Minima Melancholia: περφόρμανς
συναισθηματικών αρνήσεων,
υπομνήσεων και υπολειμμάτων

ηέηνησλ άζρεκσλ ζπλαηζζεκάησλ; Πνηνο άκεζνο θαη
ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο θαη ρξφλνο επηβάιιεη ηελ
άξλεζε; Κε πνηνπο ηξφπνπο ην γξάςηκν γηα ηε
κειαγρνιία (εθφζνλ απηφ ην θείκελν δελ κπνξεί λα
είλαη κηα θξαπγή), ή πην ζπγθεθξηκέλα ε επηζπκία
γηα πεξηνξηζκφ ηεο ζεκαζίαο ηεο, πεξηπιέθεηαη απφ
ην γεγνλφο φηη ην αληηθείκελν κειέηεο κπνξεί λα
πξνζεγγηζηεί κφλν κέζσ ηεο αλακφριεπζεο
ππνθεηκεληθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία κε ηε
ζεηξά ηνπο είλαη αξλεηηθά;
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Απηή ε απξνκειέηεηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε,
επξηζθφκελε ζπλερψο ππφ αίξεζε, εθθηλεί απφ ηελ
πεπνίζεζε φηη νη δηαζεηηθέο (affective) απνθξίζεηο
δηακνξθψλνπλ θαη ηηο ζεσξεηηθέο. Σνχην πξνθχπηεη
ζην ηζηνξηθά θνξηηζκέλν πεδίν φπνπ ηα φξηα
αλάκεζα ζην ππνθεηκεληθφ θαη ζην αληηθεηκεληθφ
έρνπλ απνζηαζεξνπνηεζεί. Δπνκέλσο, θαζψο
απνπεηξάηαη λα θαηαπηαζηεί κε ηα παξαπάλσ
εξσηήκαηα, ην παξφλ δνθίκην ζα αλακεηξεζεί κε
ηνπο επίκνλνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο «ε
ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαζψο
κνηάδεη λα ππνζθάπηεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ σο
αληηθεηκέλνπ ςλιστικήρ έξεπλαο, ζπλεπάγεηαη
δπζθνιίεο γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ζεσξεηηθνχο.»4 Ζ
ηάλ Λγθάη ζπλερίδεη:

Σν ελ ιφγσ θείκελν πξέπεη λα μεθηλήζεη λα κηιά γηα
ζπλαηζζήκαηα πεξί ζπλαηζζεκάησλ,
αλαγλσξίδνληαο φηη νη παξαθάησ ζθέςεηο, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο «λα κηιήζνπλ άκεζα γηα ην
άκεζν»1, αλαδχνληαη απφ κηα ρξνληθφηεηα θαη κηα
ππνθεηκεληθφηεηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαξθή
δηαδηθαζία άξζεο. Σν ξίζθν εδψ έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη απηέο νη ξένπζεο ζπλαηζζεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο ζπιιακβάλνληαη κέζσ ησλ λφκσλ ηεο
γξαθήο. Παξφια απηά, έρνληαο επίγλσζε ηεο
πξνεηδνπνίεζεο ηνπ Αληφξλν ζηελ αθηέξσζή ηνπ
ζην Minima Moralia πεξί ηεο «ζπλελνρήο φισλ
απηψλ πνπ έξρνληαη θαηά πξφζσπν κε αλείπσηα
ζπιινγηθά γεγνλφηα θαη κηινχλ γηα αηνκηθά
ζέκαηα…»2, δελ κπνξψ, θαζψο γξάθσ, θαη
αλαδεηψληαο αθφκε ηνλ τπόπο γηα λα γξάςσ πεξί
κειαγρνιίαο, λα βξσ θάπνηνλ ηξφπν γξαθήο πνπ λα
κελ μεθηλά απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη
εξαιτίαρ ησλ ζπιινγηθψλ γεγνλφησλ. Θάπνηα απφ ηα
βαζχηεξα απφ απηά πνπ μεπήδεζαλ θαζψο έιαβα
ηελ πξφζθιεζε γηα έλα θείκελν κε ζέκα ηε
κειαγρνιία, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πεξθφξκαλο, ήηαλ
ζπκφο, απφγλσζε, εθλεπξηζκφο, απνγνήηεπζε. Ζ
απφπεηξα γξαθήο κε ζέκα ηελ αξλεηηθή
ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε πνπ νλνκάδεηαη
κειαγρνιία, ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη
ρψξν, έθεξε ζηελ επηθάλεηα κηα ζεηξά
ζπλαηζζεκάησλ ηα νπνία ε ηάλ Λγθάη νλνκάδεη
«άζρεκα».3 Ση ζεκαίλεη λα εθθηλείο απφ ην βίσκα
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«θνηλσληθά», φπσο είλαη νη ζεζκνί θαη νη
ζπιινγηθέο πξαθηηθέο, πνπ έρνπλ απνηειέζεη ηα
πην παξαδνζηαθά αληηθείκελα ηζηνξηθηζηηθήο
θξηηηθήο (θάηη πνπ ν Ράηκνλη Γνπίιηακο ήηαλ
ίζσο ν πξψηνο πνπ επηζήκαλε ζηελ αλάιπζή
ηνπ
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κε
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ησλ
ζπλαηζζεκάησλ»), θαη είλαη ηφζν «πιηθά» φζν
θαη ηα γισζζηθά ζεκεία θαη νη ζεκαζίεο, πνπ
έρνπλ
απνηειέζεη
ηα
πην
παξαδνζηαθά
αληηθείκελα ηνπ ινγνηερληθνχ θνξκαιηζκνχ.
Παξφηη ην ζπλαίζζεκα δελ είλαη αλαγψγηκν
ζηνπο ζεζκνχο, ηηο ζπιινγηθέο πξαθηηθέο ή ηηο
γισζζηθέο ζεκαζηνδνηήζεηο, είλαη σζηφζν ζηνλ
ίδην βαζκφ θνηλσληθά παξφλ…5

Θαζψο ζπλαηζζαλφκαζηε θαη δηαηζζαλφκαζηε ηνλ
δξφκν καο κέζα ζηνλ θφζκν, ηα θνηλσληθψο
πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη νη αηζζεηεξηαθέο
ηνπο πνιιαπιφηεηεο κάο θαζνξίδνπλ. Ωζηφζν, ζην
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κέηξν πνπ ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη κεηαβαηηθέο
δηαδηθαζίεο, αθαλφληζηα πεξάζκαηα πνπ δελ
ππάξρνπλ ζε απνκφλσζε απφ άιια παξνδηθά
ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη
εμίζνπ θαζνξηζηηθά, ε αθαζνξηζηία εληείλεηαη. ην
παξφλ, κε ελδηαθέξνπλ νη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο
απηνί νη ζπζρεηηζκνί δηακνξθψλνπλ ππνθεηκεληθέο
θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο, θαζψο θαη πψο απηέο κε ηε
ζεηξά ηνπο απειεπζεξψλνπλ δπλάκεηο πνπ
επεξεάδνπλ πνηθίινπο δηαζεηηθνχο ηφπνπο. Πψο
ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηε κειαγρνιία πνπ
γελλήζεθαλ εληφο κηαο ζεκαίλνπζαο αθήγεζεο
ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα θαη σο θχκαηα άκνξθσλ
εληάζεσλ. Πψο ε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλαξκνγή
απηψλ ησλ ζπλσζνχκελσλ δπλάκεσλ, πνπ
ηαπηφρξνλα γελληνχληαη θαη βαζίδνληαη ζε δηαζεηηθή
αθαζνξηζηία, ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ
πνιηηηθή δξάζε θαη ηελ πεξθφξκαλο. Οκνίσο κε ηελ
Λγθάη ρξεζηκνπνηψ εδψ ηνπο φξνπο «αίζζεκα» θαη
«ζπλαίζζεκα» (affect θαη feeling) αδηαθνξνπνίεηα,
παξφηη αλαγλσξίδσ αλάκεζά ηνπο κηα «ηξνπνινγηθή
δηαθνξά βαζκνχ, παξά κηα κνξθηθή δηαθνξά
πνηφηεηαο ή είδνπο». ε απηφ ην πιαίζην
αλαδεηθλχεηαη ε „πνιηηηθή ηνπ αηζζήκαηνο‟ (politics
of affect). Ζ Λγθάη ελδηαθέξεηαη λα δεη πψο ηα
ειάζζνλα άζρεκα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαιχεη, φπσο
ν εθλεπξηζκφο, ν θζφλνο, ην άγρνο θαη ε
«αθαηαιιειφηεηα απηψλ ησλ αδχλακσλ
ζπλαηζζεκάησλ γηα δπλακηθή ή κε δηθνξνχκελε
δξάζε», αληηηηζέκελα ζε πην δπλαηά αηζζήκαηα
φπσο ν θφβνο ή ε νξγή, κπνξνχλ ηειηθά λα καο
βνεζήζνπλ λα κειεηήζνπκε ζπιινγηθέο θαη
αηνκηθέο «θαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ
κπινθαξηζκέλε ή παξαθσιπκέλε δξάζε».6 Σα
ζπλαηζζήκαηα πνπ εγείξνληαη ζε ζρέζε κε ηελ
κειαγρνιία είλαη πάληα ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηελ πνιηηηθή θαη ηελ πεξθφξκαλο.

ζπλερψο κεηαβαιιφκελα ζπλαηζζήκαηα, φπσο
ελζνπζηαζκφο, απνγνήηεπζε, πηθξία, πηζαλφηεηα,
παξαίηεζε θαη ιαρηάξα ζπλσζνχληαη θαη
πνιιαπιαζηάδνληαη, επηδεηψληαο άξζξσζε θαη
αλαπαξάζηαζε. Δπίκνλεο πξαθηηθέο ζηε
ζπιινγηθφηεηα, ζηελ νηθνδφκεζε εθρχνπλ θαη
δηαπξαγκαηεχνληαη, θαηνηθνχλ θαη θαηνηθνχληαη απφ
ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία αλαθχπηνπλ «ζην κέζν
κηαο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο: ζηελ ηθαλφηεηα λα
επελεξγείο θαη λα είζαη δέθηεο επελέξγεηαο», φπσο
γξάθνπλ νη Γθξέγθνξη ηγθγνπφξζ θαη Κειίζα
Γθξεγθ.7 Απηέο «νη δπλάκεηο θαη νη δπλάκεηο
ζπλάληεζεο»8 ζεκαηνδνηνχλ ην πψο ην ζψκα καο
αλήθεη ή δελ αλήθεη ζηνλ θφζκν κέζσ δηαξθνχο
αγψλα, επηηέιεζεο, δξάζεο, κεηακνξθψλνληαο
εαπηφλ ζε θνηλφ θηήκα εληφο ηνπ κε θνηλνχ.
πλππάξρνληαο κε ζηφρν κηα ξηδνζπαζηηθή αιιαγή,
πξνζπεξλψληαο ηπθιέο γσλίεο, ςάρλνληαο
θαηαθχγην απφ ηα ρεκηθά κέζα ζε ζηνέο,
βνεζψληαο ν έλαο ηνλ άιιν λα θηάζνπκε ζε απηφ
πνπ είλαη εδψ, αιιά φρη αθφκε.
Έληνλεο δπλάκεηο θαη δπλάκεηο ζπλάληεζεο θαζψο
θαη νη αληερήζεηο ηνπο αθζνλνχλ ζηελ ειιεληθή
δεκφζηα ζθαίξα. πλαηζζήκαηα θαη δξάζεηο,
άζρεκα ή φρη θαη ηφζν άζρεκα, εθιχνληαη απφ ηηο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε βηψλνληαο ζεηξέο
θξηρηψλ ζρεκαηηζκψλ δηακέζνπ πνιιαπιψλ θαη
αζρεκάηηζησλ γίγλεζζαη. Κφιηο πξηλ απφ ιίγεο
κέξεο, ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2013, ν Έιιελαο
Πξσζππνπξγφο ακαξάο έθιεηζε, ρσξίο
πξνεγνχκελε δηαπξαγκάηεπζε ή πξνεηδνπνίεζε,
ηελ Δζληθή Ραδηνηειεφξαζε ΔΡΣ θαη φια ηα ηκεκάηά
ηεο, απνιχνληαο κε κηα θίλεζε φινπο ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηεο. Απηή ε ρσξίο πξνεγνχκελν
ελέξγεηα (ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Θνηλνβνπιίνπ θαη
κε ηε δηαθνπή ηνπ ζήκαηνο λα γίλεηαη ζπλνδεία
αζηπλνκίαο) δηθαηνινγείηαη σο έλα αλαγθαίν κέηξν
ιηηφηεηαο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε αξλείηαη
λα απνθεξχμεη ξεηά ηνλ ξαηζηζκφ θαη λα πεξάζεη
έλα λέν αληη-ξαηζηζηηθφ λνκνζρέδην ζηε Βνπιή.
Βαζηθά γίλεηαη πιένλ θαλεξφ φηη ε Λέα Γεκνθξαηία
κπνξεί λα είλαη αλνηρηή ζε κηα ζπκκαρία κε
θνηλνβνπιεπηηθά κέιε ηεο λενλαδηζηηθήο Υξπζήο

ήκεξα, αληηκεησπίδνπκε ή/θαη παξάγνπκε πνιιέο
παξαθσιπκέλεο θαηαζηάζεηο. πλαληνχκε δηαξθψο
ζπιινγηθά αδηέμνδα, ζπγθξνχζεηο, νξκέο,
εζσηεξηθφηεηεο, θσλέο, επηζπκίεο. Θαζψο
νξγαλψλνπκε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο δξάζεηο καο,
αλαθχπηνπλ θνηλά ζπλαηζζήκαηα, λεθειψδε ζηάδηα
ηαπηφρξνλεο ειπίδαο θαη απνζάξξπλζεο. Δληφο
κνλαδηθψλ „γεληθψλ ζπλειεχζεσλ‟ κνλαδηθνηήησλ,
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Απγήο (απηή ηε ζηηγκή ηξίην θφκκα ζηηο εζληθέο
ζθπγκνκεηξήζεηο) εάλ απηφ εγγπάηαη ηελ εμνπζία
ζηηο επφκελεο εθινγέο.

επηθπξσκέλνπ θαζηζηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ
πεξηπνιεί ηνπο δξφκνπο θαη ηε Βνπιή.
Απέλαληη ζε ηέηνηεο εμειίμεηο δηαζέηνπκε ιίγν ρξφλν
γηα δηζηαγκνχο θαη κειαγρνιηθέο ελαηελίζεηο.
Πξέπεη λα ζηξαθνχκε αιιά θαη λα αληηζηαζνχκε
ζην γεγνλφο φηη κηα ζεηξά απφ ηζηνξηθέο ήηηεο,
πξνδνζίεο, ζθάικαηα θαη θέξδε πξνο φθεινο ηνπ
θαζηζκνχ δεκηνπξγνχλ κηα Αξηζηεξά πνπ αθφκε
βξίζθεη ρξφλν λα ζξελεί. ην βηβιίν ηεο Ο
Κομμοςνιστικόρ Οπίζονταρ ε Σδφληη Ληηλ αζρνιείηαη
κε απηφ πνπ ε Γνπέληη Κπξάνπλ απνθαιεί
αληίζηαζε ζε κηα «αξηζηεξή κειαγρνιία»,
αλαγλσξίδνληαο ζε απηήλ ηελ ηδέα ηε δπλαηφηεηα
ελφο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο θνκκνπληζηηθήο
επηζπκίαο ζην παξφλ. Ζ Ληηλ σζηφζν αζθεί θξηηηθή
ζηε δηάγλσζε ηεο Κπξάνπλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ε «αξηζηεξή κειαγρνιία» ηνπ Βάιηεξ Κπέλγηακηλ
αθνξά απιά ηε ζπλζήθε ηνχ λα είλαη θαλείο
πξνζθνιιεκέλνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή
αλάιπζε θαη ζε έλα ηδαληθφ ή αθφκε θαη ζηελ
απνηπρία ηνπ. Κέζα απφ κηα επαλαλάγλσζε ηνπ
άξζξνπ «Κειαγρνιία ηεο Αξηζηεξάο» πνπ έγξαςε ν
Κπέλγηακηλ ην 1931 σο θξηηηθή ζηελ πνίεζε ηνπ
Έξηρ Θέζηλεξ, ε Ληηλ ππνζηεξίδεη: «ε πξνζέγγηζε
ηνπ Κπέλγηακηλ ηεο κειαγρνιίαο ηεο Αξηζηεξάο
ππνλνεί κηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο απψιεηα: ηελ
πξνδνζία ησλ επαλαζηαηηθψλ ηδαληθψλ…».10
Θεσξψληαο έηζη ηνλ θνκκνπληζκφ σο έλα
«απσιεζζέλ αληηθείκελν» γηα ηελ κειαγρνιηθή
αξηζηεξά, ε Ληηλ κέζα απφ ην «Πέλζνο θαη
Κειαγρνιία» ηνπ Φξφηλη επηρεηξεί λα εκβαζχλεη ηελ
αλάιπζε ηεο πάλσ ζηηο „δνκέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ‟
ηεο Αξηζηεξάο. Γηα ηελ Ληηλ, ε γλσζηή
δηαθνξνπνίεζε ηνπ Φξφηλη κεηαμχ πέλζνπο θαη
κειαγρνιίαο, φπνπ ην πέλζνο κπνξεί ελ επζέησ
ρξφλσ λα απνθφςεη ηνλ πελζνχληα απφ ην
απσιεζζέλ αληηθείκελν ελψ ε κειαγρνιία είλαη ε
επίκνλε πξνζθφιιεζε ζε απηφ πνπ έρεη απσιεζζεί,
θσηίδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε
κειαγρνιηθή πξνζθφιιεζε ηεο Αξηζηεξάο θαη ε
ηαχηηζε κε ηνλ εαπηφ ηεο σο απσιεζζέλ
αληηθείκελν νδεγεί ζηελ εζσηεξίθεπζε θαη ζηελ
αλαηξνθνδφηεζε ηεο ίδηαο ηεο πξνζθφιιεζεο. Ζ
Ληηλ δίλεη έκθαζε «ζηνλ ζπκβηβαζκφ ηνπ αξηζηεξνχ

Σελ ίδηα ζηηγκή, ζηελ άιιε άθξε ηνπ Αηγαίνπ, νη
πνιίηεο ζηελ Σνπξθία αληηκεησπίδνπλ απηφεηνη
αληιίεο λεξνχ ππφ πίεζε, ρεκηθά, μχιν, ιαζηηρέληεο
ζθαίξεο θαη δαθξπγφλα εδψ θαη 22 εκέξεο ηψξα.
Απηφ πνπ μεθίλεζε ζηηο 28 Καΐνπ 2013 σο
παξέκβαζε κηαο κηθξήο νκάδαο αθηηβηζηψλ πνπ
ζεψξεζαλ φηη πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπλ έλα πάξθν
ζην Ίζηαλκπνπι, θιηκαθψζεθε ζε κηα πιαηεηά
δηακαξηπξία ελάληηα ζε κηα απηαξρηθή,
θνληακεληαιηζηηθή, λενθηιειεχζεξε θπβέξλεζε.
Θαζψο καο θπξηεχεη ε θφπσζε, θνηηάκε πέξα απφ ηε
ζάιαζζα ζηελ Σνπξθία θαη πέξα απφ άιιεο
ζάιαζζεο (κηαο πνπ απηή ηε ζηηγκή θαη ε Βξαδηιία
νξζψλεη αληη-θαπηηαιηζηηθή θσλή), πξνο άιια πεδία
αγψλα θαη πξνο ζάιαζζεο αγσληζηηθήο Ηζηνξίαο, γηα
λα αληιήζνπκε έκπλεπζε, καζήκαηα, ζπλαηζζήκαηα
αιιειεγγχεο θαη θνηλνηηθφηεηαο, επξηζθφκελνη
ζήκεξα, ζηελ Διιάδα αληηκέησπνη κε ην αδηαλφεην.
Απηή ε εμάληιεζε, λνκίδσ, απνξξέεη απφ κηα ζεηξά
επίκνλσλ θηλήζεσλ πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα: νη εμεγέξζεηο ηνπ 2008, ε
θαηάιεςε ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο, νη
δηαδειψζεηο ελάληηα ζηα κέηξα ιηηφηεηαο θαη
ηδησηηθνπνίεζεο, νη καδηθέο γεληθέο απεξγίεο, νη
θαηαιήςεηο ζε παλεπηζηήκηα, λνζνθνκεία,
εξγνζηάζηα, ζέαηξα, ζρνιεία θαη εγθαηαιειεηκκέλα
θηήξηα, νη απηνζρέδηεο ζπλειεχζεηο ζηηο γεηηνληέο
θαη ηα δίθηπα ππνζηήξημεο, νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο
αληαιιαγήο θαη αμηψλ. Θη φκσο, φπσο έγξαςε
θάπνηε ε Ρφδα Ινχμελκπνπξγθ, είκαζηε εμίζνπ
ελήκεξνη θαη ζρεηηθά κε κηα ζεηξά ηζηνξηθέο ήηηεο
θαη «ηελ αληίθαζε, ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο
επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο, κεηαμχ ηεο απνζηνιήο
πνπ ηίζεηαη κε επίηαζε θαη ηεο απνπζίαο θάζε
πξνυπάξρνπζαο ζπλζήθεο πξνο εθπιήξσζή
ηεο…».9 Έλαο ζσξφο απφ εκπφδηα γίλνληαη ινηπφλ
ηα πξναπαηηνχκελα θαη ηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή.
Ζ ησξηλή καο εμάληιεζε κπνξεί φκσο θαη λα
νθείιεηαη ζην ζνθ θαη ηε ζπλεπαγφκελε ακεραλία
πνπ πξνθαιεί ε αζχιιεπηε άλνδνο ελφο θξαηηθά

9
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Rosa Luxemburg: “Order Prevails in Berlin”, http://
www.marxists.org/ archive/luxemburg/ 1919/01/14.htm

Jodi Dean: The Communist Horizon (Pocket Communism),
Λέα Τφξθε 2012, ζει. 170.
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κειαγρνιηθνχ», ν νπνίνο κε ηα ιφγηα ηνπ
Κπέλγηακηλ ππνθχπηεη ζε «απηαξέζθεηα θαη
κνηξνιαηξία» πνπ θαηαιήγνπλ ζηε «κεηακφξθσζε
ηνπ πνιηηηθνχ αγψλα απφ κηα επηηαθηηθή απφθαζε
ζε έλα αληηθείκελν εδνλήο, απφ έλα κέζν
παξαγσγήο ζε έλα πξντφλ θαηαλάισζεο.»11 Απηέο
νη ζρέζεηο κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ σο «βάλαπζα
νπηηκηζηηθέο», φπσο γξάθεη ε Ινξίλ Κπέξιαλη. Ο
„βάλαπζνο νπηηκηζκφο‟ είλαη απηφο «ν αληηθαηηθφο
δεζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε πξνζθφιιεζε ζε έλα
αληηθείκελν θξαηά θάπνηνλ ζηε δσή ελψ ηελ ίδηα
ζηηγκή απηφ ην αληηθείκελν απνηειεί ηξνρνπέδε
ζηελ εμέιημή ηνπ».12 Θαηά παξφκνην ηξφπν κε ηελ
θξηηηθή ηεο Ληηλ φζνλ αθνξά ηε ζπιινγηθή
κειαγρνιηθή πξνζθφιιεζε ζηνλ θνκκνπληζκφ σο
απσιεζζέλ αληηθείκελν, ε έλλνηα ηεο Κπέξιαλη γηα
ην „βάλαπζν νπηηκηζκφ‟ ππνγξακκίδεη φηη απηφ πνπ
πξνέρεη είλαη ην πψο ζρεηηδφκαζηε κε ηα
αληηθείκελα, φρη νη πνηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ
θαζαπηψλ, αιιά «πψο καζαίλνπκε λα είκαζηε ζε
ζρέζε», φηη ην αληηθείκελφ καο είλαη ζρέζε. Ζ Ληηλ
αλαδεηθλχεη ην θαηλφκελν ησλ θηλεκάησλ Occupy
σο ζρέζεηο, νη νπνίεο επηηεινχλ κηα ξήμε, κηα
δηαθνπή ζηε κειαγρνιηθή παξαίηεζε ζην αδήξηην
ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Κηιψληαο εληφο ηνπ
ακεξηθαληθνχ ζπγθείκελνπ, ε Ληηλ εθθξάδεη ηελ
επηζπκία ηεο γηα κηα νξγαλσκέλε Αξηζηεξά, ηελ
νπνία νη θηλεηνπνηήζεηο θαη νη ζπλειεχζεηο
απέηπραλ λα δεκηνπξγήζνπλ.

ηεο ζχκβαζεο, ην ίδην ην έξγν ηεο πιαηείαο θαζψο
εμειηζζφηαλ, ηελ ηπραηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
απνπζία ελφο πξντφληνο, ηελ παξνληηθφηεηα ηεο
ζηηγκήο. Θαζψο απηά γίλνληαλ νξαηά, ε
ελζηηθηψδεο δη-αίζζεζε ηνπ θαηλνχξηνπ
επαπμήζεθε. Κνπ έθαλε σζηφζν επίζεο εληχπσζε
θαη ην πψο ε γιψζζα πνπ επηδεηνχζε λα μερπζεί
νξκεηηθά απφ απηφ ην άκνξθν, αθέθαιν θφξνπκ
ζπρλά παγησλφηαλ ηειηθά ζε απηήλ ηελ Κπαηιεξηθή
έλλνηα ηνπ „παξαζεηηθνχ πεξηνξηζκνχ‟. Ιφγνο θαη
επηηνληζκνί θάλεθαλ λα ππαθνχνπλ ζηνπο ίδηνπο
απηνχο ζεζκνχο πνπ επηδεηνχζαλ λα απνδνκήζνπλ
θαη λα αλακνξθψζνπλ. Θη φκσο, ηελ ίδηα ζηηγκή,
κέζα ζηε ζπλέιεπζε, έηζη φπσο φινη επηρεηξνχζακε
λα βξνχκε ηξφπνπο λα κηιήζνπκε, ππήξρε δηάρπηνο
θαη απηφο ν πάληα παξψλ ηξφκνο ηεο δπλαηφηεηαο.
Ζ απηνζρέδηα, ε εθ ηνπ πξνρείξνπ ζπλέιεπζε ηνπ
πληάγκαηνο θαη νη εθαηνληάδεο ζπλειεχζεηο ζηηο
γεηηνληέο πνπ αθνινχζεζαλ είλαη πεξθφξκαλο
αγνξαθηιίαο, φπσο θαη ε ιατθή ζπλέιεπζε πνπ
ζρεκαηίδεηαη επί ηνπ παξφληνο κπξνζηά απφ ηηο
θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΡΣ. Απηέο είλαη
θαίξηεο θαη αλαπφθεπθηεο ζηηγκέο θαη ρψξνη πνπ
καο πξνζθέξνπλ ηξφπνπο λα (επη)θνηλσλήζνπκε
ελψ αθφκε ςάρλνπκε ηε γιψζζα καο, κηιψληαο
ζηελ ηζηνξία θαη ην κέιινλ. Οθείινπκε λα
απαξλεζνχκε ηελ απηαξέζθεηα θαη ην ζπκβηβαζκφ
φηαλ ηέηνηνπ είδνπο ξήμεηο θαλεξψλνληαη
απαηηψληαο πεξαηηέξσ ζπγθξφηεζε απφ εκάο θαη
κέζσ εκψλ. Οθείινπκε λα απαξλεζνχκε ην
βνχιηαγκα ζηελ „αξηζηεξή κειαγρνιία‟ εάλ ζέινπκε
αθφκε λα βξνχκε, γηα λα παξαζέζνπκε ηνλ Φξελη
Κφηελ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ παξαζέηεη ηνλ
Λαζάληει Καθί, «new words, new worlds».13

Ζ πξνζθφιιεζε ζε έλα ζηαζεξφ ηδαληθφ,
απνηέιεζκα κηαο ηάζεο πνπ αλαπνιεί αιιά δελ
κπνξεί λα κνξθνπνηήζεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε ζρέζε κε
ηηο επείγνπζεο αλάγθεο ηνπ εδψ θαη ηψξα, είλαη
κάιινλ ππαξθηή ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή Αξηζηεξά.
Απηή ήηαλ αθξηβψο ε αίζζεζε πνπ είρα φηαλ
παξαβξέζεθα ζηελ απηνζρέδηα ιατθή ζπλέιεπζε
πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο ην
θαινθαίξη ηνπ 2011, κηα θαηάιεςε πνπ κε ηε ζεηξά
ηεο ήηαλ θαηεηιεκκέλε απφ ηδηαηηεξφηεηεο,
ηδηνηππίεο θαη ηζηνξηθά δεηήκαηα ηεο ειιεληθήο
Αξηζηεξάο. Πεξηθεξφκνπλ ζε κηα αγοπά ηνπ 21νπ
αηψλα φπνπ θαλείο κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη ηελ
εππιαζηφηεηα θαη ην εθήκεξν ηνπ ζπγθείκελνπ θαη

Ήηαλ Κάηνο ηνπ 2013, αθξηβψο δχν ρξφληα κεηά
ηελ θαηάιεςε ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο, φηαλ
αλέβεθα κε ην αζαλζέξ ζηνλ ηέηαξην φξνθν ελφο
κηθξνχ δηακεξίζκαηνο κηαο πνιπθαηνηθίαο ζην
θέληξν ηεο Αζήλαο. Υακειά θαζίζκαηα,
ζηξηκσγκέλα ζηε ζεηξά κπξνζηά απφ έλαλ ηνίρν,
αηέληδαλ ηελ αλνηρηή θνπδίλα, ην θαζηζηηθφ θαη ηε
γπάιηλε πφξηα ηνπ κπάληνπ. Θαζίζακε θάησ φζν

11

13

.π., ζει. 162-163.
http://societyandspace.com/2013/03/22/interview-withlauren-berlant/

Fred Moten: “Black Mo‟nin”, ζην: Loss: the Politics of
Mourning, David L. Eng, David Kazanjian (επηκ.), Κπέξθιετ
2003, ζει. 73.
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κπνξνχζακε πην καδεκέλνη θαη πεξηκέλακε λα
αξρίζεη ε πεξθφξκαλο. Λεθξνί ινγνηέρλεο ζε κηα
θαζκαηηθή ζεηξά απφ καπξφαζπξεο εηθφλεο
θνιιεκέλεο ζηνλ ηνίρν, ζηχισλαλ ην βιέκκα ηνπο
πίζσ απφ ηα θεθάιηα καο. Δπξφθεηην λα γίλνπκε
κάξηπξεο ελφο κχρηνπ νηθηαθνχ ζθεληθνχ φπνπ
θπξηαξρνχζε ε παξνπζία ησλ δφκπη, ηνπ αίκαηνο,
ησλ θηελψλ εθέ γθξαλ γθηληφι κε καθαξφληα θαη
θφθθηλε ζάιηζα, ησλ παξάθσλσλ κνπζηθψλ
απνδφζεσλ πνίεζεο ζην ζπλζεζάηδεξ, ηνπ queer
έξσηα θαη ελφο εξσηηθνχ ρνξνχ πνπ θνξπθψζεθε
ζηηο δνλήζεηο ησλ θξαπγψλ κηαο γπκλήο γπλαίθαο
θαιπκκέλεο κε θφθθηλε κπνγηά πνπ έζηαδε αλαξρία.
Κηα πεξθφξκαλο δηάξθεηαο κίαο ψξαο φπνπ ζθελέο
απφ B-movies ηξφκνπ έδηλαλ ηε ζέζε ηνπο ζε
ηξπθεξά πνηήκαηα θαη γπκλά ράδηα, θαη φπνπ
ζηηγκέο ζπγθηλεηηθήο αθηλεζίαο θαη κηθξνζθνπηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ελαιιάζζνληαλ κε θπκαηηζκνχο
ζαπθηθψλ ελαγθαιηζκψλ θάησ απφ γνχληλα παιηά∙
φια απηά ζθελνζεηεκέλα γχξσ απφ ηελ πνηεηηθή
ζπιινγή ηνπ Κίιηνπ αρηνχξε Εκτοπλάσματα, ζηελ
νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα ηε θηιία, ην ζάλαην θαη ηελ
απψιεηα.

ηε κεηακνξθνχκελε ζθελή ελφο πάγθνπ θνπδίλαο,
λεξνρχηε θαη δξχηλνπ παξθέ ζαινληνχ, απφ ηελ ίδηα
ηελ πεξθφξκαλο, φπσο θαη απφ ην θνηλφ πνπ
εηζέξρεηαη ζε κηα ηδησηηθή ζθαίξα, παξάγνληαο κηα
ζεηξά ζρέζεσλ θαη απνηειεζκάησλ, ηφζν ζηνπο
ζεαηέο φζν θαη ζηνπο εζνπνηνχο πνπ παίδνπλ ηνπο
λεθξνχο θαη ηνπο λεθξν-δψληαλνπο.

Ζ πεξθφξκαλο Εκτοπλάσματα ηεο νκάδαο Nova
Melancholia αξλήζεθε ηελ ηνμηθή θαλνληθφηεηα θαη
εθήκεξα δηάλνημε κέζα απφ «λέεο» δηθνξνχκελεο
θαη απηνζρέδηεο κειαγρνιίεο, ηελ πηζαλφηεηα γηα
δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο θαη αλα-δηαξζξψζεηο ηνπ
ρψξνπ, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζσκάησλ. ε
θαηξνχο αλαγθαηφηεηαο θαη πεηξακαηηζκνχ ην
δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ αλαδηπιψλνληαη ην έλα
εληφο ηνπ άιινπ, δεδνκέλνπ φηη, φπσο γξάθεη ε
Κπέξιαλη, «θαηακεζήο ζε φιν απηφ ην ράνο, ζηελ
θξίζε θαη ηελ αδηθία κπξνζηά καο, ε επηζπκία γηα
ελαιιαθηηθά πξίζκαηα πνπ παξάγνπλ ηελ αίζζεζε –
αλ φρη ην ζθεληθφ – κηαο θνηλσληθφηεηαο πην θηιηθήο
θαη πην βηψζηκεο είλαη απιψο έλα άιιν φλνκα ηεο
επηζπκίαο γηα ην πνιηηηθφ».14 ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ νη
παξαζηάζεηο πεληρξνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
πξνζθέξνληαη ρσξίο αληίηηκν, ν ζθελνζέηεο
Βαζίιεο Λνχιαο αλνίγεη ην ζπίηη ηνπ ζην θνηλφ
κεηαηξέπνληάο ην ζε ζθελή ελφο άιινπ ηξφπνπ
θνηλσληθφηεηαο θαη θαηνηθεζηκφηεηαο. Απηή ε
δηαζεηηθή ηζρχο ηεο ζπλάληεζεο μεδηπιψλεηαη απφ
14

ΔΘΣΟΠΙΑΚΑΣΑ © Nova Melancholia

Γηφηη ηα δφκπη πνπ παξαπαηνχλ ζην δηακέξηζκα ηνπ
Λνχια απερνχλ εθείλα πνπ ζηνηρεηψλνπλ ηνπο
δξφκνπο ηεο Λέαο Τφξθεο θαη ηνπ Ινλδίλνπ. Ο
Σάβηα Ληφλγθν γξάθνληαο γηα ηηο πξφβεο θαη ηηο
δφκπη-πεξθφξκαλο ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο
Occupy ζε Ακεξηθή θαη Αγγιία, παξαηεξεί πψο νη
πνξείεο ησλ δφκπη, πεξηραξαθσκέλεο κέζα ζηηο
αξρηηεθηνληθέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ζξεζθείαο θαη
ηνπ θξάηνπο, δείρλνπλ πσο έρνπκε «δνκπηνπνηεζεί»
απφ ην θεθάιαην ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή
απειεπζεξψλνπλ έλα δπλακηθφ ελδερφκελν γηα

Lauren Berlant: Cruel Optimism, Ληάξακ 2010, ζει. 227.
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«απφ-δνκπηνπνίεζε».15 Οη πνξείεο ησλ δφκπη πνπ
βνινδέξλαλε ζηηο θαηαζθελψζεηο δηακαξηπξίαο
θαζψο θαη ε ελζάξθσζε απφ ηηο ηέζζεξηο γπλαίθεο
πεξθφξκεξ ησλ λεθξνδψληαλσλ πνπ ζέξλνπλ ηα
βήκαηά ηνπο θαη γεκίδνπλ αίκαηα ζην δηακέξηζκα
ηνπ Λνχια, γίλνληαη «κηα ζπζζσξεπηηθή ζηξαηεγηθή
γηα πνιηηηθνπνηεκέλνπο, άλαξρνπο ρνξνχο». Θα
ήζεια λα ζηνραζηψ πάλσ ζηελ έλλνηα ηνπ Ληφλγθν
πεξί «ζπζζσξεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα
πνιηηηθνπνηεκέλνπο, άλαξρνπο ρνξνχο»16 θαζψο
απηνί νη ηειεπηαίνη εκθαλίδνληαη ζε ζθελέο θαη
κπαιθφληα, ζε θνπδίλεο, εμεγέξζεηο, δηαδειψζεηο,
γεληθέο ζπλειεχζεηο, δξφκνπο γεκάηνπο θαπλνγφλα
θαη κέζα απφ λέεο «ζθελέο θαηάιεςεο» πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιηηηθνπνηεκέλε, άλαξρε
αθηλεζία. Κηα αξγή ζπλαίζζεζε αγγίγκαηνο ελ ησ
κέζσ νξγήο θαη ζθνδξφηεηαο πνπ απνξξπζκίδεη ηε
ρξνληθφηεηα, ηελ επζχγξακκε αθήγεζε, ην ρψξν.
Απηή ήηαλ θαλεξή ζηηο πνιιέο αθηλεζίεο πνπ
ζπλέβαηλαλ πιάη ζηε θξελίηηδα ηεο πεξθφξκαλο ηεο
Nova Melancholia, φπσο ζηα πξνο ζηηγκήλ πηψκαηα
(θαη ηε ζπλαξπαζηηθά φκνξθε ζηηγκή ηεο
κηθξνζθνπηθήο πεξηζηξνθήο ελφο μχιηλνπ πνληηθνχ
ηνπνζεηεκέλνπ πάλσ ζε έλα θνκκάηη πάγνπ πνπ
θαζψο έιησλε έθαλε ηνλ πνληηθφ λα γιηζηξά κέζα
ζε έλα ηεγάλη πνπ ζεξκαηλφηαλ απφ έλα αλακκέλν
γθαδάθη αθνπκπηζκέλν ζην πάησκα). Απηή ε
ζπλαίζζεζε αγγίγκαηνο θαη αθηλεζίαο ήηαλ επίζεο
θαλεξή θαη ζηελ θεξαπλνβνιεκέλε εξεκία ηνπ
«αλζξψπνπ πνπ ζηέθεη». Υηεο εκθαλίζηεθε κηα
δηαθνξεηηθή εηθφλα απφ ηνπο αγψλεο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Σνπξθία. Κεηά απφ ζρεδφλ
ηξεηο βδνκάδεο δηαξθψλ καρψλ κε ηελ θξαηηθή
αζηπλνκία, έλαο άλζξσπνο ζηέθεηαη αθίλεηνο,
κφλνο ηνπ, ζε κηα αδεηαζκέλε δηα ηεο βίαο πιαηεία.
Θνηηάδεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ηεξάζηησλ παλφ
πνπ θέξνπλ εζληθηζηηθέο εηθφλεο θαη ζχκβνια θαη
ζηέθεηαη αθίλεηνο γηα ψξεο, ραιαξφο, ηα ρέξηα ζηηο
ηζέπεο, έσο φηνπ φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
αθνινπζνχλ ην παξάδεηγκά ηνπ, κηκνχληαη ηε ζηάζε
ηνπ, φξζηα ζψκαηα πνπ ζηέθνληαη εληειψο αθίλεηα
ζηελ πιαηεία Σαμίκ, ζην ρψξν πνπ ήηαλ θαη ζα είλαη
μαλά έλα πεδίν κάρεο.

http://www.rightnow.io/breaking-news/taksim-turkey_bn_
1371374939596.html

Δίκαζηε ζηνηρεησκέλνη απφ απηά ηα δφκπη θαη απφ
απηέο ηηο αθηλεζίεο πνπ δειψλνπλ ηελ άξλεζε ηεο
εμαθάληζεο, ηελ άξλεζε ηεο αλαηζζεζίαο. Απηή δελ
είλαη νχηε ε πξψηε νχηε ε ηειεπηαία θνξά πνπ νη
δσληαλνί θαη νη πεζακέλνη αληηζηέθνληαη
πηνζεηψληαο ηέηνηνπο ηξφπνπο. Απηέο νη
πεξθφξκαλο – νη απηνζρεδηαζκνί, νη πεηξακαηηζκνί,
νη αλα-δηεπζεηήζεηο, νη αλάγθεο, νη επηζπκίεο, νη
νξκέο επαλεκςχρσζεο επξηζθφκελσλ αληηθεηκέλσλ,
πιηθψλ, ηζηνξηψλ, ζσκάησλ θαη ρψξσλ θαη
αληαπφθξηζεο ζηελ παξαθσιπκέλε δξάζε –
θαλεξψλνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο είκαζηε
ζηνηρεησκέλνη απφ λέεο γιψζζεο θαη θφζκνπο, δηφηη
απηά ηα ηειεπηαία πάληνηε ήηαλ θαη είλαη ήδε
παξφληα.
Σα δφκπη, ηα θαληάζκαηα, ηα πνηεηηθά εγθψκηα πνπ
παξνπζηάζηεθαλ ζην κηθξφ δηακέξηζκα ηνπ Λνχια
θαη νη εηθφλεο ησλ φξζησλ ζσκάησλ πνπ ζηέθνληαη
κφλα ηνπο θαη πιεζαίλνπλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα ηεο
Σνπξθίαο θαη ζηα θνηλσληθά κέζα ζηνηρεηψλνπλ,
αλαζηαηψλνπλ, απνζηαζεξνπνηνχλ, ελψ
ηαπηφρξνλα ηα αηζζαλφκαζηε σο γλψξηκα. Οη
ηδηαίηεξεο θαη θνηλέο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπο, νη
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πεξηνξηζκνί θαη ε επηκνλή ηνπο θαλεξψλνπλ ην πψο
– κε ηα ιφγηα ηεο Έηβεξη Γθφξληνλ – ε νπηνπία
«ππάξρεη σο θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζηνηρεηφ»:

θαη αληίιεςε ηνπ παξφληνο θαη, δίρσο λα ζέινπλ λα
παξαγλσξίζνπλ ηηο δνθηκαζίεο θαη ηελ θαηάζιηςε
πνπ αθζνλνχλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα ζθαίξα
απηέο ηηο κέξεο, απνξξένπλ απφ κηα ζχγρπζε ζε
ζρέζε κε απηφ πνπ κνηάδεη ζήκεξα ζαλ κηα
ππνρψξεζε απφ ηνλ αγψλα.

Τπάξρεη φηαλ δελ δηαθξίλνπκε θαλέλαλ νδπλεξφ
δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηνλ θφζκν ηνπ νλείξνπ
θαη
ζηνλ
πξαγκαηηθφ
θφζκν∙
φηαλ
ν
επαλαζηαηηθφο ρξφλνο δελ ζηακαηάεη ηνλ θφζκν
αιιά είλαη θαζεκεξηλφ κέξνο ηνπ∙ φηαλ νη
αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο θαη νη επελδχζεηο έρνπλ
ήδε αλαθαηαζθεπαζζεί∙ φηαλ κηα δεχηεξε θχζε
ή έλα έθην αηζζεηήξην φξγαλν έρεη ήδε
αλαπηπρζεί θαη ξηδψζεη. Τπάξρεη φηαλ ην
νπηνπηθφ δελ είλαη ην κέιινλ σο κηα απφιπηε
ξήμε κε ην παξειζφλ θαη κε ην παξφλ, αιιά
έλαο ηξφπνο λα δεηο ζην εδψ θαη ηψξα… Δίλαη ε
άξζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο ππφ ηε
γεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ: ην ζπλερηδφκελν
ρηίζηκν ελφο ελαιιαθηηθνχ πνιηηηζκνχ, κε ηε
δηθή ηνπ ινγηθή, κε ηε δηθή ηνπ εζηία, θαη κε ην
δηθφ ηνπ ζχζηεκα αμηψλ. 17

Θαη σζηφζν, θαηά ηξφπν ελδηαθέξνληα θαη
παξάδνμν, ε επηζπκία κνπ γηα έλα πεξηνξηζκφ ηεο
κειαγρνιίαο θηλήζεθε θαη‟ αλάγθε κέζα ζε
κειαγρνιηθέο πεξθφξκαλο θαη ζπλαηζζήκαηα:
αθνχγνληαο κε δαθξπζκέλα κάηηα ηελ πνίεζε ηεο
πεξθφξκαλο ζην κηθξφ αζελατθφ δηακέξηζκα,
δηαθξίλνληαο ην κειαγρνιηθφ ηξέκνπιν ζην
θαηαξακέλν ηξέθιηζκα ησλ δφκπη, αληηθξίδνληαο
εηθφλεο αληηζηεθφκελεο ζησπήο. Ζ θνηλή καο
αδπλαηφηεηα γηα αλνζία απέλαληη ζηελ κειαγρνιία
απαηηεί κηα δηαθνξεηηθή ζρέζε κε απηήλ, απαηηεί
ηελ άξζε ηεο πξνλνκηαθφηεηάο ηεο, επηηξέπνληαο
ζην αλαπφθεπθην ηεο κειαγρνιίαο λα καο θέξεη πην
θνληά αληί λα καο ζπξψρλεη πην καθξηά. Λα
αλνηρηνχκε γηα λα πεξάζεη απφ κέζα καο, γηα λα ηελ
αηζζαλζνχκε, λα νκνινγήζνπκε πιήξσο ηελ
χπαξμή ηεο σο έληαζε αιιά φρη σο ηδηνθηεζία,
αλαγλσξίδνληαο ηε ζπλχπαξμή ηεο κε θχκαηα
δηαζεηηθψλ ππνκλήζεσλ (θαη ππνιεηκκάησλ) πνπ
μερχλνληαη απφ πεξθφξκαλο άληζσλ δηαρσξηζκψλ.
Οη πξάμεηο αληίζηαζεο ζηνλ εμαλδξαπνδηζκφ,
ζσκαηηθέο, γισζζηθέο ή ζπλαηζζεκαηηθέο, θαη‟
αλάγθε ειεπζεξψλνπλ δπλάκεηο πνπ δηαρένληαη απφ
ηελ θαηάξξεπζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ππνθεηκέλνπ
θαη αληηθεηκέλνπ. ε απηήλ ηελ απνζχλζεζε νη
επηζπκίεο ξένπλ θαη εθβάιινπλ απφ εκάο ηελ ίδηα
ζηηγκή πνπ ν θφζκνο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο
δηαζέζεηο πνπ βξίζθνληαη εθηφο καο θαζνξίδνπλ.
ηεθφκαζηε αλάκεζα, ελ ησ κέζσ, ελψ εθιχνπκε
αηζζήκαηα, απηνζρεδηάδνληαο, αλαδεηψληαο κηα
γιψζζα γη‟ απηά θαη ζπλεπψο έλαλ θφζκν γη‟ απηά,
εμαηηίαο απηψλ πνπ ζηνηρεηψλνπλ, εμαηηίαο απηνχ
πνπ είλαη πηζαλφ. Δίλαη ην άγλσζην πνπ καο βγάδεη
απφ ηε κειαγρνιία, ε ζπλζήθε ηνπ λα κελ
γλσξίδεηο, ε απάξλεζε ηνπ αλαπφθεπθηνπ πνπ
μέξνπκε φηη έρνπκε ηελ απηελέξγεηα λα
κεηαβάινπκε. Ζ αλάγθε λα θαληαδφκαζηε, λα
ιαρηαξάκε, λα νξακαηηδφκαζηε θαη λα πξάηηνπκε
ζην παξφλ, ρσξίο ζηγνπξηά, είλαη ν δσηηθφο
πεηξακαηηζκφο πνπ έρεη σο πεγέο ηνπ ην ζψκα, ην
κπαιφ, ην ρψξν, ησλ νπνίσλ νη δπλαηφηεηεο είλαη

Ζ Γθφξληνλ θαη νη παξαπάλσ πεξθφξκαλο ηνπ λα
«δεηο ζην εδψ θαη ηψξα», απνηεινχλ απνδνρέο
ζπλεηδεηά ζηνηρεησκέλεο απφ ην θάληαζκα ηεο
νπηνπίαο πνπ είλαη εδψ, παξφλ. Ζ νπηνπία «ππάξρεη
σο θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζηνηρεηφ» δηφηη είλαη
ηφζν θνηλσληθά πξαγκαηηθή φζν θαη ην ζπλαίζζεκα,
φζν θαη νη απηέο πεξθφξκαλο πνπ ηελ θαινχλ ζηε
δσή. Σα δηαθπβεχκαηα είλαη πςειά, ην ζψκα
βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, κεγάια ξίζθα θαη ηαιαηπσξίεο
ππνθέξνληαη ζηελ θαζεκεξηλή βίσζε ηνπ
νπηνπηθνχ. Κηα νινθιεξσηηθή κειαγρνιία δελ
παίξλεη ξίζθα, αξλείηαη λα αξλεζεί ην απσιεζζέλ
αληηθείκελφ ηεο, ηελ πξνζθφιιεζή ηεο, ηνλ εαπηφ
ηεο. Καο επηηξέπεη λα ππνθχςνπκε ζε κηα κνλαρηθή
ζιίςε, πνπ είλαη πηθξακέλε απφ ην θνηλσληθφ απφ
ην νπνίν θαη απνκαθξχλεηαη. Οθείινπκε λα
αξλεζνχκε κηα γεληθεπκέλε κειαγρνιία φηαλ απηή
δηθαηνινγεί ηελ παξαίηεζε, φηαλ απηή πξνηηκά ηελ
απφζπξζε απφ ην ζπιινγηθφ αγψλα θαη ηελ ειπίδα,
λα επηπιήμνπκε ηελ απην-ηθαλνπνίεζε ηεο σο
πλεπκαηηθή πξνδνζία. Σα άζρεκα ζπλαηζζήκαηα
πνπ θέληξηζαλ ην γξάςηκν απηνχ ηνπ θεηκέλνπ
επηδεηνχλ λα αληηζηαζνχλ ζε κηα ηέηνηα αλάγλσζε
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άπεηξεο θαη κπζηεξηψδεηο. Σν λα γλσξίδεηο θαη λα κε
γλσξίδεηο είλαη δξάζε σο κχεζε, σο
παξνληνπνίεζε, σο πξφζθιεζε ζηε δεκηνπξγία
δπλάκεσλ, θηλήζεσλ, πεξθφξκαλο, κεραλψλ ηνπ
εδψ θαη ηψξα θαη ηνπ κέιινληνο∙ απηέο είλαη νη
ζηξαηεγηθέο κέζσ απηνχ πνπ ν Ληάγθιαο Θξηκπ
απνθαιεί «πέλζνο θαη καρεηηθφηεηα»18, λέεο
κειαγρνιίεο, λέεο καρεηηθφηεηεο, λέεο αληηθαζηζηηθέο δξάζεηο.

θαηαιακβάλνπκε λένπο θφζκνπο, λέεο ιέμεηο,
νηθεηφηεηεο, θξηηηθά δνλνχκελεο θφξκεο θαη ήρνπο
εμαηηίαο άζρεκσλ θαη φκνξθσλ ζπλαηζζεκάησλ.
Αθνχκε γηα ζψκαηα πνπ κάρνληαη θαη κεηά
ζηέθνληαη αθίλεηα θαη κεηά κάρνληαη: βιέπνπκε
ζψκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ απηφ ζην νπνίν
αληηζηέθνληαη. Οη ππνκλήζεηο, ηα ππνιείκκαηα
ξένπλ. Διπίδνπκε. πλ-θηλνχκαζηε.

Θαζψο ηειεηψλσ εδψ, θαη άιιεο εηθφλεο απφ
πξφζθαηξεο κνξθέο πνπ ζηέθνληαη αθίλεηεο καδί, κε
ηα κάηηα θαξθσκέλα ζηνλ ίδην νξίδνληα, μερχλνληαη
απφ ηνπο δξφκνπο ηνπ Ίζηαλκπνπι θαη απφ άιιεο
πφιεηο ηεο Σνπξθίαο. Κηα εηθφλα δείρλεη έλα λέν
άληξα λα ζηέθεηαη ζηα γφλαηα δίπια ζε έλα άδεην
αλαπεξηθφ θαξνηζάθη, πίζσ ηνπ ζηε ζεηξά κηα
ειηθησκέλε γπλαίθα θαη έλαο άληξαο, ζαλ
αγάικαηα. Άιιεο εηθφλεο δείρλνπλ νκάδεο απφ
αθίλεηεο κνξθέο λα ππθλψλνπλ ζηα πεξάζκαηα ησλ
δξφκσλ, ησλ δηαβάζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη
αηζζεκάησλ, λα ζηέθνληαη καδί αιιά ρσξηζηά, λα
θνηηνχλ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, λα δηαβάδνπλ βηβιία,
λα κειεηνχλ απνζπάζκαηα.

κηθξ. Βαζίιεο Λνχιαο, Τπαηία Βνπξινχκε, Λαηάζα ηνπδνπιή

Απηέο νη ελζπλείδεηεο πεξθφξκαλο ηεο
δηαθνξνπνίεζεο, ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο
πνιηηηθήο χπαξμεο πνπ επη-ηνλίδνπλ θαη έηζη
δεκηνπξγνχλ ρψξνπο θαη ρξφλνπο θνηλσληθήο
θηλεηνπνίεζεο, εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ
αξλνχληαη. Θαη κε ην λα αξλνχληαη λα κελ
αηζζάλνληαη δξνπλ πιηθά σο ζεκεία αλαθνξάο
απάληεζεο ζηελ παξαθσιπκέλε δξάζε, ζηα
κπινθαξίζκαηα. Θνληηλέο θαη καθξηλέο πιαηείεο
γεκίδνπλ κε βία θαη θαπλφ, αδεηάδνπλ, γεκίδνπλ
μαλά. Ενχκε θαη βιέπνπκε ηεξάζηηεο ιηηαλείεο,
πνηάκηα δηακαξηπξίαο, πξσηνηππίεο,
απνθαζηζηηθφηεηεο, αλζεθηηθφηεηεο, δνχκε θαη
βιέπνπκε θηελσδίεο θαη αληεθδηθήζεηο. Βιέπνπκε
ην θαζηζκφ λα αιιάδεη πξφζσπα θαη ηξφπνπο.
πγθεληξσλφκαζηε, καδεπφκαζηε, ζρεδηάδνπκε ζε
ρψξνπο κεγάινπο ή κηθξνχο, ζεζκηθνχο, δεκφζηνπο
ή ηδησηηθνχο, ζπκκεηέρνπκε ζε επηζπκίεο πνπ
βξήθαλ ηελ πιηθή ηνπο έθθξαζε, δεκηνπξγνχκε θαη
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