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Ο Τέρυ Ήγκλετοv ερευνά τn δ1ασύνδεσn τρομοκρατfαc:, ελευθερfαc: κα1 τέxvnc: 

, , 

ο Δwνvσος ήταν τρ αmς 
Ο ΤΕΡΥ ΗΓΚΛΕΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑ

ΣΗΜΟΤΕΡΟΥΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΣΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟ

ΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΠΑΡΑΛΛΗΜ ΜΕ το ΚΑΘΑΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ, ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΧΕΙ ΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ. ΣΤΟ 

πιο ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΤΟΥ, «ΙΕΡΟΣ ΤΡΟΜΟΣ», ΚΑΝΕ\ ΜΙΑ ΑΝΑ

ΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΡΗ

ΣΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ. Μ πορεi από πολ1ηκή άπο- 1στορiα όταν αδυνατούμε να ερμη
ψη η τρομοκρατiα να νεύσουμε φοβερά γεγονότα όπως η 
α�;οτελε� σύγχρονο φα

.
1- Γ αλλ1κή Επανάσταση, η πολ1ορκiα του 

νομενο, ομως 01 απαρχες Μεσολογγiου κα1 η επiθεση στους 
του τρόμου ανάγοντα1σmθρησκεiα. δύο πύργους της Νέας Υόρκης. Το 
Εiνα� το θείο που προσφέρε1ευλογiα υψηλό μας εκμηδενiζε1, μας εμπνέ
κα1 κατάρα, που ζωογονεί κα1 εκμη- ε1, μας τραυματίζε1, μας συνεπαίρνει 
δενiζε1, που προστατεύε� κα1 ημωρεί. Η γεύση απείρου που προσφέρε1 το 
Ο τρόμος είνα1 λο1πόν θεμελ1ωδώς υψηλό, εκφράζε1 το παράδοξο του 
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έννο1ακα1 εμπεφία Δ�αφωησμού του οποίου η ψύχρα1-
θρησκευηκής κα- μη λογ�κή βρίσκετα1 ξαφ
τηγορiας. Επ1πλέ- VΙκά αντψέτωπη μετη γό
ον, όπως γνώρ1ζε VΙμη άβυσσο του αγνώ
κάλλ1στα ο Φρόυντ, στου. Πώς ανημετωπίζε� η 
η θρησκεία λε1- νεώτερη σκέψη αυτή την 
τουρyεί στην κόψη επικίνδυνη αντίφαση; Με 
.ολ1τ1cη:ιοr- )(α,�V"έmνόnσn μιaς νέας 
βαρβαρότητας. Ο μορφ1iς τάξης, εξηγεi ο 
Ήγκλετον(σ.σ.έτm Ήγκλετον, την εφεύρεση 
αποδίδετα1 στις έλ- του ωραίου. Η αρμονiα 

τη σύγχρονη αυτονομία δεν φοβάτα1 Γiνετα1 παρανάλωμα της πίστης. 
την ύβρ1ν κα1 δεν σέβεται όρ1α. Και Τέλος, υπάρχε1 ένας ακόμη ρόλος, 
1δού το μέγα παράδοξο που ανασύ- ο οποίος ανάγετα1 στον αρχέτυπο 
ρε1 ο Ήγκλετον. Εκείνο που ο αυτο- του Ο1δίποδα που φτάνε1 στον Κο
νομ1στής δεν μπορεi να βρε� στονχο1- λωνό ζητώντας άσυλο. Πρόκειτα1 γ�α 

ληVΙχές εκδόσεις) μνnμονεύε� τον του ωραίου θέτει υπό 
Διόνυσο σαν έναν από τους αρχαιό- έλεγχο την τάση του υψη

τερους αρχηγούς τρομοκραηκής λού να διαρρηγνύε� κα1 να 
ομάδας που σκορπίζε1 παVΙκό σε μ1α παραβαίνε1. Η α1σθηηκή 
ολόκληρη πόλη. Μνημονεύε1 φυm- τελε1ότητα αστuνομεύε1 
κά χα11ον εβρα10-χρ1στιαVΙκόθεότου την 1δεολογ�κή αμφ1σβή
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νωVΙκο- πολ1ηκό χώρο, το τον αποδ1οπομπαίο τράγο που κά
βρίσκε1 στον πνευμαη- πο1α ανθρώπ1νη ομάδα θυσ1άζε� 
κο-καλλιτεχVΙκό. Γ1' αυτό ώστε να απαλλαγεί από ένα μiασμα. 
ο τρομοκράτης είνα1 πά- Όπως κα1 01 άλλε� μορφές που πα
ντα δ1ανοούμενος, πο1η- ρελαύνουν από ης σελiδες αυτού 
τής,καλλιτέχ\cης, n!J,Q.Π9)::.........tο,υ,β1βλίου,.εiνα�.,�αι,αυτpι;,.δισv
ός. !:την εποχή μας μόνο πόστατος, συνδυάζqντάς·ενοχή ·κα) 
στην τέχνη μπορεί το αθωότητα, έγκλημα κa1 εξάΥΥΙσμό. 
απόλυτο αimματης έλεu- Εmστpέφουμε επομένως στον διτι'ό 
θερίαςναβιώσε1101δαVΙ- χαρακτήρα του τρόμου που 

·
ενδια

κό του. Προκύπτε1 έτm φέρετ01 να τονiσε� ο Ήγκλετον. Αντί 
ξα.νά η αmπολιnκή λει- να παρουmάζε� τον φορέα του τρό
τουργiα του ωραiου. μου σαν εχθρό και εκπρόσωπο του 

Ομάρτvρας κακού, δείχνει πως φοβόμαστε κάn 
που ελλοχεύε1 μέσα μας, που φω
λιάζε� σnς βαθύτερες ανησυχίες μας 
κα1 απειλεί την ανασφάλειά μας. Δεν 
πρόκειται γ�α συνήθη ψωςολογ�κή 
παρατήρηση (δεν θα συναντήσε1ς 
τους Κύκλωπες αν δεν τους κουβα
λάς ήδη μέσα σου) αλλά γ�α σχόλιο 
επί της 1ερής διάστασης, της ίδιας 
δ1άστασης που παρήγαγε συγγενή 
φα1νόμεναόπως ο παVΙκός που προ
καλούν 01 εμφανiσε1ς του Πανός. 

Παύλου κα1 του Αυγουστiνου που 
τρομοκρατεi τους mστούς με τον φ1-
λάνθρωπο νόμο του. 

Στους νεώτερους χρόνους, το δέος 
που δεν μπορεί πλέον να εμφυσήσε� 
η παραδοσιακή θρησκεία στον άν
θρωπο, το παρέχε1 η εμπεφία του 
υψηλού. Το υψηλό το συναντάμε στη 
φύση όταν μας συνεπαίρνουν ωκεα
νοί, γκρεμοί, θύελλες κα1 δύσε1ς. Το 

EΚΔ:OXFORD τηση. 
UNIVERSITY PRESS, 

Υπάρχει όμως και η 
τρομοκρατiα του μάρτυ
ρα. Αυτός εiναι ο ταγμέ
νος του μεγάλου συλλο-

Ίσως ο mo αντιπροσω- ΣΕΛ: 148, ΤΙΜΗ: 20€ 
πευηκός χώρος όπου 
μπορούμε να παρατηρήσουμε τη μα
γνnηκή λειτουργiα του τρόμου εiνα1 
η σύγχρονη έννο1α της ελευθερίας, 
μ1ας ελευθερίας ανυποχώρητης η 
οποiασυνδυάζε1 ηθ�κούς στόχους με 
βία1α μέσα. Η ελευθερία των τελευ
ταίων δύο α1ώνων είνα1 ένα απόλυτο 
1δεώδες: δολοφονεί στο όνομα της 
αρετής, σκοτώνε� γ�α να ελευθερώσε�, 
εξοντώνε1 γ�α να λυτρώσε�. Η μάχη γ�α 

γ�κού οράματος ο οποίος αυτοχτονεί 
κάνοντας απεργία πείνας ή ρίχνο
ντας μια βόμβα. Δεν εiναι ο λάτρης 
της αρμονίας αλλά ο βιρτουόζος της 
θέλησης. Ο μάρτυρας ενσαρκώνει 
tαυτόχρονα την επιθυμiα του πα
ντός και του μηδενός. Δίνει τη ζωή 
του γ�α να ζήσουν οι άλλο1-το έθνος, 
το κόμμα, η θρησκεία. Ευαγγελίζετα1 
το απόλυτο με μ1α απόλυτη πράξη. 

Ο Βασiλnι; Λαιιπρόπουλυ( κατέχει 
mν έδρα Κ. n. ΚαΡάφn στο Πανεm
σπiμιο rου Μίσιγκαν. 

Οι ερεθιστικές παρατnρrίσεις 
Αν κα1 σύντομο, το βιβλίο βρίθει ερμηνευηκών παρατη
ρήσεων που αρχiζουν από την Παλαιά Διαθήκη και ης 
Βάκχες, περνούν από τον Κίρκεγκααρντ και τον Νίτσε, 
και φτάνουν ώς την ψυχανάλυση χα1 την αποδόμηση. 

01 καλύτερες από αυτές εσί1άζοντα1 στο νεώτερο μυ
θ1στόρημα χα1 αφορούν την Κλαρίσσα του Ρίτσαρ

ντσον, τους Αδελφούς Καραμάζωφ του Ντοστο
γ�έφσκι, τον Μυστικό Πράκτορα του Κόνραντ, 

nς Ερωτευμένες Γυναίκες 
του Λώρενς και τον Θά
νατο στn Βενετία του 
Μαν. Είνα1 μόνο κρίμα 

που η σχεδόν αποκλε�σn-

κή έμφαση στο μυθιστόρημα δεν επέτρεψε στον συγ
γραφέα να αναφερθεί σε ορισμένες σπουδαίες θεατρι
κές διαπραγματεύσεις της τρομοκρατiας, όπως Τα Βρώ
μικα Χέρια του Σαρτρ και η Απάνrnσn του Καμύ, Οι Δί
καιοι, καθώς και το Μαρά/Σαντ του Πέτερ Βά1ς. Δεν είνα1 
τυχαίο πως ο Φρειδερiκος Σiλλερ που θεμελίωσε το νε
ώτερο θέατρο βγάζοντας στη σκηνή του έργου του Οι 
Λnστές (1 781) μ�α ομάδα τρομοκρατών έγραψε λίγα 
χρόVΙα αργότερα το μαVΙφέστο της α�σθηηκής χεφαγώ
γnσης της επανάστασης, ης Εmστολές για mν Αισθnnκιi 
Διαπαιδαγώγnσn τοu Ανθρώπου (1795). Ποιος να πει 
μετά από αυτό όn ο Ήγκλετον δεν δημοσίευσε ένα εξα1-
ρετικά επίκαιρο κα1 ερεθ1στικό βιβλiο. 

Ο Ήγκλετον μνημονεύει τον Διόνυσο (εδώ όπως τον υποδύθηκε ο Μάριος Φρα
yκούλης σπς «Βά'ΚΧες>>, στο Ηρώδε�ο το 2001) σαν έναν από τους αρχαιότερους 
αρχηγούς τρομοκραnκής ομάδας που σκορπίζει παντκό σε μια ολόκληρη πόλη 

Η ελεuθερiα των 
τελευταiων δύο 
α1ώνων εiνα1 ένα 
απόλυτο 1δεώδες: 
δολοφονεi στο 
όνομα της αρεπ\ς, 
σκοτώνε1 γ�α να 
ελευθερώσε�, 
εξοντώνε1 γ�α να 
λυτρώσε1... 
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