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DE HOMO OTARIUS A HOMO SACER

o fogo com que brinca o Ocidente nessa "guerra ao terro

rismo" foi, mais uma vez, claramente percebido por Chesterton

que, nas últimas páginas de Orthodoxy, a peça definitiva da

propaganda católica, demonstrou o beco sem saída básico em

que se colocam os críticos pseudo-revolucionários da religião:

começam denunciando a religião como a força de opressão

que ameaça a liberdade humana; mas, para lutar contra a reli

gião, obrigam-se a abrir mão da liberdade em si, sacrificando

assim exatamente o que queriam defender - a grande vítima

da rejeição prática e teórica da religião não é a religião (que con

tinua imperturbável sua vida), mas a própria liberdade, que di

zem ser ameaçada por aquela. O universo radical ateísta, pri

vado da referência religiosa, é o universo cinzento do terror e

tirania iguali tários:

Homens que começam lutando contra a Igreja em nome da li

berdade e humanidade acabam por abrir mão da liberdade e da

humanidade para poder lutar contra a Igreja. '" Conheço um

homem que tem tamanha paixão por provar que não terá exis

tência pessoal depois da morte que acaba caindo na posição de

não ter existência pessoal agora.... Já conheci pessoas que de

monstraram não poder haver julgamento divino demonstrando

que não pode haver julgamento humano.... Não admiramos, e

mal desculpamos, o fanático que destrói o mundo em nome do
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amor ao próximo. Mas o que vamos dizer do fanático que destrói

este mundo em nome do ódio ao próximo? Ele sacrifica a própria
existência da humanidade em nome da não-existência de Deus.
Oferece suas vítimas não no altar, mas apenas para afirmar a futi

lidade do altar e o vazio do trono .... Com suas dúvidas orientais
sobre a personalidade, eles não garantem que não seja possível a
vida pessoal no além; só garantem que não teremos uma vida ale

gre e completa aqui.... Os secularistas não destruíram as coisas
divinas; mas destruíram as coisas seculares, se isso lhes dá algum

conforto.'

A primeira coisa a acrescentar hoje a esta passagem é que o

mesmo vale para os advogados da religião: quantos defensores

fanáticos da religião começaram pelo ataque feroz à cultura se

cular e terminaram por abandonar a própria religião (perdendo

toda experiência religiosa significativa)? E não é verdade que,

de forma exatamente homóloga, os guerreiros liberais ficam

tão ávidos para lutar contra o fundamentalismo antidemocrático

que terminam por eliminar a liberdade e a democracia, se isto

for necessário para lutar contra o terrorismo? Têm tamanha

paixão por demonstrar que o fundamentalismo não-cristão é a

maior ameaça à liberdade que estão prontos a recair na posição

de que é preciso limitar nossa própria liberdade aqui e agora,

nas nossas sociedades supostamente cristãs. Se os "terroristas"

estão prontos a destruir este mundo por amor ao próximo,

nossos guerreiros contra o terrorismo estão prontos a destruir

seu próprio mundo democrático por ódio ao outro muçulmano.

Alter e Dershowitz amam tanto a dignidade humana que estão

prontos a legalizar a tortura - a degradação última da digni

dade humana - para defendê-la.

E o mesmo não se aplica ao desprezo pós-moderno pelas

grandes causas ideológicas - pela noção de que, em nossa era

I Chesrerton, Orthodoxy, p. 146-7.
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pós-ideológica, em vez de tentar mudar o mundo, deveríamos

reinventar a nós mesmos, todo o nosso universo, engajando

nos em novas formas (sexuais, espirituais, estéticas...) de prá

ticas subjetivas? Como disse Hanif Kureishi numa entrevista

sobre seu livro Intimidade: "Há vinte anos, política era tentar

fazer uma revolução e mudar a sociedade, mas agora a política

se reduz a dois corpos, que são capazes de recriar todo o mun

do fazendo amor num porão". Confrontados com uma afir

mação como essa, só podemos recordar a velha lição da Teoria

Crítica: quando tentamos preservar a autêntica esfera íntima

de privacidade contra o ataque das transações públicas "alie

nadas" instrumentais e objetificadas, é a própria privacidade

que se torna uma esfera completamente objetificada e "rnerca

dizada". Fuga para a privacidade hoje significa adotar as fór

mulas de autenticidade privada propagadas pela indústria cul

tural recente - desde as lições sobre o iluminamento espiritual,

a última mania cultural e outras modas, até as atividades físicas

da corrida e do fisiculturismo. A verdade última do retiro na

privacidade é a confissão pública de segredos íntimos num pro

grama de TV - contra essa espécie de privacidade, devemos

enfatizar que hoje a única forma de romper as restrições da

mercadização alienada é inventar uma nova coletividade. Hoje,

mais do que nunca, a lição dos romances de Marguerite Duras

é relevante: o meio - o único meio - de se ter uma relação

pessoal (sexual) intensa e satisfatória não é o casal olhar nos

olhos um do outro, esquecido do mundo em volta, mas, ainda

de mãos dadas, olharem os dois juntos para fora, para um ter

ceiro ponto (a Causa pela qual os dois lutam, em que os dois

estão engajados).

O resultado último da subjetivização global não é o desapa

recimento da "realidade objetiva", mas o desaparecimento de

nossa própria subjetividade, que se transforma num capricho

fútil, enquanto a realidade social continua seu curso. Aqui,
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fico tentado a parafrasear a famosa resposta do interrogador

a Winston Srnith, que duvida da existência do Big Brother

("É você quem não existe!"): a resposta correta às dúvidas pós

modernas acerca da existência do grande Outro é que é o pró

prio sujeito que não existe ... É natural, portanto, que nossa era

- cuja postura básica é mais bem encapsulada no título do gran

de sucesso de Phillip McGraw, SelfMatters, que ensina a "criar

sua vida de dentro para fora" - encontra seu suplemento ló

gico em livros de títulos semelhantes a Como desaparecer com

pletamente: manuais que ensinam a apagar todos os traços da

existência anterior para se "reinventar" completamente." É aqui

que se encontra a diferença entre o Zen propriamente dito e

sua versão ocidental: a verdadeira grandeza do Zen é ser ele

irredutível a uma "viagem interior" ao "verdadeiro Eu" de al

guém: o objetivo da meditação Zen é, pelo contrário, o com

pleto esvaziamento do Eu, a aceitação de que não existe Eu,

nenhuma "verdade interior" a ser descoberta. É por isso que os

autênticos mestres do Zen estão corretos ao interpretar a men

sagem básica do Zen (a libertação está na perda do Eu, na união

imediata com o Vazio primordial) como idêntica à completa

fidelidade militar, à completa obediência às ordens e cumpri

mento do dever sem concessões ao Eu e seus interesses - ou

seja, na afirmação de que o clichê antimilitarista padrão, de

que os soldados devam ser treinados para chegar ao estigma da

2 Ver How to Disappear Completely and Never Be Found, de Doug Rich
mond, Secausus, A Citadel Press Book, 1999. Esse livro pertence a uma

série de manuais de auto-ajuda que, efetivamente, constituem uma cari
catura obscena dos manuais "oficiais" como os de Dale Carnegie: livros

que tratam diretamente de nossos desejos publicamente inaceitáveis 

outros títulos da série: CheatersAlways Prosper [Vigaristassempre ganham],

Advanced Backstabbing and Mudslinging Techniques [Técnicas avançadas

de como apunhalar pelas costase atirar lama], Revenge Tactics [Táticas de

vingança], Spying on your Spouse [Como espionar o cônjuge], e muitos

outros.
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subordinação incondicional e obedecer às ordens como títeres

cegos, é idêntica ao Iluminamento Zen. É assim que Ishihara

Shummyo explicou essa questão, em termos quase althusse

rianos, como um ato de interpelação que alcança diretamente o

assunto, contornando a dúvida ou questionamento histérico:

o Zen é muito meticuloso com relação à necessidade de não

interromper a própria mente. Tão logo se bate a pedra, a fagulha

salta. Não há lapso de tempo entre os dois eventos. Ao receber a

ordem de olhar à direita, o sujeito olha à direita, rápido como o

raio... Se o nome de alguém é chamado, por exemplo, "Uernmon",

deve-se responder "Presente" sem parar para entender a razão

por que seu nome foi chamado... Creio que quando se é convo

cado a morrer, não se deve manifestar a menor agitaçâo.:'

Longe de denunciar essa postura como uma perversão mons

truosa, devemos perceber nela uma indicação de como o Zen

autêntico difere de sua apropriação ocidental, que o insere na

matriz da "descoberta do verdadeiro Eu". A lógica de uma "via

gem interior", levada ao extremo, nos coloca diante do vazio da

subjetividade e assim obriga o sujeito a assumir sua completa

dessubjetivização; a paradoxal conclusão pascaliana dessa versão

radical do Zen é a de que, como não existe a substância interior

da religião, a essência da fé é o decoro propriamente dito, a obe

diência ao ritual em si. O que o budismo ocidental não está pronto

a aceitar é ser o próprio Eu a vítima última da "viagem ao Eu".

De forma mais geral, não é essa mesma a lição de Adorno e

Horkheimer em Dialética do esclarecimento? As principais ví

timas do positivismo não são confusas noções metafísicas, mas

os próprios fatos; a busca radical da secularização, o desvio em

direção à própria vida mundana, transforma a vida em si num

processo "abstrato" anêmico - e essa reversão paradoxal está

3 Citado de Zen at War, de Brian A. Vicroria, Nova Iorque, Weatherhilt,
1998, p. 103.
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evidente na obra de Sade, onde a afirmação irrestrita da sexua

lidade esvaziada dos últimos vestígios de transcendência espi

ritual transforma a própria sexualidade num exercício mecâ

nico desprovido da autêntica paixão sensual. E não se percebe

claramente a mesma reversão no impasse dos "Últimos Ho

mens", indivíduos "pós-modernos" que rejeitam como terro

ristas todos os objetivos "mais altos" e dedicam a própria vida

a sobreviver, a uma vida cheia de prazeres menores cada vez

mais refinados e artificialmente excitados? Na medida em que

"morte" e "vida" designam para São Paulo duas posições exis

tenciais (subjetivas), e não fatos "objetivos", é justificável que

se faça a pergunta paulina: "Quem está realmente vivo hoje?"."

E se somente estivermos realmente vivos se nos comprome

termos com uma intensidade excessiva que nos coloca além de

uma "vida nua"? E se, ao nos concentrarmos na simples sobre

vivência, mesmo quando é qualificada como "uma boa vida", o

que realmente perdemos na vida for a própria vida? E se o ter

rorista suicida palestino a ponto de explodir a si mesmo e aos

outros estiver, num sentido enfático, "mais vivo" que o sol

dado americano engajado numa guerra diante da tela de um

computador contra um inimigo que está a centenas de quilô

metros de distância ou um yuppie nova-iorquino que corre nas

margens do Hudson para manter o corpo em forma? E se, em

termos psicanalíticos, um histérico estiver verdadeiramente vivo

no questionamento permanente e excessivo da própria existên

cia, quando uma obsessão é o verdadeiro modelo da escolha da

"vida na morte"? Ou seja, não seria o objetivo último de seus

rituais compulsivos evitar que a "coisa" aconteça - coisa esta

que é o excesso de vida? Não seria a catástrofe que ele teme o

fato de, finalmente, alguma coisa realmente acontecer a ele? E se,

4 Devo esta observação a Alain Badiou (intervenção no Simpósio Paulo e

a Modernidade, DeLA, 14-16 de abril de 2002).
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em termos de processo revolucionário, a diferença que separa a

era de Lenin da de Stalin for, mais uma vez, a diferença entre a

vida e a morte? Existe uma característica aparentemente mar

ginal que esclarece bem essa questão: a atitude básica do comu

nista stalinista é a de seguir a correta linha do partido contra os

desvios à "esquerda" ou à "direita" - isto é, seguir o seguro

caminho do meio; quanto ao leninismo autêntico, em nítido

contraste, só existe um único desvio, o de centro - o de "não

correr riscos", de evitar oportunisticamente o risco de clara e

excessivamente "escolher um lado". Por exemplo, nenhuma "ne

cessidade histórica profunda" determinou a passagem da polí

tica soviética de um "comunismo de guerra" para a "Nova

Política Econômica" em 1921 - foi apenas um desesperado

ziguezague estratégico entre a linha esquerdista e a direitista, ou,

como explicou o próprio Lenin em 1922, os bolcheviques come

teram "todos os erros possíveis". Essa excessiva "escolha de la

dos", o desequilíbrio ziguezagueante permanente, é, em última

análise, a própria vida (política revolucionária) - para um

leninista, o nome definitivo da direita contra-revolucionária é

o próprio "centro", o medo de introduzir um desequilíbrio ra

dical no edifício social.

É assim um paradoxo nietzschiano o fato de o grande

perdedor nessa aparente afirmação da Vida contra todas as
Causas transcendentes ser a própria vida. O que torna a vida

"digna de ser vivida" é o próprio excesso de vida: a consciência

da existência de algo pelo que alguém se dispõe a arriscar a vida
(podemos chamar esse excesso de "liberdade", "honra", "digni

dade", "autonomia", etc.). Somente quando prontos a assumir

esse risco estamos realmente vivos. Chesterton discute essa

questão com relação ao paradoxo da coragem:

Um soldado cercado de inimigos, se tiver de abrir caminho, pre

cisa combinar um forre desejo de viver com uma estranha des

preocupação com a morre. Ele não tem apenas de se agarrar à



110 • Bem-vindo ao deserto do Real!

vida, pois nesse caso será covarde, e não conseguirá fugir. Ele não
pode somenre esperar a morre, pois enrão será um suicida e tam
bém não vai conseguir fugir. Ele rerá de buscar a vida com um
espírito de furiosa indiferença a ela; rerá de desejar a vida como se
fosse água e ser capaz de beber a morre como se fosse vinho.?

A postura sobrevivencialista "pós-metafísica" dos Últimos

Homens termina num espetáculo anêmico da vida a se arrastar

como sombra de si mesma. É nesse horizonte que devemos

entender a crescente rejeição da pena de morte: devemos ser

capazes de discernir a "biopolítica" oculta que sustenta essa rejei

ção. Os que afirmam o "valor sagrado da vida", defendendo-a

contra a ameaça de poderes transcendentes que a parasitam,

acabam num "mundo supervisionado em que vivemos sem dor,

em segurança-e tediosamente"," um mundo em que, em nome

de seu objetivo oficial- uma vida longa e prazerosa -, todos os

prazeres reais são proibidos ou estritamente controlados (fumo,

drogas, comida...). O resgate do soldado Ryan, de Spielberg, é o

exemplo mais recente dessa atitude sobrevivencialista com re

lação à morte, com a apresentação "desmistificadora" da guerra

como uma matança sem sentido que nada pode justificar - e,

assim, o filme oferece a melhor justificativa para a doutrina

militar de "Zero baixa do nosso lado" de Colin Powell. Aqui,

não estamos confundindo a versão fundamentalista cristã e aber

tamente racista de "defesa do Ocidente" e a versão liberal tole

rante da "guerra contra o terrorismo", que se propõe a salvar os

próprios maometanos da ameaça fundamentalista: por mais

importante que seja a diferença entre elas, as duas estão en

voltas na mesma dialética autodestrutiva.

E é contra o pano de fundo dessa alteração subjacente da "bio

política" que devemos interpretar a série recente de declarações

5 Chesrerton, Orthodoxy, p. 9.
6 Christopher Hirchens, "We Know Besr", Vanity Fair, maio de 2001, p. 34.
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políticas que só podem ser vistas como lapsos freudianos. Ao

ser perguntado pelos jornalistas sobre os objetivos dos bom

bardeios americanos no Afeganistão, Donald Rumsfeld res

pondeu simplesmente: "Matar o maior número possível de sol

dados talibãs e membros da Al-Qaeda". A declaração não é tão

auto-evidente quanto parece: o objetivo normal de qualquer

operação militar é ganhar a guerra, forçar o inimigo a capitular,

e até a destruição em massa pode ser considerada um meio para

esse fim ... O problema da declaração grosseira de Rumsfeld,

bem como com outros fenômenos semelhantes, como a con

dição incerta dos prisioneiros afegãos na Baía de Guantánamo,

é o fato de parecerem apontar diretamente para a distinção de

Agamben entre o cidadão total e o Homo sacerque, apesar de um

ser humano vivo, não é parte da comunidade política. Essa é a

condição de John Walker, o talibã americano: deve ficar preso

numa cadeia americana ou seu lugar é entre os prisioneiros

talibãs? Foram considerados por Donald Rumsfeld como "com

batentes ilegais" (por oposição a prisioneiros "normais" de

guerra), mas isso não quer dizer que se tornaram ilegais por

causa de sua atividade terrorista criminosa: quando comete um

crime grave, assassinato, por exemplo, um cidadão americano

continua sendo um "criminoso legal"; a distinção entre crimi

nosos e não-criminosos nada tem em comum com a distinção

entre cidadãos "legais" e os que na França são chamados de

sans-papiers. Os excluídos são não apenas os terroristas, mas

também os que se colocam na ponta receptora da ajuda huma

nitária (ruandeses, bósnios, afegãos ...): o Homo sacer de hoje é

o objeto privilegiado da biopolítica humanitária: o que é priva

do da humanidade completa por ser sustentado com desprezo.

Devemos assim reconhecer o paradoxo de serem os campos de

concentração e os de refugiados que recebem ajuda humani

tária as duas faces, "humana" e "desumana", da mesma matriz

formal sociológica. Nos dois casos, vale a anedota cruel de Ser
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ou não ser, de Lubitsch: à pergunta sobre o campo de concen

tração alemão na Polônia ocupada, o "Campo de Concentração

E h d " '''N' Ir ar t , a resposta e pronta: os concentramos e os po 0-

neses acampam",7 Nos dois casos, a população é reduzida a

objeto da biopolítica. Portanto, não basta enumerar os exem

plos atuais do Homo sacer: os sanspapiers na França, os habitantes

das favelas no Brasil e a população dos guetos afro-americanos

nos EUA, etc. É absolutamente crítico completar essa lista com

o lado humanitário: talvez os que são vistos como recipientes

da ajuda humanitária sejam as figuras modernas do Homo sacer.

A prova última dessa lógica do Homo sacer ocorreu quando,

nos primeiros dias de março de 2002, os restos das forças do

T alibã e da AI-Qaeda surpreenderam os americanos e seus alia

dos com uma defesa feroz, forçando-os a recuar temporaria

mente, e, por terem abatido um helicóptero americano, vio

lando assim o princípio sagrado da guerra sem baixas. O que

foi verdadeiramente estranho nos relatos desses acontecimen

tos na mídia americana foi o fato de ela se surpreender com o

fato de o Talibã estar lutando, como se a prova definitiva de

serem eles verdadeiros terroristas criminosos (combatentes ile

gais) fosse o fato de responderem tiro com tiro ... A mesma

dificuldade é claramente discernível nos relatos que chegam

7 E o mesmo não se aplica à falência da Enron em janeiro de 2002, que
pode ser interpretada como um comentário irônico sobre a idéia de so
ciedade de risco? Milhares de empregados que perderam o emprego e as
economias estavam certamente expostos a riscos, mas não tinham, de
fato, escolha: o risco apareceu para eles como o destino cego. Pelo con
trário, os que tinham a informação de cocheira sobre os riscos, bem
como a chance de intervir na situação (a alta administração), minimizaram
seu próprio risco quando se desfizeram de suas ações antes da falência 
e assim os riscos e escolhas reais foram muito bem distribuídos ... Por
tanto, com relação à idéia de que vivemos numa sociedade de escolhas
arriscadas, podemos afirmar que alguns (os diretores da Enron) fazem as
escolhas, ao passo que outros (os empregados comuns) correm os riscos.
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da Margem Ocidental ocupada: quando o exército israelense,

no que Israel chama de operação de guerra, ataca a força poli

cial palestina e destrói sistematicamente a infra-estrutura pa

lestina, a resistência encontrada é apresentada como prova de

que estamos enfrentando terroristas. Esse paradoxo está inse

rido na própria noção de "guerra ao terrorismo" - uma guerra

estranha em que o inimigo é considerado criminoso mesmo

que se limite a se defender e responda ao fogo com fogo. Surge

então uma nova entidade que nem é o soldado inimigo nem o

criminoso comum: os terroristas da Al-Qaeda não são soldados

inimigos, são "combatentes ilegais"; mas também não são crimi

nosos comuns - os EUA se opuseram absolutamente à noção

de os ataques ao WTC serem considerados atos criminosos

apolíticos. Ou seja, o que está surgindo como o terrorista con

tra quem se declara guerra é exatamente a figura do Inimigo

político, excluído do espaço político propriamente dito.

Essa é outra faceta da nova ordem global: já não temos guer

ras no sentido antigo de um conflito regulado entre Estados

soberanos em que se aplicam certas regras (tratamento dos pri

sioneiros, proibição de certas armas, etc.). O que sobra são

dois tipos de conflito: ou as lutas entre grupos de Homo sacer

"conflitos étnico-religiosos" que violam as regras dos direitos

humanos universais não são considerados guerras propriamente

ditas e exigem a presença da intervenção "pacifista humani

tária" das potências ocidentais - ou ataques diretos contra os

EUA ou outro representante da nova ordem global, e nesse

caso, mais uma vez, não existe uma guerra propriamente dita,

apenas "combatentes ilegais" que criminosamente resistem às

forças da ordem universal. Nesse segundo caso, não se pode

nem imaginar uma organização humanitária neutra como a

Cruz Vermelha mediando as partes em guerra, organizando a

troca de prisioneiros, e assim por diante: um dos lados do con

flito (a força global dominada pelos EUA) já assume o papel
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da Cruz Vermelha - vê-se não como uma das partes em guer

ra, mas como o agente mediador da paz e da ordem global que

esmaga certas rebeliões e, simultaneamente, oferece ajuda hu

manitária às "populações locais". A principal imagem do trata

mento das "populações locais" como Homo sacer talvez seja a

do avião de guerra voando sobre o Afeganistão: nunca se sabe

se ele vai lançar bombas ou pacotes de alimentos.

A estranha "coincidência de opostos" atingiu o máximo

quando, em abril de 2002, Harald Nasvik, membro direitista

do parlamento da Noruega, propôs George W. Bush e Tony

Blair como candidatos ao Prêmio Nobel da Paz, citando o pa

pel decisivo dos dois na "guerra contra o terrorismo" como a

maior contribuição à paz nos nossos dias - o velho lema

orwelliano "Guerra é Paz" finalmente se torna realidade. Tal

vez a maior ironia da situação seja o fato de o maior "dano

colateral" para o Ocidente ser o sofrimento dos refugiados

afegãos e, de modo geral, a situação catastrófica dos alimentos

e da saúde no Afeganistão; assim, a ação militar contra o T alibã

é algumas vezes apresentada quase como um meio de assegurar

a entrega segura da ajuda humanitária. Deixa de existir assim a

oposição entre guerra e ajuda humanitária: as duas são intima

mente ligadas; a mesma intervenção funciona simultaneamente

nos dois planos: a derrubada do regime talibã é apresentada

como parte de uma estratégia para ajudar o povo afegão opri

mido pelo Talibã: como disse Tony Blair, talvez seja necessário

bombardear o T alibã para assegurar o transporte e a distribuição

de alimentos."

8 Devemos aqui analisar a oposição entre a Nova Ordem Mundial e seu
Inimigo fundamenralista de acordo com as linhas da famosa análise de
Hegel da oposição entre o Iluminismo e a fé em A fenomenologia do
espírito, onde ele demonstra a cumplicidade, ou mesmo identidade, oculta
dos dois - ou seja, como os dois pólos não somente se apóiam, mas
também como cada um reproduz a estrutura do outro. Hoje, a Nova
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Estaremos então assistindo ao renascimento da velha dis

tinção entre direitos humanos e direitos do cidadão? Existem os

direitos de todos os membros da humanidade (a serem respei

tados mesmo no caso do Homo sacer) e os direitos mais es

treitos dos cidadãos (cuja condição é legalmente regulada)? Mas,

e se chegarmos a uma conclusão mais radical? E se o problema

não for a condição frágil dos excluídos, mas, pelo contrário, o

fato de, no nível mais elementar, sermos todos "excluídos" no

sentido de nossa posição "zero" mais elementar ser a de um

objeto da biopolítica, e de alguns possíveis direitos políticos e

de cidadania nos serem dados como um gesto secundário, de

acordo com considerações biopolíticas estratégicas? E se essa

for a principal conseqüência da noção de "pós-política"? O

problema com o uso da noção de Homo sacer proposta por

Agamben é o fato de ela estar inscrita na linha da "dialética do

Esclarecimento" de Adorno e Horkheimer, ou do poder disci

plinador e do biopoder de Michel Foucault: os tópicos dos

direitos humanos, democracia, domínio do direito e outros se

reduzem em última análise a uma máscara enganosa para os

mecanismos disciplinadores do "biopoder", cuja expressão úl

tima é o campo de concentração do século XX. A 'escolha

subjacente aqui parece ser entre Adorno e Habermas: seria o

projeto moderno de liberdade (política) uma falsa aparência

cuja "verdade" é corporificada por sujeitos que perderam até o

último vestígio de autonomia por estarem imersos no "mundo

administrado" do capitalismo recente, ou os fenômenos

"totalitários" seriam meras testemunhas do fato de que o pro

jeto político da modernidade continua inacabado? Mas será

verdade que essa escolha entre uma análise histórico-política

Ordem Mundial se apresenta como o universo tolerante das diferenças,
da coexistência de culturas particulares; ao passo que o Inimigo é retra
tado como o Um exclusivo fanático e intolerante.
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"pessimista" - que aponta para o fechamento final (a socie

dade de hoje vista como aquela em que a própria distância entre

a vida política e a vida nua está desaparecendo, e na qual o

controle e administração da "vida nua" são afirmados direta

mente como a essência mesma da política) - e uma abordagem

mais "otimista" - que percebe os fenômenos "totalitários" como

"desvios" contingentes do projeto iluminista, como o ponto sin

tomal em que surge a "verdade" do segundo - cobre, de fato,

todo o campo?
A noção "totalitária" de um "mundo administrado", em que

a experiência mesma da liberdade subjetiva seja a forma como

surge a sujeição a mecanismos disciplinadores, é na verdade o

verso fantasmático obsceno da ideologia (e prática) pública

"oficial" da autonomia individual e da liberdade: a primeira

tem de acompanhar a segunda, suplementando-a como sua có

pia obscena e nebulosa, de uma forma que traz à memória a

imagem central do filme Matrix, dos irmãos Wachowski: mi

lhões de seres humanos a viver uma vida claustrofóbica em es

paços cheios de água, mantidos vivos para gerar a energia (elé

trica) para a Matriz. Assim, quando algumas pessoas"despertam"

da imersão na realidade virtual controlada pela Matriz, esse des

pertar não é uma abertura para o espaço aberto da realidade

externa, mas, inicialmente, a horrível percepção dessa prisão,

onde cada um de nós é efetivamente apenas um organismo fetal

imerso em fluido amniótico.

A completa passividade é a fantasia proibida que mantém

nossa experiência consciente como sujeitos ativos e autode

finidores - é a perversa fantasia definitiva: a noção de que, no

mais íntimo de nosso ser, somos instrumentos da jouissance do

Outro (Matriz), esvaziados da substância da vida como bate

rias. Esse é o enigma desse mecanismo: por que a Matriz pre

cisa da energia humana? A solução puramente energética não

tem, evidentemente, significado: a Matriz poderia facilmente
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ter encontrado outra fonte mais confiável de energia, que não

exigisse as disposições extremamente complexas da realidade

virtual coordenada para milhões de unidades humanas. A única

resposta coerente é: a Matriz se alimenta da jouissance humana

- e aqui retornamos à tese lacaniana fundamental segundo a

qual o próprio grande Outro, longe de ser uma máquina anô

nima, exige o influxo constante de jouissance. É assim que de

veremos inverter o estado de coisas apresentado por Matrix: o

que o filme apresenta como a cena do despertar para a nossa

verdadeira situação é, de fato, seu oposto exato, a fantasia fun

damental que sustenta nosso ser.

Em "Le prix du progres'', um dos fragmentos que concluem

Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer citam os ar

gumentos do fisiologista francês do século XIX Pierre Flourens

contra a anestesia médica com clorofórmio: Flourens alegava

ser possível provar que o anestésico opera somente na rede

neuronal de nossa memória. Ou seja, enquanto estamos sendo

retalhados vivos na mesa de operação, sentimos totalmente a

dor, mas depois, quando acordamos, já não nos lembramos

dela... Para Adorno e Horkheimer, é claro, esta é a metáfora

perfeita para o destino da Razão baseada na repressão da natu

reza em si: o corpo, a parte da natureza no sujeito, sente toda a

dor; acontece que, devido à repressão, o sujeito não se .lernbra

dela. Essa é a vingança perfeita da natureza pela dominação que

lhe impomos: sem saber, somos as maiores vítimas, retalhando

nos vivos ... Não poderíamos ler a mesma coisa como o cenário

fantástico perfeito de interpassividade, da Outra Cena em que

pagamos o preço de nossa intervenção ativa no mundo? Não

existe nenhum agente livre sem esse apoio fantasmático, sem

essa Outra Cena em que ele é totalmente manipulado pelo

Outro. Talvez a necessidade caricatural de uma alta adminis

tração que decida diariamente o destino de milhares de em

pregados comuns, de se refugiar na brincadeira de escravo e
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dominadora no espetáculo sadomasoquista tenha uma base mais

profunda do que imaginamos.

À análise de Agamben não se pode negar o caráter radical

de questionar a noção mesma de democracia; ou seja: a noção de

Homo sacer não pode ser diluída como elemento de algum pro

jeto radical-democrático cujo objetivo seja renegociar e redefinir

os limites da inclusão e da exclusão, de forma que o campo

simbólico seja cada vez mais aberto às vozes daqueles que fo

ram excluídos pela configuração hegemãnica do discurso pú

blico. É essa a essência da leitura de] udith Butler de Antígona:

"O limite que ela defende, o limite para o qual não é possível

defesa nem representação traduzível, é ... o vestígio de uma

legalidade alternativa que assombra a esfera pública consciente

como seu futuro escandaloso."9 Antígona formula sua alegação

em nome daqueles que, tal como os sans-papiers na França de

hoje, não têm um status socioontológico completo e definido,

e ela mesma se refere aqui ao Homo sacer de Agamben.l'' É por

isso que não devemos marcar a posição da qual (em nome da

qual) Antígona fala, nem o objeto de sua alegação: apesar da

ênfase na posição única de seu irmão, esse objeto é mais ambí

guo do que parece (o próprio Édipo não é também seu (rneio-)

irmão?); sua posição não é apenas feminina, pois ela entra no

domínio masculino das questões públicas - ao se dirigir a

Creonte, chefe de Estado, ela fala como ele, apropriando-se de

sua autoridade de uma forma deslocada e perversa; nem ela

fala em nome da relação de família, como alega Hegel, pois

sua própria família representa a corrupção última (incesto) da

ordem familiar. Portanto, sua alegação desloca os contornos

fundamentais da Lei, o que a Lei exclui e inclui.

9 judith Butler,Antigonas Claim, Nova Iorque, Columbia University Press,
2000, p. 40.

\0 Ibidem, p. 81.
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Butler desenvolve sua leitura em contraste com dois gran

des adversários - não somente Hegel, mas também Lacan. Para

Hegel, o conflito é entendido como interno à ordem socios

simbólica, como o rompimento trágico da substância ética:

Creonte e Antígona representam seus dois componentes, o

Estado e a família, dia e noite, a ordem legal humana e a or

dem divina subterrânea. Lacan, pelo contrário, enfatiza como

Antígona, longe de representar a relação de família, assume a

posição-limite do próprio gesto instituidor da ordem simbó

lica, do impossível nível zero da simbolização, a razão por que

ela defende a pulsão de morte: apesar de ainda estar viva, ela já

está morta em termos da ordem simbólica, excluída das coor

denadas sociossimbólicas. No que sou tentado a chamar de

síntese dialética, Butler rejeita os dois extremos (Hegel situar o

conflito no interior da ordem sociossimbólica; Lacan ver

Antígona como defensora da chegada ao limite, da passagem

ao exterior dessa ordem): Antígona solapa a ordem simbólica

existente não apenas de seu exterior radical, mas do ponto de

vista utópico de buscar sua rearticulação radical. Antígona é

uma "morta-viva", não no sentido (que Butler atribui a Lacan)

de entrar no misterioso domínio de Ate, de chegar ao limite da

Lei; ela é "morta-viva" no sentido de assumir publicamente

uma posição indefensável, posição para a qual não existe lugar

no espaço público - não a priori, mas apenas com relação à
forma como esse espaço é hoje estruturado, em condições his-

toricamente contingentes e específicas. ,

É esse, portanto, o argumento central de Butler contra

Lacan: a própria radicalidade lacaniana (a noção de que Antí

gona se coloca no exterior suicida da ordem simbólica) reafir

ma essa ordem, a ordem das relações estabelecidas de família,

assumindo silenciosamente que a alternativa última é a que

está entre a Lei simbólica das relações de família (patriarcais

fixas) e sua suicida transgressão extática. Mas o que dizer da



120 • Bem-vindo ao deserto do Real!

terceira alternativa: a da rearticulação das próprias relações de

família, ou seja, da reconsideração da Lei simbólica como um

conjunto de arranjos sociais contingentes abertos à mudança?

Antígona fala em nome de todos os argumentos "patológicos"

subversivos que aspiram a ser admitidos no espaço público 

mas identificar o que ela representa nessa leitura com o Homo

saceré desconhecer o argumento básico da análise de Agamben:

para ele, não existe espaço para o projeto "democrático" de

"renegociar" o limite que separa o cidadão de pleno direito do

Homo sacer ao permitir que, gradualmente, sua voz seja ou

vida; sua posição, pelo contrário, é que, na "pós-política" de

hoje, o próprio espaço público democrático é uma máscara

que esconde o fato de, em última análise, sermos todos Homo

sacer. Isso significa, então, que Agamben partilha simples e com

pletamente da opinião daqueles que, tal como Adorno e

Foucault, identificam como télos secreto do desenvolvimento

de nossas sociedades um total fechamento do "mundo admi

nistrado" em que somos todos reduzidos à condição de ob

jetos da "biopolítica"? Embora negue a existência de uma saída

"democrática", Agamben, na sua leitura detalhada de São Pau

lo, reafirma violentamente a dimensão messiânica "revolucio

nária" - e essa dimensão messiânica só pode significar que a

"vida nua" já não é o terreno último da política.!' Ou seja, o

que está suspenso na atitude messiânica de "esperar o final dos

tempos" é precisamente a atitude central da "vida nua"; em

claro contraste, a característica fundamental da pós-política é a

redução da política a "biopolírica" no sentido exato de admi

nistrar e regular a "vida nua".

Essa apropriação (errônea) de Agamben é apenas mais um

numa série de casos que exemplificam uma tendência dos

11 Ver Giorgio Agamben, Le tempsqui reste, Paris, Édirians Payor & Rivagcs,
2000.
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acadêmicos radicais americanos (e até mais ilustrativo que

Agamben, há o caso de Foucault): apropriar-se do tópos intelec

tual europeu, com ênfase no fechamento de todo projeto de

mocrático emancipatório, inscrevendo-o no tópos contrário da

ampliação gradual e parcial do espaço democrático. O obverso

dessa aparente radicalização política é ser a prática política radi

cal em si concebida como um processo sem fim capaz de deses

tabilizar, deslocar, e assim por diante, a estrutura de poder, sem

jamais ser capaz de solapá-la efetivamente - o objetivo último

da política radical é deslocar gradualmente o limite da exclusão

social, aumentando o poder dos agentes excluídos (minorias

sexuais ou étnicas) pela criação de espaços marginais em que

possam articular e questionar a própria identidade. A política

radical se transforma assim numa paródia e provocação sarcás

tica sem fim, um processo gradual de reidentificação em que

não há vitórias finais e demarcações definitivas - e, mais uma

vez, foi Chesterton quem formulou a crítica última dessa pos

tura na sua avaliação da guilhotina:

A guilhotina tem muitos pecados, mas, para lhe fazer justiça, é

preciso que se diga que ela nada tem de evolutivo. A melhor

resposta para o principal argumento evolutivo é o machado. O
evolucionista pergunta, "onde se deve marcar o limite?". O revo
lucionário responde, "Vou marcar aqui, exatamente entre sua

cabeça e seu corpo". Se um golpe tiver de ser desferido, é neces
sário que exista em qualquer momento dado um conceito abs
trato de certo e errado; é necessário que haja algo eterno, se vai
haver algo repentino.I?

É sobre essa base que devemos entender por que Badiou, o teó

rico do Ato, precisa se referir à Eternidade: um ato só pode ser

concebido como a intervenção da eternidade no tempo. O evolu

cionismo historicista conduz à procrastinação infinda; a situação

12 Chcstcrton, Orthodoxy, p. 11G.
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é sempre complexa demais; há sempre mais aspectos a serem

explicados; a ponderação dos prós e contras nunca termina...

contrà essa postura, a passagem ao ato envolve um gesto de

simplificação radical e violenta, um corte igual ao do prover

bial nó górdio: o momento mágico em que a ponderação infi

nita se cristaliza num simples "sim" ou "não".

Então, se, contra essas leituras erradas, resistirmos a esvaziar a

noção de Homo sacer de sua verdadeira radicalidade, poderemos

também analisar os inúmeros chamados à ponderação de al

guns ingredientes básicos das noções modernas de dignidade e

liberdade humanas que se multiplicaram depois do 11 de Se

tembro. Um bom exemplo é a coluna de Jonathan Alter na

revista Newsweek, "Tempo de pensar a tortura", cuj o ominoso

subtítulo é "Trata-se de um mundo novo, e a sobrevivência

talvez exija antigas técnicas que pareciam estar fora de ques

tão". Depois de brincar com a idéia israelense de legitimar a

tortura física e mental em casos de extrema urgência (quando

sabemos que um prisioneiro terrorista tem informações que

podem salvar centenas de vidas), e alegações "neutras" como

"um pouco de tortura sempre funciona", Alter conclui:

Não podemos legalizar a tortura; ela é contrária aos valores ame
ricanos. Mas mesmo que continuemos a combater os abusos con
tra os direitos humanos por todo o mundo, precisamos manter
uma mente aberta para certas medidas de luta contra o terroris
mo, tais como o interrogatório psicológico sancionado pelos tri
bunais. E teremos de pensar em transferir alguns suspeitos para
nossos aliados menos delicados, ainda que seja uma atitude hi
pócrita. Ninguém disse que isso ia ser bonito. I}

A obscenidade dessas propostas é escandalosa. Primeiro, por

que usar os ataques ao WTC como justificativa? Não existem

crimes muito mais horrorosos acontecendo em todo o mundo

13 Newsweek, 3 de novembro de 2001, p. 45.
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o tempo todo? Segundo, qual a novidade dessa idéia? A CIA já

não vem ensinando há décadas aos aliados militares dos ameri

canos na América Latina e no Terceiro Mundo a prática da

tortura? A hipocrisia já vem de longa data... Até mesmo o muito

citado argumento "liberal" de Alan Dershowitz é suspeito: "Não

sou favorável à tortura, mas se tiver de ser usada, é fundamen

tal que ela tenha a ap rovação dos tri bunais". A lógica subjacen te

- "como vamos usá-la de qualquer forma, é melhor que ela

seja legalizada para evitar excessos!" - é extremamente peri

gosa: legitima a tortura, e assim abre espaço para mais tortura

ilícita. Quando, seguindo a mesma lógica, Dershowitz afir

mou que a tortura em situações em que o "tempo está corren

do" não vai contra os direitos do prisioneiro como acusado (a

informação obtida não será usada contra ele no tribunal, e a

tortura não é praticada como punição, mas para evitar assassi

natos em massa), a premissa subjacente é ainda mais pertur

badora: então pode-se torturar alguém não como parte de um

castigo merecido, mas simplesmente por saber alguma coisa?

Por que, então, não legalizar a tortura dos prisioneiros de guerra

que talvez estejam de posse de informações capazes de salvar

centenas de nossos soldados? Contra a honestidade liberal de

Dershowitz, devemos portanto aderir à aparente "hipocrisia":

Muito bem, podemos imaginar que numa situação específica,

diante do proverbial "prisioneiro que sabe" e cujas palavras

podem salvar milhares, devemos usar o recurso à tortura - mas

mesmo (ou melhor, precisamente) nesse caso é absolutamente

crucial que não se eleve essa escolha desesperada à condição de

princípio universal; de acordo com a urgência brutal e inevi

tável do momento, devemos simplesmente aplicá-la. Só assim,

na incapacidade ou proibição de elevar o que fomos fórçados a

fazer à condição de princípio universal, conseguiremos manter

a sensação de culpa, a consciência da inadmissibilidade do que

fizemos.
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Ou seja, esses debates, essas exortações a "manter a mente

aberta", devem ser para todo liberal autêntico o sinal de que os

terroristas estão vencendo. E, de certa forma, artigos como o de

Alter, que não defendem totalmente a tortura, mas que apenas

a introduzem como tópico legítimo de debate, são ainda mais

perigosos que uma defesa explícita: enquanto - ao menos no

momento - a defesa explícita é chocante demais e será por

tanto rejeitada, a simples introdução da tortura como tópico

legítimo de discussão nos permite manter a consciência limpa

("é claro que sou contra a tortura - mas não faz mal algum

simplesmente discuti-la!"). Essa legitimação da tortura como

tópico de debate muda o pano de fundo dos pressupostos e op

ções ideológicos muito mais radicalmente que a defesa direta: muda

todo o campo, ao passo que, sem essa mudança, a defesa aberta

continuaria sendo uma opinião idiossincrática. O problema aqui

é o dos pressupostos éticos fundamentais: é claro que se pode

legitimar a tortura em termos de ganhos de curto prazo (salvar

centenas de vidas) - mas o que dizer das conseqüências de lon

go prazo para o nosso universo simbólico? Onde devemos pa

rar? Por que não torturar um criminoso empedernido, o pai

que rapta o filho da esposa divorciada... ?A idéia de que, uma

vez solto o gênio da garrafa, a tortura possa ser mantida num

nível "razoável" é a pior ilusão liberal- principalmente por ser

enganoso o exemplo do "tempo que está correndo": na maioria

dos casos, a tortura não é praticada nas situações em que o "tem

po está correndo", mas por razões completamente diferentes

(para punir ou quebrar psicologicamente o inimigo, para ater

rorizar a população que se quer dominar, assim por diante).

Qualquer postura ética coerente deve rejeitar completamente

esse raciocínio pragmático-utilitarista. Ademais, mais uma vez

sou tentado a propor uma experiência mental simples: vamos

imaginar um jornal árabe que defenda a tortura para os prisio

neiros americanos - e a explosão de comentários sobre a barbárie
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fundamentalista e o desrespeito pelos direitos humanos que isso

iria provocar! Claro, sabemos como nossa própria sensibilidade

à tortura - ou seja, a idéia de que a tortura vai contra a digni

dade do ser humano em si - evoluiu da ideologia do próprio

capitalismo: em resumo, a crítica do capitalismo é um resul

tado da própria dinâmica ideológica do capitalismo, não por

que o medimos de acordo com um padrão externo.

Longe de ser um evento único, o tópico da tortura persistiu

em 2002: no início de abril, quando os americanos prenderam

Abu Zubaydah, que se presumia ser o segundo em comando na

Al-Qaeda, a pergunta "Devemos torturá-lo?" foi discutida aber

tamente nos meios de comunicação de massa. Numa decla

ração transmitida pela NBC no dia 5 de abril, o próprio Donald

Rumsfeld afirmou que sua prioridade eram as vidas americanas,

não os direitos humanos de um terrorista importante, e atacou

os jornalistas por manifestarem essa preocupação pelo bem

estar de Zubaydah, abrindo assim caminho para a tortura; mas

o espetáculo mais melancólico foi o de Alan Dershowitz que, a

título de resposta liberal a Rumsfeld, apesar de aceitar a tortura

como tópico legítimo de discussão, argumentou como os

opositores legalistas da aniquilação dos judeus na Conferência

de Wansee. Suas reservas se baseavam em dois pontos prin

cipais: (1) o caso de Abu Zubaydah não era um caso claro de

"tempo correndo" - ou seja, não se provou que ele sabia deta

lhes de um iminente ataque terrorista de massa que pudesse ser

evitado pelo acesso ao seu conhecimento por meio da tortura;

(2) torturá-lo ainda não seria legal- para fazê-lo seria necessá

rio abrir um debate, e depois emendar a Constituição e declarar

publicamente em que áreas os EUA deixarão de obedecer à Con

venção de Genebra, que regula o tratamento dos prisioneiros

inimigos... Se já houve um fiasco ético do liberalismo, foi esse.

A referência a Wansee não é, de modo algum, um exagero

retórico. Se pudermos acreditar no filme do HBü a respeito da
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Conferência de Wansee, um velho advogado conservador que

lá estavà, arrasado pelas implicações das medidas propostas

(milhões de judeus liquidados ilegalmente), protestou: "Mas

eu visitei o Führer há uma semana, e ele me assegurou solene

mente que nenhum judeu iria sofrer medidas violentas ilegais!".

Reinhard Heydrich, que presidia a sessão, olhou dentro de seus

olhos com um sorriso sarcástico e respondeu: "E tenho certeza

de que se o senhor lhe fizer a mesma pergunta outra vez, vai

receber a mesma garantia". O juiz arrasado entendeu: o discurso

nazista operava em dois planos, e o plano das declarações explí

citas era suplementado por um verso obsceno não-reconhecido.

Então, se as atas que sobreviveram merecem crédito, ao longo de

toda a conferência esse foi o núcleo da discussão entre os exe

cutivos linha-dura e os "legalistas", como o juiz que escreveu as

leis raciais de Nuremberg: apesar de afirmar que odiava os ju

deus, ele insistia em não haver base legal para as medidas radi

cais que estavam sendo debatidas. O problema para os "le

galistas" era não a natureza das medidas, nem a redução do

anti-semitismo em si, mas a preocupação de não serem tais

medidas previstas em lei - estavam assustados em ter de enfren

tar o abismo de uma decisão que não fosse coberta pelo Outro

da Lei, pela ficção legal de legitimidade. Hoje, com a regulação

pós-política da vida do Homo sacer, desapareceu esta última

reserva dos legalistas nazistas: já não há necessidade de cobrir as

medidas administrativas com o grande Outro legal.

O inesperado precursor dessa "biopolítica" paralegal em que

as medidas administrativas substituem gradualmente o domí

nio do Direito foi o regime autoritário de direita de Alfredo

Stroessner no Paraguai durante as décadas de 1960 e 70, que

trouxe a lógica do estado de exceção ao mais extremo absurdo.

Sob Stroessner, o Paraguai era - em termos da ordem consti

tucional - uma democracia parlamentar "normal" com a ga

rantia de todas as liberdades; como, entretanto, conforme a
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alegação de Stroessner, vivemos todos em estado de emergên

cia por causa da luta mundial entre a liberdade e o comunismo,

a implementação total da Constituição era sempre adiada e

proclamado um permanente estado de emergência. Esse esta

do de emergência só era suspenso por um dia a cada quatro

anos para que houvesse as eleições que legitimavam o governo

do Partido Colorado de Stroessner com uma maioria de 90

por cento - digna dos adversários comunistas... O paradoxo é

que esse estado de emergência era o estado normal, ao passo que

a liberdade democrática "normal" era uma exceção de curtíssima

duração.

Esse estranho regime não teria simplesmente evidenciado

com antecipação a conseqüência mais radical de uma tendência

claramente percebida em nossas sociedades liberal-democráticas

depois do 11 de Setembro? A retórica hoje não é a de um esta

do de emergência global na luta contra o terrorismo que legiti

me a suspensão de direitos legais e outros? O que é ominoso na

afirmação de John Ashcroft de que os "terroristas usam a liber

dade americana como uma arma contra nós" é, evidentemente,

a conclusão óbvia: portanto, para "nos" defender, teremos de

limitar nossa liberdade ... O que indicam as inúmeras decla

rações públicas problemáticas feitas por importantes funcio

nários americanos, especialmente Donald Rumsfeld e John

Ashcroft, além da exposição explosiva do "patriotismo ameri

cano" depois do 11 de Setembro (bandeiras por toda parte,

etc.), é exatamente a lógica do estado de emergência: suspende

se potencialmente o império do direito; o Estado deve ter per

missão para afirmar sua soberania sem restrições legais "exces

sivas", pois, como disse o presidente Bush imediatamente depois

do 11 de Setembro, a América está em estado de guerra. O

problema é exatamente que aAmérica não está em guen:a, pelo

menos não no antigo sentido convencional do termo (para a

grande maioria das pessoas, a vida diária segue normalmente e
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a guerra continua sendo preocupação exclusiva das agências do

Estado): até mesmo a distinção entre estado de guerra e estado

de paz fica embaçada; estamos entrando numa era em que um

estado de paz em si pode ao mesmo tempo ser um estado de

emergência.

Esses paradoxos também oferecem a chave para entender

como as duas lógicas do estado de emergência se relacionam

uma com a outra: a atual emergência liberal-totalitária da"guer

ra ao terrorismo" e o autêntico estado revolucionário de emer

gência, primeiramente articulado por São Paulo no que ele

denominou a emergência da aproximação do "fim do tempo".

A resposta é clara: quando uma instituição estatal proclama o

estado de emergência, ela o faz, por definição, como parte de

uma estratégia desesperada para evitar a verdadeira emergência

e "retornar ao estado normal das coisas". Há uma caracterís

tica comum a todas as proclamações reacionárias de "estado de

emergência": foram todas dirigidas contra a agitação popular

("confusão") e apresentadas como medidas para restaurar a nor

malidade. Na Argentina, no Brasil, na Grécia, no Chile e na

Turquia, os militares proclamaram um estado de emergência a

fim de controlar o "caos" da politização generalizada. "Essa

loucura tem de terminar; as pessoas devem retomar seus em

pregos, o trabalho tem de continuar!" Em resumo, a procla

mação reacionária do estado de emergência é uma defesa de

sesperada contra o verdadeiro estado de emergência.

Dentro da mesma linha, devemos ser capazes de discernir o

que é realmente novo na lista dos sete Estados considerados

pelos EUA como alvos potenciais de suas armas nucleares (não

somente o Iraque, o Irã, a Coréia do Norte, mas também a

China e a Rússia): não é somente a lista que é problemática,

mas o princípio oculto por trás dela - ou seja, o abandono da

regra de ouro da Guerra Fria, segundo a qual cada uma das

superpotências proclamava publicamente que sob nenhuma
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condição seria ela a primeira a usar armas nucleares: o uso das

armas nucleares era a ameaça da situação de MAD (Mutually

Assured Destruction, ou seja, Destruição Mútua Assegurada)

que, paradoxalmente, assegurava que nenhum conflito supe

raria certos limites. Os EUA agora renunciaram a essa pro

messa e proclamaram que estão prontos a ser os primeiros a

usar armas nucleares na sua guerra contra o terrorismo, fechando

assim o hiato entre a guerra convencional e a nuclear, ou seja,

apresentaram o uso das armas nucleares como parte de uma

guerra "normal". Sou quase tentado a colocar isto em termos

filosóficos kantianos: durante a Guerra Fria, o status das armas

nucleares era "transcendental", até mesmo numenal (não se

destinavam ao uso numa guerra real; pelo contrário, elas desig

navam um limite de destruição total a ser evitado em qualquer

guerra "empírica"); ao passo que hoje, com a nova doutrina

Bush, o uso de armas nucleares está reduzido a apenas mais

um elemento empírico ("patológico") da guerra.

Outro aspecto da mesma alteração: em fevereiro de 2002

foi anunciado um plano - rapidamente arquivado - de estabe

lecer um "Departamento de Influência Estratégica", entre cujas

tarefas incluía-se a disseminação de inverdades na mídia es

trangeira para propagar a imagem dos EUA no mundo. O pro

blema desse departamento não era apenas a admissão clara da

mentira; ela ajustava-se à conhecida declaração: "Se há uma

coisa pior que um homem que mente, é um homem que não

está à altura de suas mentiras!". (Essa história se refere à reação

de uma mulher ao amante, que desejava toda forma de sexo

que não a penetração, para não ter de mentir à esposa quando

dissesse que não estava mantendo relações sexuais - ou seja, ele

queria dar uma de Bill Clinton com ela. Nessas circunstâncias,

a mulher tinha todo o direito de dizer que a mentira completa

- a negativa de relações sexuais - teria sido mais honesta que a

estratégia adotada de mentir usando rneia-verdade.) É natural,
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então, que o plano tenha sido rapidamente abandonado: uma

agência do governo anunciar abertamente que seu objetivo,

entre outros, é disseminar mentiras é inviável. O que isso quer

dizer, evidentemente, é que a disseminação oficial de mentiras

vai continuar: a idéia de uma agência do governo dedicada à
mentira foi, de certa forma, honesta demais - teve de ser aban

donada precisamente para permitir a divulgação eficiente de

mentiras.

Neste caso, a lição a ser aprendida - de Carl Schmitt - é que

o divisor amigolinimigo nunca é apenas uma representação de

uma diferença factual: o inimigo é por definição, pelo menos até

certo ponto, invisível; parece um de nós; não pode ser reconhe

cido diretamente - essa é a razão por que o grande problema ou

tarefa da luta política é oferecer ou construir uma imagem re

conhecível do inimigo (o que também justifica o fato de os ju

deus serem o inimigo par excellence: não se trata apenas de eles

ocultarem a própria imagem ou contornos - é o fato de não

haver nada sob sua aparência enganosa. Os judeus não têm a

"forma interior" que está presente em toda identidade nacio

nal: são uma não-nação entre nações; sua substância nacional é

exatamente a falta de substância, numa infinita plasticidade sem

forma...). Ou seja, o "reconhecimento do inimigo" é sempre uma

atividadepeifOrmativaque, ao contrário das aparências enganosas,

traz à luz ou constrói o "verdadeiro rosto" do inimigo. Schmitt

se refere aqui à categoria kantiana de Einbildungskraft, o poder

transcendental da imaginação: para reconhecer o inimigo, não

basta a subordinação conceitual a certas categorias preexistentes:

é necessário "esquematizar" a figura lógica do Inimigo, provendo

a de características tangíveis concretas que a transformem num

alvo adequado de ódio e de luta.

Depois de 1990 e do colapso dos Estados comunistas que

proviam a figura do inimigo da Guerra Fria, o poder de ima

ginação do Ocidente passou por uma década de confusão e
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ineficácia, procurando "esquernatizações" adequadas para a fi

gura do Inimigo, passando pelos chefões dos cartéis do narcotrá

fico até uma sucessão de senhores da guerra dos assim chamados

"Estados renegados" (Saddam, Noriega, Aidid, Milosevié...) sem

se estabilizar numa única imagem central; só com o 11 de Se

tembro essa imaginação recuperou seu poder com a construção

da imagem de Osama Bin Laden, o fundamentalista islâmico

par excellence, e a Al-Qaeda, sua rede "invisível". Isso significa,

ademais, que nossas democracias liberais pluralistas e tolerantes

permanecem profundamente "schrnittianas": continuam a de

pender da Einbildungskraft política para lhes oferecer a figura

adequada que revele o Inimigo invisível. Longe de suspender a

lógica "binária" do Amigo/Inimigo, o fato de esse Inimigo ser

definido como o adversário fundamentalista da tolerância plu

ralista apenas adiciona a ela um traço reflexivo. Evidentemente,

o preço dessa "renorrnalizaçâo" é a figura do Inimigo passar

por uma mudança fundamental: deixa de ser o Império do Mal,

ou seja, outra entidade territorial (um Estado ou grupo de Es

tados), mas uma rede mundial ilegal, secreta - quase virtual-,

em que a ilegalidade (criminalidade) coincide com o fanatismo

ético-religioso "fundamentalista" - e como tal entidade não

tem status legal positivo, essa nova configuração resulta no fim

do direito internacional que - pelo menos desde o início da

modernidade - regula as relações entre os Estados.

Quando o Inimigo opera como o point de capiton lacaniano

do nosso espaço ideológico, é para unificar a multidão de adver

sários políticos com quem interagimos em nossas lutas.Assim,

o stalinismo da década de 1930 construiu a agência do Capital

Monopolista Imperialista para demonstrar que os fascistas e os

social-democratas ("social-fascistas") são "irmãos gêmeos", as

"mãos direita e esquerda do capital monopolista". Assim, o pró

prio nazismo construiu o "plano plutocrático-bolchevista" como

o agente comum que ameaça o bem-estar da nação alemã.
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Capitonnage é a operação por meio da qual identificamos ou

construímos um único poder que controla efetivamente "os fios"

por trás da multidão de adversários reais. E o mesmo não vale

coI? relação à "guerra contra o terrorismo" de nossos dias? A fi

gura do Inimigo terrorista não é também uma condensação de

duas figuras opostas, o reacionário "fundamentalista" e o mili

tante esquerdista? O título do artigo de Bruce Barcott no New

York Times Magazine de 7 de abril de 2002 - "A cor do terro

rismo doméstico é verde" - diz tudo: não os fundamentalistas

da direita responsáveis pela explosão de Oklahoma e com toda

a probabilidade pelos atentados com antraz, mas os verdes que

nunca mataram um único ser humano.

A característica verdadeiramente ominosa subjacente a to

dos esses fenômenos é a universalização metafórica do signi

ficante "terror": a mensagem da campanha na TV americana

contra as drogas na primavera de 2002 dizia: "Quando você

compra drogas, está oferecendo dinheiro para os terroristas!" 

e assim o "terror" é gradualmente elevado ao equivalente uni

versal oculto de todos os males sociais.



5

DE HOMO SACER A PRÓXIMO

Como Freud muitas vezes enfatizou, a principal característica

dos sonhos em que o sonhador aparece nu diante de uma mul

tidão, a característica que provoca angústia, é o fato estranho de

que ninguém parece se importar com sua nudez: as pessoas con

tinuam passando como se tudo estivesse normal... E isso faz lem

brar a cena de pesadelo da violência racista diária a que assisti em

Berlim em 1992. De início tive a impressão de que, do outro

lado da rua, um alemão e um vietnamita estavam simplesmente

executando uma dança amistosa e complexa em torno um do

outro - só depois de algum tempo percebi que estava vendo um

caso real de hostilidade racial: para qualquer lado que se virasse o

perplexo e assustado vietnamita, o alemão lhe bloqueava a passa

gem, demonstrando assim que, ali em Berlim, ele não tinha para

onde ir. As causas de minha incompreensão inicial foram duas:

primeira, o fato de o alemão executar sua perseguição de uma

forma estranha e codificada, respeitando certos limites, sem che

gar a atacar fisicamente o vietnamita; na verdade, ele não o tocou

nem uma vez, limitando-se a bloquear-lhe a passagem. A segun

da causa, evidentemente, foi o fato de as pessoas que passavam

(tudo isso aconteceu numa rua movimentada, não num. beco

escuro!) simplesmente ignorarem - ou melhor,jingirem ignorar

- o que estava se passando, evitando olhar ao passar, como se

nada de especial estivesse acontecendo. A diferença entre essa
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hostilidade "suave" e o brutal ataque físico dos skinheads neo

nazistas foi tudo o que sobrou da diferença entre civilização e

barbárie? E essa hostilidade "suave" não foi, de certa forma, até

pior? Foi a suavidade que permitiu aos passantes ignorá-la e aceitá

la como um acontecimento normal, o que não teria sido possível

no caso de um brutal ataque físico direto. E sou tentado a afirmar

que ignorância semelhante, uma espécie de epocbe' ética, é mo

bilizada quando somos levados a tratar alguém como Homo saca

- como, então, conseguiremos romper esse problema?

Um acontecimento notável ocorreu em Israel em janeiro

ou fevereiro de 2002: a recusa organizada de centenas de reser

vistas a servir nos territórios ocupados. Esses refuseniks (como

são chamados) não são simplesmente "pacifistas": em sua pro

clamação pública, enfatizaram que cumpririam o seu dever de

lutar por Israel nas guerras contra os Estados árabes, nas quais

alguns deles foram altamente condecorados. Alegavam sim

plesmente (e há sempre algo simples num ato ético)! que não

concordavam em lutar "para dominar, expulsar, reduzir à fome

e humilhar todo um povo". Essas alegações estão documen

tadas nas descrições detalhadas das atrocidades cometidas pela

Força de Defesa de Israel (FDI), desde a matança de crianças até

a destruição de propriedade palestina. É assim que Gil Nemesh

relata a "realidade do pesadelo nos territórios" no website dos

refuseniks (seruv.org.il):

* Suspensão de julgamento. (N.T.)
1 As grandes frases que têm papel histórico crucial consistem geralmente

em banalidades tautológicas - desde "liberdade é a liberdade dos que
pensam diferente", de Rosa Luxemburgo, até o famoso aviso de Mikhail
Gorbatchov àqueles que não estivessem prontos a seguir a sua perestroika:

"Ninguém deve chegar tarde, ou será punido pela vida". Assim, o im
portante não era o conteúdo das frases, mas seu papel estrutural: se a
frase de Luxemburgo tivesse sido dita por um crítico liberal da revolução
bolchevista, ela teria desaparecido da memória há muito tempo.
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Meus amigos- forçando um velho a sehumilhar, ferindo crianças,

agredindo pessoas por divertimento, e mais tarde vangloriando-se
de tudo isso, rindo dessabrutalidade terrível.Não seise ainda que
ro chamá-los de meus amigos. Deixaram que se perdessea própria
humanidade, não por pura maldade, mas por ser difícil demais
enfrentar isto de qualquer outra forma.

Passa-se então a perceber uma certa realidade: a realidade de

centenas de pequenas - e outras não tão pequenas assim - humi

lhações diárias sistemáticas a que são submetidos os palestinos

- os palestinos, e até os árabes israelenses (oficialmente cidadãos

de Israel, com todos os direitos de cidadania), são discrimi

nados na alocação de água, nos negócios envolvendo patrimô

nio, e assim por diante. Mas, ainda mais importante, é a siste

mática "micropolítica" de humilhação psicológica: os palestinos

são tratados basicamente como crianças malcriadas que devem

ser reeducadas para uma vida honesta por meio de disciplina e

castigos. Basta considerar o ridículo da situação em que as for

ças de segurança palestinas são bombardeadas, e ao mesmo tem

po se cobra delas a repressão aos terroristas do Hamas. Como

esperar que elas retenham um mínimo de autoridade aos olhos

da população palestina se são humilhadas diariamente pelos

ataques que sofrem e, pior ainda, pela expectativa de que su

portem caladas esses ataques - caso se defendam e ofereçam

resistência serão consideradas terroristas? No final de março de

2002, essa situação atingiu seu ridículo apogeu: Arafat foi si

tiado e isolado nos três cômodos de seu escritório em Ramallah,

ao mesmo tempo em que se lhe cobrava o combate ao terror,

como se ele tivesse poder absoluto sobre os palestinos ... Resu

mindo, não encontramos no tratamento israelense dado à Auto

ridade Palestina (atacá-la militarmente, enquanto exige que ela

combata os terroristas que vivem entre os palestinos) uma espé

cie de paradoxo pragmático em que a mensagem explícita (a

ordem de combater o terrorismo) é subvertida pela mensagem
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implícita contida no próprio modo de transmissão da mensa

gem explícita? Não está escandalosamente claro que a Autori

dade Palestina é, dessa forma, colocada numa posição insus

tentável: obrigada a perseguir seu próprio povo enquanto está

sob o fogo israelense? E a verdadeira ordem implícita não seria

exatamente oposta: queremos que vocês resistam para poder

esmagd-Ios? Noutras palavras, e se o verdadeiro objetivo da atual

invasão israelense da Palestina não for a prevenção de futuros ata

ques terroristas, mas, de fato, "queimar as pontes", elevar o ódio a

tal nível que será impossível encontrar uma solução pacífica em

futuro previsível?

O absurdo da visão americana está expresso num comen

tário de Newt Gingrich, feito na TV em 1Q de abril de 2002:

"Como Arafat é o líder efetivo de uma organização terrorista,

teremos de depô-lo e substituí-lo por outro democraticamente

eleito capaz de entrar em acordo com o Estado de Israel". Isso

não é um paradoxo vazio, é parte da realidade: Hamid Karzai,

no Afeganistão, já é um "líder democrático imposto externa

mente ao povo". Quando aparece na mídia, Karzai, o "líder

provisório" instalado pelos americanos no Afeganistão em no

vembro de 2001, veste sempre a mesma roupa, que parece uma

versão atraente e modernizada da roupa tradicional afegã (um

quepe de lã e um pulôver sob um casaco mais moderno, etc.)

sua figura parece exemplificar sua missão, a de combinar a mo

dernização com o melhor das velhas tradições afegãs... o que é

natural, já que suas roupas foram criadas por um dos melhores

alfaiates ocidentais! Assim, Karzai é a melhor metáfora da con

dição do próprio Meganistão de hoje. O verdadeiro problema,

claro, é: e se não houver uma maioria silenciosa palestina"auten

ticamente democrática" (no sentido americano, evidentemente)?

E se um "novo líder democraticamente eleito" for ainda mais

antiisraelense, já que Israel adota sistematicamente a lógica da

responsabilidade e punição coletivas, destruindo as casas de
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toda a família extensa de um suspeito de terrorismo? A questão

não é o tratamento cruel e arbitrário em si, mas, antes, o fato

de os palestinos nos territórios ocupados não serem cidadãos

integrais, mas estarem reduzidos à condição de Homo sacer, o

objeto de medidas disciplinares e de ajuda humanitária. Os

refuseniks conseguiram passar de Homo sacer a "próximo": tra

tam os palestinos não como "cidadãos iguais", mas como pró

ximos no estrito sentido judaico-crisrão.:' E, de fato, esse é o

teste ético mais difícil para os israelenses hoje: ou o manda

mento "Ama teu próximo!" significa "Ama o palestino!" (o pró

ximo par excellence dos israelenses), ou não significa nada.

Essa recusa merece todo o nosso entusiasmo, e foi significa

tivamente esvaziada pela mídia de massa: esse gesto de traçar o

limite, de se recusar a participar, é um ato ético autêntico. É aí,

nesses atos - como teria dito São Paulo -, que deixam de existir

judeus ou palestinos, membros integrais do Estado e Homo

sacer... Devemos, nesse caso, ser escandalosamente platônicos:

esse "Não!" designa o momento milagroso em que aJustiça eter

na aparece momentaneamente na esfera temporária da realidade

empírica. A consciência de momentos como esse é o melhor

antídoto contra a tentação anti-semita claramente perceptível

entre os críticos da política israelense. A fragilidade da atual cons

telação global é mais bem expressa por experimentos mentais

simples: se tomássemos conhecimento de uma ameaça à vida

na Terra (digamos, um gigantesco asteróide deverá atingir a

Terra em oito meses), como se tornariam insignificantes e ri

dículas as nossas apaixonadas lutas político-ideológicas... Por

2 Devemos notar a diferença entre o amor judaico-cristão pelo próximo e,

digamos, a compaixão budista pelo sofrimento: essa compaixão não se

refere ao "próximo" no sentido do abismo do desejo do Outro que gera
a nossa ansiedade, mas ao sofrimento que nós, humanos, compartilhamos

com os animais (é por isso que, de acordo com a teoria da reencarnação,

um humano pode renascer como animal).
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outro lado (quem sabe, uma expectativa mais realista), e se hou

vesse um ataque terrorista sem precedentes (digamos, um ata

que nuclear contra Nova Iorque ou Washington, ou milhões

envenenados por armas químicas), como seria alterada a nossa

percepção da situação? A resposta não é tão simples quanto

parece. Mas o que não soaria ridículo nem insignificante, nem

mesmo do ponto de vista de tamanha catástrofe global, seriam

atos éticos "impossíveis". Especialmente agora, primavera de

2002, quando o ciclo de violência entre israelenses e palestinos

aumenta progressivamente a sua dinâmica auto-alimentadora,

aparentemente indiferente até mesmo à interferência ameri

cana, somente um ato milagroso será capaz de romper esse ciclo.

Nosso dever hoje é acompanhar esses atos, esses momentos

éticos. O pior pecado é dissolver esses atos na falsa universali

dade do "ninguém é puro". É sempre possível jogar esse jogo,

que oferece ganho duplo ao jogador: o de manter a superiori

dade moral sobre aqueles ("no fundo todos iguais") que se en

volvem na luta, e o de ser capaz de evitar a difícil tarefa de se

comprometer, de analisar a situação e escolher um lado. Em

anos recentes, é como se o pacto antifascista da Segunda Guer

ra Mundial estivesse lentamente desmoronando: dos historia

dores revisionistas até os populistas da nova direita, os tabus

estão caindo... Paradoxalmente, os que solapam esse pacto se

referem à própria lógica liberal universalizada da vitimização:

é claro que o fascismo fez vítimas, mas o que dizer das vítimas

das expulsões que se seguiram à Segunda Guerra Mundial? O

que dizer dos alemães expulsos de seus lares na Tchecoslováquia

em 1945? Eles também não têm direito a algum tipo de com

pensação (financeirali" Essa estranha conjunção de dinheiro e

vitimização é uma das formas (talvez até mesmo a "verdade")

3 E o mesmo não se aplica às campanhas anriaborto? Elas não participam da
lógica liberal da vitimização global, estendendo-a aos ainda não nascidos?
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do moderno fetichismo do dinheiro: enquanto muitos reafir

mam que o Holocausto foi o crime absoluto, todos especulam

sobre a compensação financeira adequada para suas vítimas ...

Um importante aspecto desse revisionismo é, assim, a relati

vização da culpa na Segunda Guerra Mundial: os argumentos

do tipo "mas os aliados também não bombardearam Dresden

sem necessidade?". O exemplo mais recente e escandaloso se

refere ao pós-guerra da Iugoslávia. Na Bósnia, no início da dé

cada de 1990, nem todos os atores jogavam o mesmo jogo nacio

nalista - durante algum tempo, pelo menos o governo de Sara

jevo, ao insistir, contra as outras facções étnicas, na defesa de

uma Bósnia multiétnica e do legado da Iugoslávia de Tito,

adotou essa posição ética contra aqueles que lutavam pela do

minação étnica. Portanto, a verdade da situação não era:

"Milosevié, Tudjman, Izetbegovié, no fundo são todos iguais"

- esse tipo de generalização que, de uma distância segura, pro

nuncia um julgamento desqualificador é a forma de traição

ética. É triste observar como até mesmo T ariq Ali, na sua inte

ligente análise da intervenção da OTAN na Iugoslávia, cai nessa

armadilha:

A alegação de que tudo é culpa de Milosevió é parcial e errada,

proregendo os políticos eslovenos,croatas e ocidentais que permi
tiram que ele tivesse sucesso. Pode-se argumentar, por exemplo,
que foi o egoísmo esloveno, ao atirar aos lobos os bósnios e alba
neses, bem como os sérvios e croatas não-nacionalistas, o fator
decisivono desencadeamento de toda a tragédia da desintegração.4

É verdade que a responsabilidade de outras pessoas pelo

sucesso de Milosevié foi o fato de "terem permitido o seu su

cesso", na pressa de aceitá-lo como um "fator de estabilidade"

e de tolerar seus "excessos" na esperança de um acordo com ele;

4 Tariq Ali, "Springtime for NATO", New Lefi Review, 234 (março-abril
de 1999), p. 70.
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e é verdade que essa atitude foi claramente percebida entre os

políticos eslovenos, croatas e ocidentais (por exemplo, há fun

damento para a suspeita de que o caminho relativamente suave

da independência eslovena envolveu um pacto informal de si

lêncio entre a liderança eslovena e Milosevic, cujo projeto de

uma "grande Sérvia" não exigia a adesão da Eslovênia). Mas é
preciso acrescentar aqui duas coisas. Primeira, esse argumento

implica que a responsabilidade dos outros é de natureza funda

mentalmente diferente da do próprio Milosevié: a questão não

é que "todos foram igualmente culpados, ao participar da lou

cura nacionalista", mas que outros foram culpados por não terem

sido suficientemente duros com Milosevic, por não se opor in

condicionalmente, a qualquer preço, a ele. Segunda, o que esse

argumento esquece é que a mesma censura de "egoísmo" pode

ser aplicada a todosos atores, inclusive os muçulmanos, as maio

res vítimas da (primeira fase da) guerra: quando a Eslovênia

proclamou sua independência, a liderança bósnia apoiou aberta

mente a intervenção do exército iugoslavo na Eslovênia, em vez

de arriscar uma confrontação naquele período ainda inicial, e

assim contribuiu para seu posterior destino trágico. Assim, a

estratégia muçulmana no primeiro ano do conflito foi também

oportunista; o raciocínio oculto era: "Vamos deixar os sérvios,

croatas e eslovenos sangrarem-se mutuamente até a exaustão,

de forma que, terminado o seu conflito, vamos ganhar uma

Bósnia independente sem ter de pagar um preço alto demais",

(É uma dessas ironias da guerra Iugoslávia-Croácia que, dois

anos antes, o coronel Arif Dudakovic, o lendário comandante

bósnio que liderou a defesa da região sitiada de Bihac contra o

exército bósnio-sérvio, tenha comandado as unidades do exér

cito iugoslavo que sitiavam a cidade costeira croata de Zadar!)

Há uma espécie de justiça poética no fato de o Ocidente ter

finalmente intervindo na questão do Kosovo - é necessário

não esquecer de que foi lá que tudo começou, com a subida de
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Milosevié ao poder: essa subida foi legitimada pela promessa de

dar solução à situação pouco privilegiada da Sérvia na federa

ção iugoslava, especialmente com relação ao "separatismo" al

banês. Os albaneses eram o alvo prioritário de Milosevié; de

pois deles, ele odiava as outras repúblicas iugoslavas (Eslovênia,

Croácia, Bósnia), até que finalmente o foco do conflito voltou

para o Kosovo - como se o destino operasse num circuito fecha

do, a flecha voltou contra quem a havia disparado libertando o

espectro das paixões étnicas. Essa é a questão principal a ser

lembrada: a Iugoslávia não começou a se desintegrar quando a

"secessão" eslovena ensejou o efeito dominó (primeiro a Croácia,

depois a Bósnia, depois a Macedônia... ); foi à época das refor

mas constitucionais de Milosevié, que tomaram do Kosovo e

da Vojvodina a autonomia limitada de que gozavam, que se

quebrou irremediavelmente o frágil equilíbrio de que depen

dia a Iugoslávia. A partir daquele momento a Iugoslávia conti

nuou a existir apenas por não ter percebido que já estava morta

- como o gato do desenho animado que anda flutuando sobre

o precipício e só cai ao perceber que não tem chão debaixo dos

pés ... A partir do instante em que Milosevió assumiu o poder

na Sérvia, a única chance real de sobrevivência da Iugoslávia era

reinventar sua fórmula: ou a Iugoslávia sob dominação sérvia,

ou alguma forma de descentralização radical, de uma confede

ração frouxa até a soberania completa de seus membros.

Há aqui, entretanto, um problema mais crucial a ser enca

rado: o misterioso detalhe que não pôde deixar de atrair nossa

atenção na citação de Tariq Ali é a menção inesperada, no meio

da análise política, a uma categoria psicológica: o "egoísmo

esloveno" - qual a razão da necessidade dessa notável referência?

Que fundamentos justificam a alegação de que os croatas, sér

vios e muçulmanos agiram menos "egoisticamente" durante o

processo de desintegração da Iugoslávia? A premissa oculta aqui

é a de que, quando viram a casa (Iugoslávia) cair, os eslovenos
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"egoisticamente" aproveitaram a oportunidade para escapar,

em vez de - em vez do quê? Lançarem-se heroicamente tam

bém eles aos lobos? Assim, os eslovenos foram culpados por

terem começado tudo, por colocarem em movimento o proces

so de desintegração (pois foram os primeiros a abandonar a Iu

goslávia) e, ademais, por terem fugido sem receber o castigo de

vido, sem sofrer prejuízos graves. Oculta sob essa percepção há

toda uma rede de dogmas e preconceitos clássicos da esquerda:

a crença secreta na viabilidade do socialismo autogerido da Iu

goslávia, a noção de que nações pequenas como a Eslovênia (ou

a Croácia) não são capazes de funcionar como democracias mo

dernas, e que, abandonadas à própria sorte, regridem forçosa

mente à condição de comunidade "fechada" protofascista (em

claro contraste com a Sérvia, cujo potencial para se tornar um

Estado democrático nunca é posto em dúvida).

Pode-se também discernir o preconceito nacionalista no

aumento recente do antiamericanismo na Europa Ocidental.

É natural que esse antiamericanismo seja mais forte nas nações

européias "grandes", especialmente na França e na Alemanha:

é parte de sua resistência à globalização. Ouvimos com freqüên

cia a queixa de que a tendência recente à globalização ameaça a

soberania da nação-Estado; mas aqui é preciso qualificar essa

afirmação: que Estados estão mais expostos a essa ameaça? Não

são os pequenos Estados, mas as (ex-)potências mundiais de se

gunda classe, países como o Reino Unido, a Alemanha e a Fran

ça: o que esses países temem é que uma vez que tenham sub

mergido no império mundial emergente, serão reduzidos ao

mesmo nível de, digamos, Áustria, Bélgica ou até mesmo o

Luxemburgo. A recusa à "americanização" na França, comum

a esquerdistas e nacionalistas de direita, é assim, em última

análise, a recusa a aceitar o fato de que a França está perdendo

seu papel hegemônico na Europa. O nivelamento dos pesos de

nações-Estados grandes e pequenas deve, portanto, ser relacio-
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nado entre os efeitos benéficos da globalização: é fácil perceber

por baixo do desprezo pelos novos Estados pós-comunistas da

Europa Oriental os contornos do narcisismo ferido das "gran

des nações" da Europa.

Em 1990, Habermas também expressou sua opinião de que

as repúblicas "separatistas" como a Eslovênia e a Croácia não

têm a substância democrática suficiente para sobreviver como

Estados soberanos modernos. Por isso ele articulou um clichê:

não somente para os sérvios, mas mesmo para a maioria das

potências ocidentais, a Sérvia era percebida como a única enti

dade étnica com substância suficiente para criar seu próprio

Estado. Mais tarde, ao longo da década de 1990, até mesmo os

críticos democráticos radicais de Milosevié que rejeitavam o

nacionalismo sérvio agiram no pressuposto de que, entre as

antigas repúblicas iugoslavas, somente a Sérvia demonstrava

potencial democrático: após derrubar Milosevié, somente a Sér
via poderia se transformar num Estado democrático vigoroso,

ao passo que as outras nações iugoslavas são excessivamente "pro

vincianas" para manter seus próprios Estados democráticos. Não

seria isso um eco das observações contundentes de Friedrich

Engels sobre serem as pequenas nações balcânicas politicamente

reacionárias, pois sua própria existência é uma reação, uma

sobrevivência do passado? Aqui temos um belo caso de "ra

cismo reflexivo": de racismo que assume a forma de desprezar

o Outro como racista, intolerante e assim por diante.

É natural, portanto, que, em janeiro de 2002, no congresso

do Partido do Povo, de centro-direita no poder na Espanha, o

primeiro-ministro José Maria Aznar tenha feito o elogio do

conceito de "patriotismo constitucional [Verfàssungspatriotismus]"
de J ürgen Habermas, a ligação patriótica não às próprias raízes

étnicas, mas àconstituição democrática do Estado, que abran

ge igualmente todos os cidadãos. Aznar elevou esse conceito a

modelo para a Espanha, com seus problemas de separatismo -
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chegou mesmo, talvez brincando, a propor que o Partido do

Povo declarasse ser Habermas o filósofo oficial do Estado es

panhol... Em vez de descartar essa referência à última grande

figura da Escola de Frankfurt como um ridículo mal-entendido,

devemos, pelo contrário, identificar o grão de verdade que há

nela: não é de admirar que os "separatistas" bascos tenham rea

gido com desconfiança, chegando mesmo a chamar Habermas

de "nacionalista alemão" - entenderam bem a observação le

ninista de que, em um estado de tensão étnica, a atitude apa

rentemente neutra de indiferença com relação à identidade

étnica, de redução de todos os membros de um Estado a meros

cidadãos abstratos, favorece na verdade o maior grupo étnico.

Na Iugoslávia do final da década de 1980, durante o inten

so debate sobre seu futuro, os intelectuais sérvios (precisamente

os que mais tarde optaram por Milosevié) também advogaram

o princípio da "cidadania" neutra abstrata. Então, talvez haja

mais que uma idiossincrasia ridícula no fato - que se tornou

um embaraço tão grande para os seguidores ocidentais de Ha

bermas - de que a maioria dos membros do grupo Práxis de

filósofos marxistas da Sérvia, que se aproximam da tradição da

Escola de Frankfurt, tenham se declarado nacionalistas sérvios

- chegando alguns (como Mihajlo Markovié) a apoiar Milosevic

direta e ideologicamente. Quando, no final daquela década,

Zoran Djindjié, que hoje é o primeiro-ministro da Sérvia, pu

blicou um livro em que advogava um papel unificador mais

forte para a Sérvia na Iugoslávia, deu-lhe o título A Iugoslávia

como um projeto inacabado, numa clara referência ao conceito

de Habermas de modernidade como um projeto inacabado.

Confrontados com esses fatos, os seguidores da Escola de Frank

furt os descartam como um mistério inacreditável, o início da

loucura; vamos pressupor, no entanto, que os seguidores de

]acques Lacan tivessem de seguir o mesmo caminho - é fácil

imaginar as análises viciadas de como esse engajamento é o
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resultado necessário da teoria lacaniana, conforme aqueles que

lançam a responsabilidade pela negação do Holocausto ao

"desconstrucionismo" .

Na Iugoslávia da década de 1980, portanto, os comunistas

não-nacionalistas realmente perderam uma oportunidade de

ouro de se unir contra Milosevic numa plataforma socialista

democrática de salvação do legado de Tito? Essa talvez seja a

mais insidiosa das ilusões pseudo-esquerdistas. Houve realmente

uma tentativa, em 1989, durante uma reunião do Politburo da

Liga Iugoslava dos Comunistas dedicada à memória de Tito,

de formar uma frente comum para defender seu legado contra

o feroz ataque do nacionalismo de Milosevié, e foi um dos es

petáculos mais tristemente ridículos que jamais se viu. Os co

munistas "democráticos" (o croata Ivica Raéan, que pronun

ciou a fala de abertura; o esloveno Milan Kuéan, etc.) pretendiam

demonstrar o que já era óbvio, uma espécie de vérité de la Palice,

ou seja, que o nacionalismo sérvio endossado por Milosevié

solapa as próprias fundações da Iugoslávia de Tito. O proble

ma dessa estratégia é que ela falhou completamente, porque os

"defensores democráticos de Tito" acuaram a si próprios ao ado

tar uma posição ridiculamente insustentável e contrária aos ob

jetivos do grupo: para defender o potencial democrático contra

a ameaça nacionalista, eles tiveram de fingir que falavam em

nome da ideologia mesma contra a qual o movimento demo

crático na Iugoslávia se definia. Dessa forma, tornaram extre

mamente fácil para Milosevic transmitir sua própria mensa

gem: "Os senhores ainda estão possuídos por uma ideologia

que já perdeu a força, ao passo que eu sou o primeiro político

a assumir integralmente as conseqüências do fato - que os se

nhores negam - de que Tito está morto!".

Portanto, foi a fidelidade superficial ao legado de Tito que

imobilizou a maioria na Liga Iugoslava dos Comunistas, deixando

para Milosevic a iniciativa política: a verdade do triste espetáculo
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do final dos anos 80 foi que Milosevié estava definindo as re

gras e determinando a dinâmica política; ele agia, enquanto as

outras facções na Liga dos Comunistas apenas reagiam. A úni

ca forma de efetivamente enfrentar Milosevié teria sido, em vez

de se agarrar a velhos fantasmas, arriscar um passo maior do

que o dele: submeter abertamente o legado de Tito a uma crí

tica radical. Ou, expresso em termos mais patéticos: não foi

apenas Milosevié quem traiu o legado de Tito; num nível mais

profundo, os próprios defensores anti-Milosevié do tiroísmo,

representantes da nomenklatura local preocupados com os pró

prios privilégios, já se limitavam a agarrar-se ao cadáver do

titoísmo ritualizado - havia algo justificável na forma como o

movimento popular de Milosevic derrubou as nomenklaturas

locais em Vojvodina e Montenegro (as chamadas "revoluções

do iogurte"). O único defensor verdadeiro do que valia a pena

salvar do legado de Tito foi o governo de Sarajevo da Bósnia

independente no início da década de 1990.

Assim, quando Milosevic acusa em Haia o Ocidente de

adotar dois pesos e duas medidas, lembrando aos líderes oci

dentais que há menos de uma década, quando já sabiam dos

crimes de que hoje o acusam, eles o saudaram como o pacifica

dor; quando ameaça convocá-los ao banco das testemunhas,

ele está coberto de razão. Essa é a verdadeira história de Milo

sevic: não o fato de ele ter sido escolhido como o principal

culpado, mas o fato de ele ter sido tratado por tanto tempo

como um parceiro adequado - essa história envolve especial

mente algumas potências da Europa Ocidental, como a Fran

ça e o Reino Unido, que sempre tiveram uma forte tendência

pró-Sérvia. Mais uma vez, Milosevié tem razão: as potências

ocidentais também estão sendo julgadas em Haia (ainda que

não no sentido pretendido por ele, é claro). Esse também foi

um aspecto hipócrita do protesto público no Ocidente no iní

cio de março de 2002 com relação às eleições fraudadas no
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Zimbábue: em termos abstratos o Ocidente tinha razão; en

tretanto, como foi possível que o problema do Zimbábue eclip

sasse o de outros países africanos onde o sofrimento humano

causado pela ditadura política é incomparavelmente maior 

ou, como explicou recentemente um professor do Congo:

"Nossa desgraça é termos ouro, diamantes e madeira de lei,

mas infelizmente não termos fazendeiros brancos". Ou seja:

onde estava o Ocidente quando Mugabe ordenou à sua fami

gerada Quinta Brigada matar 20 mil adversários de seu regi

me? A resposta: estava ocupado demais celebrando a sabedoria

de sua política de conciliação em favor dos fazendeiros bran

cos para prestar atenção a tais detalhes... A melhor maneira de

ilustrar a falsidade da "guerra americana contra o terrorismo" é

universa!izá-!a: depois dos Estados Unidos, outros países recla

maram para si o mesmo direito - Israel (contra os palestinos),

Índia (contra o Paquistão). O que podemos dizer à Índia, que

agora, depois de terroristas apoiados pelo Paquistão terem ata

cado seu Parlamento, reclama o mesmo direito à intervenção

armada no Paquistão? E o que dizer de todas as reclamações

passadas de vários governos contra o governo dos Estados

Unidos, que se recusou a extraditar pessoas que se ajustavam

sem dúvida à mesma definição de "terroristas" que hoje os EUA

adotam?

Entretanto, há algo de excepcional no conflito palestino

israelense: é claro que estamos tratando com o nó sintoma! da

crise do Oriente Médio, seu Real que volta sempre para assom

brar todos os participantes. Quantas vezes aconteceu de um

acordo de paz parecer próximo, apenas uma questão de encon

trar uma formulação adequada para algumas declarações de

menor importância - e então tudo caiu por terra, evidenciando

a fragilidade do compromisso simbólico. O termo "nó sinto

mal" pode nesse caso ser usado literalmente: não é verdade

que, no conflito palestino-israelense, os papéis normais são de
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certa forma invertidos, como num nó? Israel, que representa

oficialmente a modernidade liberal ocidental, legitima-se em

termos de sua identidade étnico-religiosa; ao passo que os pa

lestinos, execrados como os "fundamentalistas" pré-modernos,

legitimam suas exigências em termos de cidadania secular.

Quem argumenta que "não se pode confiar nos palestinos: se

tiverem uma oportunidade, eles matam e expulsam os israe

lenses" está deixando de considerar o nó da questão. É claro

que não se deve ter ilusões com relação aos palestinos; o sonho

de um Estado secular em que israelenses e palestinos possam

viver lado a lado felizes para sempre é por enquanto apenas

isso: um sonho - a questão nãoé essa. A questão é simples

mente que a recusa dos reservistas das FDI revelou um aspecto

da situação que solapa completamente a oposição simples en

tre os israelenses liberais civilizados que lutam contra os faná

ticos islâmicos: precisamente o aspecto de reduzir toda uma

nação à condição de Homo sacer, submetendo-a a uma rede de

regulamentos escritos e não escritos que lhes rouba a autono

mia como membros de uma comunidade política.

Vamos, ainda outra vez, conduzir um experimento mental

simples: imaginemos o status quo em Israel e na Margem Oci

dental sem qualquer violência direta - o que teríamos? Não um

estado normal e pacífico, mas um grupo de pessoas (palestinas)

sujeitas a restrições e privações administrativas sistemáticas (em

termos de oportunidades econômicas, direito ao fornecimento

de água, autorizações para construir casas, liberdade de movi

mento, etc.), Quando Benjamin Netanyahu pronunciou um

discurso no Congresso americano como primeiro-ministro de

Israel há menos de uma década, ele rejeitou enfaticamente

qualquer divisão de Jerusalém, desenhando um estranho - se

não simplesmente obsceno - paralelo entre Jerusalém e Berlim;

em sua argumentação apaixonada, perguntou por que um jo

vem casal israelense não poderia ter o mesmo direito de qualquer
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casal em qualquer grande cidade do mundo: o direito de ir e vir

e de comprar um apartamento onde quiser, em segurança (invo

cando o mesmo direito, Ariel Sharon desencadeou enorme agi

tação quando comprou um apartamento no coração da Jerusa

lém árabe e o visitou protegido por pesada escolta policial).

Evidentemente, surge aqui uma pergunta óbvia: não deveria

ser igualmente normal que qualquer palestino pudesse com

prar um apartamento onde quisesse numa Jerusalém sem divi

sões? Esse "ruído de fundo", esse desequilíbrio global subjacente,

contradiz o argumento simples de"quem começou tudo, e quem

cometeu qual ato de violência".

Como, então, se relacionam os dois conflitos - a "guerra ao

terrorismo" contra a Al-Qaeda e o conflito palestino-israelense?

O fato principal é a mudança misteriosa ocorrida na primavera

de 2002: de repente, o Afeganistão (e, até certo ponto, mesmo

a lembrança dos ataques ao WTC) foi relegado a segundo pla

no, e se concentrou o foco no imbróglio palestino-israelense.

Duas "reduções essenciais" se impõem: para os falcões dos EUA

e de Israel, a guerra ao terrorismo é a referência fundamental, e

a luta de Israel contra a OLP é apenas um capítulo menor dessa

luta; Arafat é um terrorista, como Bin Laden ("Quando as tor

res do WTC e o Pentágono foram atacados pelos terroristas

suicidas, os EUA atacaram o Afeganistão que dava abrigo aos

atacantes; quando nossas cidades são atacadas por terroristas

suicidas, temos o mesmo direito de atacar os territórios pales

tinos que dão abrigo a eles"); para os árabes, o conflito árabe

israelense é a referência fundamental, e os acontecimentos de

11 de setembro estão enraizados na injustiça perpetrada por

Israel e os Estados Unidos contra os palestinos. Essa dupla "re

dução essencial" está ligada ao duplo je suis bien, mais quand
même: de um lado, como reação à onda de explosões suicidas,

muitos liberais israelenses adotaram a postura de "não apóio

Sharon, mas, apesar disso... [na atual situação é preciso fazer
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alguma coisa; Israel tem o direito de se defender]"; de outro

lado, muitos intelectuais ocidentais pró-palestinos adotaram a

postura de "não apóio a matança indiscriminada de civis israe

lenses, mas, apesar disso ... [as explosões suicidas devem ser

entendidas como atos desesperados dos que não têm força con

tra a máquina militar israelense]".

Quando o problema é apresentado nesses termos, é evidente

que não há saída; ficamos presos num eterno círculo vicioso

autoperpetuante. Os liberais israelenses têm razão; é preciso

fazer alguma coisa - mas o quê? O conflito não pode ser resol

vido em seus próprios termos: o único caminho para romper o

círculo vicioso passa por um ato que mude as coordenadas do

conflito. Conseqüentemente, o problema de Ariel Sharon não

é ele estar reagindo com excesso, mas de ele não estar fazendo

o suficiente, de ele não estar enfrentando o verdadeiro pro

blema: longe de ser um militar impiedoso, Sharon é modelo

do líder que persegue uma orientação política confusa de osci

lação desorientada. A excessiva atividade militar de Israel é, em

última análise, uma expressão de impotência, uma impotente

passage à l'acteque, contrariamente a todas as aparências, não

tem um objetivo claro: a confusão óbvia com relação ao verda

deiro objetivo das operações militares israelenses, a forma como

erram constantemente, gerando o resultado oposto ao dese

jado (a pacificação gera mais violência), é estrutural.

Talvez o primeiro movimento em busca de uma solução

seja, portanto, reconhecer esse impasse radical: por definição,

nenhum dos dois lados conseguirá vencer: os israelenses não

conseguirão ocupar todo o território árabe (jordânia, Síria,

Egito ... ), pois, quanto mais terras ocupar, mais Israel há de se

tornar vulnerável; os árabes não conseguirão destruir Israel

militarmente (não somente pela superioridade em armamento

convencional de Israel, mas também por Israel ser uma potência

nuclear; a velha lógica da MAD - Mutually Assured Destruction
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- da Guerra Fria volta a valer nesse caso). Ademais - pelo menos

no curto prazo -, uma sociedade palestino-israelense pacífica

é impensável: em resumo, os árabes terão de aceitar não so

mente a existência do Estado de Israel, mas a existência em seu

meio do Estado Judeu de Israel como uma espécie de intruso

externo. E, com toda certeza, essa perspectiva também abre ca

minho para a única solução realista para o impasse: a "koso

vizaçâo", ou seja, a presença temporária direta nos territórios

ocupados da Margem Ocidental e de Gaza de forças interna

cionais (e por que não da OTAN?), que evitariam simultanea

mente o "terror" palestino e o "terror de Estado" de Israel, asse

gurando assim as condições para a existência de um Estado

Palestino e da paz em Israel.

Existem hoje na Palestina duas narrativas contrárias sem

nenhum horizonte comum, nenhuma "síntese" numa meta

narrativa mais ampla; assim, a solução não há de ser encon

trada em nenhuma narrativa abrangente. Isso também quer

dizer que, ao considerar esse conflito, devemos nos ater a pa

drões frios e impiedosos, suspendendo a necessidade de "en

tender" a situação: devemos resistir incondicionalmente à ten

tação de "entender" o anti-semitismo árabe (onde realmente o

encontrarmos) como uma reação "natural" à situação infeliz

dos palestinos; ou de "entender" as medidas de Israel como

uma reação "natural" à lembrança do Holocausto. Não pode

haver compreensão para o fato de em muitos - se não na maioria

- países árabes Hitler ainda ser considerado um herói, e para o

fato de que todos os velhos mitos anti-semitas - desde o no

tório e falso Protocolo dos Sábios de Sião, até as alegações de

que os judeus usam sangue de crianças cristãs (ou árabes) para

fins sacrificiais - são relatados nos livros didáticos da escola

primária. Alegar que esse anti-semitismo articula a resistência

contra o capitalismo de uma forma deslocada não o justifica

de forma alguma (o mesmo vale com relação ao anti-semitismo



152 • Bem-vindo ao deserto do Real!

nazista: ele também se justificava pela resistência anticapiralista):

aqui o deslocamento não é uma operação secundária, mas o

gesto fundamental de mistificação ideológica. O que essa ale

gação realmente envolve, no longo prazo, é a idéia de que a

única forma de lutar contra o anti-semitismo não é pregar a

tolerância liberal, e coisas semelhantes, mas expressar o mo

tivo anticapitalista oculto de forma direta, não deslocada.

A questão-chave é, assim, não interpretar ou julgar atos

únicos "em conjunto", não localizá-los num "contexto mais

amplo", mas tirá-los de seu contexto histórico: as ações atuais

da Força de Defesa de Israel na Margem Ocidental não de

vem ser julgadas "contra o pano de fundo do Holocausto"; o

fato de muitos árabes reverenciarem Hitler, ou de as sinagogas

serem profanadas na França e em outras partes da Europa,

não deve ser julgado como uma "reação inadequada mas com

preensível ao que os israelenses fazem na Margem Ocidental".

Mas isso não quer dizer que devamos ser insensíveis à forma

como os atos concretos propostos hoje, mesmo quando se

apresentam como "progressistas", são capazes de mobilizar tó

picos reacionários. Em abril de 2002,reagindo à intervenção

militar no território palestino da Margem Ocidental, um gran

de grupo de acadêmicos da Europa Ocidental propôs o boi

cote às instituições acadêmicas israelenses (interromper os con

vites, o intercâmbio universitário, etc.): é preciso rejeitar tal

proposta, pois a mensagem "boicotem os judeus!" tem grande

peso na Europa - não há como erradicar, de forma pseu

doleninista, o eco do boicote nazista aos judeus, alegando que

hoje estamos lidando com uma "situação histórica concreta

diferente" .

O conflito palestino-israelense é, no sentido mais radical

do termo, um falso conflito, um engodo, um deslocamento

ideológico do verdadeiro antagonismo. É verdade, os "fun

damentalistas" árabes são "islamofascistas" - numa repetição
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paradigmática do gesto fascista, eles desejam o "capitalismo

sem capitalismo" (sem seu excesso de desintegração social, sem

a dinâmica na qual "tudo que é sólido se desmancha no ar"). É
verdade, os israelenses defendem o princípio da tolerância li

beral do Ocidente, apesar de, na sua singularidade, corpori

ficarem a exceção a esse princípio (pois advogam um Estado

baseado na identidade étnico-religiosa - e isso no país com o

maior percentual de ateus em todo o mundo). A referência

israelense à tolerância liberal ocidental, entretanto, é a forma

do aparecimento do terror neocolonialista do Capital; a exi

gência da "não-liberdade" ("fundamentalismo" reacionário) é

a forma do aparecimento da resistência a esse terror.

Quando todo protesto contra as atividades das Forças de

Defesa de Israel na Margem Ocidental é denunciado como

expressão de anti-semitismo e - pelo menos implicitamente

colocado na mesma categoria da defesa do Holocausto - ou

seja, quando a sombra do Holocausto é permanentemente evo

cada para neutralizar toda crítica a qualquer operação militar

ou política de Israel -, não basta insistir na diferença entre

anti-semitismo e a crítica de medidas particulares adotadas pelo

Estado de Israel; é necessário avançar mais um passo e afirmar

que é o Estado de Israel quem, nesse caso, profana a memória

das vítimas do Holocausto: manipulando-as impiedosamente,

instrumentalizando-as como meios de legitimação das atuais

medidas políticas. Isso quer dizer que devemos rejeitar radical

mente a própria noção da existência de ligação entre o Holo

causto e as atuais tensões palestino-israelenses: são dois fenô

menos completamente diferentes - um é parte da história

européia de resistência da direita à dinâmica de modernização;

o segundo é um dos capítulos mais recentes da história da co

lonização. Por outro lado, a tarefa difícil para os palestinos é

aceitar que seus verdadeiros inimigos não são os judeus, mas os

regimes árabes que manipulam suas dificuldades para evitar
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essa alteração - ou seja, a radicalização política em seus pró-
. .

pnos regrmes.

Na "Edição Especial de Davos" da revista Newsweek (de

zembro de 200l/fevereiro de 2002), foram apresentados lado

a lado artigos de dois autores famosos com visões opostas:

"A era das guerras muçulmanas", de Samuel P. Huntington, e

"O inimigo real", de Francis Fukuyama. Como, então, os dois

se ajustam - Francis Fukuyama, com a idéia pseudo-hegeliana

do "fim da história" (encontrou-se a fórmula última da me

lhor ordem social possível, a democracia liberal capitalista; já

não há mais espaço para progresso conceitual, apenas obstá

culos empíricos a serem superados), e Samuel P. Huntington,

com a idéia de que o "choque de civilizações" será a principal

luta política no século XXI? Os dois concordam que o Islã

fundamentalista militante é hoje a maior ameaça - e então é

possível que suas opiniões não sejam realmente opostas, e que

a verdade seja encontrada quando lemos os dois em conjunto:

o "choque de civilizações" é o "fim da história". Conflitos étnico

religiosos pseudonaturalizados são a forma de luta que se ajus

ta ao capitalismo global: nessa era da "pós-política", em que a

política propriamente dita é substituída pela administração

social especializada, a única fonte legítima de conflito que res

ta é a tensão cultural (étnica ou religiosa). Hoje, o crescimento

da violência "irracional" deve ser entendido como o correlato

estrito da despolitização de nossas sociedades, ou seja, do desapa

recimento da dimensão política propriamente dita, sua tradução

em diferentes níveis de "administração" dos negócios públicos:

a violência é explicada em termos de interesses sociais, e assim

por diante, e o resto inexplicável só pode ser "irracional"... A

reversão dialética hegeliana é crucial neste caso: o que parece à

primeira vista ser a multidão de "restos do passado" a serem gra

dualmente superados com o crescimento da ordem liberal

multicultural passa de repente a ser entendido como o próprio
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modo de existência dessa ordem liberal- resumindo, a sucessão

teleológica temporal é desmascarada como contemporaneidade

estrutural. (Exatamente do mesmo modo, o que, no domínio

do "socialismo realmente existente", pareciam ser os "restos do

passado" pequeno-burgueses, a eterna desculpa para o fracasso

dos regimes socialistas, era o produto intrínseco do próprio

regime.)

Assim, quando Fukuyama fala do "islamofascismo", devemos

concordar com ele - com a condição de usarmos o termo "fas

cismo" de forma muito precisa: como o nome da tentativa im

possível de ter um "capitalismo sem capitalismo", sem os ex

cessos de individualismo, desintegração social, relativização de

valores e assemelhados. Isso quer dizer que, para os muçul

manos, não existe apenas a escolha entre o fundamentalismo

islamofascista e o doloroso processo de "protestantismo islâ

mico" que tornaria o Islã compatível com a modernização. Há

uma terceira opção que já foi tentada: o socialismo islâmico. A

atitude politicamente correta característica é enfatizar, com sin

tomática insistência, que os ataques terroristas nada têm a ver

com o verdadeiro Islã, uma grande e sublime religião - não

seria mais apropriado reconhecer a resistência do Islã à moder

nização? E, em vez de lamentar o fato de o Islã, de todas as

grandes religiões, ser a mais resistente à modernização, deve

ríamos, pelo contrário, ver essa resistência como uma oportu

nidade aberta, ainda "por ser decidida": essa resistência não

tem necessariamente de levar ao "islamofascismo", ela poderia

também se articular como um projeto socialista. Exatamente

porque abriga os "piores" potenciais da resposta fascista às nossas

dificuldades atuais, o Islã pode também abrigar os "melhores"

Há, então, uma "questão árabe", assim como existe uma

"questão judaica": a tensão árabe-judaica não seria a prova última

da continuação da "luta de classes" numa forma deslocada, mis

tificada e "pós-política" do conflito entre o "cosmopolitismo"
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judeu e a rejeição muçulmana da modernidade? Noutras pa

lavras, e se a recorrência do anti-semitismo no mundo glo

balizado de hoje oferecer como resposta última a velha idéia

marxista de que a única "solução" verdadeira para essa questão

é o socialismo?
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