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Slavoj Žižek -
‘‘The Act of Killing’’ and the modern trend of “privatising 
public space” 

The documentary  The Act  of  Killing, which premiered in  2012,  provides a 
unique  and  deeply  disturbing  insight  into  the  ethical  deadlock  of  global 
capitalism. The film – directed by Joshua Oppenheimer and shot in Medan, 
Indonesia – reports on a case of obscenity that reaches the extreme: Anwar 
Congo  and  his  friends  are  now respected  politicians  but  they  used  to  be 
gangsters and death squad leaders who in 1966 played a leading role in the 
killing  of  as  many  as  2.5  million  alleged  communist  sympathisers,  mostly 
ethnic Chinese. The Act of Killing is about “killers who have won, and the sort 
of  society  they have built”.  After  their  victory,  their  terrible  acts  were not 
relegated to the status of the “dirty secret”; on the contrary, Anwar and his 
friends boast openly about the details of their massacres (the way to strangle 
a  victim  with  a  wire,  the  way  to  cut  a  throat,  how  to  rape  a  woman 
pleasurably . . .).

In October 2007, Indonesian state TV produced a talk show celebrating these 
men; in the middle  of  the show, after  Anwar says that  their  killings were 
inspired by gangster movies, the beaming moderator turned to the cameras 
and said: “Amazing! Let’s give Anwar Congo a round of applause!” When she 
asked Anwar if he feared the revenge of the victims’ relatives, he answered: 
“They can’t. When they raise their heads, we wipe them out!” His henchman 
added:  “We’ll  exterminate  them  all!”  and  the  audience  exploded  into 
exuberant cheers . . . one has to see this to believe it’s possible.

The film is, in a way, a documentary about the real effects of living a fiction. 
According  to  the  film’s  makers:  “To  explore  the  killers’  astounding 
boastfulness, and to test the limits of their pride, we began with documentary 
portraiture and simple re-enactments of the massacres. But when we realised 
what kind of movie Anwar and his friends really wanted to make about the 
genocide, the reenactments became more elaborate. And so we offered Anwar 
and his friends the opportunity to dramatise the killings using film genres of 
their choice (western, gangster, musical). That is, we gave them the chance to 
script, direct and star in the scenes they had in mind when they were killing 
people.”

Did they reach the limits of the killers’ “pride”? They barely touched it when 
they proposed to Anwar that he should play the victim of his tortures in a re-
enactment;  when  a  wire  is  placed  around  his  neck,  he  interrupts  the 
performance and says, “Forgive me for everything I’ve done.” But this does 
not lead to a deeper crisis of conscience – his heroic pride immediately takes 
over again. The protective screen that prevented a deeper moral crisis was 
the cinematic screen: as in their real killings and torture, the men experienced 
their role play as a re-enactment of cinematic models: they experienced reality 
itself as a fiction. During their massacres, the men, all admirers of Hollywood 
(they  started  their  careers  as  controllers  of  the  black  market  in  cinema 
tickets), imitated Hollywood gangsters, cowboys and even a musical dancer.

Here  the  “big  other”  enters:  what  kind  of  society  publicly  celebrates  a 
monstrous  orgy  of  torture  and  killing  decades  after  it  took  place,  not  by 
justifying it as an extraordinary, necessary crime for the public good but as an 
ordinary, acceptable pleasurable activity? The trap to be avoided here is the 
easy  one  of  putting  the  blame  on  either  Hollywood  or  on  the  “ethical 
primitiveness” of Indonesia. The starting point should rather be the dislocating 
effects of capitalist globalisation which, by undermining the “symbolic efficacy” 
of traditional ethical structures, creates such a moral vacuum.

However,  the status of the “big other” deserves a closer  analysis  – let us 
compare The Act of Killing to an incident that drew a lot of attention in the US 
some decades ago: a woman was beaten and slowly killed in the courtyard of 
a big apartment block in Brooklyn, New York; more than 70 witnesses saw 
what was going on from their windows but not one called the police. Why? As 
the investigation established, the most prevalent excuse by far was that each 
witness thought someone else already had or surely would.

Does this mean that, through the gradual dissolution of our ethical substance, 
we  are  simply  regressing  to  individualist  egotism?  Things  are  much more 
complex. We often hear that our ecological crisis is the result of our short-
term  egotism:  obsessed  with  immediate  pleasures  and  wealth,  we  forgot 
about the common good. However, it is here that Walter Benjamin’s notion of 
capitalism  as  religion  becomes  crucial:  a  true  capitalist  is  not  a  hedonist 
egotist; he is, on the contrary, fanatically devoted to his task of multiplying his 
wealth,  ready  to  neglect  his  health  and  happiness,  not  to  mention  the 
prosperity of his family and the well-being of environment, for it. There is thus 
no need to evoke some high-ground moralism and trash capitalist egotism. To 
put it in the terms of Alain Badiou: the subjectivity of capitalism is not that of 
the  “human animal”  but  rather  a  call  to  subordinate  egotism to  the  self-
reproduction of the capital.

In other words, self-interested egotism is not the brutal fact of our societies 
but its ideology – the ideology articulated in Hegel’s The Phenomenology of 
Spirit under the name of “the spiritual kingdom of animals” – his phrase for 
the modern civil society in which human animals are caught in self-interested 
interaction.  This  principle  makes  possible  civil  society  where  autonomous 
individuals associate with each other through the institutions of free-market 
economy  in  order  to  satisfy  their  private  needs.  The  dialectical  tension 
emerges when we become aware that the more individuals act egotistically, 
the more they contribute to the common wealth. The paradox is that when 
individuals want to sacrifice their narrow private interests and directly work for 
the common good, it is the common good that suffers.

Hegel determined this “contradiction” along the lines of the tension between 
the “animal” and the “spiritual”: the universal spiritual substance, the “work of 
all  and everyone”, emerges as the result of the “mechanical” interaction of 
individuals. What this means is that the very “animality” of the self-interested 
“human animal” (the individual participating in the complex network of civil 
society)  is  the  result  of  the  long  historical  transformation  of  medieval 
hierarchic society into modern bourgeois society. It is the very fulfilment of the 
principle  of  subjectivity  –  the radical  opposite  of  animality  –  which  brings 
about the reversal of subjectivity into animality.

Traces of this shift can be detected everywhere today, especially in the fast-
developing  Asian  countries  where  capitalism  exerts  a  most  brutal  impact. 
Bertolt  Brecht’s  play  The  Exception  and  the  Rule  tells  the  story  of  a  rich 
merchant who, with his porter (“coolie”), crosses the fictional Chinese Yahi 
Desert to close an oil deal. When the two get lost and their water supplies are 
running low, the merchant mistakenly shoots the coolie, thinking he was being 
attacked, when the coolie was actually offering him some water. Later, in a 
court, the merchant is acquitted: the judge concludes that the merchant had a 
right to fear a potential threat from the coolie, so he was justified in killing 
him  in  self-defence.  Since  the  two  men  belong  to  different  classes,  the 
merchant had every reason to expect hatred and aggression from the coolie – 
this is the rule, while the coolie’s kindness was the exception.

Is  this  story  yet  another  of  Brecht’s  ridiculous  Marxist  simplifications?  No, 
judging from the report from today’s real China:

In Nanjing, half a decade ago, an elderly woman fell while getting on a bus . . 
. the 65-year-old woman broke her hip. At the scene, a young man came to 
her aid; let us call him Peng Yu, for that is his name. Peng Yu gave the elderly 
woman 200RMB (at that time enough to buy 300 bus tickets) and took her to 
the hospital. Then, he continued to stay with her until the family arrived. The 
family  sued the young man for  136,419  RMB.  Indeed,  the  Nanjing  Gulou 
District  Court  found  the  young  man to  be guilty  and ordered him to  pay 
45,876 RMB. The court reasoned, ‘according to common sense’, that because 
Peng Yu was the first off the bus, in all probability he had knocked over the 
elderly woman. Further, he actually had admitted his guilt, the court reasoned, 
by staying with the elderly woman at the hospital. It being the case that a 
normal person would not be as kind as Peng Yu claimed he was.

Is this incident not exactly parallel to Brecht’s story? Peng Yu helped the old 
lady out of simple compassion, but it was interpreted by the court as a proof 
of Peng Yu’s guilt. Is this a ridiculous exception? No, according to the People’s 
Daily (the government newspaper) which, in an online opinion poll, asked a 
large sample of young people what they would do if they were to see a fallen 
elderly person: “87 per cent of young people would not help . . . People will  
only  help  when a  camera  was  present.”  The  reluctance  to  help  signals  a 
change in the status of public space. Even in a public space, I am still within 
my private space, engaged in no interaction with other people. In order to 
count as public, the space has to be covered by security cameras.

Another sign of this change can be found in the recent trend of public sex in 
hardcore porn. There are more and more films which show a couple (or more) 
engaged in erotic games up to full copulation in a heavily frequented public 
space (a beach, a tram or train, at a bus or railway station). The majority of 
passers by (pretend to) ignore the scene – a minority throw a discreet glance 
at the couple, even fewer make a sarcastic obscene remark. Again, it is as if 
the copulating couple remained in a private space, so that we should not be 
concerned by their intimacies. This brings us back to Hegel’s “spiritual animal 
kingdom” – that is to say, who behaves like this,  passing by the dying or 
copulating in blessed igorance? Animals, of course. The animality with which 
we are dealing here – the ruthless egotism of each of the individuals pursuing 
his or her private interest – is  the paradoxical  result  of the most complex 
network of social relations (market exchange, social mediation of production). 
That  individuals  are  blinded  to  this  network  points  towards  its  ideal 
(“spiritual”)  character: in the civil  society structured by market, abstraction 
rules more than ever.

It is often said that today, with our exposure to the media, culture of public 
confessions and instruments of digital control, private space is disappearing. 
One should counter this: it is the public space proper that is disappearing. The 
person who displays on the web his or her naked images or intimate data is 
not an exhibitionist: exhibitionists intrude into the public space, while those 
who post their naked images on the web remain in their private space and are 
just  expanding  it  to  include  others.  The  same  goes  for  Anwar  and  his 
colleagues in The Act  of Killing:  they are privatising the public  space in a 
sense that is far more threatening than economic privatisation.
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Σλαβοϊ Ζίζεκ 
«The Act of Killing» και η σύγχρονη τάση 
ιδιωτικοποίησης. 

Το ντοκιμαντέρ The act of killing, το οποίο έκανε πρεμιέρα το 2012, παρέχει μια 
μοναδική και βαθιά ανησυχητική εικόνα για το ηθικό αδιέξοδο του παγκόσμιου 
καπιταλισμού. Η ταινία – η οποία σκηνοθετήθηκε από τον Joshua Oppenheimer 
και γυρίστηκε στο Medan της Ινδονησίας – εκθέτει μια περίπτωση αισχρότητας 
που φτάνει στα άκρα: Ο Anwar Congo και οι φίλοι του είναι πλέον αξιοσέβαστοι 
πολιτικοί, αλλά ήταν γκάνγκστερ και οι ηγέτες των ταγμάτων θανάτου που το 
1966  έπαιξαν  πρωταγωνιστικό  ρόλο  στη  δολοφονία  2,5  εκατομμυρίων  δήθεν 
συμπαθούντων του κομμουνισμού, κυρίως κινεζικής καταγωγής. Το The act of 
killing αφορά σε «δολοφόνους που έχουν κερδίσει, και το είδος της κοινωνίας 
που  έχουν  χτίσει".  Μετά  τη  νίκη  τους,  οι  φοβερές  πράξεις  τους  δεν 
υποβιβάστηκαν στην κατάσταση του "βρώμικου μυστικού". Αντιθέτως, ο Anwar 
και οι φίλοι του καυχιούνται ανοιχτά σχετικά με τις λεπτομέρειες των σφαγών 
τους (ο τρόπος να στραγγαλίσεις το θύμα με ένα σύρμα, ο τρόπος για να κόψεις  
ένα λαιμό, πώς να βιάσεις μια γυναίκα ευχάριστα ...).

Τον Οκτώβριο  του 2007,  η  κρατική  τηλεόραση της  Ινδονησίας  παρήγαγε  μια 
εκπομπή  εξυμνώντας  αυτούς  τους  άνδρες.  Στη  μέση  της  εκπομπής,  αφού  ο 
Anwar λέει ότι οι δολοφονίες τους ήταν εμπνευσμένοι από τις γκανγκστερικές 
ταινίες,  ο  χαμογελαστός  συντονιστής  στράφηκε  προς  τις  κάμερες  και  είπε: 
"Καταπληκτικό!  Ας  δώσουμε  στον  Anwar  Congo  ένα  χειροκρότημα".  Όταν 
ρώτησε  τον  Anwar  αν  φοβόταν  την  εκδίκηση  των  συγγενών  των  θυμάτων, 
εκείνος απάντησε: «Δεν μπορούν. Όταν σηκώσουν τα κεφάλια τους,  θα τους 
εξαφανίσουμε».  Το  πρωτοπαλίκαρο  του  πρόσθεσε:  «Θα  τους  εξοντώσουμε 
όλους" και το κοινό εξερράγη σε πληθωρικές επευφημίες. . . πρέπει κανείς να το 
δει για να πιστέψει ότι είναι δυνατό.

Η ταινία είναι, κατά κάποιο τρόπο, ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τις πραγματικές 
επιπτώσεις  του  να  ζεις  μια  μυθοπλασία.  Σύμφωνα  με  τους  δημιουργούς  της 
ταινίας: "Για να εξερευνήσουμε τον εκπληκτικό κομπασμό των δολοφόνων, και να 
δοκιμάσουμε τα όρια της υπερηφάνειας τους, ξεκινήσαμε με προσωπογραφίες και 
απλές  αναπαραστάσεις  των  σφαγών.  Αλλά  όταν  συνειδητοποιήσαμε  τι  είδους 
ταινία σχετικά με τη γενοκτονία ήθελαν πραγματικά να κάνουν ο Anwar και οι 
φίλοι του, οι αναπαραστάσεις έγιναν πιο περίτεχνες. Και έτσι προσφέραμε στον 
Anwar  και  τους  φίλους  του  την  ευκαιρία  να  δραματοποιήσει  τις  δολοφονίες 
χρησιμοποιώντας κινηματογραφικά είδη της επιλογής του (western, γκάνγκστερ, 
μιούζικαλ).  Δηλαδή,  τους  δώσαμε  την  ευκαιρία  να  γράφουν  το  σενάριο,  να 
σκηνοθετούν  και  να  πρωταγωνιστούν  στις  σκηνές  που  είχαν  κατά  νου  όταν 
σκότωναν ανθρώπους".

Μήπως έφτασαν τα όρια της «υπερηφάνειας» του δολοφόνου; Το άγγιξαν μόλις 
και  μετά  βίας,  όταν  πρότειναν  στον  Anwar  ότι  θα  πρέπει  να  παίξει  σε  μια 
αναπαράσταση το θύμα των βασανιστηρίων του. Όταν ένα σύρμα τοποθετείται 
γύρω από το λαιμό του, διακόπτει την εκτέλεση και λέει, "Συγχώρεσέ με για όλα 
όσα έχω κάνει". Αλλά αυτό δεν οδηγήσει σε μια βαθύτερη κρίση της συνείδησης 
– η ηρωική υπερηφάνεια του αναλαμβάνει  ξανά. Η προστατευτική οθόνη που 
εμπόδισε μια βαθύτερη ηθική κρίση ήταν η κινηματογραφική οθόνη: όπως και 
στις πραγματικές δολοφονίες και τα βασανιστήρια τους, οι άνδρες βίωναν το ρόλο 
τους  ως  αναπαράσταση  κινηματογραφικών  μοντέλων:  βίωσαν  την  ίδια  τη 
πραγματικότητα ως μυθοπλασία. Κατά τη διάρκεια των σφαγών τους, οι άνδρες, 
όλοι  θαυμαστές  του Hollywood (ξεκίνησαν την καριέρα τους  ως ελεγκτές της 
μαύρης  αγοράς  εισιτηρίων  κινηματογράφου),  μιμούνταν  τους  γκάνγκστερ  του 
Hollywood, τους καουμπόηδες, ακόμη και ένα χορευτή μιούζικαλ.

Εδώ  μπαίνει  ο  "μεγάλος  άλλος":  τι  είδους  κοινωνία  γιορτάζει  δημοσίως  ένα 
τερατώδες  όργιο  βασανιστηρίων  και  δολοφονιών  δεκαετίες  μετά  τη 
πραγματοποίησή  του,  όχι  δικαιολογώντας  το  ως  ένα  έκτακτο,  απαραίτητο 
έγκλημα  για  το  κοινό  καλό,  αλλά  ως  μια  συνηθισμένη,  αποδεκτή,  ευχάριστη 
δραστηριότητα;  Η  παγίδα  που  πρέπει  να  αποφευχθεί  εδώ  είναι  εύκολη,  να 
ρίξουμε δηλαδή το φταίξιμο είτε στο Hollywood ή στον «ηθικό πρωτογονισμό» 
της Ινδονησίας. Το σημείο εκκίνησης θα πρέπει μάλλον να είναι οι εξαρθρωτικές 
συνέπειες  της  καπιταλιστικής  παγκοσμιοποίησης,  η  οποία,  υπονομεύοντας  την 
«συμβολική αποτελεσματικότητα» των παραδοσιακών ηθικών δομών, δημιουργεί 
ένα τέτοιο ηθικό κενό.

Ωστόσο, το καθεστώς του «μεγάλου άλλου» αξίζει μια πιο προσεκτική ανάλυση - 
ας  συγκρίνουμε  το  The  act  of  Killing  mε  ένα  περιστατικό  που  συγκέντρωσε 
μεγάλη προσοχή στις ΗΠΑ πριν από μερικές δεκαετίες: μια γυναίκα ξυλοκοπήθηκε 
και δολοφονήθηκε αργά στην αυλή μιας μεγάλης πολυκατοικίας στο Μπρούκλιν 
της Νέας Υόρκης. Πάνω από 70 μάρτυρες είδαν τι συνέβαινε από τα παράθυρά 
τους, αλλά κανείς δεν κάλεσε την αστυνομία. Γιατί; Όπως έδειξε η έρευνα, η πιο 
διαδεδομένη δικαιολογία ήταν ότι κάθε μάρτυρας σκέφτηκε ότι κάποιος άλλος θα 
είχε ήδη κάνει ή σίγουρα θα το έκανε.

Μήπως αυτό σημαίνει ότι, μέσα από τη σταδιακή διάλυση της ηθικής ουσίας μας, 
παλινδρομούμε απλά στον ατομικιστικό εγωισμό; Τα πράγματα είναι  πολύ πιο 
πολύπλοκα.  Ακούμε  συχνά  ότι  η  οικολογική  κρίση  είναι  το  αποτέλεσμα  των 
βραχυπρόθεσμου εγωισμού  μας:  εμμονικοί  με  τις  άμεσες  απολαύσεις  και  τον 
πλούτο, ξεχνάμε το κοινό καλό. Ωστόσο, είναι εδώ που η κατα Walter Benjamin 
έννοια του καπιταλισμού ως θρησκεία  γίνεται ζωτικής σημασίας: ένας αληθινός 
καπιταλιστής  δεν  είναι  ένας  ηδονιστής  εγωιστής.  Είναι,  αντιθέτως,  φανατικά 
αφοσιωμένος  στο  έργο  του  πολλαπλασιασμού  του  πλούτου  του,  έτοιμος  να 
παραμελήσει την υγεία και την ευτυχία του, για να μην αναφέρουμε την ευημερία 
της οικογένειάς του και την ευημερία του περιβάλλοντος. Συνεπώς, δεν υπάρχει 
ανάγκη  να  επικαλεστούμε  κάποια  ανώτερη  ηθικολογία  και  έναν  καπιταλιστικό 
εγωισμό. Για να το θέσουμε με τους όρους του Alain Badiou: η υποκειμενικότητα 
του  καπιταλισμού  δεν  είναι  αυτή  του  «ανθρώπινου  ζώου»,  αλλά  μάλλον  μια 
προσταγη να υποτάξει τον εγωισμό στην αυτο-αναπαραγωγή του κεφαλαίου.

Με  άλλα  λόγια,  ο  ιδιοτελής  εγωισμός  δεν  είναι  η  ωμή  πραγματικότητα  των 
κοινωνιών  μας  αλλά  η  ιδεολογία  του  -  η  ιδεολογία  που  αρθρώνεται  στη 
Φαινομενολογία του Πνεύματος του Χέγκελ με το όνομα «το πνευματικό βασίλειο 
των ζώων» - είναι η φράση του για τη σύγχρονη αστική κοινωνία στην οποία τα 
ανθρώπινα ζώα εμπλέκονται σε ιδιοτελείς αλληλεπιδράσεις. Η αρχή αυτή καθιστά 
δυνατή  την  αστική  κοινωνία,  όπου  αυτόνομα  άτομα  συνδέονται  μεταξύ  τους 
μέσω  των  θεσμών  της  οικονομίας  της  ελεύθερης  αγοράς  προκειμένου  να 
ικανοποιήσουν τις ιδιωτικές τους ανάγκες. Η διαλεκτική ένταση προκύπτει όταν 
συνειδητοποιούμε  ότι  όσο  περισσότερο  τα  άτομα  ενεργούν  εγωιστικά,  τόσο 
περισσότερο συμβάλλουν στην κοινή ευημερία. Το παράδοξο είναι ότι όταν τα 
άτομα  θέλουν  να  θυσιάσουν  τα  στενά  προσωπικά  τους  συμφέροντα  και  να 
εργαστούν άμεσα για το κοινό καλό, τότε το κοινό καλό υποφέρει.

Ο  Χέγκελ  προσδιόρισε  αυτή  την  «αντίφαση»  κατά  το  πρότυπο  της  έντασης 
μεταξύ του «ζωϊκού» (“the animal”) και του «πνευματικού» (“the spiritual”): η 
καθολική πνευματική ουσία, η «δουλειά όλων και του καθενός», προκύπτει ως 
αποτέλεσμα της «μηχανικής» αλληλεπίδρασης των ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι η 
ίδια  η  «ζωϊκότητα»  (“the  animality”)  του  ιδιοτελούς  «ανθρώπινου  ζώου»  (το 
άτομο  που  συμμετέχει  στο  σύνθετο  δίκτυο  της  αστικής  κοινωνίας),  είναι  το 
αποτέλεσμα του μεγάλου ιστορικού μετασχηματισμού της μεσαιωνικής ιεραρχικής 
κοινωνίας στη σύγχρονη αστική κοινωνία. Είναι η ίδια η εκπλήρωση της αρχής 
της υποκειμενικότητας - το ριζικά αντίθετο της ζωϊκότητας - που επιφέρει την 
αντιστροφή της υποκειμενικότητας σε ζωϊκότητα.

Ίχνη αυτής  της αλλαγής μπορούν να εντοπιστούν παντού σήμερα,  ιδίως στις 
ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές  χώρες,  όπου ο  καπιταλισμός ασκεί  ένα πιο 
βάναυσο αντίκτυπο. Το έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ The Exception and the Rule 
αφηγείται  την  ιστορία  ενός  πλούσιου  εμπόρου  ο  οποίος,  με  τον  χαμάλη 
αχθοφόρο του, διασχίζει την φανταστική κινεζική έρημο Yahi για να κλείσει μια 
πετρελαϊκή συμφωνία. Όταν οι δύο τους χάνονται και τα αποθέματα νερού τους 
εξαντλούνται,  ο  έμπορος  πυροβολεί  κατά  λάθος  τον  χαμάλη,  νομίζοντας  ότι 
δεχόταν  επίθεση,  όταν  ο  χαμάλης  στην  πραγματικότητα  του  προσέφερε  λίγο 
νερό. Αργότερα, σε ένα δικαστήριο, ο έμπορος αθωώνεται: ο δικαστής καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι ο έμπορος είχε το δικαίωμα να φοβάται μια πιθανή απειλή 
από τον χαμάλη, οπότε ήταν δικαιολογημένος να τον σκοτώσει σε αυτοάμυνα. 
Δεδομένου ότι οι δύο άνδρες ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, ο έμπορος 
είχε κάθε λόγο να περιμένει το μίσος και την επιθετικότητα του χαμάλη - αυτός 
είναι ο κανόνας, ενώ η ευγένεια του χαμάλη ήταν η εξαίρεση.

Είναι αυτή η ιστορία μια ακόμα γελοία μαρξιστική απλούστευση του Μπρεχτ; Όχι, 
αν κρίνουμε από μια αναφορά από την πραγματική Κίνα σήμερα:

Στην Nanjing, πριν μισή δεκαετία, μια ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε ενώ έμπαινε σε 
ένα λεωφορείο. . . η 65χρονη γυναίκα έσπασε το γοφό της. Στη σκηνή, ένας 
νεαρός άνδρας πήγε να την βοηθήσει. Ας τον ονομάσουμε Peng Yu, γιατί αυτό 
είναι το όνομά του. Ο Peng Yu έδωσε στην ηλικιωμένη γυναίκα 200RMB (την 
εποχή εκείνη αρκετά χρήματα για να αγοράσει 300 εισιτήρια λεωφορείου) και την 
πήγε στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια, συνέχισε να μένει μαζί της μέχρι να φτάσει η 
οικογένειά της. Η οικογένεια μήνυσε το νεαρό άνδρα για 136.419 RMB. Πράγματι, 
το Περιφερειακό Δικαστήριο της Nanjing Gulou βρήκε το νεαρό άνδρα ένοχο και 
τον διέταξε να πληρώσει 45.876 RMB. Το δικαστήριο έκρινε, «σύμφωνα με την 
κοινή  λογική»,  ότι  επειδή  ο  Peng  Yu  ήταν  ο  πρώτος  που  κατέβηκε  από  το 
λεωφορείο, κατά πάσα πιθανότητα είχε χτυπήσει και ανατρέψει την ηλικιωμένη 
γυναίκα.  Επιπλέον,  είχε  πράγματι  παραδεχθεί  την  ενοχή  του,  έκρινε  το 
δικαστήριο,  μένοντας  με  την  ηλικιωμένη  γυναίκα  στο  νοσοκομείο.  Είναι  η 
περίπτωση που ένα φυσιολογικό άτομο δεν θα ήταν τόσο ευγενικό, όσο ο Peng 
Yu ισχυρίστηκε ότι ήταν.

Δεν είναι αυτό το περιστατικό ακριβώς παράλληλο με την ιστορία του Μπρεχτ; Ο 
Peng  Yu  βοήθησε  την  ηλικιωμένη  κυρία  από  απλή  συμπόνια,  αλλά  αυτό 
ερμηνεύθηκε από το δικαστήριο ως απόδειξη της ενοχής του Peng Yu. Πρόκειται  
για μια γελοία εξαίρεση; Όχι,  σύμφωνα με την People’s Daily  (εφημερίδα της 
κυβέρνησης), η οποία, σε μια online δημοσκόπηση, ρώτησε ένα μεγάλο δείγμα 
νέων ανθρώπων τι θα έκαναν αν έβλεπαν ένα πεσμένο ηλικιωμένο άτομο: «87 
τοις  εκατό  των  νέων  ανθρώπων  δεν  θα  βοηθούσαν.  .  .  Οι  άνθρωποι  θα 
βοηθούσαν μόνο όταν μια κάμερα ήταν παρούσα». Η απροθυμία να βοηθήσουν 
σηματοδοτεί μια αλλαγή στο καθεστώς του δημόσιου χώρου. Ακόμη και σε ένα 
δημόσιο χώρο, είμαι ακόμα στον ιδιωτικό μου χώρο, και δεν εμπλέκομαι σε καμία 
αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Για να μετρήσει ως δημόσιος, ο χώρος θα 
πρέπει να καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας.

Ένα άλλο σημάδι αυτής της αλλαγής μπορεί να βρεθεί στην πρόσφατη τάση του 
δημόσιου σεξ στις ταινίες  πορνό. Υπάρχουν όλο και  περισσότερες ταινίες  που 
δείχνουν ένα ζευγάρι (ή και παραπάνω) σε ερωτικά παιχνίδια μέχρι την πλήρη 
συνουσία σε ένα πολυσύχναστο δημόσιο χώρο (μια παραλία, ένα τραμ ή τρένο, 
σε ένα λεωφορείο ή το σιδηροδρομικό σταθμό). Η πλειοψηφία των περαστικών 
(προσποιούνται ότι) αγνοεί τη σκηνή - μια μειοψηφία ρίχνει μια διακριτική ματιά 
στο ζευγάρι, ακόμη λιγότεροι κάνουν μια σαρκαστική άσεμνη παρατήρηση. Και 
πάλι, είναι σαν το συνουσιαζόμενο ζευγάρι να παρέμενε σε έναν ιδιωτικό χώρο, 
έτσι  ώστε να μην πρέπει  να ασχολούμαστε με τις  οικειότητές του.  Αυτό μας 
φέρνει  πίσω  στο  «πνευματικό  ζωικό  βασίλειο»  του  Χέγκελ  -  δηλαδή,  ποιος 
συμπεριφέρεται  με  αυτό  το  τρόπο,  περνώντας  δίπλα  από  τον  θάνατο  ή  τον 
συνουσιαζόμενο με ευλογημένη άγνοια;  Τα ζώα, φυσικά.  Η ζωικότητα με την 
οποία ασχολούμαστε εδώ – ο αδίστακτος εγωισμό του καθενός από τα άτομα που 
επιδιώκουν  το  ιδιωτικό  του  συμφέρον  -  είναι  το  παράδοξο  αποτέλεσμα  του 
περίπλοκου δικτύου των κοινωνικών σχέσεων. Ότι τα άτομα είναι τυφλωμένα σε 
αυτό το δίκτυο δείχνει προς τον ιδανικό («πνευματικό») χαρακτήρα του: στην 
αστική  κοινωνία  η  οποία  είναι  δομημένη  από  τους  κανόνες  της  αγοράς,  η 
αφαίρεση κυριαρχεί περισσότερο από ποτέ.

Λέγεται  συχνά  ότι  σήμερα,  με  την  έκθεσή  μας  στα  μέσα  ενημέρωσης,  την 
κουλτούρα  των  δημόσιων  ομολογιών  και  των  μέσων  ψηφιακού  ελέγχου,  ο 
ιδιωτικός  χώρος  εξαφανίζεται.  Κάποιος  πρέπει  να  αντιπαραβάλει  αυτό:  είναι  ο 
κατάλληλος δημόσιος χώρος που εξαφανίζεται. Το πρόσωπο που επιδεικνύει στο 
διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες του ή προσωπικά δεδομένα δεν είναι επιδειξίας: οι 
επιδειξίες  εισβάλουν  στο  δημόσιο  χώρο,  ενώ  εκείνοι  που  αναρτούν  γυμνές 
φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο παραμένουν στον ιδιωτικό τους χώρο και τον 
επεκτείνουν για να περιλαμβάνει και άλλους . Το ίδιο ισχύει και για τον Anwar και  
τους συντρόφους του στο The Act of Killing: ιδιωτικοποιούν το δημόσιο χώρο 
κατά  μια  έννοια  που  είναι  πολύ  πιο  απειλητική  από  την  οικονομική 
ιδιωτικοποίηση.

     https://isotita.wordpress.com   
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Σλαβοϊ Ζίζεκ 
«The Act of Killing» και η σύγχρονη τάση ιδιωτικοποίησης. 


