτού που «όντως λέμε», ενώ η ((ειλι
κρίνεια» των μύχιων συναισθημάτων μας γίνεται κατιτί το 
«παθολογικό» με την καντιανή σημασία της λέξης, κάτι ριζικά 
μη ηθικό, που ανήκει στο βασίλειο της αρχής της ηδονής.

Το υποκείμενο μπορεί να ισχυρίζεται ότι η κολακεία του δεν 
είναι παρά μια απλή προσποίηση, η συμμόρφωση προς ένα εξω
τερικό τελετουργικό που ουδόλως σχετίζεται με τις μύχιες και 
ειλικρινείς πεποιθήσεις του. Όμως το πρόβλημα είναι ότι ευθύς 
μόλις ισχυρίζεται ότι προσποιείται, ήδη πέφτει θύμα τής προ
σποίησής του: η αληθινή του θέση είναι εκεί έξω, στο κενό 
εξωτερικό τελετουργικό, και ό,τι εκλαμβάνει ως μύχια πεποί
θησή του δεν αποτελεί παρά ναρκισσιστική ματαιοδοξία τής 
μηδαμινής υποκειμενικότητάς του -ή , με σύγχρονη ορολογία, η 
((αλήθεια» όσων λέμε εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο 
λόγος μας συγκροτεί τον κοινωνικό δεσμό, από την επιτελεστι- 
κή του λειτουργία, όχι από την ψυχολογική «ειλικρίνεια» της 
πρόθεσής μας. Ο «ηρωισμός της κολακείας» οδηγεί αυτό το πα
ράδοξο στα άκρα του. Ιδού το μήνυμά του: «Μολονότι με όσα 
λέω απαρνιέμαι εντελώς τις μύχιες πεποιθήσεις μου, ξέρω ότι 
αυτή η κενή ειλικρίνειας μορφή είναι αληθέστερη από τις πε
ποιθήσεις μου, και με την έννοια αυτή είμαι ειλικρινής στην 
ετοιμότητά μου να αποποιηθώ τις πεποιθήσεις μου.»

Κατ’αυτόν τον τρόπο, ((το να κολακεύουμε τον Μονάρχη 
ενάντια στις πεποιθήσεις μας» μπορεί να γίνει ηθική πράξη: 
προφέροντας κενές φράσεις που απαρνούνται τις μύχιες πεποι
θήσεις μας, υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε μια καταναγκαστι- 
κή διατάραξη της ναρκισσιστικής ομοιόστασής μας, «εξωτερι- 
κεύουμε» τον εαυτό μας εντελώς -παραιτούμαστε ηρωικά από 
ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει μέσα μας, το «αίσθημα τιμής» μας, 
την ηθική μας συνέπεια, τον αυτοσεβασμό μας. Η κολακεία
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ολοκληρώνει μια ριζική κένωση της «προσωπικότητάς» μας 
και απομένει μόνον η κενή μορφή του υποκειμένου* το υποκεί
μενο είναι αυτή η κενή μορφή.

Μια σχεδόν ομόλογη λογική απαντά στη μετάβαση από την 
επαναστατική λενινιστική συνείδηση στη μετεπαναστατική 
σταλινική: και εδώ, μετά την επανάσταση, η πιστή υπηρεσία 
και αφοσίωση στην επαναστατική Υπόθεση μετατρέπεται αναγ
καστικά σε ((ηρωισμό της κολακείας» που απευθύνεται στον 
Ηγέτη, στο υποκείμενο το οποίο υποτίθεται ότι ενσαρκώνει 
και προσωποποιεί την επαναστατική εξουσία. Και εδώ, η αμι- 
γώς ηρωική διάσταση της κολακείας συνίσταται στο γεγονός 
ότι, εν ονόματι της πίστης μας στην Υπόθεση, είμαστε έτοι
μοι να θυσιάσουμε τη στοιχειώδη ειλικρίνεια, την εντιμότητα 
και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας -με το επιπλέον ((στρίψι
μο της βίδας» ότι είμαστε διατεθειμένοι να ομολογήσουμε αυ
τήν ακριβώς την ανειλικρίνεια και να αυτοανακηρυχθούμε 
«προδότες».

Ο Ερνέστο Λακλάου έχει δίκιο όταν επισημαίνει πως «στα
λινικό φαινόμενο», με μιαν ανήκουστη σημασία, είναι η γλώ σ
σα η ίδια. Το σταλινικό τελετουργικό, η κενή κολακεία που 
((συγκολλά» την κοινότητα, η ουδέτερη φωνή η εξ ολοκλήρου 
απελευθερωμένη από «ψυχολογικά» απομεινάρια, που προφέρει 
τις «ομολογίες» στις στημένες πολιτικές δίκες -όλα τούτα 
πραγματοποιούν, στην καθαρότερη μέχρι τούδε μορφή της, μια 
διάσταση ενδεχομένως ουσιώδη στη γλώσσα ως τέτοια. Δεν 
χρειάζεται να επιστρέψουμε στο προσωκρατικό θεμέλιο αν θέ
λουμε να «διεισδύσουμε στις καταβολές της γλώσσας»* η Ιστο
ρία του Κομμουνιστικού Κόμματος (Μπολσεβίκοι) είναι υπε
ραρκετή.

Πού μπορεί το υποκείμενο, το οποίο έχει «εκκενωθεί» κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, να βρει το αντικειμενικό του σύστοιχο; Η ε- 
γελιανή απάντηση είναι η εξής: στον Πλούτο, στο χρήμα που 
λαμβάνεται ως αντάλλαγμα της κολακείας. Η πρόταση «Ο 
Πλούτος είναι ο Εαυτός» επαναλαμβάνει, σε τούτο το επίπε
δο, την πρόταση «Το Πνεύμα είναι ένα οστό». Σε αμφότερες
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τις περιπτώσεις, έχουμε να κάνουμε με μια πρόταση εκ πρώ
της όψεως παράλογη, άνευ νοήματος, με μιαν εξίσωση ασύμ
βατων όρων σε αμφότερες τις περιπτώσεις, συναντάμε την ίδια 
λογική δομή της μετάβασης: το υποκείμενο, εξ ολοκλήρου χα
μένο στο μέσον της γλώσσας (της γλώσσας των χειρονομιών 
και των μορφασμών, της γλώσσας της κολακείας), βρίσκει το 
αντικειμενικό αντίστοιχό του στην αδράνεια ενός μη γλωσσικού 
αντικειμένου (κρανίο, χρήμα).

Το παράδοξο, η κραυγαλέα ανοησία τού να χρησιμεύει το 
χρήμα -αυτό το αδρανές, εξωτερικό, παθητικό αντικείμενο που 
μπορούμε να το κρατήσουμε στα χέρια μας και να το χειρι
στούμε- ως άμεση ενσάρκωση του Εαυτού, δεν είναι δυσκολό
τερο να γίνει αποδεκτή από την πρόταση ότι το κρανίο ενσαρ
κώνει την άμεση ενεργό πραγματικότητα του Πνεύματος. Τη 
διαφορά μεταξύ των δύο προτάσεων την καθορίζει αποκλειστι
κά η διαφορά αφετηρίας της διαλεκτικής διαδικασίας που τους 
αντιστοιχεί: αν ξεκινήσουμε από τη γλώσσα που έχει αναχθεί 
σε «χειρονομίες και μορφασμούς του σώματος», το αντικειμενι
κό αντίστοιχο του υποκειμένου είναι ό,τι, στο επίπεδο αυτό, πα
ρουσιάζει πλήρη ακινησία -το  κρανίο* αν όμως συλλάβουμε τη 
γλώσσα ως μέσον των κοινωνικών σχέσεων κυριαρχίας, το 
αντικειμενικό αντίστοιχό της είναι βέβαια ο πλούτος ως ενσάρ
κωση, υλοποίηση της κοινωνικής εξουσίας.

Θ ετώ ν, εξω τερικός και προσδιορισμένος αναστοχασμός

Το παράδοξο της «άπειρης κρίσης» διαφεύγει του Καντ. Για
τί; Επειδή, για να το θέσουμε με εγελιανούς όρους, η καντια
νή φιλοσοφία είναι μια φιλοσοφία του «εξωτερικού αναστοχα
σμού))· επειδή ο Καντ δεν είναι ακόμα σε θέση να ολοκληρώσει 
τη μετάβαση από τον ((εξωτερικό)) στον «προσδιορισμένο)) ανα
στοχασμό. Κατά την άποψή του, ολόκληρη η κίνηση η οποία 
επιφέρει το συναίσθημα του Τψηλού αφορά μόνον τον υποκει
μενικό μας αναστοχασμό, τον εξωτερικό ως προς το Πράγμα,
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όχι το Πράγμα καθ’εαυτό* παριστά δηλαδή μόνο τον τρόπο 
που εμείς, όντα πεπερασμένα, εγκλωβισμένα εντός των ορίων 
της εμπειρίας μας των φαινομένων, μπορούμε να διαπιστώσου
με, κατά τρόπο αρνητικό, τη διάσταση του δια-φαινομενικού 
Πράγματος. Στον Χέγκελ, εντούτοις, η κίνηση αυτή συνιστά 
έναν εμμενή αναστοχαστικό προσδιορισμό του Πράγματος Καθ’ 
εαυτό -δηλαδή το Πράγμα δεν είναι τίποτε άλλο από αυτή την 
αναστοχαστική κίνηση.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα ετούτης της κίνησης του 
αναστοχασμού -δηλαδή της τριάδας του θέτοντος, του εξωτερι
κού και του προσδιορισμένου αναστοχασμού (Hegel, 1966)- ας 
πάρουμε το αιώνιο ερμηνευτικό ζήτημα του πώς πρέπει να δια
βάζουμε ένα κείμενο. Ο «θέτων αναστοχασμός» αντιστοιχεί στην 
αφελή ανάγνωση που αξιώνει άμεση πρόσβαση στο αληθινό νόη
μα του κειμένου: γνωρίζουμε, ισχυριζόμαστε ότι αδράχνουμε ά
μεσα τι λέει το κείμενο. Το πρόβλημα βέβαια ανακύπτει όταν 
υπάρχουν κάμποσες αμοιβαία αποκλειόμενες αναγνώσεις οι οποί
ες αξιώνουν πρόσβαση στο αληθινό νόημα: πώς επιλέγουμε με
ταξύ τους, πώς κρίνουμε τις αξιώσεις τους; Ο «εξωτερικός ανα
στοχασμός)) παρέχει μια διέξοδο: μετατοπίζει την ((ουσία)), το 
((αληθινό νόημα)) ενός κειμένου στο απρόσιτο επέκεινα, καθι
στώντας το ένα υπερβατικό ((Πράγμα καθ’εαυτό)). Το μόνο που 
απομένει προσιτό σ’εμάς, υποκείμενα πεπερασμένα, είναι στρε
βλές αντανακλάσεις, επιμέρους όψεις παραμορφωμένες από την 
υποκειμενική σκοπιά μας* η Αλήθεια καθ’εαυτήν, το αληθινό 
νόημα του κειμένου, έχει χαθεί διά παντός.

Για τη μετάβαση από τον ((εξωτερικό)) στον «προσδιορι
σμένο» αναστοχασμό αρκεί να συνειδητοποιήσουμε πως αυτή α
κριβώς η εξωτερικότητα των εξωτερικών αναστοχαστικών προσ
διορισμών της «ουσίας» (η σειρά των στρεβλών, επιμέρους 
αντανακλάσεων του αληθινού νοήματος του κειμένου) είναι ήδη 
εσωτερική στην «ουσία» αυτή, πως η εσωτερική ((ουσία)) είναι 
ήδη «έκκεντρη)), πως η ((ουσία» αυτής της ουσίας συνίσταται 
σε τούτη την αλληλουχία εξωτερικών προσδιορισμών.

Για να αποσαφηνίσουμε αυτή τη θεωρησιακή διατύπωση, ας
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εξετάσουμε την περίπτωση των συγκρουόμενων ερμηνειών κά
ποιου μείζονος κλασικού κειμένου -της Αντιγόνης, παραδείγ
ματος χάριν. Ο «θέτων αναστοχασμός» αξιώνει άμεση προσέγ
γιση του αληθινού της νοήματος: «Η Αντιγόνη  αποτελεί στην 
πραγματικότητα ένα δράμα για...»· ο «εξωτερικός αναστοχα
σμός)) μάς προσφέρει μιαν εκτενή κλίμακα ιστορικών ερμηνει
ών εξαρτώμενων από ποικίλα κοινωνικά και άλλα συγκείμενα: 
«Δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά εννοούσε ο Σοφοκλής, η άμε
ση αλήθεια όσον αφορά την Αντιγόνη παραμένει απροσπέλαστη 
εξαιτίας του φίλτρου της ιστορικής απόστασης* εντός των δυ
νατοτήτων μας είναι μόνο να συλλάβουμε τη διαδοχή της ιστο
ρικής επενέργειας του κειμένου: τι σήμαινε η Αντιγόνη κατά 
την Αναγέννηση, για τον Χαίλντερλιν και τον Γκαίτε, κατά τον 
δέκατο ένατο αιώνα, για τον Χάιντεγκερ ή για τον Λακάν...» 
Και για να πραγματοποιήσουμε τον «προσδιορισμένο αναστο
χασμό)) αρκεί να έχουμε την εμπειρία του γεγονότος ότι αυτό 
το πρόβλημα του «αληθινού)), «πρωταρχικού» νοήματος της 
Αντιγόνης -δηλαδή το καθεστώς της Αντιγόνης ((καθ’εαυ
τήν», ανεξαρτήτως του νήματος της ιστορικής επενέργειάς 
της- συνιστά τελικώς ένα ψευδοπρόβλημα: για να συνοψίσουμε 
τη θεμελιακή αρχή της ερμηνευτικής του Γκάνταμερ, δεν 
υπάρχει περισσότερη αλήθεια στην κατοπινή επενέργεια ενός 
κειμένου, στη σειρά των μεταγενέστερων αναγνώσεών του, από 
ό,τι στο υποτιθέμενο ((πρωταρχικό» νόημά του.

Το «αληθινό» νόημα της Αντιγόνης δεν θα πρέπει να ανα- 
ζητηθεί στις σκοτεινές απαρχές αυτού που «ο Σοφοκλής ήθελε 
πραγματικά να πει», αλλά θα πρέπει να συγκροτηθεί από τη 
σειρά των μεταγενέστερων αναγνώσεών της -συγκροτείται δη
λαδή εκ των υστέρων, μέσω μιας ορισμένης, δομικά αναγκαίας 
καθυστέρησης. Περατώνουμε τον ((προσδιορισμένο αναστοχα
σμό)) όταν συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι αυτή η καθυστέ
ρηση είναι εμμενής, εσωτερική στο «Πράγμα καθ’εαυτό»: το 
Πράγμα καθ’ εαυτό ανευρίσκεται στην αλήθεια του μέσω της 
απώλειας της αμεσότητάς του. Με άλλα λόγια, εκείνο που για 
τον «εξωτερικό αναστοχασμό» φαίνεται ως πρόσκομμα αποτε-
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λεί στην πραγματικότητα θετικό όρο της πρόσβασής μας στην 
Αλήθεια: η Αλήθεια ενός πράγματος αναδύεται επειδή το 
πράγμα δεν μας είναι προσιτό στην άμεση ταυτότητα-με-τον- 
εαυτό-του.

Εντούτοις, όσα μόλις είπαμε δεν' επαρκούν, στον βαθμό που 
επιτρέπουν κάποιες ακόμη παρανοήσεις: εάν συλλάβουμε το 
πλήθος των φαινομενικών προσδιορισμών, που εκ πρώτης όψε- 
ως μας εμπόδιζε να προσεγγίσουμε την ((ουσία», ως ισάριθμους 
αυτοπροσδιορισμούς της «ουσίας» αυτής -αν μετατοπίσουμε τη 
ρωγμή η οποία χωρίζει την εμφάνιση από την ουσία σε ρωγμή 
εσωτερική στην ίδια την ουσία- τότε θα εξακολουθούσε να εί
ναι δυνατός ο ισχυρισμός ότι έτσι -μέσω του «προσδιορισμένου 
αναστοχασμού»- η εμφάνιση ανάγεται τελικώς σε αυτοπροσ- 
διορισμό της ουσίας, «αίρεται» στην κίνηση του εαυτού της, 
εσωτερικεύεται, συλλαμβάνεται ως μια εξαρτημένη στιγμή αυ- 
τοδιαμεσολάβησης της ουσίας. Οφείλουμε λοιπόν να δώσουμε 
έμφαση σε ένα επιπλέον στοιχείο: δεν αρκεί να πούμε ότι η εμ
φάνιση, η ρωγμή ανάμεσα στην εμφάνιση και την ουσία, είναι 
μια ρωγμή εσωτερική στην ίδια την ουσία* το κρίσιμο είναι, 
αντιστρόφως, ότι η ίδια η «ουσία» δεν είναι παρά η ρήξη προς 
τον εαυτό, η ρωγμή στον εαυτό της εμφάνισης.

Με άλλα λόγια, η ρωγμή μεταξύ εμφάνισης και ουσίας εί
ναι εσωτερική στην ίδια την εμφάνιση* πρέπει να αναστοχαστεί 
στο ίδιο το πεδίο της εμφάνισης -αυτό αποκαλεί ο Χέγκελ  ((προσ
διορισμένο αναστοχασμό». Βασικό γνώρισμα του εγελιανού 
αναστοχασμού αποτελεί συνεπώς η δομική, εννοιακή αναγκαιό
τητα αυτού του αναδιπλασιασμού: δεν είναι μόνον ότι η ουσία 
πρέπει να εμφανιστεί, να αρθρώσει την εσώτερη αλήθεια της 
σε μια πολλαπλότητα προσδιορισμών (πρόκειται για έναν από 
τους κοινούς τόπους του εγελιανού σχολίου σύμφωνα με το 
οποίο «η ουσία είναι μόνον τόσο βαθιά όσο και ευρεία»)* το ζή
τημα είναι ότι πρέπει να εμφανιστεί για την ίδια την εμφάνι
ση -ω ς ουσία στη διαφορά της από την εμφάνιση, με τη μορ
φή ενός φαινομένου το οποίο, παραδόξως, ενσαρκώνει τη μηδα- 
μινότητα των ίδιων των φαινομένων. Αυτός ο αναδιπλασιασμός
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χαρακτηρίζει την κίνηση του αναστοχασμού* τον συναντάμε σε 
όλα τα επίπεδα του Πνεύματος, από το κράτος μέχρι τη θρη
σκεία. Ο κόσμος, το σύμπαν είναι βέβαια η εκδήλωση της θε
ότητας, ο αναστοχασμός της άπειρης δημιουργικότητας του 
Θεού* προκειμένου όμως ο Θεός να γίνει ενεργός πραγματικό
τητα θα πρέπει να αποκαλυφθεί στη δημιουργία του, να εν
σαρκωθεί σε ένα επιμέρους πρόσωπο (τον Χριστό). Και βέβαια 
το κράτος είναι μια έλλογη ολότητα* εγκαθιδρύεται όμως ως 
ενεργός πραγματική άρση-διαμεσολάβηση όλων των επιμέρους 
περιεχομένων μόνον καθώς ενσαρκώνεται, και πάλι, στην ενδε- 
χομενική ατομικότητα του Μονάρχη. Αυτή η κίνηση αναδιπλα
σιασμού ορίζει τον ((προσδιορισμένο αναστοχασμό» και ο Χέ
γκελ αποκαλεί «αναστοχαστικό προσδιορισμό» το στοιχείο που 
ενσαρκώνει, που δίνει θετική μορφή στην ίδια την κίνηση άρ
σης κάθε θετικότητας.

Θα πρέπει να συλλάβουμε την εσωτερική διασύνδεση, ακό
μα και την ταυτότητα, ανάμεσα στην παραπάνω λογική τού 
αναστοχασμού (του θέτοντος, του εξωτερικού και του προσδιο
ρισμένου αναστοχασμού) και στην εγελιανή έννοια του ((απόλυ
του» υποκειμένου -του υποκειμένου που δεν είναι πλέον προσ- 
δεμένο σε κάποια προϋποτιθέμενα υποστασιακά περιεχόμενα 
αλλά θέτει τους δικούς του υποστασιακούς προσδιορισμούς. Χον
δρικά μιλώντας, η θέση μας είναι ότι συγκροτησιακός του εγε- 
λιανού υποκειμένου είναι ακριβώς αυτός ο αναδιπλασιασμός τού 
αναστοχασμού, η χειρονομία μέσω της οποίας το υποκείμενο θέ
τει την υποστασιακή «ουσία» που προϋποτίθεται στον εξωτε
ρικό αναστοχασμό.

Θ έτοντας τις προϋποθέσεις

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα αυτής της «θέσης των προϋ
ποθέσεων», ας εξετάσουμε μια από τις γνωστότερες ((μορφές 
της συνείδησης» από την εγελιανή Φαινομενολογία τον Πνεύ
ματος: την «ωραία ψυχή». Πώς υποσκάπτει ο Χέγκελ τη θέ
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ση της «ωραίας ψυχής», αυτής της ευγενούς, ευπαθούς, ευαί
σθητης μορφής υποκειμενικότητας η οποία, από την ασφαλή 
της θέση του αθώου παρατηρητή, θρηνεί για τα κακά του κό
σμου; Το ψεύδος της «ωραίας ψυχής» δεν έγκειται στην απρα
ξία της, στο γεγονός ότι απλώς παραπονείται για τη φαυλότη- 
τα δίχως να κάνει κάτι για να τη θεραπεύσει* τουναντίον συ- 
νίσταται στον ίδιο τον τρόπο δραστηριότητας που ενέχεται σε 
τούτη τη θέση απραξίας -στον τρόπο που η «ωραία ψυχή» δο
μεί προκαταβολικά τον ((αντικειμενικό» κοινωνικό κόσμο κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να αναλάβει, να παίξει αυτό τον 
ρόλο του ευπαθούς, αθώου και παθητικού θύματος. Συνεπώς, 
το θεμελιώδες μάθημα του Χέγκελ είναι το ακόλουθο: όταν εί
μαστε ενεργοί, όταν παρεμβαίνουμε στον κόσμο μέσω μιας επι
μέρους πράξης, η πραγματική πράξη δεν είναι αυτή η επιμέ
ρους, εμπειρική, γεγονική παρέμβαση (ή μη παρέμβαση). Η 
πραγματική πράξη είναι αυστηρά συμβολικής φύσης, συνίστα- 
ται στον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο δομούμε προκαταβολικά 
τον κόσμο, στον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε ού
τως ώστε να καταστήσουμε δυνατή την παρέμβασή μας, προ- 
κειμένου να διανοίξουμε εντός του τον χώρο για τη δραστηριό
τητά μας (ή για την απραξία μας). Έτσι, η πραγματική πρά
ξη προηγείται της (συγκεκριμένης-γεγονικής) δραστηριότητας, 
συνίσταται στην πρότερη αναδόμηση του συμβολικού μας σύμ- 
παντος εντός του οποίου θα εγγράφει η (γεγονική, επιμέρους) 
πράξη μας.

Για να αποσαφηνίσουμε τα παραπάνω, ας πάρουμε τη φρον
τίδα της μητέρας που υποφέρει σαν ((κολόνα του σπιτιού»: όλα 
τα υπόλοιπα μέλη -ο σύζυγος, τα παιδιά της- την εκμεταλλεύ
ονται ανηλεώς* κάνει όλη την οικιακή εργασία και φυσικά γκρι- 
νιάζει συνεχώς, παραπονούμενη πως η ζωή της δεν είναι παρά 
βουβή ταλαιπωρία, θυσία δίχως ανταμοιβή. Το θέμα, εντούτοις, 
είναι ότι αυτή η «σιωπηρή θυσία» αποτελεί τη φαντασιακή της 
ταύτιση: δίνει συνοχή στην ταυτότητά της -<χν της στερήσουμε 
αυτή την ακατάπαυστη θυσία, δεν απομένει τίποτα, κυριολεκτι
κά ((χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της».
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Πρόκειται για μια τέλεια περίπτωση λακανικής επικοινωνίας 
(όπου ο ομιλών λαμβάνει από τον αποδέκτη το ίδιο του το μή
νυμα στο ανεστραμμένο -δηλαδή αληθινό- νόημά του). Το νόη
μα της ακατάπαυστης γκρίνιας της μητέρας είναι ένα αίτημα: 
((Συνεχίστε να με εκμεταλλεύεστε! Μόνον η θυσία μου δίνει 
νόημα στη ζωή μου!»· συνεπώς, με το να την εκμεταλλεύονται 
ανηλεώς, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της επιστρέφουν το 
αληθινό νόημα του δικού της μηνύματος. Με άλλα λόγια, το 
αληθινό νόημα του παράπονου της μητέρας είναι: ((Είμαι διατε
θειμένη να εγκαταλείψω, να θυσιάσω τα πάντα... τα πάντα 
εκτός από τη θυσία την ίδια!» Αυτό που πρέπει να κάνει η κα
κομοίρη η μητέρα, εάν πράγματι θέλει να απελευθερωθεί από 
την οικιακή σκλαβιά, είναι να θυσιάσει την ίδια τη θυσία της, 
να σταματήσει να δέχεται ή ακόμα και να υποστηρίζει ενεργη
τικά το κοινωνικό δίκτυο (της οικογένειας) το οποίο της αποδί
δει τον ρόλο του θύματος που υφίσταται εκμετάλλευση.

Το σφάλμα της μητέρας δεν έγκειται συνεπώς μόνον στην 
((απραξία)) της ενόσω υπομένει σιωπηρά τον ρόλο του θύματος 
της εκμετάλλευσης, αλλά στο ότι υποστηρίζει ενεργητικά το 
κοινωνικό-συμβολικό δίκτυο εντός του οποίου υποβιβάζεται σε 
έναν τέτοιο ρόλο. Στο σημείο αυτό, θα μπορούσαμε επίσης να 
αναφερθούμε στη διάκριση μεταξύ ((συντακτικής)) και «συντε
ταγμένης)) ταύτισης -ανάμεσα σε ιδεώδες εγώ και ιδεώδες τού 
εγώ. Στο επίπεδο του ιδεώδους-φαντασιακού εγώ, η ((ωραία 
ψυχή)) βλέπει τον εαυτό της ως ευπαθές, παθητικό θύμα* ταυ
τίζεται με τον ρόλο, σ’αυτόν «ο εαυτός της τής αρέσει)), της 
φαίνεται αρεστή, πρόκειται για ένα ρόλο που της προσφέρει 
ναρκισσιστική ηδονή. Όμως η πραγματική ταύτιση γίνεται με 
την τυπική δομή του διυποκειμενικού πεδίου που την καθιστά ικα
νή να αναλάβει τον ρόλο. Με άλλα λόγια, αυτή η δόμηση του 
διυποκειμενικού χώρου (το δίκτυο της οικογένειας) αποτελεί το 
σημείο της συμβολικής της ταύτισης, το σημείο από το οποίο 
αυτοπαρατηρείται ούτως ώστε να εμφανίζεται στον εαυτό της 
αρεστή σε τούτο τον φαντασιακό της ρόλο.

Θα μπορούσαμε επίσης να διατυπώσουμε τα παραπάνω με
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τους όρους της εγελιανής διαλεκτικής μεταξύ μορφής και πε
ριεχομένου, όπου η Αλήθεια βρίσκεται βεβαίως στη μορφή: μέ
σω μιας καθαρά τυπικής πράξης, η ((ωραία ψυχή» δομεί προ
καταβολικά την κοινωνική της πραγματικότητα, με τρόπο τέ
τοιον ώστε να μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του παθητικού θύ
ματος* τυφλωμένη από το συναρπαστικό περιεχόμενο (την ο
μορφιά του ρόλου ((του θύματος που υποφέρει»), το υποκείμενο 
παραβλέπει την τυπική ευθύνη του για τη δεδομένη κατάστα
ση πραγμάτων. Για να εξηγήσουμε αυτή την έννοια της μορφής, 
ας πάρουμε ένα ιστορικό παράδειγμα: τη διαμάχη του Σαρτρ 
με τους γάλλους κομμουνιστές, αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγ
κόσμιο πόλεμο (την αποκαλούμενη ((διαμάχη του υπαρξισμού»). 
Η βασική μομφή των κομμουνιστών προς τον Σαρτρ είχε ως 
εξής: συλλαμβάνοντας το υποκείμενο ως καθαρή αρνητικότητα, 
κενό, άδειο από οποιοδήποτε θετικό, υποστασιακό περιεχόμενο, 
από κάθε προσδιορισμό προερχόμενο από μια προ-δεδομένη 
((ουσία», ο Σαρτρ απέρριπτε κάθε αστικό περιεχόμενο. Εντού
τοις, αυτό που απέμενε ήταν η καθαρή μορφή της αστικής υ
ποκειμενικότητας, οπότε ο Σαρτρ είχε να φέρει εις πέρας το 
τελευταίο και δυσκολότερο καθήκον: να απορρίψει ακριβώς 
ετούτη τη μορφή της αστικής, ατομικιστικής υποκειμενικότη
τας και να παραδοθεί στην εργατική τάξη... Παρά την απλοϊ- 
κότητά της, υπάρχει ένας κόκκος αλήθειας στην εν λόγω επι
χειρηματολογία: μήπως το τυφλό σημείο του αποκαλούμενου 
((αστικού ελευθεριακού ριζοσπαστισμού» δεν έγκειται ακριβώς 
στον τρόπο με τον οποίο η παθιασμένη θυσία κάθε αστικού πε
ριεχομένου βεβαιώνει τελικά τη μορφή της αστικής υποκειμε
νικότητας; Στο ότι παραβλέπει το γεγονός ότι η ((αληθινή πη
γή του κακού» δεν είναι το θετικό περιεχόμενο αλλά η ίδια η 
μορφή; Η εν λόγω διαλεκτική μορφής και περιεχομένου αποτε
λεί το υπόβαθρο για την κατανόηση του ακόλουθου αινιγματι
κού χωρίου της εγελιανής Φαινομενο?.ογίας:

Το πράττειν, [εννοημένο] ως πραγμάτωση, είναι κατά ταύ- 
τα η καθαρή μορφή της βούλησης* η απλή μεταστροφή τής



344 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ -  ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

πραγματικότητας ως μιας περίπτωσης που απλώς είναι σε 
μια πραγματικότητα που προκύπτει από την πράξη, [η με
ταστροφή] του γυμνού τρόπου της αντικειμενικής γνώσης 
στον τρόπο της γνώσης της πραγματικότητας ως μιας τέ
τοιος που έχει παραχθεί από τη συνείδηση. (Ilegel, 1977, σ.
385 / ελλ. μτφρ., τ. II, σ. 490)

Προτού παρέμβουμε στην πραγματικότητα μέσω μιας επιμέ- 
ρους πράξης, οφείλουμε να ολοκληρώσουμε την καθαρά τυπική 
πράξη μεταστροφής της πραγματικότητας, ως αντικειμενικά δε
δομένης, σε πραγματικότητα ως «ενεργό πραγματικότητα», ως 
κάτι παραχθέν, «τεθειμένο» από το υποκείμενο. Εδώ, το εν
διαφέρον της «ωραίας ψυχής» είναι ότι μας κάνει να δούμε το 
χάσμα ανάμεσα στις δύο πράξεις (ή δύο όψεις της ίδιας πρά
ξης): στο επίπεδο του θετικού περιεχομένου είναι ένα άπραγο 
θύμα, αλλά αυτή της η απραξία ήδη τοποθετείται στο πεδίο 
της ενεργού πραγματικότητας, της κοινωνικής πραγματικότη
τας που «απορρέει από την πράξη)) -στο πεδίο το συγκροτη
μένο από τη ((μεταστροφή» της ((αντικειμενικής» πραγματικό
τητας σε ενεργό πραγματικότητα. Προκειμένου να μας εμφα
νιστεί η πραγματικότητα ως το πεδίο της ίδιας μας της δρα
στηριότητας (ή απραξίας) οφείλουμε να τη συλλάβουμε εκ των 
προτέρων ως «μετεστραμμένη» -οφείλουμε να συλλάβουμε τον 
εαυτό μας ως τυπικά υπεύθυνο-ένοχο γ ι  αυτήν.

Εδώ συναντάμε επιτέλους το πρόβλημα των τεθειμένων 
προϋποθέσεων: σε τούτη την επιμέρους-εμπειρική δραστηριότη
τα, το υποκείμενο προϋποθέτει βέβαια τον ((κόσμο», την αντι
κειμενικότητα επί της οποίας επιτελεί τη δραστηριότητά του, 
ως κάτι προκαταβολικά δεδομένο, ως θετικό όρο της δραστη- 
ριότητάς του* όμως αυτή η θετική-εμπειρική δραστηριότητα 
είναι δυνατή μόνον εάν δομεί εκ των προτέρων την αντίληψή 
του τού κόσμου κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανοίγει τον χώρο 
για την παρέμβασή του -με άλλα λόγια, μόνον εάν θέτει ανα
δρομικά τις ίδιες τις προϋποθέσεις της δραστηριότητάς του, του 
((θέτειν» του. Αυτή «η πράξη προ της πράξης», μέσω της οποίας
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το υποκείμενο θέτει τις ίδιες τις προϋποθέσεις της δραστηριό- 
τητάς του, είναι αυστηρά τυπικής φύσης* αποτελεί μια καθα
ρά τυπική ((μεταστροφή» η οποία μεταμορφώνει την πραγμα
τικότητα σε κάτι που το αντιλαμβανόμαστε, που το αναλαμ
βάνουμε ως αποτέλεσμα της δραστηριότητάς μας.

Η κρίσιμη στιγμή έγκειται στην προτεραιότητα της πράξης 
της τυπικής μεταστροφής σε σχέση με τις θετικές-γεγονικές πα
ρεμβάσεις, προτεραιότητα εξαιτίας της οποίος ο Χέγκελ διαφο
ροποιείται ριζικά από τη μαρξική διαλεκτική: στον Μαρξ το 
(συλλογικό) υποκείμενο πρώτα διαμορφώνει τη δεδομένη αντι
κειμενικότητα μέσω της ενεργού πραγματικής-υλικής διαδικα
σίας παραγωγής, πρώτα δίνει ((ανθρώπινη μορφή» και, εν συνε
χεία, αναστοχαζόμενο τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του, 
αντιλαμβάνεται τυπικά τον εαυτό του ως ((δημιουργό του κόσμου 
αυτού»* στον Χέγκελ όμως η διαδοχή αντιστρέφεται -προτού το 
υποκείμενο παρέμβει ((δραστήρια» στον κόσμο, οφείλει να συλ- 
λάβει τυπικά τον εαυτό του ως υπεύθυνο γ ι’αυτόν.

Στην καθημερινή γλώσσα, το υποκείμενο ((δεν κάνει στην 
πραγματικότητα τίποτα», απλώς αναλαμβάνει την ενοχή-ευθύ- 
νη για τη δεδομένη κατάσταση πραγμάτων -τη  δέχεται δηλα
δή ως ((δικό του έργο» χάρη σε μια καθαρά τυπική πράξη: εκεί
νο που μόλις πριν από μια στιγμή γινόταν αντιληπτό ως υπο
στασιακή θετικότητά («πραγματικότητα που απλώς είναι») 
γίνεται αίφνης αντιληπτό ως αποτέλεσμα της δικής του δρα
στηριότητας («η πραγματικότητα ως μια τέτοια που έχει πα- 
ραχθεί από τη συνείδηση»). ((Στην αρχή)) λοιπόν δεν βρίσκεται 
μια ενεργητική παρέμβαση αλλά μια παράδοξη πράξη «μί
μησης», «προσποίησης»: το υποκείμενο προσποιείται ότι η 
πραγματικότητα η οποία του δίδεται στη θετικότητά της -την 
οποία συναντά στη γεγονική υποστασιακότητά της- είναι δικό 
του έργο. Η πρώτη ((πράξη)) τέτοιου είδους, η πράξη που ορί
ζει την ίδια την ανάδυση του ανθρώπου, είναι η τελετουργία 
της κηδείας. Ο Χέγκελ αναπτύσσει αυτή τη θέση κατά τρόπο 
τυπικό και ρητό αναφορικά με την ταφή του Πολυνείκη στην 
Αντιγόνη:
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Αυτή η καθολικότητα, στην οποία φθάνει η ενική ύπαρξη 
ως τέτοια, είναι το καθαρό Είναι, ο θάνατος' είναι η άμε
ση φυσική γεγονότητα, όχι η δραστηριότητα μιας συνεί
δησης. Το καθήκον του μέλους της οικογένειας, κατά συνέ
πεια, έγκειται στο να προσθέτει επίσης τούτη την πλευρά, 
για να μην ανήκει μόνο στη φύση το έσχατο Είναι του α
τόμου, τούτο το καθολικό Είναι, και να παραμένει κάτι το 
άλογο, αλλά να είναι αποτέλεσμα δραστηριότητας και μέ
σα σ’αυτό να καταφάσκεται το Δίκαιο της συνείδησης...
Η εξ αίματος συγγένεια συμπληρώνει λοιπόν την αφηρημέ- 
νη φυσική κίνηση, με το να προσθέτει την κίνηση της συ
νείδησης, να διακόπτει το έργο της φύσης και να διασώζει 
τον εξ αίματος συγγενή από την καταστροφή* ή καλύτερα, 
επειδή η καταστροφή, η μετάβαση του εξ αίματος συγγε
νή στο καθαρό Είναι, είναι αναγκαία, παίρνει ο ίδιος πάνω 
του την πράξη της καταστροφής. (Hegel, 1977, σσ. 270-271 
/ ελλ. μτφρ., τ. II, σσ. 274-275)

Η κρίσιμη διάσταση της ιεροτελεστίας της κηδείας υποδηλώ
νεται από την τελευταία φράση του χωρίου: η μετάβαση στο 
καθαρό Είναι, στον θάνατο, στη φυσική αποσάθρωση, είναι κά
τι που συμβαίνει ούτως ή άλλως, με αναπόδραστη φυσική αναγ
καιότητα* μέσω της τελετής της κηδείας το υποκείμενο ανα
λαμβάνει αυτή τη διαδικασία φυσικής αποσάθρωσης, την επα
ναλαμβάνει τυπικά, υποδύεται ότι η διαδικασία αυτή υπήρξε 
αποτέλεσμα της δικής του ελεύθερης απόφασης.

Μπορούμε βέβαια, από μια χαϊντεγκεριανή σκοπιά, να προ
σάψουμε στον Χέγκελ ότι οδηγεί τον υποκειμενισμό στα άκρα 
του: το υποκείμενο θέλει να διαθέσει, να ρυθμίσει ελεύθερα α
κόμα και τον θάνατο, αυτόν τον περιοριστικό όρο της ανθρώπι
νης ύπαρξης* θέλει να τον μεταμορφώσει σε δική του πράξη. 
Εντούτοις, η λακανική προσέγγιση καθιστά δυνατή μιαν άλλη, 
αντίθετη ανάγνωση: η ιεροτελεστία της κηδείας παρουσιάζει 
μια κατεξοχήν πράξη συμβολοποίησης* μέσω μιας αναγκαστι
κής επιλογής, το υποκείμενο αναλαμβάνει, επαναλαμβάνει ως
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πράξη δική του ό,τι συνέβη ούτως ή άλλως. Στην τελετή της κη
δείας, το υποκείμενο αποδίδει τη μορφή της ελεύθερης πράξης 
σε μιαν «ανορθολογική», ενδεχομενική φυσική διαδικασία.

Ο Χέγκελ εκθέτει το ίδιο σκεπτικό κατά τρόπο πιο γενικό 
στις Παραδόσεις για τη φιλοσοφία της θρησκείας, όταν πραγ
ματεύεται το καθεστώς της Πτώσης του ανθρώπου, και πιο 
συγκεκριμένα τη σχέση μεταξύ Κακού και ανθρώπινης φύσης 
στον χριστιανισμό. Σημείο εκκίνησής του αποτελεί βέβαια ότι 
η ανθρώπινη φύση είναι καθ’εαυτήν αθώα, στην κατάσταση 
«προ της Πτώσης» -ότι η ενοχή και το Κακό υπάρχουν μόνον 
όταν έχουμε ελευθερία, ελεύθερη επιλογή, το υποκείμενο. Ω
στόσο, και πρόκειται για το κρισιμότερο σημείο, θα ήταν εντε
λώς εσφαλμένο εάν, από την πρωταρχική αυτή αθωότητα της 
ανθρώπινης φύσης, συμπεραίναμε ότι μπορούμε απλώς να δια
κρίνουμε στον άνθρωπο το μέρος της φύσης -το  οποίο του δό
θηκε και για το οποίο ως εκ τούτου δεν ευθύνεται- από το μέ
ρος του ελεύθερου πνεύματος -αποτέλεσμα της ελεύθερης επι
λογής, προϊόν της δραστηριότητάς του. Η ανθρώπινη φύση 
«καθ’εαυτήν» -με αφαίρεση από την κουλτούρα- είναι όντως 
((αθώα», αλλά ευθύς μόλις αρχίζει να κυριαρχεί η μορφή τού 
πνεύματος, ευθύς μόλις εισερχόμαστε στην κουλτούρα, ο άν
θρωπος γίνεται, ούτως ειπείν, αναδρομικά υπεύθυνος για τη φύ
ση του, για τα πλέον ((φυσικά» πάθη και ένστικτά του. Η ((κουλ
τούρα» δεν συνίσταται μόνον στη μεταμόρφωση της φύσης, 
στην απόδοση πνευματικής μορφής σε αυτήν: η ίδια η ανθρώ
πινη φύση, ευθύς μόλις σχετίζεται με την κουλτούρα, μεταβάλ
λεται στο αντίθετό της -ό,τι μόλις πριν από μια στιγμή ήταν 
αυθόρμητη αθωότητα γίνεται αναδρομικά καθαρό Κακό. Με 
άλλα λόγια, ευθύς μόλις η καθολική μορφή του Πνεύματος πε
ριλαμβάνει τα φυσικά περιεχόμενα, το υποκείμενο καθίσταται 
τυπικά υπεύθυνο γ ι’αυτά, ακόμα κι αν, από υλική άποψη, πρό
κειται για κάτι το οποίο απλώς βρήκε: το υποκείμενο αντιμε
τωπίζεται ως εάν, μέσω μιας αιωνίως περασμένης, αρχέγονης 
πράξης, να είχε επιλέξει τη δική του φυσική-υποστασιακή βά
ση. Αυτή η τυπική ευθύνη, η ρωγμή ανάμεσα στην πνευματι



348 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ~  ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

κή μορφή και το δεδομένο περιεχόμενο, είναι που οδηγεί το 
υποκείμενο σε ακατάπαυστη δραστηριότητα (Hegel, 1969).

Δεν είναι συνεπώς δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε τη σύν
δεση ανάμεσα στην παραπάνω χειρονομία ((επιλογής του δεδο
μένου», την πράξη τυπικής μεταστροφής με την οποία το υπο
κείμενο αναλαμβάνει -προσδιορίζει ως δικό του έργο- τη δεδο
μένη αντικειμενικότητα και στη μετάβαση από τον εξωτερικό 
στον προσδιορισμένο αναστοχασμό, μετάβαση η οποία ολοκλη
ρώνεται όταν το θέτον-παραγωγικό υποκείμενο θέτει τις ίδιες 
τις προϋποθέσεις της δραστηριότητάς του, του «θέτειν» του: το 
«θέτειν τις προϋποθέσεις» δεν είναι παρά αυτή ακριβώς η χει
ρονομία τυπικής μεταστροφής μέσω της οποίας «θέτουμε ως δι
κό μας έργο» ό,τι μας δίδεται.

Ομοίως, δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε τη σύνδεση 
ανάμεσα στα παραπάνω και τη θεμελιώδη εγελιανή θέση ότι 
θα πρέπει να συλλάβουμε την υπόσταση ως υποκείμενο. Εάν 
δεν θέλουμε να μας διαφύγει το κρίσιμο σημείο αυτής της εγε- 
λιανής σύλληψης της υπόστασης ως υποκειμένου, οφείλουμε να 
λάβουμε υπόψη μας τη ρήξη ανάμεσα στο εγελιανό «απόλυτο» 
υποκείμενο και το καντιανό-φιχτε'ικό «πεπερασμένο» υποκεί
μενο: το τελευταίο είναι το υποκείμενο της πρακτικής δραστη
ριότητας, το ((θέτον» υποκείμενο, το υποκείμενο που παρεμ
βαίνει ενεργά στον κόσμο, μεταμορφώνοντας-διαμεσολαβώντας 
τη δεδομένη αντικειμενική πραγματικότητα’ συνεπώς, είναι δέ
σμιο της προϋποτιθέμενης αυτής πραγματικότητας. Με άλλα 
λόγια, το καντιανό-φιχτεϊκό υποκείμενο είναι το υποκείμενο 
της διαδικασίας της εργασίας, το υποκείμενο της παραγωγικής 
σχέσης με την πραγματικότητα. Ακριβώς για τούτο τον λόγο, 
δεν μπορεί ποτέ να «διαμεσολαβήσει» εντελώς τη δεδομένη 
αντικειμενικότητα, είναι πάντοτε δέσμιο κάποιας υπερβατικής 
προϋπόθεσης (του Πράγματος καθ’εαυτό) με βάση την οποία 
επιτελεί τη δραστηριότητά του, ακόμα κι αν αυτή η προϋπόθε
ση ανάγεται σε απλή «παρακίνηση [Anstoss]» της πρακτικής 
μας δραστηριότητας.

Εντούτοις, το εγελιανό υποκείμενο είναι «απόλυτο»: δεν εί
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ναι πλέον ένα «πεπερασμένο» υποκείμενο, δεμένο, περιορισμέ
νο, εξαρτημένο από κάποιες δεδομένες προϋποθέσεις' θέτει το ίδιο 
τις προϋποθέσεις αυτές. Πώς; Μα, ακριβώς διαμέσου της πρά
ξης ((επιλογής του ήδη δεδομένου» -δηλαδή διαμέσου της προ- 
αναφερθείσας συμβολικής πράξης, μιας καθαρά τυπικής μετα
στροφής* υποδυόμενο ότι η δεδομένη πραγματικότητα αποτελεί 
ήδη δικό του έργο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη γ ι’αυτήν.

Εντελώς εσφαλμένη είναι η τρέχουσα αντίληψη σύμφωνα με 
την οποία το εγελιανό υποκείμενο είναι «ακόμα πιο πρακτικό» 
από το φιχτεϊκό, στον βαθμό που επιτυγχάνει .εκεί όπου απο
τυγχάνει το υποκείμενο του Φίχτε, δηλαδή, «καταβροχθίζον- 
τας»-διαμεσολαβώντας-εσωτερικεύοντας ολόκληρη την ενεργό 
πραγματικότητα δίχως κατάλοιπο. Εκείνο που χρειάζεται να 
προσθέσουμε στο φιχτεϊκό ((πεπερασμένο» υποκείμενο για να 
φτάσουμε στο εγελιανό ((απόλυτο» υποκείμενο είναι απλώς μια 
καθαρά τυπική, κενή χειρονομία, δηλαδή, στην καθομιλούμενη, 
μια πράξη καθαρής προσποίησης χάρη στην οποία το υποκεί
μενο υποδύεται πως ευθύνεται για ό,τι ούτως ή άλλως συμβαί
νει, δίχως να συμμετέχει σ’αυτό. Ορίστε πώς «η υπόσταση 
γίνεται υποκείμενο»', με μια κενή χειρονομία, το υποκείμενο 
αναλαμβάνει το υπόλειμμα που ξεφεύγει από την ενεργητική 
παρέμβασή του. Ο Λακάν δίνει σε τούτη την «κενή χειρονο
μία» το προσφυές της όνομα: σημαίνον σ’αυτό ενοικεί η στοι
χειώδης, καταστατική πράξη συμβολοποίησης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθίσταται επίσης σαφές πώς συνδέ
ουμε την εγελιανή έννοια της ((υπόστασης ως υποκείμενο» με 
το θεμελιώδες γνώρισμα της διαλεκτικής διαδικασίας: στη δια
δικασία τούτη, μπορούμε υπό μία έννοια να πούμε ότι τα πάν
τα έχουν ήδη συμβεί. Όσα συμβαίνουν αποτελούν μια καθαρή 
αλλαγή μορφής μέσω της οποίας διαπιστώνουμε το γεγονός ότι 
αυτό στο οποίο έχουμε φτάσει πάντοτε ήδη ήταν. Παραδείγ
ματος χάριν, στη διαλεκτική διαδικασία, η ρωγμή δεν «αίρε
ται» χάρη στην αναδρομική υπέρβασή της: αρκεί να δηλώσου
με τυπικά ότι ουδέποτε υπήρξε. Αυτό συμβαίνει στο ανέκδοτο 
με τον Ραμπίνοβιτς, όπου ο Ραμπίνοβιτς δεν ανασκευάζει ενερ



350 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ -  ΤΟ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

γητικά το αντεπιχείρημα του γραφειοκράτη, αντιτείνοντας πιο 
εδραία επιχειρήματα* το μόνο που έχει να κάνει είναι να πραγ
ματοποιήσει μια καθαρά τυπική πράξη μεταστροφής, δηλώνον
τας απλώς ότι το ίδιο το αντεπιχείρημα του γραφειοκράτη 
αποτελεί στην πραγματικότητα επιχείρημα υπέρ του ίδιου του 
Ραμπίνοβιτς.

Δεν υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα σε τούτη τη «μοιρο
λατρική» όψη της διαλεκτικής του Χέγκελ -την ιδέα πως 
απλώς διαπιστώνουμε ό,τι έχει ήδη συμβεί- και στην αξίωσή 
του να συλλάβουμε την υπόσταση ως υποκείμενο. Στην πραγ
ματικότητα, αμφότερες στοχεύουν την ίδια σύζευξη, επειδή το 
«υποκείμενο» είναι ακριβώς ένα όνομα για τούτη την «κενή 
χειρονομία» που δεν αλλάζει τίποτα στο επίπεδο του θετικού 
περιεχομένου (στο επίπεδο αυτό, τα πάντα έχουν ήδη συμβεί) 
αλλά οφείλει παρά ταύτα να προστεθεί προκειμένου το «πε
ριεχόμενο» να αποκτήσει την πλήρη ενεργό πραγματικότητά 
του.

Πρόκειται για ένα παράδοξο όμοιο με εκείνο του τελευταίου 
κόκκου άμμου που θα πρέπει να προστεθεί πριν να έχουμε σω
ρό: δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε βέβαιοι για το ποιος είναι ο 
τελευταίος κόκκος* μπορούμε να ορίσουμε τον σωρό μόνο λέγον
τας ότι ακόμα κι αν αφαιρέσονμε έναν κόκκο, εξακολουθεί να 
είναι σωρός. Έτσι «αυτός ο τελευταίος κόκκος άμμου» είναι εξ 
ορισμού περιττός, αλλά εντούτοις αναγκαίος -συγκροτεί τον 
σωρό μέσω της περίσσειάς του. Ο παράδοξος αυτός κόκκος 
αποτελεί την υλική έκφανση της βαθμίδας του σημαίνοντος 
-παραφράζοντας τον λακανικό ορισμό του σημαίνοντος (αυτό 
που «αντιπροσωπεύει το υποκείμενο για ένα άλλο σημαίνον») 
μπαίνουμε μάλιστα στον πειρασμό να ισχυριστούμε ότι αυτός ο 
τελευταίος, περιττός κόκκος αντιπροσωπεύει το υποκείμενο για 
όλους τους άλλους κόκκους στον σωρό. Ο εγελιανός Μονάρχης 
ενσαρκώνει την παράδοξη αυτή λειτουργία στην καθαρότερη 
έκφανσή της. Το κράτος δίχως τον Μονάρχη θα ήταν ακόμα 
μια υποστασιακή τάξη πραγμάτων -ο Μονάρχης αντιπροσω
πεύει το σημείο υποκειμενοποίησής του. Όμως ποια είναι α
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κριβώς η λειτουργία του; Μόνο «να βάζει την τελεία πάνω στο 
ιώτα» (Hegel, 1969β, παράγραφος 280 / ελλ. μτφρ. σ. 296) με 
μια τυπική χειρονομία ανάληψης της ευθύνης (απλώς και μόνον 
υπογράφοντας) για τα διατάγματα που του προτείνουν οι υπουρ
γοί και οι σύμβουλοί του -καθιστώντας τα έκφραση της προ
σωπικής του θέλησης, προσθέτοντας μια καθαρή μορφή υποκει
μενικότητας, μια μορφή τού «Είναι θέλησή μας...» στο αντι
κειμενικό περιεχόμενο των διαταγμάτων και των νόμων. Ο Μο
νάρχης είναι έτσι ένα κατεξοχήν υποκείμενο, μόνον ωστόσο 
στον βαθμό που περιορίζεται στην καθαρά τυπική πράξη τής 
υποκειμενικής απόφασης: ευθύς μόλις αποσκοπεί σε κάτι πε
ρισσότερο, μόλις εγκύπτει σε ζητήματα θετικού περιεχομένου, 
παραβιάζει τη γραμμή η οποία τον χωρίζει από τους συμβούλους 
του και το κράτος παλινδρομεί στο επίπεδο της Υπόστασης.

Μπορούμε τώρα να επιστρέψουμε στο παράδοξο του φαλλικού 
σημαίνοντος: στον βαθμό που, σύμφωνα με τον Λακάν, ο φαλ
λός είναι ένα ((καθαρό σημαίνον», είναι ακριβώς ένα σημαίνον 
αυτής της πράξης τυπικής μεταστροφής μέσω της οποίας το 
υποκείμενο αναλαμβάνει τη δεδομένη, υποστασιακή πραγματι
κότητα ως δικό του έργο. IV  αυτό, θα μπορούσαμε να προσ
διορίσουμε τη βασική ((φαλλική εμπειρία» ως ένα ορισμένο ((τα 
πάντα εξαρτώνται από εμένα, όμως δεν μπορώ να κάνω τίπο
τα γ ι’αυτά». Ας δώσουμε ως παράδειγμα δύο περιπτώσεις που 
θα πρέπει να τις διαβάζουμε συνδυαστικά: τη θεωρία του φαλ
λού που συναντά κανείς στον Άγιο Αυγουστίνο και ένα γνωστό 
χυδαίο ανέκδοτο.

Ο Αυγουστίνος ανέπτυξε τη θεωρία του τής σεξουαλικότη
τας σε ένα έλασσον αλλά εντούτοις κρίσιμο κείμενο, De Nuptiis 
et Concupiscentia. Η επιχειρηματολογία του είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα επειδή, εξαρχής, διαφοροποιείται από όλα όσα 
συνήθως θεωρούνται ως βασικές προκείμενες της χριστιανικής 
αντίληψης περί σεξουαλικότητας: μακράν από το να αποτελεί 
την αμαρτία που προκάλεσε την Πτώση του ανθρώπου από τον 
Παράδεισο, η σεξουαλικότητα θεωρείται, αντιθέτως, η τιμώ-
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ρία, η μετάνοια, για την αμαρτία. Το προπατορικό αμάρτημα 
έγκειται στην ανθρώπινη αλαζονεία και υπερηφάνεια· διαπρά- 
χθηκε όταν ο Αδάμ έφαγε από το Δένδρο της Γνώσης, θέλον
τας να ανέλθει σε θεία ύψη και να γίνει ο ίδιος κύριος ολόκλη- 
ρης της δημιουργίας. Ως συνέπεια, ο Θεός τιμώρησε τον άν
θρωπο -^τον Αδάμ- εμφυσώντας του μιαν ορισμένη ορμή -τη  
σεξουαλική- η οποία ξεχωρίζει και δεν συγκρίνεται με τις υπό
λοιπες ορμές (την πείνα, τη δίψα και ούτω καθεξής), η οποία 
ξεπερνά ριζικά την οργανική της λειτουργία (την αναπαραγω
γή του ανθρώπινου είδους) και, ακριβώς εξαιτίας αυτού του μη 
λειτουργικού της χαρακτήρα, δεν μπορεί να χαλιναγωγηθεί, να 
εξημερωθεί. Με άλλα λόγια, εάν ο Αδάμ και η Εύα είχαν μεί
νει στον Κήπο της Εδέμ, θα συνευρίσκονταν σεξουαλικά αλλά 
θα πραγματοποιούσαν τη σεξουαλική πράξη όπως ακριβώς θα 
εκτελούσαν και κάθε άλλη εργαλειακή πράξη (τη σπορά, το όρ
γωμα...). Αυτός ο υπερβολικός, μη λειτουργικός, καταστατι
κά διαστροφικός χαρακτήρας της ανθρώπινης σεξουαλικότητας 
αντιπροσωπεύει τη θεία τιμωρία για την υπερηφάνεια του αν
θρώπου και την ανάγκη του για δύναμη.

Πώς μπορούμε να διαγνώσουμε, να εντοπίσουμε αυτόν τον 
ανεξέλεγκτο χαρακτήρα της σεξουαλικότητας; Στο σημείο αυ
τό, ο Αυγουστίνος προτείνει τη θεωρία του για τον φαλλό: εάν 
ο άνθρωπος έχει ισχυρή θέληση και αυτοέλεγχο, μπορεί να χα
λιναγωγήσει την κίνηση όλων των μελών του σώματός του (εδώ 
ο Αυγουστίνος επικαλείται μια σειρά ακραίων περιπτώσεων: 
έναν Ινδό φακίρη ικανό να σταματήσει προς στιγμήν τον κτύπο 
της καρδιάς του, και άλλες ανάλογες)* συνεπώς, όλα τα μέλη 
του σώματος υπόκεινται κατ’αρχήν στην ανθρώπινη θέληση, το 
κατά πόσον είναι απειθάρχητα εξαρτάται μόνον από τον, επί της 
πράξης, βαθμό αδυναμίας ή δύναμης της ανθρώπινης θέλησης 
-όλα τα μέλη εκτός από ένα: η στύση του φαλλού διαφεύγει 
κατ’ αρχήν της ελεύθερης θέλησης του ανθρώπου. Ως εκ τούτου, 
«το νόημα του φαλλού» σύμφωνα με τον Αυγουστίνο είναι το 
εξής: το μέλος του ανθρώπινου σώματος που διαφεύγει τον 
έλεγχό του, το σημείο όπου το ίδιο του το σώμα εκδικείται τον
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άνθρωπο για την ψευδή του υπερηφάνεια. Κάποιος με αρκετά 
ισχυρή θέληση μπορεί να πεθάνει της πείνας μέσα σε ένα δω
μάτιο γεμάτο νοστιμότατο φαγητό, αν όμως μια γυμνή παρθέ
να περάσει από μπροστά του, η στύση του φαλλού του διόλου 
δεν θα εξαρτηθεί από τη δύναμη της θέλησής του...

Πρόκειται, εντούτοις, μόνο για τη μία πλευρά του παράδο
ξου του φαλλού* την άλλη την καταδεικνύει ένας γνωστός γρί
φος/ανέκδοτο: «Ποιο είναι το ελαφρύτερο αντικείμενο πάνω στη 
Γη; -Ο  φαλλός, επειδή είναι το μοναδικό που μπορεί να σηκω
θεί απλώς και μόνο με τη σκέψη.» Και για να καταλήξουμε στο 
αληθινό ((νόημα του φαλλού» οφείλουμε να διαβάσουμε μαζί τα 
δύο παραδείγματα: το σημαίνον ((φαλλός» κατονομάζει το ση
μείο όπου η ριζική εξωτερικότητα του σώματος ως ανεξάρτη
του από τη θέλησή μας, ως ανθιστάμενου σ’αυτήν, συνενώνε
ται με την καθαρή εσωτερικότητα της σκέψης μας. Ο ((φαλ
λός» είναι το σημαίνον του βραχυκυκλώματος με το οποίο η α
νεξέλεγκτη εξωτερικότητα του σώματος περνά δίχως διαμεσο- 
λάβηση σε κάτι δέσμιο της καθαρής εσωτερικότητας της ((σκέ
ψης» και, αντιστρόφως, το σημείο όπου η πλέον μύχια ((σκέψη» 
αποκτά γνωρίσματα μιας παράξενης οντότητας που διαφεύγει 
την «ελεύθερη θέλησή μας». Για να χρησιμοποιήσουμε τους πα
ραδοσιακούς εγελιανούς όρους, ο ((φαλλός» είναι το σημείο «ενό
τητας των αντιθέτων»: όχι μια ((διαλεκτική σύνθεση» (με την 
έννοια ενός είδους αμοιβαίας συμπλήρωσης) αλλά η άμεση μ ε
τάβαση  του ενός άκρου στο αντίθετό του, όπως στο εγελιανό 
παράδειγμα όπου η χαμηλότερη, χυδαιότερη λειτουργία της ού
ρησης περνά στην υψηλότερη λειτουργία της τεκνογονίας.

Αυτή ακριβώς η «αντίφαση» συγκροτεί τη «φαλλική εμπει
ρία»: ΤΑ ΠΑΝΤΑ εξαρτώνται από εμένα  -το νόημα του γρίφου- 
όμως δεν μπορώ να κάνω  ΤΙΠΟΤΑ γ ι  αυτά  -το νόημα της θε
ωρίας του Αυγουστίνου. Από τα παραπάνω -από την έννοια 
του φαλλού ως παλμού ανάμεσα στο «όλα» και στο «τίποτα»- 
μπορούμε να συλλάβουμε τη φαλλική διάσταση της πράξης τής 
τυπικής μεταστροφής της πραγματικότητας ως δεδομένης σε 
πραγματικότητα ως τεθειμένη . Αυτή η πράξη είναι ((φαλλική»
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εφόσον σηματοδοτεί τη σύμπτωση της παντοδυναμίας (((τα 
πάντα εξαρτώνται από εμένα»: το υποκείμενο θέτει όλη την 
πραγματικότητα ως έργο του) με την πλήρη αδυναμία (((όμως 
δεν μπορώ να κάνω τίποτα γ ι’αυτά»: το υποκείμενο μπορεί 
τυπικά να αναλάβει μόνον ό,τι του δίδεται). Νά με ποια έννοια 
ο φαλλός είναι ένα ((υπερβατολογικό σημαίνον»: αν, ακολουθών
τας τον Αντόρνο, ορίσουμε ως «υπερβατολογική» την αναστρο
φή μέσω της οποίας το υποκείμενο βιώνει τον ριζικό περιορι
σμό του (το γεγονός ότι βρίσκεται κλεισμένο εντός των ορίων 
του κόσμου του) ως δική του δύναμη συγκρότησης (το a priori 
δίκτυο κατηγοριών που δομεί την αντίληψη της πραγματικότη
τας).

Π ροϋποθέτοντας το θετειν

Μια κρίσιμη αδυναμία χαρακτηρίζει ωστόσο τα παραπάνω: υ
περαπλουστεύσαμε την παρουσίαση της διαδικασίας του ανα- 
στοχασμού στο αποφασιστικό σημείο που αφορά τη μετάβαση 
από τον θέτοντα στον εξωτερικό αναστοχασμό. Η συνήθης ερ
μηνεία αυτής της μετάβασης, την οποία δεχτήκαμε αυτομάτως, 
έχει ως εξής: ο θέτων αναστοχασμός είναι η δραστηριότητα της 
ουσίας (η καθαρή κίνηση διαμεσολάβησης) που θέτει την εμ
φάνιση -είναι η αρνητική κίνηση άρσης κάθε δεδομένης αμεσό
τητας και η θέση της ως ((απλής εμφάνισης»* όμως αυτή η 
αναστοχαστική άρση του άμεσου, αυτή η θέση του ως ((απλής 
εμφάνισης», είναι επίσης δέσμια ενός κόσμου εμφανίσεων* 
χρειάζεται την εμφάνιση ως κάτι το ήδη δεδομένο, ως βάση 
πάνω στην οποία θα επιτελέσει την αρνητική δραστηριότητα 
της διαμεσολάβησης. Κοντολογίς, ο αναστοχασμός προϋποθέτει 
τον θετικό κόσμο των εμφανίσεων ως αφετηρία της δραστηριό
τητας που θα τον διαμεσολαβήσει, που θα τον θέσει ως ((απλή 
εμφάνιση».

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα αυτής της προϋπόθεσης, 
ας πάρουμε το κλασικό διάβημα της ((κριτικής της ιδεολογίας»:
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αυτό το διάβημα «ξεσκεπάζει)) ένα ορισμένο θεωρητικό, θρη
σκευτικό ή άλλο οικοδόμημα καθιστώντας μας ικανούς «νχ 
δούμε πίσω από αυτό», να το δούμε «απλώς ως μιαν [ιδεολο- 
γική] εμφάνιση)), μιαν έκφραση-επίπτωση κάποιων συγκαλυμ- 
μένων μηχανισμών. Το διάβημα συνίσταται συνεπώς σε μια κα
θαρά αρνητική κίνηση που προϋποθέτει μιαν «αυθόρμητη», 
«μη-αναστοχασμένη» ιδεολογική εμπειρία στη δεδομένη-άμεση 
θετικότητά της. Για να ολοκληρωθεί η μετάβαση από τον θέ- 
τοντα στον εξωτερικό αναστοχασμό, αρκεί η κίνηση του ανα- 
στοχασμού να διαπιστώσει πως είναι πάντοτε δέσμια κάποιων 
δεδομένων, εξωτερικών προϋποθέσεων οι οποίες στη συνέχεια 
διαμεσολαβούνται-αίρονται μέσω της αρνητικής δραστηριότη- 
τάς της. Κοντολογίς, η δραστηριότητα του θέτειν οφείλει να δια
πιστώσει τις προϋποθέσεις της -εξωτερικές ως προς την κίνη
ση του αναστοχασμού είναι ακριβώς οι προϋποθέσεις της.

Σε αντίθεση με την παραπάνω τρέχουσα άποψη, ο Ντήτερ 
Χένριχ, στην εξαιρετική μελέτη του για την εγελιανή λογική 
του αναστοχασμού (Henrich, 1971), απέδειξε πως ολόκληρι] rj 
διαλεκτική τον θέτειν και τον προϋποθέτειν εξακολουθεί W 
εμπίπτει εντός της κατηγορίας τον «θέτοντος αναστοχασμού»· 
Ας αναφερθούμε στον Φίχτε ως τον κατεξοχψ  φιλόσοφο του θέ
τοντος αναστοχασμού: με την παραγωγική δραστηριότητά του, 
το υποκείμενο «θέτει)), αίρει-διαμεσολαβεί, μεταμορφώνει τη 
δεδομένη θετικότητά των αντικειμένων τη μεταμορφώνει & 
εκδήλωση της δικής του δημιουργικότητας* αλλά αυτό το θέ
τε ιν παραμένει διά παντός δέσμιο των προϋποθέσεών του 
θετικά δεδομένης αντικειμενικότητας επί της οποίος επιτελει 
την αρνητική δραστηριότητά του. Με άλλα λόγια, η διαλεκτι
κή τού θέτειν-προϋποθέτειν ενέχει το υποκείμενο της διαδικα
σίας της εργασίας, το υποκείμενο που, μέσω της αρνητικής του 
δραστηριότητας, διαμεσολαβεί την προϋποτιθέμενη αντικειμενι
κότητα, μεταμορφώνοντάς τη σε αντικειμενοποίηση του εαυτού 
του* κοντολογίς, ενέχει το ((πεπερασμένο» και όχι το «απόλυ
το» υποκείμενο.

Στην περίπτωση αυτή, αν δηλαδή ολόκληρη η διαλεκτική
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του θέτειν και του προϋποθέτειν εμπίπτει στο πεδίο του θέτον- 
τος αναστοχασμού, σε τι συνίσταται η μετάβαση από τον θέ- 
τοντα στον εξωτερικό αναστοχασμό; Εδώ αγγίζουμε την κρίσι
μη διάκριση την οποία επεξεργάζεται ο Χένριχ: δεν αρκεί να 
καθοριστεί ο εξωτερικός αναστοχασμός από το γεγονός ότι η 
ουσία προϋποθέτει τον αντικειμενικό κόσμο ως βάση της, ως 
αφετηρία της αρνητικής κίνησης της διαμεσολάβησης, εξωτε
ρική ως προς την κίνηση αυτή* το αποφασιστικό γνώρισμα του 
εξωτερικού αναστοχασμού είναι ότι η ουσία προϋποθέτει τον ε
αυτό της ως έτερόν της, με τη μορφή της εξωτερικότητας, με 
τη μορφή κάτι αντικειμενικά δεδομένου εκ των προτέρων, δη
λαδή με τη μορφή της αμεσότητας. Βρισκόμαστε στον εξωτε
ρικό αναστοχασμό όταν η ουσία -η  κίνηση της απόλυτης δια- 
μεσολάβησης, της καθαρής, αυτοαναφορικής αρνητικότητας- 
προϋποθέτει ΤΟΝ ΕΑΤΤΟ ΤΗ Σ στη μορφή μιας Οντότητας υπάρ- 
χουσας καθ’εαυτήν, αποκλεισμένης από την κίνηση της διαμε- 
σολάβησης. Για να χρησιμοποιήσουμε τους ακριβείς εγελιανούς 
όρους, βρισκόμαστε στον εξωτερικό αναστοχασμό όταν η ουσία 
όχι μόνον προϋποθέτει το έτερόν της (την αντικειμενική-φαινό- 
μενη αμεσότητα), αλλά προϋποθέτει ΤΟΝ ΕΑΤΤΟ Τ Η Σ  στη 
μορφή της ετερότητας, στη μορφή μιας αλλότριας υπόστασης.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα αυτής της αποφασιστικής 
στροφής, ας αναφερθούμε σε μια περίπτωση η οποία παραπλα
νά, στον βαθμό που είναι πολύ «συγκεκριμένη» με την εγελια- 
νή σημασία του όρου, δηλαδή στον βαθμό που προϋποθέτει ότι 
έχουμε ήδη ολοκληρώσει τη μετάβαση από τις καθαρές λογικές 
κατηγορίες στο συγκεκριμένο ιστορικό πνευματικό περιεχόμε
νο: την ανάλυση της θρησκευτικής αλλοτρίωσης όπως την ανέ
πτυξε ο Φόυερμπαχ. Αυτή η «αλλοτρίωση», η τυπική δομή 
της οποίας είναι σαφώς αυτή του εξωτερικού αναστοχασμού, δεν 
συνίσταται απλώς στο γεγονός ότι ο άνθρωπος -ένα ον δημι
ουργικό, που εξωτερικεύει τις δυνατότητές του στον κόσμο των 
αντικειμένων- «θεοποιεί» την αντικειμενικότητα, συλλαμβάνον- 
τας τις ανεξέλεγκτες από αυτόν, αντικειμενικές φυσικές και κοι
νωνικές δυνάμεις ως εκδηλώσεις κάποιου υπερφυσικού Όντος.
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Η «αλλοτρίωση» σημαίνει κάτι πιο συγκεκριμένο: ότι ο άν
θρωπος προϋποθέτει, αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, την ίδια 
τη δημιουργική του ικανότητα με τη μορφή μιας εξωτερικής 
υποστασιακής Οντότητας* σημαίνει ότι «προβάλλει», μεταθέ
τει την εσώτατη ουσία του σε ένα αλλότριο Ον (τον «Θεό»). 
«Θεός» είναι έτσι ο ίδιος ο άνθρωπος, η ουσία του ανθρώπου, 
η δημιουργική κίνηση διαμεσολάβησης, η διαμορφωτική δύναμη 
της αρνητικότητας, αντιληπτή όμως στη μορφή της εξωτερι- 
κότητας, ως ανήκουσα σε κάποια παράξενη Οντότητα η οποία 
υπάρχει καθ’εαυτήν, ανεξάρτητα από τον άνθρωπο.

Το αποφασιστικό αλλά συνήθως παραγνωρισμένο μάθημα 
της εγελιανής θεωρίας τού αναστοχασμού είναι το εξής: μπο
ρούμε να μιλήσουμε για τη διαφορά, για τη ρωγμή η οποία χω
ρίζει την ουσία από την εμφάνιση, μόνο στον βαθμό που η ίδια 
η ουσία είναι διχασμένη με τον τρόπο που περιγράφτηκε προη
γουμένως -μόνο δηλαδή στον βαθμό που η ουσία προϋποθέτει 
τον εαυτό της ως κάτι αλλότριο, ως δικό της Έτερο. Εάν η ου
σία δεν είναι καθ’εαυτήν διχασμένη, αν -στην κίνηση της α
κραίας αλλοτρίωσης- δεν αντιληφθεί τον εαυτό της ως μιαν 
αλλότρια Οντότητα, τότε η ίδια η δυαδικότητα ουσία/εμφάνιση 
δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί. Αυτή η εσωτερική στην ουσία 
ρωγμή σημαίνει ότι η ουσία είναι «υποκείμενο» και όχι μόνον 
«υπόσταση»: για να το εκφράσουμε με τρόπο απλουστευμένο, 
«υπόσταση» είναι η ουσία στον βαθμό που αναστοχάζεται τον 
εαυτό της στον κόσμο της εμφάνισης, στη φαινόμενη αντικει
μενικότητα* είναι η κίνηση της διαμεσολάβησης-άρσης-θέσης 
αυτής της αντικειμενικότητας, και το «υποκείμενο» είναι υπό
σταση στον βαθμό που είναι το ίδιο διχασμένο και έχει την 
εμπειρία του εαυτού του ως αλλότριας, θετικά δεδομένης Οντό
τητας.

Θα μπορούσαμε παραδόξως να πούμε ότι το υποκείμενο εί
ναι υπόσταση ακριβώς στον βαθμό που έχει την εμπειρία τού 
εαυτού του ως υπόστασης (ως αλλότριας, δεδομένης, εξωτερι
κής, θετικής Οντότητας, υπάρχουσας καθ’εαυτήν): ((υποκείμε
νο» δεν είναι παρά το όνομα αυτής της εσωτερικής απόστασης
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της «υπόστασης» προς τον εαυτό της, το όνομα αυτής της κε
νής θέσης από την οποία η υπόσταση μπορεί να αντιληφθεί τον 
εαυτό της ως κάτι «αλλότριο». Δίχως αυτή την εσωτερική 
στην ουσία ρωγμή, δεν μπορεί να υπάρξει θέση διακριτή από 
την ουσία όπου η ουσία να μπορεί να εμφανιστεί ως διακριτή 
από τον εαυτό της -δηλαδή ως «απλή εμφάνιση»: η ουσία μπο
ρεί να εμφανιστεί μόνον εφόσον είναι ήδη εξωτερική ως προς 
τον εαυτό της.

Ποια είναι τότε η φύση της μετάβασης από τον εξωτερικό 
στον προσδιορισμένο αναστοχασμό; Τα πράγματα είναι ξεκά
θαρα αν μείνουμε στο επίπεδο της κοινής ερμηνείας της λογι
κής του αναστοχασμού, όπου η μετάβαση από τον θέτοντα στον 
εξωτερικό αναστοχασμό συμπίπτει με τη μετάβαση από το θέ- 
τειν στο προϋποθέτειν. Για να ολοκληρώσουμε την εν λόγω με
τάβαση, αρκεί να διαπιστώσουμε το γεγονός ότι οι ίδιες οι 
προϋποθέσεις είναι ήδη τεθειμένες -βρισκόμαστε έτσι ήδη στον 
προσδιορισμένο αναστοχασμό, στην αναστοχαστική κίνηση που 
θέτει αναδρομικά τις ίδιες τις προϋποθέσεις της. Για να αναφερ
θούμε και πάλι στο ενεργό-παραγωγικό υποκείμενο που διαμε- 
σολαβεί-αρνείται-μορφοποιεί την προϋποτιθέμενη πραγματικό
τητα: το μόνο που έχει να κάνει είναι η εμπειρία τού γεγονό
τος ότι το οντολογικό καθεστώς αυτής της προϋποτιθέμενης 
αντικειμενικότητας δεν είναι παρά η προϋπόθεση της δραστη- 
ριότητάς του, του γεγονότος ότι υπάρχει, ότι είναι εκεί μόνον 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το υποκείμενο, προκειμέ- 
νου το υποκείμενο να επιτελέσει επ ’αυτής τη διαμεσολαβητι- 
κή δραστηριότητά του, ότι δηλαδή είναι αναδρομικά ((τεθειμέ
νη» μέσω της δραστηριότητας του υποκειμένου. Η «φύση», το 
προϋποτιθέμενο αντικείμενο της δραστηριότητας είναι, ούτως 
ειπείν, «φύσει», καθ’εαυτήν, το αντικείμενο, το υλικό για τη 
δραστηριότητα του υποκειμένου* το οντολογικό της καθεστώς 
προσδιορίζεται από τον ορίζοντα της παραγωγικής διαδικασίας. 
Κοντολογίς, είναι εκ των προτέρων τεθειμένη ως τέτοια, δηλα
δή ως προϋπόθεση του υποκειμενικού θέτειν.

Αν μολαταύτα ο εξωτερικός αναστοχασμός δεν μπορεί να
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οριστεί επαρκώς από το γεγονός ότι το θέτειν είναι πάντοτε δέ
σμιο κάποιων προϋποθέσεων, αν η ουσία, προκειμένου να φτά- 
σει τον εξωτερικό αναστοχασμό, οφείλει να προϋποθέσει τον ε
αυτό της ως το έτερόν της, τότε τα πράγματα περιπλέκονται 
κάπως, μολονότι, εκ πρώτης όψεως, παραμένουν σαφή. Ας ανα
φερθούμε και πάλι στην ανάλυση της θρησκευτικής αλλοτρίω
σης από τον Φόυερμπαχ. Η μετάβαση από τον εξωτερικό στον 
προσδιορισμένο αναστοχασμό δεν συνίσταται άραγε απλώς στο 
γεγονός ότι ο άνθρωπος οφείλει να αναγνωρίσει στον «Θεό», 
σε τούτη την εξωτερική, ανώτερη, αλλότρια Οντότητα, την 
ανεστραμμένη αντανάκλαση της ίδιας του της ουσίας -την ίδια 
του την ουσία με τη μορφή της ετερότητας* με άλλα λόγια τον 
«αναστοχαστικό προσδιορισμό» της ίδιας του της ουσίας; Και 
έτσι να αυτοβεβαιωθεί ως ((απόλυτο υποκείμενο»; Εντούτοις, 
κάτι δεν ευσταθεί στην παραπάνω σύλληψη. Τι;

Για να το εξηγήσουμε, οφείλουμε να επιστρέφουμε στην ίδια 
την έννοια του αναστοχασμού. Το κλειδί για την επαρκή κατα
νόηση της μετάβασης από τον εξωτερικό στον προσδιορισμένο 
αναστοχασμό μάς το δίνει το διπλό νόημα της έννοιας του «α
ναστοχασμού)) στον Χέγκελ -το γεγονός ότι στην εγελιανή λο
γική του αναστοχασμού, ο αναστοχασμός βρίσκεται πάντοτε σε 
δύο επίπεδα:

1) αρχικά, ο ((αναστοχασμός» δηλώνει την απλή σχέση ανάμε
σα στην ουσία και την εμφάνιση, όπου η εμφάνιση «ανα- 
στοχάζεται» την ουσία -δηλαδή, όπου η ουσία είναι η αρνη
τική κίνηση της διαμεσολάβησης που αίρει και ταυτοχρόνως 
θέτει τον κόσμο της εμφάνισης. Εδώ κινούμαστε ακόμα 
εντός του κύκλου τού θέτειν και του προϋποθέτειν* η ουσία 
θέτει την αντικειμενικότητα ως «απλή εμφάνιση)) και ταυ
τοχρόνως την προϋποθέτει ως αφετηρία της αρνητικής της 
κίνησης*

2) ωστόσο, ευθύς μόλις περνάμε από τον θέτοντα στον εξωτε
ρικό αναστοχασμό, συναντάμε ένα αρκετά διαφορετικό είδος 
αναστοχασμού. Εδώ ο όρος ((αναστοχασμός)) δηλώνει τη σχέ
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ση ανάμεσα αφενός στην ουσία ως αυτοαναφορική αρνητι- 
κότητα, ως κίνηση της απόλυτης διαμεσολάβησης, και αφε
τέρου στην ουσία στον βαθμό που προϋποθέτει τον εαυτό της 
στην ανεστραμμένη-αλλοτριωμένη μορφή κάποιος υποστα
σιακής αμεσότητας, σαν κάποια υπερβατική οντότητα απο
κλεισμένη από την κίνηση του αναστοχασμού (γι’αυτό, εδώ 
ο αναστοχασμός είναι ((εξωτερικός»: εξωτερικό αναστοχάζε- 
σθαι που δεν αφορά την ίδια την ουσία).

Στο επίπεδο αυτό, περνάμε από τον εξωτερικό στον προσδιορι
σμένο αναστοχασμό απλώς χάρη στην εμπειρία της σχέσης 
ανάμεσα στις δύο αυτές στιγμές -την ουσία ως κίνηση αυτο- 
διαμεσολάβησης, ως αυτοαναφορική αρνητικότητα, και την ου
σία ως υποστασιακή-θετική οντότητα αποκλεισμένη από το ρί
γος του αναστοχασμού- ως σχέσης αναστοχαστικής: δηλαδή 
βιώνοντας το πώς η εικόνα της υποστασιακής-άμεσης, θετικά 
δεδομένης ουσίας δεν είναι παρά ο ανεστραμμένος-αλλοτριωμέ- 
νος αναστοχασμός τής ουσίας ως καθαρής κίνησης της αυτο- 
αναφορικής αρνητικότητας.

Αυστηρά μιλώντας, μόνον αυτός ο δεύτερος αναστοχασμός 
είναι ((αναστοχασμός-εντός-εαυτού» της ουσίας, αναστοχασμός 
όπου η ουσία αναδιπλασιάζεται και έτσι αναστοχάζεται τον 
εαυτό της μέσα στον εαυτό της, όχι μόνον στην εμφάνιση. 
'Ετσι εξηγείται γιατί ο δεύτερος αυτός αναστοχασμός είναι ο 
αναστοχασμός αναδιπλασιασμένος: στο επίπεδο του ((στοιχειώ
δους» αναστοχασμού, του αναστοχασμού με την πρώτη έννοια, 
η ουσία απλώς αντιτίθεται στην εμφάνιση ως δύναμη απόλυτης 
αρνητικότητας η οποία, διαμεσολαβώντας-αίροντας-θέτοντας 
κάθε θετική αμεσότητα, την καθιστά ((απλή εμφάνιση»* ενώ στο 
επίπεδο του αναδιπλασιασμένου αναστοχασμού, του αναστοχα
σμού με τη δεύτερη έννοια, η ουσία αναστοχάζεται τον εαυτό της 
μέσα στη μορφή των ίδιων των προϋποθέσεών της, μιας δεδο- 
μένης-άμεσης υπόστασης. Ο αναστοχασμός της ουσίας μέσα 
στον εαυτό της είναι μια αμεσότητα η οποία δεν είναι ((απλή 
εμφάνιση» αλλά μια ανεστραμμένη-αλλοτριωμένη εικόνα τής
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ίδιας της ουσίας, η ουσία η ίδια στη μορφή της ετερότητάς 
της, με άλλα λόγια, μια προϋπόθεση που δεν έχει απλώς τεθεί 
από την ουσία: μέσα σ’αυτήν, η ουσία προϋποθέτει τον εαυτό 
της ως θέτουσα.

'Οπως έχουμε ήδη επισημάνει, η σχέση μεταξύ των δύο αυ
τών αναστοχασμών δεν είναι σχέση απλής διαδοχής· ο πρώτος, 
στοιχειώδης αναστοχασμός δεν ακολουθείται απλώς από τον 
δεύτερο, αναδιπλασιασμένο αναστοχασμό. Αυστηρά μιλώντας, ο 
δεύτερος είναι όρος του πρώτου* μόνον ο αναδιπλασιασμός τής 
ουσίας, ο αναστοχασμός-εντός-εαυτού της ουσίας διανοίγει τον 
χώρο για την εμφάνιση όπου μπορεί να αναστοχαστεί τον εαυ
τό της η κρυμμένη ουσία. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αναγ
καιότητα της αναδιπλασιασμένης ουσίας, μπορούμε να αποδεί
ξουμε τι δεν ευσταθεί στο προτεινόμενο από τον Φόυερμπαχ 
μοντέλο της υπέρβασης του εξωτερικού αναστοχασμού.

Το μοντέλο αυτό, όπου το υποκείμενο υπερβαίνει την αλλο
τρίωση αναγνωρίζοντας στην αλλοτριωμένη υποστασιακή Ον
τότητα την ανεστραμμένη εικόνα των δικών του ουσιωδών δυ
νατοτήτων, ενέχει μιαν έννοια της θρησκείας που αντιστοιχεί 
στο πορτρέτο της εβραϊκής θρησκείας όπως το σκιαγράφησε ο 
Διαφωτισμός (ο παντοδύναμος Θεός ως ανεστραμμένη εικόνα 
του ανίσχυρου ανθρώπου και ούτω καθεξής). Μια τέτοια προ
σέγγιση δεν κατανοεί τη λογική που βρίσκεται πίσω από το 
θεμελιώδες μοτίβο του χριστιανισμού, την ενσάρκωση του Θε
ού. Η χειρονομία του Φόυερμπαχ, η οποία συνίσταται στο να 
αναγνωρίσει ότι ο Θεός ως αλλότρια ουσία δεν είναι παρά η 
αλλοτριωμένη εικόνα των δημιουργικών δυνατοτήτων του αν
θρώπου, δεν συνυπολογίζει την αναγκαιότητα που απαιτεί ότι 
αυτή η αναστοχαστική σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου θα 
πρέπει να αναστοχαστεί μέσα στον ίδιο τον Θεό. Με άλλα λό
για, δεν αρκεί να εξακριβώσουμε ότι «ο άνθρωπος είναι η αλή
θεια του Θεού», ότι το υποκείμενο είναι η αλήθεια της αλλο
τριωμένης υποστασιακής Οντότητας. Δεν αρκεί να αναγνωρί
σει-αναστοχαστεί το υποκείμενο τον εαυτό του σε τούτη την 
Οντότητα όπως μέσα σε μια ανεστραμμένη εικόνα του* το κρί
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σιμο σημείο έγκειται στο ότι αυτή η υποστασιακή Οντότητα 
θα πρέπει η ίδια να διχαστεί και να «γεννήσει» το υποκείμενο 
(δηλαδή «Ο ίδιος ο Θεός πρέπει να γίνει άνθρωπος»).

Όσον αφορά τη διαλεκτική τού θέτειν και του προϋποθέτειν, 
αυτή η αναγκαιότητα σημαίνει πως δεν αρκεί να βεβαιώσουμε 
ότι το υποκείμενο θέτει τις ίδιες τις προϋποθέσεις του. Αυτό 
το θέτειν των προϋποθέσεων περιέχεται ήδη στη λογική τού 
θέτοντος αναστοχασμού* εκείνο που ορίζει τον προσδιορισμένο 
αναστοχασμό είναι μάλλον ότι το υποκείμενο οφείλει να προϋ
ποθέσει τον εαυτό του ως θέτον. Πιο συγκεκριμένα, το υπο
κείμενο πράγματι ((θέτει τις προϋποθέσεις του» προϋποθέτον
τας, αναστοχαζόμενο τον εαυτό του μέσα του ως θέτον. Ως 
εξεικόνιση αυτού του κρίσιμου σημείου, ας πάρουμε δύο συνη
θισμένα παραδείγματα: τον Μονάρχη και τον Χριστό. Στην 
αμεσότητα της ζωής τους, τα υποκείμενα ως πολίτες αντιτίθεν- 
ται βέβαια στο υποστασιακό κράτος που προσδιορίζει το συγ
κεκριμένο δίκτυο των κοινωνικών τους σχέσεων. Πώς υπερβαί
νουν τον αλλοτριωμένο αυτό χαρακτήρα, αυτή τη μη αναγώγι- 
μη ετερότητα του κράτους ως υποστασιακή προϋπόθεση της 
δραστηριότητάς τους-του «θέτειν» τους;

Η κλασική μαρξιστική απάντηση θα ήταν φυσικά ότι το 
κράτος ως αλλοτριωμένη δύναμη οφείλει να «εξαφανιστεί», ότι 
η ετερότητά του θα πρέπει να διαλυθεί στη διαφάνεια των μη 
αλλοτριωμένων κοινωνικών σχέσεων. Η εγελιανή απάντηση, αν- 
τιθέτως, είναι ότι, σε τελική ανάλυση, τα υποκείμενα μπορούν 
να αναγνωρίσουν το κράτος ως ((δικό τους έργο» μόνον ανα- 
στοχαζόμενα την ελεύθερη υποκειμενικότητα μέσα στο κράτος, 
ακριβώς στο σημείο του Μονάρχη* δηλαδή προϋποθέτοντας μέ
σα στο ίδιο το κράτος -ω ς «σημείο διαρραφής» του, ως σημείο 
που του προσδίδει την ενεργό πραγματικότητά του- το σημείο 
της ελεύθερης υποκειμενικότητας, το σημείο της κενής-τυπι- 
κής χειρονομίας του Μονάρχη «Αυτή είναι η θέλησή μου...»

Από τη διαλεκτική αυτή, μπορούμε εύκολα να συναγάγουμε 
την αναγκαιότητα που βρίσκεται πίσω από το διπλό νόημα της 
λέξης «υποκείμενο» -(1) ένα πρόσωπο υποκείμενο στην πολι
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τική εξουσία και (2) ένας ελεύθερος δρων, πρωταίτιος της δρα- 
στηριότητάς του. Τα υποκείμενα μπορούν να πραγματωθούν ως 
ελεύθεροι πράττοντες μόνον αναδιπλασιαζόμενα, μόνον εφόσον 
«προβάλλουν», μεταθέτουν την καθαρή μορφή της ελευθερίας 
τους στο κέντρο της υπόστασης που τους αντιτίθεται, στο πρό
σωπο του υποκειμένου-Μονάρχη ως ((κεφαλής του κράτους». 
Με άλλα λόγια, τα υποκείμενα είναι υποκείμενα μόνον εφόσον 
προϋποθέτουν ότι η κοινωνική υπόσταση, η οποία τους αντιτί- 
θεται με τη μορφή του κράτους, είναι ήδη καθ’εαυτήν ένα υπο
κείμενο (ο Μονάρχης) στο οποίο υπόκεινται.

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να διορθώσουμε -ή  πιο συγκε
κριμένα, να συμπληρώσουμε- την προηγούμενη ανάλυσή μας: η 
κενή χειρονομία, η πράξη τυπικής μεταστροφής μέσω της ο
ποίος η ((υπόσταση γίνεται υποκείμενο», δεν διασκορπίζεται 
απλώς στο πλήθος των υποκειμένων και δεν προσιδιάζει έτσι 
σε καθένα από αυτά κατά τον ίδιο τρόπο* πάντοτε επικεντρώ
νεται σε κάποιο σημείο εξαίρεσης, στον Έναν, στο άτομο που 
αναλαμβάνει την ηλίθια εντολή να επιτελέσει την κενή χειρο
νομία της υποκειμενοποίησης -να συμπληρώσει το δεδομένο 
υποστασιακό περιεχόμενο με τη μορφή «Αυτή είναι η θέλησή 
μου». Πρόκειται για κάτι αντίστοιχο του Χριστού: τα υποκεί
μενα υπερβαίνουν την Ετερότητα, την ξενικότητα του Θεού 
του εβραϊσμού όχι ανακηρύσσοντάς τον άμεσα δικό τους δημι
ούργημα, αλλά προϋποθέτοντας μέσα στον ίδιο τον Θεό το ση
μείο της «ενσάρκωσης», το σημείο όπου ο Θεός γίνεται άν
θρωπος. Αυτό είναι το νόημα της άφιξης του Χριστού, της ρή
σης του «Εκπληρώθηκε!»: προκειμένου να λάβει χώρα η ελευ
θερία (ως θέτειν μας), πρέπει να έχει ήδη λάβει χώρα μέσα 
στον Θεό ως ενσάρκωσή του -δίχως αυτό, τα υποκείμενα θα πα
ρέμεναν διά παντός δέσμια της αλλότριας υπόστασης, εγκλω
βισμένα στο δίκτυο των προϋποθέσεών τους.

Η αναγκαιότητα του εν λόγω αναδιπλασιασμού εξηγεί τέ
λεια γιατί την ισχυρότερη προτροπή για ελεύθερη δραστηριότη
τα την παρείχε ο προτεσταντισμός -η  θρησκεία που τόσο με
γάλη έμφαση δίνει στον προκαθορισμό, στο γεγονός ότι «όλα
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είναι προαποφασισμένα». Και τώρα, επιτέλους, μπορούμε επί
σης να διατυπώσουμε με ακρίβεια τη μετάβαση από τον εξω
τερικό στον προσδιορισμένο αναστοχασμό: ο όρος της υποκει
μενικής ελευθερίας μας, του ((θέτειν» μας, είναι ότι θα πρέπει 
να αναστοχαστεί εκ των προτέρων στην ίδια την υπόσταση, ως 
((αναστοχαστικός προσδιορισμός της». Για τον λόγο αυτό, η ελ
ληνική θρησκεία, η εβραϊκή θρησκεία και ο χριστιανισμός δια
μορφώνουν μια τριάδα του αναστοχασμού: στην ελληνική θρη
σκεία, η θεότητα απλώς τίθεται στο πλήθος της ωραίας εμφά
νισης (γ ι’αυτό, για τον Χέγκελ, η ελληνική θρησκεία αποτε- 
λούσε θρησκεία του έργου τέχνης), στην εβραϊκή θρησκεία, το 
υποκείμενο αντιλαμβάνεται την ίδια την ουσία του με τη μορ
φή της υπερβατικής, εξωτερικής, απρόσιτης δύναμης, ενώ στον 
χριστιανισμό η ανθρώπινη ελευθερία συλλαμβάνεται τελικώς 
ως ((αναστοχαστικός προσδιορισμός» αυτής της ίδιας της πα
ράξενης υπόστασης (του Θεού).

Δεν υπάρχει κίνδυνος να υπερεκτιμηθεί η σημασία των πα
ραπάνω, εκ πρώτης όψεως θεωρησιακών αναζητήσεων, για την 
ψυχαναλυτική θεωρία. Τι είναι η κενή χειρονομία μέσω της ο
ποίος αναλαμβάνουμε, αποδεχόμαστε ως δικό μας έργο αυτή 
την ωμή, άνευ νοήματος πραγματικότητα, αν δεν είναι η πλέ
ον στοιχειώδης ιδεολογική επιχείρηση, η συμβολοποίηση του 
Πραγματικού, η μεταμόρφωσή του σε νοηματική ολότητα, η εγ
γραφή του στον μεγάλο Άλλο; Μπορούμε κυριολεκτικά να πού
με ότι αυτή η ((κενή χειρονομία» θέτει τον μεγάλο Άλλο, τον 
κάνει να υπάρχει: η καθαρά τυπική μεταστροφή που συγκρο
τεί αυτή τη χειρονομία είναι απλώς η μεταστροφή του προ- 
συμβολικού Πραγματικού σε συμβολοποιημένη πραγματικότητα 
-σε Πραγματικό εγκλωβισμένο στον ιστό του δικτύου του ση
μαίνοντος. Με άλλα λόγια, με την ακενή χειρονομία» το υπο
κείμενο προϋποθέτει την ύπαρξη του μεγάλου Άλλον.

Ενδεχομένως τώρα να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τη 
ριζική αλλαγή η οποία ορίζει, σύμφωνα με τον Λακάν, το τε
λικό στάδιο της ψυχαναλυτικής διαδικασίας: την «υποκειμενική 
καθαίρεση». Σε τούτη την ((καθαίρεση» διακυβεύεται ακριβώς
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το γεγονός ότι το υποκείμενο δεν προϋποθέτει πλέον τον εαυτό 
του ως υποκείμενο' καταφέρνοντάς το, ακυρώνει, ούτως ειπείν, 
τις επιπτώσεις της πράξης της τυπικής μεταστροφής. Με άλ
λα λόγια, αναλαμβάνει όχι την ύπαρξη αλλά την ανυπαρξία τού 
μεγάλου Άλλου* αποδέχεται το Πραγματικό στην πλήρη, άνευ 
νοήματος ιδιωτεία του* διατηρεί ανοικτό το χάσμα ανάμεσα στο 
Πραγματικό και τη συμβολοποίησή του. Οφείλει ωστόσο να 
καταβάλει ένα τίμημα: με την ίδια πράξη εξουδετερώνει και 
τον εαυτό του ως υποκείμενο, επειδή -και αυτό θα ήταν το τε
λευταίο μάθημα του Χέγκελ- το υποκείμενο είναι υποκείμενο 
μόνον εφόσον προϋποθέτει τον εαυτό του ως απόλυτο, μέσω της 
κίνησης του διπλού αναστοχασμού.



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Ψυχανάλυση, θεωρία και πολίτικη:

Μια συζήτηση του Γιάννη Σταυρακάκη 
με τον Slavoj Zizek

I. Ο ΖΙΖΕΚ ΓΙΑ  TON ZIZEK

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΪΡΑΚΑΚΗΣ: Δεν θέλω να ξεκινήσω με κλισέ, 
αλλά πρώτα α π ’ όλα θα ήθελα να μας αντοσνστηθείς. Ο Ερνέ- 
στο Λακλάον μου είπε κάποτε πως όταν πρωτοσνναντηθήκατε, 
τον σνστήθηκες ως «ορθόδοξος λακανικός». Επιμένεις ακόμη 
σε αυτόν τον αυτοπροσδιορισμό;

SLAVOJ ΖΙΖΕΚ: Βεβαίως, αλλά τώρα, για να τον πικάρω λι
γάκι, θα προσέθετα ((και ορθόδοξος μαρξιστής». Όχι λοιπόν 
«μεταμαρξιστής» -όπως εκείνος- αφού δεν μου αρέσουν ιδιαί
τερα όλα αυτά τα μετά-. Αλλά, για να σοβαρευτούμε, είμαι 
πρωτίστως φιλόσοφος και όλα τα άλλα υποτάσσονται σε αυτό 
και ακολουθούν αυτό. Υποτάσσονται υπό την έννοια ότι όταν 
αναφέρομαι στον Λακάν -και παρά το γεγονός ότι βίωσα με 
ορισμένο τρόπο την εμπειρία της ανάλυσης -  δεν κάνω κλινική 
δουλειά. Όταν δε γράφω πολιτικά κείμενα, δεν παριστάνω τον 
θεωρητικό της πολιτικής. Το κάνω περισσότερο από μια αί
σθηση καθήκοντος απέναντι στην κοινότητα. Ακόμα και όταν 
αναλύω μια ταινία ή ασχολούμαι με τη θεωρία του κινηματο
γράφου, ασφαλώς δεν πρόκειται για την αυστηρά επαγγελμα
τική μου ενασχόληση. Στο επίκεντρο επομένως της προσοχής 
μου βρίσκεται η φιλοσοφία. Χρησιμοποιώ την ψυχανάλυση για 
να διαβάσω ορθώς τη φιλοσοφία. 'Ετσι όπως ο Λακάν διαβά
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ζει τον Kant avec Sade.{ Είναι ξεκάθαρο στην περίπτωση αυ
τή ότι το επίκεντρο είναι ο Καντ και όχι ο Σαντ. Χρησιμο
ποιεί τον Σαντ για να φωτίσει με έναν καινούργιο τρόπο το 
καντιανό έργο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με μένα. Χρη
σιμοποιώ τον Λακάν για να φωτίσω με έναν νέο τρόπο τη φι
λοσοφία.

ΓΣ: K a t από τη σκοπιά της παιδείας που έλαβες, νομίζω ότι 
καί πάλι προεξάρχει η φιλοσοφία.

SZ: Ναι, η φιλοσοφία. Έχω διδακτορικά τόσο στη φιλοσοφία 
όσο και στην ψυχανάλυση (από το Παρίσι VIII), αλλά πάντα σε 
πρώτο πλάνο ήταν η φιλοσοφία.

ΓΣ: Δεν σκέφτηκες ποτέ να «μορφωθείς» ή να εργαστείς ως 
αναλυτής;

S2: Ποτέ. Και το λέω κατηγορηματικά. Υπάρχουν δύο-τρεις λό
γοι. Ο κυριότερος είναι ότι μου αρέσει πολύ να ταξιδεύω, και 
ένας αναλυτής έχει την ηθική υποχρέωση να περνά τον περισ
σότερο καιρό του εκεί που βρίσκονται οι αναλυόμενοι του. Ο 
δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την ανυπομονησία μου. Η ιδέα 
και μόνο ότι κανείς είναι υποχρεωμένος να ακούει κάποιον άλ
λον να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά την ιστορία του ακούγε- 
ται στα αυτιά μου απόλυτα ανυπόφορη. Υπάρχει όμως και ένας 
ακόμη λόγος, αυτή τη φορά ηθικής τάξεως: πολύ απλά, θα φο
βόμουν μήπως προκαλέσω κάποια καταστροφή. Ένας αναλυό
μενος περνά συχνά από ιδιαίτερα τεταμένες καταστάσεις και 
μια λάθος κίνηση από τη μεριά του ψυχαναλυτή είναι δυνατόν 
να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες, μέχρι και την αυτοκτονία. Δεν 
θα ήθελα ποτέ να αντιμετωπίσω κάτι τέτοιο.

ΓΣ: Π ώ ς βλέπεις γενικότερα τη σχέση ανάμεσα στο κλινικό

1. Lacan, J., «Kant avec Sade», ficrits, Παρίσι: Seuil, 1966, σσ. 765-90. 
(Σ.τ.μ.)
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πεδίο και την ψυχαναλυτική θεωρία; Θεωρείς ότι το να περά- 
σεί κανείς μέσα από την εμπειρία της ανάλυσης ή το να εργά
ζεται ως αναλυτής αποτελεί κάποιο είδος προαπαιτουμένου ή, 
έστω, πλεονεκτήματος για  κάποιον που χρησιμοποιεί την ανα
λυτική θεωρία ή δραστηριοποιείται στο πεδίο αυτό;

S£: Το μόνο που οφείλω να τονίσω είναι ότι ο ίδιος ο Λακάν 
δεν συμφωνούσε πάντως με αυτήν την άποψη. Ήδη από την 
αρχή, από την πρώτη λακανική σχολή που ιδρύθηκε, ο Λακάν 
επέμενε ότι τόσο οι αναλυτές όσο και οι μη αναλυτές θα έπρε- 
πε να ενταχθούν χωρίς διακρίσεις. Η θέση μου λοιπόν είναι η 
ακόλουθη: όχι φυσικά ότι όσοι ασχολούμαστε με τη θεωρία εί
μαστε ανώτεροι, αλλά πάντως δεν πιστεύω ότι η άμεση εμπει
ρία της ψυχαναλυτικής πρακτικής προσθέτει τίποτε στο πεδίο 
της επιχειρηματολογίας. Είμαι έτοιμος να δεχτώ ότι ένα επι
χείρημα μπορεί να είναι καλύτερο, πιο εναργές, αν είσαι κλινι
κός, αλλά αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται στην επιχειρημα
τολογία σου. Δεν μπορεί να λέμε και οι δύο κάτι, αλλά αυτό που 
λες εσύ να αντιμετωπίζεται a priori ως καλύτερο μόνο και μό
νο επειδή είσαι κλινικός. Όχι, αυτό θα πρέπει να καταδεικνύε
ται από την ίδια την επιχειρηματολογία! IV  αυτό και είμαι ιδι
αίτερα σκεφτικός όταν αναλυτές χρησιμοποιούν την κλινική 
τους πράξη ως άμεση αναφορά στη συγκρότηση μιας θέσης, 
λέγοντας επί παραδείγματι «αν και το επιχείρημά σου είναι 
πραγματικά καταλυτικό, εγώ όμως έχω δει ανθρώπους να υπο
φέρουν...» κ.ο.κ. Δεν πρόκειται φυσικά για δόκιμο επιχείρημα.

Στο σημείο αυτό βέβαια έχουμε να κάνουμε και με ένα γε
νικότερο πρόβλημα, με μια ατυχή τάση που είναι σήμερα ορα
τή και στην πολιτική της ταυτότητας, όπου και αρθρώνεται 
συχνά μια παρόμοια λογική. Αυτό συμβαίνει π.χ. όταν ορισμέ
νοι ομοφυλόφιλοι ισχυρίζονται ότι «οφείλεις να είσαι ομοφυλό
φιλος για να είσαι σε θέση να γνωρίζεις τι σημαίνει αυτό». Το 
ίδιο πρεσβεύουν και κάποιες γυναίκες φεμινίστριες, αλλά και άλ
λες ομάδες. Ε, λοιπόν, όχι, διαφωνώ απόλυτα! Στο σημείο αυ
τό τάσσομαι με τον Ντελέζ [Deleuze], ο οποίος υποστήριζε πως
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η αναφορά σε μια συγκεκριμένη εμπειρία και η παρουσίασή 
της ως θεωρητικού επιχειρήματος είναι πάντοτε προβληματική 
και δυνητικά αντιδραστική. Παρεμπιπτόντως, εκείνοι που οι- 
κειοποιήθηκαν με άψογο τρόπο τη λογική αυτή ήταν βέβαια οι 
Ναζί. Έχει πολύ ενδιαφέρον στο σημείο αυτό η στάση όλων 
εκείνων των γερμανών καλλιτεχνών που εκτέθηκαν σε κάποιο 
βαθμό σχετιζόμενοι με το ναζιστικό καθεστώς -  από τη σχε
τικά καλοήθη περίπτωση κάποιου σαν τον διάσημο διευθυντή 
ορχήστρας Φουρτβένγκλερ [Furtvaengler], μέχρι και εκείνην 
του Χάιντεγκερ, ακόμα και εκείνην περισσότερο σκοτεινών 
μορφών όπως ο Βάιτ Χάρλαν [Veit Harlan], ο διασημότερος 
Ναζί σκηνοθέτης. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, όλοι 
τους χρησιμοποίησαν την ίδια δικαιολογία: «Ήταν εύκολο για σας 
[έλεγαν, απευθυνόμενοι στους Γερμανούς που επέλεξαν να αυτο- 
εξοριστούν] να επικρίνετε τον Χίτλερ από εκεί έξω, δεν μπορεί- 
τε όμως να καταλάβετε τι σήμαινε να είναι κανείς εδώ!»

Και πάλι, όπως γνωρίζουμε, αυτό είναι κάτι πολύ βασικό 
στον Λακάν: όχι μόνο ήταν αντίθετος σε κάθε έννοια της ψυ
χανάλυσης που τη συνδέει με τη μύηση, δηλαδή ως κάτι του 
οποίου το μυστικό ο αποθνήσκων δάσκαλος ψυθυρίζει στο αυτί 
του μαθητή του, αλλά πρόθεσή του ήταν να διευρύνει και να 
κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο προσιτό το ψυχαναλυτικό πε
δίο και την κλινική της ψυχανάλυσης. Έτσι μόνο μπορώ να κα
τανοήσω το νόημα του περάσματος (la passe),2 αυτής της λα-

2. Διαδικασία που εισήγαγε ο Λακάν το 1967 στη λειτουργία της Z?co/e 
freudienne de Paris με σκοπό τη διεύρυνση της ψυχαναλυτικής γνώσης γύ 
ρω από την πορεία της ανάλυσης και ιδίως το τέλος της. Εκείνος που επι
διώκει το πέρασμα (passant) καλείται να μιλήσει σε δύο άλλα πρόσωπα 
(passeurs) για την ανάλυσή του και το τέλος της. Ακολούθως οι δύο pas- 
seurs μεταφέρουν όσα άκουσαν σε μια επιτροπή αποτελούμενη από εφτά 
άτομα, η οποία αποφασίζει αν η ανάλυση του passant έφτασε στο ιδιαίτε
ρο τέλος της και αν εκείνος κατόρθωσε να εξαγάγει από αυτήν μια μετα
δόσιμη γνώση. Παρότι το πέρασμα δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση της ψυχαναλυτικής κλινικής, ο επιτυχής passant αποκτά τον τίτλο 
του Analyste de L’Ecole. (Σ .τ.μ.)
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κανικής καινοτομίας που βασίζεται στον ρόλο των δύο passeurs 
και όπου η βασική ιδέα είναι ότι εκείνο που συμβαίνει σε μια 
ανάλυση δεν είναι ένα μυστικό ανάμεσα σε μένα και τον ανα
λυτή μου, αλλά κάτι που πρέπει να «ουδετεροποιηθεί», να μπει 
σε κίνηση, και να επιβιώσει της παράκαμψης μέσα από δύο 
απολύτως ξένους που δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για την 
ανάλυσή μου. Στην πραγματικότητα οι δυο τους ενσαρκώνουν 
την κοινότητα, αλλά την κοινότητα -και αυτό είναι απολύτως 
σαφές στον Λακάν- όχι με την έννοια της ομάδας των μυημέ- 
νων, αλλά μάλλον στην πλέον αφελή, ηλίθια διάστασή της. 
Οφείλει λοιπόν κανείς να διακινδυνεύσει ένα πέρασμα αυτού 
του είδους.

Ίσως κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει και σε μένα όταν χρη
σιμοποιώ όλα αυτά τα παραδείγματα από τη μαζική κουλτού
ρα. Δεν το κάνω αφ’υψηλού, επειδή καλούμαι να απευθυνθώ στο 
-υποτιθέμενο- ((ηλίθιο» κοινό μου. Είμαι εγώ ο ίδιος που πεί
θομαι ότι κατάλαβα κάτι μόνον όταν το επιχείρημά μου βγάζει 
νόημα αναφορικά με ένα από αυτά τα παραδείγματα. Ίσως, για 
μένα, τα παραδείγματα από το σινεμά και τη μαζική κουλτού
ρα να είναι οι δυο μου passeurs. 'Οταν το επιχείρημά μου επι
βιώνει του περάσματος από μέσα τους, τότε μόνον πείθομαι ότι 
βρίσκομαι σε σωστό δρόμο!

ΓΣ: Δ εν είναι υπερβολή να πούμε ότι η τελευταία δεκαετία 
ήταν η δεκαετία σου. Δημοσίευσες έναν εντυπωσιακό αριθμό 
βιβλίων , που έγιναν δεκτά με ιδιαίτερα θετικό τρόπο τόσο από 
το κοινό όσο και από τους συναδέλφους σου. Π ώς το εξηγείς; 
Ποιο είναι, ας πούμε, το «μυστικό της επιτυχίας» σου;

SZ: Καταρχάς, τα πράγματα εξελίχθηκαν με έναν μάλλον αμ- 
φίσημο τρόπο. Πρώτα απ’όλα, βίωσα όλην αυτή την επιθετι
κότητα που όχι μόνο εγώ, αλλά σχεδόν όλοι όσοι ασχολούμα
στε με τον Λακάν έχουμε νιώσει στο πετσί μας. 'Εχουμε συ
νείδηση του πόσο περιθωριακοί είμαστε στο επίπεδο της πραγ
ματικής ακαδημαϊκής παρουσίας και δύναμης; Για παράδειγμα,
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πόσοι πραγματικοί λακανικοί υπάρχουν στις ΗΠΑ; Εννοώ συ
ναδέλφους που δεν χρησιμοποιούν απλώς μερικές λακανικές κα
τηγορίες ως αναλυτικά εργαλεία, αλλά αποδέχονται τη λακανι- 
κή θεωρία ως τον πνευματικό/θεωρητικό τους ορίζοντα. Και 
ποια η θεσμική τους δύναμη, υπό την έννοια της δυνατότητας 
επηρεασμού αποφάσεων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εξασφά
λισης θέσεων και δυνατότητας δημοσιεύσεων για τους διδακτο
ρικούς φοιτητές τους, κλπ.; Από τη σκοπιά αυτή, άνθρωποι 
όπως η Τζούντιθ Μπάτλερ [Judith Butler] βρίσκονται σε πολύ 
ισχυρότερη θέση.

Αυτό σχετίζεται ακόμα και με το ζήτημα της αντίστασης. 
Στο σημείο αυτό η παλιά αλτουσεριανή έννοια του Ιδεολογικού 
Μηχανισμόν τον Κράτονς και τα παράδοξά της αποδεικνύον- 
ται ιδιαίτερα χρήσιμα. Το πρώτο πράγμα που οφείλουμε να ρω
τάμε αναφορικά με κάθε πνευματικό/θεωρητικό προσανατολι
σμό δεν είναι απλώς ποια είναι η εκπεφρασμένη στάση του 
απέναντι στην εξουσία. Στο επίπεδο αυτό είμαστε όλοι αντι
στασιακοί. Ακόμα και το Χόλλυγουντ είναι αντικαπιταλιστικό 
από τη σκοπιά αυτή, και δεν αστειεύομαι: γνωρίζεις σε πόσες 
ταινίες του Χόλλυγουντ, και μιλάω για μεγάλες επιτυχίες, ο 
εχθρός είναι κάποια κρατική υπηρεσία ή ένα μονοπώλιο; Έτσι, 
πρέπει κανείς να περάσει σε μια περισσότερο κομβική ερώτη
ση: πώς λειτουργεί ο προσανατολισμός αυτός αναφορικά με την 
εξουσιαστική του θέση εντός του πανεπιστημιακού κρατικού 
μηχανισμού; Εδώ συνήθως αποκαλύπτεται μια κάπως διαφορε
τική εικόνα.

Στην πραγματικότητα, για να μιλήσουμε ειλικρινά, οι ανα
φορές στην επιτυχία μου συχνά λειτουργούν ως άμυνα, με την 
ψυχαναλυτική έννοια του όρου. Μπορεί κανείς να λέει «Ναι, εί
ναι δημοφιλής, είναι μεγάλος πλακατζής!», αλλά το άρρητο συμ
πλήρωμα αυτής της φράσης συνήθως είναι «γι ’ αυτό ας μην τον 
παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά!».

ΓΣ: Δεδομένον ότι ο Λακάν δεν ήταν φιλόσοφος, μήπως αντή η 
περιθωριοποίηση πον περιγράφεις οφείλεται εν μερει και στο
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γεγονός ότι θεωρείται ως κάτι εκ-σωτερικό (extimate) ως προς 
την παράδοση και την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία έχουν συ
νηθίσει να εργάζονται οι φιλόσοφοι;

SZ: Πιθανόν, αλλά το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους φιλο
σόφους -όπου βέβαια, χωρίς αμφιβολία, υπάρχει ισχυρή αντίστα
ση. Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη όταν έρχεται κανείς 
σε επαφή με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, από εκείνα στα 
οποία συχνά-πυκνά μας αφήνουν να παρασιτούμε, όπως σε 
τμήματα ψυχολογίας. 'Ετσι, θα έλεγα ότι ο Λακάν είναι εκ-σω- 
τερικός ως προς ολόκληρο αυτό το σύστημα.

Ανακύπτει πάντως στο σημείο αυτό και ένα σημαντικό θε
ωρητικό ζήτημα αναφορικά με τη σχέση του Λακάν με τη φι
λοσοφία. Τείνω να συμφωνήσω με τον Αλαίν Μπαντιού [Alain 
Badiou] ότι η λεγόμενη αντιφιλοσοφική στάση του Λακάν δεν 
είναι παρά ένα δομικό λάθος, μια μεγάλη παρεξήγηση. Κάθε 
προσεκτικός αναγνώστης του Λακάν εντυπωσιάζεται οπωσδή
ποτε από δύο πράγματα. Καταρχάς, από τον απολύτως κεν
τρικό ρόλο που κατέχουν στο έργο του οι αναφορές στη φιλο
σοφία -κ ι αυτό παρά την αντιφιλοσοφική του ρητορεία. Αν 
ανατρέξει κανείς στο ευρετήριο ονομάτων των Ecrits, το όνομα 
που εμφανίζεται περισσότερο είναι, νομίζω, εκείνο του Χέ- 
γκελ, ούτε καν του ίδιου του Φρόυντ. Οι βασικοί συνομιλητές 
τού Λακάν είναι φιλόσοφοι. Ασφαλώς συμφωνώ με τον Ζακ- 
Αλαίν Μιλλέρ ότι οι περισσότερες από αυτές τις φιλοσοφικές 
αναφορές συνήθως εξυπηρετούν την προσέγγιση ενός κλινικού 
προβλήματος. Ο Κίρκεγκωρ χρησιμοποιείται για να αναδειχθεί 
η σημασία της επανάληψης, ο Χέγκελ στον πρώιμο Λακάν 
για να διαυγαστεί η διαλεκτική της αναγνώρισης και η επι
θυμία για αναγνώριση, ο Πλάτων για να εξηγηθεί η μεταβί
βαση. Παρ’όλα αυτά η επιλογή της φιλοσοφίας δεν μπορεί να 
είναι τυχαία.

Κατά δεύτερο λόγο, είναι ξεκάθαρο ότι παρά την αντιφιλο- 
σοφική ρητορική του Λακάν, στη λακανική ανάγνωση του πλα
τωνικού Συμποσίου -για  να αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα- ο
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Σωκράτης παρουσιάζεται, με μια μικρή δόση απλούστευσης, 
ως εάν να καταλαμβάνει μια θέση πολύ κοντινή σε εκείνην του 
αναλυτή. 'Ετσι, αν μη τι άλλο, μπορεί οι παρεμβάσεις του Λα
κάν να είναι εκ-σωτερικές ως προς τη φιλοσοφία, αλλά είναι 
εγγενώς εκ-σωτερικές. Έχουμε να κάνουμε με τον ίδιο τον εκ- 
σωτερικό πυρήνα της φιλοσοφίας! Με άλλα λόγια, εκείνο που 
ανακαλύπτουμε ως εκ-σωτερικό πυρήνα δεν είναι μια άλλη επι
στήμη, αλλά ο εκ-σωτερικός πυρήνας της ίδιας της φιλοσο
φίας.

Σε αυτό το σημείο είμαι μάλιστα διατεθειμένος να προχω
ρήσω ακόμα περισσότερο. Είναι γεγονός ότι ο Λακάν συνδέει 
συχνά τη φιλοσοφία με την ιδέα της Κοσμοθεωρίας, ως κάτι 
που επιχειρεί να καλύψει όλα τα κενά, μια μάλλον απλοϊκή ά
ποψη. Είναι όμως δυνατόν να υποστηρίξουμε ότι η ιδρυτική χει
ρονομία της φιλοσοφίας είναι ακριβώς το αντίθετο: η εισαγωγή 
ενός ορισμένου χάσματος, η ανάδειξη ενός κενού. Μπορεί κα
νείς να το ονομάσει, για παράδειγμα, οντολογική διαφορά. Έ 
τσι, από τη σκοπιά αυτή, είναι η ίδια η φιλοσοφία που εισάγει 
ένα χάσμα ικανό να υπονομεύσει την κοινή δόξα. Η κάλυψη 
αυτού του χάσματος είναι δευτερεύουσα. Τπό την έννοια αυτή 
-γιατί όχι;- αφετηρία του φιλοσοφικού στοχασμού δεν μπορεί 
παρά να είναι ο διχασμένος μεγάλος Άλλος (le grand Autre 
barre),3 κάτι που δεν λειτουργεί. Για μένα, κατά έναν παράδο
ξο τρόπο, ο ύστατος φιλόσοφος, μια φιγούρα που κατ’επανάλη
ψη ανα-παράγει αυτή τη χειρονομία της φιλοσοφίας, θα ήταν ο 
Καντ, εξού και το χάσμα ανάμεσα στα νοούμενα και τα φαι
νόμενα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας ξεγελά η αντι-φιλοσοφι- 
κή ρητορική του Λακάν. Κατά βάση εκείνο που προωθούσε δεν 
ήταν μια απλή θετική επιστήμη, ούτε η κλινική με την ιατρι
κή έννοια, ούτε βέβαια κάποιο είδος σοφίας των μυημένων.

3. Λακανική έννοια που επισημαίνει ότι το συμβολικό σύστημα που συγ
κροτεί την κοινωνική πραγματικότητα (ο μεγάλος Άλλος) δεν αποτελεί ένα 
συμπαγές, κλειστό και αύταρκες σύμπαν -όπω ς συχνά παρουσιάζεται- αλ
λά είναι εγγενώς διχασμένο και ελλιπές. (Σ .τ.μ.)
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Ήδη από την περίφημη Εισήγηση της Ρώμης;4 ο Λακάν επι
σημαίνει ότι κάθε ιδρυτική χειρονομία παραγνωρίζει τον εαυτό 
της, και νομίζω ότι εκείνο που προσπαθεί να αναδείξει είναι 
αυτή η παραγνωρισμένη ιδρυτική χειρονομία της ίδιας της φι
λοσοφίας. Αυτή η παραγνώριση βέβαια είναι αυστηρά εγγενής 
στην φιλοσοφία, και έτσι όταν ο Λακάν ασκεί κριτική στη φι
λοσοφία, η κριτική του πάντοτε εκκινεί από αυτόν τον εκ-σω- 
τερικό, παραγνωρισμένο πυρήνα της ίδιας της φιλοσοφίας που έ
χει ξεχαστεί.

ΓΣ: Θα ήθελα να επιστρέφουμε στο ζήτημα της δημοφιλίας 
του λόγου σου. Ας υποθέσουμε ότι είναι δυνατόν να ξεπερά- 
σουμε το ζήτημα της θεσμικής δύναμης...

S2: Και πάλι λοιπόν νομίζω ότι έγινα δημοφιλής για λάθος λό
γους. Μπορώ να σκεφτώ τουλάχιστον δύο. Ο πρώτος είναι ο 
εξής. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή, όταν δεν ήμουν ακόμη σίγου
ρος ότι θα κατόρθωνα να δημοσιεύσω τα κείμενά μου, ενέδω
σα σε ένα είδος υπερεκμετάλλευσης και χειραγώγησης παρα
δειγμάτων από τη μαζική κουλτούρα για να καταστήσω το ε
πιχείρημά μου περισσότερο προσιτό. Παρατήρησα όμως ότι αυ
τό πυροδότησε μια συγκεκριμένη τάση σε πολλούς αναγνώ
στες: την αναγωγή του επιχειρήματος μου σε μια συνάρθρωση 
ανεκδότων και αναλύσεων ταινιών.

Κατά δεύτερο λόγο, και για να περάσουμε σε κάτι πιο σο
βαρό, πολλοί αναγνώστες θα συνόψιζαν πιθανόν τη συνολική 
μου οπτική στο πέρασμα από μια προϋπάρχουσα επικέντρωση 
στο Συμβολικό σε μια επικέντρωση και ανάδειξη της σημασίας 
του Πραγματικού. Ως προς αυτό, υιοθετώ πλέον μια όλο και

4. Lacan, J., «Fonction et champ de la parole et du langage en psycha- 
nalyse», Ecrits, Παρίσι: Seuil, 1966, σσ. 237-322. Βλ. στα ελληνικά, Λει
τουργία και πεδίο της ομιλίας και της γλώσσας στην ψυχανάλυση, εισα
γωγή: Ζακ-Αλέν Μιλλέρ, μετάφραση: Νασία Λινάρδου-Μπλανσέ & Ρεζι- 
νάλντ Μπλανσέ, επίμετρο: Ρεζινάλντ Μπλανσέ, Αθήνα: Εκκρεμές, 2005. 
(Σ .τ.μ.)
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περισσότερο αυτοκριτική στάση. Το μήνυμα αυτό ελήφθη: ο 
Λακάν δεν μίλησε μόνο για τη φαντασιακή παραγνώριση, για 
το συμβολικό και τον μεγάλο Άλλο. Υπάρχει επίσης το πραγ
ματικό. Τι συνέβη όμως με την έννοια του πραγματικού που 
κυριάρχησε, με το πραγματικό ως το ανεξέλεγκτο τρομακτικό 
Πράγμα, ως καθαρή φρίκη; Έχω πλέον πειστεί ότι αυτή είναι 
μόνο μία από τις διαστάσεις του πραγματικού, ίσως μάλιστα η 
λιγότερο παραγωγική. Στην πραγματικότητα, το ίδιο το πραγ
ματικό θα έπρεπε να χωριστεί στα τρία: σε φαντασιακό Π ρα γ
ματικό, συμβολικό Π ραγματικό , και πραγματικό Π ραγματι
κό. Όλο και περισσότερο πείθομαι ότι το πραγματικό που κυ
ριάρχησε μέχρι σήμερα -στη δική μου σκέψη αλλά και γενικό
τερα-- ήταν το φαντασιακό πραγματικό, η ιδέα του φρικώδους 
τραύματος. Υπάρχει όμως και ένα συμβολικό πραγματικό, 
όπως και ένα πραγματικό πραγματικό. Το συμβολικό πραγμα
τικό θα ήταν, για τον Λακάν, τα μαθήμια (mathemes),5 ο λό
γος της επιστήμης -πράγμα που, παρεμπιπτόντως, θεωρώ ότι 
σηματοδοτεί και τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη λακανική θεω
ρία και τον αφηγηματικό κονστρουκτιβισμό (narrativistic con
structionism). Ας δούμε το παράδειγμα της κβαντικής φυσι
κής: δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθεί στον ορίζοντα του νοή
ματος μας. Όπως κάθε καλός επιστήμονας γνωρίζει, κανένας 
δεν κατανοεί την κβαντική φυσική, αν το «κατανοεί» σημαίνει 
την πλήρη μετάφρασή της στον ορίζοντα της καθημερινής μας 
πραγματικότητας. Δεν έχει νόημα, πρόκειται απλώς για α-νόη- 
τες έννοιες, όπως εκείνη του χρόνου που πηγαίνει προς τα π ί
σω. Δεν είναι παρά φόρμουλες και τύποι που λειτουργούν. Και 
μετά έχουμε εκείνο που θα ονόμαζα πραγματικό πραγματικό: 
μια τυπική τομή, μια τυπική ασυνέπεια (inconsistency) που εί
ναι, εντούτοις, απολύτως εγγενής στη συμβολική τάξη. Δεν εί
ναι όμως παρά μια τομή, εκείνο που ο Λακλάου θα ονόμαζε 
ανταγωνισμό, μια ασυνέπεια χωρίς κανένα θετικό, ουσιαστικό

5. Αλγεβρικοί δείκτες που εξυπηρετούν την τυποποίηση της ψυχαναλυ
τικής θεωρίας και βοηθούν στη μεταδοσιμότητά της. (Σ .τ.μ.)
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περιεχόμενο καθ’εαυτό. 'Ετσι, καταλήγουμε σε μια ωραία αντί
θεση. Αν το συμβολικό πραγματικό είναι το πραγματικό της 
συνέπειας, των συνεπών τύπων, τότε τούτο το πραγματικό 
πραγματικό είναι το πραγματικό της ασυνέπειας.

Θεωρώ επομένως ότι τα δύο αυτά πραγματικά δεν είναι απλώς 
πολύ περισσότερο σημαντικά, αλλά και ότι, ώς ένα σημείο, θα 
μπορούσε κανείς να διατυπώσει τη θέση ότι το φαντασιακό 
πραγματικό, το φρικώδες Πράγμα, αποτελεί ένα είδος άμυνας 
απέναντι στο πραγματικό πραγματικό. Για παράδειγμα, στο 
πιο βασικό επίπεδο, ας δούμε την περίπτωση του αντισημιτι
σμού. Η συνήθης αντισημιτική εικόνα του Εβραίου ανήκει στο 
φαντασιακό πραγματικό -ο Εβραίος ως μια παντοδύναμη, ανε
ξέλεγκτη, αόρατη παρουσία. Στο σημείο αυτό πάντως μάλλον 
με πείθει το σχεδόν απλοϊκό μαρξιστικό επιχείρημα ότι αυτή η 
εικόνα συγκροτείται μόνο και μόνο για να αποφευχθεί το πραγ
ματικό πραγματικό του κοινωνικού ανταγωνισμού. Εξού και η 
προβολή πάνω τους της αιτίας του. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις 
πάνω στις οποίες προσπαθώ να εργαστώ τον τελευταίο καιρό. 
Για να χρησιμοποιήσω μια παλιομοδίτικη φράση, προσπαθώ να 
απο-φετιχοποιήσω το πραγματικό. Κι αυτό εν μέρει επειδή το 
φαντασιακό πραγματικό είναι εύκολα ιδιοποιήσιμο από τον με
ταμοντέρνο λόγο του συρμού. Πάντα τους άρεσε αυτό το τρο
μακτικό πραγματικό, ακόμα και στο πλαίσιο μιας πολιτικής 
ανάλυσης (παράδειγμα η ιδέα του Ολοκαυτώματος ως κάτι τό
σο αποτρόπαιου που είναι αδύνατον να μιλήσουμε γ ι’αυτό, που 
οδηγεί σε όλες αυτές τις συγχύσεις της βιομηχανίας του Ολο
καυτώματος: καθετί που λέγεται γ ι ’αυτό συνιστά ήδη μια 
προδοσία, θα έπρεπε απλώς σιωπηλά να μαρτυρούμε την αλή
θεια του, κ.ο.κ.). Νομίζω ότι είναι χρέος μας να αντισταθούμε 
σε όλα αυτά.

ΓΣ: Το στοιχείο του παραδόξου στο έργο σου κατέχει κεντρι
κή θέση. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτήν τη χρήση του π α 
ραδόξου; Μήπως μεταφέρει κάτι που είναι αδύνατον να εκ
φραστεί διαφορετικά, μέσα από περισσότερο ορθόδοξες φόρμες
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επιχειρηματολογίας; Ποια είναι λοιπόν η σημασία του, από 
μια λακανική σκοπιά;

SX: Έχεις δίκιο, αλλά την ίδια στιγμή -και τώρα θα πω κάτι 
που θα ξενίσει πολλούς λακανικούς- εδώ ο Λακάν είναι πολύ 
εγελιανός, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου ανάγνωση. 
Αυτά τα παράδοξα υπάρχουν ήδη στον Χέγκελ, και αναπαρά- 
γονται ξανά και ξανά. Εξάλλου, μήπως τα παράδοξα για τα 
οποία μιλάμε δεν είναι δυνατόν να αναχθούν σε δύο ή τρεις θε
μελιώδεις εκδοχές; Μια από αυτές θα ήταν όταν, μέσα από μια 
κάποια αλλαγή οπτικής, ένα πρόβλημα καθίσταται η ίδια του 
η λύση (παράδειγμα η φόρμουλα «η έλλειψη του σημαίνοντος 
είναι το σημαίνον της έλλειψης»). Η διαλεκτική ειρωνεία στο 
σημείο αυτό είναι πως ακριβώς στο σημείο που νομίζει κανείς 
ότι ο Λακάν είναι στυλιστικά στην πιο εφευρετική του διάθε
ση -αφού τα παράδοξα υποτίθεται πως υπάρχουν για να ξαφ
νιάζουν-, στην ουσία δεν λαμβάνει παρά την πιο αναμενόμενη φόρ
μουλα. Η παραγωγή αυτών των παραδόξων είναι σχεδόν αυτό
ματη. Φυσικά εξακολουθώ να τα χρησιμοποιώ αρκετά συχνά, αλ
λά γίνομαι όλο και περισσότερο καχύποπτος απέναντί τους. 
Ανιχνεύω την ύπαρξη μιας λανθάνουσας μήτρας που υποβόσκει 
σε αυτά.

ΓΣ: Θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι που έχει να κάνει με την 
εμπειρία της γραφής. Είναι προφανές ότι γράφεις πολύ...

SZ: Ετοιμάσου να εκπλαγείς...

ΓΣ: Η  ερώτησή μου ξεκινά από μια αυτοκριτική σκέψη. Πριν 
από μερικά χρόνια είχα δημοσιεύσει μια βιβλιοκριτική για  ένα 
βιβλίο σου και εκεί έγραφα ότι με το να δημοσιεύεις τόσο 
πολλά βιβλία , μοιάζει να αγνοείς την επιθυμία των αναγνω
στών σου -α ν  υποθέσουμε ότι κάθε αναγνώστης έχει ανάγκη 
από μια ανάσα για  να επιθυμήσει και άλλο...

Sί :  Αυτό είναι απολύτως σωστό. Είμαι ένας σολιψιστής, πώς 
αλλιώς να το θέσω...
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ΓΣ: Α ν , λοιπόν, όε^ σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διαλεκτική μ ε
ταξύ έλλειψης και επιθυμίας αναφορικά με τους αναγνώστες 
σου, σε ποιο βαθμό οφείλεται αυτή η στάση στο γεγονός ότι 
θυσιάζεις, συνειδητά ή ασυνείδητα, την επιθυμία του αναγνώ
στη στη δική σου απόλαυση, την απόλαυση της γραφής;

Si.: Στο σημείο αυτό δικαιούμαι να επικαλεστώ την κλασική 
λακανική διάκριση μεταξύ επιθυμίας και ορμής. Για μένα το 
γράψιμο συνιστά καθαρή ορμή, απλώς οφείλω να το κάνω. Ε ί
ναι εμπειρία σολιψιστική, αυνανιστική, που δεν έχει ούτε στο 
ελάχιστο να κάνει με τους αναγνώστες. Μπορώ όμως να ανα
φέρω δυο-τρία πράγματα προς υπεράσπισή μου. Καταρχάς -το 
ομολογώ- είμαι πολύ τεμπέλης. Συχνά απλώς «αντιγράφω» 
μία ή δύο σελίδες από ένα προγενέστερο βιβλίο μου. Αν όμως 
έχω έστω και έναν πιστό αναγνώστη, τότε θα πρέπει να είναι 
πολύ προσεκτικός: όποτε ακριβώς κάνω κάτι τέτοιο βρίσκομαι 
στην πιο αυθεντική μου στιγμή -αν μου επιτραπεί να χρησιμο
ποιήσω αυτόν τον βλακώδη αυτοπροσδιορισμό. Το κάνω πάν
τοτε για να προσδώσω καινούργια πνοή σε ένα επιχείρημα. 
Όταν κάτι δεν με ικανοποιεί απολύτως, επιστρέφω για να του 
δώσω μια νέα κατεύθυνση.

Κατά δεύτερο λόγο, και αυτό ίσως ηχήσει παράδοξα αλλά 
δεν πρόκειται καθόλου για αστείο, μισώ το γράψιμο. Το μισώ 
τόσο παράφορα... Και βέβαια τώρα δεν μπορείς παρά να πεις: 
«Ναι, αλλά γιά στάσου λίγο, εσύ δεν κάνεις τίποτε άλλο από 
το να γράφεις όλη την ώρα!» Ε λοιπόν, έχω ανάγκη από μια 
συγκεκριμένη -σχεδόν ψυχαναγκαστική- τελετουργία για να το 
κατορθώσω αυτό. Είμαι αναγκασμένος να ξεγελάσω τον εαυτό 
μου ότι αποφεύγω ή παρακάμπτω τη στιγμή του γραψίματος. 
Φυσικά το κομπιούτερ είναι πάντοτε στη θέση του, εδώ μπρο
στά, και εισάγω ιδέες ήδη σε μια αρκετά ανεπτυγμένη μορφή, 
οργανωμένες σε παραγράφους. Μπορώ όμως να πείσω τον εαυ
τό μου ότι δεν έχω ακόμη αρχίσει να γράφω, απλώς εισάγω με
ρικές προκαταρκτικές ιδέες. Αμέσως μετά αποφασίζω ότι όλα 
έχουν ήδη γραφεί και δεν μένει παρά να τα συνδυάσω. Διακρί
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νεις ίσως τη στρατηγική: με απασχολεί το πριν και το μετά, 
αλλά ποτέ η γραφή καθ’εαυτήν, ποτέ το ίδιο το Πράγμα! 
Ίσως, και πάλι, το παράδοξο να είναι πως εκείνο που προκύ
πτει από αυτό το μίσος για το γράψιμο να είναι ότι γράφω πά- 
ρα πολύ. Γράφο.) όλη την ώρα πείθοντας τον εαυτό μου ότι δεν 
βρίσκομαι ακόμα σε αυτή τη φάση, και μετά -ξαφνικά- όλα εί
ναι έτοιμα. Μερικές φορές, όταν έχω να γράψω ένα σύντομο 
άρθρο, όταν δεν μπορώ να αποφύγω το γράψιμο, όταν δηλαδή 
είναι προφανές ότι πρέπει να κάτσω κάτω και να συγκεντρω
θώ για να γράψω κάτι, τότε σκαλώνω και δεν μπορώ να γρά
ψω λέξη. Όσο για τις συστατικές επιστολές, αυτές είναι ο με
γαλύτερος εφιάλτης μου! Επομένως, το γράψιμο μού είναι 
απλώς ανυπόφορο. Είναι σίγουρα πιο θεμελιώδες από την ομι
λία. Το να μιλάω και να κρατάω σημειώσεις δεν είναι παρά δι
καιολογίες για να αποφεύγω το γράψιμο. Το γράψιμο είναι τό
σο τραυματικό...

ΓΣ: Μήπως ενέχεται κάποια jouissanee, κάποια απόλαυση, σε 
αυτό το σημείο;

S i:  Ίσως η jouissanee μου να εντοπίζεται σε αυτό το απότομο 
πέρασμα από το πριν στο μετά. Η jouissanee έρχεται όταν, α
μέσως μετά τη φάση τού «δεν γράφω ακόμα, απλώς κρατάω 
σημειώσεις», ξαφνικά όλα είναι έτοιμα. Αυτή είναι μάλλον η 
στιγμή της jouissanee. Και μετά, όταν τελειώνω ένα βιβλίο, με 
πιάνει ένα είδος μετασυνουσιακής κατάθλιψης. Μόλις όμως 
σχηματοποιήσω στο μυαλό μου κάποιες ιδέες για το επόμενο, 
τότε μπορώ να ηρεμήσω λιγάκι.

ΓΣ: Όσον αφορά το καθημερινό σου πρόγραμμα, γράφεις κά
θε μέρα;

SZ: Ναι, διαθέτω προσκοπική συνείδηση. Προσπαθώ να διαβά
ζω και να γράφω από λίγο κάθε μέρα. Λίγο διάβασμα, λίγο γρά
ψιμο. Αν το βράδυ συμπεράνω ότι δεν ήμουν αρκετά δημιουρ
γικός, αισθάνομαι σαν να έχω προδώσει τον Θεό, πρόκειται για
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τον απόλυτο ψυχαναγκασμό. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύ
πωση όταν διάβασα την αυτοβιογραφία του Λουί Αλτουσέρ, 
ιδίως το σημείο στο οποίο αναφέρει τον φόβο του πως οι άλλοι 
θα ανακαλύψουν ότι δεν υπάρχει. Αυτό με αγγίζει και μένα. 
Οφείλω να γράφω τόσο πολύ, γιατί, αν σταματήσω, οι άνθρω
ποι θα καταλάβουν ότι δεν είμαι τίποτε, ότι δεν υπάρχω. Υ
πάρχει σίγουρα μια ριζική έλλειψη εμπιστοσύνης στον ίδιο μου 
τον εαυτό που κυριαρχεί εδώ.

II. Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ: 
Θ ΕΩ ΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΓΣ: Τι είναι εκείνο πον, κατά τη γνώμη σου, νομιμοποιεί τη 
χρήση της ψυχαναλυτικής θεωρίας στην κοινωνική και πολιτι
κή ανάλυση;

SZ: Η κλασική απάντηση -με την οποία δεν είμαι απόλυτα 
ικανοποιημένος, αλλά που δεν παύει να εμπεριέχει μια ορισμέ
νη αλήθεια- είναι πως η ίδια αυτή η ερώτηση προϋποθέτει μια 
συγκεκριμένη κατανόηση της ψυχανάλυσης, που την οριοθετεί 
στο ατομικό επίπεδο και την αντιλαμβάνεται ως κάτι που αφο
ρά μόνον τους ασθενείς και τις ιστορίες τους. Μα ήδη στο έρ
γο του Φρόυντ, ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας βιβλία όπως Ο 
πολιτισμός πηγή δυστυχίας , 8 είναι ξεκάθαρο ότι σκοπός τής 
ψυχανάλυσης δεν είναι να ασχοληθεί με τις ατομικές παρεκκλί
σεις από κάποιες νόρμες. Για την ψυχανάλυση, αυτές οι ατομι
κές παρεκκλίσεις σηματοδοτούν μιαν ανεπάρκεια ή αντίφαση στην 
ίδια τη νόρμα. Ο απώτερος ψυχαναλυτικός τρόπος για να εξη
γήσουμε το γεγονός ότι εσύ και εγώ βιώνουμε ορισμένα προ
βλήματα δεν περιορίζεται σε μια αναφορά στις δυσκολίες ή την 
αποτυχία της κοινωνικοποίησης. Εκείνο που εκρήγνυται μέσα

6. Φρόυντ, Σ ., Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, Αθήνα: Επίκουρος, 1974.
(Σ .τ.μ.)
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μου είναι μια συγκεκριμένη εμπλοκή, ένα αδιέξοδο, που σημα
δεύει τους ίδιους τους παγκόσμιους ιδεολογικούς μηχανισμούς οι 
οποίοι συγκροτούν την κοινωνία. Για να προχωρήσουμε ένα βή
μα παραπέρα, το ζήτημα δεν είναι απλώς ότι, για την ψυχα
νάλυση, κάθε σύμπτωμα απευθύνεται πάντοτε στον Άλλο, ότι 
ο ασθενής δεν είναι ποτέ μόνος. Πρόκειται για κάτι περισσότε
ρο ριζικό. Για να λειτουργήσω ως ατομικό υποκείμενο οφείλω 
με κάποιον τρόπο να έρθω σε σχέση με τον Άλλο, με την έν
νοια αυτής της ανώνυμης γνώσης που ενσαρκώνεται από τα 
έθιμα και τις κοινωνικές νόρμες. Μπορώ να λειτουργήσω ως 
υποκείμενο μόνον στον βαθμό που έχω πρόσβαση, πέρα από τα 
άλλα άτομα, σε κάτι που λαμβάνει τη μορφή ενός ανώνυμου 
πλαισίου μη υποκειμενικών εθίμων. Επομένως η κοινωνία απο
καλύπτεται ως αναπόσπαστο και κεντρικό στοιχείο της ατομι
κής μου ταυτότητας. Τπό την έννοια αυτή, τα έργα του Φρό- 
υντ σχετικά με τη λεγόμενη «εφαρμοσμένη ψυχανάλυση» είναι 
απολύτως ουσιώδη τόσο για τους κοινωνικούς επιστήμονες όσο 
και για τους ψυχαναλυτές.

ΓΣ: Ένα ζήτημα που βοήθησες πολύ να ξεκαθαριστεί είναι η 
σχέση τον Λακάν με τον μεταστρονκτονραλισμό. Ο Λακάν δεν 
είναι μεταστρονκτονραλιστής, ισχνρίζεσαι στο πρώτο σον β ι
βλίο.1 Εντούτοις, παρά την ξεκάθαρη αντή θέση, αναρωτιέμαι 
μήπως νπάρχει κάποια αμφισημία στον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνεσαι τη σχέση ανάμεσα στην αποδόμηση και τη 
λακανική θεωρία: μερικές φορές οι δύο «παραδόσεις» παρόν- 
σιάζονται ως ανστηρά διαχωρισμένες έως αντιθετικές, ενώ 
ορισμένες άλλες φορές φαίνεται να νποστηρίζεις ότι μοιράζον
ται κοινά στοιχεία. Κ αι μάλιστα, διάβαζα πρόσφατα το προ- 
λογικό σον σημείωμα για  τη νέα σειρά πον διενθύνεις στον 
αμερικανικό εκδοτικό οίκο MIT Press και εκεί προτείνεις έναν 
σνγκεκριμένο τύπο ανάγνωσης και ανάλνσης, πον μοιάζει πά-

7. Η αναφορά γίνεται στο Υψηλό αντικείμενο της ιδεολογίας. (Σ .τ.μ.)
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ρα πολύ με μια αποδομητική στρατηγική προσέγγισης κειμέ
νων και φιλοσοφικών επιχειρημάτων,8

SZ: Οφείλω να εξηγήσω τη στρατηγική μου. Έχω προσέξει ότι 
όποτε ο Λακάν συνυπολογίζεται στο στρατόπεδο της αποδόμη- 
σης, λαμβάνει χώρα μια κάποια λαθροχειρία. Κάθε φορά που 
συμβαίνει κάτι τέτοιο, αποδίδεται πρώτα σιωπηρά στην απο- 
δόμηση μια προνομιακή θέση, και μετά η ιδέα είναι ότι ο Λα
κάν δεν είναι αρκετός: ότι αν και, για παράδειγμα, αποδομεί το 
υποκείμενο, παραμένει όμως φαλλογοκεντρικός και ότι θα πρέ
πει να προχωρήσουμε παραπέρα. Αυτό είναι που με ενοχλούσε. 
Ότι όποτε οι ντερριντιανοί με προσέγγισαν με μια οικουμενική 
οπτική -((Ας το παραδεχτούμε, παίζουμε όλοι για την ίδια ομά
δα!»-, υπήρχε πάντοτε από πίσω η ίδια λαθροχειρία. Αυτός εί
ναι και ο λόγος για τον οποίο θεωρώ καθήκον μου να τονίζω 
την έλλειψη της μεταγλώσσας. Το επιχείρημά μου δεν είναι 
τόσο ότι ο Λακάν είχε οπωσδήποτε δίκιο, αλλά ότι από στρα
τηγική άποψη η ανάδειξη του χάσματος, του κενού, ήταν η κα
ταλληλότερη κίνηση.

Επιπλέον, θεωρώ ότι ο ίδιος ο όρος «μεταστρουκτουραλι- 
σμός» είναι αποκαλυπτικός, ακριβώς γιατί δεν υφίσταται στη 
Γαλλία. Είναι, ως επί το πλείστον, μια αγγλοσαξονική εφεύρε
ση. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι μόνο ό,τι αφορά τον Λακάν. Εί
ναι εξίσου τραγελαφικό να αποκαλεί κανείς μεταστρουκτουρα- 
λιστή τον Ντελέζ. Υπάρχει, αντιθέτως, μια άλλη σειρά συμμα- 
χιών που θα έπρεπε να αναδειχθεί. Κατά την άποψή μου, ο 
Μπαντιού -ή  ακόμα και ο Ντελέζ- βρίσκονται πολύ πιο κοντά 
στον Λακάν από ό,τι η αποδόμηση. Υπό την έννοια αυτή, το 
ζήτημα είναι να οριοθετήσουμε την προσφορά του Λακάν απέ
ναντι σε μια πολλαπλότητα διαφορετικών συγκειμένων, πράγ
μα ιδιαίτερα σημαντικό για να κατανοήσουμε ορθώς το έργο

8. Βλ. Zizek, S., The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of 
Christianity, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2003 (ελλ. μετάφραση: Η  
μαριονέτα καί ο νάνος, μτφρ. Κώστας ΓΙερεζούς, επιμ. Γιάννης Σταυρακά- 
κης, Αθήνα: Scripta, 2005). (Σ .τ.μ.)
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του. Η αποδόμηση δεν είναι ο μόνος ή ο καταλληλότερος συ
νομιλητής του. Στην πραγματικότητα, το τίμημα που συνεπι
φέρει η προσπάθεια προσέγγισης της αποδόμησης και της λα- 
κανικής θεωρίας είναι συχνά μια υπεραπλούστευση των λακα- 
νικών διακρίσεων, εννοιών και λογικών.

ΓΣ: Α ς δούμε τώρα τη σχέση της λακανικής θεωρίας με τον 
μαρξισμό. Πρόκειται γ ια  μια σχέση συνάρθρωσης ή αναγω
γής; Γ ια μια «φυσική» ή «παρά φυσιν» σχέση; Έχεις υπο
στηρίξει, για  παράδειγμα , ότι «ο εκρηκτικός συνδυασμός τής 
λακανικής ψυχανάλυσης με τη μαρξιστική παράδοση πυροδο
τεί μια δυναμική ελευθερία πον μας επιτρέπει να αμφισβητή
σουμε τις ίδιες τις προϋποθέσεις του κυκλώματος του κεφα
λαίου»?  Π ώ ς ακριβώς αντιλαμβάνεσαι λοιπόν αυτήν τη σχέση 
που σε μερικά αυτιά ίσως ακούγεται κάπως παράδοξη;

SZ: Αυτό μού είναι απόλυτα συνειδητό. Το ζήτημα εδώ δεν εί
ναι να μεταφράσουμε τη μια στην άλλη, αλλά να σκεφτούμε τη 
σχέση μέσα από τη δομή εκείνη που θα ονομάζαμε παραλλάξ 
(parallax) . 10 Πιστεύω στις τοπικές επαφές. Οι αλλαγές οπτι
κής από τη μια στην άλλη και ο συνδυασμός τους στο επίπε
δο τοπικών επαφών φαίνεται να λειτουργούν. Για παράδειγμα, 
όπως προτείνει και ο ίδιος ο Λακάν, το βρήκα ιδιαίτερα δια- 
φωτιστικό όταν διάβασα την Κριτική της Πολιτικής Οικονο
μίας του Μαρξ με τη βοήθεια ορισμένων λακανικών εννοιών.

9. Το παράθεμα προέρχεται από το προλογικό σημείωμα που συνοδεύ
ει κάθε βιβλίο της σειράς Wo Es War που επιμελείται ο Zizek για τις εκ
δόσεις Verso. (Σ .τ.μ.)

10. Αλλαγή στην εικόνα ενός αντικειμένου που προκαλείται από τη με
τατόπιση του σημείου παρατήρησής του. Στα ελληνικά και παράλλαξις. 
'Οπως παρατηρεί ο Δημήτρης Δημηρούλης, «Παρα?*λάξ, στην αρχαία ελλη
νική του σημασία, είναι επίρρημα που δηλώνει την εναλλαγή, το εν μέρει, 
την αμοιβαιότητα, την αλληλοεκχώρηση της προτεραιότητας -το  αμοιβα- 
δόν» (Παραλλάξ: Σύμμεικτα για τη λογοτεχνία και τη γλώσσα, Αθήνα: 
Ψυχογιός, 2002, σ. 10). (Σ .τ.μ.)
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Καθίσταται, έτσι εφικτή και μια κάποια αποκάθαρση των επι
χειρημάτων του Μαρξ. Πρόκειται για μια στρατηγική παρόμοια 
με εκείνην που έχω υιοθετήσει αναφορικά με τον Χέγκελ: τώ
ρα χρησιμοποιώ τον Λακάν για να ((συγχρονίσω» τον Μαρξ. 
Υπάρχουν προφανώς όρια στον Μαρξ και δεν έχω καμιά διάθε
ση να τα κουκουλώσω. Με τη χρήση του λακανικού εννοιολογι- 
κού δικτύου είναι δυνατόν κανείς να εντοπίσει πού ακριβώς απέ- 
τυχε ο Μαρξ, τι πήγε στραβά, αλλά και να επικαιροποιήσει 
την κριτική της πολιτικής οικονομίας. Ακόμα, τείνω όλο και 
περισσότερο να συμφωνώ με εκείνους που υποστηρίζουν πως το 
αληθινό επίτευγμα του Μαρξ είναι η κριτική της πολιτικής οι
κονομίας και ότι όλες οι κλασικές ιδέες του ιστορικού υλισμού 
συναπαρτίζουν μια χοντροκομμένη πλευρά του έργου του που 
δεν μας λέει και πολλά.

Εκείνο πάντως που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στο ση
μείο αυτό είναι η επεξεργασία της σχέσης ανάμεσα στα δύο 
επίπεδα: από τη μια πλευρά τη λογική του πολιτικού, και από 
την άλλη, την κριτική της πολιτικής οικονομίας. Και σε αυτό 
το σημείο νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με τη λογική μιας πα- 
ράλλαξης. Δεν υπάρχει καμιά μεταγλώσσα ικανή να μεταφρά
σει τη μια στην άλλη. Συνδέονται, αλλά με έναν τρόπο εγγύ
τερο στην τοπολογική δομή μιας ζώνης του Moebius.11 Ως προς 
αυτό διαφωνώ με τον Αλαίν Μπαντιού που δεν θεωρεί την οι
κονομία ως τόπο αληθινών συμβάντων. Δεν με πείθει το επι
χείρημα ότι η οικονομία περιορίζεται στη φροντίδα των αγαθών, 
σε μια απλώς πραγματιστική διάσταση. Αλλά εξίσου σκεφτι
κός είμαι και απέναντι στη συνηθισμένη αναγωγιστική οπτική 
της πολιτικής οικονομίας. Το πρόβλημα στο σημείο αυτό είναι 
να σκεφτούμε και τις δύο από κοινού. Στην πραγματικότητα, 
εδώ υπάρχουν τρεις θεμελιακές αναφορές: η λακανική θεωρία, η 
φιλοσοφική παράδοση και η μαρξική κριτική της πολιτικής οι

11. Τοπολογικό σχήμα στο οποίο παρέπεμπε συχνά ο Λακάν εξαιτίας 
της ιδιότητάς του να ανατρέπει τη συνήθη διαφοροποίηση ανάμεσα στη συ
νέχεια και την ασυνέχεια, το μέσα και το έξω. (Σ .τ.μ.)
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κονομίας. Για να ακριβολογήσουμε, εκείνο που μας επιτρέπει 
να διακρίνουμε ο Λακάν είναι πως στη μαρξική κριτική τής 
πολιτικής οικονομίας η κρίσιμη διάκριση μεταξύ βάσης και 
εποικοδομήματος καταρρέει, αφού ο φετιχισμός του εμπορεύ
ματος αποκαλύπτεται ως μια ιδεολογία απολύτως κομβική για 
τη λειτουργία της ίδιας της βάσης. Νομίζω μάλιστα ότι ο 
Μαρξ είχε συνείδηση του πόσο θεμελιακός ήταν ο φετιχισμός 
του εμπορεύματος και έτσι δεν τον αποκαλεί ποτέ ιδεολογία. 
Παραείναι θεμελιακός: συνιστά κομμάτι της ίδιας της οικονο
μίας.

'Ετσι, για να επιστρέφω στην ερώτησή σου, στο σημείο αυ
τό προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτικός, να δίνω βάρος σε κι
νήσεις μετρημένες και να αποφεύγω τις ((μεγαλειώδεις» συν
θέσεις. Είμαι μάλλον απαισιόδοξος από την άποψη αυτή.

Γνωρίζουμε πραγματικά τι συμβαίνει γύρω μας σήμερα; Υ
πάρχουν ορθόδοξοι μαρξιστές κοινωνιολόγοι που υποστηρίζουν 
ότι απλώς βιώνουμε μια νέα φάση στη διαδικασία της καπιτα
λιστικής εξέλιξης. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Από την άλλη 
μεριά, έχουμε όλους τους θεωρητικούς του Τρίτου Δρόμου και 
της Κοινωνίας του Ρίσκου -Γκίντενς [Giddens], Μπεκ [Beck] 
και άλλους- που εισάγουν μορφές μιας θεωρίας του μετα- (που 
αφορά τη λεγόμενη δεύτερη νεωτερικότητα, την μεταβιομηχα
νική κοινωνία, κ.ο.κ.). Κι αυτό όμως μου φαίνεται ανεπαρκές. 
Νομίζω πως απλώς εφευρίσκουν ωραίες λέξεις που δεν συγ
κροτούν ακόμα πραγματικές έννοιες.

Οφείλω λοιπόν να ομολογήσω ότι βρίσκομαι σε δύσκολη θέ
ση. Δεν διαβλέπω σε άλλους ούτε φυσικά έχω επεξεργαστεί ο 
ίδιος -στη βάση της σύγκλισης μαρξισμού και ψυχανάλυσης- 
μια θεωρία η οποία θα μας προσέφερε πειστικές διαγνώσεις 
αναφορικά με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Προφανώς 
σχετίζονται με κάποιες διαστάσεις της καπιταλιστικής δυναμι
κής. Υπάρχουν, ακόμα, αρκετοί ανταγωνισμοί ώστε να απορρι- 
ψουμε το όνειρο του Φουκουγιάμα [Fukuyama] για το τέλος της 
ιστορίας. Από την άλλη, βέβαια, είναι αρκετά προφανές ότι δεν 
βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας επανάστασης. Δεδομένου αυτού
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του πλαισίου, εκείνο που μας μένει είναι να αναγνωρίσουμε με 
εντιμότητα και χωρίς υπεκφυγές ότι δεν διαθέτουμε ξεκάθαρο 
προσανατολισμό. Υπάρχουν όλες αυτές οι γρήγορες φόρμουλες 
-όπως η ιδέα του περάσματος σε μια νέα μετακαπιταλιστική 
ψηφιακή κοινωνία- αλλά, κατά κάποιον τρόπο, μου φαίνονται 
πολύ βιαστικές. Συνήθως στηρίζονται στη διάγνωση μιας κά
ποιος τάσης την οποία ανάγουν -μεγεθύνοντάς την- σε επίκεν
τρο μιας καθολικής νέας θεωρίας. Ποτέ όμως δεν κατορθώνουν 
να φωτίσουν τη συνολική εικόνα. Ας σκεφτούμε, για παράδειγ
μα, τη θεωρία περί εξαφάνισης της εργατικής τάξης. Μα δεν 
έχει εξαφανιστεί. Απλώς θα πρέπει να αναζητηθεί αλλού, π.χ. 
στην Κίνα! Έχει, με άλλα λόγια, μετατοπιστεί. Επομένως, κά
τι πάντοτε απωθείται σε όλες αυτές τις νέες θεωρίες της μό
δας.

ΓΣ: Α ν όλες αυτές οι ιδέες και οι θεωρήσεις συλλαμβάνουν μό
νο ένα κομμάτι της πραγματικότητάς μας, μήπως τελικά χρει
αζόμαστε κάτι ικανό να τις συναρθρώσει με έναν δόκιμο τρό
πο...

SZ: Ίσως και όχι. Ίσως η πραγματικότητα να είναι απλώς 
αντιφατική. Ίσως ο μόνος τρόπος να αρθρωθεί η ολότητα να εί
ναι μέσα από την παράλλαξη: η ολότητα ως ανταγωνισμός.

ΓΣ: Νομίζω πως έχεις πολύ δίκιο. Εκείνο όμως που είχα στο 
μυαλό μου ήταν η διάσταση της από?,αυσης (jouissanee)  στον 
Λακάν. Έχεις ο ίδιος τονίσει τη σημασία τής jouissanee στην 
πολιτική και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάτι της τάξεως της 
απόλαυσης που συναρθρώνει την κοινωνική τάξη (order) π α 
ρά τις αντιφάσεις.

S& Οφείλουμε να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα με μεγάλη 
προσοχή. Οπωσδήποτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λο
γική τής jouissanee αναφορικά με τη λειτουργία της οικονομίας. 
Είναι επίσης αρκετά ξεκάθαρο πως αυτό μπορεί να γίνει όχι 
τόσο γενικότερα για την πολιτική, αλλά σίγουρα για την ιδεο



388 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

λόγια. Εκείνο που δεν διακρίνω όμως -αν και μπορεί να πρό
κειται για τα δικά μου προσωπικά όρια- είναι πως θα ήταν δυ- 
νατόν να ενοποιηθούν όλες αυτές οι συγκεκριμένες χρήσεις σε 
ένα καθολικό σχήμα. Συμφωνώ πάντως οπωσδήποτε μαζί σου 
ότι για να προσεγγίσει κανείς σήμερα την οικονομία και την 
ιδεολογία, η οπτική τής jouissanee είναι απολύτως απαραίτητη. 
Πράγμα που δεν έχει καμιά σχέση βέβαια με τη χυδαία άπο
ψη ότι «οι σημερινές κοινωνίες παραείναι ηδονιστικές». Αν μη 
τι άλλο, το αντίθετο ισχύει!

III. ΖΙΖΕΚ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΑΚΛΑΟΥ: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΣ: Επιστρέφοντας στο έργο σου, πο?Λοί διαπιστώνουν την 
ύπαρξη δύο διαφορετικών φάσεων: μιας πρώτης φάσης όπου 
η έμφαση είναι στο πραγματικό τού Λακάν, στη μαζική κουλ
τούρα, και -στο  πολιτικό επίπεδο- στη ριζοσπαστική δημο
κρατία και τον ρόλο των κοινωνικών κινημάτων αλά Λακλάου 
και Μουφ, και μια δεύτερη φάση όπου προτάσσεται ο αντικα- 
πιταλισμός, επιστρέφεις στο έργο του Λένιν, κλπ. Συμφωνείς 
με μια περιοδολόγηση αυτού του είδους;

SZ: Ναι, αν και νομίζω πως μια προσεκτική ανάγνωση αποκα
λύπτει πως αυτή η δεύτερη φάση είναι πολύ περισσότερο ανοι
χτή. Για παράδειγμα, τι νόημα έχει η επιστροφή μου στον Λέ- 
νιν; Δεν προτείνω φυσικά τη δημιουργία ενός νέου επαναστα- 
στικού κόμματος. Αποδέχομαι ότι η κατάσταση ενέχει μια κά- 
ποια σύγχυση, παραπέμπω δε επιδοκιμαστικά και στον Αντόρ- 
νο, όταν λέει πως δεν γνωρίζει «τι πρέπει να κάνουμε». Ακό
μα και στο βιβλίο μου Καλωσορίσατε στην έρημο του πραγ
ματικού! 12 κάνω μία μόνο πολιτική πρόταση, και μάλλον δεξιό-

12. Zizek, S., Καλωσορίσατε στην έρημο του πραγματικού/, μτφρ. Β ί- 
κυ Ιακώβου, Αθήνα: Scripta, 2003. (Σ .τ.μ.)
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στροφή: ότι ίσως η μόνη λύση στο Μεσανατολικό να προϋποθέ
τει την παρουσία στην Δυτική Όχθη κάποιας νατοϊκής ή άλλης 
δυτικής δύναμης. Όπως βλέπεις, δεν μεταμορφώνομαι σε κά
ποιον παράφρονα υποστηρικτή της τρομοκρατίας ή σε οτιδήπο
τε παρόμοιο!

Αλλά για να επιστρέφουμε στη ριζοσπαστική δημοκρατία 
και στο έργο του Λακλάου, δεν θέλω να ακουστώ σαν χυδαίος 
εμπειριστής, όμως τι ακριβώς σημαίνει ((ριζοσπαστική δημο
κρατία»;13 Για μένα δεν μοιάζει να υπόσχεται πολλά. Εκτός τού 
γεγονότος ότι αντιτίθεται στην ουσιοκρατία και τονίζει το στοι
χείο της ενδεχομενικότητας, τι σημαίνει πρακτικά; Δίνει προ
τεραιότητα στον αγώνα της ηγεμονίας αντί για την πάλη των 
τάξεων, αλλά ο αγώνας για την ηγεμονία είναι ούτως ή άλλως 
συνεχώς εδώ. Το μόνο καινούργιο στοιχείο που φέρνει είναι ότι 
εφιστά την προσοχή μας στο στοιχείο της ενδεχομενικότητας. 
Για μένα όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό ως 
βάση για μια προοδευτική πολιτική.

ΓΣ: Π αρ’ όλα αυτά, αυτή η συνειδητοποίηση οφείλει να είναι 
κομμάτι μιας προοδευτικής πολιτικής;

S2: Η συνειδητοποίηση της ενδεχομενικότητας;

ΓΣ: Ναι.

SZ: Ειλικρινά, αν προσεγγίσω αυτό το ζήτημα με τους πιο 
απλοϊκούς όρους, στην καλύτερη περίπτωση είναι μια αναγκαία 
αλλά όχι ικανή συνθήκη. Μπορώ αμέσως να σου απαριθμήσω 
μυριάδες περιπτώσεις στις οποίες η συνείδηση της ενδεχομενι
κότητας ήταν από τη λάθος πλευρά. Για παράδειγμα, μπορεί

13. Ο Zizek αναφέρεται στο πολιτικό πρόταγμα του Ερνέστο Λακλάου 
και της Σαντάλ Μουφ, που αναπτύσσεται στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου 
τους Hegemony and Socialist Strategy, Λονδίνο: Verso, 1985. Βλ. επίσης και 
Mouffe, Chantal, Το δημοκρατικό παράδοξο, επιμ.-πρόλογος Γιάννης Σταυ- 
ρακάκης, μτφρ. Λλέξανδρος Κιουπκιολής, Λθήνα: Πόλις, 2004. (Σ.τ.μ.)
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να αρθρώσει κανείς ένα ριζοσπαστικά δεξιό, ολοκληρωτικό επι
χείρημα βασισμένο στη λογική της ενδεχομενικότητας. Η κεν
τρική ιδέα θα ήταν ότι η εξουσία είναι πάντοτε επισφαλής, ότι 
όλοι βρισκόμαστε στο χείλος του χάους, και γ ι’αυτό έχουμε 
απόλυτη ανάγκη μια ισχυρή ολοκληρωτική κυβέρνηση. Από την 
άλλη μεριά, η ίδια η δημοκρατία συχνά θεμελιώθηκε με όρους 
ουσιοκρατικούς (παράδειγμα ο λόγος των θεμελιωδών ανθρωπί
νων δικαιωμάτων). Δεν υποστηρίζω βέβαια ότι πρέπει να γ ί
νουμε ουσιοκράτες. Απλώς βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Δεν διαθέτω 
καμία αποστομωτική απάντηση. Έχεις προσέξει πως, στα τε
λευταία γραπτά του -σε αυτά, ας πούμε, για τον λαϊκισμό14-  
ακόμα και ο Λακλάου φαίνεται να αλλάζει τη θέση του: τώρα 
ο λαϊκισμός είναι κάτι ριζοσπαστικό και η δημοκρατία, για να 
το θέσουμε με τους όρους της Σαντάλ Μουφ, αφορά τη μετά
φραση του ανταγωνισμού σε αγωνισμό,1"’ σε αγωνιστική διαπά
λη. Ωστόσο, και το γνωρίζει αυτό πολύ καλά, ο λαϊκισμός 
μπορεί να είναι και φασιστικός λαϊκισμός. Υπό την έννοια αυ
τή, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις ως προς αυτά τα ζη
τήματα.

Για να προχωρήσουμε όμως σε ένα ακόμα πιο θεμελιακό 
επίπεδο, δεν σε ξενίζει μερικές φορές όταν διαβάζεις κείμενα 
του Λακλάου, η εικόνα της ουσιοκρατικής αναγωγιστικής Αρι- 
στεράς που επικρίνει; Αλλά, μισό λεπτό, πότε υπήρξε αυτή η 
Αριστερά; Γνωρίζω την ιστορία του Στάλιν ίσως καλύτερα από 
τον Ερνέστο, και ο Στάλιν σε καμία περίπτωση δεν ήταν ου- 
σιοκράτης με την έννοια αυτή. Ήταν αδίστακτα πραγματιστής. 
Η συνηθισμένη πολιτική γραμμή του Στάλιν ήταν «να ξεχνάτε 
την ταξική πάλη όταν χρειαζόμαστε τη συμμαχία της προοδευ
τικής μπουρζουαζίας». Ήταν μάστορας σε αυτό το απολύτως 
ενδεχομενικό παιχνίδι: η συγκεκριμένη κατάσταση είναι εκείνη

14. Βλ. Laclau, Ε., «Populism: What’s in a Name?», στο Panizza, F. 
(επιμ.), Populism and the Mirror of Democracy, Λονδίνο: Verso, 2005, καθώς 
και Laclau, E., The Populist Reason, Λονδίνο: Verso, 2005. (Σ .τ.μ.)

15. Βλ. Mouffe, ό.π. (Σ .τ.μ.)
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η οποία καθορίζει πού πρέπει να επικεντρωθεί κανείς. Στην 
πραγματικότητα, το πρόβλημά του με τα τοπικά επαναστατι
κά κινήματα ήταν ότι εκείνα ήταν περισσότερο ουσιοκρατικά 
από ό,τι ο ίδιος. Εξάλλου, μήπως δεν ήταν η ιδέα του ((Λαϊκού 
Μετώπου», μια ιδέα ξεκάθαρα αντιουσιοκρατική, ιδέα του Στά- 
λιν; Μερικές φορές αποκομίζει κανείς την εντύπωση από τα 
γραπτά του Λακλάου ότι αν η Αριστερά μετείχε λίγο περισσό
τερο συνειδητά στον αγώνα για την ηγεμονία και ήταν λιγότε- 
ρο ουσιοκρατική, τότε τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Από τη 
δική μου σκοπιά, όμως, η Αριστερά ήδη προσπαθεί πολύ σκλη
ρά να κάνει ακριβώς αυτό. Ο Μπλαιρ [Blair] το έκανε. Ο Μπλαιρ 
όντως προσπάθησε να επανασυναρθρώσει την ηγεμονία και να 
ιδιοποιηθεί τον καπιταλισμό, να επανασυναρθρώσει τον θατσε- 
ρισμό. Και γιατί όχι; Δεν υπάρχει αντιουσιοκρατικός λόγος για 
τον οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει.

ΓΣ: Νομίζω ότι ο Λακλάου, η Μουφ και όσοι άλλοι αναπτύσ
σουν ριζοσπαστικά δημοκρατικά επιχειρήματα προσπαθούν να 
συνδυάσουν δύο διαφορετικά στοιχεία. Θα αναφέρω κάτι που 
έχει πει ο Μπαντιού και το οποίο έχω την εντύπωση πως απο- 
τυπώνει πολύ καθαρά τι διακυβεύεται εδώ. Γράφει κάπου ότι 
καθήκον της ριζοσπαστικής πολιτικής σήμερα είναι «να δείξει 
ότι το πεδίο του δυνατού είναι ευρύτερο από εκείνο το οποίο 
μας παρουσιάζεται, ότι κάτι άλλο είναι δυνατό, αλλά όχι ότι 
όλα είναι δυνατά».16 Υπάρχουν επομένως δύο στοιχεία εδώ: 
υπάρχει το στοιχείο της ελπίδας, των ριζοσπαστικών εναλλα
κτικών επιλογών, αλλά από την άλλη μεριά και εκείνο της συ- 
νειδητοποίησης της ενδεχομενικότητας και των ορίων...

SZ: Τπό την έννοια ότι μας δεσμεύει εκείνο που ο Μπαντιού 
θα ονόμαζε κατάσταση (situation)...

16. Badiou, A. & Hallward, P., «Politics and Philosophy: An Interview 
with Alain Badiou», Angelaki, τ. 3, αρ. 3, 1998, σ. 121. (Σ .τ.μ.)
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ΓΣ: Στη δική μου ανάγνωση η ριζοσπαστική δημοκρατία εί
ναι ένας τρόπος άρθρωσης του μη αναγώγιμου δεσμού ανάμε
σα στα δύο αυτά στοιχεία.

SZ: Για μένα, και πάλι, αυτό θα ήταν πολύ φορμαλιστικό. Α
σφαλώς, ως αφηρημένη αρχή, δεν διαφωνώ, κανένας δεν θα δια
φωνούσε. Πού βλέπω το πρόβλημα; Ίσως η σημαντικότερη 
διαφωνία μου με τον Λακλάου να είναι η ακόλουθη. Τον θαυ
μάζω απεριόριστα όταν, ως γνήσιος φιλόσοφος, επιχειρεί τον 
ορισμό των κατηγοριών του στο λογικό, υπερβατολογικό επίπε
δο. Ένα παράδειγμα, όπως γνωρίζεις καλύτερα από μένα, είναι 
η πρόσφατη προσπάθειά του να ορίσει τον λαϊκισμό όχι αναφο
ρικά με τα δεδομένα υλικά στοιχεία -τα  περιεχόμενα ενός λό
γου- αλλά στο καθαρά τυπικό-μορφικό (formal) επίπεδο της 
ρηματικής συνάρθρωσης. Το πρόβλημα που έχω με τη δουλειά 
του, καθώς και με τον Μπαντιού και άλλους, είναι το εξής: 
γιατί δεν δέχονται ότι εκείνο που ο Μαρξ ονόμαζε κριτική τής 
πολιτικής οικονομίας εξίσου δεν περιορίζεται στα θετικά οικο
νομικά (positive economics)] Γιατί δεν δέχονται ότι στον φετι- 
χισμό του εμπορεύματος, αλλά και σε ολόκληρη τη λογική τής 
υπεραξίας, ενυπάρχει εκείνο ακριβώς που ο Λακλάου θα ονό
μαζε καθαρά τυπική-μορφική, υπερβατολογική διάσταση; Με 
άλλα λόγια, εκείνο που με βάζει σε κάποιες υποψίες είναι η 
υποτίμηση της πολιτικής οικονομίας. Αν περάσουμε στην ψυ
χανάλυση, γνωρίζουμε ότι και ο Λακάν κατόρθωσε να αναγά- 
γει τη διαφορά των φύλων σε αυτό το υπερβατολογικό, οντολο
γικό επίπεδο. Η έμφυλη διαφορά δεν είναι απλώς μια εμπειρι
κή διάκριση... Ομοίως, ο μόνος τρόπος να συλλάβουμε πραγ
ματικά εκείνο στο οποίο στόχευε ο Μαρξ στο Κεφάλαιο είναι 
να ξεπεράσουμε το εμπειρικό επίπεδο της επανασταστικής τα
ξικής πάλης. Προσπαθούσε να απομονώσει μια συγκεκριμένη 
λογική του κέρδους, η οποία ήταν κατά κάποιον τρόπο καθαρά 
τυπική-μορφική και όχι απλώς εμπειρική. Αυτή επομένως θα 
ήταν η πρώτη μου ένσταση: γιατί λείπει πάντοτε αυτή ακρι
βώς η διάσταση;
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Το δεύτερο πρόβλημά μου είναι ένα ορισμένο βραχυκύκλωμα 
που διακρίνω μερικές φορές στο έργο του. Αναφέρομαι στο βρα
χυκύκλωμα ανάμεσα στο κοινωνικό κλείσιμο (social closure) και 
τον ολοκληρωτισμό, στην άμεση σύνδεση του ολοκληρωτισμού 
με το οντολογικό κλείσιμο και την αναζήτηση της διαφάνειας. 
Νομίζω ότι και εδώ κάτι λείπει. Η σύνδεση είναι κάπως βια
στική. Στο βιβλίο που γράψαμε μαζί με την Μπάτλερ και τον 
Λακλάου,17 η βαθύτερη μομφή μου απέναντί τους έχει να κάνει 
με μια πολύ απλή ιστορική εκτίμηση. Ο Λακλάου συνθέτει μια 
ορισμένη ιδιαίτερα γραμμική αφήγηση. Από ένα σημείο μηδέν 
της ουσιοκρατίας, τα πράγματα αρχίζουν να καλυτερεύουν όλο 
και περισσότερο -αρχικά με τον Τρότσκυ [Trotsky], έπειτα με 
τον Γκράμσι [Gramsci], μέχρι και τη ριζοσπαστική δημοκρατία 
που μας αποκαλύπτει ότι όλα είναι ενδεχομενικά. Εξακολουθώ 
να πιστεύω ότι χρειάζεται μια μεταθεωρία προκειμένου να εξη
γηθεί γιατί αυτό μάς γίνεται συνειδητό τώρα. Για ποιο λόγο 
ήταν τόσο ηλίθιοι τον 19ο αιώνα; Φυσικά ο Λακλάου γνωρίζει 
ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ότι υπάρχουν στοιχεία 
μιας τέτοιας συνειδητοποίησης ήδη από τον Χομπς [Ilobbes], 
αλλά και άλλους. Εκείνο που, εντούτοις, έχει ιδιαίτερο ενδια
φέρον είναι ότι η μόνη απάντηση που λαμβάνω από αυτόν εί
ναι η κλασική ιστορικιστική απάντηση: οι κοινωνικές συνθήκες 
μεταβλήθηκαν και κατέστησαν δυνατή αυτή την αλλαγή. Δεν 
πρόκειται όμως παρά για μια κλασική εγελιανή απάντηση που 
αποδίδει σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή ένα είδος προ
νομιακής θέσης. Κατά κάποιον τρόπο συμφωνώ με αυτό, αλλά 
επιμένω ότι απαιτείται μια μεταθεωρία για να βγάλει νόημα. 
Για παράδειγμα, ποιο είναι το status της θεωρίας της ηγεμο
νίας του Λακλάου; Αποτελεί καθολική θεωρία που ισχύει για 
κάθε ιστορική εποχή ή μήπως πρόκειται για μια θεωρία τής 
οποίας η ισχύς περιορίζεται στον σημερινό κοινωνικό συσχετι
σμό; Ασφαλώς μια κλασική διαλεκτική απάντηση αλά Χέγκελ

17. Butler, J., Laclau, E. & Zizek, S., Contingency, Hegemony, Univers
ality: Contemporary Dialogues on the Left, Νέα Υόρκη: Verso, 2000. (Σ .τ.μ.)
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θα ήταν ότι και τα δύο ισχύουν, ότι δηλαδή η σημερινή συγ
κυρία, εξαιτίας της προνομιακής της θέσης, μας επιτρέπει να 
φτάσουμε σε αυτήν τη γενικότερη σύλληψη. Αλλά και σε αυτό 
το επίπεδο θεωρώ ότι πάλι κάτι λείπει. Η άποψή μου είναι ότι 
για να εξάρουμε το τέλος της ουσιοκρατίας και την εμφάνιση 
πολλαπλών μορφών πολιτικής, προϋποτίθεται ένα ορισμένο επί
πεδο του καπιταλισμού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον 
ενοχλεί τόσο πολύ η έννοια του καπιταλισμού. Μόλις κανείς 
χρησιμοποιήσει τη λέξη «καπιταλισμός» κατηγορείται για ου- 
σιοκρατία.

Τφίσταται όμως και ένα ακόμα πιο θεμελιακό πρόβλημα. 
Οπωσδήποτε ώς ένα βαθμό το ζήτημα είναι ο ορισμός της, και 
μάλλον θα μπορούσα και να συμφωνήσω με ένα επιχείρημα ρι
ζοσπαστικής δημοκρατίας. Αλλά γιατί να ονομάσουμε το πρό- 
ταγμα αυτό δημοκρατία; Ακόμα και ο ίδιος ο Λακλάου έχει εν
δοιασμούς ως προς αυτό το σημείο. Βεβαίως, δεν μπορούμε αυ
τή τη στιγμή να επιχειρηματολογήσουμε περί δημοκρατίας σε 
ένα αφηρημένο επίπεδο. Ασφαλώς συμφωνώ με την κλασική 
ανάλυση του Λεφόρ σχετικά με τον κενό τόπο της εξουσίας. 
Ακόμα όμως και για τον Λεφόρ, αυτό δεν είναι το τέλος τής 
υπόθεσης, ακριβώς γιατί ο κενός τόπος της εξουσίας είναι δυ- 
νατόν να νομιμοποιήσει μια ιδιαίτερα αντιδημοκρατική πολιτι
κή. Για παράδειγμα, το γιακωβίνικο όνειρο ήταν ένα είδος με- 
τα-θέσης (meta-position): ο τόπος της εξουσίας οφείλει να πα- 
ραμείνει κενός και εμείς θα το εξασφαλίσουμε πάση θυσία. 'Ε
τσι, όμως, μπορεί κανείς να υιοθετήσει μια ολοκληρωτική θέ
ση, ισχυριζόμενος ότι διαφυλάσσει το στοιχείο της κενότητας 
από οποιονδήποτε πλησιάζει να το καταλάβει. Το πρόβλημα 
για μένα, πολύ πρακτικά, αναφορικά με το πώς λειτουργεί η έν
νοια, είναι το εξής: η δημοκρατία σήμερα δεν προϋποθέτει κά
τι επιπλέον; Δεν καλούμαστε να αποδεχτούμε ανεπιφύλακτα 
ορισμένους κανόνες (τη μετάφραση του ανταγωνισμού σε αγω- 
νισμό); Κατά την άποψή μου, επί παραδείγματι, το νόημα της 
καθαρής δημοκρατίας σήμερα αποκαλύφθηκε κατά την εκλογή 
του Μπους. Με ποια έννοια; Αν και όλοι γνώριζαν για τις λα
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θροχειρίες στην πολιτεία της Φλόριντα, κανείς i S L  
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IV. ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΓΣ: Εμφανίζεσαι στην ακαδημαϊκή σκηνή γύρω στα τέλη τής 
δεκαετίας τον 1980 και μάλιστα, στον πρόλογό τον για  το 
πρώτο βιβλίο σον, ο Λακ)Λον επαινεί τη σλοβενική σχολή για  
την άρθρωση μιας νέας θεώρησης τον ολοκληρωτισμού.18 Ω 
στόσο, στο πρόσφατο έργο σον - και αναφέρομαι κνρίως στο 
βιβλίο για  τον ολοκληρωτισμό πον έχει κυκλοφορήσει και στα 
ελληνικά19-  παίρνεις κάποιες αποστάσεις από τη λογική και 
την ίδια την έννοια τον ολοκληρωτισμού. Πρόκειται για μια 
ριζική μεταστροφή ή μήπως έχονμε να κάνονμε με δύο δια
φορετικούς ορισμούς τον ολοκληρωτισμού, με δύο διαφορετι
κές διαστάσεις της ανάλνσης, πον οδηγούν σε διακριτές πολι
τικές θέσεις;

SZ: Καταρχάς, είναι αλήθεια ότι σταδιακά άρχισα να γίνομαι 
πολύ καχύποπτος και κριτικός απέναντι σε μια πολύ γενική, 
σχεδόν οντολογική, έννοια του ολοκληρωτισμού (ως μεταφυσι
κού κλεισίματος). Από την άλλη, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι 
σταμάτησα την προσπάθεια ανάπτυξης μιας περισσότερο εναρ
γούς προσέγγισης στη λειτουργία του σταλινισμού, μιας περισ
σότερο εξειδικευμένης ανάλυσης του κομμουνιστικού ολοκληρω-

18. Πρόκειται για τον πρόλογο της ανά χείρας έκδοσης. (Σ .τ.μ.)
19. Zizek S., Μίλησε κανείς για ολοκληρω τισμό επιμ.-προλεγόμενα 

Γιάννης Σταυρακάκης, μτφρ. Βίκυ Ιακώβου, Αθήνα: Scripta, 2002. (Σ .τ.μ.)
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τισμού. Εκείνο που με γοητεύει είναι το πόσο λάθος έχουν όλες 
αυτές οι απλοϊκές περιγραφές που πολλαπλασιάζονται γύρω 
μας. Φυσικά το μεγάλο φιάσκο στο σημείο αυτό, το μεγάλο 
μυστήριο αν προτιμάς, είναι η καθολική ανυπαρξία μιας σοβα
ρής ανάλυσης του σταλινισμού από την πλευρά της Σχολής 
της Φρανκφούρτης. Σε κάθε περίπτωση, ο σταλινισμός παρα
μένει ένα αίνιγμα, πολύ περισσότερο από τον φασισμό. Στην 
περίπτωση του φασισμού διακρίνει κανείς όλα τα, ας πούμε, 
κλασικά χαρακτηριστικά: την προσπάθεια απώθησης του αντα
γωνισμού, την κατασκευή του Εβραίου, την ιδέα της οργανι
κής ενότητας. Η κατανόηση του φαινομένου γίνεται λοιπόν ευ
κολότερη. Ο σταλινισμός, από την άλλη, εξακολουθεί να απο- 
τελεί, σε μεγάλο βαθμό, ένα πραγματικό αίνιγμα, και είμαι 
έτοιμος να ομολογήσω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος ούτε από 
τις δικές μου απαντήσεις μέχρι σήμερα. Όσο για όλες αυτές 
τις δεξιές αναλύσεις του σταλινισμού, που απλώς τον δαιμονο- 
ποιούν, δεν τις βρίσκω και ιδιαίτερα διαφωτιστικές. Το πρό
βλημα δεν είναι ότι είναι αντικομμουνιστικές -δεν με απασχο
λεί αυτό, μου αρέσουν οι οξυδερκείς συντηρητικοί!-, απλώς δεν 
λειτουργούν.

ΓΣ: Σήμερα βέβαια η «Αυτοκρατορία» μοιάζει να είναι η νέα 
λέξη-κλειδί και οι ΗΠ Α υποτίθεται πως ενσαρκώνουν αυτόν 
τον ρόλο...

SZ: Θα έλεγα ότι τελικά το πρόβλημα είναι πως οι ΗΠΑ στην 
πραγματικότητα απέτυχαν να εδραιωθούν ως παγκόσμια Αυτο
κρατορία κυρίως εξαιτίας της αντιφατικότητας των ίδιων των 
πολιτικών τους. Έτσι η κατάσταση παραμένει ακόμα ανοιχτή: 
αν και αρέσκονται σε χειρονομίες που υποτίθεται πως καταδει
κνύουν και ενισχύουν τον ρόλο τους ως παγκόσμιας Αυτοκρα
τορίας, την ίδια στιγμή δεν φαίνονται ικανές να πάρουν από
σταση από τα στενά συμφέροντά τους ως έθνους-κράτους. Ως 
εκ τούτου, ο αγώνας παραμένει ζωντανός αναφορικά με τη 
μορφή που θα λάβει η νέα παγκόσμια τάξη, πράγμα που δημι
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ουργεί ορισμένες ευκαιρίες και για την Ευρώπη. Πρόσφατα μά
λιστα είδαν το φως της δημοσιότητας ορισμένες αμερικανικές 
αναλύσεις που υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη και όχι η Κίνα α- 
ποτελεί τον μεγάλο εχθρό των ΗΠΑ. Με την Κίνα, ισχυρίζον
ται, μπορεί να υπάρξει μια μορφή διπολικής τάξης, αν όμως η 
Ευρώπη αυτονομηθεί, αυτό θα σημάνει το τέλος του αμερικα
νικού ονείρου. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια συγκυρία που θέτει 
το ζήτημα της διαμόρφωσης και εδραίωσης νέων διεθνών κα
νόνων και μιας νέας διεθνούς σταθερότητας. Προφανώς αυτή η 
διαδικασία ενέχει τους κινδύνους της, αλλά δημιουργεί και ευ
καιρίες.

ΓΣ: Είναι όμως η Ευρώπη τελικά ικανή να ακολουθήσει μια  
κατεύθυνση όπως αυτή που περιγράφεις; Επιπλέον , το θέλει 
πραγματικά;

SZ: Όλοι φυσικά απογοητευτήκαμε με τα γεγονότα του πολέ
μου στο Ιράκ. Παρ’όλες τις διαμαρτυρίες, η Ευρώπη δεν κατόρ
θωσε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό όμως μπορεί 
να αποδειχθεί καλό σημάδι. Αποτελεί ήδη σημαντικό βήμα 
όταν κανείς συνειδητοποιεί την αποτυχία του. Με έναν αρνητι
κό τρόπο συνειδητοποιεί και το καθήκον του. Το πρώτο βήμα 
σε κάθε αγώνα δεν είναι η νίκη, αλλά η συνειδητοποίηση μιας 
αποτυχίας. Τπό αυτήν την έννοια εξακολουθώ να πιστεύω ότι η 
Ευρώπη παραμένει στοιχείο-κλειδί, αυτό είναι σχεδόν το δόγμα 
μου. Δεν είμαι μεγάλος θιασώτης της αντίστασης του Τρίτου Κό
σμου. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο σημαντικό εκρηκτικό δυ
ναμικό στις σχέσεις Αμερικής και Τρίτου Κόσμου. Μόνον από 
εκείνο που ονομάζεται Δεύτερος Κόσμος είναι δυνατόν να περι
μένουμε κάποια μορφή αντίστασης. Για να διατηρήσουν η χει- 
ραφετητική πολιτική και η δημοκρατία το ριζοσπαστικό τους 
νόημα, οφείλουν να ενδυναμώσουν τις ευρωπαϊκές συνδηλώσεις 
τους. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα σήμερα.

Η 11η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί τη διάψευση της φιλελεύ
θερης ουτοπίας του τέλους της ιστορίας. Τώρα η κρίση είναι εδώ,
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και παλεύουμε για τους κανόνες. Δεν μπορώ να πω βέβαια ότι 
εμπιστεύομαι απολύτως την Ευρώπη. Εμπειρικά είμαι μάλλον 
απαισιόδοξος. Εκείνο που απλώς ισχυρίζομαι είναι ότι στη συγ
κεκριμένη συγκυρία η Ευρώπη είναι ίσως η μόνη δύναμη που 
είναι σε θέση να αρθρώσει ένα συνεπές εναλλακτικό όραμα. 
Κανείς άλλος δεν φαίνεται σε θέση να κάνει κάτι τέτοιο. Όλοι 
έχουμε τις ελπίδες μας για την Αφρική, για τη Λατινική Αμε
ρική, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια επιτυ
χίας. Για παράδειγμα, είχαν δημιουργηθεί τόσες προσδοκίες 
από το κίνημα των Ζαπατίστας στο Τσιάπας. Τι έγινε τελικά; 
Ο αγώνας τους αισθητικοποιήθηκε. Αποδέχτηκαν δε ένα mo
dus vivendi στη βάση του οποίου ενσάρκωσαν τον ρόλο μιας 
απλής φωνής ηθικής διαμαρτυρίας, η οποία στην πραγματικό
τητα δεν αγωνίζεται πια για την εξουσία. 'Ετσι ενσωματώθη
καν πλήρως στο σύστημα. Γ ι’αυτό όλοι οι φιλελεύθεροι τώρα 
τους υπεραγαπούν.

ΓΣ: Δ εν θα συμφωνούσες όμως ότι η Ευρώπη βρίσκεται πο
λύ κοντά στις Η Π Α, όσον αφορά π .χ . τη μαζική κουλτούρα, 
τα καταναλωτικά πρότυπα, κλπ.;

S& Ναι, αλλά ακριβώς επειδή βρίσκεται τόσο κοντά από συγ
κεκριμένες πλευρές, οι διαφορές-κλειδιά ξεχωρίζουν πολύ περισ
σότερο! Η διαφορά-κλειδί εκρήγνυται μόνο όταν οι υπόλοιπες 
ασήμαντες διαφορές παραμερίζονται. Και δεν είμαι καθόλου 
αντιαμερικανός σε αυτό το σημείο. Εκείνο που παρατηρώ με 
ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί αμερικανοί προοδευτικοί στρέφον
ται τώρα στην Ευρώπη. Ακόμα και ο Ρόρτυ [Rorty] υποστή
ριξε το πρόσφατο άρθρο του Χάμπερμας και του Ντερριντά για 
την Ευρώπη.20 Όλοι συνειδητοποιούν το γεγονός ότι με τη ση
μερινή επεκτατική τάση του αμερικανικού τρόπου ζωής χάνε
ται κάτι σημαντικό, κάτι για το οποίο αξίζει να αγωνιστεί κα

σ20. Βλ. Ντερριντά, Ζ. & Χάμπερμας, Γ ., «Η ώρα της αναγέννησης 
της Ευρώπης», Η  Καθημερινή, Κυριακή 8 Ιουνίου 2003, σσ. 18-19. (Σ .τ.μ.)
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νείς, και αυτό το κάτι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή κληρο
νομιά.

ΓΣ: Εντούτοις, μέχρι σήμερα η ευρωπαϊκή ενοποίηση καί η 
προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας αρθρώθηκαν μέσα από 
έναν εν πολλοίς τεχνοκρατικό, άνευρο λόγο , ανίκανο να κινη
τοποιήσει το πάθος για  ταύτιση με την Ευρώπη.

SZ: Ίσως τα πράγματα να είναι ακόμα χειρότερα. Οποτεδήπο
τε εμφανίζεται μια εκδήλωση πάθους, συνήθως την κινητοποι
εί ένας μάλλον δεξιός αντιαμερικανισμός. Έτσι συνήθως έχου
με να κάνουμε με ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο, σχεδόν φασιστικό, 
ευρωκεντρικό πάθος. Ωστόσο, στο σημείο αυτό τείνω να συμ
φωνήσω με τον Χάμπερμας.21 Οι πρόσφατες και εντυπωσιακές 
αντιπολεμικές διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη ήταν σημάδι πα
θιασμένης κινητοποίησης. Και το νόημά τους δεν περιοριζόταν 
σε μια απλή διαμαρτυρία κατά του πολέμου. Υπήρξε επίσης 
μια συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να 
μας επιβάλουν ένα συγκεκριμένο παγκόσμιο μοντέλο και ότι 
εμείς λέμε ΟΧΙ σε αυτό. Παρ’όλα αυτά δεν είμαι αφελώς αι
σιόδοξος σε αυτό το επίπεδο. Το κάλεσμά μου για την Ευρώ
πη είναι περισσότερο μια πράξη απόγνωσης. Μοιάζει ως το μι
κρότερο κακό. Πολλοί μπορεί να διαφωνούν, αλλά δεν βλέπω 
τίποτε καλύτερο στον ορίζοντα.

ΓΣ: Είσαι συχνά ιδιαίτερα κριτικός απέναντι σε αυτό που 
αποκαλείς «ακαδημαϊκή Αριστερά». Α πό μια σκοπιά βέβαια , 
και εσύ ανήκεις σε αυτήν την ακαδημαϊκή Αριστερά...

SZ: Ναι, ναι...

ΓΣ: Π ώ ς λοιπόν ορίζεις την ακαδημαϊκή Αριστερά και πού 
εντοπίζεις το πρόβλημα με τις θέσεις της;

S2: Από μια κριτική σκοπιά, οφείλω πρώτα να οριοθετήσω γεω

21. Βλ. Ντερριντά & Χάμπερμας, ό.π. (Σ .τ.μ.)
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γραφικά τη στάση μου. Δεν αναφέρομαι τόσο στη γερμανική ή 
τη γαλλική διανόηση, αλλά κυρίως στην αγγλοσαξονική και ει
δικότερα στην αμερικανική ακαδημαϊκή Αριστερά. Για να την 
οριοθετήσω ακόμη περισότερο, στόχος μου είναι η ακαδημαϊκή 
Αριστερά που έχει συνδεθεί με τις λεγόμενες πολιτισμικές 
σπουδές (cultural studies). Στις πολιτικές της παρεμβάσεις, το 
ίδιο το πολιτικό και η οικονομία σιωπηλά εγκαταλείπονται ως 
δόκιμα πεδία στοχασμού και δράσης. Η αναγνώριση των δια
φορών, ο σεβασμός για τους διαφορετικούς πολιτισμικούς, εθνο- 
τικούς, θρησκευτικούς και σεξουαλικούς τρόπους ζωής, καθί
σταται το κεντρικό ζήτημα, ως εάν ο απώτερος ηθικός μας 
ορίζοντας να ανάγεται στον σεβασμό της διαφοράς. Για να το 
θέσω με τους πιο ωμούς όρους, διαφωνώ κάθετα με αυτήν τη 
στάση. Δεν συμφωνώ ότι ο σεβασμός της διαφοράς μπορεί να 
αποτελεί τον απώτερο ορίζοντά μας. Για μένα, με έναν παλιο
μοδίτικο ίσως τρόπο, ο απώτερος ορίζοντας είναι η πάλη και ο 
αγώνας. Κατά τη γνώμη μου, και εδώ συμφωνώ με τον Μπα
ντιού, η διαφορά -με την έννοια της ετερότητας- ακόμα και αν 
τεθεί με τους πιο ριζοσπαστικούς ηθικοθεολογικούς όρους όπως 
συμβαίνει στον Αεβινάς, αποτελεί μια ηθικά ουδέτερη κατηγο
ρία. Αμφιβάλλω ότι χωρίς κάποιο περαιτέρω κανονιστικό πε
ριεχόμενο είναι δυνατόν να παραχθεί μια πολιτική μέσα από τον 
σεβασμό της ετερότητας.

Εκείνο που με ενοχλεί ιδιαίτερα είναι ότι ακόμα και όταν 
αυτή η ακαδημαϊκή Αριστερά ενσωματώνει στον λόγο της μια 
οικονομική διάσταση, αυτή σιωπηρά μεταφράζεται σε ένα ζή
τημα πολιτισμικής διαφοράς. Για να είμαστε δίκαιοι, επί πα- 
ραδείγματι, η αμερικανική ακαδημαϊκή Αριστερά μιλά συχνά 
για τους ισπανόφωνους και τους Μαύρους. Με ποιον τρόπο 
όμως; Ως εάν ο λόγος για τον οποίο τούς εκμεταλλευόμαστε να 
είναι η ετερότητά τους. Με άλλα λόγια, κάτι λείπει εδώ. Αλ
λά, για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, φοβάμαι ότι 
ακόμα και οι πρόσφατες συζητήσεις για τον καπιταλισμό -που 
φαίνεται να πληθαίνουν στο ακαδημαϊκό πεδίο- δεν αρκούν. Γ ί
νονται ήδη αντικείμενο ιδιοποίησης από την ακαδημαϊκή Αρι
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στερά και, ως εκ τούτου, ολόκληρη η ηθικοπολιτική τους αιχ
μή, η ανατρεπτική τους δύναμη, μεταφράζεται σε μια ορισμένη 
υμνολογία του πλήθους, της νομαδικής υποκειμενικότητας.22 
Και εδώ -με έναν περισσότερο λανθάνοντα τρόπο- η πολιτι
σμική διάσταση επανεδραιώνει την κυριαρχία της. Η κεντρική 
ιδέα είναι ότι δεν θα πρέπει να επιδιώκουμε μια σταθερή, πα- 
γιωμένη ταυτότητα, αλλά μια πολλαπλή, μεταλλασσόμενη, νο
μαδική υποκειμενικότητα. Θα μπορούσα μάλιστα εύκολα να φαν
ταστώ την ιδιοποίηση των επιχειρημάτων της Αυτοκρατορίας 
του Χαρντ [Hardt] και του Νέγκρι [Negri] από κάποιον σαν τον 
Χόμι Μπάμπα [Homi Babha]: το βασικό δικαίωμα είναι το δι
καίωμα στην αφήγηση, θα πρέπει να δίνουμε έμφαση στην 
υβριδική ταυτότητα, κ.ο.κ. Το πρόβλημα και πάλι είναι πως 
όλα αυτά ταιριάζουν απόλυτα με τον σύγχρονο καπιταλισμό, και 
όχι μόνον επειδή έχει τη δύναμη να ενσωματώνει τα πάντα. 
Ακόμα και όταν η ακαδημαϊκή Αριστερά επικρίνει την ταυτό
τητα και την οικουμενικότητα, ποιους νομίζει τελικά ότι πλήτ
τει; Δεν νομίζω ότι θίγει τους ηγεμονικούς λόγους της εποχής 
μας. Οι σημερινοί ηγεμονικοί λόγοι όχι μόνο ανέχονται το πλή
θος και την πολλαπλότητα, αλλά ενεργητικά τα παράγουν και 
τα προάγουν. Τπό αυτήν την έννοια, υπάρχει κάτι ιδιαίτερα προ
βληματικό στο επίπεδο αυτό.

ΓΣ: Ό λη η συζήτηση περί πλήθους, ακαδημαϊκής Αριστεράς, 
κλπ. συνδέεται άμεσα με την παλιά ιδέα του ιστορικού υπο
κειμένου. Νομίζεις πως αυτή η συζήτηση εξακολουθεί να εί
ναι σήμερα επίκαιρη; Εκείνο που έχω στο μυαλό μου είναι 
ερωτήματα όπως: ποιος μπορεί να είναι σήμερα ο φορέας τής 
αλλαγής; ποιος είναι σε θέση να αμφισβητήσει την παγκόσμια  
ηγεμονία; Όταν μιλάς για  τον ρόλο της Ευρώπης, ποια δύνα
μη εντός της Ευρώπης είναι σε θέση να ανοίξει τον δρόμο;

S& Για μένα -και εδώ θα ακουστώ λίγο σαν τον Ερνέστο Λα-

22. Βλ. Hardt, Μ. και Negri, Α., Αυτοκρατορία, μτφρ. Νεκτάριος Κα
λαϊτζής, Αθήνα: Scripta, 2002. (Σ.τ.μ.)
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κλάου- τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια περι-γράφουν εκείνους 
που αντιλαμβάνονται την ταυτότητά τους ως ριζικά μετατοπι
σμένη, εξαρθρωμένη. Και νομίζω πως η Ευρώπη έχει υποστεί 
μια μετατόπιση αυτού του είδους. Φορέας της αλλαγής δεν μπο
ρεί παρά να είναι εκείνος του οποίου η ιστορικά δεδομένη ταυ
τότητα ανατρέπεται, έχει εξαρθρωθεί. Τπό την έννοια αυτή, 
σήμερα ο ευρωπαϊκός πολιτισμός -για  να το θέσω με τους πιο 
απλοϊκούς όρους- έχει υποστεί πολύ περισσότερες εξαρθρώσεις 
από τον Τρίτο Κόσμο. Τι αποζητά ο Τρίτος Κόσμος; Αμερικα
νικού τύπου ανάπτυξη με δόσεις τοπικής κουλτούρας. Αυτό λει
τουργεί τέλεια, μπορεί να πραγματοποιηθεί! Το έχουμε δει 
στην Κορέα, στην Ταϊβάν και αλλού. Είναι απόλυτα εφικτό. Ο 
καπιταλισμός μοιάζει με μια ουδέτερη μηχανή που είναι σε θέ
ση να συναρθρώνεται με τις τοπικές κουλτούρες. Τπάρχει ένας 
συγκεκριμένος τύπος υβριδικότητας που λειτουργεί τέλεια ως 
προς αυτό. Στην Ευρώπη, αντιθέτως, η εξάρθρωση είναι πε
ρισσότερο ριζική, και επομένως και οι ελπίδες για αντίσταση 
μεγαλύτερες.

ΓΣ: Α κονγεται σαν να μην πρόκειται απλώς γ ια  ένα ζήτημα 
βίωσης αυτής της εξάρθρωσης, αλλά και δυνατότητας πρόσβα
σης σε συγκεκριμένους πόρους ( συμβολικούς, πολιτισμικούς 
και πολιτικούς) που θα επέτρεπαν την άρθρωση μιας κάποιας 
αντίστασης.

SZ: Η εξάρθρωση για την οποία μιλάμε δεν είναι μια αφηρη- 
μένη εξάρθρωση. Είναι κάτι που λαμβάνει χώρα σε σχέση με 
μια συγκεκριμένη παράδοση, κατάσταση ή κανονιστική δομή. 
Είναι υπό αυτή την έννοια που υποστηρίζω πως η εξάρθρωση 
είναι ισχυρότερη στην Ευρώπη. Από την άποψη αυτή, παραδό- 
ξως, οι Ευρωπαίοι απέχουμε πολύ περισσότερο από τις ΗΠΑ 
από ό,τι, ας πούμε, οι Αφρικανοί. Η κουλτούρα των τελευταί
ων είναι δυνατόν να εγγράφει στο πλαίσιο του εξαμερικανισμέ- 
νου παγκόσμιου καπιταλισμού. Με την Ευρώπη τα πράγματα 
δεν είναι τόσο εύκολα, όπως επίσης και με το Ισλάμ. Ας δού
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με, επί παραδείγματι, τη συνηθισμένη μομφή εναντίον του Ισλάμ, 
ότι δηλαδή δεν επιτρέπει την πραγματική και πλήρη ενσωμά- 
τωση στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
συνδέεται με αρνητικά επακόλουθα όπως ο αντισημιτισμός ή 
και φασιστικού τύπου πολιτικές λύσεις. Από την άλλη όμως, 
ποιος ξέρει; Όλα αυτά παραμένουν ανοικτά. Εκείνο που έχει τη 
μεγαλύτερη σημασία είναι αυτή η ριζική εξάρθρωση. Ομοίως, 
η άνοδος του δεξιού λαϊκισμού στην Ευρώπη -αν και αρνητικό 
φαινόμενο καθ’εαυτήν- σηματοδοτεί και επιχειρεί να απαντήσει 
σε μια συγκεκριμένη εξάρθρωση, στην οποία κάλλιστα μπορεί 
να δοθεί μια διαφορετική -προοδευτική- απάντηση.

ΓΣ: Θα μπορούσαμε επομένως να διαπιστώσουμε ότι μία από 
τις αποστολές μιας ευρωπαϊκής δημοκρατικής Αριστεράς θα 
ήταν να ανταποκριθεί με διαφορετικό τρόπο στις εξαρθρώσεις 
στις οποίες οι νεολαϊκιστές ήδη απαντούν με τον δικό τους βα
θιά προβληματικό τρόπο.

S£: Θα μπορούσε να τεθεί και έτσι. Αν και η κρίση είναι πο
λύ βαθιά. Αν με ρωτάς ποιο συγκεκριμένο πολιτικό μόρφωμα 
θα ήταν σε θέση να φέρει σε πέρας κάτι τέτοιο, δεν θα ήξερα 
τι να σου απαντήσω. Θεωρώ ότι ακόμα και η ευρωπαϊκή αντί
σταση στο Ιράκ σημαδεύτηκε από κάτι βαθιά υποκριτικό. Οι 
Αμερικανοί είχαν δίκιο ότι για να λειτουργήσουν οι κυρώσεις 
του ΟΗΕ έπρεπε να υποστηρίζονται από την απειλή χρήσης 
βίας. Δεν θα πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες σε αυτό το ση
μείο. Για μένα, ολόκληρη η ιστορία του πολέμου της Γιουγκο
σλαβίας ήταν επίσης ένα μεγάλο φιάσκο για την Ευρώπη, που 
παγιδεύτηκε στα ίδια τα βρόμικα παιχνίδια της -οι Γερμανοί 
εναντίον των Γάλλων κλπ. Οι Ευρωπαίοι αποδείχθηκαν απολύ
τως ανίκανοι να βοηθήσουν στη λύση του προβλήματος. Λυπά
μαι πολύ που θα στενοχωρήσω μερικούς, αλλά τώρα η κατά
σταση είναι σχετικά καλύτερη από ό,τι πριν από τους βομβαρ
δισμούς. Στο Κόσοβο επικρατεί σχετική ησυχία, η κατάσταση 
στη Βοσνία έχει σχεδόν εξομαλυνθεί, και στη Σερβία -η  οποία
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από όλες τις πρώην γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες διαθέτει τη με
γαλύτερη δημοκρατική παράδοση και το αντίστοιχο δυναμικό- 
κατόρθωσαν να απαλλαγούν από τον Μιλόσεβιτς. Χωρίς τους 
βομβαρδισμούς, τίποτε από αυτά δεν θα συνέβαινε. Φυσικά, 
στο σημείο αυτό ο μέσος αριστερός θα υιοθετούσε μια κακώς 
εννοούμενη «θέση αρχής» που θα καταδίκαζε απλώς την αμε
ρικανική επέμβαση και τον ιμπεριαλισμό. Εκείνο που με ενο
χλεί εδώ είναι ότι αυτή η υποκριτική στάση υιοθετείται εις βά
ρος κάποιου: δεν πρέπει να ξεχνούμε όλους τους σκοτωμούς και 
τα βασανιστήρια που έλαβαν χώρα και τα οποία δεν συμβαί
νουν πια. Οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές: οι άνθρωποι υπο
φέρουν και δεν είναι τόσο κακό όταν υποφέρουν λιγότερο.

ΓΣ: Α ς  ολοκληρώ σουμε τη συζήτησή μας μ ε  το ζήτημα του 
Χ ριστιανισμού. Έ χεις γράψ ει π ολλά  γ ια  το θέμα αυτό τον τε
λευταίο καιρό ,23 Π οια  είναι ακριβώς η θέση σου αναφορικά με  
τη χριστιανική π ίστη;

SZ: Λοιπόν, οφείλω να ξεκαθαρίσω την άποψή μου. Είμαι άθεος, 
και με βρίσκει απολύτως αντίθετο. 'Οταν μιλάω για τη χρι
στιανική κληρονομιά προσπαθώ πάντοτε να διευκρινίζω ότι ο 
τόπος στον οποίο σήμερα επιβιώνει δεν είναι φυσικά η εκκλη
σία. Εκείνο που πραγματικά με ενδιαφέρει στον χριστιανισμό 
είναι ότι για μένα, όπως και για τον Μπαντιού, ειδικά ο Παύ
λος σημαίνει την εμφάνιση μιας ορισμένης έννοιας χειραφετη- 
τικής συλλογικότητας. Ο Χάιντεγκερ επίσης αναφέρεται στις 
επιστολές του Παύλου ως κάτι που προδιαγράφει την τυπική- 
μορφική δομή ενός ορισμένου οντολογικού συλλογικού ορίζοντα. 
Πρόκειται για μια συλλογικότητα που δεν πρέπει να συγχέεται 
με την παλιά οργανική φυλετική συλλογικότητα, αφού διατρέ
χει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Πρόκειται για μια μαχόμενη 
συλλογικότητα, μια συλλογικότητα της πάλης. Εκείνο που συ

23. Βλ. ιδίως, The Fragile Absolute, Λονδίνο: Verso, 2001, On Belief 
Λονδίνο: Routledge, 2002, και Η  μαριονέτα και ο νάνος, ό.π. (Σ.τ.μ.)
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ναντούμε εδώ είναι η ιδέα -που ενυπάρχει και στον μαρξισμό- 
ότι καθολική αλήθεια υφίσταται, αλλά ότι η αλήθεια αυτή εί
ναι προσιτή μόνο από μια μερική, στρατευμένη σκοπιά. Η αλή
θεια και η ανάληψη μιας θέσης δεν αλληλοαποκλείονται. Αυτές 
ακριβώς τις ιδέες της εξισωτικής κοινότητας και της στρατευ- 
μένης αλήθειας βρίσκω ιδιαίτερα σημαντικές. Επιπλέον, φυσι
κά, μεγάλη σημασία έχει και εκείνο που θα περιέγραφα ως τον 
υλιστικό πυρήνα της ανα-γέννησης μέσω της πίστης, που ση
μαίνει ότι ένα νέο ξεκίνημα, μια τομή είναι δυνατή. Δεν μας 
δεσμεύει πια η παλιά λογική τού κάρμα, των πράξεων του πα
ρελθόντος που μας ακολουθούν. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι 
που με ενδιαφέρουν στον χριστιανισμό.

Ασφαλώς, σε ένα περισσότερο φιλοσοφικό επίπεδο, εκείνο 
που είναι κομβικό είναι ότι αυτή η ιδέα της τομής, της διαφο
ράς, μετατίθεται στην καρδιά του ίδιου του Θεού -όπως υπο
στηρίζει ο Τσέστερτον [Chesterton], ο χριστιανισμός είναι η μό
νη πίστη στην οποία ο ίδιος ο Θεός φλερτάρει στιγμιαία με τον 
αθεϊσμό όταν βρίσκεται στον σταυρό. Αυτή η ιδέα του ριζικού 
κενού, του ανταγωνισμού, δεν εντοπίζεται μόνο ανάμεσά μας ή 
ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό, αλλά μετατίθεται και στον ίδιο 
τον Θεό. Τέλος, ας σκεφτούμε και το εξής: πως είναι δόκιμο 
να προσεγγίζουμε την ιουδαϊκή απόρριψη της εικόνας; Μου πή
ρε πολύ καιρό να το καταλάβω. Δεν έχει απλώς να κάνει με 
τη γνωστική μυστικιστική θέση ότι ο Θεός είναι πέρα από κά
θε εικόνα. Όχι, το αληθινό της νόημα -και εδώ ο Λεβινάς έχει 
δίκιο- είναι ότι δεν πρέπει να απεικονίζουμε τον Θεό όχι επει
δή είναι μη αναπαραστάσιμος, αλλά επειδή ο μόνος τόπος όπου 
οφείλουμε να παλεύουμε για τον Θεό είναι η κοινωνική ζωή, η 
κοινωνική ηθική. Τπό αυτή την έννοια, το απώτερο μήνυμα του 
χριστιανισμού είναι αυτή η τυπική δομή που αποδίδει προνο
μιακή θέση στη χρονικότητα ως εκρηκτικό άνοιγμα ελευθερίας 
(ενάντια στην αιωνιότητα, το πιο αποπνικτικό και τρομακτικό 
πράγμα που μπορεί να φανταστεί κανείς), δίνει έμφαση στη 
συγκεκριμένη στρατευμένη δικαιοσύνη (ενάντια στην οικουμε
νική ηθική της κοσμικής δικαιοσύνης), συγκροτεί μια εξισωτι-
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κή συλλογικότητα και αναδεικνύει τη δυνατότητα μιας τομής. 
Αυτό είναι λοιπόν που με ενδιαφέρει, ιδίως επειδή εκείνο που 
μοιάζει να επικρατεί τώρα ως η νέα ηθική -η  οποία μάλιστα 
ταιριάζει καλύτερα και στον παγκόσμιο καπιταλισμό- ενέχει 
μια επιστροφή στον γνωστικισμό. Δεν χρειάζεται φυσικά να εί
ναι άμεσα γνωστικισμός, αλλά μπορεί να παρουσιάζεται και ως 
αναζήτηση της εσωτερικής αλήθειας, ως επανανακάλυψη και 
πραγμάτωση του αληθινού εαυτού μας, κ.ο.κ. Απέναντι σε αυ
τή τη λαίλαπα η χριστιανική κληρονομιά αποκτά ιδιαίτερη ση
μασία. Εντούτοις, στην καλύτερη σταλινική παράδοση, μπορώ 
να δεχτώ μόνο τρεις χρήσεις για μια εκκλησία: χώρος αποθή
κευσης σιτηρών, πολιτιστικό κέντρο ή μουσείο θρησκευτικού 
τρόμου!

ΓΣ: Σ ε ευχαριστώ πάρα πολύ .

SZ: Και εγώ σε ευχαριστώ.

Μετάφραση-επιμέλεια: Γιάννης Σταυρακάκης
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