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ΠΡΌΛΟΓΟ~ ΊΌΥ ΕΠΙΜlΞΛΗΙΉ 

Λ ν θα έΠ(ΙFΠε να χαρακnκ:ιΙοουμε με π ο λ{• λίγα λιiγια το ευι_η:•τιηο 

κιιι οημανηκό fργο της Mary f)ouglns 1
, θα έλεγα ιiτι αυτ() αναφέ

οrται κυρίως υτι.ς ωτδρρητες πολιτισμικές σημαηίι:ς, στις οργανω

τικFς αρχές της καUημFρινής ζωψ: και Ι'μπειρίας. καΟιiΊς και στις 

rψακτικές τής ουμβολικψ: καται:rι~χυής της κοινωνικ1iς ζωής. Το 

συνολικιi της ίργο αναφ~:οπαι στα Ορηοκυ•τικά φαιν6μενΗ, ιnα 

πλι:τοLΙργικά και. ιη•μβολικci mιιπήμιηα, ση; βιβλι.κι-:ς ιmουδές. ιm1ν 

οικονομ(α, ιπο περιβάλλον και τους κοινι•ινικοιiς κινδύνοΊ•ς. Το 

ανιi χείρας έργο, δημοοιtιψένο το 1966, α:τοτελεί πλέον ίνα ωτ6 

τα κλασι.κιi έργα της σύγχοονης κοινωνική; ανθρωπολογ(Η;. Απ6 

αυτήν την ιUtοψη Οεν είναι τυχαίο (πι. επηρίασε σημαντικ6 και ω.

λους κλCιδους, ιi;ηυ; την κοινι,ινι.ολογία, την πολιτικτj επιστιiμη, τι; 

f1ιβλικfς ηπουδές, τηνψι•χολογία, ακιiμη κω την ψι•χανω.υιrtj2• 

Το Κιιθαρδτητα και ΚιΎι)ιηγις, αν και επικεντ(_)οψένο ιπο ζψη

μα τηc μιαο6τητα; απιηελι'ί ;ταράλληλυ μια έντονη κριτικτj rν6-

ντι.α οτιc θrωοητικι'ς θέσει; της f\ρπηνικής ιtνΟοωπολογίιις τη; 

θρησκε(ις της bι:καετίας του I 900 και κυρίι•ις rνciντια οτην «Προ-

11 ~1_1)οΗι:Ι"' σ;ωι"•Οιωι '"" Πιη•ιπωπi~οιο τη~ ΟξφC•ρU~~ 1•πιi τον [',·,on~ 

l'ril~),,.,-,ι κω Οιι~ιjγ<tγΙ ι·;ηηiηια ιΊ!Π'''" """'~ Lι::il' "'" /.Ηίι>, το τ<irι· ll>λyιx<i 

"-ovy:;,,; ( 1949-5(1 κω I '1),1)_ Λποτο l ~51 ;ιιιι yιιι τη ι-;ι,·ψ[\'\! Η Κ< ΗΗ πι'νη; Χι•<iνιηiΊI

(\<ι'Cι ηω U11ivusilγ ('<•llc)-\l' τοι• Ιlι<ν> :ΊΙ<rtημίοι• '"'' ι\,,.,)ί,·οι•. ~η] "''"'Χ''" Uίi1rι 

~· ιπο Πιη•r:ιιιπηιLΙο No,-ΙIΙ"·c-;tcrn των ΙΙΠΛ μΙ-Χι>' ro I'JK'i_ 

'1\λ_ Kri,lC\1! ]()Κ{)_ 
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Θιο.lΩΡΟΣ J Ι"ι'Λ.\ι \ΛΗ:C 
---

τεοταντικtj θειίιρηοψ> που ανιiγι:ται κατci πρώτο λ6γο στο Ro

bertson Sn1ith. Σύμφωνα με τον τελευταίο οι πι:ιωτόγονrς θρψr..ιεί

ες χαρακτηρίt,ονται από την rμμιΨή στην τελετουι:ιγfα και την fλ

λειψη ηΟικ01i προβληματισμού, σε αντίtJηrη με τις μrγιiλες Ορη

οκείες που τον(~ουν το ηθικιi ιποιχείο κω την εοωτερική. προοω

πική οχfιrη με το Οεfο. Άποψη ποιι ιm1ι:ιίζει άλλωστε και μια άλλη 

αντΙΗεση, αυτή μεταξύ ηιηγείας>> και «θρησκrίιtς». υπως γρriφει 

η ίδιη η Ωoιιglas, «η μαγεία για τους Εf\ριιίουc; είναι ι'i,τι ο καθολι

κισμός για τον προπσταντιομό». Αυτή, λοιπ6ν, την ισrορικοποιη

μένη κω εκκοομικευμfνη εκδοχ1j του δι'iγματος της Μεταρρύθμι

σης (Λ~aιι JΨJ3: 5Η) αναοκεuάζει η [)oιιglas (κεφ. 1), φι:ι:ιοντας 

σω φως τις ομοιιiτητες που ·ωτιίοχιηιν ηνciμι:οα ιπις λεγόμινες 

«πρωτι:ίγονες» κω «ιJίΙγχρονεc;» κοινωνίες (κεφ. 2-4). 

Το πριύτιι αυτι\ σημείο τής επιψέπει να υπιτψεί του; δι:bομ~:

νοuςτην εποχή εκι·ίνη ιiρο1•c; συζ1jnμτης και να θέσει τη μελ~:τη των 

Uρησκrυτικιtιν φιιινομένων οε μια δ1αφοραική f"Ιιί.ση: στο γι:γονιiς 

ότι ιiλοι 01 cί:νθρωπο1 σε όλες τις κοινων1:ες αντιλιψβιi:νονται τον 

κι'iσμο μέηιt απι) τις κοινά μοιραζιJμενrς μι:ταξιΌ τους κατηγοι:ιfεc;, 

μ{οιι ι'>ηλαb1Ί απιi τι ι εχάιποη: tπικριιτιηiν ταξινομικιi ιniστημα. 

Τ ο δπiπρο σημείο, πο11 είναι το ζrjτημη τη; τα/Ξ;ινόμηοης, τη; rν

νοΙολογικήc: κητιiτιιξηc; των πριtγμιί:των κω της ί"ιιαίρεοη:::: του κιi

ομοl' σι συιπημcηικίς τιiξει; και καηιγορίε;, έχει ωτι:i πολιί νωρίς 

ηπυιrι:ολήσιι την ιtνΟρωπολογίη, κυιιίω:::: στο πεί'Ι(ο της σι•γγι'νπας. 

Μια παριiί"ιοοη ΠΟΙΙ ι·γκω\'Ι(i.ζεΙ ο Μοrg<ιπ και. φf:Ι6:νη ιπο ζενίθ της 

μι' ιον R<ιιlclifrι> Βων.·Ιι. Το κοι.ν6 σωιχrίο ιnην ;rιtράδοση αυτή εf

νω ιίτι. το ηντικιίμινο τηc: ι'\ΙίΊ1Ι'α:: ή ο ~·ν γένfl κιiομος πιξ1νομιίτηι 

ιι;τιi την πλι· υριί: το ι• ανθριιι;τολt\γοιΙ, εμ.-ττλι'χ~Ί ε;τομένως χω ιmιρΙ:

ζπω Κ1'(.1Ι·ωc: οτις πι1λι.τι ιπικι'ς ηιτηγι ψΙ εc: του παριι.τη!}ηηi. Λποψη 

π οι ι run '\.ψΙΊ·Ί ιι.πιi μ ω ιπαη κ1j ιιντlλΙJΙΙ"fl το11 κι\ομου χω ι•ποιπιισιο .. 
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ποιεί τα ι:κι:iσrοτε ταξινομικrί. <JΧΙjματα. Δικαίως περιγράφεται 

απιJ το Leach ως η μέθοδος <<του συλλέκτη πεταλοι!δοw», αφοιi η 

ιiποψη αυηj brν ισχύει πλέον ούτε για τους βιολιSγους ( I% 1: 6 ). 

'Ηbη, ι:iμως, α.τιιi τις αρχ~:ς του 20"' αιιίwη η σχολή τouAnnι'e 8o

c:iolor.,ique, με επικεφαλιjςτους: Ε. [)ιnkheίm και Μ. Mauss, έχουν θέ

ηrι το ζήτημα της ταξινιiμησης ιπο κέντρο του θΓωρητΙκοιi προβλη

μητισμοιΌ, μετιιτοπίζοντας ταυτόχρονα το κέντρο βάρους από τις 

κατηγορCΓς του ;ταρατηρηnj οε ω.rrές του υπ6 παραnjρηση πολι.τι

σμιΗJ"1, Πρι\κειτιιι. για μιη εξαιρετικά ιτημαντική συμβολή. Η μελέτη 

των ιtlαγενι(Ν κατηγοριών, των 1 Οαγενιόν ταξινομικών ιrυtπημάτ(ι)ν 

συνιιπt:i πλέον προϋπι\θεση κιif:Ιε εθνογριιφιχήc; δουλrιάς και κtiΑε 

κατανόησης του t"'iποιου κοινωνικιΗi ή πολιτωμικού σχηματισμοι\ 

συμ.;τεριλαμ[1ανομι:νου αυτιΗi ιπον οποίη ανήκει ο εκιimοπ εθνο

γρriψος (κιiη που θέτει. επί πiπητοςτο ζήn1ματου υναστοχιωμοl•"1 ). 

Il τάξη που rπΙΒιiλλειιrων κ6ομο κt:iθε κοινωνία ή ακιiμη κriΗε κοι

νωνικ1j ομciδΗ δrν είναι φυσική, αλλιΊ μια τεχνητιj πολιτωμικτj τάξη 

που προκιiπτει απιi την ταξινιψ1κή διαδικιωίΗ. Ωστιiσο το γεγονιiς 

ι.\η οι κατηγορίες μω; είνω. κοινωνικt:i κιηασκευιωμ[νες Οεν οημαί

νιι6τι «Ι"iεν αναφέροΥΗΗ στον πραγματικιi κιiσμο» (EJicπ 1979: 27) 

Lτη Γαλλική αυηj ;ταριibοση αΥΙjκη και η i)ouglas, ακολου

ΟιiΙ\'ΊΟ:C: τιt χνιiρω Οι:•ο ιτημαντΙκι(ΙΥ ανθρ(ι)πολ6γων, του Eν;ιπs

PΙ·itcllan.l και του f;ran:ι: Stciπcr. 

' Βλ. Ε. ι)ιιrk]1('ίιη και Μ. Μ,ηι" 20(1 ι καllο;,~ κ ω το rισ<ιγωγιz•i δοκίμι•> η >ι• Λ. 

Γrωι>yοί•λct. "Eνct μrγιi.λο μι 'ι,>; ω\• {ι>γοι•ηη• :>.1<Η"' ι·iνω ΠlfiH."''I"'νo ιπο :.;ψ1[1"' 

rων κ<ιη)γιψιιirν: [1λ. ι ,.()ιικηκci Μ. :>.1:ηι'' "211().\ και 2{}0.1 zctO<i>; και την ι.ωαγι•Jγή 

ω ι• Η. Ι lιψιιΜλλη •π ο Μ<ιu" 21\IH. 
1 Λ ν κ ω η , .. τοψιι ιιι•ηj 'I αiν1·ιυι •Ιχι·/),)ν ω•ιον<iηηι. οπφ· ιιυιi:;η ι·μυ.φιtνι~ι·ι οnι

!"'"τι;.{ς δΙ•ι~κcιλiι·~. Δι"\' ιίνω τιοχ"''' •πι > ~rjνtα χ[Ιιiνω μ• τ υ. ο (),·~ΓI/ ;τl'{.rnΊ. νιι 

"1Π!_ΙΙΗΙπι.ηι ι μ( ι•πο•'Η·rγ]ου.ηκιi ,)ντω~ ψιi;ω την ,,Ι),·.'ινΙj nxo:rιci» ως (J; Ι"'ί.ιο τl)ς 

'llνoYl"'Ψ'"'I~ J<((l υνΙI(Ιωπολο>γιΧή( .~οι•λ• '": (ι lJK.J I 1'!74[: 'i.'i· 711) 
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i'τu ΚαΟαρrίτητrι και ΚιVδυνος επανατοποθπεί το ζ1iτημα της 

ταξιν6μησης: σε σχέση μι· τις θεωρητικές απιiψεις: τής αγγλοσιtξο

νικψ; ανθρωπολογία; της θρησκείας. Η Douglas ασχολείται κιJ

ρίως με ηυτιi που αποκαλείται σιψβολιχrί τυξι.ν6μηοη, την καnlγο

ροποίηση, Ωιάταξη και σιiνΩεση αντικεψένων που βvίο""ttονται οε 

διuφορετικι:i επίπι:bα της πι:ιαγματικιiτητας κυι ενοποιο1•ν και 

ωι:η(,:rτιύινοt•ν την ιινΟρώπινη εμπειρία, παρά με την «τεχνολογικψ> 

ταξινιiμηση, που έχει νιt κάνει με ης πρακτικές. κοσμικές πλευρές 

της ζωής (ιJπως τα εUνοΙ1ιολιηικ<i τυξινομικ<i σχιjματιt). Η δι<iκρι

ση <•ι<π6σο ιηιτή, πο1> εισιiγαγιιν οι Durkheim και Μ<ιιι.% (2001: 

167-16~), δεν φαίνεται να έχει κιφ.iα ιδιαίτερη ανιιλυτικ1j αξία. 

Κ<1flι,J; οι &io τρ6ποι ταξινιiμησης διιιπλέκονται μεταξιi τουc; και. 

αλληλοεπηρΗiζοyται. ιiπωc; εξιiλλοt> δείχνει. η εξiλιξη των ι·πιστη

μονι.κιύν ταξινομιιι'ιν ιπις bυτικές κοι.νωνίε:;. (~λ. για π<ιράδειγμυ, 

Atr<ιn ΙΨΒ). Η διαπλοκή αυτή ε(νω, μ<ί.λιιπα, ακιiμη πιu σι!νθηη 

καΟιόc; σι: πι:ίμπολλες κοινωνίες λειτουργοιiν πολλαπλιi ταξινομι.κ6: 

σχtjματιt (Νι:αl!ιam 1963: XVIII-XX). 

Τ ο ιπηφολικιi ταξινομικι\ σιiιπιπια το οποίο Οιέπtι ιωυνείδητα τη 

υκiψη και τη Ωράση των μελι.(ιν μιας πιΙλιτισμιχJjς ομάδας είναι επο

μfνως ιυτ6ρροιιt n]ς συνολικής θι:ιiΊρησης το11 κόσμου. ~υνδίι-τω δη

λαΩJj με nιν κοσμολογι;ηj. μεταφυσική, Ορηιτ,.ιι:υτική ιτχ~:ψη και με 

την ηθική και πλετου!Jγικtj πρηκτι.κtj. Ειο6:γουμr τιiξη στον κιiσμο 

(που δεν τιιιιτι:ζεται με τη φυοικtj ηiξη) και tη'"Ι:ι.λαμΙ1ηνιiμασπ τον 

κ6σμο μα; (κοσμολογία. κοσμοΟει,JρψΗJ). κατατ[μνοντας κιιι. απαρ

ω/~νοντti; τι1ν mΙνΕχιι)ς. Ι Ι τηξινόμrμτη, Uα πρι-'πει πάλι νι ι τονίοουμε. 

είνω :τερισηιiπρο μια <'iιαbικιωι:α rιΞ.αΥηκειμι·ν(κευση:; πιιι1ά. [νη 

δη'\ομ{νο κω. ω'ναο υτατικιi ι:r;.tjμυ. Η ίδια η πρciξιι ηις ηιξινιiμηοης 

αποπλει' μω προσπιί_Οεια παυηγωγ1jς κοινι•JVικΎjς πιταξίιις και η δη

μιουιJγ(α κόσμων i'ιιαμι'ηιηι ηις ω:ςι.ν6μψrη:: εμ.,.τλι-'κει το χηριομ() 
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της ήδη υπάρχουσας ταξινομικής μψρα; (Dougl<~~ και Ι lull 1992: 7). 

Προκειμένου νιι τεκμηρΙΙίiσει την Cιποψή της η Dοιψ1ιιs ΗJ'ι:ι.ιiζει 

στο tήτημα της μιαρόnιτας, το οποίο ουνΜη την κριτική των ;τροη

γουμένων περί Ορηοκείας Βεωι_~ιuJν με το ρόλο και τη σημηοία των 

ταξι.νομι.κι/ιν οχημt:iτων. Στο rριιJτημα που ε( χε f!foEΙ η ανf!ρωπολο

γίιι της θρηc:r,.ιείας γιατί οι «πρωτιiγονοι>> αιιγχfουν το ιrρti με το μια

ριi, η Dougl<~s αντιπαραθέτει το ερcδτημη κυτιi πιiηο η δυτική αντί

ληψη για n] ρι•παρότητα και τη μωρ6τητα είναι απαλλαγμένη απιi 

ηθικές ή Ορηοκευτικ{ς ακι)μη σιινδηλώσει;. 'Ετοι, με Ιlιiιrη nιν ανri

λυση των δυτικό}ν αντιλήψεων μιiς bΕίχνη ιSτι τι)σο η ρυπαριJτητη 

6σο και η μιιψ6τητη ουμf\t:iλλουν ιπη δημιουργία μι ης ουμf\ολικJjς 

τι:ίξης που ιπηρίς,εται σε μια λιηική εντιiξεων και ιιποκλεισμuJν. Η 

ταξινομική διαδικιιοίιt, επιψι'νως, είναι πιιιτ&,ι::ρονα κιιι. μιιι bιαδι

καηίπ οριομοι! της πραγματικ<5τητας, μω κοι.νωνι.κιi κω πολιτισμι

κ{ι καθορισμfνη οντολογική ;τριiταση μt σημαντικές πολιτι.κ~:ς και 

εξιn1οιαιπι.κές ιων{πrιεc;. Το ποιοςορ(ζει την πραγμιηικιiτητα είναι 

θι-μι-λιιίiδες πολιτικ6 ζt]nlμn (Ι\ λ. γι.απαι_~t:iδcιγμα, Herzfeld I ΨJ2). 

Μέοα οε ωnιjnι λογιΚ'rj, κuθαρότητα είνυι. το επφηtJ.ιiμcνο, το 

δ!' ον, το πρέπον, το ακέραιο· οημηίνΕΙ «να r1ρίσκει κανείς ή κιiτι. τη 

θέση του,, «να είναι. ο καΟι:νας <ΠΙ] θέση του». Αν και τα πριiγμιηη 

φαι'νονται απ{) μιiνu. τους ακciUαρτιι 1j μιιιριi. ιιυτ6 που τελικ(ί ορί

ζει την ακαΟιψοίιt /καΟιφι\τητα cίνu:ι η θέση τι•ηι πριtγ]Ηiτιιιν. Εξο1• 

κω ο ορι.ιηΗiς του ακt:iθαρτου, του μιιιροι:• ως <<ιiλη cκτιiς (:!έυεωc;» 

( «nιat ter out ot pl;ιcc, '). 'ι~ τ οι οι bωδικασίε-:: κάΟιιροψ: αποη:λοιiν 

/)ι.πΟικαοίι:ς ορι.οθι'τηση; και ;τρ()(iο;τιιrης των ορίων. Μι\νο ;του η 

i::_ωτί bι:ν tίναι οτατικ1j κω ιuιιiρροω μια::: ωtΓΝιαc; κανονιιπικής τιi-

' ι I <( {><iιrη ω•ni <n'ιi·ι~-t<<L σων .'t\'[\1ματ,.·J,)η Λ.ιi(>i'ιο l'fιιlφ ( Ί1ι·,ιι·ι liclιl ( ](,lJc\-

177_1 ). :ωλιrικι\ κιιι '""ΓΙ•-""( f<t ,),,,, ( ''"'; ι«ψ4·rί ιπωωλι(>ν) ο>hηyοiιν ΖΗλ1j~ "'''!'-'--,'

ί"Ψ"l"·'~-
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ξ ης, όπως ποfJ..ι'ι κέVTQ<t εξουηίας Οα επιUυμούσαν, αλλι:ί ανοικτιi ιn:•

στημα 6που τα όρια αλλάζουν 1j κατηργιniντιtι π<'iτε εκ των πραγμά

των και πότε μt· ιrυνηδητή προσπάθεια. Πολύ πειιωσι\τει_)ο, λιιι.π6ν, 

ιαιιi την ίδια την ταξινομικtj Οιαδικηηία με την αξιολογική της δι{:ί

σταση και. την κοινωνικιj ευταξία, η Doιιgla~ rνδι.αφ~:ρετηι για την 

υπέρ~αση αυτής nις ηiξης, τις «ανωμαλίες», τα «tκη\ς Θέσης», ης 

«αποκλίοεις». Η μωριiτητα (με όλες τις σημασίrς της, ηΟικ1j. φυσι

κιj. πολιτικτj, ψιοχολογικ1j ... ) ψφανι~πω με την υπέρβαση των κοι

νωνικ(ί χηΟι.ερωμένων κατηγοριι(ιν της κοι.νωνίιις. Οι μεθοριακές 

καταστάσεις, όπως και το κοινι•Νtκ6 περιθώριο, cνιΞχm>V διiναμη 

και κι.νητοποιοιiν διάφορους κοινωνικιη:•ς μηχανιομοίις, όπως άλ

λωστε και η ιΛ.λn'fli των επ(ιnηιων ορίων που rπιψ{QΗ την επανατα

ξινιiμψrη τιn• κ6σμου. ciρα και των ηθικιJιν και πολιτικιύν κριτηρίuιν. 

Ένα τu{το ιrημαντι.κό σημείο που ουνδι'παι οργιινικιi με τα 

ιifJ..α i"nlo, αφορά οτu ρ6λο των η:λπουι_:ιγιι)Jν στο όλο θιuψψικιi 

σχήμα της Doιιglas. Οι. απόψεις της γω την ηλι:τοι•ργία, πέι_:ια από 

την ντυρκεμική τους διιί.ιπιωη. οτηρίζονται και στα πορίσματα της 

υn:οδαγματικliς εΟνογραq:ίας του ιicnh<ιrιl ( I 46) ). Αν η ταξι.νόμη

ιrη ολοκληριδνει. και ι·νοποιεί ιπο εννοωλογικό c:τίπΗ"!Ο την κοι.

νωνίυ, η τελετουργία ενοποιι·ί την ι:ιmt·ιιJίιι των μελιiJν της κοινω~ 

νία;. Όπως η ίδιιι οημει.ι()νfl., οι πλετουρΊίtς δίvοντιις οιiρκιι και. 

οσηί. ιπι; κοινωνικέc; σχέσος. επιτελιiιντα;τις. επιτοέ:τοιον ιπα μέ· 

λη της ομrίδιtς νιι γvιοι_:ιίοουν την κοινωνία τους. Οι τελετουογίεc;. 

δηλω'ηj. τείνουν να δημιοΗQγοιiν ιπο ηυμΒολικιi και βιωμιηικιi 

ε;τίπεδο ένιt ι·νιιι(ο κιιι οι•νεκτικιi κι\σμο. Έiνα Οι:μα ποι• f\ρί(Jκου

μι: νυ επαναλιιμl16νπω. χω νη ι;νιι::τη!οοετω στο οημυντικιi πι-ρί 

Ορησκι-ία; ιiι_ιΟι_:ιο το ι • Ucertz ( 200:)1'). Το η_ι(το ιωτι\ 0{ !Ht Οι; ανα

:τη:•ξχι πι'υωτiρω ιπο ι·Jτιiμπο ~Ίηιο n1:: ( I 470). 

Το τι'τrφτο σημΕίο :n:ot' θιt πuι::τιι. νιι τονι'οιηψι' ει:νηι ι"iτι tπο 

!4 
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ιΞρΊΟ αυτό η Douglas επαναφέρει σrην ανθρωπολογική αν(iλl'ση 

του ζιjτημα του σώματος. Τη συζ1jτηηη γιiρω απ6 το σώμα είχε 

ι:γκαινι(iσει και :τάλι η vn•ρκΕμικ·ή σχολtj με τον ΜΗιιss (2004), πα

ρέμεινε ιiμως t-"πί πολύ σrο περιUι/ιριο. Η υνιiλυοη των τροφικών 

ιtπηγορcύσcων, της μιαρ<'iτητας και τη; μεταδοτικ6τητας την οi'Ιη

'{Ούν σε ορισμένη ιπψΠΕQriσματα (\σον αφοριi ιm1 ιnψβολικ1j χρτj

οη του σιδματος. Οι αναλογίες που χρησιμοποιούντω. για την Εκ· 

φραση n1ς κοινωνικ1iς ευταξίας εκφράζονται σΙJχν(:ί με 6ρους σω

μιηικιηi συμβολισμού. Με άfJ..α λιiγια, το σιδμα αντανακλιi την 

κοινωνία κηι η αποφυγή της μιαρ6τητας και των «ιινι•ψιιλω'JV». της 

«μίξη; των κατηγοριιl>ν» αποτελεί ένιι τριiπο περιφροιΌρψτης της 

κοινωνική; και :τολιτιιηιική; τιiξης. Η ανησυχία κω ο τελετουργι

κ6ς χει.ριημιiς των οωματικιδν οπιδν fχΗ να κιiνrι. με n]ν προφιiλιt

ξη των οιοrίων του '{ιυσικοιi ηι)ιμιιτος, που αντιστοιχεί ιπο χοινι•ινικ6 

σιfψα. Το φυοικιi ιηiιμu Ίίνετιιι σ(•μΙΊολο τη; κοινωνικtj; ται•τ(iτη

τιις (βλ. για παράδειγμα, Sutl1crland 1977). 

Η πλήρης. ιiμω;, καταν6ηση του έργιη• ιωτοιi προiiποθέτει. την 

ιινιiγνωιrη του εn:6μενιη• βιΒλίου πις, Φυαικι.i Σιiμβολα (Ι 970), το 

οποίο μπορει: να 0Ηιιρηθι:ί ως ο δείιτεοος τιJμος ι:νιiς Ηεωρητικοίι 

n:οογριiμματο; κιιι το οποίο επι.κεντι_:ιι)ινπω ητην κεφαλιΗιίιι)η ιnι

μιωία της τελετιη•ργίιtς ΊΙ.α την κοινωνική ζωή των ιtνtJQιiιπων. Τ ο 

έQΊΟ της {χ η ι' να uνοικτ6 χαοακniριι, μι: ιtναθεωρτjσΗς, ηι•τοκρι

τικι'ς, αfJ..ύ. και με ιrυγχ~·κρι.μι'νους tπ6χους. !Ιιiνω ωtιi ι'\λα lίναι 

ένα fντι μ ο ~:ρΊο- Ο ι~ναγνιfJιπψ: Οα ~:χ υ rηiντομα την ευκαιι_:ιίιt να 

ιιπολιιύηu μεταφραιψfνο κιιι το Οεύτεοο αιrni t'ι_:ιγο της Μ<Η)' 

[)oιιgi<ls κ ω να ι'\ιυμιψψιίΗ ιιι τη δικιj το1• Ίνιtιμη Ίtn την πυοοψψιi 

της ι πι ι ιrι;γχψ1νη κοινωνική ιtνΟρωπολογία. 

1' [ ll'οκcιτω για"'" ιi~>Ot"' "[ [ Ο('η•,·ι.ι·ιιι ω; πολιτωμιχι; σι'ιΠIΙΙ'"'' _,,,, hηιωl1ι

' ,·,ιJrμ\ι ιην ι(\ιcι /.'-''"''" { I 'llofo) '-'" "' ι>•λιψ[Ιοiνι ιι11 ο π ο ( ;ι:ι:Γl/ .::ΙΜΙ.J [Ι '174]. 
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Λs<~ιl, ι· 1'!93, U•·nι·ο/οι;ι('\ of Rι·Ιίι;ίοη, 'Π1c _!ohn Hopkin'> lJniνcr,ity 1-'rc'>s, 

Βω.τιμιίρη. 

Λtran. S. I ()<Η, Γοι;ηίιιι·c Fοιιιιdα!ίοιιο~ oj'Natιιra/ Hίl'/ι>ry, CUP. Κc'ιμιτι>ιτζ. 
J)ιιrkiΙcirn. Ε. κιιι Μ. Μ:Ιιι>~ 21HI Ι [ J 'JO 1-1 '1112], !'ι·fορφ{c: !!ρωrιjγοι•ης Ί ,,ςιν6μη
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ιr..:εται ι ι πι\ fκi'>οοη). 

Ulcι1, R_ 197'!, «lntωJικtory I :ss:ιy>> ιτω R_ I ,ΙΙcη [)_ RcH,Otl (υτψ.). Πιιο~.Ι'ίjί

('(j/iοιι in tlιι·ir .\'οπΊι! ('οηιηι. Ac<ιιlι:rnic Pn:-,s, Λυνδίνο. 

(ίecrtz. (' 19ΚΊ [ Jl)74J. <ιΓ'rιιnΙ tl1c Ν~ιtίνc Poilll of Vie"''"· ιrτο Local Knoi'Y·Icιfκe, 

Basic Book-;_ ~{α ΥΩρκη_ 

21103[ ι '!73[ «Η Θιοηιιr,η ίιι ως Πολπιοrμικιi Lιiοτιιμα», ιιrο Ιο'ρμηνιι'ιl το,, I JoJ.ι-

τωμuiv, Εκι'>ιiοΗς Λλεξιiνι'>ρεια, Λ&ψ•α. 

H~Ι'l.fclιl, Μ, ΙΨJ2, 'l'hc Socίrtl /'r'(){]ιιι·ti(JFI ιιt' !!lrlit'fcι·crΙc~. Bcrg. Ο(Ξ;φιiρ<)η_ 

Krίstcviι, J. I '!.')0, l'tHJYO!Γ' ιlc ιΊι<>τι:ιιr, ['lοτΙ, !Ιιφlσι. 

Lι:ach, Ε. Jl)(, ι, ReιhinkingAntfιropoloι,')'. Thc Altlιone Pres~. Λοvδlνο. 

UcnιJ<ιrd, ()_ I '161./)ιvίιωγtιnιl Λ'χμπίι•nπ'. ΠnrcBrloιJ l'rc~s, Οξψiρi'lη. 

Nccιl;ιlτrn, Κ 19h3, lιΙΙrι•ιlικtτι•n. <Π<> Ε. [)}·rUιι:inΙ "''ι Μ_ M"ll", Ρπn!Ιiίι'!' 

Οα.ΙΊιjίcιιtίοη, ('oiΙen & \\'cst. Λονbiνο. 

Μ<ΙΙΙ'>S, Μ_ 21HJ4_ Κωvωνιολογiα κ ω ΛνΙ!ψJ!οτοΧογiα, I~Χi'HiOΓI( 2 ι ος, ΛΟήνα. 

- 20ΙJ3.Σχt'!\ι'ιωμυ μι υ~ f~νικιί~ θcωρίυ~ για τη Μυγt"Ι'ιι. Cκδιiσι ι ς 2 Ι ος, ΛfJrj-

νιι. 

Suthι-rl<ι!1d, Λ. 1'!77, "IIΙc Βοdν ;ιs ,ι Sικiηι Sj'Ιilhol cιn1οιψ tl1c Rοιη>>, ιrτο .1. 

Bl;ιckirΙg ( rπιμ. ), Πι ι· Λιιth"'f"''"Ιζ>' οjΊhι·!Ιιιιl}'. Λc;ιιlcrnίc l'ι-csς, ΛονΜνο_ 

"' 

ΕΥΧΛΡΙLΊ'ΙΕΣ 

!'ο ηι_ιχι.κιi μου FνiΊι.ηφfρον γω τη ιrιψ.ΠF(Ιtφοριί fνηντι της μιαρό

Π]Τας προέκl'ψε από τrον καθηγηnj Srίnίνas και ηπό τον αrίμνηοτο 

J-<nιnz Stciπer. οι. οποίοι και οι !Ίιiο, Β[Ιαχμάνο; ο fναc: και Εβραίος 

ο 6)J.ος, προσπαθοι:•οην ι πι ι πλαίιιω Π]ς καθιιμεuινιiς τους Ί;ιιηiς 

να χειριcποl•ν ζητήματα τελετουργικιj:: καθαρόn]πχς. Τους είμηι 

ruγνιtψων για το λιiγο ιiτι με πΗtιηΟητοποίηηαν ιnι; χFιρονομiες 

διαχωρισμοιi. ταξινόμησης και εξαγνισμού. Σn] συνέχεια ~ρέθη

ΧΗ νΗ κιiνω πητι);rτω ~:('fl!\'11 οτο Κονγκιi, οε fνην ;rτολι.τι.ομι\ πσυ 

fδειχνε να έχει μιγ(i:λΟ ενδιαφέρον '{tα τη μιαριiτητα. ι:\ που ανακci

λυψιι την ιτροκιηιiληψή μ οι• '{Ι.α τις ιt;rοηπωηιιηι.κές εξηγήσεις. Ωc: 

ωωσπασματικιj θηt~ριlι ιαί.θι· ι·ξήiιηση της τrλrτουργικιjς μιηι_ιιSτη

τιt:: η oπoin περωρίΊ;εται σε fνn είδο; αχιιΟιt[Ιηίας ή σε ένα είδος 

σuμψ(ιαζομι'νι•Jν. 'l'o μι--γιιλιiηρο χρι'οςτο ίχω ηπt:Υαντι ιπην πη"/ή 

αυnjcτης Π(!ΟΚατάληψη;, που μr ανί;γκασε να αναζηηjσω μια ιn•

ιrrrιματιχή προο{γγι.οη. Κιtν{να μ!:μιινι•ιμι'Υο ιniνολιJ ταξι.νιιμικιlη· 

ιη•μf16λων δεν εiνω δυνατι)ν να κατανοηθεί α;"τομονωμένα. είναι 

ιiμι•ις Fψι κ τι) να γίν~·ι κητηνοητιi οΈ ιr,:}'οη με τη ιrι,νιιλικιj πιξινιηιι

Y.1j δομtj τού ιοπι'i ι· ξίταση πολιτισμσιi. 

Ι-Ι/Ίο μι χ ή ;rι_:ιοοc:γγωη <'χει ΙΊιω"ιοΟ~-( F1J('ft,ις ιιπιi τι; πιιιlηες ΙΊε

Υ.ιπτίι-ς το ι• ωιtινα. ι:ιδυ-:ιί. μι'ιrιι ωτιi την ι-πιρροri της ψι•χολογίιις 

τηc; μοι_:ιφήc; (Uc~t<ιlt). ΙΙυηυωπικιί, ι"ι~:χτηκι; την ε:ιτιυυιηj τηc; μfοα 

ηπιi την ανιiλι•ιηι τοιJ ιτολιτικοιi ω•ιrrrίμητος των Νοι!ι-ρ. απιi τον 

χαΟηγητιj Fλ-ιιιJ~ ΙΊ·iιι:!JιιιΊI ( 1 ')40). 
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ΚΑΘΑ!'U!Ι!!ι\ ΚΑΙ ΚΙΝΛΥ"ΟL 

Η θέιrη που κατέχει το βιβλίο ωηι) ιπην ανθψωωλογία είναι 

ι);τωc; η fJέση ποι• έχει η ηνηκιiλυψη του σασί στην ιιπορία του αυτο

κινήτου. '()ταν το σασί και το σι!Jμα του ω'l:οκινήτου ιr,ι;εδιό.ζονταν 

χωριmά, mερειδνονταν μηηξιl του; οτ ένα κιντρι.κό ιπιτc:i.λι.νο 

πλαίσιο. Κατιί. τον ίδιο τρciπο η πολιτική θεωρίη συvήΟι.ζε \'Η λιψ" 

f\ιiνι:ι τα ιiργανα της κεvτρι.κής κυβFοyηοης ως το πλαίσιο τηc; κοι

νωνικΊiς ανιiλυιn1;: οι κοινωνικοί και οι :τολιτικο( Οι:ομοί ήταν δυ

νατciννα θεωρούνται ξεχωρισηί.. Οι.ιtνθρωπολ6γοι αρέσκονταν να 

περιγράφουν τα πρωτ6γονα πολιτικά συστήματα κητηγριiφοντας 

μια oειvri απιi επίσημους τίτλους και ιrιινελει:·ο~·ις. Στην περίπτωση 

που δεν υmjρχε κεντρι.κιi κιψ~:ιινηοη, μια πολιτική ανάλι•ιrη Οεω

οείτο ιiνπι ηντικειμι:'νου. Στη δεκαετ\α του I<J10, οι ιrχι:διωπές αιο

τοκι \'Ιjτων ανακciλυψαν ότι. μπιψιηiοαν να αφαιρέσουν τον ατι){iλι

νο οκελrτιi, οχεδιΛζονι:ης ολόκληρο το ωιτοκίνητο ως ~:να κομμιiτι. 

Οι πιέσεις και οι εντciσει.ς πιn.• πuοηγουμι'νως επιβάρι•ναν το σκε

λετό, cωκοιiνταν πλ~:ον πιί;νω ιπο ίδω το σώμα του αιιτοκι.νιjτου. 

Την ίhιη ;τερίπου χρονική περίοδο, ο Εν:οιns Pritι:hoιnJ ανακάλυψε 

ότι μποροιΌιπ νη προχυιιιήοι:ι οι· μια πολιτική ανάλυση ενιiς ιrυιrτή

μιηος ιrτο οποίο δεν υπήρχαν κεντρι.κιi κιψεuνητικιi ι)ργανα και 

tiπου το β{φος τη; εξουσCΗς κω οι εντιiσι:ις της πολιτικήc; λειτιn•ρ

γίιις διαχι:ονταν ο;· ολιiκλιιι:ιη τη δομή του πιιλιτι.κοιi οι\ιμιιτο:;. Επο

μένω;, η δομιστικtj Π[ΙΟ<π:γγι.οη ι•rτιiιιχι· ιnην ατμόσφαιρα :ιτροτ(ηi η 

δομι.ιnικ1j γλωσσολογία κtν-ψίοτι το ενδιαφέρον το1• l,ι:vi-Strauss, 

την οποία και εφάρμοσε ιπο πεδίο της ιnιγγ{νι·ω; και τη·; μυUολο

γίαc;. ~2ς εκ τοι:•τοιJ, οποιοσι'ηjποη: προσέγγιζε σιjμφιt τιc; οχι:τικtς 

μι τη μιηvιSτητυ τεληουcγίει:; Ua ανrι μηι(ιπι'(Ε τις ι.δι'α; για την κιt

Οαριiτητη Ι'νιJc λιωι:• ως μι'ρος ι·νιJς ;·υρι)τrροιι συνόλου. 

11 ιiλλη πηγτj ι'μπνrυσης ιηηiρ:Ξε ο οιiζιιyιi~ μοιι. Σι: tι1τrjματα 

καt1cψι6τηηt; το ιi(ΗΟ ανοχ1jς το ι• ι·ίνω niσo χαμηλciτειιο ιιπι\ το 

" 

E\\Λl'll:ΊΊf.' 

ί'iικό μου που περισσciτερο απci οποωνδψωτε άλλο με εξανciγκασε 

να πιί.ρω θ ι:' ση ιπο θι:μιt τr1; οχετι.κιiτητη:; της ιικαθιφοίας. 

Πολλοί ciνθρωποι έχουν συζητιjσrι μαζί μου κεq,άλαια του βι.-

1\λ(ου και τους ι:iμαι ΙΙ)ι.αίπρα ει•γνιίιμων γι υ την κ:uιτικιi τους. Ει

bικ:(i ευχαριστU:Ί τιιν Bellarmine Societχ τοl! Κολrγίοl! IIc)•Hιrop. 

το1•ς Rohin Ηοrtοιι, πατέρα Ι _οηί~ <le Soιιsl)eJ"ghe, Slιirfiι StΓizower, 

c.:ecily de Μοιιchcιιιχ, τον καθηγητιj Vic Turner και τον Daνί(] Pole. 

Κι'iποι.οι είχαν την ευγενή καλο<niνη να δι.αβάοο1•ν ;τροιr.ι:fδι.α κιi

;τοιων κιψαλι~ίων κω νιι τα ο·ι;ολιciιJοιJν: ο (J. Λ. W~:lJs για το Κr

φci:λω.ο \,ο καUηγηηΊς M;ιurίce FΙ"ccdιnωι Ίtα το Κεφάλαιο 4, οι 

~ιlmund lι;;.ιι:lι, Ι ο :οι η Lι:\\'is και ι ι καθηγητής ~rnc~t (iciJncr Ίtα το 

Κεφάλαιο 6, οι Merνyι1 Meggίtt και J;ιmcs Woodl)urn για το Κεφά

λωο 9. Είμηι ιδιωη'ρω; ειιyναΊμων ηπ~:νιtντι ιrων κιtΟηγητή S. 

Stcίn, Διευθυντιj τοι• Τμήματος των Ε11ρα"ίκ(IΝ Σπουδών στο Uni

vαsity ("ollι:gc γιιt τις ι•;τομονπι.κές του διορ0ι1Ίηεις JΙ(ί.νω οι: t:νΗ 

πολί• πριtJιμο προtΎχfδιο τω ι κεφαλαίου 3. (Δεν έχrι δει τιjντελική 

Fκδοση τοι• κrφηληίου οπ()τε δεν ευlfύνεται γιη τα ιiποια λιiUη 

οχετικιi με τη γνιίιιn1 της ΒίΙΙλιΨ.) Οί•τε και ο καθηγητιj; DaryJJ 

1-'onlc φfοει. ο.πυωδtjποτε ει•Οί•νη για το τελικc\ αποτfλεσμα, ο 

οποίος διιiΙΊηιτε ιφκεη:ς φοιι~:ς πολιi πψιΊιμεc; ι:κδοχι'; του 1\ι.l\λίου. 

Είμαι ιδιαιτέρως rυγνuΊμων για τιjν κριτικ1i του. 

Το llι.l\λ(o ιιιιτιi ανωταριυτιi μω προοωπικιj ιiπυφη, ιtμψιλι:γι\

μrνη και συχν(( πριiωρη. Ελϊίζω οι οδικοί, ιπη σφαίρα των ο.-rοίων 

~'χ~·ι ;τιφει.ιτφρtjΟΙ'l. το ~·πιχι'(ρημt(, νιt μ~· ιπιγχωρψωυν Ίt.' ω •τή μι1υ 

τι1ν παοαΙΙίΗΟΊ], κηΗι(Jς πψ.iκιΊτω '{ω {να ηντικrίμενο το οπι1ίο μf

χρι ιπι.γμtj; ~:χΗ (1Vτψ.Ετιοπιιπι·i κω 1Ίt.~"(lf1'νη0fi on1 πλαίοιο ι·νιiς 

κιιι. μι\νιι ΊVωιnικυιi κλιiiΊοιι. 
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Η ιδfα μια; t'Ι.ληνικήc; έκδοσης του Puritγ and Dunι.;a μι' χαιJΟποιεl 

ιi'Ίι.ηίπρα. Ταυτόχρονη. ιiμω;, το γεγονιi; μοι> προκαλεί ανασηi

τωση καΩιJι; το βιβλίο είναι rωλιιi και τόσα πρ(iγμιηα fχουν συμ

rεί από το 19()6 που εκδόUηκε. Συνεπι()ς, Χ!JΕΙ(iζεται μια εισαγωγή 

που f!α επι.χηρήσει νι~ το !'Jηκωροποιήσει και μια καλή αρχtj προ; 

αυτή την κατπ:•συνοη είναι, ίσω;, να αναφερUώ σω πνι:ι>ματικιi 

κλίμα της περιόδου ικΓίνης. 

Το f1ιf\λίο ιωτό έχει γίνrι ιδιω.η'ρως αποδεκτ6 και t:φταοε μf

χuι. το σημείο να θΕωρηΟεί ω; μια νέα προηι:γγιιrη ΠΕ Ορησκείuς. 

Τούτο το ιψνοι:•μαι. Το θtωροιJηα πάντα ως ένα κανονικιi ηJήμα 

nn> Οξφορδιανοιi ;ψογuιlμματος για Π)ν ιινΟρωπολ()'Ι/ία της f!uη

σκι:ίας. ιπη hεκαετία του I 950. Κατιi τη μετωωλrμική πεuCοδο οι 

γενικ6τερrς α\'Ιl0Fωρήσεις '{!α τη ζωιj κω το ν6ημά της που συνπ

λοιiντιtν στην Αγγλία. ht:χτηκαν αναπ6φι:ι•κτα το rιiρoc; του προ

f-Ιλήματο;του οιηιπιηωύ. Η μ(iχη ι:νιiΥτ:ιιt ιm1 ναζισrικιj ριηοι.υηκιj 

ΟαJ)οηοη fΗρυνε τους ανΟuωπολι5γους. Ως ψοιηjτuω ανΟρωπολο

'(ίας πιφακολιηΊUησα μαθψιατα για τις ομιiδεc; αίματος καΟι\)ς :-ιuι 

μα()ήμ.ατα γενι:τικής. 'I ~μαΟιχ πu'>c; να ημφιι1[Ίηηί) τιη>c; ισχυρισμούς 

για τrιν κληοονομικ6τητα της νοητι.κήc; ικαν6τητας κιι\)ι)ς κιχι η; 

'"Η1(1αδοχ{c; του ιn1ιηι01Ό γύοω ωτ6 ηιν ηΟικιj εξfλιξη. Μω οπuιi 

()ρων που ήπ(ν μfχρι τω:•Οι· αποht-κτοί fπαψαν νιι ιη·ωι+'ροντπι. 

Lτη δεκαrτία τοι> t·(κοσι ι'ιrν τίθαο Οι·' μη νη γ[Jάψει ο M<Ιiiιιov.-·ski 

γι{( n1ν «{tγρια κοινωνίΗ" οιiπ κrιι νη δ(!)()π ο" ι:νιt flι.('\λίο του ο 
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l{<ιymond f!irth τον τίτλο: Πuωτι)γοη; Πολ-ιJνηοιακιj Οικονομία. Το 

11)46, ιiμως, σrην Οξφιiοδη ο όρος «:ιrvωτ6γονος>> π.ποτελοιiσε τα~ 

μ:ιrού, το ίbω ί{JχιΗ· και για τον ιiρο «(ηιρως» και ακ6μα και γι.α τον 

ι\ρο «ι0αγι:νής». Όπως. ~·υψοι(κ:, το ΟέτFι. ο Λι!<ιηι Κιφι:r, η ανθρω

;τολ.ογία είχε μετυτvα:ιrrί «ιπο Κιiμμα των Πρασίνων των κοινωνι

κιiΝ επιιπημιι'ιν,, vομανηκιj, ~·νΟσυσιu)δηc;, με μια ιιμf ίλιχτη ηΟική. 

Όσον αφοριi ιrτην Ηνθρωπολογία της θρψτκ!'ίtις, [νuς στ&ι:ος 

ήταν η δημι.οιιρ·yία μιας ωιiτιμης f)(ισης για τη σίιγκριση όλων των 

Ορηι:r..tπιτικι(Ν μουψί1ν. ΊΊt ι~νώπψι- ιψχαιόπρα μι:λη ποι• στελέ

χωναντοl"[ιήιια της Ανθρω.;τολ.ιιγίας, ο Eν;ιn.~-Pritchan! και ο Mc)'Cf 

ι-.·ω·tcs, ιjτιιν Λφρικανιιπ~:ς μr ωτοη'λΕΙψα VH υπ(ιρχει μι.ιt έντονη 

κλίση προc; την Αq;ρική. Οι θρηι:r..ι~·ίι:ς της Λφοικιjς κι ι ι οι απrινταχιΗi 

;ψοχριιπιιινικές θρηοκ~·ίΕς θιΊυψηΌνταν Jψι:iγματι τελματωμ[νες 

ΕξηιτU:ις n1ς προληπτικ-rjς μαγείιις κιιι των εζωφρΡνι.κιίΝ καν(\νων 

ταμποti {ναντι τη::: μιαριiτητης. Τα μεγιίλιt f\ιfΊλία ανfJοωπολογίuc; 

γιιι ΠΙ θρησκεία της ;τι:ριόΟσυ ΕΥ.είνης υιοθέηΊΟΗν μω ανη:θετη 

γρ(ψfοi. Οι ιηιμψοιτητέ; μυtι, ιrυμπει_:ιιλαμΙ)nνομι'νων των (ioιlfrι::}" 

l.iι:n!Mnlt, John Μiι!ι\Ιι::tοη, Ι.<ιΙΙηι κnι. Ρ<ωl Roh~ιnnαn, Jenn 

Buxtoπ κω .lohn Beattie, ;πjγαν lif.oι στην Αφι_:ιικιj με σκοπιi να 

<ΠηQίξουν ηι μελέτη τους οι· ι·πιτι:iπω έψυνιι. "Ολοι τι_ηις ιυπίρξαν 

πψ.iτυπα γω τη δουλειά μου. Η ειΗηινι:ιδησία ΗΗΙς ιπο επίπεδο της 

μεΟο!"Ίολογίας κω της γλιtιησιις (ιγγιζε τη ιiι_:ιια τη; ι•περειιωσθη

οίης. Με μ~"tιiλη φι_:ιοντίδα, ώ(_πε να μην ε.-τιβά/.J.ιηιν τις bικές το1•; 

αντιλιjψη; ο' αυτό που ~:jlf.~·πιιν. ανέδει·:;ην ι:ιιγrνείc: αντι.λήφυς 

γι ι ι το Οι ίο, κω πνειιματικ6 δι\ΊfΗΗιι οχιτικ(ί με τη Οιιοία και ηιν 

Π(Η1ιJει.•χιj. 

Ι 1 bικ1j μου ι-::τιηiπια ι'ρι-υνα πl)ιι.γμιηοποιήΟηκι· ι π ι:να λωi τη; 

Κ.ενηη χ ψ: Αφυικrj:::, του:: I ~lc. Ως γυναίκα aνΟσω:τολciγι1;. ήτην 

φtιοικιi νι ι ι-:rικrντσωΟιtι ιπη μιλέτη τηc οι.χιιικrj::: ζ(ιJ1iς των γι•νιιι 

22 

~ 

-

__________ _'ΕΙ~"'ΙΙ ιJιΊJ Ί ΗΣ ΣΥΓΓΡΛΦRΩΙ ΣΊΗΓ\ 1--'ΛΛΙΙΝικιι ΕΚ.ΔΟΣΗ 

κι)Jν. Λεν θα ήμουν αποτι:λεσματι.κή ιπο κυνtjγι, ή ιπο να ιτκαρφα

λώνω πιiνω ι~ε φοινικόδεντρα, tl στο κτίσιμο σπιτιών, πράγματα 
που αφορούσαν ιnον ανbρι.κι5 καταμερισμ6 εργασίιt;. Ανωιάλυ~ 

ψα, ~:τοι, το πλιjUος των μικρών κανιiνων διαχωρισμού και καθα

ρότητας κι~Αιi>ς και τους διατροφικούς καν6νες ;του οι. l,cle γι•ναί

κες επέΒαλλαν σε ι'.iλου;, Εψiοον οι. ίδιες προ ετοίμαζαν το καΟημε

ρινό φαγητιi. Το llJ4lJ οι Uεωρίες της τrλrτουργικής μι.αρι.iτητας 

δεν είχαν παρουσιαστεί με συστηματικό τρι'iπο κ(ιτω από μω ορ

θολογική οπτική. Το Uέμα :τροσφεριiταν ΟΕ ανηλογ(ες, που βασί

ζοντην στη θεu'ιρηση του Ev~l.1l ... -PΓitchιιrd για τtl μαγγανΕία ιπου; 

Λz<ιηι!~. ιnην ορUολογική :τροσέγγιση του f.-nιn7 SteίπeΓ για το τα

μπ(ηΌ και στις f1αΑι~:ς γνιΓιους του Uenhanlt πtiνω tπην τ!'λετοι>ρ

γία. Θα ι'πρε:τε να υπήρχε χιδρος για μιη ορΟολογικιj ανάλυση της 

α:τοφυγtjς της ακαΟυρη(ας. Ζι]τησα ένα αντίγραφο της Β(8λου. ελ

:τ(Cοντυς να aποκομίσω κάτι απιi τιηις βιβλικούς καν6νrς πι'ρί κα

θαριiτητας και ιΊιιηριΙφιi:. Ιlρέπει να ομολογήηω ιiτι :τοτf πριν δεν 

Ε(χα ιΊι.α~ci:σει ούτι τιι Λι:ιιι.τι.κιiν ο-ί•τε το Δευτερονι)μιον. ΊΙταν 

μιη t{il:ΟΚ(iλυψη να tινακαλιΊψω στο Λι:υιτικιiν 11 κηι ιπο Λευτερο

ν<iμι.ον 14. δύο κοινιi ιrrιμεία με του; διατροφικούς κιινιSνι-"; των 

lxlι::. I Ιριι'ιτον, και τα δύο ειπίαt,αν (Πις ζωικc:ς τροφές, κάτι που 

έφερνε σrην rπιφιiνπη τιι ο~:μυ της αλληλεπίδρασrι; tιtιου κιtι ην

θρι/ιπιηι. Κατιί ιΊεύτερον, τα ζu)α ήταν ηιξι.νομημένη Ιiιiσει του πε

ριl-\άf).οντιiς τοtι;, κιiτι ποι• σήμαινε δηλαδ-rj ιiτι οι κηνιiνε; ψαν 

f\ιιοιομfνοι πciνω σι μια πρωτιφχική διιiκρι.ηη ανάμεσα σι- ζιiια 

τη; ~ηριί.;, (ι\ια του ουρυνοιi και ζιίιι{ του νι:ι_ιιηΊ. ι~νδωφέιΙΟηκα 

ι rψΙhL}(i για τι::: τη!Ξ,ινομικι': πη1χ~'c τι,Ιν δι rιτροφικιίιν κανι\νι•ιν. 

Ε;τιχι·ιροιiοιι νυ αναπτιi!Ξ:ω μια γνι•ιιπι.κή Οι:ωρ(α της πιξινομι

Υ.ήc; ανωμαλίας. Mol! ι-'κ<ινι' ενηΌπ(!)ση ι:\τι η Ηέση πιΨ ι·ίχι: ο χοίι_ιος 

ιnην χιηιί. Λf1ιιτικι.iν ηι!Ξ,ινι5μηιηι 1jταν κιπιi πολιΊ ιiμοια με τη Ηέηη 
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του ιπτάμενου οκίουQιη• στψ' ταξινόμηση των ζ:ι6ων στους l,c!c. 

Ο"ί•π το ι:να, από τα δι'•ο αυτά ζώα. δεν ταίριαζε ψ την ταξινΟftlΚ1j 

κλt:iωι στην οποία ΕΚ πρώτης ιiψΗιJς φαιν6ταν {\τι ιινήκει. Ο ιπτιi

μενο; ιη~ίοι•ιω; έμοιαζf τιiοο ;ωλύ μf τους ι:ίλλους σκι·ουι)()L'ς που 

Οιt ι'πι:ιιπc να Fίναι. κατt:iλληλο για τι:ιοφή ζώο. όοο και οι υπόλοι

ποι, και να αποηλιί μάλιστα μιιι αγαπημένη λιχουδιά. Αν ιiμως 

κηηηιωσόταν μαζί μι· τους άλλου; οκίιωιωυ;, i'ΊΕν ι:ίχι καμία δου

λει{ι να ππιi ι:δι6 και εκε( οαν χrηνιi. Το ίι)ιο κιη με το χοίι:ιο, ι:ίχε 

Οιχαλωτιj οπλ1Ί. χαρακτηοιιπικιi πο1ι On ι:πρcπε να τον καταη:ίσσει 

μαζί μr τα υπιiλοιπα κοπάδια κω στις αγέλ~·ς των ισραηλιτιiiν. Ί I 

αντCΟετιι, ιiμω;, ο χοίρο; δt·ν ψαν μηρυκιιιnικιi, άρα ήταν ανι6μα

λο κω rκπλήρωνΕ μιiνο {να κριτψyι.ο για τη ηυμμποχιj ωυ στην 

κατηγιψίη αυτή. Από ω•ni οδ1ιγtjθηκη οτη θιu:ιρηση του ταμπού 

ι•Jς μιιι ι)Q.ΙtQΊ!LQ~~τψι_~_Ι!Ι'Υ~9ίσμυτο; ΟΕ ι:υρι::Οτrρη κλί μωια: η τψ:ηι

ση των πψποι) Ou έπρεπε να νοrιΗfί ω; μfρος μια; συνεχω:•ς τα

κτοποίησης του σύμπαντος. 

Συνέλαfiιι τη μι:γάλη ιδέιι, ιiτι υ:τάρχrι ενι)~·χομίνως ένυς οι

ΚΟ1ψενικιiς τριiποc γνωιnικτj; αντιμει:ιίηrιηης τη; ανωμαλίας. Αυ

τιS ii:Ol! αντιστfκπω ιπην ταξινιiμηιrη αποτελεί ΕμπιiΟι.ο, αποπλrί 

μια ;-τρι_Ικληιrη ιnον ταξινοιιητή. Προκαλεί ;τνπJμtηικιj Ουοφορία. 

ι :ξι η:• και η τάση ν η κιηιιτιiσσηντιιι τα ιινιίιμαλα ι\ντιι ιυς μη-βριδσι

μα και να απαyορεύετω η κιιταν(ίλωιηj του;. Λυτιj εiνηι. κιtι μίΗ 

η;τιi τις κι:ντρικfc; Οt~οεις τιη• βι[:Ιλίιψ, μιιt θfση υχετι;.ιιi μΓ το πόχ; 

τα πρ{ιγμιιτη ιιντιμι:τωπίζοντω <•Jς ωιαΒαροίη και ο ιψωμιi; της 

ιικιtΟιιψτία; ω::: ύλη εχτι\; τιiπιω. Ότιtν Εκi'Ίιi01ΙΚf το βι.fiλίο, το 196<1, 

πολλοι: σχολιωπι:ς το αντιμrτο\πι.ουν μι- Γξtιι[ΙFτΙΚ1j ι·πιι:ίκειrι. ι~ί

μω ιι'Ίιηι.τι'vιι. ι:υγvο·ηωηι ιπο Μ<ΙΓVΗΙ Hnrτi~. ο οποίο::: αν~'ΙΊι-"ιξι- τις 

ω\ι•νΗμiι< του [-\ι fΊλίοι•. Ωιπ.Sσι1. ~Ύι,~, πιιιΗφfνω η :rι ο ω:ληvιi κρι

τικι'ic;. Εξακολιη•θυ"ι να πι.ιππ:•ω 6τι <'Ιιrηηοι'( την ι-yκυοιJ-τητιi το ι' 

2<'1 

Ει;;,\ Ι \JΙII ΊΗΣ Σ'r!ΙΙ'ΛΦΙ•ω: ΣΓΗ:-. EλΛII'IKH Ε"ΔΟ~Ι! ---= 
αfJ.ά μιiνο ιnην περίπτωοη πολιτισμιίJν μ[ έντονη τιiιrη, θα μπο!_Jο1:'

οε νιι πrι κανείς εμμονή, προς την ταξινομι.κrj ολοκλήοωιnι. Σημα

τοδfuησε, πριiγματι, μια νfα προσέγγιση για την Ηκαθαρσία. Ί'ιί,. 

ρα ιiμως, μετ{ι ηπιi ;ωλλέc; δεκιπτίας επι.χειρημω:ολογ(ιις, αντι

λημβ(iνομαι ιiτι δεν επα!_Jκιη:•σε για τους ιουδα-ίκ01Ις ιj οποιοι•σi'ηi

πητε άλλιΗt; διατροφι.κοιJς νιiμοι•ς,. 

11 ιδέα μι η• ιJτι ο χοίσος ήτιιν απαγορπψίνη τροφή ιπο λα6του 

Ισραήλ γιιι το λιiγο και μ6νο ι5-τι. Είχι· τα λάUος κριτήρια για νιι ανιj

ΚΕΙ ιπην κατηγο(_Jία των ποιψι:ίτων και τι•Jν f\οοrι()ι(ιν, ΙΊικαίως δέ

χτηκε εξαοχ1]ς κριτική. Συνειbητοποιιύ τώρα πιiοο αν6ητο ήτιιν να 

μη yναψίζω ιiτι. ο χοίρος ήταν α;rΗγορευμι'νος ιπον ωγυπτωκιi πο

λιτισμό α}.) Λ. κω σε άλλιη•ς πολιτισμοιlς της Εγγιiς Ανωολής. Εξυ

κολουΟιίJ να μη γνωοι"ζω πώς νιt ιηJμf)ιβάσω το γcγονιiς αυτιS με τον 

Jτιψιiγοντα τηr; ιινιομαλίης. 

Η πρι(ιτη μου ι'Ίικωολογία γι η τrιν ι:αια(bΕΊΙτη προσέγγιιnj μου 

ιnο παμ.πciληιο αιntS ζήτημιt ιjτην ότι. οι ηδικοί οχολιιιοτές τη; Βί

(Ιλου φωνιiτιlν να μην ηυμφωνιηΌν 'rioω απιi το νι\ η μα των ι:f\ραϊ

κι(ιν δωτροqικι•'JV νιiμων, η;τοπλοίiσε F;rιψιΎω: ένιt ανοιχτιi ΠΕ

δίο. Η Οrιiτι:(_Jη δικαιολογίιι μου γω το ιiτι ποοχιίJι:ιηοα. ψιιν η με

'fω.η ανοχιj και. FνΟιiι:ιρυνση που λάμfiιtνη πάντοπ nπ6 του; 

ι ~(lιJαίους !JF λπητ{ς της Βί(\λου. 'F:κτοτι:, [ίνω ηλήΟι:ω. υυο~:πιη-[ 

rγκηη:λι:ιψιl το ποιiflλrιμα αι•τιi. Τcλικ6. ιη:ηi tlΠό ;rΕνήΥτα περi

που χρόνια, πιιnιιiω 6τι. ~:χω καταλ1jξι:ι ιπη σωιπή πλfον απιivτrι

ση. Το λιiΟος ήταν ιiτι l"ΙΠίασυ ιπην αρνψι;.ιή πλcυιιr'ι του πολιτι.

ιηιιJι;. Θα πρέπΕΙ νιι ι·:ηχεψljιωυμr να ιτυvταιρι(ί"ςουμι του-::: κιινιi

νι-c που ιtπtι'{Ι)(_Jfύοι•ν μι: του::: κιtνιiνι·ς πσι• Επι.τιιι::τοι•ν Οι. κιΗ'ιi

ν~·ς π οι• συγκριηοι!ν χα ι απιJVι:μουν τιωτιiτητιι ι-!Ξ,ηγιΗiν του ζ κυνιi

νι·; που ιιπΙΓ/ΟL!ι-ίiουν n1ν ι·κτιi: τιiπου tif.η. Ί·.χω :τλέι1ν rη 1Ίι•\'tl

τ6τψα νιι ιιναπτι·•ξω ΠΓΙ)ωη:(ΦJ το cπι.χFι'(!ημιι. Η Jη_Hioi'Ίo-::: ιιι•τή 

25 

'1 

-



KΛRΛI'(J ΙΊ ΙΊ Α "ΑΙ ΚΙ"ΙΛ YNOl 
----- ···---

βασίζεται ο ε ιn•ζητήσεΙ; με πολλοι:•ς φίλου ι:; και σε πολιi διάβασμα. 

l:τις διατροφικι'; ιι:ταγορεύσεις του Μωι•οα"ίκού Νt'iμου, αντί 

να εστιιiζοιψε αποκλειιπικιi και μ6νο στα ωωγορεημένα ζόχι. 

οιμι:λοι•με να ι·ξετιί:οιη•με όλο το ψιί.ομιι των ζώων που αναφ~:ρο

νται ιπα l'n)o αυτά κεφιiλω.α της Βίβλου. Να ιrι•οχετίοουμε εν συ

νεχεία το ο"ι;ήμιι αυτό με 6λο το φιiομα της uνθψΓJπινης ζωής και 

των οχετι.κΙJ)ν κανι)νων. Ν η ι)ούμε του; διατροφι.κιηJς κανόνες υπιi 

το πρίσμα των οεξουιιλικών κανιiνων, :.ιω στη συνέχεια κω τα δυο 

αι•τιi είbη καν6νων υπιi το πρίσμα των λατρευτικιδν κανδνων. Να 

ξεκινήσουμι' ιιπό την rντολrί προς το λαό του Ιηραιjλ να είναι 

ιiοιο; και κεχωρωμ{νος από τους (iλ.λοι•ς λιωιΊς. Α; θυμηθοι'με ιiη 

οι διατροφικοί αυτοί καν6νες /"Ίεν είναι πιtγκ6ομωι, αλλ{ι αφο

ριηiν μόνο το λu6τοι1 Ισραήλ που ι'χι:ι. επιλεγεί από το Θειi για μία 

ξεχωριιmj ιωίρα. Η Διαθήκη αυτή καΟορίt,ι:ι τις οχέσειςτουc; με το 

Θεό. τιc; σχέοης μπαξι"• τουc;, nc; οχι'ο~ϊς [λ ε τα οικιiοιτα κο.-τάδιιι 

και τι;ιιγΟ,εςτους. Τυ ζιtιιι υπ6κεινται κω ηυτιi οτη ΛιαtJήκη. 

ΞανuδωrΙιiζοντης με προσοχή το ενbέκατο κrφιiλαι.ο του Λευι

τικιηi ανrικαλύπτυυμι' ιiτι οι σχέσrιc; των αν!Jριι'ιπων με τα ζι/ια τους 

είναι ανriλογε; με τη σχέσrι του (.:.)ε οι'• με τον Εκλεκτιί του Λα6. σύμ

ψωνα με τη ΔιutJτjκη. 'Ολε; αυτέ; οι Οι.ιιοπαστικέ; τής προηοχής λε

πτομέριιι:-;Ίιιι τα ζώα, για τι.ς διχο:λωτές ή ιiχι οπλf;, το αν είναι μη

ρυκαοτικc( ιj ιiχι, χρηοιμπiουν ηπλιΓJc; κιιι. μονο για να αναγνωρίζο

νται τα οικιiοιτα εκείνη ζι\Jα πο1• εJΙ ιτρ{πrται. νιt (iυοιωnοιiν. ΤCπο

τα Οεν αναφι'ρπιιι. ιπο Λευιτικιiν για το ιiτι. ο χοίρος ταξινομεί τω 

αι.ινητι:.ιιi στη μι•f:Ιολογίιt της ΕΊγιΌ;Λνιιτολ1jς, ια6την ω.λη ιiμιυς ι1ι 

ο1•νήΟει.tc; των ς~:νων δεν ιrιι:τίι::οντω με την ιΟ{ιι ιiτι. το Ισιιαήλ είχι

μια μονω)ι.χή Οιιψrχι:iα. Επομc'νως. οι μιiνι:ς ε~ηγτjσf\ς ποιο Οίνοι•ν 

γι.α το γι"rονιiς τηc; α7t()(.j/lη•rjc; το ι~ χοίρου έχουν νιι :.ιιiνο1•ν με η ι αμ

ιι·ίιrrιμι; μεΟοvιtι:.ιιί. φι•οικιi; του zιψιατηιιι.ιπικci. 
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ΑνtiλΟΊΟΙ κανιSνε;, σχπικά μr ω•τ{ι πιΗΙ μποριη:•ν να η:τοτελι:

ιωι•ν τροqηj και. αυτι'ι :του οητρc~ππαι να θυοιιωτοιiν. στηρίζονται 

στην ιtναλογία ανriμεσα ιπο flι•Jμό και το ιινtJρcΓJπι.νο σιiιμα. Οι.j)ι

Ι\λικοί κnνι)νι:ς παροι~οιιiζουν έναν μικριiκοομο του Οεϊ.κοι'• σύ

μπαντος και ορίζουν στους nνf!ριόπου; n:ιΓJς να fnψμοΙ_Jφl(}νοντιιι 

ιπο ηχήμα του. Το να ζουν ~·ν αρμονία με τον τριiπο που δημι.ιΗ;ρ

Ίησε τον κι'iσμο οημαίνrι να nναλciβουν το μερίδιό τους ιπο έι1γο 

rη; δημιουργία;, μια ξεχωριστή πιιι'ιγμιιτι μοίρα. 

Αυτή η γνύωη οhrιΊtί σε ένα πολιi δωφορι:τικό εγχείρημα πο1• 

{χι: ι. ανωπυχ()εί ;οτ6 νε6η:ρους ανθσωπολι)γου;. '!"ο πιο προφανές 

:ταράbειγμιι είναι η μελ[τη των ταμποί• στο λιιιi των κυνηγ;ίιν Ηωι

!JυiΗ ιπα νηοιιi O.:lc!Jcs. Ο ηΕίμνηστος Y<ιlcrίo Υ:ιlι:τi μας fι)πξε 

ιiτι τιι τφητοιi τουc:; αποπλούν τα ηναγκαία ιφνητικcί. ι.iρι.α :του πε

vι[iιiλλουν ης πολι•πληθείc; κιιτηγορίε; τη; ιiπαρ~η;. Το να γνι•JlJI

ζιηψr πu\ς είνιιι ψηαγμfνοc; ο κ6υμος σημαίνει να yνωι_Jίζουμt υε 

ποια οΎjμι:ία οι ΕJiΟραυιπε; γριιμμέ; πιJι'πι:ι να ενι.ι>ι.ι•tJιηiν ιιπιi 

προιπαη'υτικιηic; bιu:χωρωμοι:•ς που <ιψορούν στο ιμύλο, στην ην

Ορι(Jπινη φiιrη, στη ζωι.ιcιiτητα. ιm1ν ηλικiη και <.nη νειiτητα. 

Λυτι"\ είνω. το ι:ίδο-; της προσι'γγιοης :του επιχείρησα νιι υιοtJε· 

πίσω ι"\ταν ι:πfιπρεψιι. οτο Λευιτικιiν, το 1 !JlJO (ιιτίtiι:u.Ι· ι:ι.Ι l.itαα

Ιιιη•, ΙΨΝ OUP.) ·οταν rιντι.λιjψf!ηκα ι'iτι το Βι.r'Ιλικιi ιrύστψΗι των 

λατρει•τικιΓ1ν κανr"\νων ι:ίνrιι πολιi πιο ηυγκυοτημfνο. και :τολύ πιο 

ιψ0ολογικ6 ωτ' ιiοο rίχα υποθ[σει, FνωJοα Ι'>αΟιιi ι.κηνοποCηοη. 

l:τ,, τι'λοc; τη; C:υnjς μοιι ι-"ίχη r;-τιιnρι:ψrι !;ανιί. υτο (ΥΙ]μΕίο ι·κκ[νη

οψ:;, με μια κατειΌΟυνοη Jt01' ιιπορρέει. ιi!Η.Οιι αn:6 η1ν Κοινωνι.ιcιj 

ΑνΟρι•Jπολογίιι. τη; δεκΗπίας ηη• I 1!4{1. Το Ριιι·irγ ιιηιl /)ιιιιgιτ Οcν 

ι•πψ;_ιξε μι ι ι ιδιιωι•γκριωιακτj ωτιiκλωη. 1jταν ;τ(ιντιι πωτ6 ι πι ς hι

διωκιιλίr; fΚFiνων των γι\ νι μωV χριiνΙ<ΙV. 
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Εη:ΑΙΏΙΉ 

Το 19ο αιώνα οι πρωτιiγονες θρηηκrίrς στο σl•νολότους Ωιιικιιίνο

νταν ιι:ιι) τις με'ftiλι'ς θρησκείες του κιiσμου, rιiOEl ι'\ι)ο ιδιιiμορ

ψων χιψι~κτηριστικο)ν: το ένα ήτιtν ιiτι οι θρησκrίrς αυ-τές εμπνέο

\'tαν από το φ6βο, και το ιί.f.).ο ιSτι συ-γχέονταν πλήρως με τις ι~ννοιες 

της f\εβιiλωσης και της υγιειvιi;. Σχεbιiν κιί.Θι' αναφορά των ιερα

πιSστολων 1) των εξερη•νητιίηι σr κιiποια πρωτόγονη Ορηοκεία μι

λ(ί.ει γιη το φιiβο, τον τρόμο ή το δέος μfοα ιrτα οποία ζούσαν οι 

οπαδοί της. Η πηγι) αυτιηl του φιif\οι• αναγόταν σε δοξαοι· ες σχετι

κά με. τις τιιιηιερtς καταστροφές που πλήττοι1ν εκείνους που (ιθελci 

τυι•ς διιΗrι,:ίζουν κciποια ιmηγορευμι:νη γραμμtj tj περιέρχονται οε 

κατ(ισταση μωριiτητας. Κιιι καθώς ο φ6βοc; ανωπt:λλει τη λογικιi, 

Οεωρψlηκr ιΥrι ε:<;ηγεί και ιiλλΕς ιιΊι.ομουφίες τη:; πρωτόγονης σκt'

ψης. ιδιαίτερα την ΙΙ"Ιt'α της f\rf)τίλωσης. Όπωςιn•νοψι~ει.ο Ricoeur: 

L.a .Υοιιi/Ιιιrι' ι•llι~-ηιΝηι~ t',\'t α rι·ίnι: ιιηι: ρι:μη·~·ι:ιιιαtίιιη ι't re!lι·-ι·i ι'.ΙΊ 

ηογeι' dan.1· ιιrιι• ρι·ιιι· .ψι.Υi[iιιuι> φιί !Jοιιι1ιt' !α njlαion, ι.ητι- la 

.ΙοΗillιπι· ηοΗ.Ι' rnιrons· au reι;ne ι/ι• lιι Τι:πι:ιπ. ( :31) 

Οι ηνt!ρωπολιiγοι. 6μως. οι ωτο(οι ει.οχυ'ιρησαν Ι"ΙαΟι"•πριt <ΠοΗς 

πρωτόγονω•c; ηΊ•τιη;ς :τολι.τωμοιiς δεν Ι"Ιρίοχο1•ν ;τιιριί. ιλιiχιστα 

[Ηiνον (χνη φιil)ου. Η με λ έτη το1• f~νHn~- PΓilι:lωrιl '{ιrt τη μαγγηνF(α 

δι ΓξrίχΗηκε αν(iμFοΗ <Π<η•ς πλ!'ον r un•χrίc: ;ιιιι ιtνι-~μελους. χιηιΊ τη 

'{Υ<iηιη το·ι•, λαοι:•ς του Σοι•δci.ν, τιηJ( Λι:οιηιlι:. Οτην ο (ινhρης 
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Azanιic μιtΟηίνει ι\ τι τον ι:χοι•ν μιιγγαν~:ψει, δεν αωθιί.νπαι τριiμο 

αλλιΊ. έντονη. σψοί'Ίρή αγανtί.κπμ;η, ι\πως νιι(ιιJοιψε ;.ιω εμιί; ιiηtν 

πέσουμε Ούμα κλοπιjς. 

Οι Νιιcr, ιiνης βαθι6 (JρηοκFUιiμενος λα6ς, ιiπως nl\'l'ζ~·ι ;.ι((Ι 

πάλι ο Evans-PritL"Iιω·d, θεωuοι:•ν το Θr6 τοιιc; οικ~·(ο q}Cλo. Η 

Aιιdrey Riclι<ιrcls, J"1\ι(_)ητηοιδντας τι; μι•ητικt'<; τιλιη'ς των κορι

τσιάιν 13cnιha, τονί~υ την {ινειrιι Κ((Ι την ανεπισημιiτητη που χαuα

κηjοιζαν τη ουμπεριφοψί: των ιπψμrπχιiντων. Κω κάπι•ι; ~:τσι συ

νι·χίζετω η ι<πιψίυ. Ο ανθρwπολ•iγος πηγαίνη ιπο ΠΕbίο Π(_)οομf

νοντας να δ~·ι τελετές nοιι π λιηlντrη, τοιι/ .. ιί_χιιπον, με ιυλιiβεια και 

[iQίιικει τον εαιιτιi του στο Qι'iλο τ οι ι αγνωιττικιηΊ nημηγητή ιn:ο νηιi 

του Λ γιου I Ιπρου, ι'χπληκτο με τον αηεβή θόρυ[\ο ιΩ:ιi το παιχνί<'ιι 

μι;.ψι,)ν και μι;γιiλων π6νω ιπις πέτρινε; πλιiχες κrtθιί)ς πηίζουν 

Roman slιoνentιalfpcnn)'. Έτσι. λοιπιiν, η ι~~Ξ-~~~~·_:ιρωτιiγ~ν~Η' 
~()ηοκευτικυιi φιψου. μαζί μι: την ιδέιι ιiτι ο ψi/-:lo; αυηiς ανιtιπt:λ

λει Π] λ~πουργία του μυαλοιi, tj)ιιίνεται να ωτοπλοιiν εσq:αλμι-'νη 

κατεύθυνση γιη την κητανιiηοη αυτι6ν των Οοησ.<ειιδν. 

11 u)frι. τη:; υγι.πvιjς. αvηθίτως, φαίνεται να μα:: οΟηγεί σε ;ιολι) 

κηλιi δρ6μο. ιtρχεί να τον ηκολουθrjσοιιμt· με κcί.ποια αιιτογνωσία. 11 

ακυΟηρσία, ι'τοι. ιiπως την γνωιΗ'ζουμε, α;ιοπλεί, ουοωιnικιi, ητη

ξίη. Ι-Ι απιiλιm1 ακαθαριΨt δεν ·ιιφίιπιηηι :rαψί μιiνο οτην οπτικrj 

τυιι JΗψατηρηnj. Ειiν απο<ιΑ:ιlγιηιμε την nκαΟιιοοι:α δεν ιίναι Fξηι

τία:::: rvι)c; οφοδροι) qAiΙiιn• και ακι:iμη λιγι\τερο ι·ξωτίιtς πδc; Οι'υιις ή 

ενιi:: Ιf{H)t~, τρ6μου_ Οιiτr οι ι.Οfε:; ι ως γιi(_)ω rιπό την <ιίJQΙ1Ηπω μπο

οούν να εξηγιjυοιιν το ΗΙQύ cμiομυ τιοtν ιn•.ιurι-uιιι·οuι.'Ν μας ιrμ:ηκιi 

με την κιωιφι.ιiτηtη ιj την ωωφυγtj της ιικαΟαρσίΗς. Ι Ι ιtκαΟηρηίιι 

προοΙ\ιiλλει Π]\' τιίξη. Η ε';tίλιιψή της δεν ιίνω μ ω αρνητικrj κίνη

ιJη rιλλtί. μια ()πι κ·ιj προιrπιίΟεια Ο()γιiνωιη]:: τ οι • nι·ιιι[Ιιί.λλοντος. 

ΙΙυοοιο;τικιί. ι·(μιιι. ιτχrτικιί αν~·κτικιj ιπην ιιτιι';ία. Πιiντιι Οιψri-

:ΊΟ 
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μαι, όμως, πιiσο άl)ολυ ~:νιωοα σε ι'να ουγκι-κριψ:νο λοιιτριi που 

ψαν πενταχιί.θαρα διατηρημένο χωοίς ίχνος t{καθαρσίας ή λί

γδης. Το λουτρό αυτό tjτnν εγκαταστημένο στο χrδρο ;του κατα

λάμβανε [νrις διιί.<'ι()tψος ανάμεσα σε διlο οκάλr;, ίχοντας μία 

πιiιηα ηπ6 κt:ίθε πλευρά. Ο διιί.κοομο; παρέμενε αμετάβλητος: το 

χαραγμένο πιψτοι'το του VinogradoftΌ τα βιβλία, τα κηn:ιηιρικιi ερ

γιιλι:Cα, οι yαλ6τσες. Ο 6λο; ιιυτιiς <'ιΗiκοσμοc; ταίριαζε σε fνα πί

σω διCιδρομο, οε ι:νυ λιηΗ(_)ι'i 6μω; --η ιiλη ατμιJσψιιι.(_)α i'J[ν σε άφη

νε νιι νιι>')ηΗς ιί.ναα. Εγιό, που οπι'ινι.η νιι()Θω την ανάγκη να επι

βtί.λλω στην εξrJ.Jτε(Ιικιj Π()αγματικότητα μια ιδέιι, ιiρχωα τουλtiχι

υτον να κιηιινοιίι τι; δραστηριότητες κr:iποιων πιο ιυαίο!::!ητων ιπο 

Οι' μα αυτ6 φίλων. Απομακοιiνοντας τη βρωμιά. τοn:οΟετι,'Jντιtς τη

πετοαρίε;, διακοημιίιντας, συγυρίζοντας, δεν κιηι:ιιθυνόμαιπε από 

n1ν ιιγιι)νία ν η αποφί•γουμε τι; μολιiνιJιις, ι/JJ..« αναδωργηνιίΊνοι•

με Ηετικιi το n:εοι.βιί.λλον μας. ιn•μμορφιδνιη'Ιιiς το η ε μια ιδέα. Δεν 

υπιiοχι:ι τίποτα το φοβεριi τj το πιtριί.λογο σιην αn:οφιιγtj της ηχιt

θη(_)σίαc;: πριiκει.τιtι για μια δημιουργική κίνηση, μιη Π(_)οσπriθεια 

σι'•νδει;ης της μορφjς με τη λειτοι•ογίιt, μια προσπάθεια να ενοποι

τjοοιψr την εμπειρία [Ηtς. Ειiν αuni ισχύουν γι.α το ξt·καθriρισμα, 

το σιγιiρι.ομη και ης n:uιί.ξcις εξαγνισμοιi. τιiτε θιι Π(_)(πει να ερμη

νι:ιiοοιιμε υπό το ίδιο πι1ίομα τον n:ρωτ6'{ονο εξΗγνιομιi κω την 

ποοο:ρiJωξη. 

Στο f\ι/Ιλίο αυτ6 :rροοπriΟηοα να ί'Ίπ'ΊΞ,ω 6rι οι τε λετοι•ργ(ι;ς κιί.

θαροηc, και μιαιιιiτητας ΓVο;ιοιούν n]V εμπεφίιι. 'Lτσι, ι\χι μόνον 

i'ιfν ιιn:ω:λCνιΗ•ν ιιπ6 το κεντρικό [JΟ.ημιι nις θρηιr..ιείαc; nHιi ουνπ

οψίψΨν !::!rτικrί rπην εξιλι:ωιnι. Διαμι'σου των η:λετοιιργιι/ιν ω•τύJ\' 

επΙνιωι:•\τω rιυμ[\r)λικιi πριiτιΙ7rιt τη οπιιίιι ι·κτίθε\'πιι Οημοοiως. ~n1 

πλαίσιο ιιι>τύιν των ιnιμ!)ολικι()ν ,-τροτιiπων ηυcr;:rτίζοντω ανιiμοιη 

ιποιχεiπ κιtι ιαω:τοιΊν νιiιιμα rωύνδFπc μετιtξιi τιιι•; ι μ:rt ψiεc,_ 
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Στη ζωή της κοινωνία; οι ιh~:ε::; γω τη μιαρότητα λι:ιτουργιη'•ν 

σε διiο πrί.πεhη. Το ένα εττίπrδο είναι ω; επί το πλείστον εργαλει

ακό και το 6λλο rκφραοτι.κό. Στο πρώτο rπίπει'ΗJ, το πλfον ηιφα

νfς, [\λt'πιη.ψε τοι•::; ανfJριC.πους να πuοοπηUσύν να επηρrι:iσοιl\' ο 

ένας τη συμπtτ:ιιφοριi του (ιλλου. Οι πεποιf)ήοεις ενιιr,(ί•ουν τι:; 

κοινωνικές πιέσΗς, ιiλε::; οι ι':ιυνάμε~ς του σύμπι~ντος καλιηiΊrτηι να 

εγγυηθούν την ι-"πι.ΟΊιμiη ενός μελλοθciνιΗου ηλικιωμένου ciντρα, 

την αξιοπρέ:;τrια μια:; μηη'ι_:ιας, τιι ι':ιι.καιώματα των αδυνtί.των κηι. 

των αΗιίηην. Η ;τολιτική ε:Ξ_ουσίιι ι·ίνω ο'l•νήΟως επισφαλψ; και οι 

πρωτιi'{ονοι 1Ji'έτι:ς bεν αποπλούν εξαίρεση. Παuιηηριηiμε. λοι

πι'iν, ιiτι. ΙΗ νιiμι μες α:Ξ_ιύJLlει:; τους υπι:ιιπηι_:ιι'ζονται από την :τίστrι ι π 

ωn•νψ:Ιιστε:; δι•νtiμης πο1• rι.πορρέουν uπιi τιι πριiοω;τά ηιΙν ηγε

τιδν, ιιπιi τη εμΒλήματα του λΗτουι_:ιyΊj[ιατιic; τους ή από λfξιις που 

μ:;τορούν να αιπομίοουν. Κατ6 τον ίbιο τuιiπο, η ι δε. ατή τciξη της 

κοινι•~νίιι::; προσταπύrτιΗ μι'οω των κινδύνων :;του ιιππλοιiν τιη•ς 

τυχόν παριιf\ιiτες. Οι. bοξασίες γύρω ιtπιi ιωτιηiς τουc; κινδύνου:; 

ουνίοτανται τιiσο οι: ηπειλt':: JΗΙΊΙ χρησιμοποιεί ιΞνιις ιί.νΟρωπος για 

να ε ξιινηγκιiοει. κ(ιπι>ιον ciλλον, ιiυο κ ω ο ε τιμωuίεc; που το ίδιο το 

rί.τομο φοβciται ι'iτι Οα ~·πfλΟιη•ν πάνω του αν πιι:ρι:κτρηπε( π;τι'i τι:: 

ηfιικ{:: επιταγές. Λποη:λοι!ν μιιt ωχ1•ριj γλύισσα αμοιl\ιιίας πι_:ιο

τι_:ιο:;τtjς. Στο οτί:τΕι':ιο ιtυτιi, και γω να κι•uωΟ~·ί ο ηΟικόc; κώδικα(, 

ι:;τιιπρηηΊ·ιονται. οι Ψiμοι της ψιiοης; η μοιχεία προκαλι:ί τr1ν τιii'\ι: 

νιiσο, η αιμομι.tία τη bείνα. η μια ψι!ΟιΥ.Ίj κιηηιπuοφιj είναι ωωτ{

ληψn πολιτική; απιιπίας, η ιiλλη κατασrροψj το ιmοη:λεομη κιί

:ωιας ιωι:flπας. Ολ<Sκληρο το ιη'μ;ων υποτάσσι'ηtι σιι:; ΠψiΟπιi

Ο!'ιες τ(ι)ν ανθl'ι(Jπων νιι fξηνιιγκc:ίοοuν ο ι'νας τον ιiλλο νιt ΠΠ(1tι

μείνu κιtλιiς πολίn]::. ΒλιΞποημε, !';rομ{νωc;, κciJωιrς tjt'ιικίς ιιtΞ.ίι·ς 

να υποητηρίζοντω και κιΊποιοι κοινι•ινικοί ;.ιηνιiνε::; να ιψίζοντω 

μι- f'>ι:ίοη την π(ιπη οτοι•ς μι:ταhοτι.ΛιJιΊς κινhι'•νοu-::, ιiπως ιπην πι:uί-

_12 
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πτωοη τη; i'\οξιωίιι:ς ιiτι το ι:ίγγι.γμα rνό:; μοιχού προκαλεί αρριίΙ

σαα οτους γείτονες ti στα παιbιά του. 
Λεν είναι δ1iοκολο να i'\οιiμε πως οι σχετικέ:; με τη μιαρότητα 

bοξιωίις μπορrί να χρησιμοποιηθούν σε ένη bι.ιΊ.λογο i'\ι!'κi'\ικήοε

ων και αντιbιεκδι.κήσειιη• yι)ι:ιω α;τιi θ~:μιηα κοινωνικής θέση;. 

Εξετάζοντα;, ιiμως, τις bοξιιοίrς αυτέ:; βλέποι•με ότι τα είhη των 

επαφιδν που Uεωuούνται επι.κίνi'\υνιt, φι'ι_:ιοιιν συγχρόνω:; και ένα 

ουμΒολικιi f\ιiι_:ιος. Πρι'iκrιται για ένα δείπερο, και πιο ενi'\ιιtφ~:

ρον, rπίπrδο όπου οι ιδέες για τη μιιιριin1τιt ιΜνbι-'οντιιι μι: την 

κοινωνικ1j ζι•Ηj. I Ιι.ιnπiω ιiτι κιiποια μι6σματα χρησιμο:;τοωύνται 

ι•ις ανιιλιηίr:; για την έκq.ραση μιας γενικtj::; ιiποψη; πει:ιί κοινωνι

κtj:: ευταξίας. ΥπιΊ.uχιηιν, γι.ιι πιιι_Jιii':ι~·ιγμη, δοξιισίrς σιΊμφωνα με 

τις οποίι:ς το κιiθε ιμύλο κινδιονεύει α:;τιi το ιiλλο κιηιi: τψ' t'ΠΙHJ)]j 

του με τα γενετήυtα υγρι:ί. 2:tiμψωνα, ιiμως, μι: ιί:λλr:; δοξασίε:; μ6-

νο fνn ωτιiτα bι!ο ψιiλι~ κινδυνεύει κατ(( την επαφή το1• με το ιiλλο 

ψι'•/ω και συνJΊθω; οι cί.\'I:QE::; ε(νω εκείνοι ποιJ κινi':ιι.ινι·ύουν από τι; 

γυναίκε;:, ιtν κιιι. ενίοτε ιοχιiι:ι το αντίΘετο. Τέτοιου είδους ιινηλtj

ψπ; πι:ρί σεξουαλικού κινδύνου φυίνft<Η νιt εκq-.. ριi~ουν συμμε

τρία 1j ιεuιψχίιι. Η ιφμηνι:ία 6τι ~κψρtiζουν κάτι σχετικ6 με ηc: 

πρηγιιιηικt'; ιrχ:rΊιι:ι; των δι:•ο q;ύλων δεν είναι κητιi πιί.οιt πιΟιtνιi

ΤΙ]τα ΠfΙιπική. Κατι:ί την ιiποψή μοι•. πολλι'ς απιi τις ιδέες σχετικ(( 

μ!' τιΗ.'ς 0!-"ξο(•ιιλικοι;ς κινΟιiνους ερμηνε"ί•ονται :.ιιι_λΊiη:uα ως ιrι)μ

f1ολα της ηχέm1ς μεταξύ των μΕι_:ιι(Ν της κιJι.νωνiΊtς, ως σχtjματα που 

ηντιtνιοιλιηiν Ώlν ιι:ί_)tιί_)χίΗ rj ΤΙ] συμμετρία ΠΟl' tιΤ,(1Ί011ν ΙΠΙΙ E'li(_Hi

Πl_IO κοινωνικιi σι'•ιπημα. ·ο,τι ιιτχ1ΊF.ι yι.ιι τη οι:ξουαλικrj μιυρ6τητα 

ισχύει ΚΙΗ γιιι τη οιιφιηι.Υ.η· μι.ηριiτητα. Tu δύο φύλα μπιψ01.•ν νιι 

zρψιιμυ;οω•ν ι•κ μοντέλο ΏΕ ουνει_:ιγιωiΗς κω της hι.ηιμψrτι.κιi

τητrι:: των κοινωνικιlιν μονιii"Jι•ιν. 'Ετοι, οι bωbικrωίε:: τηc χr,Jνει•

οης μ;τορεί νn ιινα:n:ιιι•ιιπωiν τr1ν πολιτι.κtj ιιφομοίι•ΙlΗ]. ~νίοπ, ι>ι 
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σωματικέ; οπέ; φαίνεται να αναπα~ιστούν σημεία εωόδοιο ή εξό" 

δ ου ποος τις κοι.νιιινικ[ς μονιiδες ή, ηε ιiλλες περιπηiΊοεις, η οωμιt

τιγ,lι τελu.ότητα.μπορ.ci_}'α Ο:i'μβομζει την ιδανική θεοκρατία. 

ΚιiUε ποωτόγονος πολιτι.ομιiς Ηποτελεί υπιi μ6νος τιη• f'vα ιπi

μ.παν. Λκολουθιtιντης τη ουμβουλιj το ι• Γωη.l Stcincr ιπο Tahoo, 

ξεκινtι'J την ερμηνεία των κανόνων τη; μιαρότητα; με την τοποθέ

τησή τοl'ς ιπο tυρίrτερο πλαίσιο του φιiσματος των όυνατο)ν κινόιi

νων ηε οποιοδήποτε δεδομένο σύμπαν. Οτιbιjποτε κυταστροφικιi 

μπιψεί νιt επΩ.Οη ιπον ιiν!Jρωπο Ου πvι'πει νυ κατιtχΗψηflεί ιn!μ

φωνα με τις ενεργές αρχές που εμπλέκονται στο σι:•μπαν του σι•

γκε:;ψιιη:νου πολι.τι.ομιηi. ~ν(οτε οι. λ{~ας εκλι!ουν :.ιατακλυομοιi;, 

ενίοτε οι πράξεις, ενίοτι πtiλι οι σωματικές κατασrάσεις. Κά,-τοιοι 

κίνδ1•νοι είναι μεγιiλοι, κιί.ποιοι μικοοί. Λεν μποροιiμε να προχω

ρΎjσουμε στη ιn:•γκρωη των πρωτιiγονων θρησκrιUJ\' αν διΎ yνυψί

οοιψε το φάομα των hυνriμεων κrιι των κι.νδ(•νων που ηνηγνωοΙ

ζουν οι ίδιες αι•η'ς θιιηι;..tι:ίις. Ι I πρωτιiγονη κοινωνία είναι μω 

ενεργοποιημένη δομή ιπο κέντρο του σύμπαντtSςτης. Απιi τα ισχυ

ριi της σημεία Ι'κτοξειiονται.i"η•νιί.μπς, bυνιiμΕΙς ευημεοίας χ υ ι πτι

κίνδυνες δυνάμεις αντεκδίκηση; ενciντια σε τυχόν επιθέσεις. Η 

κοινωνίυ, δμως, δfν υ;τ(iρχη μέοη οε ~~νη ουδfπρο κενιi χι•Ιl_)ίς 

φορτίο. Υ,-τtSκηται or rξωτrρικίς πιίσης και οτιδ1jποτε δεν είναι 

μαtί της, οτιδtjποτε (')εν F(ναι. μ~:uος της και ι'ιεν υ;τιJκFιηιι οτου; 

κανόνες της, ι:ίνω διονι'ιμη ι:ναντίον της. Πι:οιγριiφοντας τις πιι'

οης ιιυη:ς που ασκιη'•ντrιι ιπΗ ιiρια και τα περιΟι.\ρια, ομολογιο'1 ι\τι 

rμφανί'Cω την κοινωνία πιο σι•ιmjμιιτι.κή ιtπ' ιiτι οτην πριιγμιηικιi

nμα είναι. ΑΊ.λ6. μια τfτοιη έντονη rκψραιπικ11 υ:rι'ρ-συιm]ματο

πυίηιηι ι:ίνιιι υναγκιιία για την tΊψψ•ι:ία ιωτι•'Ιν των δοξιωωΊν. 

ι\ι.ιiτι ,-τωπύω ι\η οι ιδ{r ς για το Οιυχωοωμ6, τον ιi:αγνωμιi, την 

ιψι.οΟι:τηοη και Π]ν τιμοψίιι των πιψα~ιί.ιJFων ι:χιη•ν ω;: κ·ιiριη λι:ι.-

'" 
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nJUQ'/ία την επι~ολή συστήματος ΟΕ μια ηιγενιiJς ακατάστατη 

εμJπιρlιt. Μιiνο μtοα ιtπ6 την υπερβολtj τη; διαφοράς ανιiμεηα 

ιnο μέσα και το έ'ξω, το πιiνω κω το κιi:τω, το αvοενικιS και. το θη

λυκιi, το μαζί και το ~·ναντίον, δημιουργείται μια μορφή τιiξης. Υπιi 

την {vνοια ωrnj δεν φοβάμαι να αναλ{ιβω την ευ(hiνη 6n παρου

ιιιιίζω την κοινωνική δομή υπε[_)Βολικιi ιiκημπτη. 

Απιi την ιί.λλη πλευρά, ιiμωc, δεν Οα ήΟελα να υποιπη[_Ιίξω ότι 

οι πρωτόγονοι ιη•τοί :τολι.τωμοί, οτο εσωτερικό των οποίων ευbο

χιιιιηiν οι αντιλήψΕις αυτίς γίφw απtS τη μεταδιδιiμενη μιαο6τητα, 

ι·ίναι. άκαμπτοι, m•ντηρητικο( κιιι ιπιίοιμοι. Κανείς δεν γνωρίζει 

π <'ίσο παλι t:ς είνιtι οι ιbt'ι:ς για την καθαρότητα και. τη μιαρι)τητιt ot 

οποιοi'ηjπuπ μη εγγράμματο πολιτιομιi: ι πα μέλη ιωτιύν των πολι

rιημιδν Οιt ;If.Jt:n:ει. νυ ιραίνονται αι.Ο';νιες, αναλλοι:ωτε;::. Υπιiιιχει, 

ιiμως. χιί.Ηι' λι'iγο:; να :rιστειiουμε 6τι. οι ιδt:ες ιωη'; υψίοτανται αλ

λαγές. Η ίhι.η τιί.ιrη ποι• τι; ι"ιημιουργιί, η ηί.ση προς επιβολή της ει•

ταξίιtς. μπιψrί να θrωρηθrί ότι διαρκι\1ς τι.ς μπαλλιiοοτι 1j τι;: 

ψ.πλουτίζει. Το οημFίο ιωτιi t·ίνω πολ·ύ σημαντι.κtS. Διciτι., ιiταν 

ι•ποιπ:ηρίtι•Ι ιiτι η αντίΟραση στην ακαΟαροι'ιι ιrι•νb~:εηιι ιiρuηχτα 

μι ιί.λλες αντιΟ[_Ιc:ίσεις η;τfναντι. ιnην αμφιtrrjμία 1j την ανωμαλία. 

Οεν αναβι<ίJνι•Ι, υπιi μια ιiλλη μορφή, την υπι\Οεοη τοι• 1 lJ"" ιιι.ιι'ΙVΙt 

Πt'['ί φιiβοι•. !δι' ες πειιί μολιΌνσι:ως μπιψω!ν, f\ίβωα, να αναχUοιΌν 

Of ιινηι\_Ιιiοπς ηπt'ναντι ιπην ανωμαλία. Πρ<'iκητηι., ιiμως, γιιι κιi

τι πηvωιιiνω από Ώ]\' ανησυχ(Η ενιiς ποΥτικυιi τοι• εργαιm]ρίου 

που ~αφνικ(i ιtνιικυλιiπτη ιiτι. μία ιιπι) τι; γνωιπέ;:: εξ<iδοι •::: ιtπιi το 

λιt~Ίit_JινfJo ι:ίνιιι ωωκλrισμένη· κι:ίτι ;τιφ<αιiνι•Ι ωni την ημηχηνία 

ι·νιic: ψrψωιi (τη; ιΗΥ.ογt:νιιω:; γηιΠt'lΗ\ιπι ων) απέναντι οι· ι-'νιι 

ηνι•'ιμιιλο μι'λος τοι• ι·ίΟουc του. Η rιρχικtj ηνιηνιι'ιιιωη ηις <Η'υψα

λιΊt:: οΟηγιc ί ιπην rι.νηιη•χ(ιι κηι ια<i ~·κι:ί ι π ην ι:ίροη 1j στην α:rοφι1γή 

τη;· μt:χοι Η'ιιο'r ι\λα κιιλιi. Πρι:'πΗ, ι)μωι;, ν< ι' ι;νa::ητήιΗΗ'μι· μι ι ι πιο 
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ενι::ρ'{ri ορ'{ανωηκή αρχ1j γιυ νΗ εξη'{tjσοιψι ε.-ταvκr\ιςτι.ς .-τερίπλο

κες κοσμολογCt·; που αποκαλιiπτουν τιt ηιiμ~ολα της μιαρtiτητη;. 

Ω ιη•τ<Sχθων οποιοΊ•δψτοτε πολιτισμσύ θα•ιρεί πολιi ψυσικti 6τι 

υq.ίοταται παΟητι.κά τις ιδέες περί ι'η•νάμεων και κινδιiνο1• πο1• 

υπriρχουν στο ιηiμπαν, ιιγνούΛ'tας tiποιες μι.κρfc αλλαγές έχΗ ο 

ίδιος ενδΕχομένως επιφι\Jεr .. Κατά τον ίδιο ακριf'\r\ις τρι\πο θεω

ροιiμε τσν εαυτ6 μη; παΟητι.κό αποδ{κτη της μητρικής μας γλυΊο

σας αγνοr(ιντrt; τις αiJ..αγ{ς .-ιοι• rη•τή υφίσταται κατ(ι τη δι<i{_Jκεια 

της ζωή::: μας. Ω rtνΟι_:ιωπολόγος .-ιι'φτη οτην ίδrα παγίδα όταν θι::ω

ρεί τον υπ() μελέτη .-ιολιτιομri ως ένα προ πολλο{• κηllιερωμένο 

σχήμα αξω)ν. Υπ:6 την έννοια αυτή, αι_:ινrηiμαι εμφατικri ιiτι η εξri

πλωrrη των ιδεtδν για την κηΟcφότητα και τη μεταδοτική μ6λυνση 

υποδηλώνιι μrα riκαμπτη διανοητική rπ(ωη ιj άκαμπτους κοrνωνι

κοΊiς UεσμοιΌς. Το α\'τίΟετο μπορεί και νr{ ηληΟεύει. 

Μπορεirπ κάποιοπολιτισμri πο1• είναι σε μεγrί.λο ~rι!!μri οργα

νωμfνο::: με !1rioη τις ι Μες της μίανση; κω του εξαγνι σμοιi, να φαί

νεται r\τι το riτομο διακητ{χετrη από {ικαμπτε; κηn1γοοίες υκέ

ψης, 01 οποίfς πι_:ιοφυλriσσονται απri ωχυρ{πατους κανόνες ωι:ο

φυγrjς κω τιμωρίες. Μποιιt·ί νη qχιίνεται αδιiνατον για ένα τέτοιο 

cί:τομο να απt·λεΊ•Οερώσει τη rικι:ψη του από τι; καλri φυλιωσ6με" 

νtς ιnιvιj!!ειε::; τού bικ01ί τ01• πολιτισμσύ. Πrtις μποι_:ιεί να αναδιπλω

Οεί ιπις δικfς του διαδικασίες οχι:ψης κω. να αναλογιrπΕί του::: ΠF

IJlOQI.Oμoιiς της: Κω αν δεν μπορεί να το κιiνFΙ, πιό; μπορrί η bικιj 

του θρηοκι:ίη ν η συγκuιΗι:ί μι· τι.ς μFγιiλες Ορησκf ίι:ς του κr\ομοι•: 

υση :τερισοriτι:ι_:ια γνωρι'ζουμι: για ης πρωτ6γονες Ηρηrικι:ίες 

τι!σο πω ':;εκriΗαοα q:υίνιτrιι. r\τι ι•π(ίρχουν οτις ουμΙ1ολικέ; του; 

Ωομ~'::: περιθr\ιι_:ιω ιnοχrωμοιi π<ίνω ιπιι μ~-γιiλα μυrπrjι_:ιια πι; Uση

σκrίrις κω τη::: φιλοοοψίrις. Ο ιποχ(ωμr)ς πι~νr'! rm1ν ακαθαρσίrt 

rιι•νεJτr:ίγι:τω ιποχrι.ιψ6 .-τι:ίνω rπη rτχ~:οη μετα:Ξύ τc:ίξης και ιιτηξι'ιtς, 
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ί•παρξης και ανυπαι_:ιξίας, μrψφή; κηι αμορφία;:, ζωή; και Ηηνιi

. του. 'όπrη-; ι-Jt αντιλtjψεις για την ακαθαι_:ιrιίη ι:ίναι ~:ντονrt δrψημέ

νrς. η ανιiλοοή του; φι-:ι_:ινει στην επιφάνεια τα !1αΗίrrrι_:ια ωnri Οι:

]Ηηη. Ι'ια το λόγο αυτό η κατανrirμnι των κηνιiνων της καUαρότη

τας αποη:λεC ΙJΙιt καλή πρ6σβαση στη μελέτη της r-n:•γκριοης των 

θρησκειιδν. ΙΙ κητιi Πωiλο αντίΟΗrη μεταξύ αίματος και νι:ι_:ιού. 

ιμiσης και χrί.ρης, ελΕΊ•Οει_:ιlrtς και αναγκαιότητας tjιjιbι'α της Ι Ιη

λαιc'tς Διαθtjκης Πfρί τοι• Υπέρτωου Θεrni μ:τοροίιν να διαφωτι

rπrηiν μt'οα ηπ6 τον τρ6πο ;-του οι λαοί της Γlολι•νηοίας ή της Κε

ντρι-.-ιή:::Λφρικiις έχουν προr•εγγίοειπαρεμφερή θέματα. 

37 

~ 

-



Τr:ΛΕΊΌΥΡΓΊΚΗ AKAΘAI'LIA 

Η ηντίληψή μα; για την ακαθαρσία ΟΊ.Νi'Ιυιiζει ι'\ιiο πριiγμητπ: τη 

φροντίδα για την υγιεινή και την τιjρηση των συμβ(iσεων. Ι3έβαιη. 

οι. κανιiνες υγιεινής αλλιiζουν κα(}iΊ; αλλriζει το ε;τίπεδο της γνώ

οης μας. υσο για τους συμβατικούς καν6νrς για την ιαιοφυγtj της 

ακαθαρσίας, ενίιnι: παρακιίμπτονται. χ6ριν μ.ιrις φιλίας. Στο αγρ6-

κτημιt του Hal"dy, οι εργ{ιπς σχολίασαν το βοοκ6 που ιtρνήΟηκε τη 

χρψτη μιας καθαρής κοιiπας '{t.α το μηλίτη του. χαρακτηρίζοντ(iς 

τον «ιnψπαθψ> και όχι «ιδιtSμορψο άντρω>: 

«Μια χαΟαρή κιη:•πtt γι.α το Βοσκι5», είπε αητακτικά ο κατα

οκευαστή;της βύνη;. 

<<Οχι. ι)π ~·ίνω. ανιΊ.γκψ>, είπε ο Γκαμπριέλ, ωωδοκιμci"ς:οντιtς 

ευγενικά. «Ποτ{ i'lfν μι' ωωοχολι:C η βρι•ψ.ιιi ιπην πγν1j τηc; μορφ1j 

κηι αδικιΊ. ι'iταν γνωρίζω τι είΟσυ; rίναι .. Δrν θα rjΟι:λα να βιiλω 

τους γι·ίτονfς στη ψαοαρίιt νΗ πλι'νο1•ν ι'iτο:ν ήδη υπιiρχει. στον κό

υμο τιiιιη ;τολύ Οουλειά που πρέπει να γίνrυ> 

Με μια πιο φι.λ(ίνl!ρω:ι:η Οιάθυ:rη, η Λγίt{ Λικαπρίνη της .L:ι~:νtt 

ιiτΗν ι'-νιι•ιUε αποιπροφ1j ιαιιi τιc; πληγέ; ;το ι• περυωιι\ταν, λέγιται 

ιiτι τιμωριηiσr σκλι]ψi τον ι·αιπιi της. I Ίιt ι<r~·(νη η π λtjρη; υγι εινtj 

Ίjταν ωn:•μΙiιηη ιιε Π]V Fυσπλαχνία και '{ια αυτό έπινr cπίτιμ)r; ι'νΗ 

δοχείο μr πιiον. 

2.:τιη•ς ι'ιικοι'•c: μι κ κανι!νrc; Ίια την καf:!αριιiτηη{, (i(Ιχι:τη μι το 
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αν τηροιiντω. ω11πηριi rj πιιρ~tl\ιιiζονται, δεν υπάρχει τίποτα ποι• 

να ωωνοrί ωτοιαi"Ιtjποτε σιiνδεση αν6:μFηα ιπο ρι•παψ'i και το ιε

ρ6. Rίναι λογικ6, επιψfνω;, νιι. μας προκαλεί σύγχυση η πληροφο

ρία ιiτι οτους πρωτ6γονους λαόύς ΤΌ ι ~:ρ ι\ κηι. η ηΚαθιιρσία r λάχι

στα διαφέρουν μπαξl•τω•c;. 

ΙΊ.α ιψιiς τα ιΕριi πριiγματα κω οι ιεροί χώοοι πψ:;τΗ να προ

στατεύονται ωτ6 τη (Ιε(1ήλωοη. Οι_ ι'ννηιις του ιtροιΌ και του ηκιί.

Ουρτοι• εCνυι hιιψιψικrί αντίθεπ:;. ι--<:ιδάλλως Ωα ουγχι:αμε την 

πr ίνα μι την πληρtiτψ(( ιj τον ι'•πνο με την Ε')ψήγορσt]. Ωtπ6σο αυ

τιiς ο μη ξεκιί.Οιιρο:; hιηχωρωμιiς ιινιiμrηα ιm]ν αγι<iτηηι κω τη 

μιιψιiτητα uποτίflrτιΗ ιin ((Ποπλι·ι: χιιιΗοι:n]ρtιπικιi ιrrιμιiΟι της 

πρωτιiγονης ΟQψJ:.ιFι'ιις. Ειiν ιη•τιi ιιληΗι·l•rι ιιπωιηλι:•πτεπιι fνn 

πριiιπιο χι:ίομα ανciμεσα σε εμιίς και. τοι•ς ποογιiνοι•ς μιις, αν6:μι

σα σε rμά; και του; ιn'•γχρονοι•ς ;τρωτι\γονου;. I I τοποθfnιση αι•ηi 

π" ναι π•ρι'ω; ιιποδικηj και διαδίi"Ιεται. fωc; κω ηιjμι:ρυ με ()μiφο

ρους κρυφούς ηytiπους. Lιι.; πιtρια~:μπιι) ιπο ακιiλουθο σχόλιο του 

·:Ιiιιιl~: 

Η ιιμφι.ιπψ(η τι η• ι f"['HtΌ <'lt"Ι' ~'γη ι τω μrivo στο ε:τ:ίnεΟο της ψυχολογ(ιις 

(rπο riη είτε nl'υrτελκί•tΊ t'ίπ α:τωΟι·ι). ιιλλιi )(1!1 ΙΠο επί-'!Η~ο των 

ιι:Ξ;ω)ν: το Ι.ΓlΗi ι· ι' ν ω τΙΗ'ηiχ(Jι>να «Ι.fψi» κηι <ψιΙφΙi». 

( l'l.'iK: 1'1-l.'i) 

Η i'Ιιjλωοη ιη•τή μπιιιΗ·ί να i'Ιωμορψω(:Jrί {τσιιό(Πε να ακούγεται λι

γt'iηρο :ωρc:ίδο':Ξ,η. Θα μποοούοι' νιt οημηlνει ιiτι ι ι hικιj μας ιb{ιι 

γω την ιειJιiτητιι ~:χι:ι γίνπ πολι:• ιη•γκΓκριμ{νη. ενο') σε μει1ικοι'•:: 

n:ρωηiγονοι•ς πολιτωμοίic:; το ιrριi (ιJηηελει' μιιι ;ιολιi γι-"νική ιbι'ιι. 

η σηιΗωιΊι τηc; ο:;ιοiιιc; .-τιιριιπι:μπη ιπ κιiτι παρcιπ6.νω α:rni την 

ιιπιιγιiuπ•ωι. '{πι) την ιΎνωη ω•nj το οιΌμ:;ιυν χι•ψΓςπω οι: :rψηγ

μιιτιι ΚΗι i'ψιiηει ς FY. των ωΗJΗ•ιν ιiλλιt ι•;τr\κιητιtι 1 ι;- πιριορωμrηic:; 

"" 
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και άΊJ...α όχι. Μαα~ύ των πιριορισμιο'ιν ΗυτιίΝ, μt-"l_)tκo( ~'χουν οκο

πιi να .-τροφυλιiξοι•ν τη Οει6τητπ απ6 την ανιερ&rητα και άλλοι να 

προψυλι:ίξουν το ηνίt'()Ο ιιπιJ την επι;ι(νbυνη ηοΒολιj της Οειιiτη

τιtς. Rπομένως, οι ιεροί κανι\νες είναι αJtλ(ό; κανόνες που πrρι

ψt,:ιοι•ροι!ν το Ο ε ίο ;ιηι η μιαριiτητη είνnι ο διττ6ς κίνδυνος της επα

ψιjς με το Ηείο. Το πρ6Ι1λημα, ιπην πι-ι:ιίπτωοη ιωπj, μπιηρ~:ππηι 

οε γλιι)οηολογικιί και το παι:ιιihοξο ελαχιιποποι.είται μέσω της αλ

λαγtj;του λεξιλογίου. Λυτ6 σε κάποιους πολιτισμηιiς μποurί νιl Γί

νω. αλιj(!εια (Βλ. Stcinci":33. ). 

11 ίbια η λατινικrj λι'ξη .Ι·ιιι·ι'Ι', γω παριibηγμη, πι:ι:ιιι-'χα αυτή 

την έννοια του περιορισμού όταν αναφfρεται ιπους θεοίi;. Και σε 

μι:ρι.κ{ς πΕριιnιiοι:ι; !L"1:0lJEi" νι ι ηνωι+'ρι:τιη τιίοο ιnη liΕΒήλωοη 

ιiσο και σων καθαγιασμό. Κατ(ι τον ίδιο τρόπο, η εβραϊκ\j ρίζα του 

k-ιl-.1·h, ποο ουνήΟως μπηφuιί.ζετω ιος 'Οσιο, ΒιωΓςετω ιm1ν ιbέα 

του χωρισμοί•. Γνωρίζοντας τη δυσκολία ηις απι·υθι:ίιις μπύ.φψι

οη; τιη• k-tl-.1·/ι Of 6οω/Άγιο, η εκι'\οχ1j n]; I Ιαλω(ίς ΛιηΟήκη; του 

Ron<ιlιl Κ η οχ χρηοιμοποιεί το «bιαχωρι1:.ω» *. Σι•\τJtιίις ι ι μι-γι:ίλη 

ιηjοη: «Οι:λπε. λοι.πιiν είοΟΕ ιίγωι, διιiτι ιί.γι.ος είμαι. εγιJμ, Ηα πρέ

ΠιΊ να γίνι:ι: 

Λι6η Ι'Ίl,-Ι ι·(ιΗιι ο ΚιΌlΗ.ος. <ionς ο α; 6:j\ιιλrι απιi την ΊΙJν η1ς Λιγί>JΠ<Ι11, 

Οι'λεπ λοι;τ6ν rίσΟι κ<χωριιηιι'νοι. ι~ιriη zrχω!_!ωμ{νrκ είμαι εγιlι 

I <Jm llιc IAΙnl }'lHJΙ- (lιΙιl, ;νlltΙ Γcsι·unlyιnι lωm llιc loJ111l οΓΓcιιy·rt: 1 ;ιm 

~CI <ψ<Ιfl <111<.1 )'<'11 ΙΗ\1~1 (ΙC ~Cl <ψ<ΙΙ'IIίk~ 1\IC. 

(Λ~ΙΙ(. 11.45) 

Fιίν !ΙJηψιηiοr μω νιΊι μπι:ίψQωΗ) νιι ι~ι.ιψΟι,-ΗJι-ι το 6λο f-1Γιω. το 

ςήτημιt Οα ψην ιυτλιi. Υ:rτιiοχοι•ν. ιiμως, ;τολλι'ς .-τι:οιηοι\πψς ι~ι•-

' "'~l-;1(1"'-ι" οτο Π(Η•rτοΌτο•πο (~_τ_Ι\1_) 

'" 

~ 
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σrπίλυτrς Πtι_Jιπτώοrι;. Στον ινhουιομι:ί, για παcι:ihειγμι_ι, η ιδέα. 

6τι το ιJοι.ο και το ανόσίο μποροίιν και τα δύο να ανήκουν σε μια 

μοναδικιj ευρίrι:ερη γλωοηικtj κιηηγιψία, Οεωρείτω γελοία. Ωστι'i

οο, η ινδοι•ωτική αντίληψη για τη μιαριiτητα προπίνει μια ιiλλη 

προιη'γγωη ιπο εριίηημο:. υη, -rελικιi, το ιiσω και το aνόσιο δεν 

είναι ανάγκη πciντα να είνω ι:ννοιι·; ι:m6λι•τιι αντίΟετFς. ΜποριηΊν 

να ωωτελ.ιΗiν ηχετικές μπαξt:• το1•ς κατηγορίες. υ,τι θεωρείται 

καUαριi σε σχέση με Κ(iτι, μπορεί να Ηι-ωριίτηι μιιψιi ηε οχέοη μt· 

κιtη ιifJ.o κιιι το αντίιπροφο. Το ιδίωμα της μιαρότητας προσifίρt

ται σε μια περίπλοκη ιί.λγι[lιΗt η οποία με τη οει.ριi της λαμβι1νει 

υπ' ιiψη τι; 11επι(Ίλητέ:: σε κciθε πλαίσιο συμφραζομ{νων. Σύμφω

να μ' αυηj τη Ηι·υψία, ο κιt!Jηγητή; Ηιιφcr-, για παράδειγμα. περι

γι:ιιtφει το πω; εκφράζεται ο ιπ()ασμός ιπου:; Il;ιviι:, της πι--ριοχtjς 

Μ<ιlη;ιιl, του κρατιι)ίιη• M)·sorι; [!ν δ! α]: 

IJ σιιμπΕ!_Η.ψψι:ί ;ro1• ουνήΟω; κατrιλtjγι:ι σε μιαρ6τψα είναι ενίοπ 

ι-<.rι.εμμ(νη και σκο:rει;ει οτην fΚψ(!ΙΗΥΙ] ιητακοή; κω οεΙiιιιψιn:•_ Κιi

νοντιι; ΕΚfίνιι π οι• 1•:n:ιi ιί./J.ι·ς 01•νΟ1jκις Ο α ψ αν [1rβηi-Αuτικά. (να ιiτο

ιω ι·κφριiζrι την κατόnrρη Οέση του. ΙΊ:ι γνωστιi, γιη πιφιίl\;,ιγμα, Ηf

μα τη; υποηιγήcτης γυναίzιι; ωη'νιιντι ιπο ιniζυγιi τη; t·κψοάζπαι π

λπιηψγι.κιi μι· το να Tρt•Jrι α.τι:ιi το φιi~J,ο του συί.;:ιiγου τηc, ιιψιiτου 

rκriνoc έχει η λ< ιιiΙΙΙΗ 

Μια ti/J.η, ηκιiμα πιο χηρακτηριιπική, περίπτωση είναι εκείνη 

[Hrt:: ιiσιη:: γι•νηίκας .1-ιιJ/ιιι .η η• κιηιί. τη ι'Ίι.ιiοκει.α της επι:υκεψψ; 

της ιηο χω!_Jιι\ ι';τιjΊηλλ6ταν να ανημrτωπιστcί μι μιγtiλο ιιι·(Ιιωμιi. 

Σι α;τδδrιξη τ οι• ι η:(\ιωμιηi ιωτοιi, το 1''/(!Ιi οτι:ι οπιΨ) είχαν πλυΟεί 

τα πιiι'Ίι.ιι τηc;: 

"' 

!ΙΠ(([r·rσιiων ωni ι.c\:ιι. οι: zίι:ιι ιπιΗ•; :rτιψ<iηι c μι' οι ι ηε ι'νιι Ι'Ι<'Ηκ<i 

ιωημίνω δοχι·ίο :τη η• Χ\! ΨΗ μωτοιι·ι:rο ιι<iνο γιιt λιηρευτικιη;; ιrι.ο;ωι;~ 
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και εν συνrχεiιι χ1•νιiταν ι π υ δεξί χ;:ρι αυτιί:ιν πιω παρίσταντο για νιι το 

πι.ουν ω; Ιιrt/ιιι. ιερ6 υγριi•, δηλιίινοντα; έτσι ι)-τι την τιμοι1σαν μι· τριi

;το που αρμ,iζΕΙ of, ένα l:1ειi και όχι ψ· ι'να Ηνηηi .. Η πιο ινη•πωσιακή 

ι'κψl_)ιtιlr] τσυ σχήμαως ιιεβαιτμιic:-μ6λυνση που ιrηvιιντάμε συχνά. πιι

ρατηvει:τιιι ιm1 χρψτη της κοποιιic τηc αγελάbας ω; μι'οοv καΟαρι

ιιμοι"•. Η αγrλ(ιbιι λητψ:1iεται καΟηrιrρινιί ιι.--ιιi τιc Haνik γυναίκες κω 

σε κι:ί:rωι Fς επίοΎ]με; πλπιη•cιγιzέ; περωτcίσrις, κιιι. ιι.--ιιi τ σο; Ηιινik 

άντρες .. Μc:vι.χέ~ φορές πιιππiεται ιiτι οι α'{ελι'ιδι·; ι:ίνιιι Ηεοί. ή 

ενιιλλακτικά ιiτι μι:ιιιι τιη•; κατοικούν πι:ίνω απι'i χίλωι Οι·οί. Λ:n:λέ; 

μορφές μιιψιiτητας απομακι:ι{•νοηαι με το νερι), ενιίι σοβαρι'iπρl'ς 

μορφές απομηηηiνοντω με κοπριιί ιιγ~·λιίΟιις και νι-ρ<i. ι-ι zοπριά 

α'{ι·λιiδιι;, ιi:ιως και η ΚΟJψιιi ιι..cιi κάΘε άiλο tιι':ιο Ηεωρείται ακάΟιψ

ΊΙ] εκ φίιιπω; κιιι. μπορεί να μι(ιν~·ι (ω ην πραγμαιικ6-τητα Ηιι βεΒηλόJ

οπ {να Ηει'i). Σε σχι:Φl μ~- ένα Ηνητ6 tiμω; c:ι'νιιι χαfJαρή .. Το πω ηκιί

Οαρω ιnοιχείο τη; αγιλάbας ι-ίναι ιιρκπά αγν6ποο, οι: σχέση κcιι με 

ι'νιι Ηραχμάνο ιιχ:ιfιι, για να α.τοrιακρι''VΕΙ τι; ιικαUαροίις τι η• τελευ

τιιίω•. 

(!Ι<.ιφ<'Γ,. ι.sι-J) 

Ι ~ίνιη ψηνcρό 6-τι. <'χοιψΕ να κάνουμε Fι)ΗΊ μι· μια συμΙΊολικti γ/-λίJΗ

υΗ ικανή για ;τολιi λεmέc; διιιφοι_:ιο;τοιψπιc;. Α11rή η χρήση τηc; οχ<:

οη; ιωθηρότηταc; κιιι μιιtψJτητα; i::ιεν είναι. ιισl•μβατη με τr1 δική 

μας γλιiΊσοα χω h<·ν ιγcίρει ιhιαίτερα ;τuι:ιciδοξη. Μω-ι;ριιi απι\ το 

να ουνι'Ίι'οι•ν την ι.i::ιέrι της οοιιiτητα; (ι ερ6τητιt;) μr αυnjν της μιιι

ι:ιιSτητα;, οι ινΩοι•ι.ιπf:; τι; διακρίνοι•ν μr f ξαιρετι.κή λι:πτ6n1τα. 

Ιlροιrοανι(Jς, οι δηλιiJους του Eli<ιcle <'ioov ω.μψίι ιπη ιn:•γχυαη 

Jτιη• ι:;τικραπί ιπην :τρωηSγονη Οι_:ιηοκι·ίιι οχrτι.κ{ι με την ιι-ρ!i μι\

λυνοη και τη μιΙΙρ6n1ηι, ι'Ίεν :τροορι'"ζονταν να εφαι_Jμοστοιiν οτην 

;τι:ρι'πτωοη τ"Ν εκλι--:ττι•ιψι'νων Ι'>ρηχμυνι.κιί:ιν εννιηι(η•. Ι [οι\ tiμωc;, 

' Ιiιιlιιι ιrιο ιη:ιωτciη•πο. "'''" <rtιμ<ιιν<ι Η>,,,,,; ''Π",' <ΠΟ1"'· Ινl\,,-,,,,η'~- ΙΣ.r.Μ.) 
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προορίζοντην να fψαρμσtποιiν; Άσαγf εκτ6ς των ανθρωπολιiγων _ 

υπάρχοι>ν και άλλοι που συγχέουν πρriγματι το ιιριi κηι. το μιαριi; 

Και πιός:rιJΟήλ(lf η έvνοω ιωτή: 

Ο ! 1πιzer φαίνι:τηι. να πίιπειJΕ ιίτι. η σύγχυση ανιίμfσα ιπο μιιι

ρό και το ιiοιο αποτrλιί το χαρακτηριοτικό '{νώρωμιt της πρωτό

γονη:: σκέψη;. 2:ε ένα μrγιiλο απόσπασμα. ιπο οποίο μιλεπί τη 

LιΊρια νοοτροπία απι'νιιντι ιπο1>ς χοίροιος. καταλtjγει.: 

Κιί:ιοιοι ε(;ταν 6τι ω•ni υυνέΙΊη ιοπΕΙ.i'\ή οι χοίροι fι:νω ακιiΟιψΊΙΗ. ιιλ

λοι r:ιπιδl) τι ι γιηψοιiνω fiναι ιι·ιΗi.. Λ1>τιS ... μιιc οδηγεί σε μι.η Οολ1i κιι

πiυτrωη ΟρψJκεοτηιψ <F/.ι'ψηc στη γ οποίη οι ιΟέεc n]ς ΗΊJ<iτητα~ κcιι 

της [Htψ&rtjτn; iΊεν ι·( ναι ηκιiμη μι: ωφ\rΊεια διαχωρισμένε~. ,iντιιc ){HI 

οι διiυ ανιιμηιrιγμ{νιοc οι: ι'να είδυ; νΗΓFλι!JΟους bιαλι:•μιιτ<>; on> 

ο:ιοίο cVναι•με το ιiνιψη ταμ.;τοιi. 

(Πι ι' .'ψίηt.Ι· οjΊ!ιι• ('οrιιιιιιd WΊΊιl. I 1.: 2.3) 

Ο Fωzcr fΠανιιλαμl\ιί.νει το ίbιο πτιχείιη]μα αποb(δοντας το νιiη

μα του τΗμπιη:•; 

Τα HlfL"foti π οι• ltl] ιψοιiν στην ιf~ιiτηιη ιτυμψιιινοι:ον ]Η' τα ταμιτΟ'Ι' η]( 

μιιφιiημαc, διιiτι η ΙJ){έψrι των αγρίων δεν ){Ιiν~"Ι Οιαχωρισμιi ιινιiιιΗΗι 

στrιν ι~-οιiτητα κω τη μιΗι_Ηitητrι. 

(Τιι/Jυο αηι! ι/ι ι• Ρι'fi{Ι ιιj ιlιe .)οι ι/. 2.?.-1} 

ο F r<ιLCΓ ι:ίχε πο/.J.ιi πuοσόντα. τι πρωτοτι•πίη, ιiμως;. ποτέ δ ο• ((:f()

η:λιη'•οf ένιι ιuni υι•τΠ. Λιη~:ς οι θέσι-ις τιη• ιurηχσιiν ιη•η':: τω• 

l~olΙcrlson Sιni!l1, ιπον ο;τοίο και ιιψιfρωιπ το Ίlιι' 8μiπΊ.1· ο( ι/ιι• 

("οιπ uιιιl Η-Ίlιl. Ο Rol'LTI~oπ SιHi!lr ;·ίχ~· χQψΠμωωιψπ:ι πι λι-~τι 

ταμποιΌ τουλ6χttπον Ε(κοσι χριiνια :τιιιν, ιινιιψη.1ιiμενο:; ιποι•c πι·

ιιιοριιψοιiς π•η• rπιf\ιiλλιινηιν οτην «tιι•(JιtίQfΠΙ χφjοη τιον <ι·ι•ιτι

κιΓιν πσιιγrΗiτιιιν ιιπιi τον ιiνΟι)(JΙΠΟ, κω ι-νιιrι1-,,)νταν μι· το φιifΊο 
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tΙπι:ρφυσικο)ν τιμωριιΓJV>> (JΉ89:142). ΊΊι ταμποί• αυτιi, ι:μπνfι•σμέ

να απιS το φιψο και για λι)γοι>ς προq;ύλαξης ι:νηντι των κακοποιιΓιν 

ΠΥΗψάτων, tjταν δι.ω)εδομένα σι: ιiλο1•ς τους πρωτιiγονουc; λαοίi; 

και [παιρναν συχνά τη μιψφιj κανιSνων κιtθηιιιiτητας. 

'!"ο :ιl_Ιιiοωπυ -ταμποιί δι:ν ΟΙ-υψrίται ιεl_Ιι\, γιιιτ( ;ταραμένει rηιομα){ρl'

ομι'νο ωni τυ ιεψi η η• νιιοι'>, καΟώ~ κιιιωrιi κάUε r;ταφrj με ωυ; αν

Ορι~;του;. Οι ΕνιΊΙΊΙΊ.f; τσι•, ιiιιω~. 1j η ){ατάJπω:rrj τοιι t·Ιναι κατri κιi

ποιο τοιiπο υυνΟεΟFμiν~~ jH" υ;τερφυοικοιi~ κινδιiνσυc, ιτοιι ιινιιΜ•ο

ντιη απ6 την παuιη•οία τρομεψiιν πν~ηιιlτων, cn::Ομφωνα ιπ τη συνψlη 

εξήγηιrη των πρωτtiΊΟ\'ων, ηι οποία α:τοψειiγοηηι. ιi.rrω; μια μπιιi'\ο

τική αυΟένεια. ~τιc :ιι"('ισσtiπρε; (ιγιΙΙι:; ){01\'ωνίε::: ψαίνεηιι νιι μην 

υπάρχει καμιιί bιιιχωρι•πικrj γ1._1ωψή ιινιiμεσα ι πα i'nio ι·ίbη τuμπιοί•. 

L1'ψφωνα μt· την ιiποψη αυηj, η f\ιωική διαψψιi ανιiμfσα στα 

πρωτιiγονtt πφποιi και του; πρωτόγονοι•; κιtνιiνεc; του ιεριηi Είνιιι. 

η bιαφορά ιινιiμωα ιπις φιλικι'; κω τι; fχθρικίς Ηηiτητες. Ο δω

χι>ψιομιi; ανιiμrοη ιπο Ι.Ε(Ι6, τα ιfρ(:ί κω κιιΟα'{ιασμ[νη πριίγματα 

και (iτομι1 και πι ανίερα. που αποπλεί μια ιωνήΟη πλευρc:ί των 

fiιιηοκευηκιόν λατσυι!JV. είναι κατιi f\ιiοη ο (bιος με τους διιtχοψι

ιψοιi; εκε(νου; :rου ιίνιιι. Ε[ι.πνευσμένοι α;ιιi το φ<Sβο :rρος τα κα

κοποιΔπνrύμιηα. Και ιπιςδίΙο πι·ιιιπτι!ΗJfΙ:: ο διαχΗψΗηι6ς fiνιιι η 

βcωικ-rj Η'Ι~Ίι. Μ6νο το κίνητιιο bι.αφέρει- κω ι'!ι'ν fίναι και τ6οο 

ι'\ιrιφορrτικιi μιί.λι.οτιι. α;τιS τη ιπιγμή ποι• και οι φιλικοί Ο ε οΙ ιτε ορι

ομι:ν~·; περωτ{ωrις αποπ)ωύν αντικιίμινο φιiflου. Όηιν ο Ro

!)CJ"Isωι Sιηilh JψιiσΟεοε ιSτι: <<η i'Ίιιίκριση ανιiμι:ιrιι στο κα0η'{ια

ομι:νο κω το μιαιιιi οημιηοδοπί fνι1 f\ήμη πσοιibου ;ιι'ριt ιuni το 

ιπc:ίbιο της ιtγριιiτηταc», C\ιν cψιiοφ<'()f τί;ιστιι το Ι'νδωψέρον rj το 

:τιιοκλητι.κι'i ιποι•ς ανιηονι!κπrς τοι•. Ιlτιιν f•έf)ωο ιiτι οι ανιΓινι,J

σπ; του διι'κιΗναν σαιμιΊ; ανιί.μεοιt ιτω μιιιιιιi κω το ιεσ6 και ιiτι. 
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οι ίδιοι ζούοαν ιπο ΟΙ1Jtπιi ιiκρο της εξελικτικ1jς πορtίας. Έλεγε 

όμως κιiτι πιιραn:(:ίνω από αm<i. Οι .-ιρωτόγονοι καν6νες ιrχFηκά 

μF τη μιαριiτητα. εστι(ίζουν ιπις υλικές προίiποUt:οπς μιας πρciξης 

κω αναλιJγωςτην κρίνουν ως καλ1j ή κακ1j. Συνεπι()ς, μπιψε( νυ θι:

ωροιiν ιiτι η ιπ<tφή με το ;πι!ψη. το ηίμα ή το σάλιο Fίνω ι·.-ιικι:νδυ

νη, σε αντίθεοη με τους χοιιπιανικούς καvιiνες ιrχπιΚ(i με το ιεψi, 

που Πι"[Ιιψ~ωνούv τιc: υλικι'ς ουνt!ήκcς και κρίνουν ιtνω.ογιι με τα 

κίνητρα και τη ί'ΊιιiΟιοη του ητ6μου. 

. το ανορΟιiλΙ'ΥΟ τHJV νιiμων τη; μιαριiτητας. ιiπω~ ωωδίδεται ωτιi 
η1ν οπτικτj τηc ;τνευματικ1jς Οιη1οκ~·ίικ 1] ακtiμα και της υψηλή; Ειόω
λσλατρ(ας, ι·ι'νιιι τιiιιο ouιnιic, πιη1 πριΊτει κιιτιi ην(ιγκη να ΟεωρηΟοι'-ν 

ω; κιηω.οιιtα μίας :ψ<Jγι·ν{ιπψηc μοριι ψ πl<.πη; χrιι. κοινωνiιι;. 

(Σηιιιιivση Γ: 430) 

Κιηιί. ωrniν τον τρ67tο δημιοJ1(1'/ΨJηκc ι'νη κρωjριο γω την τ~tξι

νιiμηση των ΟρηοκΗιι'ιν οι: πι_ιοηγμt'νες ή πρωτιiγονι;. Στην :πρί

π:τωοη των πρωτιiγονων θρηοκειι1·ιν, οι Κt{νιiνις που διι';τουν το ιι

ρ6 κηι το μιηρό ήηιν ι'\υοδιι'ικιιιτοι μετα;ι·, του;, ι-:νι(J <ΠΟ εοωτερι

κιi των Π[Ιοηγμ[νων θρψ;..ιεω~ΙV ι'\εν υπήιιχι~ν κην6νες περ( μιηιιιi

τηηι;. Οι κιιν6νες αιιτοi είzαν ν η κιί.νουν με χιίψους, ιiπως η κουζί-- - .. -· . - -- - _,., 

να. το ληι•τρ6, !"ίχην ηχ[ιτιι με τη όηΙΗiιηu_ Ί•γιι:ινή, τίποτα δηλιιi'"ηi 

που νι{ fχιι σχέση με τη Οιιηοκ!:ίιι. υσο λιγ6τερη <rχ~:οη !:ίχι η μια

ρότητα με 1•λικFς ουνθήκι; κω όοο ri:-εριοπιiτ!-"ρο οηματοδοτοιiιπ

μια κατιiιπησιι ;τνευματικιj.:: ηνηξι.ιiτητης. τ6σο :ιιο ΙΊFj\ηι.ο ήταν 6τι 

η υ:ιι) ε;έταυη Ο[Ιηοκι-"ίΗ μπορωiηε να χrtρηκnlι_ιιιπιί πιιοηγμένη. 

Ο Rolx·rt-;on SnliH11jπιν κrn<i Jψι(Ιτο λιiγο θrολ6Ίοc; κω μ~·λι·

ηιηjc; τηc; Παλω<i-: ΛιηΟτjκη;. Εψι\ηον η Uιολογι:ι{ ω.μψri <πι:::: σ'ι:/

οειc; μι-·τηξ1i (.:.)αιιi κυι ανθιηlιπιη•, Οιι π~ιι-'ππ πιiνηι να α:ιοφ<{ίνπω 

Ο'.(lτtκιi μι- nι ψiοη ΗΗ! ηνΟιιιiJ:;τοι•. Στ(( χυιΙνω '1()[1 Rolκτl~on 
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Sm iΙ h, η ανθρωπολογία fΊρισκιiταν ιπην πιιιίJτη γ(ΙΙΙ!ψli n1; Οωλο

γικής ιrΙJζήτηοης. Οιπεριοοι'iτεροι οκεπτ6μενοι ciνθρωποι του δrυ

τέρου μισοι! του 19'"' ηιι(Να ήταν ι:ν h1•νιiμει. εριωιτFχνε; ανθρω

:ιολιiγοι. Αυτ6 φα(νεται πολιi καθαρά στο Τhι' lJoι·trίnc of' 8urvί

"'ιιl.ΙΌ της MaΓgarι::t Ι loJgcn, ~'νης ωωραίτητος οδηγ6ς για το δι{ιλο

γο μεταξύ ανθρω7tολογίης και θιολογίι~ς καηi το l 9" αιιl1νιt- διιi

λογος που χαρακτηρίζααι ιιπιi ~:vτονη οΊiγχΊ•ση. Εκείνη Πl\' περίο

δο των bιαμορφωτικών εξελίξεων, η ανθρωπολογία είχι: t{Κιiμη τις 

ιιίζις nι; ιπον ιiμf\ωνα κω ιπον ενοριακιi ναι\ και οι επίσκο;τοι 

χρηοψΟΠΟιούσαν τα ευρήμιtτc:ί τl]ς για Πjν ΚtΗιΗJΥ.[Ι>ή rίωων ΚΗι 

!'Πι θετικιίιν κειμFνων. 

Οι ενοριακοί εθνολιiγοι, 6ηον αψορ<i οτι.ς προοι'\οκίε.; γιη την 

ανΗριίιπινη πριiοι'\ο, <iλλοτε εμφανίζονταν αισιόδοξοι και ιiλλοτι 

απωσιιiδο~οι. Θα μ:ιοροιiοην οι ιi:γι_ιιοι να ε(νω. ι.κανο( γω πρι\ο

hο ή ιiχι; Ο .Jof1n Wcsley, διδ6σ-..ι:ονrαc; 6n ο άνθρω:ιος ιπη ψυοική 

του κατriστ(ωη ιjτιtν Οι·μ~).ιωι'\ιίς κΗκιiς. χρηοιμοποιοl1σε ζωηρέc 

ει.;.ι6νεc: απ6 τα έUιμα των αγρίων για να δείξυ μι παι_ιαι'\!:ίγμιηα 

τον ι·χφι>λιομιi εκείνων πο11 ι'\ εν Fι'χαν ηωΟεί: 

Η ψΗΙΜηj Ηιιψrκfiιt των ('rcck~. ('hι;rokcι:~. 0Jίι:k;ιsn\\'S και ιiλων των 

ιiλλων ΙνδιriνιιJν, ιn•ν(σταται στο να [Jασανίζυυν ι\λου~ τουc ιιιχμιιλω

rοι1; τους ωι6 τι> Π(!Ι'Jί :'"ωc το [JιHihι•. μiχιιι νη τοιιc κιiψΙΗ'V ~ωντα

νοιί~-- Μιiλωτιι ιπ1; ι:Ωιι·; Ορηοκι-Ιι·~ <ΙC'I\1\αί\'l"t ιn1χνιl ο γιο;. ει_iν Uεω

ιηjιπι <i1Ί '' ;τατέι:ο; τι η ι έχει ξε:ι:εψiι1c ι 111 οΊ•νηΟιιrμι'νο ιiιιιι1 l:ω1jc. νι ι 

H)l1 ιινο(γει το κc.ψι'ιλι ι πι ι c\ι;ο_ 

( ~t'οι-k.Ι, τι\μ. ): 402) 

!\εν ι:iνω πνιiγκη να 7tιριΊψίψω rι'-Ιιό τη μttΥ.Ι}ιί. bωμιίχη ανι:ίμηΗt 

ιΠοl!ς οπαι'\οιi; τt); Οει1'ιι_ιηοης ι\τι ιη ιi:γι_ιιοιtjτην ιχιινοί νιι Π(ΙΟΟ

hεΊiοουν κω or f κι ίνοι •c πι111 ι•ποιπ1jριζαν τον ι·κιΙΨλιομι'νι' χηι_ια-
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κτήρα των αγvίων. Για αρκετέ; ο~·κιπτίες η διαμιiχη ουνι:χιζιiταν 

ατελ~:οψψα. μέχρι πσυ ο Αvχιοτίσ..ιοπος Wlnιtcl}·, μt ακραίο κω 

λιt"ίκ6 τρόπο. υι.οΟ{ηιοι: το επιχείοημα ιιπι\> της εκφι•λιυμ~'νης (f-ύ

οης των ιιγρίων για να αντι.ϊψοι!οΗ την αισιοδοξία των οικσνομο

λιiγων t{κ6λουθωνηη• Ad<ιm Smitl1. 

Θα μποριηiοι: ιn•ni το εγκαταλrλι<μμι-:νο πλιΊσμα να φι:ιη< οποιω\ή

πιnε στοιχεία rυ";'Ι'νιΊας: Θα μ:οτυροί•σr κιινι-·ί; νΗ ι•ποΟ{οει ciτι οι ΖΗ

τιfπατοι ι(yιΗιΗ. χα ι τΗ κω :τολιτι.ιψι-'νιι hείγματα των f'.1't_)Ι•Ι:ταϊκιiiν •ιυ

"λι.iιν μπορούν νι; Ηνηκιη•ν ιπυ ίbω r(bo;; Θα μπορούσε κανι-ι:ς ν1ι οι•λ

λΙi[\ει., ιiπω; ιίχε IΟ)(l'LΨΠΙ"ί ο μιγ1ίλυ; οικονι,μο/._;iγο;, ιiτι με τον κη

ταμερωιιιi τη; ι·ογιωΙΊι; αυτοί οι ιιbι.ιiντοοποι 1iνίJρω:ωι On ιιπιψοι;

οην να «Πριι<.1ι)rί•ιτιη•ν ]Ιήιω 1\rjμιι σε ciλrς τις η:χνες ηις πολιτωμr'νηc 

ζωή;»: 

(1~55: 2Ιι-7) 

Η ιtντ(δ(_)ΗιΥΙ] στον ΑοχιΕπ(οκωω WIJ<ιtel~·. ιiπω; πιριγράφΕι ο 

IlodgtιJ, υπψyξε ~'ντονη και6μεση: 

4S 

Λλληι.1•Jτι'ο\ιιtχοι τ'I]C άποψης: JΠ['Ι, ι·κψι•λιιψένηc φιiοη; των Ιηψίωv. 

ιi;τωc ο W. C:ookc Tit~/lor, ιηινfΗεσαν τιirιου; γι ι ι ν1ι ι•ποιπηρ(ξουν τΙ] 

ιn•γκrκι11 μι-'νη Ηι'οη, ιrυγκεντ{_>Ι•'>νΟ\ΤΙΙ; .--ιληΗιι'ιψι rυωbι·(ξεωv οι- ιιντί

Uεσtj με ιι1ν Λl1ΧΙ!";τΙ:οκοπο π οι~ rίχι· rιι·ίvΙ- ι ι.κηνο;τοιrjμ(νος rιr μ1Ίt πc

uιγuω.ι,ή._ Υ:rυrπηοιzπ'; τιη• υ;ττιμιιηωύ ωυ 11:\"'" ηιι•'ινα εrιιμιν(<Πη

καν ωτ' ι)Ι._(( τα lfiJIH-ΙU του ο(_)(Cονηι_ Εγινf ανιωκιi:τηση πολλι(η·]lι

Ι'Ιλιι•ιν ηναqχψικιί ]ΙΙ' τον ε;τΙΊιιιχι> ισχιψιιηιιi τιη• \\'h<ιl~lιCJ'· Και οι zo1 · 

νωνι-,ιοί ιιπιιιψυUμιστέc ιι:τ· ιiλιι τα μι'ι111- ιωτf; οι κιιλι'c ·ψ-ι•χf: ω>ν 

ο;τοίι•ιν η νι-οωωκη]Ο::iιΗι ιrι•μπιiνω ;ψος TO"I'C οιzονομικrί κιιτιι;τιε

Ο!Ιι'νιιιιc ι ίχc Ι'Ισrι μι.ιι flι>λΙκ1j λΙ•Ιί!] ιΙτην {νν<1llt της ιινισrιiι1·ι-ι•κτηc Κ<Η

\'l•ινική; 1>1 λτrωιfr]c- ιιντιμtηΓιπr.(nν μι- ηνrμιυχ1Ίι το πριικτικιi ιυτοτέ-

λcομιι. τrj; αvτίΟπης ιL-roιj•ηc ___ Lc μεγιιλι'ιι-ιηl ιικιiμr] ιnΊγy}'<fll 1jτιιν 

ι·κι"Ινοι οι λιίγιιιι μcλtη]ιι'( ωι• ιιν1Ιι1Ι•ιπΙνΙΙΙ• νοι• κω ,τολΙτιομο·ι'• ι>ι 

Τr:Λι:ιυ\ΡΓΙΚΗ ·\ΚΛθΛΡΣΙΛ 
-·------- ---------

οπο1:ο1 ι-·ίχαν ε:ιι·ν(·ηΌοrι ιiλα το1•ς τcι προσω;ηκ(ί και επαγγελματικά 

rνbι.cιφ{ροντα σε μια μεΟοδυλσγία f-\ασισμένr) οτην ι Μα τη; πuοοι'!ιη•. 

(: J0-1) 

r:;:ν τΟ.ι-Ί, ιfyας ιiνη_:ιις πρωτοιrηin1σε και ι-'λυσε Ώ] διαμCιχη για το 

ι>πciλοιπο του ηιιtJνα προτείνοντιtς nιν ι:πι.ιπιiμη ως απιiδFΙ.ξη προς 

6φελος των οπαδιδν της ιδέας της προ6δου. Λυτιiς ήταν ο Henry 

Bur[]ett η-Ιοr ( 1832-1917), ο οποίο; ανίπrυξt μιιι θεU)(Ι(α κυι σιο

ιπημιηι.κιi ιn•γκι'ντι_:ιωσε αποδείξεις για να ι•ποστηρίξει ιiτι ο πολι

τωμιiς είναι το ηποτΟ.ι:ομιι μιις ιπιιδιΗκti; πι_:ιοι)δοιι που fχει ξε

κινήσει απ6 μια αρχική κατάσταση πcιριiμοιπ με rκείνη της σίiγ

χοονης αγριιiτητιις. 

Λνιiψοη ιπ1ς ιι:rτοιΊι·ίξιΊ; ποιι μας βοηΟσt•ν να ακολσr.>Οήσοι•με την 

ΠU(_)εία που ι\ιέγραι,ιε υιιοιαιnι.κιi ο .--ιολιτιιιμιic τοι• χιiιιμιη•, ;τΙψαΗι-'τω 

μια ο:rτοιιι'ΙωΊt κιπηγο(!((ι γι-γονιiτων_ γΙΙι την οποία Οωιρ«'ι κιιτάλληλο 

νι ι rιοαγ(ιγω τον ιiρυ «rπιβιιfιματα». Αιιτά rίναι δι((bι.κασίε~, συνήΟει

f~. ωιιiψειc κω λοΙΠΙΊ, ;τιη• ;'χιη•ν ιπτιιψΕ(!Η;·ί !I!-" τιι δι'•νιφη ιηc οι•νή

Οι-ιης ιπην καινσιiρια κυινωνιΊ~ .. και .. συνεπιός .rιαραμ{νουν ω; ωτο

bείξεις και ως παgαhείγμητιι μια~ παλιιιΙiτεgηc κιιΗiστιιιrι1ς πολιτι.-

ιιμοι'• ιιπι) την ιηοiα ι' χει ι·<Ξι·λιχΟι:ι: !ΗΙΙ νιΊiΠlΗ]. (: I (ι) 

Οι Ιfl]μιιηιχfc ι•ποΟι-Ίιυ~ τη; ιψχ1~ί1ις κοrνωνι:ιις φιιι:νι-τΗι νιι {χοην 

ι·ντι·:rτιο)Οι·ι: ι π: ο .τνπiμα μι-τα'{rνι:Ίηrρων γινrιJιν και η ι ιJιψαρι_i τη; πι

ιπει;w εξακολυυΟοιΊν νη ι~ιιιφιtίνοντιιι υι- ωιλοϊ.χοι; τιiποιι λαϊz:Ο:~ πΙι

lΗtι1ιiοcις. 

(1-'rιιιιί!ι<Ψ ( "ιι!ιιιπ· 1, Ίη Cκδ.) 

Ο Rol,cr!ωn .'·)nιitlι Χl-'1]1Ημοποιυιiοι την ιb{ι{ των ι:πιβιωμιίτων για 

νι ι_ εξηγήι τ ει τη ιnινfχιιτη της (•παιΙ/;ης των ιiλογων κιι_νι'iνιοη• για την 

ωωθιφοία. Ο Τ)·lιπ (ιΞ/bωι rι: το ι'[>γο το ι• το I .S7.J. μι:τιi ηιν ι'κbοοη 

τψ: Ι!ροfλt-ι,οης ηιιι' Ι:Ίι)ιί!Ι'. ΙΠ\1 ωωι'ο υ:ι(φχει ;Ηί.ποω::: πrψΗλλη

λlΟ[Ηi;:: ανιiμι-οα ιπη ι)ιJ~Jj του ηντιμπιtι:ηιrrι γι ι< τοι•ς πυλιτιιψοι;ς 

.~lJ 



_ιc_,_u-A_eu_ι ~ ι::.._~:C:'-"Κ~• ''c'·'~'·'~'"''------------ __ _ 

κιtι στην αντιμεηίιπιση των οργrινικι(JV Ηδιlιν απδ το Δαρβίνο. Ο 

Δαρβίνος ενδιαφεριΥων για τις σι_ονΑήκrς κ(ιτω απ6 τις οποίες 

μποριηiοε να εμφανισrεί ένα καινοί•ργω είδος. Cνbι.αιμρ6ταν για 

την επιβίωση των πιο ικανι!ιν καΟυΊς και για ατροφικci: όργανα. η 

επίμονη ;ηιρο1.•σίη των oπoί(JJV του έδινε τα οτοι.χ~·ία '{Ln την ιινη

καταοκ[l•rj του εξελικτικοιΊ υχtjματος. Ο l"}'lor ωtιi την πλευρά του 

έδειχνF μοναl'ιικιi ενbιαφέρον '{tα την π«ρατεπφfνη επιf\ίωιrη των 

μη iιQΟοαρμοσμένων σε εξυφανιιηι~:νιι σχεδ6ν πολιτισμικCι κπτ6-

λοι;τα. Δεν τον απω:rι.:ολιη:•οε ν η φτιιiξrι έναν κατάλογο διακριτι!JV 

πολιτωμικιδν tιδuJν ri να Ι:ιείξει την :πι:ιοοαρμογή t{n•ς μέσα στην 

ιστορία. Προυπci.Οψη: μονιiχα να δr(ξιι nι γrνικ6τερη συν~:χειη 

τω• ιtνΟοιtιπινιηJ πολιτισμού. 

Ο RobeJ"tsoπ Snιith, ποι• ψιtν μrτηγrνέστερος, κληιιον6μηοε 

την ιi:ποψη ιin ο μοντέρνσ; πολιτισμένος r"ινΟρωπος ιtντιπροοω

πrιiιι μιη μακρά διηδικαυία εξέλιξης. Ιlιιραδι'χτt]Κf όη [1έ(Ιος ω •

πίιν που ακιiμη κ6νοιψε κηι πωτειiουμε είναι «απολι.Οιiιματω>. I"Jrν 

πrρι[χουν κανένα νόημα και είνιιι ιruνι)t·/"Jι·μ{νι{ μι την καθημερι

νή υπόΟεοη της διαf)ίωηης. Ο RolJertson Sιnitlι, ιiμως, δεν ενίΊια

ψερ6ταν για νεκρά ε:τιβιό}ματα. Τα ι'Οιμιt t·κι·ίνα ποι• δεν έχουν 

τροφοδοτψτει τα οημε(α ιtνιί.nτι•ξης τη; ανθρύJπινη; ιιπορία; τιt 

ονιiμαοε ιiλογα και πρωτόγονα. υπονοu)ντα; ιiτι ήτιtν μικρτjς οη

μασ(α;. Για εκείνον, το ιrημαντικιi rγχr(ρημα ήταν να απαλλ{ί.ξη 

τοι•ς ιn:•γχρονους {ιγριους πολιτισμούς α:τδ το πψιοκολλημfνο συ

νονθύλευμα (ιχρψπων υλικιίιν κω ιr..tιiνης και να αναδεί:;ει εκε(

νοι•c; τους ζωντιtνυιiς ιιγωγσιiς που ωτοδει.κνι'>ιη•ν την ~·ξελικτι.χιί 

κιηιiιπαηη των πολιτωμv)ν αυτιίιν μfοα ωΗi ΠJν ι-νιιηιή τους λfι

τι•ι•ryιί.ιι ιπη ιn"•γχοι•νη κιιινωνία. Λυτ6 ακριβύχ; ε:τιχε ι ψ.(. νιt κ{ινιι 

ιπο Τhι· Rι•!iι.;ion οfΊhι· .~·ι:nιilι'.\". Στο ~:uγο ιωτιi ιΊωχι•ιρίCη την ciγιηα 

bfιοιbηψονίιι (LΠ(i τις ιι.:rωQχι'ς της αλΙ]θινιjς θρηυκFίrtς. tuΊΊΙ!J(_Ι(-
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πτιJντΙi; την χι.ψίς κανfναν Fνι)οιαομό. Όσα υποστηρίζει ο Ro

IJertSO(J Sιnit!1 Ίtα τη δεισιδαιμονία και τη ~Ηtγεία ~:χουν rφοκιlψει 

ουμ;ττιιιματικΙί ΟΙ' ιr,ι:fιrη με το κι•Qίω; θfμα του και αποτελούν υπο

προ"ίι\ν τt]; βασικtjς του f(Ι'j'fωίας. Αντ[σφεψε ~'τοι την fμψΗΠl 

το ι• l":γlor. Ενu) ο Ty!or ενδιαφερόταν για το τι μπορούν να μας φα

νrρύισουν τα πηQιiξενιt καηiλοι:rω για το παρελθόν. ο H.obertson 

S1nith t·νδωφερ6ταν Ίtα τα κοινιi στοιχεία στη σιi'tχρονη και την 

πρωτόγονη rμπειρία. Ο Tylor θεμt"Ι.ίωΙπ τη ληογοαφίη, ο Ro

tιcrtson Smith θεμελίωσε την κοινωνικ11 ιινθQωπολογία. 

ΛκιSμη tνn; Υ.αταιγιιηιιJ; ι.δΗ!JV άηιξε τα επη'j'γελματικci εν

διαcrέροντα του Robertson Smiιh: rπρ6κειτο για την κρίιn1 οτη 

(ΗQηοκει•τική) πίιπη που είχε προπ~riλλει τους στοχαητέ; εκεί

νους που δεν μπορούσαν να συμφιλιιίΗJοι,,• η1ν πιιιπημονικtj ανιi

πrυξη με την πηραδοσι.ακή χριστιανικ11 α7ι:ΟΚfiλυψη. Η πίιπη και η 

λοΊιΚΙi τοι':; ψΗ(νονταν ιΊιiο cί.;.ψως αντiΟπα ιποιχεία εκτ6ς κι. αν η 

Ο!JψΤκείη ιtποκτσιiοε μια νfα διατύ:rωση. Τη δημιουργία μια:; τέ

τοιας διατιiπωιrη:; ι'f'iηλε μπ!.!οιπιi μια ιηι1iδυ φιλ6σοφων ;του δι•ν 

μποuιηiοε πλέον να αποδεχτεί την α:τοκαλυπτικ1j θρηιτιtrlη, οιiτr 

να συμφωνψκι \l/·.λl'i. οι:•π κηι νη ζψπι χ(ι)ρί; κά:τοω κηΟοδηγητι.

κCι υπερβατικri πιιπrύω. Ξrκίνηοι:: ι'τοι μια Ι"Jι.ιι.δικιωία ΗπιψΙί.

ΚQυνιrης των ιtποκαλιψμένων ιποιχείt•J\' του χριιπιανικοί1 δόγμα

το::: (διαδικασία που υυνrχίζrται ακιiμn κηι ιπjμι'ρα) και την αντι

Υ.Ητιiιπιιιπj τιnι::: !λ ε ηΟικ{; αξίε::: ωc;τον κεντρικό πυρtjναπλέοντηc; 

αληθινής θρησκιίας. Σηι σιονι:χηιt ;ταρΙ{{)t'τι•ι μι.ιι ΠΙ'Qιγραφιί του 

Richtcr γω το πωc; η έbρα τηc; κινητοπσίησφ:: αυηiς ήταν σrην 

Οξψ6ριΊη. Στο l3<ιlliol, ο Ί .Η. Πrιτη :Ί:QοωτιiΟψ!Ε νπ φυοικοποιιi

ιπι τη Χεγκελωνή ιδεαλιστικι) q.ιλοοοιμα προτf ίνιητιίς την ως τι ι 

λιiυη rn:ιt ιΗiγχυονυ πυοr\λιjμιηυ n1~ τrίιτn1:::. των ηUι!>ν κιι.ι τηc: ;τολι

τικψ:. Ο JO\\'Ctl ε(χr ΥιJ6ψrιοτι] Flυrcncc Niμ;htirφιlc: 
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ΠριΊrrι χ(ιτι να γfνrι γι.α τω•; ιωρφωμι:νους, ;τηρ6μοιο με ηυη) ;το1• ο 

J. Wes[ey έκανε για τους φτωχούς. 

Λιηι) ηκριβυ"ις βιίλθηκΕ νι ι ιπιτιiχει ο TH.Green: να αναβηiJσει τη 

θρησκεία ιπους μορφωμένους, να την κ(ινει διηνοητικιi σεf1ωnή, 

να bημωι•ργψτει μιιι ν~' Η ηΟι.κή ζt:οη κttι νtt παιιιiξπ {τοι μια t{νη

μορφωμένη κοινωνία. Η δι.Οασκαλία του fλαf)ε μι.α ενUιη•οι.ι•")ι)η 

ιιποδοχτj. Παρ6λη την πολιι;ι:λοκιiτητα των φιλοσοφικών του ι.Oεu·JV 

και n]ν περιπεπλεγμfνη μεταφυσικτj τους βάση, οι ίδιες οι. ιφχ{ς 

ποι• πριiτFΙ.ν!' ήτιιν α;τλt'ς. L:ίχαν !'Κψ~Ηtηη:ί uηni ακιSμα κω ιπο 

επιτυχημένο μυθισrιiρημα της Ηιιιηρlηeγ W<Ιrd, Rοlιαι ΔΊ.νιιαl.' 

( IS<S). 

Η φιλοοοφίtt της ιστορίας του αrecn τjταν μια θεωρία ηΟικτjς 

προ6δου: ο Θειiς από γενιά σε γενιti ενοιφκt!J\•ετω. οε μι.ιι κοινω

νικJj ζonj tiλo κω μι:Ίαλιiπuη; ηθικτjς πλιιιiτrιτας. Παu({{J{τω 

ιιπ6υπησμα απιi το λα-ίκιi τοι• κήρυγμα, οχεηκά με n1 συν!·ι"ι':ιηοη 

τοι• rινΗuιίΊ;του γι.α το ΘΕΙi: 

52 

.. ι·χι·ίνο JHH' ι·μψcινίζοω μ( ποικίλι-ς μορφι'ς ι.m]ν ιινUρu)πινη κοινω

νία tjταv ο ηΟικιι;τλωπικι\; πιφ<i~'ονπκ. ι'Υ>,ι;ι η Οιαμορψωτικtj ιψχrj rη~ 

ίδιας rης κοινωνία;. Η {•;ταρξη ουγκι-κρψι'νων κοΟηκιiντων κω η 

αναγνώριση τοt•ς. το πνεύμα rη~ αυτοΟι•σία;, ο ηΟικός νtiμο; Κ((ι tJ π•
λ<iΒΗα nυο~ ωrτιiν ι π ην πω Hlf ηφcτικτΊ κω απtiλυτη μορφrj, ιii-.n ιιι•ηί 

ονtφφ![Ιιiλως πρου:ιτσΟ(ωυν την κοινωνία, το ι·ίΟος όμως της κοινω

νία; που τα καΟι<πt'ι Οιονιιηi Ι\ εν είναι Οημιtηivγημιι των ορμιίιν κω τ<Η' 

ψi[\tn• __ Κtiτω ωrιi την πτιιψιιή ιιι•ηΊ. οι πτι(/ι•μίι·~ κ ω οι πtiΟοι η η• ιιν

Οι•ιίιπου :ι οι• έχουν τι; ψ"tι; HH'C nn1 ζt•ιιi\hη φιiυη. γίνονrηι κι:νηψο 

f\c λτίωοηc ;τι η• hιιψιψψ\ινcι, hιΕιψιΌνcι κι ι ι tιναπλιiΗΗ κοινt•ινίι·c, ι νιίr 

Ι"Ιιιιτηι_μ·ι: :ιιiνηι γιιι η>ν ιίνΟριο:ιο, ο;- ι~ttίφιψι·ς !"'l>ιr·ι'ς, ιινιiλογη ΙΙΙ' το 

~~Η0μιι ιινιΊπτι;~τΊc ΗΗ', ι'vιχ tι..""ψtιγμtηο;τοίητο ι/:ΙΗ)rl\ες ΗΗ' tψltΠtl\' 

:rτοιι 1 (ναι ο (0-)ι-6~ τι η• κω :rτιJοοi'Ιι'i'Ιπ Οηκιi κ1Όl1<>; tπα ή(Ιη κω Ht ι'Οιμα 

Τ!~.\ΕΙΌ\!'ΙΊΚΗ "ΚΑ~ΑΡΣΙ.\ 

ή ιπ01•ς νιiιωι•ς με τα οποία σψυρηλαπίται ένα εfδο; ομοιότητας μ' 

αυτι) το ιδεώδες στην πραγματικrj διιiσταση η1ς ζωήc. 

( Riι·Ι1ιtr: I 05) 

Ετομ{νως. η τελική κιnηiΗυνοη της φιλοσοφίας τοιι (irccn ήταν 

να αποιπραφεί από οποιαδtjποτε αποκ{ιλυ-ψη και να διαφυλάξει 

ευλαf\ικιi την ηθικτj ως την ουσία της θρηιr..tι:iα;. Ο Robcrtson Smitlι 

ποτέ δεν απομακριiνΟηκε απ6n1ν Α:τοκάλι•ψη. Μfχρι. το τέλος της 

"C<tnjς τοιι ;τίιππιε ιπη Οι--"ίκιj ιfμπνηωη της !Ίιιλιηιiς Διηf1ήκης. Στη 

βιογραφία του, οι Bl<Ιck και ('hryst.-ιl προτείνουν ότι κατά παράδο

ξο τuιiπο, πιtριi την πίιπη του, είχ!' ;τληοιιiοFι. πολι:• κονηi ιπην ~:ν

νοια της θρησκείας των ΟξφορδιανuΊν Ιδεαλισrών. 

Ο RohcΓt~on Snιitlι. το 11\70, κατείχε οτο Ahcι·dccn την Ο'ψα 

Εβρt{·ίκrίιν Σπουδιύν της Ελιιiθερη; Εκκλησίας. Πρωτοιπι:iτrμπ 

ιπο κlνηιΗt της ιιπιψικτjς κριτικής, το ο:;τοlο για κι:i;τοιο 1"\ιά.ιπηιια 

σω παρελθ6ν ι:ίχι: προκαλέσει t{ναιπι:iτωιnι οτη σuνι::ίbηαη των 

λογίων της Βίβλου. Το 1860 στο H<ιllίol, ο ίδιο; ο Jo\νett είχε επικρι

(Jι:ί για τη δημοοίπιοη το ι• 6.ρ\Juου «IIΕί_)ί Luμηνι-ίιις τη; Uίf\λοι,, 

ιπο οποίο υποστήριζε ότι η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να ερμηνευτεί 

ιiπως οποιοΙΊψτοπ ιiλλο f\ιf\λίο. Οι. πt-ιΩιιuχικι:ς t·ν~:uγΗες !'να

ντίον του Jowetl κατέρρευσαν και τού επιτράπηκε να διατηρήσει 

το αξίωμιi του ιπην t't"tuα Rcgicis. 'Οτυν, ιiμως. το I Χ75 ο Robcrtson 

Sn1itlι fγραψr το άρθρο «Βίf-Ιλος» για την Εnι~η-!ιψι'ιliα Βι-ίllαnίπι, 

η κυηtκραιιγιj τη; ΕλειiΟΕl_)ηc; Εκκληοίας ενιiντω <πην ιtίl_)ΗJή τοιι 

τον t:θι<Ι!' οι: ΟιιιΗι-οιμt:iτψη μt ηλικιj καη:ίληξη nιν ((;ι:{)f:uιnj του. 

Ο J{.olιeΓt~orι Srnitlι, Liπωc; κω ο (ir-ecn. ήταν κοντ(ι ιπη γερμιινικτj 

οκ{ψt[. J:Ξνιι\ tiμως, ο (Jrcι:n δι·ν rjτιtν ωttSλιnn αφοσιωμ{νος στη 

χριιπιηνικtj αποκrίλυψη, ο l{.ι1lιer-tsuιι Smitlι ποτέ Οεν απ~:κρι•ψε 

n1ν πiοτη το ι• tml Blf\λo {ι)ς αιιΟ!-"ΥlΊΚJj μιφτιψίιι. μιιις <rt•ΊΚ!:Κl_)tμ!'-
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νης υπερφυσικής Αποκciλι•ψης. Δεν αρκέστηκε μι'iνο να εξε-τάοει. 

τα f1ιf\λίη της ilίf\λου μι: το ίδιο κριτικ6 πνπiμα που έbηχνΙ' οε 6λα 

τα βιβλία, αλλά μεηi την απόλυmj του από το Abeι-deen ταξίbεψε 

ιπη 2:υρίη πρηγμιηοποιιΓΙντιις πιιτιiπιtt ~:οευνα γω να ιrιΙμΒιί)λι:ι 

και μ" αυτ6 το μίσο ιπην rρμηνι ία της Βί[)λου. Οι απ6 πρι(ηο χέρι 

έρευνές του πάνω ιm] μελέτη για τη σημιτικιj ζωή και τα σημιτικά 

αρχεία κητι'ληξαν ιπις bιω,ι'ξu( ΒιιΓηeιι. Il πρCΙ·ηη σειρά των δια

λέξεων ω•ηί1ν εκi'ΙιiΟηκ~· με τον τίτλο: 11 Θρησκε{α των 2:ημιτ(Jίν. 

Λπιi τον το()πο γρω.ιπj; του ι-Ι ναι ξο.:ι'ιθαοο 6τι η μι:λι'τη τ Ψ• ιω

τι] δεν α.ποτε λοί1σε φυγή απιi τα πραγματικά πριψλιjμυτα της επο

χτjς του. Ί Ιτιιν οημιtντικιS να κιιτανιΙηΗιηiν ι1ι flρηι>ιtt' ιηικι:ς πι·ποι

θtjσειc; των σκοτεινCΙ)ν αραβικJJν φυλών, καθώς βοηιJοιiσαν ιm]\' 

καταν6ηοη τή; ψ1iοη; του ανΟροίπ01• κω της ψ1iοης της Οοηι>ιtι·ιηι

κψ; εμπειρίας. Λπ6 τι; διαλέξει; του .τροέκυψαν διiο σημαντικά 

Οι:ματιt. Ί"ο ποι,"ηο ήτιιν <iτι τη ι:ξωτικιi μυ(!ολογικιί: γ~·γον6τα και οι 

κοσμολογικές ftεωρίε; είχαν .τολιi μικρή Ο',(ι'ση με τη θvησκrία. 

2:το οη1Jείο ιιυτιi, αντιτiΟπω fιψFοcι ιπη Οεωιιία το11 T}·lor, ;τιη' 

υ:ωστι]Ι!ιζr 6τι η Π!!ΗηχSγονη θρηοκε ία αναbιiΗηχr μίσι~ α.-.:6 τη 

0Fωρητική οκ~'ψη. Κατά το l{oheΓt~on Srηitlι, εκFι'νοι που /;tη'[Ι11-

πνοι:•οαν προιιπιιΟιιΊντης νιι ιrιψφι.λιιiΊιrιΗ>ν τι.ς λι-";ττομι:ρrι.ες τη; 

Γένεσηc:; με τη Ηεωρία τηc ι~έλι~η::; του Δαρβίνου μπιψούσαν πλέ

ον να χαλιιρυΊοοΊ•ν. Ι Ι ΜιιΗολογίη ιιποπλΙΊ' ι'να επιπλ~:ον διιη:ο

υμητικό στοιχείο των πιο στέρεων πεποιθtjσεων. Α.-.:6 τις απαρχέc 

rrι; ακιiμιι η ιtληΟινJj Οοηυκείιι Ι' ι: ναι ιπιfψιι. Οψελι.ωμfνη πιί:νι'Ι 

ιπι; ηθικές αΈ,ίrς τηc L.ωιjc της κοιν6nιτας. Λκιiμη κω οι πιψαπλΗ

νημ!·'νοι πρωτιiγονοι '{Fι'τον~·c:; Τ!11' Ιπι1lιήλ πο11 Ι1οίοκονταν οε οι'>γ

χυηη. λι\γω των Οιιιμιiνιιιν κιιι των μιiΗων. ίι'Ιι:ιχναν κι:ίποια οψΗi

ί'Ιιη ιt/..η0ι.νψ: (!LJψTXF(αc:;. 

Το ι'Ιι ιtπρο Οι'μιι ήταν ιiτι η Οοηιτκπ•τικ1j t(\nj τιη• lιί(Ιωjλ ψΗν 

'\4 

'ff<. \FΊΟΥι'ΙΊΚΗ ΛΚΛf!Λ(';ι:Ι'-

οαφιίις ηΟι.κι\τερη από εκείνη οποιουδtjποτε ωλου γειτονικού λα

ού. Καταρχάς, ας tξtηiοουμε rν τιί.χπ το σημείο αυτιi. Οι πλΕΊΙ

τηίες τρει.ς διαλέξχι; Buωett, που δόθηκαν σrο Abercleen το 1891, 

ί'Ιεν rκδι)θηκαν ποτι: και ελriχι.ιπα οϊοι.χείυ διηιτιίΙζονται. ι:rιjμερα 

α;-τ' αυτές. Οι διαλέξεις αυτές αναφίρονταν σω rμψανή κοινri ση

μείιι ηνιiμειτη στην κοσμογονία τη; Γένεση; και την κοσμογονία 

των σημιτικιίJν λωδν. Η υποτιθέμενη ομοιότητα με την κοομογογία 

των Χαλι'Ίαίων Ωεωριjf!ηκε απιi τον Rol)crtson Srηith μεγιiλη υπερ

Ι1ολιj και ο ίΟιος κατίταξr τους ΒαΙΙυλιίJVιοιις μύθοιις πιο κοΥηi 

ιπους μιi0οι1ς των ιiγοιων εΟνιl"ιν απ' ότι σε εκείνου; του Ισραήλ. Ο 

φοινικικός θρύλος, απιSτην ιiλλη, μοιιiζει !'πιφανειακιi με την ΗΠο

ρία της Γένεσης. Οι ομοιότητεc, όμως, αι>τέc; χρησιμιύουν στο να 

ιtναbf(ξουν τις βαθι[ς ί'Ιιαφοριfς ιπο ι:πίπεδο του πνπiματος κω 

του νοήματος 

Οι φοινικικοί Ορύλοιψαν συνΟrΟrμι'νοι με μία cί.κρως ειδωλολατρική 

Ηει(ιρψ:rη του HHΎti. τοο ιινΗvιiΙcηιι• και τοη κιiομιη'. ΚαΗιίκ οι Ηuιi) .. οι 

ιη'Ιοι' ήταν :rτι-vιχQιJΙ: ι ψ ηΟικ(ι κι:νητρα. κηνfνας α;τ(\ τους πωτιη\; ΟΙ" ω•

τοί•ς δεν μ.:τοροιiοτ να φτιiσει οε ο:τυιαl'ιψωπ πνευμητικιj (J'ιi~ληψη τ οι• 

Η;;ίιη,_ ιη-,π Of κιί..cοια 1'·ψηλ1j ιniλληψη του ιι.."Ι:tJ'ιτι:(JΟΙ! οτιiχο1' η η, αν

Ορι,ίπσυ .. Η εξιjγηση της αντίΟεσψ: αυτήc (β(ί.σει των εβψt"ίκών ιδε"Jν 

για το Ηειi) Ι'ιεν jΊαψιίνει f μfνα. Α\j}Ιψιi f<ι:fίνιηιc .τ οι\ ;;:rτr](JΗΗΙμι':νοι 

ωτιi μια ληνΟωψ~'νη φιλοοοφiη τη~ ι\:rωκιiλΊ'ψη;. ΙLντψπω:τ((ουν την 

Παλαιι"ί ΔιαΟ1jκη ως το α.τοκορύφωμα των γινικιύν τάσεων των σημι

τι.κων Ηψμ1κ;;ιο'w. Αι,ττΊ Εiνηι μι ι ι ιiποψη :τιη• κατ' ~·μf Ο;,ν .-ιLJΟΧιiπη-ι 

ιιπιiτη ιιrλιΊη μου. Γίναι [Η α cίποψη. η οποία διν ι•ποιrτηρίrπιη αλλιi 

ο:τονομcΙ•ftω ttnιi τιc πoiJ,(~ κω λfnτιψf~Ιιι'c ιψοιιίτηπc ανιi.μ~οιι. 

ιrτις 1":[\(.Ηιικι'~ κω τι; ιιc)ωλολιποικι:; αφηγήοι"Ις :cιιι πλπιηψγlι·~. 

κα()ι,'ις ιiλrc ηυτέ; 111. ιrυγκεκσιμ{νες ιψοιι'i-τt]Πς αvιιΟεικνιiουν ενωνι'i

Π(.JΙL ΤΙ)V αντι:ΗΗΗ) ιrηι πνfι•μιιτικιi ι·πi.cfi'>o τt)\' πι ι ι ιιξιιΗΗ)!ιι·Ιιιιτη .. 

(Β!:ιk & Γ!ny-;t:ι): .~J(ι) 
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Αι•τά, λοιπόν. ι)σον αφοριi ιπην [ντονη αυτή κατωτεριiτητα της 

ΟρψJΚFίας των γειτόνων του Ισρωiλ, και των ειbωλολατρών Σημι

ηΛν. Όσο Ίια τη f)(ωη των π.δωλολιηρικι)JΥ ιrημιη.κι(JΥ fίρηοκΗιο'ιν. 

~:χει. bύο χαρακτηι:ιιστι.κά: μια πλούσια δαιμονυλιηία που προάγει 

το ιριSf\ο ιπι; κηοδι.~:ς των ηνΟριtι;των κυι μιη ιrι:ιtΟερή ανηκοι•φι

ιπική σχέση με το θu.:i της κοινιiτητι~ς. Οι δαίμιινες ι:ίνω το ;rιιωη)

γονο εκείνο ιποιχι:ίο που α..τωοοίπτει το Ιοραιjλ, ενι)ι η cπιιΟεριj, 

ηUικι] οχέοη με το Θrt:i ωτοτrλεί την αληθινή θρησκεία. 

υσο κι να αληΟcι•cι ιiτι ο ιiγ(.Jιος ιινΗιιοητος αιοfJιiνηω τον Ι"Ιtιιτιi τοιι 

πι:ιιικ1•κλωμι'νο ιι.·ηi nνnuίΙΙμηωυς κινbιiνου; που τους πριισbιΊΊει 

μορφές ωiιιατων ιj μυ<rrrΊιιιων cχΗuιίrν μc ι•πcιιιί.νΗρω;τιι δ·tiνιψη. δcν 

ιιληΗπic:ι ωιrnioo ιiτι. η Οιιψr..:ι·(Η f\ιωιtπω ι:πην :ιτροσ;τάΟηα καπιι

νrωμο{• των bυνcίμεων ιωτιiΝ. Απιi nc ηπαρχές τηc rι Ηιιησκfί<~. fχο

νταc Οιαχιιφιιπci ωτιi τη ιιαγι:ι·ιι κω τη μΗγγηνι·ι:ιι. ιι.··πυf11ΌνΟηκι· ιπ 

ιπ•γγι·ν!"ίς ΚΗΙ φ(ληυς :ιου μπυυει: f'lέf',rnα '{Lα κ(υωιο ι'iιcίιπημη νιι ι(

ναι ορ'{ισμένυι με του~ δικοι:•ς τοιJ~ ιινΗ(!ο"ητιηιc, :ωι• ιiμως iΗψιιμ;

νοιη· ανfκτικοι ;·κιιi; ι'ναντι των ι·χΟρu)ν του λιχοιi τους ιj των μιλιJιν 

της κοιν6rητιις πυυ έχοι•ν α;τΨπατrjοει .. Μιiνο εν κωριJι κοι.νωνικιΊc 

δι{iλιιΟΊ]C ... η μαγικ1j δΕωι<~ιιψονiα :π:οι• ΙΙιω(Cι:τιιι ιπον α;ιτλιi τοιiιω 1j 
ι ι;· πληι'ς οχι·ιΊωομ(νι·; γι ι ι τον καπι•νασμιi ξ:c'νων Οεών. παιιιι<ΙΙ.[υf

Η ιπη σq·αίψ~ Π]ζ ψι•λ;.τι.κτΊc τΊ ι% cfJνικιΊς Ηιιηοκ;·ίιις. Σ;· πιο ι·ι•νοι.

κοιic κωuωiς η Οιη1οκιΊ:α τη; ιrι•λή; ή του κριiωυ; bεν (χει τίποτιι κοι

νιi μι· ης το;τικέ; και τι; ξένεc bεισιbωμονίε~ Ιj με nc μιιγικ;:; πλι τι'c 

:ω υ ενδει.ομcνι•κ tJ;τιη•ιιψ.ιΊcι ιπο ιiτ<ΙfΗ1 \1 ιiγuιιι~ τοιiιι<ις. I I Οιιψr..:πΊι 
1\ι:ν ι·ίνω ιηιι ιιυUαί(_)rτη ΙJ""J.{ιτη του μεμονωμένου ανΗιιιiιπου μι μιιι 

ι•πιρψυσικιj bιiναμη, cίνιιι μι.ιι οχι'οη ιiλων των μc:λιiιν ]Jιιι; κοιν<iτrμιιc 

μc τrι διiνιι!ιη ι·JΙι.iνη π οι• ι'χπ ιιις ΚΙΥΙ{JtJΙιiιίΟΞ:ονα ωκαλιiτη; κοι.νιiπ] rιι;. 

{l\ιol{r.;ion ο( ι/ιι• .\"ι•ιιιι/ι'.\ · -~-~) 

Ι...:Cνω οηφι:c; ι\τι :.ιιπιi τη bεκαε rίιt του 1 Χ 1J0η επωιjμως bιαη•πωμι'

νη ηΙΙηj ι ί:τοιι•rι γι ι ι τη οχιΊτη των η Οι Γ)\• jι~· η1ν η_ιι•πι\γονη Ορψ τχιϊ:ιι 
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Οα ήταν ευπρόσδεκτη. Συνδιiαζε με [Πιτυχtj τί_)<i:το το νιfο ηΟικ<i 

ιδωλιομιi της Οξφ<iρι~ης μιο την ιιρχαίtt πποκάλι•ψη. Είναι προφα

νέc; ότι ο Robertson Sn1iLI1 είχε ενπλιίς ταχθεί με την ηΟική ερfλη

νι-ία της Οί_)ψJΚείιt;. Η ουμΒατ6τητη των ωrόψειδν του με εκείνες 

ποι• αναπτύχθηκαν ιπrιν Οξφιiρδη ατι!)ι:f\ωιiΊνπω. πιιραi"Ίει.γματι

κιi α:rό το γ~·γον6c; 6n όταν τον α;η'λυυαν απ6 την [δριl των L!Ιρηϊ.

κών Σπουbών στο Λ!Jι:rιlccn, του προοφfρΟηκε μια Οt:οη απι\ το 

Balliol. 

ΊΙταν πrπι:ωμι:νος ιiτι η υπιοροχtj της Ιlαλαιri; ΛωΗtjκης θα 

ι:iνη:'χε την πριiκληση 6σο έντονη και αν ήταν η rξονιιχιιπι.κή ι:πι

οτημονικtj ι:ρπJνιι. Κι αυτιi. i"Ίι.ιiτι μ.πιψιη.,σε να αποδείξει με nιν 

απαράμιλλη ευρl'μάθειά του ι.Ύη 6λες οι πρυηι)γονΕς ΟρηοκΕίες εκ

ψι_:ιιί.ζυι•ν κοινωνι.κ~:ς μοι_:ιφfςκαι. αξiες. Και εφtiηον η η!::Ιική υπερο

Χ1i των θρηοκευτικιίιν εννοιιtιν τ οΙ! Ιορωjλ ήταν ωπριί.νω ttμφι.οΒή

τηοης κω οι fννοι.ε; nt•τf; μfση στην πορεία nιc; ιιΠΟQίαc; είχι~ν 

παραχωρψπι τη θ[ση τοl!ς ι πα ιδηtιδη της χριιπιιινοιniνης κω. ιιιι

ηί. μ<' τη οεψι( του; είχαν μετακινηιJει: από τιc; καθολικέ; ο ε πψηε

ιπι~ντικ[ς μοριμ';, η ιξι·λικτικιj πιψείιι ψαν ξεκι:iΟηρη. Η επιιπή

μη, ε:rομένω:. bεν ερχόταν σε αντίθεση με το χρtt:πωνικιS καιJ1jκον 

ttλλιί. ήτιιν ιιυιηαιπι.κ6 ιmjοιγιιιi του. 

Από το σημείο αυτιi και πι'ρα οι ανιJρωπολιiγοι είχαν πτωμι

ιnι:ί ~'να ι~ιιοεπίλυτο cψιif\λημιι. Λι.ιiτι. ιiοΦtν τη μnγεlrt με 6ρους 

ε:Ξελικτικούς. ως κατfiλοι.πο. Καταοχιiς η μαγική τι:λι:τυι•ργία δπ 

ιαοπλεί μt'LJ<Κ: τη: λιηρε!ας του Θεού της κοινιiτηταc;. Κατcί. δεύ

πσον ΊΙ ηλι-τοιψγίιt ι:ίναι ι·κι·ίνη t] οποία 0Ειιιρι:ίτω ιiτι JτιψιiγΗ 

ιωτομιίτως ωrοτέλεσμα. Υπ6 μία έννοω η μαγrία tjτnν '/lH τους 

~Ιiσιιίυι•ς ιi.τι ο ΚαΟολικιιηιιiς για τοιJς I Ιροπιπιίνπς, ιtνοψτί ες 

δηλαb1j. μια τε/-.εηΨ(Ι'{tα 6νιΊ' νοrjμιηος. τιιν οποία οι ιηιμμιη'χο

νπ~ ιτ" ω•τή !JΗ•Ι[ΙΙ.ΙΙίιΗtν, ;.ιιηιi TtHi71.o ανιψΟ(i) .. ογο, ι\τι Jτιιψί.γει 
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από μόνη της αποτελέσματα χωρίς μια εσωτερική εμπειρία του 

Θεού. 

Ο Robertson Smith, στην πρόηη διάλεξή του, αντιπαραβά)),ει 

την ευφυή Καλβινιστική προσέγγιm1 με tll μαγιΛού τύπου μεταχεί

ιJι<"rη των ΙεuιίJν ΓιιαφιίJν απ() τους Ρωμι:ι:"ίκι)-Καθολι.κuύς, οι οπ.οίοι 

Ίέμισαν τη Βίβλο με δεισιδαιμονικές προσθ>jκες. Στην ίδια πρώτη 

του διάλεξη κατάφερε να γίνει πλήρως αντιληπτό το επιχείρημά 

του. «Η Κο.:Ηι>λι.ΛJi Εκκληηίη>•, Ί~Π<>οηlιιιξε ο Rohcrtson Smith: 

<< ••• είχε ηπιi την αρχι'j οχrΟιίν f'(Κ<ιτηλείψει την Απικπολική παρ(ιhο

ση Χω προβ(tλλονταc; μια αντίληψη του χριιπιανισμο1J, που συνοψίζε

ται σε μιΗ uπρά τύπων :που περι{χουν ηφηQημένες και αμετάβλητες 

αρχ{:.:;, η δωνοητική αποι'ωχ1l των οποι:ιιJV fΠrlQΧοιiσε γω νη διr:ψΟQ

φιδσει τι; ζωές των ανθρι6πων που δεν είχαν καμία εμπειρία προσω

:ηκής ιr,<F.σης: με το XQισni .. 

Η Αγία Γραφή, αντίθετα με την προσέγγιση των Καθολικ(δν, δεν 

είναι. «ένα Οεϊκι) φαινόμενο, μαγικά προικισμένο να διασώζει σε κιiΟε 

της γράμμα Βησαυρούc: πrοτης και γνrίJσης:.>> 

(Black & Chrystal: 126-7) 

Οι βιογρ<iφοι τσυ Rohcrt:-;on Smith υποστηρ{ζουν ότι η συσχέτιση 

ανάμεσα στη μαγεία και τον καθολικισμό tlταν μια έξυπνη κίYfJffil 

για να ωΟήσει τους αμετακίνητους Πιιοτε(π<iνη::; ηντιπ<iλους οε 

μια πιο Ηα:ρραλtα απ6 μέρους τους διανοητική ενασχόληση με τη 

Βίβλ.ο. Όποια και αν ήταν τα κίνητρα του Σκώτου αυτού λόγιου, 

παραμένει το ιιποι_>ικι'i γεγον6ς ιJτι η ουγκvι.τι.κ1Ί Η(Ιψ"Jκει.ολογία υι

οθι~τησε μια αρχαία σχισματική διαμάχη σχετικά με την αξία του 

τελετουργικού ιυπικού. 'l\iJρα, πλέον, ήρΟε το πλήρωμα του χρι)

νου να καταδειχτεf π< ι}; μι.tr (nη•αωθηματι.κή και προκατειλημμένη 

προσέγγιση της τελετουργίας έχει οδηγήσει την ανθρωπολο'(ία σε 

μία από τιc; πιο 6γονες Οεωvψη-:ι; της - μιιι (Πενή ενηοχω.ηοη [Η-: 
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την πίστη στη δραστιΛ6τητα των τελετουργιιi>ν. Αυτ6 θα αναπτυ

χθεί εκτενέστερα στο κεφάλαιο 4. Μολονότι ο Robertson Sωit11 εί

χε απόλυτο δίκιο να παρατηρήσει στην ιστορία του χριστιανισμού 

τη διαρΛώς :;ταρσίiσα ηiση ολίσΗηοης πuος μια καθαQri τυπικ1i και 

rργαλειακή χρήση της τελετουργίας, οι εξελικτικοί ισχυρισμοί του 

τον παραπλάνησαν δύο φορές. Η μαγική πρακτικτί, υπι) την ~ννοι.α 

της αυτομ<iτως δ(Ι<ΗΠικής τελποιψγίης, hεv είναι ml[tάδι πρ<•ηο

γονισμού. όπως υποσn1ρίζει βασιζόμενος στην αντίθεση που ο 

ίδιος έΟεσε ανάμεσα ιπη Ορησκεία των ΑποστιSλων και σε εκείνη 

του 1Jοτειιου καθολι.κι.ιηω1\ Ούτε αποτελεί προνόμιο των εξελιγ

μένων θρησκειών το υψηλό ηθικό περιεχόμενο, όπως ευελπιστώ 

να παρουσιάσω σε επ6μενα κεφάλ<.ιιιι. 

Η επιρροή που άσΛηιπ. ο Robertson Sωitl1 χωρίζεται σε δύο 

ρεύματα, ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποίησαν το έργο του 

οι Dιιrkhcim και Frazcr. Ο Durkh~in1 υιοθέτηοε τη βαοική θέση 

τιnj Robertson Sn1itl1 και οδ1iγησε τη συγκριτικ1l μελέτη των θρη

σκειών προς γόνιμες κατευΟύνσεις. Ο l<'raza, από την άλλη. υιοΟέ

τηοε τη δευτερειJουοης σημασίας θfση τΩυ ίδι.ου, οδηγcΔντας τη συ

γκριτικ>j θρησκεία σε αδιέξοδο. 

Ο Durkheim αναγνωρίζει το χ(Ι~ο:; του στο Robcrtson Smith 

!ΠΟ F:lementaιy Forms ο( Relir;ious ιψ (: 61). Σε ολόκληρο το βι

βλίο του αναπτύσσει την αρχική άποψη ότι οι πρωτόγονοι θεοί 

αποτελσί1ν ανα:;τ6ι"J:;ταοτο μέιJΟς της Κ<)ινι)τηηις, ι)τι. η μ(>ι_>{ρί τους 

εξηγεί επακριj)ιός τις λεπτομέρειΕς της δομ1lς της κοινόn1τας. στο 

όνομα tl]ς οποίας ασκούν tη δύναμή του; να τιμωρούν και. να αντα

μ}·ψουν. Στην ΠLΗιΗ6Ίονη ζωή: 

Η Ηρησκrίη αποτrλrίτ:ο ωτι:Ί μια σεrψi πρ(ιξεων χω. Π]('ημ<ίτων (τυπο

λατριών), η σωιπή επιτέλεση των ο;τοίων ήταν απαραίτητη ti ετr:ιθυμη-
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τtί για nι bιuυψιiλιοη της cι"iνοιιις των θειι'1ν ή γιη την rιποφογr] τη; ιψ

γής τους. Lτις πλετές, κάθc μέλος της κοινωνίας επιτελούσε το δικό 

του ρι)λο που τον καθόριζc η γέννησή του μέσα οτηv οι-...:;ογένcια και 

την κοινιiτητη, είτε η θέση που κατέληξε να έχει μέσα στην οικογένεια 

και την κοινότητα .. Η θρησκεία δεν υ;τήρχε για τη σωτηρία των ψυχι6ν 

αλλά για τη διαψύλιιξη -ι.u:ι την ευμ(iρεια της ιι.οινωνίας .. Ί"~νας άν

Ηρωπος γrννιόταν έχοντα; μία παγιωμένη (),({ση με ορισμt:νους θεούc: 

τόσο απλά όσο και μι: τους uυνtινΟριiJ:tους του. Η Ορησκείtt του, δη/ω

δή το κομμάτι της συμ.ιrριφοράς :;του προκαθοριζόταν απ6 τη (J,(έση 

του με τους θεούς, t]ταν απλά μια πτυχή του γενικού σχήματος συμ.ιε

ριq;ορ(ίς που επι[{αλλι)ταν από τη Οέση του ως μέλο11ς της κοινωνίας .. 

Η αρχαία θρψrι.εία δεν αποτελεί παρά ένα μέρος της γενικότερης 

,..Υ~l)ίVω\ιικtiς -~ciξης, η οποία αγκίιλιάζι:ι εξωου Οf.ού; κi.ίι ανΟριiJ:πους. 

Αυτ(i έγικι.ψε ο Robcrtson Smith (: 29-33). ΑλλΛ πέι?ο: απιS τις δια

φορές m:o ύφος και τη χρ1Ίση του αόριστου χρόνου θα μπορούσαν 

να είχαν γραφτεί από τον Durkheim. 

Μπο{_)(ίJ νη κ<πανοήσω κηλύπuη -τ:ον Durkhcim μέσα ηπ<) το 

δι{ιλογο που είχε με τους Άγγλους. όπως είχε αναφέρει και ο Talcott 

Parsons (1960). Τον Durkhcim απασχολC1ύσε ένα συγκεκριμένο 

πρ6βλημα σχετικά με την κοινωνική απαιπίωση, που προι'κυψε 

από τις αδυναμίες: της αγγλικι]ς πολιτικι]ς φιλοσοφίας και ειδικά 

στην πcvίπτωοη του Hcrbcrt Sρcnccr. Δεν μποvοιJοε ν(t υπο(m1vί

ξπ την ωφελιμιcπικ1i θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη 

της κοινωνίας εξαρτιόταν από την ψυχολογία του ατόμου. Ο Dιιrk

hcim Ηέληοε νο hείξt-:ι. <)τι. χιiτι. <iλλο ήτιtν ηναγΥ.:(tίο για να κητη

νοηθεί σωmά η φύση τη; tωινωνίας: μια από χοινού δέσμευση σε 

ένα χοινό σύνολο αξιών, μια συλλογική συνείδηση. Την ίδια στιγ

μή, (tΧ()μη {ν ας Γ6.λλος, ο Gnst:ιν lc Ron ( 1841-1 93Ί ), έθετε ως οτ6-

χο την αναθεώρηση της επικρατούσας παράδοση::; του Bentham. 

Ιlροχ{δρηιπ ανιι.πτύοσοντ(t; μιο Οεωρί(t της ψυχολογίας του 
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6χλου, από την οποία φαίνετω. να έχει επηρεαστεί και ο Durkheim. 

Μπορεί να συγκρίνει κανείς n1ν εξ1]γηση που δίνει ο Dnrkheim 

για τη αυγκινησιακ1l δύναμη των τοτεμικών τελετών (: 241) με την 

ι-:ξήγηm1 του Le Bon για το επηρεαστικό. συναισΗημ(tτιχά άγριο ή 

ηρωικό «Πνε1iμα του όχλου». Αλλά για να :τε ίσε ι τους Άγγλους 6τι 

οψiλλουν ο Dυrkheim είχε στη διάθεmΊ του ένα καλί'tει_>ο μέσο. το 

ι~ργο ενός άλλου ΆγγλοιJ. 

Ο Dιιrkhcjm υιοθέn1σε καθ' ολοκληρ[αν τον ορισμό του Ro

bcrtson Smitl1 για την πρωτι>γοvη θρησκεία ω; την καΗιερ{ι)μέvη 

εκείνη «εκκλησία)> η οποία εκφράζει τις αξίες της κοινότητας. Υιο

Οέτησε, cπfο11ς, αναvrίρρητα την (iπσψη του Rober-tson Smith για 

τι; τελετές εκείνες που δεν ήτην μέρος της λατρείας των flε<ι'>ν τη; 

κοινότητα;. Τον ακολούθησε προσδίδοντας (Πι.ς τελετές αυτές τον 

6ρο «μαγεία>~ και όρισε τη μαγεία κηι τους μάγους ως δοξαοίες. 

πρακτικές και πρόσωπα που δεν λειτουργούν tJτo ι-:οω-τ:ερικό της 

θρησκευτική:; κοι.νότητας της «εκκλησίας» και συχνά δρουν εχΟρι

κιi προς αυτήν. Στα χνάρια του Robeι-tson Sωith, και ίσιι.>; και του 

Fι-azel" (του οποίοι' οι πρ<ι'rωι τόμοι του (;olden Bough είχαν 1iδη 

δημοσιευτεί 6ταν το Elenιentωy Jι'σnn.~ o.f" Relίgioι.t!>' Life εκδόΟφη: 

το 1912), παραδέχτηκε <>ΤL\>1μμγμ~ές πλεrοuργίεςήταν μια μορφti 

πρωtό'(ονης υγιειν1Ίς: 

Τα πράγμrιτη ποu ο μάγος ;τροτείνrι να μένουν ξεχωριιπά είναι ε-ι..εί

να τu οποία, λόγω των χ(φακτηιJωτικιiJν τσυς ιδιοτήτων, ()εν γίνεται 

να αναμι'(V'ίiuνται και να έρχονται σε Fπαψrί μεταξύ τους χωρίς κι:νδlι

νο ... Χρ1iσιμα γνοηη-...:;ά: οι πρ<ίrrες μορφέ::; <::ι.οτα-ιοψίiσεων οτο χιl>ρο 

της υγιeιvής -...:;αι της ιατρι-...:;ψ:. 

(: 33R) 

Συνεπιό~ η διάκριση ο:νάμrσα στη μόλυνση κcι.ι την αληθιν1i θρη-
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σκεία επιβεβιιιι()θηκε. Οι κανόνες που αφορούν σιη μιαρότητα 

ήταν fΥ.τός του βασικού φάσματος των ενδιαφερ6ντων του. Δεν 

τους έδωσε μεγαλύτερη σημασία: απ' 6τι ο Robertson Smith. 

Οποιοσδήποτε, ι)μως, αυθαίρετος περιορισμός του αντικειμέ

νου μελέτης φέρνει το μελετηη] σε δύιτ..ι:ολη θc:ση. Ο Durkheiιn 

κρατιi':ιντα:; σε απ(Jιπαοη τη μια κατηγορία διαχωρισμών που αντι

μετώπιζε ως Π(_)ωτι)γονη μορψ1i υγιεινψ; από μια άλλη κι.ι..τηγιψία 

που ανήκε. ·...ιατά τον ίδιο. σrην πρωτι)γονη θρησκεία, στην ουσία 

υπονόμευσε το δι.κι) του ιψισμ6 για τη θρησκεία. Στα πρώτα του 

κεψiλαια ουνοψ{ζει και απορρίπτει. τους μη-ικανο:τοιητι.κούς ορι

σμούς της θρησκείας. Απορvί:;τπι κ<Χ.Ηε προσπάθεια να οριστεί η 

θρησκεία με β<"t:cn1 τι; ι:-:ννοιες του μυστηρίου και του δέους, κα(1ιδς 

επίιrης κηι τον ορισμό του Tylor για τη Ορηοκεία ως την ;τ;ίmη σε 

mιευματικά όντα. Lυνεχίζει υιοθετιδντα.ς δύο κριτήρια που υποΟέ

τει ότι τελικιi ιn.ψπ(πτουν: το πρώτο, το είδαμε. !Ξίνuι η συλλογική 

οuγfiνωση των ανθρώπων για τη λατρείιι. της κοινότητας και το 

δεύτερο είναι ο διαχωuιομ6ςτου ιερού από το κοσμικό. Το ιερό ~ί

ναι το αντικε(μενο της λατρείας της κοινότητας και μπιψ[( να 

προσδιοριστεί μέσα από κανόνες που εκφράζουν ουσιαστικά το 

μολυσματικό του χ<φακτήρα. 

Εμμι~νοντας σε μια πλήρη ρήξη ανάμεσα ιπη οφπίuα. του ι.εροι:i 

και. στη σφαίρα του κοσμικσύ, nν6.μfοα ιπην κοσμι·..ιti και 111 θρη

σκευτι.Λή <n.ψπε(_)ιψψά, ο Dnrkheiω δεν ακολουΟεί τα f)ήμιι.τιι. το1, 

Rohcrtson Snιith. Καθότι ο τελευταίος υιοθ{τησε την αντίθετη 

άποψη και επέμενε(: 29 κ. ε.) ()τι. «δεν υπάρχει διαχωρισμός ανά

μεσα στη oφn({_)fl της θρησκείας και τη:; ·...ιανονιχtiς ζωής». Η κηθο

λι.χή αντίθεση ανάμεσα στο ιερι) κnι το }ι'.οομικι5 φαίνεται να υπΊjρ

ξε αναγκαίο βΊ]μα οτη Ηεωρία του Dnrkheiπι για την κοινωνική 

απαρτίωοη. F.:ξέφραζε την αγrίΟεση ανάμεσα στο <"iτομο και την 
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κοινωνία. Η κοινωνική συνείδηση προβαλλόταν πέvn και π<iνω 

απι) το άτομο-μέλος της κοινωνίας σε χ.<iτι εντF:λtί>ς έτερο, εξωτερι

κό και ιδιαιτέρως ισΧ'ψ6. Κατά συνέπεια, ο Dur-kheim επιμένει 

6τι οι καν<)νες του διαχωρισμού χαρακτηρίζουν το ιεuιi. που είναι 

το διαμετρικά αντίΟετο του κοσμικιηJ. Στη συνέχεια, μέσα α;;τό όλο 

το επιχείuημ<i του, αναζητά το λόγο για τον οποίο το ιερ6 θα πu{

πει να είναι μολυσματικό. Στο ερώtΊ]μα αυτό απιι.νηi με αναφορά 

στην πλασματική. αφαιρετική φύση τιι)ν θρησκευτικών οντοτήτων. 

Πρόκειται απλιδς για ιδέες που απορρέουν από Ώ]ν εμπειρία της 

κοινωνίας, για συλλογικές ιδέες :του προβιiλλονται προς τα έξω, 

απλές εκφράσεις ηΗικής. Επομένως, δεν έχουν κάποιο σταθερό, 

ολικ6 σημε(ο ανηφοράς. Ακόμη και τα είδωλα των fJεών είναι ηπΝJις 

τα υλικά εμβλήματα των άυλων δυνάμεων, οι ο;τ;οίες προκύπτουν 

μέσα από τις κοινωνικές διαδικασίες. Επομένως~ οι θρησκευτικές 

οντ6τητες είναι δίχως ρίζες, ρευστές, επιρρεπείς οτη δι6.χυοη και 

τη μέθεξη με άλλες εμπειρίες. Κινδυνε1Jουν από τη φύm1 του:; να 

χάσουν ανιi Π<iοα στιγμή το διακριτό και υποχρεωτικό χαραχτήρα 

τcη!ς. Το ιερό πρέπει να προφυλάσσεται διαρκ<i"ι:; με α.πιι.γιψεύσι:::ις. 

Το ιερό πρέπει πάντα να ιι.ντιμετωπίζεται ως μολυσματικό, διότι 

οποιαδJiποτε υχέση μr αυτό εκφράζεται υποχρεωτικ(i μέοα απιJ 

τr λι:::τουργίες διαχωρισμού και οριοΟέτηοης, Ηλλ6. ΚfΗ μέσα από 

πεποιθήσεις :;του αψοvοUν ιπιιν κίνδι1νο παραβίασης απα~tορευμέ

νων (ψίων. 

Υπftρχει ωστόσο μια μικρή δυσκολfα οτην πuοσέγγιση αυηi: 

εάν το ιερό χα.ρακτηuτ~εr.αι ππι) το μολυσματικό του χαρακτήρα. 

σε τι. <'Ίι.αφ[ρει τότε από τη μη-ιερti μα'(εία, που έχει το (δι ο χα.ψι.

κτηριστικό; Ποια είναι η χατ<iστηιnl ιωτοι! του ι.iλλου είδους της 

μολυσματικής ιδι.δτητιις που δεν προκύπτει από την κοινωνιχ:r) δια

hι.καοία; Γιατί στις μαγικέc; δοξασίες δίνοιψι:: τον <>uo πuωτ6γοvη 
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υγιεινή και όχι πρωτόγονη θρησκεία; Τα προj)λήμιπα αυτά δεν εν

διέφεραν τον Durkhcίm. ΑκολούΟησε το Robertson Smith οτην 

απόσπαση της μα~ιείας από την ηθι,κή και τη Ορησκεία, κληροδο

ηίJντης μας μια συγκεχυμένη εικόνα σχετικά με τις ι.δt-:ες γύρω από 

τη μαγεία. Απι) τότε οι λ6γιοι ψ<iχνουν απελπισμένα για έναν ιχα

ν<>Π<>ιητικό ορισμό για τις μαγικές δοξασίες γι<ι. vn διερευνήσουν 

στη συνέχπα τη νοοτροπία των ανθριόπων εκείνων Jτου ωι.ολου

θούσαν αυτές τις δοξασίες. 

Τιi>ρα, πλέον, είναι εύκολο να διcι.πιιπuΊοπ κανείς 6τι ο Ωιιik

heiιn m1νηγιψοιJοε υπέρ μια:; άΛρως ολοπαγούς θΗόρψnΊ; της 

κοινωνικιiς κοινότητας. Θα πρέπει ν<ι. ξεχινήσοuμε αναγνωρίζο

ντας 6τι η Λοινοτιχ1] ζωιl είναι μια πολύ πιο ιn)νflπη εμπειvία απ· 

όσο ο ίδιος πίιπευε. Εν <ΗJνεχεία παρατηρούμε ότι η (ι.ποψη του 

Durklιeim για την τελετουργία ως (J·ύμβολο των χοινωνικ(1Jν διαδι

καοιιδν, μπορεί να επεχταΟεί ώστε να mψ.περιλήβει και τα διJο εί

δη πίστης σrη μ6λυνση, τη Αιιηοκευτιχή χαι τη μαγική. Εάν rίχr δι.

αισΟανΟεί ότι αναλύοντας μια τελετουργία 6λοι οι κανιiνες, που 

cι.ποκαλούοε κο.:ν6νες υγιεινής, ενέχουν κοινωνικό m1μβολι.ομ<J, τ6-

τε πιθανώς να είχε cι.πορρίψει με πΨ.ολία την κατηγορία της μαγεί

ας. Στο Ηέμα αυτό Οα επιστρέψω. Για να το αναπτύξουμε. <iμως, Οα 

πρέπει να ",.ι;αθαρίσ<ηJμε πvιίJτιι.: το το:τίο από ένα άλλο σύνολο JτQ<)

καταλtlψεων, που προέρχονται και π<ίλι απιJ το Robertson Sn1itl1. 

Ο Frazcr δεν ενδιαφερόταν για τις κοινωνικές επι.πτιι'κJt-ϊ.ς του 

έργου του Rohenson Smith. Πιι(iγματι φαίνεται να μην έχει δείξει 

χανένας; σχεδόν ενδιαφέρον για το κυρίως Ηέμιι. του έργου του. 

Λντ' αυτού επικεντψί>Ο'ηχε στη μαγεία, καπ:iλοιπο που ο Rohcrt

son Sn1itlι rίχr παρrμJτιπτιiντως αποχλείσει από τον ορισμό της 

πιιο.:γματικrίς Ορησκείας. Έδειξε ότι. οι μαγικt-'ς δοξιωfες :;ηι.ρου

σίαζα.ν Χ<'f.ποι.ες Κ<1.'νονικ6τητες οι οποίες θα μπορούσαν ν(ι: Υ.ητη-
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γοριοποιηΟούν. Μια λεπτομερt]ς μελέτη έδειξε ότι η μαγεία απο

πλοι'iσε κ<ίτι. :t<φ<ι.π<iνω απιi απλούς κανόνες αποφυγψ:; μιας σκο

τεινtiς μόλυνσης. Κάποιες πράξεις μαγείας στ<.Sχευαν οτην ιι.π6χτη

<frJ ωφελημάτων και άλλες στην αποτροπιl του κακού. Επομένως, το 

πεδίο της συμπεριφορ<iς που ο Robcrtson Smith ονιSμασε <<δεισι

δαιμονία» περιείχε κάτι περισσότερο από τους χαν6νες αποφυγής 

της μιαρ6τητας. Η μόλυνση ωστόσο φαινόταν να αποτελεί μία από 

τις κατευθυντ~Ίριες αρχές του πεδίου αυτού. Η άλλη αρχή ήταν η 

δο~ασία σχετιχά με τη μεταφορά ιδιοτήτων μέσω της συμπάθεια; 

·ή της ομοι.ι)τητης. ΣιJμφωνα με του:; aποκαλούμενους ως «κανόνες 

της μαγείας», ο μCιγος μπορεί να επι.φ~:~ρει μιη αλλαγΊl ιπη γεγονό

τη είτε διαμέσου μιας μιμητικψ; πράξης είτε θέτοντας σε λειτουρ

γία τις μεταδοτικt-:ς δυν(ι.μεις. '()ταν ο Frazer τελείωσε την έρευνά 

του γύρω από τη μαγεία ουσιαστικά δεν είχε κάνει τίποτα π<φαπιi

νω απιJ το να κuτονομάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα 

πράγμα μπορεί να συμf1ολι~π κ<iτι <iλλο. Ε<iν δεν είχε πεισΟεί ότι 

οι άγριοι σκέφτονται με ε-ντελιδς διαφορετικό τρόπο απ<5 εμciς. 

μπ<ψεί κ<ι.ι να {μενε ικηνοποιημένο; με τη θεώρηση της μαγείας 

ως συμβολικής δράση; και τίποτα περιοοtiτευο. (>-<)α μπορσύσε τότε 

να είχε συνεργα.ι1tεί με τον Durkheim και τ11 γαλλιιι.ή Κοινωνιολο

γικ-ή Σχολή και ο δι.<iλογος ην<iμεσα (Jτα δ-ί10 ά;..cρα της Μάγχης θα 

είχε αποβεί πιο καρποφόρος για την αγγλική ιr...ι:{ψη του I IJ-il.' αιι6-

νιι.. Α vτί για αuni, επεξεργάστηχε πρόχειρα του; εξελικτικούς 

ισχυρισμούς που διαφαίνονταν οτο έuγο του Robertson Sπιith και 

προσδιόρισε τρία στάδια ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτιιψ.<ηJ. 

Η μαγεία ιιποτελοιJοε το πριίηο ιτrάδιο, η θρησκεία το δε'ίvtερο, 

η επισττlμη το τρίτο. Το επιχείρημci τ01~ ΗναπτιJοοεται βάσει ενό; 

είδους Χεγκελιαντ]ς διαλεκτικtlς, αφού η μα'(εία, θεωρσίi~Η'νη ω; 

πρωτόγονη r.πι.οτήμη, είχc ηττηθεί απιi την ίδια της την ανεπάρ-
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κεια. Στη μαγεία ήρθε να προστεΟεί η θρησκεία, ένα είδος ιεΙJατι.

κψ; και πολιτικής απάτης. Απ<J τη θέση της μαγείας αναδύθηκε η 

αντίθεση, η θρησκεία, και η σύνθεση*, η σύγχuονη αποτελεσματικtl 

επιστήμη η οποία αντικατέστησε Τ<iσο τη μαγεία όσο και τη θρη

σ-...cεία. Η ανάλυση αυτή, πιοτή στο συρμό της εποχής, ήταν ωστόσο 

ατεκμηρίιοτη. Το εξελικτικό ΙΥ,(ήμα του Frazer βασιζόταν μtiνι)ν <Jf 

Κ((ΠΟιους άκριτους ισχυρισμσύς ιSπως rίχαν προκύψει απ() τις κα

θημερινές συζητήσεις του καιυού του. Ένα; τέτοιος ισχυρισμός 

ήταν ότι η ηΟική εκλέπτυνση αποτελεί σημάδι ανώτερου πολιτι.

σμού. ~Ι:Ξ.να; (iλλος ισχυρισμός του ήταν ότι η μαγεία δεν c:χει. καμία 

σχέοη με την ηθική 1] τη Η[JψJΚrία. Πάνω στη β<iοη αυηi κατασκεύ

ασε μια εικόνα των aρχέγονων προγ6νων μας με. τη σκέψη τους να 

κυριαρχείται από τη μαγεία. Γι' αυτούς, το σtiμπαν λειτουργούσε. 

μέσω aπρόσωπων, μηχανιmικών αρχών. Αναζητιδντας το σωστ6 

τρόπο για να το ελέγξουν, κατέληξαν (Jf. κάποιες ορΟέ:; αρχfς, η 

συγκεχυμένη όμως πνευματική τους κατάστασr}, τοιJς οδήγησε να 

πι.ιnέψουν ότι οι λέξεις και τα σημεία μποι_J<>ύσαν να χρησψΟΠ()ιη

θοίtV ως εργαλεία. Ι-1 μαγεία Πι_Jοήλθε από την ανικαν<Υτητα του 

πράηου ανθρώπου να διακι_Jίνει ανάμεσα στους δικούς του υποκει

μενικούς συνειρμούς και την αντικειμενικ1i εξωτερική ΠQ<tγματι

κότητα. Η χαταγωγ1Ί της μαγείας 1iταν βασισμένη οι-: ένα λάθο;. 

Δεν υπ1iρχε καμία αμφιβολία για αυτό, ο (ίγριος 1Ίταν ένας εύπι

στος ανόητο;. 
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LΊινεπcδς οι τελετουργίες που λάμβαναν χu'>ρα οε πσλλιi μέρη για να 

επισπεύσουν την αναχώρηση τοιι χει.μιύνα 1l για να αναστείληυν την 
απομιiχρυνση του χηλο-ι.αιριuύ, υπό μια έννοια α:;τοτελούσαν μια 

προσ:;τάi-!εια δημιουργίας του χΩομου ιι:τ6την αρχtj. «να ξανwτλαοτε( 

πω "Ι.οντ(t στις j)r:ι(}ιlτcρες ε;τιθυμίcc: μr:ιςι>. 12ιiν 6μως βάλουμε τοος 
----
* Στοπρωηiτιιπο. "(ίνrται η zρήοη των 6uων: απιίtlιι:8ί~-. ~:νηt/ιe.ςί.~. (Σ.ι.Μ.) 

'ΓΕΛΕΠJΥΡΠΚΗ ΛΚΛΘΛΡΣΙΑ 

cuυτιηJς μας στη Ηέση των παλαιότερων ιτοφι\JV οι οποίοι μηχανεύτη

καν τόσο αδ·ύναμα μέσα για την επίτευξη ενός τόσο μεγάλου στι)χου, 

θα πρέπει να απηλλαγοιJμε από τις σύγχρογες αντιλήψεις μας σχετικά 

με την απcραντοm5νη του Σύμπαντος κω τη μικρότητα και ασημαντό

τητα της θέσης :;του κατέχει ο άνi-!ρωπος μέσα σ' αυτό .. Για τον άγριο, 

τα βοuν(t που σχηματίζουν τον οραη) uρίζοντα και η Ηάλασσα πσυ 

α;τλί6νcται για να τον uι1'Vuντrjσει, αποτrλούν το τέλος του κ6σμοu. 

Ποτέ δεν :τεQΠ(ηησε πέρα από τα στενά αυτίι όρια ... Σπάνια σχ.έcρτε

τω για το μέλλον r.αι για το πuρελθ6ν, ξέρει μόνον αιrrCt που έχουν με

ταδοθεί από mόμα σε στιiμα από τους άγριους προγόνους του. Το να 

φανταστεί, επομένως, ότι ένας χ6σμος έτσι οριοΗετημένο:; στο χώρο 

και το χρόνο είχε δημωυργηΟF.ί rιπι:i τι:; προσπάθειες ή απιi τη βούλη

ση μως οντιiτηηις σαν τον ίδιο, δεν είναι χιiτι που του φαίνεται απί

ιπευτο και μπορεί χωρίς μεγάλrι δυοχολία να φανταστεί ότι χαι ο ίbιος 

μ.--τορεί κάΟε χρcίνο να ε::πιναλαμβάνει το έργο της διιμιοιψγίας μέσα 

απιi τι; μαγείες και τις επωδές του. 

(Πιe 8pίrίι\· r~{ιiH' (.'οπι and Jt'ifd. Π. σελ.109) 

Είναι δύοκολο να συγχωρtlσουμε το Fπιzcr για την αδιαφορία και 

τη φανερ1i περιφρι)νη<rή του α:.τέναντι στην πρωτό'{ονη Χοινωνία. 

Το τελευταίο κεφάλαιο τού βιβλίου του "Ταμ;τοιi και οι κίνδυνοι 

της Ψυχ,iς" ι~χει τίτλο ''1Ό χρέοc; μας mους Λγρι.ους". ΙΙιΟανόν να 

είχε εισαχθεί ως απ{ιντηοη <Πις επιστολές από ανα.γν{ίκπες που 

ηηι ζητσύσαν να αναγνωρίσει τη οοφία και το φιλοσοφικό βάθος 

των πρωτόγονων πολιτισμών που γν(ι)ριζαν οι ίδιοι. Στις υποσημει

ιί>ιJεις του Fr;:ιzer βρίσ'.{Cι χ<tνεί; χρήσιμα αποσ::τ:Cωματα αυτής της 

αλληλιηψιιιr;ίας. δεν κατορθώνει 6μως νη πuοσαρμόσει τις διχές 

του προχατειλλημ{νf'ς ιιπιSψει; (i)στε να τα λάβr.ι υπ' 6ψη του. 'ΙΌ 

κεφάλαιο αυτό σκόπευε να αποτίοει ψ()ρο τιμtlς σrην πρωτ<.)γονη 

φιλοσοφί<l, καΗιδς όμως ο Frazeι- δεν μπορΟ'ι)οι-: να αιτιολογήσει 

τον όποιο σεβασ1ι6 α::τ:ι:ναντι (Πις ίδιε; ιδέες. τι; ο:τοίΕς οτο παρελ-
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ΚΛΘΑΡΟΗΠΆ ΚΑΙ ΚΙΝΔ YNUL 

θ6ν ε(χι: στο έπακρο περιγράψει ως παιhαριώδεις, ο φόρος τιμι]ς 

δεν ήταν τίποτα παραπ<iνω από μια ρητορικ1Ί έκφραση σεβασμιηJ. 

Δύσκολα βρίσκει κανείς τέτοιο δείγμα πομπιί)δους ιn.1γκατάβασης: 

Σε τελική ανάλυση, οι ομοιότητές μας με τον άγριο παρrψf:νουν πολύ 

ΠεQισσότερες από τιι;: δω:φορές ... ΙΞξάλλuυ. αυτό που ονομάζουμr 

αλψ}εια δεν εί'ναι παρά η υπόθεση που Ηεωρούμε πιο αποτελεσματι

κή. Συνσψίζοντας, ηυνε:;π!1ς, τις γνώμες "Ι.uι τις πρακτι"Ι.ές τραχύτιρων 

rποχr!Ν και ιρυλιiηr καλά θα κάνουμε να δο1Jμε με επιεί·ι.εια τα λάθη 

τους ως αναπΩφιουκτα ολισΟ1lματα που έλαβαν χιδρα κατά την αναζrί

τηιτη της αλήθειας.. 

Ο fi"azer είχε τους επικριτές του, οι οποίοι είχαν προσελκιJοει. την 

προσοχή κατά την εποχ1i εκείνη. Στην Αγγλί.α.., όμως, χωρίς καμία 

αμφιβολία, ο F'razer Οριιiμι)ευσε. Άλλωστε, ακόμη και σήμερα δεν 

εξακολουθεί να πουλάει η συντομευμένη έκδοοη του Χρυσοιi 

Κ.λιίJνου; Δεν παραδίδονται τακτικιi οι δι.αλέξεις προς τιμήν του 

Frazer (Γνωσηl ως Fruzcr Memoiial Lectιιre); Εν μέρει ήτιιν ιιυτή 

η απλο'ίχιJnτr:<.-ι των απόψεων του, εν μέρει η ακούραστη ενέργεια 

με την οποία εξέδιδε τον ένα niμo μετιi τον άλλο, πάνω από όλα 

όμως ήταν το πομπ<(Jδες και σαγηνευτικό ύφος της γριιφής του, που 

οδ1iγηοε στην τόσο μεγάλη διάδοση του έργου του. Σχεδόν σε κά

θε μελέτη αρχαίων πολιτιομιίJν είναι βέβαιο ότι θα βρει Χανείς συ

νεχείς αναψΟ(Η-:ς ιπον πρωτογονισμό και στο χαριι.κτηρr.οτικ6 του 

γνιiψιομα, δηλαδή τη μαγιχή μη-ηΟιχJl δεισιδαιμονία. 

Ας πάρουμε γιη πιψιiδει.γμα τον Cassirei", αναφερόμενο οτο 

Ζωροαιπuωμ6 και θα αναγνωρίσουμε τα Βέματα που αναπniσσο

ντηr. και στο Χρυσό Κλώνο: 
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Ακόμη και η φύση απα:-'.τά νέα μnρφή, αψυίi δεν γίνεται αντιληπnj πα

ρά μέοα απι'i τον κιιΟρ~~:;ττη της ηθικής ζωής. I Ι φίiση ... γίνεται ιtvτιλη-

ΤΣΛΕΙ'UΥ~ΙΊΚΗ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ 

πτή ως η σφαίρα του νόμου και της νομιμότητας. Στην ΖωρuαιπριΧ1i 

θρησκεία η φύση περιγράι:ρε.ται με την έννοια Asha. Η Asl1a είναι η 

σοφία Πjς φίiσης :.του αντανακλά τη σοq::ία του δημιουργού της, του 

Ahuι·a Mazda, του ((σοφού Κυρίου)>. Aιmi η παγκόσμια, αιώνια, rαα

ράβατη τάξη -ι.υβερνιi τον ΧιirψΩ και καΗορίζει όλα τα μεμονωμένα 

γεγονότα.: την :.τnρεία του ήλιου, του φεγγαριού r.αι των άιπψιJν, την 

ανάπτυξη των φυτιδν και τω'\1 ζώων, την κατε·ύΟυνση των πνέμf•lΥ r.αι 

των σύννεφων. 'Ο λα πυrά διατηρούγrαι "Ι.αι :;τροσrατεύονται, όχι α:πό 

α..--τλές φυσιΧές δυνάμεις αλλά από τη δι:iναμη του Καλοι) .. το ηΗικΩ 

νόημα έχει αντικαταστήσει και. ι:οκτnπfσει το μαγι-ι..όνόημα 

(1944: 100) 

Ή εξετάζοντας μια πιο πρόσφατη πηγιl π<iνω οτο ίδιο αντικείμε

νο, ί)λ}:πουμε τον καΟηγητή Zaehner να σημειιδνει ;τερίλυπα 6τι 

ακόμη και τα λιγότερο ΠQοβλημο.:τικά Ζωροαστρικά κείμενα 

ασχολούνται μονάχα με κανόνες καθαρότητας και ιnJνεπιί)ς δεν 

παρουσι.<iζιη_ΙV ενδιαι.μέρον: 

.. μι)νο στο Viveνdat, με τις ζοφερές εντολές σχετικά με την τελετουρ

γική καθαρότητα και με την α.-ταρίΟμηοη απίθανων τιμωρω)ν για γε

λοία αbι-ι.ψtατα, μποQΟΊ)ν οι μεταφραστές να δείξουν μια ανεκni κα

τανΩηση του -ι..ειμένου. 

(: 25-6) 

Κάπως έτσι οπωσδήποτε θα ιη~νελιiμΒηνε αυτο-ύ του είδους τους 

χιtν6νες ο Robertson Snιith. Μ;;τορούμε, όμως. να εfμηοτε β{f)αιοι 

ότι έχουμε καλύψει. -r:o θ{μι_ι: εβδομt]ντα χρόνια αργότερα; 

2:τις μελέτες της Παλαιάς Διαθήκης είνιιι δωδεδομένη η άπο

ψη 6-ι:ι οι Πl"ωτιiγονοι άνΟρωποι χρησιμοποιούν τις τι:λετ{ς μηγιχιi, 

με έναν δηλαδtl μηχανι.κι), ηyγηλι-:ιακιi τρ6πο. «Στο πρι6ιμο Ισραήλ, 

ι.Jοον αφορά στο Οεό, σπάνια υπCtρχει. η δι.ιiΥ.l"Ι-<111 ον<iμΕοη σε αυτό 
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που ονομάζουμε εκυιJσια και ακrnJσια αμαρτία» (Osterley & Βοχ). 

«Γι.π τους Εβραίους του Sου αlλδνα π.Χ.>~, γράφει ο καθηγητής 

James, «η εξιλέωση ήταν απλά μια μηχανι.στικ1i διαδικασία που 

περιοριζόταν ιπην απ6πλυση της υλικής ακαθαρσίας» (1938). Η 

ιστορία των Ισραηλιτών παρουσιάζεται μερικές φορές ως μ<1:χη 

ανάμεσα στους πuοφήη-:ς και τους ανθρcδπους και ενώ οι μεν 

απα.ιτούου:ν την f.(Jωτερι.κή ένωση με το Θεό, οι δε ήταν εκτεΟειμέ

νοι ανά πάσα στιγμti στον κίνδυνο να ξανακυλήσουν στην πρωτό

γονη κατάσταση μηγείις, στην οποία ήταν ιδιαίτερα επιρρεπεί:;:: 

()ταν βρίσκονταν σε επαφή με άλλους πιο πρωτόγονους πολιτι

σμού:;. Το παράδοξο είναι ότι με τη οιjνταξη τιnt Τερατικσύ Κcδδι

χα η κατάσταοη αυτή της μαγείας φάνηκε τελικ{ι να υπερισχύει. 

Ε<iν ονομάζαμε μαγεία την πίστη στη δραστική δ·ύνο.μη της ιεvοπ

λεστίας κατά τις ύστερες, αλλfi και κιιτ6: τι:; αρχικές της εκφάνσεις, 

τότε Βα χαν6ταν η χρησιμόn1τα της μαγείας ως μονάδας μέτρησης 

του πρωτογονισμού. Θα περίμενε κανείς tSτι η λέξη ω_Ιτli Αα εξα

λείφονταν από τις μελέη:; t11ς Πιιλαι.(iς Διαθ1iκη;. Παραμένει ζω

ντηνή, 6μως, μαζί με το Ταμπού και το μάνιι, για να δώσει έμψιωη 

στη διαφορετικότητα της εμπειρίας της ιοριι.ηλίτικης θρησκείας σε 

αντίΟεση με τη σημιηκ1i ειδωλολατρία. Ο Eicl1rodt χρησιμοποιεί 

ιδιαίτερα r.λεύθερα τους όρους αυτούς (σελ. 43Χ, 453): 
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Ί--Ιδη έχει γίνει λύγος για τη μαγική ενέργεια :.του α.ποδίδrται mις βα

βυλιδνιες ιερmελrm:ίrς και m:ις επrι1δές εξιλ~ωσης και αυτό φαίνεται 

ξεχάΟαψ1 αν θυμηθεί χανείς ότι η εξομολ<Sγηση της rφαι:.ιτία; οιωι.u

σrικά α::τοτελεί: μέρος της πλεηiς του εξορκισμού ιι.αι έχει ex οραε 

opaπto"' δραστικότητα. (: 166) 

' ηοραι>ιψΝαtο: εχ τουπλr-σθCντu; [!!'{UlJ. (Σ.τ.Μ.) 

ΤΙ1ΛΙΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΚΑΘΑΙ'LΙΑ 

Ο Eichrodt συνεχίζει παραθέτοντας τιrυς Ψαλμούς 40, 7, και 69, 

31, ω:; <<αντίθετους στην τάση που έχει το ιλαστήρι.ο ιrι"iοτημη να 

θεωρεί τη συγχώρηση των αμαρτιι[JV ως μια διαδικασία μηχανική». 

Στη σελίδα 119, ισχυρίζεται πάλι πως οι πρωτ6γονες θρησκευτικές 

έννοιες είναι «υλιοτικές>). Το μεγαλύτερο μέρος τού, κατά τα άλλα 

εντυπωσιακού, βιβλίου βασίζεται στον ισχυρισμό όtι η τελετουρ

γία, η οποία λειτουργεί ex opere operato, είναι πρωτιJγονη και χρο

νικά προγενέοτερη <fυγκρινόμενη με την τελετουργία εκείνη η 

οποία συμβολίζει εσωτερικές πνευματ:ικές καταστάσεις. Μερικές 

φορές, ι>μως, η ατεκμηρίωτη α prίorί φύση του ι.σχυι.Ησμσίi αυτσύ 

φαίνεται να φέρνει το ιrι,γγραφέα σε αμηχανία: 

11 πω συχVΙi απ' όλες τις εr.φρά(πις για την εξιλέωση, η έκφραση 

kίpρer. παραπέμπει κι' αυη) προς αυτ1iν την κατεύθυνση, εάν το αρχι

κό νόημα του όρου μπορεί, βάσει των Βαβυλώνιων Χαι Ασcn'ριων πα

ραλληλισμών, να οριιπ;:ί ως «σφούγγισμα». Εδο), η θεμελιώδης έν

νοια της αμuρτίuς πrφαπέμπrι σε υλική ω-::αθαρσία r.αι το αίμα, 01ς 

·ι..αθαγιr.ωμriνη ουσία προικισμένη με Οαυματουργή δ{ΙVαμη, αναμένε

ται να εξαλείψει σχεδόν αυτομrίτωc: το στίγμα της αμαρτίας. 

Ακολουθι-:ί οτη συνέχεια μια ιδέα που θα προκαλιη"iοε πολλές ανα

θεωρήσεις ε{ιν είχε ληφθε( οοβαριi υπ' όψη: 

Δεδομένου ι:iμως Ωτι το παράγωγο, αραβική; προέλευσης, φηίνrται 

πολ1J πιθα\'όν να έχει και την {vνοια του «κηλι!πτω>>, μ..-τορεί κάλλιστα 

η ιδέα αυτή \'U. παρα.-τέμ.Μ'ι. στην απόκρυψη της ενοχtiς ·rι:άποιου απι:i 

τα μ6τι.α τcn1 Ηιγόμrνου ::τροσι();του μέσα από μια εJπινορθωτική πρά

ξη, που σε αντίθεση θα υ:πογριίμμι.tε τον προσωπιr:ό χαραχτήρα της 

εξιλc ωτι·..tής πράξης. 

(: 162) 
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Συνεπιi'}ς, ο Riclπodt καηi -τ:ο ήμισυ τουλάχι(πον, είναι υποχωρητι

κιSς <5σον αq:;ορά στους ΒαβυλuJνιους- ίσως κι εκείνοι να είχαν κά

ποια γνώιn1 για την αληΟινti εσωτερικ1Ί θρησκεία, ίσως η ισραηλί

τικη Ορησκευτική εμπει(_){α να μην ξεχιΔιηζε τόσο και με η-:τοιο μο

ναδι.ιι;ά σαq:;ή τρ6πο από την πεuιβ<i/· .. λουσα παγανιστική μαγεία. 

Κάποιους από τους ίδωυς ισχυρισμ(ηJς βλέπουμε να κυριαρ

χούν και στην ερμηνεία των έργων της ελληνικής γραμμαπίας. Ο 

καθηγητής Fϊnlcy:, σχολιάζοντας την Υ.οινωνική ζωή και τα πιστεύω 

του Ομηρικσύ κόσμου, εφαρμόζει μία αν(iλυση βασι.σμt-:νη (Πην 

ηΟική για να διακρίνει τα προγενέοτερα από τα ·ύστερα ιποιχεία 

της πίστης(: 147,151, 157). 

Απι) την fιλλη ο Mouliniei, ένας λ6γιος Γάλλος κλασικιστής, 

καταθέτει μια περιεκτικ1Ί μελέτη των ιδεών της καθαρότητας r:αι 

n1ς μιαρότητας που χαρακτηρίζουν την ελληνική σκέψη. Μακριά 

από την επιρροή του Rohenson Snιith, η προσέγγισή το1ι φαίνεται 

εντελώς εμπειρικ·ή σύμφωνα με τα σιiγχρονα ανΗuωπολογικ6: πρ<J

τυπα. Η ελληνικ1] σκέψη φαίνεται ότι ήταν σχετικά ελεύΘt-:ι_>η από 

τελετουργίες σχετικ<i με τη μίανση κητά την ιστορική περίοδο που 

περιγράφει ο 'Ομηρος (εάν υπήρχε τέτοια πεuίοδος), ενώ ένη <n1-

μπλεγμη εννοιών για τη μίανση εμφανίζεται αργότερα και. εκφρά

ζεται. από τους κληοικούς δραμητο1ιι_ηιούς. Ο ανΗιΗιιπολόγος. αδι1-

ναμος στην κλησι.κti παιδεία, αναζητά μια Εξειδικευμένη καΗο

δtlγψrη σχετικά με Π]ν εμπιστοσύνη που μπορεί να δε(ξει σ' ω1π)ν 

το συγγραφέα, καθο}ς το υλικ6 του είναι συναιιπηστικό r:αι. ι.κον6 

να πείσει τον απλό άνΟιιωπο. Δυστυχώς, ()μως, το βιβλίο κοταδι

κάζπηι. συνολιr:ά οτο ]ωιrηα! uf Hellenίc Str1ιiie.~· ωτ6 έναν Άγγλο 

κιΗ.τικό που το βuίσκει ανε;ηφκι~ς για την αν()(_)ωπολογία το ι' Ι 9ου 

αω}να. 
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.. ο mηγραιρέας αυτοπαγιδειJθηκε χωρί; λόγο. Φαίνεται. να αγνοεί το 

μεγάλο όγκο mΙγϊ<'.ριτικuύ υλικού που είναι διαθέσιμος σr κάθε μελε

Ώ)τή της καθαρότητας, της μιαρότητας :;.ι.αι του εξαγνισμού ... 'Ενα σ"ι(f

τικά μέτριο ε;τίπεδο ανθρωπολογικής γνώσης θα του επεσήμttνε ότι 

μια τόσο παλιά ένvοω, όπω; η έννοια της μιαρότητας που :ιφοκ11πτει 

ωτΩ το χυμένο αίμα, ανήκει σ::: μια περίοδο που η κωνύτητα αποπ

λούσε ολcJκληcο τον Χόσμο .. Στη σελίδα 277 χρησιμοποιεί τη λέξη 

«ταμπού}>, αλλ(( μονάχα για να δείξει ότι δεν Fχει ξεκιiθαρη ά.ιοψη 

για τη σημασία του όρου.>> 

(Rose, 1954) 

Απ6 την ά/.J.η, ένα; ά/.λος κριτικός ο Wlιatmough, χωρίς τη δέ

σμευση μιας γεμ(itΊΊς αμφιβολίες ανΟρωπολογικής παιδείας, προ

τείνει ανεπιφ1"iλαχτα τη δουλει(i τ( η' Moιιlinier. 

Αυτά τα σr:όρπια αποσπάσματα, τυχαία επιλrγμένα -εύκολο: 

θα μπορούσαμε να προσθέσουμε :τολλά περισσότερα- καταδει

κνύουν την Ευρύτατη επιρρωi του Frazei. Σημάδεψε [1αθι.ά και τον 

ιι:νθρωπολογικό κλ<iδο. Όσον αφορά στη <nιγκριτικ1i μελέτη της 

θρησκείας, 6ταν ο Fπιzer εστίασε το ενδιαφέρον του οτις εσφαλ

μένες πεποιθήσεις γύρω απ<) τη δραστικότητα της μιι:γι:::ίας, οι Βρε

τανοί ανθρωπολ6γοι αποδέχτηκαν πλήρως αυtΊi την άποψη, αν και 

από καιρ6 είχαν απορρίψει την εξελι.ιι:τικ1i υπόθεση, η οποία για το 

Fπ:ιzcΓ διατηροιiσε το ενδιαφέρον της. 'Uτσι, (f!Jνεχίζουμε να δια

βάζουμε λόγιες ο:ναλύσεις ειδημόνων γι.η ΏΊ σχέση ανάμεσο: οτη 

μαγεία κιιι. την ε:;τι.στψιη, η Οεαψητι.κή m1μασία των οποίων παρα

μένει, εντοίttοις, σκοτεινή. 

Σε γενικές γραμμέ;, η επιρροή του FrηzeΓυπιiρξε Κ(:tταοτ(_)οψι

Κ'Ιl. Υι.οθf~τησε από τη διδαηr.ιι:λω του Roι1el'tson Smith τα πιο πε

ριθωριακά Οέματα και διαιιδνισε μια λανθασμένη διχοτόμηση 

ανάμεσα οτη θρησκεία και Π] μηγεία. Διέδωσε ένα λο:νΗαομένο 
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ιιrχι'LJΙ(ηι.6 για την πρωτιiγονη Οεώρηση του σύμπαντος. ότι κινείται 

Οηλυ;(η] β(iσει μηχανικu)ν συμβόλων. και έναν ακόμη: ότι η ηθικ1Ί 

π~νιη fiγνωατη στην πρωτόγονη θρησκεία. Προτού μ.."tορέσουμε νιι. 

προιJεγγίσουμε το ο.:ντικείμενο της τελετουργικtiς βεβήλωσης, οι 

ιοχυρισμοί αυτοί θα πρέπει να αναθεωρηθιηJν. Απ(i το λα:νΟασμέ

νο αυτό διαχωρισμό τη; ανΟρώπινης εμπειρίας ανακύπτουν δυσε

πίλυτοι γρίφοι οτη ιnJγκuιτιοηj μελέτη n1ς Ορησκείας. Στο βιβλίο 

αυτι) προσπα.Ηούμε να επανασυνδέσουμε Κ(iποια από τα δω.χωρι

σμένα αυτά κομμάτια. 

Καταρχάc;. δπ• μπορούμε να κητανοήσουμε τη θρησκεία εάν . . 
:;τει_>ιορι(πούμε μόνο στην πίστη σε πνευματικά όντα, 6οο κιι.ι ην 

βελτιωθεί η προσέγγιση <.t.υτή. Σε κάποια σημεία της διερεύνηι-τής 

μας Οα πρέπει να. εξετάσουμε 6λες εκείνες τις πεποιΟήσεις που 

διαιπόζσνται και αναφέρονται σε άλλα όντα: ζόμπι, προγόνο11ς, 

δαίμονες, νεράιδες. ΑκολσυΑιίη.ιτας τις Uέσεις του Rol-:ιcrtson 

Smith, δεν πρέπει να θεωρήσουμε 6τι κατηγοριοποιι{Jντας ι)λο τον 

πνcυματι.κό πληθυσμό του σύμπαντος θα γίνει κατανοηni η ουσία 

τη; θρησκείας. Avτf να μας απι:ιοχολοιJν οι αλλαγΕς στους ορι

ιψιJι:iς, Ηα ήταν καλύτερο να συγκρίνουμε τις ανθρώπινε; α::;τ<)ψεις 

σχετικά με τη μοίρα του ιι.νf.Ιι_><δπου και τη Οέση του στο σύμπαν. 

Κατά δεύτερο λι)γο. δεν είναι. δυνατ6ν να καταν<Jήσουμε τις ιδέες 

των ιiλλων για τη μ6λυνση, ιερή 11 κοσμική, εάν bεν καταφι:i)ΟΊΙμε 

να αντιμετωπίσουμε τι; hικι~ς μας. 
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ΚΟΣΜΙΚΉ ΒΕΒΉΛΩΣΗ 

Ο ιιιτι?ικι)ς υλισμός προκαλούσε πάντα σύγχυση στη συγκριτική 

μελέτη των θρησκειών. Μερικοί υποστηρίζουν 6τι ακ6μη x<.n οι 

πλέον εξωτικές από τις aρχαίες τελετές έχουν τη βάση τους στην 

υγιεινή. Άλλοι πιiλι, αν και δ}:χονται 6τι η πρωτ6γονη τελετουργία 

έχει ως αντικείμενό της την υγιειν1l, διαφωνούν ως προς το βάσιμο 

ο.:υτιί'Ν των αντιλήψεων. Ι Ία αυτούς υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμε

σα στις δικές μας ορθές περί υγ1 ει.νής ιδέες Υ..ιη τι; πρωτ6γονες 

εσφαλμένες, ασnΊρικτες ιδέες χ.αι προτιμ1]σει;. Και οι διlο. 6μως, 

αυη-'ς ιατlJικές προσεγ-γίσεις για την τελετουργία αποβαίνουν 

άκαρπες λό-γω n1ς αποτυχίας τους να έρθουν ηντιμfτωπες με τις 

δικέ; μας ιδέες περί uγιειν-ψ::; Χαι ακαθαρσίας. 

Η πριδτη ηπ6τις :τα.ικtπ(iνω δι:iο προσεγγίσεις, συνεπάγεται ότι 

αν διαθέταμε όλα τα δεδομένα του προβλψιατος θα μ:;τορ{η"iσαμε 

νιι ο:ιτιολογήσουμε την ορΟολογικ11 βάση της πρωτόγονης τελε

τουργίας. Ως rρμηνrl<t ο τlJ6πος αυτ<>; οκ{ψης είναι εσχεμμένα 

πεζός. Ι-Ι σημασία του θυμιάματος δεν είναι 6τι συμβολι'ζει. τον 

αναδυ6μενο χηπνό της Ουσίας, αλλά ότι αποτελεί ένα μέσο για να 

γίνει υ:.τοφερni η μυρωδι.ά της αvftQ<i)Jανης απλυιJιιiς. Η α.ποφ·υγή 

του χοιρινού σn1ν ισλαμική και ιουδα"ίκ1i παρ6δοση εξηγείται β(i

σι:ι του κινhΊJνουτής κατιι..ν<iλωσης χοιρινού σε Οερμά κλίματα. 

JI αλιlθεια είναι ότι μ:;τορεί να υ:τά.ρξει θαυμιiσι<ι αντι.οτοιχία. 

αν<iμεοα στην ωτοφυγrl των μολυσματικών ασθενειu)ν και την τr-
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λετουργι.:χ.ή αποφυγή. Οι πρακτικFς καΟαρισμού και δω:χωρισμσύ 

που υπηρετούν Fναν πρακτικό σκοπό μπορούν την ίδια στιγμή νιι 

εκφρciζουν και θρησκευτιtΗi θέματα. 'Έτσι, έχει υποστηριχτεί ότι ο 

κανόνας Π< >υ επιβάλλει στους Ιουδαίους να πλένονται πριν απιS το 

φαγητό μπορεί να t-~χει συμβάλει στην ανοσία του; στην πανιόλη. 

Αλλά, <iλλο πράγμα είναι να επισημαίνει κανείς τα Π<ΙLJ<iπλευρα 

οφέλη των τελετουργικών πρακτικ<δν και άλλο να χρησιμοποιεί τα 

υποπρο.ίόντα αυτά ως επαρκή εξ1lγηση των τελετουργιιδν. Ακόμη 

κι αν χ<iποιοι από τους καν6νες του Μωυσή ήταν ευεργπικοί για 

την υγιεινή είναι κρίμα να μην αντιμrτωπίζουμε τον τελευταίο ως 

έναν πνευματικό ηγέτη αλλύ. ως έναν φωτισμένο διαχειριοηi της 

δημι)οιας υγεία;. 

Παραπέμπω η' ένα σχολιασμό πάνω στους διαιτητικούς καν<)

νες του Μωυσή, που χρονολογείται το 1841: 

.. Το ;τιο πιΟuνό είνηι. <)τι η βασική αρχή που κπΗορίζει τους νι)μους 
αυτού του Χεq;αλαίου εγτοπίζεται στο πεδίο της υγιεινής και τη; προ

rίJΗησηc; της υγιι:ινής διαβfωσης:;. ... Η θεωρία γ1Ίρω από τι; :n:αρασιτιΧές 

και τις μεταδοτικfς ασθένειες, που έχει κατακτήσει μια τύυu μεγάλη 

Ηέση στη σύγχρονη παΟολογία, φαίνεται να απασχολούσε το νου του 

Μωυσή και να διέπει Ωλους του~ κανύν~·ς τuu περί υγιεινής. Αποκλεί

ει α.;πi την ΕβραΊ:·...ι.1i δίαιτα ειδικ{t τα ζ(δα εκείνα που είναι επιρQεπή 

στα παράσιτα χα ι όιατ6ζη τον καθαρισμό των ζιδι11ν ωτΩ το αίμα τους 

πvιν την κατανriλωσή τους για την αποφυγή των μικροβίωγ και τ:ων 

σ::roQf ων των μεταδοτικώ\' ιωΟενε ιr(JV που Χυκλοφuρούν στο αίμα ... 

(Kcllog) 

2:υνεχίζει παραθέτ<ηrτη; αποδείξει; ότι οι F[1ψ:ι.ί<Jι της Lυρώπης 

ι~ χουν υψηλότερο όριο ζωής και. ανοσία στους λοιμούς, πλεονεκτή

ματα τα ο;τοίη ο.::τοδίδει στου::; διαιτητικιηJς τους περιορισμούς. 

'Οταν ο Keltog γρά(fΗ για παράσιτα είναι. απίθΗνο να έχει ιπο 
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μυαλό του το σκουλήκι η1ς τριχινίασης. αφού έως το 1828 δεν ήταν 

γνωστή η παρουσία του και θεωρείτο αr..ίνδυνο γιο.: τον <iνθρωπο 

!'ως και το 1860 (Hegner, Root και Aιιgιιstine, 1924: 439), 

Για μια πρόσφατη εκδοχtj της ίδιας άποψης σας ;ταραπέμπω 

στην αναψορ<i του A_josc γι.α την ιατρική αξία των αρχαίων νιγη

ριανο\ν πρακτικών (1957), Για παράδειγμα, η λατρεία της θεάς της 

ευλογιάς στους Yoruba απαιτεί την απομόνωση των ασΟενών και 

τη Οερα:πεία τους μόνον απ6 χ<iποιον l.ELJI-~α που }'χει ανακάμψει 

από την αρρώστια στο παρελθόν, που έχει δηλαδJi ανοσία. Επι

πλέον, οι Yoruba χρησιμοποιούν το αριστεριS χέuι για να χειuι

<Πούν οτιδήποτε ()ριΔμικο: 

..το δεξί χέρι χρησιμοποιεί τω γω το φαγητύ κuι σι άνθρωπυι αντιλαμ

βάνονται τον κίνδυνο μόλυνσης της τροq;ής ΠmJ Ηα. μπορούσf: να προ

κύψει εάν η διάκριση αυτή (μεταξύ των δύο χεριών) δεν τηρούνταν . 

Ο ΠατFιιας I.agπingc είχε και ωπ6ς την ίδια άποψη: 

Η μιαψ1τητα, δεν το uργυιJμαuτε, {χει 6ru θρησ-ι.ευτικό χαρακτήρα, ή 

τουλάχιστον προσr.γγίζr.ι το υποτι.Ηέμενο υπερφι'οΊ.κό· ΟlΙοι.αm:ιχ(ι 

ύμως δεν είναι ;ταρά μια υγειονομική προφύλαξη. Το νερό δεν υποΥ.α

Οιιττci εδώ τα αντι.ιrηπτικιi; 

(:!55) 

Μπορεί όντως η αρχαία παράδοση των Ισραηλι.τιόν να εμπεριείχε 

τη γν<iιση ιSτι οι χοίvοι. αποτελοι)ν Ι-·πικίνl'ιυνη τuοφή γι.η τοι1ς ην

θριδπους. Τα π{ηrτα είναι πιθανά. Ας σημειωθεί, όμως, ότι αυτός 

δεν είναι ο λόγος που δίδεται στο Λευιτι.Α<iν* για την α.πα'(ιSρευση 

""Το Λευιτικόν είναι το τρίτο (1ιf1λίο της Πενταπί'χου (τα πι:'νπ, Οηλαbτj, πριJJ

τα βιβλία της Παλ.αιίtς ΔιιtΟJjκης). τu οποίο πrριfχπ νομοΟrτι-.{ι) κω ιcριηικιi υλι

κti. (Σ.τ.Μ.) 
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Κ.ΛΘΑ1'01ΉΊ"Α ΚΑΙ ΚrΝΔ ΥΝΟ:::: 

του χοιρινού και εάν κάποτε υπήρξε η παράδοση αυτή, προφανιJις 

έχπ χηΗεί. ·Όσο για τον ίδιο το Μα"ίμονίδη, Πl,)ι)τuπο του ιατρικού 

υλισμοV του 12ου αιfδνα, αν και μπορούσε να βρει εξηγήσεις οχετι

:κές με τ:ην υγιειν1Ί για τους άλλους διαιτητικούς περιορισμούς του 

Μωυσα'ίttοιJ νδμου, ομολογεί την αμηχανία τιn1 για την απαγtiρεu

ση του χοιρινοιi και καταλήγει σε αισΟητικσύ τύπου εξηγήσεις, ~α

σωμένες στην αηδιασrικ1i δίαιτα nn1 οικιSσιτου χοίρου: 

Υ::τοστηρίζω ότι τu φαγητii πο1ι απαγορεύεται από το Νόμο είνυι αν

ΟιιγιεινΩ. Σr χην(να από τα απαγορευμένα Είδη τρΩφrδν δεν αμcμσβη

τείται ο βλαπτι:,....()ς τους χιtψικτήρας Fχτός α:;τό την περίπτωση του χοι

ρινού χαι του λίπους. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτιδσεις, όμως, η αμ

φιβολία δεν διΧαιολοΊείται. Διότι το χωρινό (ω::; ανθριδπινη τροφή) 

περιέχει περιuσότερrJ υγρασία απ(ϊ το αναγκαίο όριο καΟιδς και πι=:

ριm) ·ύλη. Ι Ι βαοική αιτία για την ο:;τοία ο Νι)μος ωταγnρηlrι τη σάρ

κα του χοίρου μπορεί να ι:ντοπισΟείιττογεΊονό:::; ότι οι συνήθειες κω η 

τ!}οqηί του είνα.ι πολιi β(ιιJ)μικα :rι.αι αποκριJυιπιΧά .. 

(: 370 κ.ε.) 

Αυτό δε(χνει τουλάχισrον ότι, και κ(ιποτε είχε ανηγνωρισΟεί, η 

αρχικti βάση πάνω στην οποίιt Ηεμελιιi:ιΟηκε ο χανόνας που έχει. νη 

κιiνει. με το κρέας του χοίρου, δεν μεταδόθηχ.Ε με tιJ υπιSλοιπο της 

πολιτισμι.κ1iς κληιιονομιιiς. 

Οι φαρμακολόγοι. αχ6μη συνεχίζουν να ασχολούνται με το 

Λευι.τιχ6ν ΧΙ. Για να δώσω ένα πcιρ(ιδειγμα., π<φο.Η{τω μια ανα

φορά από τον D:ιvid Ι. Ma.chι, ιπην οποία με παρέπεμψε η Joι:clyηc 

H.ichard. Ο Mπcht κατασκεύασε μυι.;.αi ΕκχιJλίσματα από χοίρο. 

σκ1Jλο, λ(tγ<i. κουνέλι (το αντίστοιχο των ι.νδικ(Δν χοιριδίων για 

πειραματικούς σκοπο1Jς) 'ιωι.κιι.:μήλα, καΟώς επίσης και απι'i αρπα

χτιχ(i ιiρνεα και ψάρια χωρίς πτερύγια χαι λ{πιο. Εξέτασε τα fΚ

χυλίσμα:τ:η ψ(iχνοντας για το'ξιχούc; χυμούς χαι χατΟ.ηξf t)ντως 
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οτην τοξικότητά τους. Εξl-:ταοε εκχυλίσματα ζ([)ων, καθαρά κατά 

το Λευιτικόν, και βρήκε ότι ήταν λιγότερο τοξικά, έκρινε ωιπ6οο 

ότι η έρευνιi του δεν αποδείκνυf το παραμικρό για την ι.ατρικti 

<:ι:ξία των Μωυσα·ίκών ν6μων. 

Για ένα ακ()μη παρCιδειγμα ιατρικοΊ) υλισμού θα μποροιJω-· κα

νείς να διαβάσει τον καfJηγητ1i Kπιmmei, ο οποίο; υμνεί ένα σου

μΕρι.ανό πινάκιο απ<) το Nippur θεωριόντας το ως το μοναδιχό ια

τρικό κείμενο που διαθέτουμε από τη 3η χιλιετία π. Χ. 

Το κείμενο, αν και έμμεσα. αποκαλύπτει βαθιά )rvfδσtj μιιtς σειράς πε

ρίπλοΧων σχετικά ιατρικcόν χειcΗι:ηιών και διαδικασω'ιν. Για πιιρά

δειγμα, σε αρκετές απU τις συνταγές οι nδηγίες παρέπεμπαν στον 

«fξrιγνισμό» των φαρμα:.ι.ευτικ(δν φυτυJν πριν από τη μετατροπή τους 

σε σκόνη. ένα βήμα το ο:;τοίο πρέ:.τι:ι μάλλον νιt προϋπέθετr αρκF.tές 

χημικές επεξεργασίr.;. 

.bντελι[)ς πεπεισμένος στο σημf(ο αυτό ότι «εξαγνιομ6ς» εδιδ δεν 

σημαίνει ράντισμα με ιερό νερό ή απαγγελία μιας επωδούς, συνε

χίζει ενΟουοιασμένος: 

,,Q Σουμέρισ:::; ιατρός που έγ(;_)(:tψε την επιγραφή αυτή δεν προσέφυγε: 

στ μαγι·ι.fς ρήσεις και επωδέι.:: ... παι}ιψένει εντυπωσιακό το γεγονός 

ότι η πήλινη αυη] πηγι;ιαφή, η παλαιόπρη <<:ιl"f.λίδω> ιατρικού -ι,ειμέ

vοο που {χει αποΧαλυφθcί έω-;τιiJρα, είναι εντελcUc: απαλλαγμένη από 

μυστικιστικά και ιtνορθολο-ιικά στοιχεία.» 

(! 956: 58-9) 

Aυni σχετικά με τον ιατρικιi υλι.ιJμό, έναν όρο που επινοήθηχε από 

τον Willianι Jamcs για να αποδοθεί η εξήγηση της θρησκευτική:; 

εμπειρίας μιc αυτούς τους όρους: {νιχ 6ραμα για παράδειγμΗ ή ένα 

ιiνηρο εξηγείται ως ηποτi.λrσμct φαρμάκων 11 δυσπεψ(ας. Δεν 
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υπάρχει ι'νοτηιn1 στην προσέγγιση ουτrj εκτός ·..tαι αν ηποχλείει 

(:ί.λλες ερμηνείες. Οι περισσότεροι πρωτ<)γονοι λαοί ασπάζονται 

τον ιατι.ηκιi υλισμό με μια ΠΙQ1Jτερη έννοια, καθ' 6ουν πιστεύουν 

ότι οποιαδήποτε παράλειψη των τελπιηJργιών επιφέρει <'iλ"fι'ς και 

π6νο. Στη συνέχεια θα δείξω για ποιο λόγο οι τελετουργικοί καν6-

νες υποστηvίζονται τόσο συχνά απ6 δοξασίες σχετι·..tά με τους κιν

δύνους που συνεπ<iγεται η τυχόν πrφηβίαιJ1] τους. Όταν θα έχω 

ηλειι6σει την ανCιλυσή μι η_, σχετιχά με τους τελετουργιχuύς κινδύ

νους. δεν πιοτειJω ιΊtι κανείς θα μππ ιπον πειρασμ6 να εχλάβει 

αυτέ:; τις δοξασίες τοις μετρητοίς. 

'Οι1ον αφορά στην αντίΗετη άποψη -ότι η Π(_)ωτι)γονη τελε

τουργία δεν f-:χει τίποτα κοινό με τις διχές μας ιδέες για την κιι.Οα

ριιiτητα- τη θεωρώ ως εξίσου επιζ1iμια για την κατανόηση της τε

λετουργίιtς. 2:·ύμφωνα με την <iποψη αυnΊ, οι σιΙνήθειές μας όπως 

_ι-~ το πλύσιμο, το τvίψιμο, η απομόνωση κ<"i.ποιων αντικειμένων Χα.ι η 

~-J απολύμανση μοιάζουν με τους τελετουργικούς εξαγνισμούς σ' ένα 
επιφανειακιS μονάχα επίπεδο. Οι c\ι)Ι.ές μας πρακτικές είναι ακλό

νητα θεμελιωμένες ιπην υγιειν1i, οι δικf-:ς τους είναι συμβολικές: 

~-:μείς σκοτιόνουμε μικρ6j-)ι.α, αυτοί αποτρέπουν πνεύματα. Αυτό 

και μόνο αποτελεί μια αρκετά ξεκάθ<ψη αντίθεm1. Ενίοτε, 6μως, η 

ομοιότητα ανάμεσα στις συμβολικές τους πλετές και tll διχ1i μας 

υγιπνή είναι, κατά περίεργο τι?ιiπο, ιδιαίτερα μεγ<ί.λη. Ο καθηγη

τής Harper, γι.α παράδειγμα, συνσψι-:ζει. το Ορησκευτικό πριiγμοτι 

πλαίσιο των κανόνιιrν μ6λυνση; των Ηθνik Β(Η:tχμιiνων. Στους κα

νόνες αυτοιJς αναγνωρίζονται Ί{Η-:ις βα.Ομίδες θρησκευηκtlς ογνό

nμα;. ΙΙ υψηλιSη:vη βα.Ομίδα είναι αναγκιιία για την επιτέλεση 

μιας λατρευtι)Ι.t]ς πράξης, η μεου .. ία βαθμίδα είναι η ιιναμενόμενη 

κανονικ1i κατι:ί.οτα.ση χαι τέλος. υπιiuχει η κατάσταση μιαu6τητος. 

Η επαq:ηl με ένα πρ<Ίοωπο στην ενδιάμεση χητιiιπαση Οα προκηλr:( 
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ιιχαΟαρσία στο πρόσωπο της υψηλότερης [)αΗμίδας χιη η επαφή 

μr οποιονδήποτε στην αχάΟαρτη κατάσταση θα μετατρέψει οποι

αδt]ποτε από τις υψηλότερες βαΗμίδες σε ακάΟαρτες. Η υψηλότε

ρη βαΟμίδα επιτυγχάνεται μόνον μέσα α;τό την τελετοιψγία της 

απόλουσης. 

Η καθημερινή απ<5λουση είναι απολίιτως απαραίτητη γιtι ένα Βραχ

μάνο, καθώς χωQίς αυnjν δεν μπορεί να εJΊιτελέσcι την Χαθημερινή 

του λατρε(α σωυ:; Ηεο1!ς του. Κατά τα λεγ6μενα των Havik, το ιδανι-ι.ι) 

rίναι να νίβονται τρεις φορές την ημέQα, μία q_.·ορ6 πριν από κάθε γεύ

μα. Λίγοι Uμω:; το κciνουν. Στην πράξη όλοι οι Haνiks που '(\>'ωρίζω τη

ροιJν αυστηρά την παράδοση της καθημερινή; ιι..-τόλουσης :r:mJ πιιαγ

ματοποιείται πριν από το κυρίως γει1μα της ημέρας και πριν από την 

λατρευτική πρfιξη στους θεού; του νοικοκυριού ... οι Ηavikάνδρες, αν 
-ι..αι ανήκουν σε μια σχετικά είiπuρη κ(ωτα, πmι το11ς Fi;rωφαλίζει αρ

κετό ι:λεUΟι:ρο χρόνο κητ(ι τη διάρκcια κά..ιυιων ε:;τοχών, εργriζονται 

ι:τrι.ληρά στην καλλιέργεια καρυδιιδν τύπου areω. ΚαταβάλλFΊαι κάθc 

δυνατή προσ:τίtΟπα για την ολrικλψ)ωση τη:; οποιασδήποτε εργασία:; 

που ΟεωρF:fται μιαρή 1) τrλετουργικά βεβηλωτική (ύπως το κουβ6.λημα 

τη::; κο::τριάς στον ιι.ήπο ή 'ι-tιiποια Οιωλειίι που γίνεται μαζί μc Cναν πα

ρία υπηρέτη) .;τρΙ.ν από το Χαθημερινό λουτρό που προηγείται του κυ

cιrως γειJματος. Εάν, για οποιονδή:τοτε λόγο, η δουλειtί. ω1ττj πρΓπει 

να γίνει το απιΥ-{~·ιψα, Ou πρέπει να ακολοιιi7ψπι ακόμη ένα λουτρό 
κατ{t την F:τrιmιιocrnl του άνδρα στο σπίτι ... 

(: 153) 

ΥπάρχΗ οηφιίJς διιiκριση ανάμεσα στο μαγειρεμένο και το ωμιi 

φα'{ητό. ως φορείς μιαρ6τητας. Το μη'{ειρεμένο φαγητό είναι πι

Ηιtνι)ν να μεταδuJσει Π] μιαρότητα, κ(ηι που δεν ι.οχιJει για το ωμό 

φαγητό. Συνεπ<()ς, τα ωμ(:ί. φαγητά μπορούν να τα καταναλών<ηΙν ή 

να τα αγγίζουν τα μέλη χCιθε κciιπης ,_ ένης αναγκαίος κανόνας 

ηπ<Ί :t(?Ηκτικtl (iπσψη σε μια κοινωνία όπου ο κιιπη.ιει?ωμ6:; της 
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εργασίας συσχετίζεται με τις βαθμίδες της κληρονομημένης καθα

ι><iτητας. (βλ. στο κεψιiλαιο 7). Τα φρούτα και οι ξηροί καρποί, 

εφόσον είναι ολ6κληρα, δεν υπόκεινται. σε τελετουργική βεβήλω

ση. Απ6 τη mιγμιi, όμως, που κοπεί μια ινδική :.tαρύδα ή μια μπα

ν(iνα. ένας Havik δεν μπορεί να τη δεχτεί αν προέρχεται από χΛ

ποιο μέλι)ς μιας κατο)τερης κciστας. 

Η διαδικασία τη:; κατανάλωσης τροφής ε(ναι πιΟανόν μιασματική, ο 

τρόπος, όμως, καθορίζη την ποιπ5τητα της μιαρότητα;. Το σάλιο, ακό

μη -ι..αιτοο ίδιου του ατι5μου, cίναι εξαιι_:ιcτικ6. μολυσματι-ι.:ό. F:άν f:νας 

Brahmin άθrλά τι η Ι αγγίξι:.ι τα χείλια του με τα δ(ιχτυλά του, θα :;τρ[:rει 

να πλυΟεί ή τουλάχιστον να αλλάξει τα ρούχα του.Ι:':πίm]ς, r] μιαρότη

τα μέσω του σάλιου ~L'l:ι.ψεί να μεταφt(!Θεί μέσα από κά.ϊοιες υλικές 

ουσίες. Οι δύο αυτCς δοξασίες έχουν οδηγήσι::ι στη συνήΟεια να πί

νουν νερό χύνω-τα; το στο σtόμα αντί να τοποθετούν τα χειλια τους 

ιπην άκρη της κωJπrις καΟώς και στη συνιlΗεια να καπνίζουν .. μέσα 

από τα δάχτυλα χωρίς να χρειαστεί έτσι :ποτέ το τσιγάρο να αγγίξει τα 

χείλια (οι ναργιλέδες είναι ιr.ι(εδόν άγνωστοι σ' αuτήν την :.τrριοχή της 

Ινδίας) ... Για την κατανάλωση ο;ωιουδήποτε φαγητού -ακόμη -...::αιτου 

"ι.αφέ- Ηαπρέπει να προηγείται η πΜαη των χεριιίJν και των ποδuόν. 

(: Ι5n) 

Η τuοφιi που μπορεί κανι-:ί:; νπ ρίξει α;τευΟείας μέσα στο στόμα 

του έχει μικρότεl_Jε; πιθανότητες να μεταφι:ρrΙ μιαρότητα μ(οω 

του σάλιου σc· αυτόν που την καταναλιδνει, σηικριτικ(i με την τρο

φtί που πρέπει να δαγΧ(ι'JοΗ. Μία μαγείρισσα απαγορεύεται να 

Ωοκιμάσει το φαγητ6 που ετοιμάζει, αφιηJ αγγίζοντας με το δ<iχτυ

λό τη; τα χι:Ο.ια της θα έχανε την :v.ατάσταση της καΗαρ6τητα:;: που 

ηπηι.πίται '{ια n1ν προοτασία της τροφι]ς απι) τη μιαρότητα. 'Οταν 

ένα άτομο τuιίJει. βρίσκεται στηv ενδι<ί.μεση χατάστα.ση καθαρ6τη

τα.:; κ υ: ι Ε<iν κατά λάΟο:; αγγίξει. το χέρι 11 το κουτιiλι. rχείνου που 
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(JΕρβίρcι, τ()τε ι> τελευτα.ίι>ς καθίοτατ<χι ακ<iθαι_>τος και θα πuέπει 

τουλάχιστον να αλλάξει ρούχα προτού συνεχίσει το σερβίρισμα 

άλλης τροφής. Εφόσον κατci τη διάρκεια του γεύματος η μιαρότη

τιι μεταΜδπαι μεταξύ αυτιδν που χάθοντ:αι στην ίδια υειu(i, ι)ταν 

κάποιο; φιλοξενείται από μια άλλη κάστα κάθεται~ συνήθως, ξε

χωuιστά. Ένιι..ς Havίk οε :καηiσταση βαρι<iς μια.v<>τητας Ηα πρέπει 

νη γευματ(σει. c:ξ<ιJ απιJ την οικία και είναι υποχρεωμένος να απο

μακρύνει ο ίδιος το πιάτο (από φύλλο) από το οποίο έχει φάει. Κα

νείς flλλος δεν μ..τrορεί να το (tγγίξει χωρίς να μιανΗεί. Το μοναδικ6 

ιiτομο που δεν βεβηλώνεται μέσω της αφής και τρώγοντας από το 

qΛiλλο ενός άλλου, είναι η σύζυγος, η οποία με τον τρόπο αυτό, 

6πως πψΗχναφέuαμε, εχφρ(iζει. την προοωπική της <f'J.t-:oη με το 

σύζυγό της. Και έτσι οι κανόνες πολλαπλασιάζονται. Διακρίνονται 

σε όλο και πιο λεπτές υποδιαιρέσεις και υπαγορεύουν τελετουργι

Υ.ι~ς (JΊJμπεριψορ{ς οχετι.κ<i με την έμμηνο ι_>ι)οη, τη γέννα Κ<Ιl ΤΟ θιi

ναtΟ. Όλες οι σωματικές εκΧρίσεις, ακόμη και το αίμα ή το πύον 

από μια πληγή. αποτελούν πηγές μιαρότητας. Ιlρέπει να χρησιμο

ποιηθεί νερ6 και 6χι χαρτί για την πλ:Ι)ση μετά την τουαλc:τα κηι 

αυτό επιτρέπεται μόνο με το αριστερό χέρι, ενώ το φαγητό μπορεί 

να Κ(tταν(tλωθεί μ<}ν<Jν με Ί<> δεξί χέt_Jι. T<J νιι Π(ιtψπις σε κ6:πρανα 

ζο)ων προκαλεί μιαρότητα. Η επαq:ηi με το δέρμα προκαλεί μιαρό

τητα. Εάν κάποιος φοράει δερμάτινα σανδάλια δεν πρέπει να τα αγ

γ[ξει με τη χt-\)ιη του κιι.ι γι.α να εωέλΗη οε κ<iποιο να6 ή οικίιι.. Οα 

πρέπει να τα αφαιρέσει και στη συνέχεια να πλύνει τα π6δια του. 

Τα είδη της έμμεσης επαφt]ς που μπορούν να προκαλέσουν 

μιαρ6τητα. hιf::τονται. απ() ακρι[)ι:ίς χην6νες. Ένας Ηaνίk, δουλεύ

οντας με τον παρία υπηρέτη του στον Υ..ήπο, !L"τ[ορεί να μιανθεί σο

f)~αιΗi αν υ.γγίξει ένα ιrχοινί ·ή ένα μπαμπού την ίδια στιγμt] με τον 

υπηρέτη του. Η ταυτόχρονη rπαφ·ή μr. το μπrψπο1i ή το οχοι.νί απο-
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τελεί την αιτία της μίανσης. ~Ενας Havik δεν μποvεί να δεχτεί άμε

σα τροφή 11 χρήματα ωτό έναν παρία. Κά:;τοια αντικείμενα, όμιι.ις, 
παραμένουν αχ6.Ηαρτα και εξακολουθούν να είναι φο(_)είς μιαρό

τητας αχ6μη και μετ(ι την επαφή. Η μιαρ6τητα μc:νει. πάνω στο βαμ

βακερό ύφασμα, στα μεταλλικά σκεύη μαγειρικής, στο μαγει(Ιεμt:

νο φαγητ6. Το καλό για τη συνεργασία αν6με<Jα. ιπις κάστες είναι 

ότι το έδαφος δεν λειτουργεί ως αγωγ6ς. Αντίθετα. το άχυρο που 

το καλύπτει αποτελεί αγωγ6 μτ.πρότητας. 

Ένας Βραχμάνος δεν πρf.πει να βρίσκεται μαζί με τον παρία υπηρέτη 

του ιπο ίδιο μέρος του cπάβλου απ<5 φόβο μ1}πως αγγίξουν σημεία του 

εδάφους τα οποία καλίiπτονται απιi εφαπτ6μενα άχυgα. Παρόλο που 

f.νας Hιn:ik "Ι.αι ένας :;ταρίας :τλένοντ:αι ταυτιiχρονα στη λίμνη του χω

ριού, ο Haνik μπορεί να ψrάσει σε μια κατάστr.ωη Μ<ιιlί (καΟαρότη

τας) γιατί το νερό πηγαίνει. σrο έδαφος ·ι. α ι το έδαφος δεν είναι. q;ορέας 

μιcφΩτητας. 

(: 173) 

Όσο ~ψ~αθύνουμε σε αυτόν και σε ππρι)μοιους κανόνες, τόσο πιο 

εμφανές γίνεται ότι μελπ<iμε ιnψβολικά συσηΊματα. Aυni είναι., 

λοιπόν, η δι<:ι:φιψri ανάμεσα στην τελετουuγικ1i μια.ρόη1τα και στις 

δικές μας απόψεις για την ακαθαρσία: ότι οι δικές μας (tΠ6ψεις 

έχουν να κάνουν με την υγιεινti εν(ί) σι δικές τους είνηι. συμβολι

κές:; 2:ε καμι<i περίπτωm1. Σχετικά με τις δικ1-~ς μας απόψεις για την 

ακαθαρσία πρόκειται να υποστηρίξω ότι και αυτές εκφu<iζουν 

σιtμβολικά σιι(rttlμητα και ότι οι διαφορετικές tn.tμπερι.φορές σχε

τικά με τη μιαρότητα στα διάφορα μfιιη του κόσμου είναι μον(iχα 

ζήτημα λεπτομερειιδν. 

Πριν, όμως, κ<πα::τιαστούμε με την τελετιηtιιγική μιαρόn1τα θα 

πρέπει να «μετα.ναtlσουμεν εν ιr<iκω Χαι. σποδιό>) και να επανεξε

τάσουμε προσεκτικ<i τις δικές μας απόψεις για την αr::πθηρσία. 
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Αφού τις αναλύσουμε θα πcιέπει να ξεχωvίοουμε το.: επιμέρους 

εκείνα στοιχεία που γνωρίζουμε ότι είναι ωτοτέλεσμα της δτ.χής 

μας πρόσψ:ι:της ιστορία;. 

Υπάρχουν δύο αξιοσημείωτες διπφιψέ:; αν<iμεοα στις δικές 

μας σιJγχρονε; ευρωπα"ίκές ιδέες γύρω από τη μίανση και σε εκεί

νες των πρωτόγονων :;τολτ.τισμ<i>ν. Η μία είναι <')τι για εμάς η απο

φυγtl της ακαθαρσίας είναι ζήτημα υγιεινής ή αισθητικής και δεν 

συνδέεται με τη Ορησκεία μας. Στο κεφάλαιο 5 (ΠρωτόΊονοι Κό

σμοι) θα μιλήσω εκτενέστεψ;ι; οχετικά με την κατηγοριοποίηση 

των ιδεών που οδηγεί στο διαχωρισμό των δι.κιδν μας ιδειίJν για την 

ακαθαcιοία από τη Θρησ-...cεία. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι η δική 

μας άποψη για την ακαθαρσία κιψια:ρχείται απδτη γνώση για τους 

παΟογόνους οργανισμούς. Η μικροβιακή βά<τη τής μετάδοσης των 

νόσων υπήρξv. σπουδαία ανακάλυψη του 1 Ψ1υ αιώνα. Επέφερε την 

πιο ριζοσπαστική επανάσταση στην ι.<Π<ψία της ιατιιικtiς. '"Εχει αλ

λ6:ξει σε τέτοιο βαΟμό τις ζωές μας που είναι δύσκολο να αναλογι

στούμε το θέμα της f\ρωμι.<iς, της ακαΟαρσίας πέρα από το πλαίσιο 

της παθογένειας. Προφανώς, οι απόψεις μας γω: την ακαΟαρσία 

<ι)Οτ(i<Η) δεν είναι τόσο πρόσφατες. Πρέπει να καταβάλουμε προ

σπάθεια να ανατρέξουμε στο π<.φελfΜν, πριν τα εκατό τελευταία 

χρόνια, και να αναλύσουμε τις βασικές αρχές πιnJ δι}:πουν την 

αποφυγή της ακαΗαρσίας, πριν την εμφάνιση της βακn1ριολογίας, 

για παράδειγμα πριν α:;τό την περίοδο εκείνη που το επιδέξιο φτύ

οιμο σε πτυελοδοχείο θεωρείτο ανθυγιεινό. 

ΕCιν καΊ:ιψθ<ίκJοιψε να διαχωρίσουμε 111 δική μας έννοια της 

ακαΟαρσίας από την παθογέναα και την υγιεινή, μας απομένει ο 

πολι6; ιψισμός της ακαΟαρσίας σύμφωνα με τον οποίο η [)Q<JιμιΛ, 

η ακαθαρσία είναι -ι!λη εκτ6ς τ6που. Η προσέγγιση αυn] είναι πο

λύ γόνιμη. Συνεπάγεται βασικά δύο σιtνθ-ήκr;: {να σιJνολο διατε-
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ταγμένων Ο",.(έσεων και μία παράβαση αυτής τη:; τάξης. Συνεπιι'Ί;, η 

ηκαΗιψσίη ποτέ δεν αποτελεί ένα μοναδικό, μεμονωμένο γεγο

νός. ~Ο:.του υπάρχει ακαθαρσία υπ(ψχει και σύστημα. Η ακαΟαρ

σία είναι το υποπρο"ίόν μιας συσrηματικής ταξινόμησης και κιπη

γορωποίησης της ιJλης, δεδομένου ότι η ταξινόμηm1 αυηΊ συνεπά

'(Εtαι την απόρριψη των ανάρμοmων στοιχείων. Αυτή η ιδ~α πι:; 

ακαUαρσίας:; μας οδηγεί κατευθείαν m:o πεδίο του συμβολιομιηJ 

και 1ιπ6οχεται μιΗ σύνδεση με πιο προφανή συμβολικά συστήματα 

καθαρότητας. 

Συλλαμβάνουμε την ακαΟαρσία ως ένα συνονθύλΕυμα από τα 

απορρίμματα των διητεταγμ{νων συστημιiτων. llριiκειται '(ια μια 

ιδέα σχετική: από μόνα τους τα παπούτσια δεν rίναι. f~ι_>ιJψικα, Ηε

<Jψείται, ιSμω:;, βρωμιά να τα τοποΟετούμε στο τραπέζι του φαγη

τού. Το φαγητό δεν είναt βρώμικο <ιπt) μ<iνο του, είναι 6μω:; βρω

μιά να αφήνουμε τροφtl πάνω στα ρούχα ή να αφήνουμε τα μαγει

(ΙΙ.κti οκε1Jη (ΠΟ υπνοδωμάτιο. Ομοίως, Οεωρείται αΥ.αθαρσία να 

αφήνουμε τα αντικείμενα του λουτριη) ιπο σηλt)νι, τα ρσίiχα π(ι.νω 

στι:; καρέκλες:, αντικείμενα που χρησιμοποιούμε εκτός σπιτιού μf

οα στο ατίτι, τα Π(Ηi.γματα το ι) Π<iνω πατώματος: στο κάτω πάτωμα, 

τα εσώρουχα εκεί που βρίσκονται τα πανωφόρια και. o6τ(JJ καΗε

ξ·r]:;. l:υνεπώς, η συμπεριφορά μας γύρω από τη μίανση είναι η 

αντίδοασή μας οε οποιοδψτοτε αντι·ι{είμενο ή ιδέα ενδέχεται πι

θανόν να αναστατώσει ή να ανατρέψει τις αγα;τημένες μας τηξι.νο

μήιη::ις. 

Θα πρέπει να εσηάσο1!μ[ αποκλι-:ιπτικ<'i οτην αχαΗαρσίη. Ορι

ζόμενη κατ' αυτόν τον τρόπο εμφανC~ετηι ως μια υπολειμματική 

κατηγοvίιι, η οποία έχει ωτορριψΟεί από το ΧανονιΥ.ό ταξινομικό 

μα; σχtiμα. Προσπαθιδντας να ι::στιάσιηψΓ σε αυηi, ερχ()μαοη (Η' 

αντίΟεση με τιc; πιο ισχυρές διανοητικές μα; συνήθειες. Διότι, οτι-
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bήποτε αντιλαμβανόμαστε είναι οργανωμένο σε σχήματα για τα 

οποία εμείς, οι παρατηρητές, φέρουμε την κύρια ευθύνη. Η αντί

ληψη δεν είναι απλώς μια κατάσταση ιJπου αφήνουμε ένα όργανο 

-ας πούμε την όραση ή την ακωi- να δεχτεί παθητικά ένα εξωτερι

κό ερέθισμα, όπως ο κημβ6.ς δέχεται μια σταγόνα μπογιάς. ΙΙ ανα

'(νιδριση και η ανάμνηση δεν έχουν να κάνουν με την αναμ()χλευιτη 

ειχ6vων και εντυπώσεων του παρελθόντος. Είναι γενικά αποδε

κτ6 ότι 6λες οι, εντυπιi>οεις χαΟορίζονται εξαρχής από τα νοητικ(ι 

μας σχΙ']ματα. Από όλα τα ερεθίσματα που υποπίπτουν οτις αισ~tl

οπς μης επιλέγουμε μόνον εχεί'\ια τα οποία μα; ενδιαφέρουν και 

τα ενδιαφέροντά μας διέπονται ηπιS την niιn1 μας να διαμορφιiJ

νουμε σχήματα (βλ. B;Htlett, 1932). Από τον καταιγισμό των φευ

γαλ6ιιν εντυπ(δσεων, ο καΟένας από εμάς κατασκευάζει ένα στα

Uερό κόσμο, στο πλαίσιο του οποίου τη ηντικείμι::να έχουν ανα

γνωρίσιμη μορφή, βάθος και μονιμότητα. Κατά τη διαi')ι.κηοία. της 

αντίλη·ψης χτι~<ηJμι::. (lΠ(JδεχιSμενοι 'ι{άποια σtοιχεία και απορρί

πτοντας κάποια άΛλα. Τα πιο αποδεκτci ιποιχεία είναι εκείνα που 

τηψι<iζουν ευκολότερα στο υ::τό κατασκευή σχήμα. Τα διφορούμε

να στοιχεία τείνουμε να τη αντιμετωπίζουμε σάμπως να εναρμονί

ζονται με το υπόλοιπο νοητικό σχήμα. Τα αταίριαιπα (Ποιχεία τεί

νουμε να τα ηπ(ψρίπτουμε. l:ε περίπτωση που γίνουν α.ποδrκτά, 

τότε η δομή των παραδοχο)ν μης θα πρέπει να τροποποιηθεί. Κατά 

τη διαδικασία της γνιδσης, τα αντικείμενα σνοματι'ζονπιι. Στη συ

νέχει.α, τα ονιiματ(t επηρε(iζουν τον τρόπο με τον οποίο τα αντικεί

μενα θα ~ιίνουν αντιλη:.ττά την επόμενη φov(i: ηπ6 τη σηγμ1] που 

ονοματίζονται (ΠΟ εξής ταξινομούνται ταχtJτερα. 

Όσο περνιiιο.ι. ο Κ(Η(Ιιiς και. οι cμπειρίες συσσωρεύονται, επεν

δύουμε όλο χαι περισσότερο στο ονοματι.κ6 'Ηις σιJοτημα .. Ανα

πτιJοοεται ι-:τοι στο εσωτερικό τού συι.rηlματος μια συντηρητι.κ1Ί πi.-
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ση, η οποία μας παρέχει μια αίσθηση σιγουριάς. Οποιαδt]ποτε 

στιγ~οl μπορεί να χρειαστεί να τρι)ΠΟΠ(JιψΗη,με τη δι ψ ή Ί:ων παρα

δοχ([Jν μας για να εντάξουμε μια νέα εμπειρία. Εντούτοις, ()σο πιο 

σύμφωνη είναι η εμπειρία αυτή με το παρελΟόν, τόσο μεγαλ.:ύη::ρη 

εμπιστοσύνη μπορ01Jμε νιι. ι-:χουμε στις παραδοχές μα;. Τα ενοχλη

τι.κά γεγονότα, που δεν ταιριάζουν στα νοητικά μαr; σχήματα, τα 

αγνοοιiμε ή τα διαστρεβλοJνουμε έτσι ώστε να μην διαταv<iξοιJντις 

καθιερωμένες αυτές π<ψαδοχ~ς. Οτιhήποτε προσελκύσει την προ

σοχή μα; είναι ως επί το πλείστον προ-επιλεγμένο και οργανωμέ

νο μέσα από την ίδια την aντιληπτική πρ6.ξη. Μοιvαζ(Jμαοπ με τα 

άλλα ζ{[κι. ένα είhος δι.ηθητιχσύ μηχανισμού που επιτρέπει αρχικά 

μόνον το πέρασμα των αισθητηριακι6ν εκείνων ερεΟισμciτων :του 

γνωρίζουμε να χρησιμοποιούμε. 

Τι γfνπιη, 6μως. με τις υπόλοιπες εμπειρίες; Τι γίνεται με τις: 

πιθανές εκείνες εμπειρίες που διαπερνούν το φίλτρο; Είναι. δυνα

τόν να υποχρειδσουμε την προσοχή μας νιt ακολουθήσει λιγότερο 

ουνηθιομένα μονοπάτια: Θα μπορούσαμε άραγε να εξετCωουμε 

τον ίδιο το διηθητικό μηχανισμ6; 

Μποvιη'iμε οπωηδήποτε να υποχραδσουμε τον εαυτό μας να 

παρατηρήσει πράγματα, τα οποία η τ:άση μας προ; σχημο:τοποfψn1 

τείνει να αγνοεί. Πciντα είναι δυ(Ηi(_)f.(ΠΟ να συνει.δητοποιεί κα

νείς 6τι η ιι.:l'χική, η πρόχειρη παρατriρηmi μας ήταν εσφαλμένη. 

Και μόνο να κοιτciζει Χανείς μέσα από μια παριψΟ()φtιJη".-οl (JΊJ

σκευΊ] προκαλεί αδιιιΗεο(α, ο(iμπως να διαταράχτηκε η ίδια του η 

ιοιψρι)πία. Η Μ. Τ. Abercroml1ie υπέβαίJ,ε μια ομάδα φοιτtμιδν τή:; 

ιατρι'ι{tiς σε μια σειρά :;τειραμ{iτων που είχαν (Πι)χο νη δε(ξουν σε 

ποιο βα0μ6 επιλ~γουμι-: τελικc{ τα ερ[θίσματα και στις πιο απλέ; 

παρατηρήσεις μας. Κciποιος διαμαρτυρψJηγ_ε: «Δεν μποvΕίς: ν(t πt 

έχεις 6λα μέσα σ' ένα αυγ{'i.)> <<Είναι. οαν να γχ(_)rμίστηκε ο κόσμος 
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μου>>, είπε κάποιος άλλος. Άλλοι πάλι ανrέδρασαν με ακόμη πιο 

{ντονο και επι.θετικι) Ί:()6:το (: 131 ). 

ΙΙ αντιμετώπιση της αμφισημίας δεν αποτελεί πάντα αρνητικ1i 

εμπειρία. Προφανώς, η αμφισημία γίνεται πιο ανεκτή σε κάποιου:; 

τομείς απ' ό,τι σε κάποιους άλλους. Υπάρχει ένα ολιSκληρο qχiσμα 

έντονων, λίγο πολύ. αντιδράσεων. που κυμαίνεται από το γέλιο μέ

χι:ιι την αποιπροψή κuι τον κλονισμιS. Η εμπειρία μ..οτορεί να είναι 

διεγερτική. Όπως έδειξε ο Rmpson, ο πλούτος της ποίησης j)ασ(

ζεται στη χρήση της αμφισημίας. Το να βλέπει κανείς ένα γλυπτό 

ταυτ6χ()ονα σαν τοπίο και οαν γυμνti, εμπλουτίζει το ενδιαφέρον 

του έργου. Ο EhrenZW"eig έφτασε ακόμη mo σημείο να υποστηρί

ξει ότι η Οέαση των έργων τέχνης μας ευχαριστεί διότι μας επιτρέ

::τει να δούμε πfσω απιi τις ρητι-:ς δομές της κανονικ1iς μας εμπει

ρίας. Ι Ι αισθητιχή ευχαρίστηση πηγάζει από την αντίληψη ασαφιδν 

μιψφ()Jν. 

Ζητιδ m1γγνώμη που χρησιμοποιιδ τους ιiρους «ανωμηλ(α>> κω 

«αμφισημία» σαν συνο)νυμα. Δεν είναι ακριβώς συνώνυμα. Μια 

ανωμιι.:λfη είναι ι-:να στοιχείο το οποίο δεν ταιριάζει σε ένα δεδο

μένο σύνολο tl σειρά. Η αμφιm1μία είναι χαρακτηρισμ6; δήλωσης, 
που πηραπέμπει σε δ·ύο διαφορετικές ερμηνείες. Εξετάζοντας, 

όμως, τα παραδείγματα παρατηρtη!με πως η hι{iκι:ηση μπαξι:1 ανω

μαλίας και αμφισημίας στην πράξη δεν αποφέρει κάποιο ι)φελος. 

Η μελ(iοα δεν Είναι οι)τε υγρ6 σύτε στερεό. Θα μπορούσε να πει 

κανείς όη δημιουργεί μια αμφίσημη α(σθηση-ΕνrΊ1πωοη. Μπιψοι'i

με να πούμε. επίm1ς. ότι η μελάσα είναι αναiμαλη όσον αφορά στην 

τηξιν6rιψτη υγu(ίJν κηι ιπεuι--ιι-)ν, κιιΗ(ίJς δεν ανήκει σύτε στη μία 

ούτε στην ciλλη κατη-ιορία. 

Είνιη, λοιπ6ν, δεδομένο ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπί

σουμε την ταξι:νΩμι,κιi ανωμηλ(α. 'Οταν ορίζουμε κ<iτι ως αν{δμuλο 
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τότε τα ι'iρια του ιπJVιiλου, του οποίου δεν αποτελεί μέλ<>ς, uποσα

ψηνίζονται. Προκειμένου να φανεί αυτό, παραθέτω τον S<ιrtrc και 

την <iποψή του σχετικά με τι; κολλc:ίJδεις ουσίες. Η πρωταρχικ1i 

εμπειρία της ιδι6τητο:ς, μας λέει, είναι καθ' εαυτή απωθητική. '1.-::να 

ν1Ίπιο, βυΟίζοντας τα χέρια του σε Ι-:νΗ δοχείο με μέλι εμπλέ·,.ι;ι::ται 

άμεσα σε μια πα(_)<tηlρηιn] των τυπικών ιδιοτήτιι)V των ιπερεών και 

των ρευστο)ν και τη; ουσω.στικtiς σχέσψ:; ανάμεσα στον εαυτι) που 

[1ω)νει υποκειμενικά και τον κ<)σμο, που αποτελεί αντικείμενο της 

εμπειρίας (1943: 696 :χ. ε.). Το κολλr{Jbες είναι μ ω ενδι6.μεση κατά

σταση ανάμεσα στο υγρό και. το στερεό. Uίναι σαν μια τομή ιη-: μια 

hιαδιχηοία αλλα'(Ί]ς. Είναι aσταθές, χωuίς 6μως να ρέει. Είναι μα

λακό, ευέλικτο και ουμπιέσιμο. Η επιφ(ινειά του δεν γλιστράει. Η 

κολλιόδης φύση του δρα σαν Π(tγίδα, :τροσκολλάται σαν βδέλλ(t 

και. πvοοj)(iλλει το όριο ανάμεσα σ' αυτ6 και οε μένα. Οι μακριές 

στάλες, καθ([}ς ρF.ουν απι) τα δάχτυλά μου. με παραπέμπουν ιπη 

ρσή τt]ς δικψ; μου υπόστασης ιπη γλοιιiJδη αυτή λίμνη. Η βύθιση 

των χr:{_)ι([Jν ιπο νερό δίνει μια διαφορετική r:ντιJπιι_)υη: Ε'(ιι) παρα

μένω στερΕός, αγγίζοντας ()μ ως το κολλώδες μπαίνω στον κίνδυνο 

να διαλυΟι:ιJ μέσα στην ιδιότητα. Το γλοω:Jδες γραπώνεται πάνω 

σου, όπως ένας πολli κτητικ6ς σκύλος 11 μια ερωμένη. Έτοι, η πρώ
τη ε:ταq:;ή με το κολlω')δες εμπλουτίζει την εμπειρία ενός παιδι.οιί. 

Έχtι μ6.0ει χάτι για τον εαυτό του, κω γιο τις ιδιότητες:; της ύλης, 

αλλά και για τις αμοιβαίες σχέσεις ανάμεσα στον εαυηJ χαι <iλλα 

πράγματα. 

Συνοψίζοντας το απόσπασμα, αδιχώ τους fJωψ(iσιου; στοχα

σμούς που πρωωλrί ιπο Surtrc η ιδέα του κολλώδους ω; [νο. ιιπο

χλίνον υγρό ή ω::; ένα εν τήξει ιrrι:QE<J. Ενωχι1ει, ωστόσο, το επιχrί

ρημα 6n ιι::τιψιηJμε να ιποχαζόμαστε επ' ωcrcλε~n π<iνιJΙ στις βασι

κέ::; μας ταξινομήσπς και. ::rαίνω στις εμπειρίες που δεν ταιριάζουν 
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ακριβώς στις ταξινομήοεις αυτές. 2:ε γενικέ-; γραμμές οι στοχα

σμοί αυτοί επιβεβα.ιιδνουν την ι:ψπι.οτοιπJνη μας στις βασικές μας 

ταξινομήοεις. Ο Sartre υποστηρίζει ότι η τηκόμενη κπι. :;η_?οσκολ

λώμενη ιδιότητα κρίνεται ως μια επαίσχυντη μορφή ύπαρξης απ6 

τις πvcδτεςτης χιόλαι; εχφάνσεις. Μέση απ6 τι; Π(Ηirrες αυτές περι

πέτειες της αφής μας, μαθαίνουμε ήδη ότι η ζωή δεν συμμορφιί)νΕ

ται πάντα με τις πιο απλές μας "..ι:ατηγορίες. 

Υ π<iρχουν διάφοροι τρόποι αντιμπιδπιοης των ταξινομιχι6ν 

ανωμαλιόηι: μποροι)με να τι; αντιμετωπίσουμε αρνητικ(i, να τις 

αγνωΊσουμε, να μην τις αντιληφθοιJμε, tl να τις αντιληφθούμε και 
να τις καταδικάσουμε. Μπορούμε, επίσης, να τις αντιμετωπίσουμε 

θετικά, ερχόμενοι (Π1νfι.δητ<i αντιμέτωποι με την ανωμαλία και 

προσπαΟιδντας να δημιουργήσιntμε {να ν{ο πρι-Sτuπο τη::; πραγμα

τικότητας, στο οποίο η ανωμαλία να έχει πλέον θfοη. Δεν είναι 

απίθανο ένα άτομο να πνο.fJεαψήυει το διχό του προσωπικό ταξι.

νομιχ6 σχt]μα. Κανένα άτομο όμως δεν ζει απομονωμένο, επομέ

νως το Ο"ι(ήμα που κατιισκευάζει λαμβάνεται εν μέρΗ απ() 6λλους. 

Η εμπειρία των ατιiμων hωμεσολαβείται από τον πολιτι.σμ<_), 

νο(ηJμενο ως το σύνολο των δημόσιων, (ftΗfJμισμένων αξωJν μιας 

κοινότητας. Ο πολιτιιrμ6ς πιιρέχει εκ των προτέρων κώτοιε; βασι

κές κατηγορίες, ένα θετιχό σχήμα <Πο πλαίσιο του οποίου τω-ιτο

ποισιJνται ιδ1-:ες και αξίες. Και πάνω α;τό ιSλα ηοκεί μια εξουσία, 

"ι{αθιιJς ο καθένας σuμμιψφ<()νΕtαι επειδ1l συμμορφcδνονται. οι <iλ

λοι. Ο δημόσιος, όμω::;, χαρακτήρας του πολιτισμού καθιστά τις κα

τηγορίες το11 πιο <iχημ.πτες. 2:το ιδιωτικό rπί;τrδο το ιiτομο μπορεί 

από μόνο του να αναθεωρψηcι ή ι)χι τη δο~η] των παραδοχιδν τοι1. 

Το Ηc:μα είναι προσωπικό. Οι πολιτι.ιη.ιι.κ{; χιι:τηγορίε;, όμως, απο

τελούν δημι)ι_η,ι_ι υπ<)Αεοη. Δεν υ::ι:όκεινται εύκολα ιπ αναΗε(iψηση. 

Δεν γίνεται (ι)σtόσο να :.τcισπj)λέψουν την πρόκληση των παρεκκλι-
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νόντων μορφιι)ν. ΚάΟε ταξινομικό σύστημα δημιουργεί ανωμαλίες 

και κάθε πολιτιομός αντιμετωπίζει γεγονότα που φαίνεται να 

αψηφούν τις βασικές παραδοχές του. Δεν είναι δυνατόν να αγνοεί 

τις ανωμαλίες που πιιράγονται από το δικό του σχtlμα, καθιδς 

υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η εμπιστοσύνη σ· αυτ6. Για το λόγο αυ

τό πιcπεύω ότι κάθε πολιτισμός άξιος του ιJν6ματός του, λαμβ6.νt-:ι 

τα μέτρα του για tr]V αντιμετώπιση των αμφίσημων τ] ανιδμαλων 

γεγονότων. 

Καταρχάς, η αμφισημία περιορίζεται ουχνά με την αποδοχή 

της μιας ti τη; άλλης ερμηνείας. 2:την περίπτωση, για παι:ι(ιδει.γμα. 

μιας τερατογονίας ενδέχεται να απειλούνται οι διαχωριστικέ:; 

γραμμ}:ς ανάμεσα στους ανθριδπους και τα ζιδα. Εάν μια τt::ι_>ατο

γονία μπορεί να ονομαστεί «ιδιιSμιψφο γεγονός», nSπ οι κατηγο

ρίες μποι_>ιη"iν να αποκαταοτηθούν. ·Έτσι οι Nucr αντιμετωπίζουν 

τις τεuατογονίες ως ιπποπόταμους που κατά λάθος γεννtlθηκαν 

<iνθρωποι· με την κατάταξη αυτή η κατάλληλη ενέι:ιγεια απορρέει 

αβίαστα: τα τοποθετούνt-: απαλά στο ποηiμι. 6που και ανήκουν 

(Ev"ns-Pritchard, 1956: 84). 

Δεύτερον, η ίδια η φυσική 1Jπαρξη της ανωμα.λίας μπορεί να 

ελεγχΗε(. Έτσι, σε κιiποιες φυλές της Δυτικής Αφρικής τα δίδυμα 

πιι~-:πrι να θανατιίJνονται στη γέννα. Ο κανόνας αυηiς εξαλείφει 

μια κοινωνικ1Ί ανωμαλία, η οποία βασίζεται στη δοξασία ότι δεν 

είναι δυνατόν δύο άνθιιuΧτοι να γεννιούνται από την ίδια μήτιια την 

ίhια. στιγμή. /Η ας πciρουμε για παιι<iδr.ι.γμα τα ;ωκ6ι_>ω ;του λαλούν 

τη νύχτα. Με τον {ιμεσο ιπι_>αγγαλισμό του:;, δεν ζούνε για να διΗ

ψεlJοουν τον ορι.σμι) του πετεινού ω:; το πουλί που λαλεί την αυγti. 

Τρίτον, ο καν6νας που επι.β<iλλr.ι την αποφυγή των ανώμαλων 

φαινομένων, επιβεβ(tιιίJνπ και ενισχύει τους ορισμούς ε:κείνους 

ιποΊΙς οποίους δcνηtιριάζουν.Ι.Ξπομ}~νως, όταν το Λευιτικ6ν bηλοJ-
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νει απέχθεια σε οτιδήποτε έρπει, θα πρέπει να δσύμε τιJ βδέλυγμα 

αυτό ως την αρνητική πλευρ6 της αποδt-:κτής πiξης πρα-rμάτων. 

Τέτηρτο, τα ανόηιαλα γεγονότα μπορεί να προσδιοριστούν ως 

επικίνδυνα. Ομολογουμένως, όταν τα άτομα έρχονηη αντιμέτωπα 

με την ανωμαλία μt-:ι:ιι.κι:-:ς φορές νιώθουν ανησυχία. Θα 1Ίταν λά

θος, όμως. να αντιμετωπίζουμε τους θεσμούς σάμπως να εξελίχθη

καν με τον ίδιο τρόπο που εξελίσσονται οι αυΗ6ι_>μητες ηντιδι_>ci

σει:; ενός προσc.δπιη.J. τ}:τι>ιες κοινές δοξασίες είναι πιθανότερο να 

Cχουν δημιουργηθεί για να ελαχιστοποιήσουν την ασυμφωνία 

ανάμεσα στις ατομικέ:; και τις γενικές ειψηνείες. Σύμφωνα με το 

έργο του Fcstingcr, είναι προφανές ότι όταν ένα άτομο συνειδητο

ποιεί ότι οι πεποιθήσεις του διαφέρουν από αυτές των ψίλιΗν tι>υ, 

είτε κλονίζεται είτε προοπαθt-:ί να πείοει τους φίλους του για το 

λciθοςτους. Χαρακτηρίζοντας ένα θέμα επικίνδυνο, ουσιαστικά το 

θέτουμε εκτός διαμάχης. ΒοηΟάει, επίσης, στι1ν ενίσχυση της ουμ

μόρφωσης Πι_>ος οτους θεομcη"iς, 6::τως θη δείξουμε παρακάτω σε 

ένα χεφάλαιοΊια την ηθική (κεφάλαιο 8). 

Πέμπτο, αμφίσημα σύμβολα μπορούν να χι_>ηοιμοποιηθούν 

(πην τελετιnJι_>γία για τι>υς ίδισυς σκοπούς που χρησιμοποιοιiνται 

στην ποίηση και τη μυθολογία, για να εμπλουτίσουν το νιSημα ή νι ι 

προσελκ-ύσουν την προσοχή οε (iλλα επίπεδα Ί'παρξης. Στο τελευ

ταίο κFψiληιο θα δούμε πώς η τελετουργία, με τη χρήση αμφίση

μων και ανu)μαλων ταξινομικu)ν συμβόλων, μπορεί νο: ενάJΟει το 

κακό χα ι το Οάνατο με τη ζ(Jnl και το καλι5 οε ένα μοναδι κ6, επι

βλητικό σχήμα. 

Για να καταλt]ξουμε εάν η ακαΟαρσίι:ι είναι 'ύλη εκτ()ςτ6που fJα 

Jτ.ι_>{πει να την πιιοοεγγίσουμε μι'σω της τιiξης. Το ακάθαρτο είναι 

αυτό που δεν πρέπει να συμπεριληφθεί, προκειμένου να διατηρη

Οεί ένα διαταγμένο ιτι.ήμα. Η αποδοχή αυτή;της ιn1νΗήκης είνιιι το 
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πριδτο βψια για μια βηΗύτερη κατανόηση της μιαριSτητης. Δεν μας 

εμπλt::κει oc. f:να σαφή διαχωρισμό ανάμεσα ιπο ιερό και το κοσμι

κό. Η ίδια αρχr] εφαρμιSζετιι:ι παντού. Επιπλέον, δεν συνεπ<'iγπηι 

κάποια ειδική διιiκρι.ιn1 ανάμεσα σε πρωτόγονους και ούγχρο

νους: 6λοι υπόκεινται στους ίδιους κανόνες. Στον ::τρωτ6γονο 6μως 

πολιτισμό, ο κανιiνας διαμόρcρωσης της εμπειρίας λειτοι1ιηcί με 

μεγαλύτερη ιοχιJ και συνολικότερα. 2:τους σίiγχuον<ηΙ; πολιτι

σμσύ:; c.φαρμόζεται σε aσύνδετε;, ξ~:χωοιστές mυχές της ιiπαρ~ης. 
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Η μίανση δεν αποτελεί ποτt::" ι\ιιι: απομονωμένο γεγονός. Υ π άρχει 

πάντα σε σχέση με μια συστηματική διάταξη των ιδεu}ν. Οποιαδή

ποτε, επομ{νως, αποσπα:σμιtτικιi ερμηνεία των κανόνων για τη 

μιαρότητα ενός άλλου πολιτισμού, είνιιι "~αηιδικα<ψc:νη. Διότι, οι 

ιδέες για τη μιαρότητα αποκτούν νόημα μόνον σε σχέση με μια συ

νολική δuμή σκ{ψης. της οποίας οι Οεμέλιοι λίΟοι, τα όρια, τα περι

Θώρια και οι εσωτερικές γραμμές m,νδέονται μεταξύ τους με τι; 

τελετουργίες διαχωρισμού. 

Για να δείξω τα πηψχπιiνω θα ασχοληΟc;) με ένα παλιό αίνt'(μα 

των βιβλικών σπουδών, τα βδελύγματα του Λευιτικού και ιnJγκε

κι_>ιμ{νιι, τους διατροψιr:.ούς κανόνες. Γιατί να θεωρούνται α"~ά

θαρτα τα ζιδα όπως η καμήλα. ο λιιγ6; και ο ασβι)ς; Γιατί κάποιες 

και ιiχι όλε:; οι ακρίδες να θεωρούνται ακάθαρτες: Γιατί ο βCιτρα

χος να θεωρείται κιttlιψιiς ενι{J το ποντίκι και ο ιπποπόταμο; ακ(ι

θα.ρτα: Ποιο κοινό χαρακτηριοτι."~ι) έχουν οι χαμαιλέοντες, οι τυ

ιρλοπιiντι·...rε; και οι r:.ροκόδειλοι βάσει του οποίου τοποθετούνται 

μαζί στην ίδια κιπηγορία; (ΛΕυιτικόν 10, 27) 

Για να πα.ραr:.ολουθήσουμε καλι1τι::ρη το ι-:::τιχείρημα, :ταραΟέ

τω χαταρχ6ς τις σχετικές εκδοχές του Λευιτικού και του Λει,τrρο

νομίου* χρησιμοποιιδντηςτι) Υ.t-:ίμενοτης Ιlαλαιάς ΔιαΟt]κης: 

"]'ο ΛFΊΙΙίΙΥ.(\ν και το ΔΗΙΤflΗJν<iμιον ιη-,-ίκοLΙν στην Πητάπι•χο. απο-τελούμε-
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ΔευπΙJuνόμιον 14 

3. Δεν πρέπει να τρώτε τίποτα α;τό ~-χείνα που ο Κίil_)ως τα Οεωψ.ί 

ακάθαρτα. 

4. Τα ζιδα πουι:·πιτρ{:;τεται να τρυ:Πε είναι τα εξtiς: το β6δι, το πρόβα

το, το κατσίκι, 

5. Το ελάφι, το ζαρΧάδι. το :;τλατιiνι, το αγριοκ(ησι:rι.ο, την αντιλ<Sπ:η, τη 

γαζέλα και το αγρω:;τψ5βιηο. 6. Μπορ~·ίπ ακιJμη νΗ τι_>r!ιη: 6λα τα ζυJα 

που έχουν οπλή υ...ι:ισμένη σε δύο νιiχια Χαι είναι μηρυκωπικ((. 7. Δr.ν 

Ηα τψlnε, ιiμως, αυτά που εlνω μόνο μηρυκuιπικιi ·...ι:ι ε·ι.ε(να που 

έχουν μόνο νύχι σχιστό. Δεν tlα τριδτr, bηλrιι'"ηj, την καμήλα, το λαγό, 

τον :;τοντικό και τu κουνέλι, ε:;τειδ1i ε.ίναι βέβαια μηρυ-ι.ασηκ(ί., αλλά 

δεν έχουν σχιστό νιίχι. Αυτά Οα τα Οεωρείπ ακ{ιΟαρτα. 8. Επίσης, δεν 

Οα ΤΙJUJτε το γουρούνι, επειδή έχει βέβαια οπλή σκισμένη ιτr 1)-(,ο νl)

χια, αλλά ι"'ιεν είναι. μηιη,κω .. nικό. Θα τu Οεωρείται κι αντι5 ακιiθαρτο. 

Δεν θα τρώτε το κρέα;τουc: ούτε f)' αγγίζεπ το πτο)μα τους. 

9. Απιi τα υδρόβια ζι6α μπορείτε να τρώτε όλα όσα έχουν ππρ1:,για Χαι 

λέπια. 10. υσα ιiμως δεν έχουν πτερύγια και λέπια δεν Οα ΤΗ τρι6τε. 

Θα Π( Οεωρείται ακάθαρτα. 

J J. Τα καθαρ(ι πτηνά ε.πιτ!}έπεται να τα τριόπ. 12. Εκείνα που δεν θα 

τρυJτε είναι: ο αετός, ο γυ::ταrτός κrιι σ Ηrιλασοαετό; .. 13. Τον [κτίνο 

και το γύ;τα -όλιt τα είδη τους. 14. Όλα τα είδη των κοράχων. 15. Την 

στρουΟοκάμηλο, n1ν ΚmJκnυΒ(ηια, το γλ(ιρο και 6λα τα είδη του γερα

κιού. 16. Τον γκιιδνη, τη μεγάλη κου::-ωυβάγια Χαι την φι. l 7. Τον πε

λrκάνn, την κίσσα, το φαλακροκόψικα. Ί8. Ταν πελαργό και τον ερω

διιS -όλα τα είδη του;- τοντσαλαπrτr.ιν6 κω τη νυχτε(!ί("'ια. 19. 'Ο λα τα 

:.ττερωπi ζωύφια Οα τα Οεωρείται ακάθαρτα Χαι δεν θα τα τρu':rτ:ε. 20. 

Τα καΟαρά ππρωτ(t, όμω;, μJΗl(!Fίπ. να τα τριiπε. 

νη α:τιi τα πf.νπ Π(Ι(ί'ω βιβλ.ία ιης Παλαιri; Διαθψ~ης: 11 Γtvcσψ;, li Τξοι:\(Jς. Οι 

ΑrιΘμοί, Το Λr.υιηz<iν χαι Το Διυηνuνόμων. Το Λει•ιτιχι>ν :τι:ριc:χπ νομοΟΗικιi 

zω ιr.ρατιγ"(i υλικό. :Στο Δευπvονι>μιον ο ΜωΊΙΟtjc ι•πFξηγFi τα κΊI(Ιι.α οημ6η τσι· 

θι·Ίr.οί• Ύύμuυ χιιι δίνει τιςτfλευταiΕC: παρrιγγFλίFc;τω' (Σ.τ.Μ.) 
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ΤΑ ΒΔΙ::ΛΥΠ•tΑιΆ .ΣΙΟ ΛΕΥΠΙΚΩΝ 

Λευιτικόν Ίl 

J -3. Από τα ζώα της γης μπορείτε να τριlηε ιiλα τα τετράποδα που 

έχουν σκισμένη την οπλή, εντελfίJς χωρισμένη σε δύο νύχια, -ι.uι εtναι 

μηρυκαστιχά. 4-6. Α-τ' αυτά, όμως. δεν μπορείτε να q-.•(ιτε την :-ι.αμήλα., 

το κουνέλι και το λαγό, τα οποία είναι μrν μηρυκαστι·ι.ά αλλά δεν 

έχο~ν διχαλωτή οπλή. Αυτά Ηα είναι ακάθαρτα για σας. 7. Τ ο γουρcη!

νι. ;του έχει δι)ο νύχια και μάλιστα τελείως χωρι.ιΊ!Jένη, αλλά δεν είναι 

μηρυκαστικό· για σας είναι ακ(ιtιαρτο. 8. Δεν θα τρώτε τiJ κρέας τΩυς, 

ούτε Οα αy'{ίζf:τε το πτώμα τους· για σας είναι ακάθαρτα. 

9-12. Λπότα υδρόβια ζώα Ο α τρtδτε όλχ.ι rirrα έχουν πτερύ'{ι.α και λ~πια και 

ζουν είτε ιπη Οάλασσα f:ίτε στα ποτάμια. Αι' αυτά. όμως, 6σα δεν έχουν 

πτερύγι.α και λέπια, για σας θα είναι βδελυρ(ι. Θα τα αποστρέφεσθε. 

Δεν θα rριδτε το r.ρέας τους και Ηα θεωρείτε βδελυρά τα πτώματά του;. 

13-19. ΑπιS τα πτερ(Ιηά θα είναι για σας βδελυρά και. δεν Ηα τρώτε: τον 

αετό, το γυπαετό και το Οαλασσαετό, το γ1'1πα 'ιtαι όλα τα είδη του ικτί

νου, όλα τα είδη του κόρακα, τη στρουθο·...ι:άμηλο, την κουκουf~άγια, το 

γλιίρο r.αι όλα τα είδη του '{ερακωύ, την κουκnυΙ~άγια της ερήμου, το 

φαλαr.ροκόκορα και tΎJ μεγάλη κουκουβάγια, τον κύr.νο, τον ;τελεκά

νο και την κίσσα, τον πελαργό, όλα τα ~-ίδη του ε.ρωδωιi, τον τσαλαπε

τεινό Χαι τη νυχτερίδα. 20. Όλα τα πτερωτά ζωύφια που βαδίζουν με 

τα τέσσερα Οιt εtναι f~ι"ιελιφά για σας. 21. Εκτι>ς από εκείνα πm.' έχουν 

πάνω απ' τα πόδια τους σκέλη, για να πηδάνf' π(ινω στο έδαφος. 22. 

Α ιό αυτά θα τρυJτε τα εξ·ής: όλα τα Fίδη της κοιν1iς ακρίδας, τrις κατα

στρεπτικ·ής ακgίδας, της α·ιtρίδας που πετάει και ηις ακgίδαc; που πη

δάr.ι. 23. Όλα τα άλλα ΠΠΙJωτci έντομα, που έχουν α;τλοJς τέιωεΙJα ;τό

δια, θα είναι βδελυρι:'ι για σας. 

24. Τα παvαΧάτω ζώα σας καθιοτοίiν ακciΟαρτους .. Όποιος αγγίξει το 

πτο)μα τους, θα. είναι α-ι.ι.iΟα(!τος ως το βράδυ. 25. Και όποιος μεταφέ

ρει το πtίίJμα τους θα πρέπει να πλιiνει τα ροίiχα του κω Ηα cίναι ακ({

Οαι:nος ως το βρciδυ. 26-28. ΚάΟε ζiΙ)Ο που έχrι σχισμένη ο;τλή, ωλcί 

όχι τελείως χωρισμένη, Χαι δcν είναι μηρυκαστικι), κι α .. -τ' τα τr.τράπο

διι (iποω f~α.δίζrι με το πέλμα 1 • Αυτά Οα τα ΟεωρFίτω. α::-ι..άθαρτα. 

1 Π.χ. η ηρκ()ιiΩιt 
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ΚΛθΛΡΟΥΗΤΑ ΚΑΙ ΚJΝΔΥΝΟΣ 

2Υ-31. Από τα ζιδα :του σέρνονται Ηα. ΗεωιJσύνται για σας ακάθαρτα 

τα εξής: το κουνάβι, ο ποντικΌς r.αι όλα τα είδη της σωiρας, ο σκαντζό

χοιρος, το σαμιαμίδι, ο τυφλοπόντικας, ο χαμαιλέων και ο βασιλίσκος. 

Όποιος τα αγγ(ξει ψόφια, θα είναι α:.ι.άθαρτος ως το βράδυ. 32. Κάθε 

αντικείμενο, είτε είναι ξι1λινο, είτε ρούχο είτε δέρμα, είτε σακί, είτε 

δοχείο :του το χρησιμοποιείτε, θα είνω ωι.άΟαρτο αν πέσει πάνω τrιυ 

ένα από τα παρα .. cάνω ζιUα ψόφιο. 

41-42. Όποω ζώο σέρνεται στο έδαφος με την κοιλιά ή βαδίζει στα 

τέσσερα ή :;τι:ριcΗtι)τερα πόδια, δε θα το τρι6τε· είναι f~δελuψl. 

Τα κείμενα αυτά έχουν ερμηνευτεί κατά δύο τρόπους: οι κανόνες 

ή είναι άνευ νοήματος, αυθαίρετοι (αφοι) η πρόθεσή τους είναι 

πειθαρχική και όχι δογματική), ή αποτελούν αλληγορίε:; cφετιι'>ν 

και ελαττωμάτων. Υιοθετώντας την άποψη ιSτι οι θρησκευτικές 

εντολές στερούνται συμβολισμσύ ο Μα.ίμονίδης*' έγραφε: 

Ο Κανόνας που ορίζει την τέλεση των θ1Ι(ftliN είναι :προφανές ότι είναι 

πολύ χρήσιμος ... δεν μπορούμε να εξηγήσουμε όμως_yια:ποιο λόγο στη 

μία :περίπτωση η προσφορά Π(!έ:πει να είναι αμνός ενιδ στην άλλη 

·...ι:ριάρι -ι..αι για ποιο λόγο Οα ;τρέ;τει να θυσιάζεται. ένας δεδομένος 

αcι.Θμός των ζώων αυτciΊν. Γι.η μένα, Uπuι.uι παιδεύουν τους εαυτούς 

τους ψάχνοντας να βρουν μια αιτία για οποιονδήπuτε από τους λrπtο

μερείς αυτούς Χανόνες, στερο·ίiνται λογιΧής .. 

Ο Μα"ι:μονίδης, ως γιατριS;του Μεσαίωνα, ήταν και αυτ6ς πuοδια

τεθειμένος να πιστέ-ψει 6τι οι διατροφικοί κανtSνες 1iταν θεμελιω-

* Μ(ι"ίμΌνίδη;, υαβfiί Μωυσής (1135-1204). Ονομαιπ6c; IΩ11ι'iαίος Φιλόσοψσ; 

εκ Κορδuύης. Στο έργο τ:ου «ΟΟηγψ:τuv uμψιβ(iλλοντο:::» προσπαθεί να u:πubuξcι 

πω; cίνω δΊΙνατΩν να ανακηjσcι Κl(Vfίς τη ΒσησΧΗΙΗΚ1j :πίστη δια ηι·; f:tΗπψιη;. 

(Α:τιi: r;πι"τομοJ' Ορθογ(,!υφικ6ν και r;~,χυκλοπαιδικιJν Λι:ξικόι.ι ,/Ιfλιος», Αθήνα 

1!JS.1)(Σ.τ.Μ.) 

9Η 

Τ Λ ΒΔΕΛ ΥΓΜΑ"ΓΑ ΣΗJ Λ~ΥΙΠΚΟΝ 

μt-:νοι στη φυσιολογία, 'Ίδη όμως οπ6 το δε-ύτερο κεφάλαιο έχουμε 

fιπορρίψει την ιατρική προσέγγιση στο θέμα του συμβολισμού. 

Lας παραπέμπω στο έργο του Epstein: English Notes to the Bahy

lonί<:ιn Talmud καθώς και στη δημοφιλή Ιοτορία του Ιουδα·ίσμού, 

του ιδίου (1959, 24 ), 6που μπορεί να βρει κανείς μια ιn!γχ[Jονη εκ

()οχ11 της άποψης ότι οι διατροφι."ιωί :καν6νες δεν είναι συμβολικοί, 

<ιλλti ηΗικοί, πειθαρχικοί: 

Και. οι δύο ομάδες καν&\ιων έχουν έναν κοι.νΩ στόχο ... την Αγιότητα. 

Ενώ οι θετικές εντολές έχουν θεσπιστεί με ι:rι.οπU την καηιέcγεια της 

αρετή ς κηι. την προώθηση των εκλεπτυσμένων ε::.ι.είνr1JV ποιοτήτων που 

διακρίνουν το αληΟινά Ορησκευόμενοκω ηθιΥ.ό ον, οι αρνητικές εντο

λfς ιποχει1ουν στην κατα:;τολέμηση του κα"Ι.οίi και. την καταστολή άλ

λων κα.Χιδν τ{ωεων και ενuτίιι.των :rτου στέκονται εμπόδιο στην προ

σπάθεια του ανΟρ(ΙJπου να φτάσrι την αγιότητα ... Κατιi τον ίδιο φόπο 

στΩυς αlΝητικούc; θρησκευτι-...ι:ούς νόμους ωωδίδΩνται εκπαιδευτικοί 

σκοποί και στόχοι. ΠQιGtη Οέση ανάμεσα σ' αυτού; κατέχει η α;ταγ6-

ρευιrη της κητανάλωσης Χρέατος ·ι.άποιων ζώων :rτου f.χουν ταξινομη

Ηε ί ωc; <(ακάθαρτω). Τ ίποτιt το rοτεμι.::.ι.ό δεν υπάρχει σ' αυτόν το νUμu. 

Στις Γραφές συσχετίζεται ρητά με το ιδανικό της αγιότηπι.ς. Ο πραγ

ματικός τrιυ στόχος είναι να εκπαιδεύσει τους Ιοcιαηλίτε::; στον aυτοέ

λεγχο, που α.ιοτελεί το απαραfτητΩ πρcino β~iμα για την ε::τίτευξη της 

αγιότητας. 

Σύμφωνc.ι με το: Ίhe Dietaty Lω·Y'S in Rabbίnί(: and Patrisfi( Lίtaa

tιπe, του καθηγητ1i Stcin, η ηΟικfi ερμηνεία ανάγπω οτην εποχli 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου χαι <Πην ελληνική επιρροή πcίνω οτον 

ι.ουδαΙκ<l πολιτισμ6. ΊΌν lo αιιόνα μ.Χ. οι. ΕΠΗΠολf; του Αριστέα 

διδάωωυν όχι μ6νο ι)τι οι Μωι1σα·ίκοί }',αν6νες αποπλ<η1ν μια πο

λΊΠιμη προτρωηl για μια καλtl Jrrι.θαι?χία, η οποία «αποτρέπει. τους 

Ιουδαίους Ηπ6 c.ιπεl_)ίοκεπτες: ενέργειες και τις αδικί~ς>}, αf).ά και 
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ΚΛθΛΡΩτΗΤΑ ΚΑΙ Κ1ΝΔΥΝ02; 

ότι συμπίπτουν με αυτά που θα υπαγόρευε η κοινή λογική για την 

επίτευξη μιας καλής ζωής. Επομένως, η ελληνική επιρροή επιτρέ~ 

πει τη σύμπλευση των ιατρικών και ηθικών ερμηνει<Jιν. Σ1Jμφωνα 

με το Φίλωνα, η επιλογή του Μωίim] βο.:οιζιJταν στην επιλογή των 

πιο νόστιμων κρεάτων: 

Ο νομοθέτης α::ταγόρευr αυατηρ(ί Ωλα εκ~:ί'vΗ τα ζιδα τη; ξηράς, της 

θάλασσας ή του αέρα των οποίων το κρέας cίναι το :.τΙ.ι) κ.αλιi και το πιο 

παχύ, όπως το κρfας των χοίρων και των ψαριών χωρί; λέπια, γνωρί~ 

ζοντας ι)τι στήνουν παγίδα στην πιο δουλική από όλc; τις αισθήσεις, 

δηλαδή τη γειίm]. και δημωu12γούν λαιμαργία, 

(και εδύ) οδηγούμαστε κατευθείαν στην ιατρική ερμηνεία) 

η λαιμαργία αποτελεί μια m1μψορά. επικίνδυνη και για την ψυχή και 

για το σώμα, καΟότι προκαλεί δυσπεψία, που είναι η πηγή ιiλων των 

ασθενειών Χα: ι των ανft...""'Γηριών. 

Στα πλαίσια μιας άλλη; ερμηνευτικής κατεύθυνσης, ακολουΟ<iι

ντας την παρ6.δοοη των Robertson Smith και Frazcr, οι Λγγλοσά~ 

ξονες μελετητές της Παλαιάς ΔιαΗήκη; υποστηρίζουν συνήθως ότι 

οι κανόνες είναι αυΗιι:ίιιποι επειδή είναι παράλογοι. Για JΗψ<i

δειγμα ο Nathanicl MickJenι αναφέρει: 

]()() 

Οι σχολιαmfς, αφιέρωναν συνήθως μεγάλο μέρος στη mΙζιίnμ.nι του 

ε12ωτήματος: γιατί f:ΙrωρωJνται κ(υωια συγκεκριμένα όντα, καταοπi~ 

σι:ιc; και συμmιδματα ακάθαρτα: Μήπως έχm1με να κάνουμε με κά

:ωιους πρωτόγονους κανόνες υγιεινής; Ή μή::τως ορωμ{να 6ντα και 

κ.ατrιοτάu~·ις θεωρούνταν ακάΗαρτα γιατί αναπαριστούσαν ή α::τειχι)

νιζαν mJγκf.ΚQψ.ένες αμαρτίες: Μ::τορεί να ΗεωρηΗεr βέβαιο ()τι οίπε 

rι υγιεινή, ούτε η τυπολογία αποτελεί τη βάση n1; μιαρότητας. Lr. κα~ 

ΤΑ ΒΔΕΛΥΠ•.1.ΑΊΆ .πυ ΛbΥΙJΊΚΟΝ 

μιά περίπτωση δεν πρέπει οι κανόνες αυτοί να εΥ.λογικευτούν. Η κα~ 

ταγωγή των κανόνων αυτών ενδέχεται να ποι·~ίλλει, να ανάγεται στην 

προ·ίστορία .. 

Από την πλευριi "'"ο R.S. Driver ( 1898), '{ράφει: 

<<Η αρχt], ΙΙΙΟτόσο, η οποία καθορίζει τη διαχωριστιγ.ή γραμμή ανίιψ~ 

σα στα καθαρά και τα ακάΟαρτα ζU)α, δεν δηλrl1νεται ρητά Χαι το ζήτη~ 

μα γύρω από το πr~ι.α ειναι έχrι συζητηθεί πολύ. Δεν φαίνεται να fχει 

βQεΒεί {ως τώρα μία μόνο αρχή που να πε12ιλαμβάνει όλες τις Πf.(Η~ 

πτώσεις και ενδέχεται να ιnΙνυ:rτCtρχουν πάνω από μία αρχές. Κάποια 

ζώα ενδεχΩμένως να είχαν απαγορευτεί εξαιτίας της αποκρουσrιχrjς 

τους εμφάνισης, ή εξαιτίας των ρυπαριδν ουνηθειfίJV τm.'ς. εν(δ άJλα 

για υγειονομικούς λόγους. Σι: άλλες περιπτώσεις :τάλι, το "Ι.ίνητρο της 

απαγόρευσης πιθανότατα να ήταν θρησκευτικό· "Ι.άποια ζf!)α θfωρο11-

νταν ότι καταλαμβάνονται απιi υπερφυαι.κά ή δαιμονικά όντα, όπως 

το φίδι στην Αραβία, 11 ενδεχομένως να είχαν ιι.ίiποια μυσnιρωκή ση
μασία στις ειδωλολατρικές τελετουργίες (ι.λλων εttνfiw· οπότε η απα~ 

γόρευυή τους να σήμαινr. μια μοQφή αντίδραση; απέναντι σ' αυτ{ς τις 

δοξασίες ... » 

Ο Ρ .Ρ. Saydon ακολουθεί n1ν ίδια κατεύθυvοη στο Catl-ιolίι· ι~ωn

mentary on Ηοlγ ,)'σίptu.re (1953), αναγνωρίζοντας την οφειλή του 

στον DriveΓ και το Robcrtson Smith (1953). Φαίνεται ότι κάποιες 

πλευρές της εβρα'ίκής θρησκείας. τις ωτοίες ο Robertson Smitlι 

χαρακτηρίζει πρωτ()γονε;, άλογες ή ακατανόητες, mJ\ιr.χί:ζουν να 

αντιμετωπίζονται κατ' αυτ6ν τον τρ6πο και παραμένουν μέχρι σ1]~ 

μει:ιο αδιερεύνητες. 

Δεν χρειάζεται. νη π<JιJμε 6τι τέτοιου είδους ερμηνείες δcν απ(J

τελούν χαν ερμηνείες, αφού αρνούνται οποωδιΊποτε νόημα στους 

καν6νες ηυτοι)ς και απλώς εχφράζουν την αμηχανία. του; με. fνα 
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l<Af::i.-\~OΊΉ J Α ΚΑΙ ΚΙΝΔ Υ NU~ 

λόΊιο ύφος. Ο Micklem το αναΊvωρίζει με ειλικρίνεια στο σχολια

σμό του για το ΛευιτικιSν: 

Ί'α κεφάλαια 11 και 15 είναι ίσως τα λιγότερο ελκυστικά σε ολό:rι.ληρη 

τη Βίβλο. Για το σύγχρονο αναγνώστη, ::τολλά στοιχεία στα χ~·φάλαια 

αυτά είναι είτε άνευ νοtjματος είτε αποκρουσηκc(. Τα κεφ(ιλαω rιυτ(ι 

ασχολούνται με την τελετουργικ·ή «μιαρότητα>:- σε σχέση με τα ζώα 

( !I ), με τη γέννα (ι 2), με τις δερματικέ; παθήσεις χω. τ:η λεκιασμένα 

ενδύματα (13), με τις τελετές εξα'{νισμού των δερματικών παθ)iσεων 

(14), με τη λέπρα Χαι ιiλλα ζητήματα και εκκρίσεις του ανθρι6πινuυ 

σώματος (J 5). Τέτοια θέματα δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον παρά μό

νο για τον ανθρωπολόγο. Ποια σχέση θα μ,ιορούσαννα έχουν όλα αυ

τά με τη θρησκεfα; 

Η γενικ6τερη στάση του Pf'citTcr απέναντι οτα ιερατικιi και νομικ(i 

στοιχεία της ζωής του Ισραήλ είναι κριτική. Και αιη:ός τάσσεται 

ουσιαστικά με την άποψη ότι οι κανόνες στον Ιερατικό ΚοJδικα εί

ναι σε μεγ(iλο f1αΗμι) ο.:υθαί(Η:::τοι: 

Μόνον οι ιrρrίς που τiταν και νομικοί Ηα μποροιJσαν να εrχαν mJλλά.

βει τη θρηι:rι.εία ως θεοκρατία ρυθμιζόμενη από ένα θεϊκό νόμο που 

ορίζει επακριβι/Jς, επομένως αυΟαίρετα, τι; ιεQές υπuχρι::ιδσεις των 

ανθρώπων ωτέναvι:ι στο Θεti τους. Καθαγίασαν έτσι την εξωτερική 

τιι;τική πλευρά, cξιίλι::ιψαν από τη Ορησκcία τα ηΟικά ιδανικά τuυ 

Λμω* και τα τcιυφερά. αισt!ήματα τmJ Ωση{, υ::τΩβιj~(ιζοντας τmι Πα

γκόσμιο Δημιουργό τού κόσμου στο επί.ιεδο ενός αδιάλλακτου δε

ιmΩτη ... ΑπΩ ένα πανιiρχωο έΟιμο, πρω]λΟαν οι Οεμελιώδεις έννοιrς 

που χαρακτηρίζουν αυτούς τους νόμους: η φυσιχ~i αγιότητα Χαι το α.υ-

~ Αμ(Ι); και Ωση{, από του; λιγόμινους «Ελ(ωηοvις προφήτες)>, οι οποίοι. 1jκ 

μuσαν σrα μι.' σα του 8ου π. Χ. uιώ\'α. (ΑπιJ: Επ(τυμοιι ΟρΟοyραφικ.d και Εγχι .. ·χί.ο

:τι:.υδικάνΛΕξικ.6J' /J Jί.ιο;», A(Jrjνα 1 !J53) (L.τ:.Μ.) 
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ΤΑ ΒΔΕΛ ΥΓ\1Α Β. ΣΤΟ ΛΕΥΠΙΚΟΝ 

Ηαίρετο θέσ:;τ.ισμu- αντιλήψcις και αρχές :;του οι μεταρρυθμιστές προ

φήτες παρέΧα.μψαν προς όφελος της πνευματικής αγιότητας και του 

ηΗικού νόμου.)) 

Μπορεί να αληθεύει. ότι οι νομικοί τείνουν να σκέπτονται με ακρι

β1i και κωδικοποιημένο τρόπο. Είναι, 6μως, δυνατόν να υποστηρί

ξει κανείς ότι τείνουν να κωδικοποιούν ασυναρτησίες, αυθαίρετα 

Βεσπίσματα; Ο Pfeiffer θέλοντας να υποστηρίξει και τι; δύο θέ

σει;, εμμένει στη νομική ακαμψία τ<Jιν ιερατικών συγγραφέων και 

υπογραμμίζει την έλλειψη τάξης στην ορΊάνωση του κεφαλαίου 

δικαιολογιδντας έτσι την άποψή του ότι οι κανόνες είναι αυθαίρε

τοι. Το στοιχείο της αυθαιρεσίας στο Λευιτικόν αποτελεί αναμφι

σβ·ήτητα ένα απροσδι)κητο εύρημα, όπως μου t-:χει επισημάνει ο 

αιδε(rιμδτατος καθηγητής. H.J_ Richards. Γιατί βάσει της Κ[Jιτικ11ς 

των πηγών, το Λευιτικόν αποδίδεται στους ιερείς, κύριο μέλημα 

των οποίων 1Ίταν η τάξη. Η κριτική των πηγών, επομένως, μας οδη

γεί mην αναζήτηση μιας άλλη; εξή'{ηιτης. 

Όσον αφοcιιi <πην άπσψη ότι οι κανόνες αποτελούν αλληγο

ρίΕς των aρετών και ελαττωμciτων, ο καθηγητής Stcin ανάγει την 

κυρίαρχη αυτή παράδοση στην ίδια αυτή πρώιμη αλεξανδρινή 

επιρρωi πάνω στην ιουδαϊκή σκέψη (:145 κ.ε.). ΠαραΟέτοντας το 

γριiμμα. του Αριστέα, αναφέρει ι'.iτι ο Αρχιερέας RλεάζηΙJ*: 

παραδέχεται ότι οι :;τερισσΩτεροι άνθρωποι δεν μπιψοιJν να κατανοή

σουν τους βιβλικοιJς διατροφιr.uύς ;τερι.ορισμcηJς. Εάν ο Θεός ι::ίναι. ο 

Δημωιιcγός 6λων, γιατί ο Ν6μ.ος του να είναι τι)σu σκληρΩς <δ(ΠL να 

""Ελι:Uζu:ρ, Μ{"(ας Αρχι.ερFαc; των loυδuWJV. ο οποι:Ως αJl"έmnλ~ <..rtυν Πτολε

μαίο το Φιλάδελ.q:ο τοις cβδομήvτα ελληνίζοντ:ες: Ι:.::βραίονς, οι οποίοι. μπέφριωαv 

την Παt..ιιιά Λιαthjκη (Σ.τ.Μ.) 
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ΚΑ.ΘΑΡΟΤΗΤΑ Κι\! ΚΙΝΔ YNU~ 

αποκλείει κάποια ζο)α ακόμη και από το να τα αγγίζmJμε ( l 28); ΙΙ Ο.!J

χική του απάντηση αυνεχi:ζει να συνδέει τους διατροφικούς περιορι

σμούς με τον κίνδυνο τη; cιδωλολατρίας .. 11 δεύτερη απάντηση επι

χrιρfί να αντικρούσει σιγι.π-::ριμένε; κατηγορίες με τη [1οήθηα μια; 

αλληγορικής εξ1)γησης. ΚάΗε νόμο; σχετικά με τα απαγορευμένα φα

'(ηtci έχει μια βαθιά αιτία. Ο λόγος, όμως, που ο Μωυσής cωμπεQιλαμ

βάνει το :ωντίκι ·ι] το κουνάβι δεν είναι γιατί τρέφει κάποια ιδιαίτερη 

εκτίμηση για αυτά (143). Αντιθέτω; τα ποντίκια είναι ιδιαιτέQως ωτε

χθή εξαιτίας της καταστροψι"Ι.ότητας τους "Ι.αι οι νυφίτσες, το κατfξο

χήν σύμβολο της Χακολογι:ας, m1λλαμβάνουν απύ το αυτί "r'.αι "{Εννούν 

από το mιiμα (164). Το πιθανότερο είναι ότι αυτοί οι όσιοι νόμοι 

έχουν δοθεί, χάριν της ("ιι.καιοσιlνης, για να ξυπνήσουν μέσα μας ευσε

βείς σκέψεις και να διαμορφιόσουν το χαρακτ1]ρα μας (161-168). Τα 

πουλιά εκείνα, γ ω παράδπγμα, που οι Εβραίοι επιτρέπεται να φάνε 

είναι όλα εξημερωμένα και Χαθαρά, -χαΟc!Jς τQέφονται αποκλειm:ικά 

με καλαμπιiχι. Δεν ιιr-ι:ύη το ίδιο, όμως, για τα άγρια και. τα σαρκοφά

γα όρνεα :που επιτίθενται στα etQνι{ι και τα κατσίκια ή ακόμη και σε 

ανθριδπους. Κατονομάζ(Υ'•tτας τα τελαιταία ως ακάθαρτα, ο Μωυσής 

νουθέτησε τους πιστούς να μην κάνουν Χακό στους αδύναμους και να 

μην εμ.ιιιπεύονται την ίδια τους τη δύναμη (145-148). Τα δίχηλα ζcόα 

μr τις t'ιιχαλωτές τους οπλέ;, συμβολίζουν ότι όλες μας οι ενέργειες 

πρέπει να φανεριόνουν την ;τρέπουσα ηΟιχtl διά"r".ριση και να τείνουν 

:τρος το καλό .. Ο μηρυκασμός, α.-τότην άλλη, ιn1μβολίζει τη μνήμη. 

Ο χαΟηγητής Stciη συνεχίζει παραθέτοντας το Φίλωνιt, * ο οποfος 

χρησιμοποιεί την αλληγορία για νη ~:ιψηνεύσrι. τους διατροφικούς; 

κανόνες: 

* Φίλων. ο ΑλΕ~ανδρείi; η !Gυι'κιίο;. Φιλόσuφος που 1jκμο:σε μετ:αξιi 25 :rr.X. 

t:ω; 40 μ.Χ. Η φιλοσοφία του θι:ω!Jrίτιη κριiμα της J-:λληνι.κήc Φιλοσοφίας με την 

Ιουδα"ική Θρησκcία. (Ατό: Επ/τομον ( JρΗογραq-ικlιv και Εγχυκλιπruιδικι)ιι Λι-ξι

κόν ι/Ηλιοι;», ΛΟ1jνΗ 1953) (L.τ.Μ.) 
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ΤΑ ΒΔΕΛΎΓΜΑΤΑ ~ΤΟ ΛCΥΙΠΚU!" 

Ψciρια με πτεQΊJγια και λέ::τια αποδεκτά από το νόμο συμβολίζουν την 

αντοχή και τον aυτοέλεγχο ενώ τα απαγορευμένα είναι εγ.είνα που 

:;ταρασύρονται α .. -τό το ρε1Jμα, ανίκανα να αντισταθούν στην ισχύ του 

::τοταμοιJ. Τα ερπετά, :;του σέρνουν την κοιλιά τους οτο έδαφος, α.vτι

:ιροσω:πείiουν τα άτομα που αψ.ερ(!Jνονται 'πις άπληστες επιθυμίες 

-r::αιτα πάθη τους. Τα ζfδα r:;.ι.ε(να που μ.-τορεί μεν να έρπουν, α).λά δια

θέτουν Χαι πόδια έτσι ώστε να μ..11ορούν να πηΟοUν, Οεωρσύνται καθα

ρά γιατί συμf~ολ(ζουν τη επιτυχία των ηθικών :προσπαθειών. 

Η ΧQΗΠιανική διδαχή ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό την αλληγορι

κή παράδοm1. Στην επιιπολti η>υ Βαρνάβα'" του 1°11 αιώνα, που εί

χε γραφτεί με σκοπό να πείσει τους Εβραίους ι}τι ο ν6μοςτους είχε 

εκπληριδσει. το σκοπό του, χρησιμοποιεί τα καθαρά και τα ακά

θαρτα ζώα για να αναφερθεί ιJε διιiq)(>ρους τύπους ανΟρώπου, τη 

λέπρα ως σύμβολο της αμαρτίας. κ.ο.κ. Ένα πιο πρό(πρατο πα

ράδειγμα αυtΊiς τ11; :rαρ(iδοσης, βρίσχουμε στις σημειι6σεις του 

Αρχιεπισκόπου Challoner γι η τη ΒΙ[1λο του Wcstminister στις αρ

χ1-:ς αυτ.υύ του αιιδνα: 

Ο χωρισμός της οπλής και ο μηρυ'r::ασμός συμβολίζουν τη διάκριιτη 

ανάμεσα στο καλιi και το κακι) και. το mοχασμό ::τάνω στο νόμο του 

Θεού. Στην περί.η:τωm1 που [να από τα δύο αυτά χαρακτηριστικά λεί

πει, ο άνΗρωπο; θεωρείται ακάΟαρτος. Κατ(ί τον ίδιο τρό::το τα ψάρια 

χωρίς :;ττΕριl"{ιι:t και λέπια Ηεωροι)vταν α-ι.άθαρτα: είναι οι ψυχές :του 

δεν rξιημrίJνονται με την προσευχή και δεν χαλύπτοντω με το κέλυφΩς 

της αρετή ς. (Υποσημείωση, στ.3) 

Λεν Π(Η)κπτιι.ι τ6σο '(ια ερμηνείες όσο για θρησκευτικά σχι'iλια. 

_, Ηαcινάf)αc;. ΛΕυίτης rtπ6 την Κι!προ, cχχριστιαvισ!:Jείc. Συνεργάστηκε με T()V 

Λιτόmολ.ο Παίl/ω στη Ωιάi'ιοοη του χρι(πιανισμυίί κω κ1ίρυξε το ΕυαπΟ.ιο στην 

Αντιόχεια. Κ1!πρσ και ::νfικρcί Ασία. (Απ6: J--..'.τίτομοt• ΟρΟογραrμκι)γ και Ε;'κvκλυ

παιδικδvΛεξικύν ,/J!λιψΌ». Λθψ•α 1953) (Σ.τ.\11.) 
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ΚΑΘΑΙ'ΟΊΉΤΑ ΚΑΙ ΚΤΝΛ ΥΝΟΣ 

Ως ερμηνείες αποτυγχάνουν γιατί δεν είναι οιΠε συνεπείς ούτε πε

ριεκτι:-rt-:;. Θα πρέπει να δοΟεί διαφορετική εξήγηση για κ<iθε ζιJ)ο 

και ο αριθμός των πιθανιδν εξηγήσεων δεν έχει τέλος. 

ΆΙJ.η μια παραδοσιακ1i προσέγγιση, που ανάγεται χρονολογι

κά στην επιστολή Αριστέα, είνιι:ι η άποψη πως ό,τι απαγορεύεται 

στους Ισραηλίτες απαγορεύεται αποκλειστικά και μόνον για να 

τους προστατέψΕι από ξένες επιρροές. Ο Μα.ψονίδης υποστήvιζε, 

για πιψιiδειγμα, ότι t]ταν απαγορευμένο να βράζουν το κατσίκι 

ιπο γάλα της μάνο:ς -r:ου γιατί αυτό αποτελοι1οε λατρευτική πρακτι

κή στη Ορηοκεία των ΧαναανιτιiΊν* _Το επιχείρημα αυτιi δι-:ν είναι 

πλή(_)ες εφόσον ούτε οι Ιοuαηλινοί δεν απέρριπταν συστηματικά 

όλα τα στοιχεία των ξένων θρησκει<iJV για να επινοήσουν κ<iτι 

εντελώς Π(_)ωτ6τυπο για τους ίδιιnJς. Ο Μω.μονίδης:: αποδέχτηκε 

την άποψη ότι κάποιες από τις πιο μυστηριώδεις εντολές του νόμου 

στόχευαν στην πλήιτη ρ1iξη με τις ειδωλολατρικές πρακτικές. Έτσι, 

δεν επιτ(_)επ6ταν στους Ισραηλίη-:ς να φορούν ενδύματα πλεγμένα 

ηπι) λινό και μαλλί, να φυτεύουν διαφορετικοΊ) εί.δους δέντρα μαζί, 

να έχουν σεξουαλική επαφή με ζ<ila, να μαγειρεύουν κρέ<t:; μαζί 

με γ<iλα, απλά και μόνον επειhή οι πράξεις αυτές αποτελούσαν μέ

ρος των ειδωλολ<πρικώv τελετουργι<δν των γειτόνων του;. Μέχ(_)ι 

στιγμής, 6λη [)αίνουν καλώς: οι v6μοι. έχουν θεσπιστεί ως φραγμοί 

στr1ν fξ(iπλωση των ειδωλολΗτρικών τελετουργι<Δν. Στην περίπτω

ση αυτti, όμω;, για ποιο λόγο χάποιες πuακτη:ές ήταν επιτρεπτFς; 

Και όχι μ6νον επιτρεπτές: -{)πως για παράδειγμα η πι-:ιιίπτωση της 

Ηυσίας. χ.οι\'11 πρακτική μr.ταξύ των Fιδωλολιπ(_)<[Ν χ.αι των Ισραη-

* Χαναανι:rε;, μCλη αρχ<((αc; ιτηfιι.ηκή; φυλtjς, οι οποίοι κατείχαν την περιοχτί 
τη::: Χαναάν. ll Χανωiν Είναι αρχαία rη.:ρωχτj μι:ταξτj τΩυ ποταμού Ιuρδιiνη και 

\-fεοογrίυι>, η Ωj της ιο·πaγγrλ/ας. (Λ. 'Ιό: Επι"τί!μrιν Ορθογραqηκ(i και l:..'y,ωκλrιπαι

ι)ι;.ι:ύιιΛεξιχ()ν «Η/ιο::;•>, Λθ1jνυ 1 CJSJ) (l:.τ.Μ.). 
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ΤΛ ΒΛΕΛΥΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΕΥΙΗΚUΝ 

λι.τιί>ν~ αλλά χ.αι κατείχαν απόλυτα κεντ(_)ιΚ"ή θέση στο εσωτερικό 

της θρησκεfας. Στην απάντησή του ο Μαϊμονίδης, και συγκεκvιμέ

να στο έργο του: Οδ·ηγός του αμφιβrillοντος, δικαιολόγησε τη θυ

οία ως ένα μεταβατικό στάδιο, ειδωλολητρικ() bυστυχώς, αλλά 

αναγκαίο κα.θ6τι δεν Ηα ήταν εφικτό για τους Ισραηλίτες να. απο

κοπσύν απότομα από το ειδωλολατριJ<".6 τους παρελΟόν. Πρόκειται 

για c:να σχόλιο πολύ ασυνtlθιστο, ειδικά 6ταν πuοέuχεται α.πό την 

πένα ενός λόγιου uαβίνου χ.αι, πράγματι, στα επίσημα ραβινικ(i 

{fuγγράμματά του ο Μαϊμονίδης δεν πuοοπάΗησε να υποστηρίξει 

το ίδιο c:πιχείρημα: αντιθέτως στα επίσημα συγγράμματα αναγνώ

ρισε τη θυσία ως την πιο ιrημ<:ιντι.κή πράξη Π] ζ εβρα"ί.κής θρησκείας. 

Ο Μα'ίμονίδης αντελ1iφθη τουλάχιστον την ιι.νακολουΟία, που 

τον οδήγησε <iλλωιπε σε αντίφαση. Φαίνεται, όμως, πως οι μετέ

πειτα λόγιοι ήταν ικανοποιημένοι με το επιχείρημα της ξένης επιρ

ρο1iς, που χρησιμοποιούσαν με τον ένα ή τον ιiλλο τv6πο, ανάλογα 

με τη διάθειτη της οτιγμής. Ο καΟηγηηiς Hooke χ.αι οι συν6.δελφοί 

του είχαν αποδει'ξει ότι οι Ισραηλίτες υιοΟέτησαν κάποιους τύπους 

λατρεfας ηπιS τους: Χαναανίτες και ότι οι Χα.ναανίτες cίχαν πολλά 

κοινά με τον πολιτισμ6 της Μεσοποταμίας; ( 1933). Αλλά δεν απ(>

τελεί εξήγηση να εμφανίζει κανείς το Jounήλ τη μια στιγμή σαν 

α::τορροφητ.ι/<'.6 οφουγγάρι και την άλλη σαν απωθητικι) των ξέΥων 

στοιχείων. Ποιο το όφελος, δμως, να λέμε ότι στο Λευιτικόν ππηγο

ρεΊ)Εtαι να βράζουν κατσικάκια στο γ(J..λα. και νη συνουσιάζονται 

με αγελάδες επειδή αποτελσύν γονιμικές τελετουργίι-:ς των ξένων 

γειτόνων ( 1935), τη στιγμή πο1J <)ι JιJ(Η:ι.:ηλίτεςυιοΟέτησαν άλλες ξέ-

νες τι:λπ{ς; ΕξακολουΟούμε να είμαστε αβέj)ωοι για το πότε η λέ

ξη σφουγγάρι αποτελεί τη σω(πή Ύ] τtΊ λανθασμένη μεταcρ<ψ<i. Το 

ίδιο επιχείρημα εξακολουθεί να μ ης π(_)οκαλεί σύγχυση στο έργο 

του Rlchrodt (: 230-1). Βέβαια, κανένας πολι.τισμ6ς δεν δημιουρ-
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ΚΑΗΛΡΟΠΠΑ ΚΑJ ΚΙΝΛΥΝΟΣ 

γείτιι:ι εκ του μηδt-:νός. Οι Ισραηλίτες αφομοίωσαν στοιχεία από 

τους γείτονές τους, όχι όμως εντε λcδς ελεύθερα. Κάποια από τα 

στοιχεία τιrυ ξένου πολιτισμού δεν ήταν συμβατά με τις ταξινομι

κές αρχές βάσει των οποίων Λατασκεύασαν το σύμπαν τους, ιiλλα 

πάλι ήταν 011μβατά. Ο Zachner, για παράδειγμα, προτείνει ότι η 

εβρα'ίκή απέχθεια προς τα έρποντα μπορεί να πuοέρχεται απι) το 

Ζαψοαστρισμό (: Ί 62). ~Οποια και να είναι η ιστορική τεκμηuίωση 

για την υιοΗFτηση ενός ξFνου στοιχείου από τον ιουδα'ίσμό, θα 

δούμε 6τι στην ίδια την τάξη του ιουδα'ίκού πολιτισμού υπtiρχε μια 

προδιαμορφωμFνη συμβατι.Λ<5τητα. Συμβιιτικι'iτητα ανάμεσα στο 

συγκεκριμ{νο βδέλυγμα και τις γενα1-:ς αρχές, πάνω στις οποίες 

είχε οι.χοδομηθεί το σύμπαν τους. 

Όποια ερμηνεία αντιμετωπίσει αποσπασματικά τα «Δεν-Πρέ

πει» της Παλαιάς Διαθ1iκης, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Η 

μόνη ορθή προσέγγιση προϋποθ{τει να εγκαταλείψουμε την υγιει

νή, την αισθητική, την ηΟική και την ενιπικτώδη απέχθεια, να ξε

χάσουμΕ επίσης τους Χαναανίτες και τους Ζωροάστρες Μάγους, 

και να ξεκινήσουμε από τα ίδια τα κείμενα. Από τη στιγμή που κά

θr εντολή ξt-:κινά με την επιταγή της «άγιοι θέλετε είιrθο}, θα πρέ

πει και. να εξηγηΗεί βάσει αυηίς της επιταγ1Ίς. Η υπάρχουσα ηντί

Ηεοη ανάμεσα ιm1ν αγιότητα και το βδέλυγμα θα αποδrόσει. ένα 

καθολικ6 ν6ημα σε όλους τους επιμέριη1ς περιορισμούς. 

Η αγιι'iτητα είναι το χαρακτηριστικό γνάιρισμα του ΘεοιJ. Η ρί

ζα τη; λέξη; σημαίνει ~<χωuι~ω». Τι άλλο μπορεί να σημαίνει; Κά

θε κοσμ(>λογική διερε6νηση θα πρέπει. να αρχίζει. με την αναζήτη

ση των αρχcδν της δύναμης και. του κινδύνου. Στην Παλαιιi Διαθή

κη συναντάμε την ευλογίιι. ως την πηγή ιJλων των καλtίιν και την άρ

ση της ευλογία; ως την πηγtl 6λων των κινδύνων. Η ευλογία του 

Θεο1J καθιστά τη γη βιώσιμη γι.π τους αν0ρfi>πους. 
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Το έργο του Θεού μέσω της ευλογίας α::τοσκοπεί ουσιαιπι.κά 

στη δημιουργία τάξης, μέσω της οποίας οι ασχολίες των ανθρι6πων 

ευδοκιμούν. Η γονιμότητα των γυναι.Χιδν. των ζά}ων και των αγι_Jt.όν 

εξασφαλίζεται με την ευλογία, η ο::τοία αποκτάται με την τήρηση 

της διαθtlκης με το Θεό, καθιδς και όλων τωντελεηδν και των εντο

λι6ν του (Δευτερονόμιον XXVIII, 1-14). ~Οπου αίρεται η ευλογία 

και (:ιπελεuΗειι(ίJνεται η δύναμη της κατάρας, εκεί επικρατεί στει.~ 

ρότητα, λοιμός, σύγχι1ση. Διότι. ο Μtιιυσής είπε: 

15. «Αν όμω; δεν υπακούσετε στον Κύριο, το ΘεU σας και δεν πψ1σέ

χετε να. εφαρμόζετε τις εντολές του και τους νόμους του, που εγώ σας 

δίνω σήμερη, τότε θα σας βρουν Υ.αι θα πέσουν πάνω σας <)λες ετυίiτες 

οι κατάρες: 16. Καταραμένος Οα <<σαι ιπην πόλη και στο χωρ((φι. 17. 

Καταραμένο Οα «ναι. το καλάθι σου και η σ'ι..άφη που ~υμών εις το ψω

μί σου. J Χ. Καταραμένο; της κοιλιάς σου ο καQπός και. ο καρπιlς της 

γης σου. των γελuδιcδν σου οι γέννFς -ι.αι των προβάτων σου. 19. Κατα

ραμένος θα «σαι, σ' ό,τι κι αν κάνεις. 20. Αν εγκαταλείψεις τον Κύριο 

πράττοντας το κακό, αυτός Οα στείλει π(ινω σm' την κατάρα, τον τρό

μο και τη Ολίψη σ' 1..'i;tι κι αν καταπιάνεσαι· και :rολύ γρήγορα θα κατα

(Πραφείςτελείως .. 22. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με φΟίση, μF πυρετό, 

με ρίγος, με καύσωνα, με ξηρασία, με μαρασμό -ι..αι αρρώστια των φυ

τι6ν. Όλα αυτά tlα σε χαταδιι6κουν ωσότου καταστραφείς. 23. Χuλκιiς 

θα είν' ο ουρανός πάνω α."'Ιό το κεφιiλι σου και σίδηcιο η γη κ(ηω απ' 

τα πιiί':ιω σου. 24. Ο Κ1Ιριος Ηα μrτατρέψει τη βροχή στη χιιJρα σου σι:: 

σκόνη και σε χιδμα. Θα πέφτει πάνω σου απ' τον ουρανό, fi1σπο1' να 

εξοντωθείς. 

(ΔευτεQον6μιον 28, 15-24) 

Από τα παραπάνω ::τροκύ;tτει σαφιδς ότι τ6σο 01. Ηπικές ι>σο και οι 

αρνητικές εντολ1-:ς θεωρούνται δραστικές και όχι απλο}ς εκφραιπι

κές: η τήρησή τους φέρνει ευημr.(_)f(t, t-:νιίι η παραβίαmΊ τους "ι{ίνδυ

νο. Είμαστε, επομένως:, υποχρεωμένοι να τις αντιμετωπίζουμt με 
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ΚΑΘΑΡΟΠΗΑ KAl ΚΙΝΛΥΝΩΣ 

τον ίδιοτρ6πο που αντιμετωπίζουμε τι; πρωτόγσνες::τελετουργικές 

aποφυγές, η καταπάτηση των οποίων επαπειλεί :rηνδιJν<nJς. Οι 

απαγορεύσεις και οι τελετουργίες συγκροτούνται με άξονα την 

ιδέα. της θεί~χής αγιοσι:iνη:;, την οποία οι <iνΗρωποι οφείλουν να κα

τακnΊσουν στη διάρκεια της ζω1]ς τους. Πρόκειται. επομένως, για 

έναν κ6ομο <rtoν οποίον οι <iνΗρωποι ευημερούν όταν υπακούουν 

στην αγιότητα και. καπωη_:ιέφοντιη ()ταν απομακρύνονται από αυ

nΊν. Εάν δεν υπtiρχαν άλλα στ:οιχεία θα μπορούσαμε να Υ.ατανοή

ΗοΊψε την εj)ρ<:ι.:"ίκή ιδέα της αγιιiτητας, το καΟηγιασμένο εξετάζο

ντας τι; εντολές βάσει των οποίων οι. ciνθρωποι ιnJμμοι_JφιίJνονται 

σε αυτι]ν. Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται Ίια το καλό με την έν

νοια της ανθ(ΗοΠιοτι:χ.ής καλοσύνης που αγκαλιάζει τους πάντες. Η 

δικαιοσύνη και η ηθική καλοσύνη μας βοηθούν να καταν<ηl<ΗηJμε 

την αγιοσύνη και αποτελούν τμήμα της- ωστόσο η αγιοσύνη περι

λαμβάνει και. <iλλες πιιδοflπες ιδέες. 

Δεδομένου, λοιπόν, ότι η ρίζα της m1μαίνει διαχωρισμ6, η ε:;τΛ

μενη ιδέα που αναχύπτει είναι τη:; α'(ιότητας ως ακεραιότητα και 

πληρ6τητα.. Μεγάλο τμήμα του Λευι.τι.:κ<ηJ t-:ίναι <ιφιερωμένο στο 

θέμα της φυσικψ; τελειόn1τας που απαιτείται για κciθε :;τράγμα 

που προηφι:ιιπιιι οτο να<) χω, κ<if:lε <'iτομο που τον προσεγγίζει. Τα 

ζώα που προσφέρσνται για θυσία δεν πρ[;τει νη fχουν ψεγ<ί.δια, οι 

γυναίκες πρέπει να είναι εξαγνισμένες μετά τη γέννα, οι λεπροί 

πρι.::πει να α.Π<)μον<οθ<n!ν και να εξιιγνιοτ<η)ν τελετουργικά :;τροτσύ 

τους επιτραπεί να πλησιάσουν, έστω Υ.αι αν ι:'χουν θεραπευτι-:f. 

'Ολε:; οι σωματικές εκκρίσεις Οεωρούνται μιαρές και ως εκ τούτου 

δεν πρέπr:ι να ι:'uχοντπι. ΟΕ επαφή μιc το ναιJ. Στους Ηψείς η επηφι] 

με το Θάνατο επιτρέπεται μον<iχα σn1ν περίπτωση θανCιτου rν6ς 

ιπενού συγγεντί. ΙΞ:κη); απιi τον α(_)χιερέα, ο οποίος ποτέ δεν πρέ

πrι να [ρθει σε επαφή μr το θάνατο. 
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Λευιτικόν 21 

17. να πει. στον Ααρdη•: «Κανένας από τους ωτογόνους uου, uτις επερ

χόμενες γενιές δεν πρέπει να πλησιάσει για να τφοσφF.ρει. την τροφή 

του Θωιl του, αν έχει κάποιο σωματικό ελάττωμα. 18. Κανένας με σω

ματικό ελάττωμα δεν μπορεί να πλησιάσει το Ουσιαιπήριο: Κανείς τl'

φλός, χωλός ή με κομμένη μι__Ιτη ή παραμορφωμένος 19. Κανείς με 

σπασμένο πόδι ή χέρι: 20. Κανείς καμπούρης ή πολύ αδύνατος, κανείς 

με ελάττωμα στο μάτι ή με ψώρα ή με λειχήνε~ ή με σπασμένους όρ

χεις. 21. Ό;τ:οιος από τους α."tΟ"[l1νους του Ααρών του ιερέα έχει κά

ποιο σωματιΧό ελάττοιμα, αυτός δεν μπορεί να πλησιάσει για να προ

σφ{ρει στον Κύριο τις θυσίες που γίνονται με φωτιά, την τροφή του 

Θεοιjτm.υ> 

Με άλλα λ<Sγιο: για να γίνει κ<iποιι)ς ι.εQι:ας πρέπει να r.ί.ναιτtλειος 

ως άνθρωπος. 

Η επαναλαμβανόμενη αυτή ιδέα περί σωματικής ακερα.ι6τη

τας, ανητrt1.Jοππιη και οτην :κοινωνικ1i σφαίρα και ιδιαίτερα στα 

στρατιωτικά στρατόπεδα. Ο πολιτισμός των Ισραηλιτών άγγιζε το 

ζεν ίΟ της έντασής του κατά την προσευχή και τον π<iλεμο. Ο <ΠQη

τ6ς (")Fν μπορούσε να νικ1Ίσει δίχως την ευλογία, και για να παρα

μείνει η ευλσγία στο στρατόπεδο έπρεπε να διατηρείται σε κατά

οταcnl αγι6τητας. Επομένως, το οτρατ6πεδο έπuεπε να προιnα

τευτεί από κάθε μίανση όπως ακριβu)ς και ο ναός. Οι σωματικές 

εκκρίσεις απέκλειαν έναν άνδρα από το στρατόπεδο, όπως ακρι

βι(>; Hn ηπέ:κλεω:ν έναν προοκυνητή απ6 το να προσεγγίσει το ιε

ρό. Σε περίπτωση ονείρωξης. ο σrρατιώτη:; ήταν υποχρεωμένος να 

μείνει εκτός στρατοπέδου όλη την επομένη μέρα και να επιστρέ

ψει μον<iχα μπά το ηλι<ψαοίλr:μα, αφού Π(J([πα είχε πλυθrί. Όλες 

οι φυσικές λειτοι•ργίες που παράγουν σωματικά απορρίμματα 

έπρεπε να εχτελοί1νται εΛτ6:; τ(Jι' οτι_:ι<ιτοπc:δ<ηJ (ΔΕ1ΙτΕ(Ι<Jν6μι<>ν 

ΧΧΠΤ, 10-15). Εν ολ(γοις η ιδέα της αγιότητας έλα~ε εξωτερική, 
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φυσική Fκφραm1, στην πληρότητ<χ ηηt·σιΔματος θεωρουμένου ως 

τέλειο δοχείο. 

Η έννοια της ακεραιότητας επεκτείνπηι για να δηλώσει σε 

κοινωνικά πλέον συμφραζ6μενα την έννοια της ολοκλήρωοη:;. 

~Ενα σημαντικ6 εγχείρημα από τη στιγμή που ε(χΕ ξεκινήσει, δεν 

πρέπει vn μείνει ανολοκλήρωτο. Η Fλλει.ψη πληρότητας, με αυτήν 

την Fννοια, αποκλείει έναν (iντρα από τις πολεμικές δραστηρι6τη

τες. Πριν από μω. μ<iχη οι επικεφαλείς αρχηγοί Ηα αναγγείλουν: 

Δευτερονόμιον 20 

5 . «12ίναι κανεί:;; από σας που fχει χτίσει καινούριο σπίτι χω. δεν 

έκανε α-,.{.όμη τα εγκαίνι{ι του; Να φύγει και να γιtQίιτει σ:;τίτι του, μ)i

:τως σκuτωθεί στον πόλεμο κω πάει άλλος να το εy::.ι.αινιrirπι.. 6. Γ-:ί'ναι 

Χανείς α:τιi σας που έχει φυτέψει α~L"Ι"[fλι. και δεν δοκίμασε ακόμα τους 

καρπούς του; Να qιι'γει και να γυρίσει σπίτι του. μή:τως σκοτωθεί στον 

πόλφο χαι τους δοκιμάσει άλλΩς. 7. Uίναι κανείς από σας ποι1 έχει 

αρραβωνιαση:ί r:ι)λcί δεν παvτρε'ίrrηκε αΧ<) μα; Να φύγει και να γυρί

σει σπίτι τm.1, μήπω; σκmωΟεί οτον πόλεμο και την γυναίκα του την 

πάρcι ri)..λσ;.>> 

Ομολογουμέν<ιJς, δεν υπάρχει ο παραμιΚt]<)ς υπαινιγμός ότι ο rια

νόνα; αυτιlς υποδηλώνει μίανση. Πουθενά δεν αναφέt]ετηt 6τι 

Fνας άντρας που δεν έχει ολοκληρώσει ένα έργο είναι μιαρός με 

τον ίδιο τρ6πο που είναι μιαρό; ένας λεπt]<5ς. Ο επόμενος στοίχος, 

μ6.λιιπη, αναφέρει ότι οι δειλοί και. οι μικρόψυχοι άντρες Ηα πρέ

πει να επιστ:ρέψουν <Πα σπίτια τουc; για νη μην μεταδιδσουν τους 

φόβους τους. Άλλα αποσπάσματα., (Jμως, δηλώνουν ότι ο ιJ:ντ(ΙΗς 

δεν πρέπει να καταπιαιrrεί μr. το αλέτρι και μετιi νη το ηφ1Ίσει. Ο 

Pedcrsen q::ηiνει. ιπο σημείο να πει: 

112 

ΤΑ ΒΔΕΛΎΓΜΑΤΑ ΠΟ ΛΕΥΙΠΚΟΝ 

« ... σε όλε:;; αυτές τις περιπτώσεις που ένας άντρας έχει ξεκινήσει ένα 

καινούριο και σημαντικιi εγχείρημα δίχως να το έχει φfρει α"Ι.ιiμα εις 

πέρας.. μια νέα ολότητα έχει δημιουργηθεί. Λυτός που δημιουργεί 

μια ριι.>γμή u· αυτήν την ολότψα και μάλιστα πρόωρα, προτυύ δηλιι.δ1l 

ιι1ρψάσει ή ολσκληρωθFί, κινδυνε1!ει ναπ:λέσει αμάρτημα.» 

(τόμος ΠΙ: 9) 

ECtν συμφωνήσουμε με τον Pedesren, η5π η ευλιηία χαι. η επιτυχία 

στον πόλεμο απαιτούν από τον άντρα σωματική ακεραιτότητα, με

γαλοψυχία και νη μην έχει αφήσει πίσω του aνολοκλήρωτα σχέδια 

και δουλειές. Έναν απόηχο βρίσκουμε στην παραβολή της Καιν>iς 

ΔιαΟήκης: για τον άντρα που είχε οργανιiJσει μια μεγάλη γιορηl 

και. τους κηλεσμι~νους του που δεν JΙ{)ΟΟ'ήλΗαν πι_>ο[,)ciλλοντος διιi

q;ορες δικαιολογίες που προκάλεσαν την οργή του οι·ιωδεσπότη 

(Λουκάς XIV. 16-24, Ματ!!. XXII Βλ. Black & Rowley, 1962: 836). 

Ένας απ(\ τους καλεσμένους είχιc αγοράσει. Fνα νFο αγρ<)κτημη, 

ci.λλος είχε αγορci.σει δέκα βόδια που ακόμη δεν τα είχε δοκιμci.σει 

και Fνας ιiλλος είχε μ<iλις παντρευτεί. Εάν σύμφωνα με τον παλιό 

Νόμο ο καθένας από τους :;τροσκεit".λημένιn':; μπορούσε έγκιψα να 

δικαιολογήσει την άρνηm] του απέναντι στην πρόσκληση αναφε

ρόμενος ιπο Λευτερον6μιον ΧΧ, τ()τε η π<ψηβολιl υπο<ΠηQίζει την 

ciποψη του Pedersen ότι θεωρείτο κακό η διακοπή ενός έργου εν 

τω γίγνεσΟαι είτε σε στρατιωτικά πλαίσια είτε σε καθημεριν{ι 

πλαίσια. 

Άλλες εντολές αναπτύσσουν την ιδέα n1ς ακεραι.ότητας-ολο

χλrίιιωσης προ; μια <'if.J.η κατεύΟυνση. Μεταφορικά, το φυσικό σο)

μα και τα νέα r.γχειρήματα παραπέι.ιπουν ιm1ν τελει6τητιι κι.ιι την 

ολοκλήρωση του ατόμου και τη; δουλειά; του. Άλλες εντολές διευ

lηJνο11ν την ιδέα ΏΕ Ηγι(Jτητι.ς <Πη είδη Υ..αι τις rιατηγορίες. Τα 

υβρίδια και ωτοιαδήποτι:: (ιλλη ιrιiγχυση αποπλούν j1δελι~γμπτα. 
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Λευιτικόν 18 

23. «Δεν επιτρέπεται να. m1νευρεθείς με ·ι.ανένα ζώο, γιατί έτσι θα ·ι.α~ 

ταστείς ακάΗrιρτος ούτε η γυναίκα πρέπΗ να πλησιάζει ζώο για να 

συνευρεθεί μαζί του, είναι αιοχρ<5.» 

Η λέξη <ψυσαρόν» α.""tοτελεί εσφαλμένη μετάφραm1 τη::; σπάνιας 

Εj{ρriίκψ; λέξης tcbhcl, το νόημα της οποίας :παραπέμπει uτηγ ανάμει

ξη ή τη σύγχυση. ΤΩ ίδιο Ηέμα εμφανίζεται και στο Λευιτικόν 1 9,19. 

19. <<Να τηρείτf: τους νόμους μου. Δεν Οα ζευγαρ(δνι:τε στο κοπάδι uu.ς 

ζο)α διαφορετικού είδuυς. Λεν Ηα σπέρνετε το χωράι:μ σα; με σπό

ρους όύο ι:ιδών και δεν θα φοράτε ρούχα q::τιαγμένα με δύο ειδών νή

ματα.» 

Όλες οι εντολές αυτές ξεκινούν με την ίδια γενική επιταγή: <(Άγιοι 

θέλετε είσθι-:, διότι c~γιος είμαι εγώ [Κύριος ο Θεός σας].» Ιv1πο

ρούμε να καταλήξιnψ1: ()τι η πληρότητα αποτελεί τυπικι) γνώρισμα 

της αγι6τητας. Η αγιότητα απαιτΕί τη συμμόρφωση των ατ6μων 

στην τάξη στην οποία ανήκουν. Απαιτεί, επίοη;, να μην υπάρχει 

σύγχυση αν(ιμεσα στις διαφορετικές τάξεις των πραγμ(iτων. 

~Ενιt ιiλλο σύνολο εvtολών εξειδικεύει το τελευταίο αυτι) οη

μείο. Η αγιότητα σημα:ίvει να διατηρούνται χωριιπιi οι κατηγορίες 

της δημιουργίας. Επομένως, πuοίiποΟέτει σωστούς ορισμοιJς, διά

κριοη και ηiξη. Υπό αυτή την έννοια 6λοι οι κανόνες σχετικά με τη 

σεξουαλική ηθική αποτελούν παραδεί~ιματα αγιότητας. Η αιμομι

ξίιι. και η μοιχεία (Λευιτικόν XVIII, 6-20) είναι ενάντια στην ηγι.ι)

τητα α.φοιJ αντίκεινται στην ορθ'ti τάξη. Η ηΗικ6rητα δεν συγκροιi

εται με την αγιότητα. ηλλ<ί. η αγιότητα αφορ(ι. πruιοσ()τερο στο 

διαχωρισμό αυτών που πρέπει νο. διαχωριστούν. παρά στην ΠQΟ

cπασία των συζυγικιδν και αδερφικών δικαιωμ.<Ιτων. 

2:το κεφάλαιο ΧΙΧ, ο:κολοιJΟεί μια ακόμη σειρά ενΕ{_)γι-:ιιίJν που 
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αντιτίθενται στην αγιότητα.. Αναπτύσσοντας την έννοια της αγιό

τητας ως τάξη και όχι ως σύγχυση, η σειρά αυτή αναδεικνύει την 

ι:ντιμ6τητα και την ευΗύτητα ως αγιιJτητα, και την αντίψ::ιm1 και δο

λιότητα ως ενάντιες στην αγιότητα. Η κλο:τή, το ψέμα, η ψευδο

μαρτυρία, το κλέψιμο στο ζύ'(ι και το μέτρημα, ι}λων των ειδών οι 

προσποιήσεις όπως ο κακός λόγος για τους κωφούς (ενιίJ του; χα

μοΊελάς), το βαθύ μίσος για τον αδερφό οου (ενώ του μιλάς ευγε

νικά), όλα αιπ<i είναι καθαρές αντιφάσεις αν<iμεσα σε αυτό :;του 

φαίνεται και σε αυτό πσι1 είναι. Επίσης, (ΠΟ κεφάλαιο αυτ6 γίνεται 

λόγος για τη γενναιοδωρία Κ(tι την αγάπη. αυτέ; όμως είναι Ηετι

κές t::ντολές ενcό εδιJJ ασχολούμαι με τι; αρνητικές μδνον εντολές. 

Έχουμε πλέον μια καλή βάση για να προσεγγίσουμε τους νό

μους σ'_.{ετικά με τα καθαρά και τα ακάθαρτα ΚιJέατα. Το να είνιη 

·..ιανείς άγιος σημαfνει να είναι ακέραιος, να είναι [να. Η αγιότητα 

σημαίνει rνι>τητα, ακεραι.6τητα, τελειότητα του ατόμου και του εί

δου·;. Οι διατροφικοί κανόνες αναπrύσσουν απλώς τη μεταφcψά 

της αγι6τηταc; προς την ίδια κατεύθυνση. 

Θα :;τρ~:-:πει να ξεκιV'Ιiσουμε πρι6τα με τα θρέμματα, τα κοπάδια 

απι) αγελάδες, χιι.μτίλες, πρόβατα και κατσίκια που αποτελούσαν 

του:; πόuους ζωής των Ισραηλιτών. Τα ζtiJα αυτά ήταν κα.Οαρά, 

εφόσον η επαψrΊ μαζί τους δεν συνεπαγόταν εξαγνισμό :.τριν την εί

ηοδο στο ναό. Τη Ηρέμματα. όπως :και η κατοικημένη γη, είχαν τη 

θεία ευλογία. ΙΙ γη και τα ζιδα τ]ταν ευλογημένα με γονιμ6τητα και 

αν ι] καν και τα δ·ύο στη θε"ίκή ηiξη.Η διατήρηση της ευλογίας 1iταν 

καθήκον του αγρι'iτη. Καπί πρcδτο λ6γο έπρεπε να δωψυλάττει την 

τάξη της hημιουργίας. Όπ.ως είδαμε. όλα τα υβρίδια 1iταν παντού 

ιι.παγορευμένα, και στα χωρCι.φιη και στα κοπfJ.δια και σrην ύφην

ση των ενδυμάτων απι> μαλλί και λι.νιίuι. Υπ6 μία έννοια, οι άν

Ορωποι rίχο.:ν συνάψει «διαθήκη>} με τη γη τσυc; χαι τα ζωντανά 
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τους με τον ίδιο τρ6πο πιn1 ο Θεός είχε συνάψει ~<διαΟ·r]κφ) με τους 

ίδιους. Οι ιiνθρωποι έτρεφαν σεβασμό για τα πριιπότοκα των βοο

ειδ{Ι)ν τους αναγκάζοντας να τηρούν την αργία του Σαββάτου. Στη 

ουσία τα βοοειδή είχαν εξημερωθεί όπως και οι σκλ(iβοι.. Έπρεπε 

να ενταχθούν στην κοινωνική τάξη ιίJιπε να τύχουν ευλογίας. Η 

διαφορά ανάμεσα <Πα ι1οοειδή και τα άγρια ζu)α, είVαι <)τι τα τε

λευταία δεν προιπατει'Ιονταν από κάποια «διαθήκψ). Πι.θαν6ν οι 

Ισραηλίτες να έμοιαζαν με άλλου; κτηνοτριSφους. οι οποίοι δεν 

εκτιμούσαν ιδιαίτεριι το ttρέας από κυνtiγι. Οι Ν uer του ν6τι.uυ 

Σουδάν, για παράδειγμα, περιφρονούσαν 6οους ζούσαν από το 

κυνήγι. Μόνο ένας ανεπαρκής βοσκ6ς φθάνει να καταναλώνει 

κρέας άγριου ζά•ου. Άρα, λοιπόν, θα ήταν μάλλον λάθος να θεω

ρούμε ()τι οι Ισραηλίτες λαχταρούν τα απαγορευμένα κρέατα και 

6tι βρίσκουν του; περιοριομοι'; αυτούς δυσάρεστους. Ο Drivcr 

έχει όντως δί-..cιο να θεωρεί τους κανόνες ως μια εκ των υστέρων 

γενίκευση των συνηθειών τους. Τα δίχηλα και μηρυκαστικά_, απο

τελούν για έναν κτηνοτρ6φο το πρότυπο της ιδανικής τροφής. Ειiν 

θα χρειαcπεί νη φάνε κυν1Ίγι, μπορούν να ψ<iνε το κυνήγι εκείνο 

πιηι ι:-:χει. τα ιδιαίτερα αυτά γνtι>ρίοματα και ανήκει, συνεπώς, σrο 

ίδιο ευρύτερο είδος. Πρόκειται για ένα είδοζ καζσυιοτι.κής που 

αφήνει πι:-:ριθιόριο για το κυνήγι της αντιλ6πης, των αγριοκάτσι

κων και των αγριοπροβάτων_ ~Ολα θα ήταν σχετικά ξεκάθαρα εάν 

το νομικό πνει3μα δεν είχε θεωρΊiσει σκόπιμο να αποφανθεί και 

για κάπιJι.ι:-:ς οριακές περιπτιi':ισεις. Κ(ίποι.ιχ ζιίκι φαίνονταν να είναι 

μηρυκαστικά, όπως ο λαγι>ς και το κουνCιβι, καθu)ς με το συνεχι:-:ς 

τρίξιμο των δοντιών τους δίνουν την εντύπωση ()τι αναμασσύν την 

τροψ1i τους. Οπωσδήποτε, όμως, δεν είναι δίχηλα, συνεπuJς απο

Χλείονται ονομαστικti. Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα που είναι. μεν 

δίχηλα ιSχι δμως μηρυκαστικά, όπως ο χοίρος και η καμήλα. Θα 
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πρέπει να σημειιι)θεί 6τι η μη συμμόρφωση στα δύο αυτά κριτήρια 

είναι ο μόνος λόγος που ,-ι:;ροβιiλλι:-:ι η Παλαιά ΔιαΟήκη για την 

11ποφυγή του χοιρινού· τίποτα δεν αναφέρεται σχετι χιi με τις βρι))

μιχε; m.ινήθειές του, 6πως η κατανάλωση θνησιμαίων. Καθώς ο 

χοίρος δεν παράγει γάλα. δέρμα σίη;ε Χι.η μαλλί, ο μοναδικός λό

γος εκτροφής του είναι το κρέας του. Και αφού οι Ισραηλίτες δεν 

είχαν οικόσιτους χοίvους δεν γνώριζαν και τις σιηrιΊθειές τους. 

ΥποΟέτω, λοιπόν, ότι αρχικfι ο μοναδι.κ6; λ<Jγος που ο χοίρο:; θεω

ρείτο ακάΑαρτος, ήταν η αποτυχία του ως αγριόχοιρος να Ε\rταχΑι:-:ί 

στην τάξη της αντιλόm1ς και έτοι εμπίπτει στην περίπτωση η1ς κα

μήλας και του κουναβιού, όπως ακριβώς αναφέρεται οτο βιβλίο. 

Έχοντης αποιψίψει αυτές τις οριακές περιπτcδσεις. ο νόμος 

στρέφεται στην κατάταξη των πλι:ωμ<iτων ανάλογα με το πως ζουν 

ιπα τρία οτοιχεία: στο νερό, στον αέρα και στη γη. Οι αρχές που 

εφαρμόζονται εδιίΊ είναι σχετικ(.i διαφορετικές α.πό εκείνr_ς που 

εφαρμόζονται για την κcηηiλα, το χοίρο. το λαγ6 και το χουνάβι. 

Τα τελευταίιt εξηιρούνται από την κατηγορία της καθαρ1l; τροφής 

επειδ1i δεν έχουν και τιt tnJo καΗοριστικά γνωρίσματα των θρεμ

μάτων. Ι'ια τα πουλιά δεν έχω να πω τίποτα, γιατί 6πως έχω προα

ναφέρει. ονοματι"'ζονται και δεν περιγράφονται. ενιι) η μπάφρηση 

των ονομάτων αμφισβητείται. Γενικ6, 6μως. η αρχή που διέπει την 

καΗαριSτητα στα ζώα έχει να κciνcι με τη συμμ<Jρφωσή τους προς 

την καnΓ(Ορία που ανήκουν. Τα ακάθαρτα είδη είναι τα ατελή μι:-:

λη της κατηγορίας τους, ή εκείνα των οποίων η χαtΊΓ(ορία αντίκει

ται ιπιJ γι:-:νιχιS σχήμα του σύμπαντος. 

Για να αντιληφθ<η1με το οχτίμα αυτό, Οα πρέπει να πάμε πίοω 

ιπη !'ένεση Υ.αι στη Δημιουργία. Εδιt1 έχουμε μια τριμερtl ταξινόμη-

011: γη, νrρ<J χω ο1φανιSς. 'lΌ Λευιτικόν υιοθετεί αυτ6 το οχήμιt και 

αποδίδει σε κάθε στοιχιcίο τιJ <χνιiλογο είδος ζώου. Στον ουρανό :τε-
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τούν πτηνci με δύο πόδια και φtερά. Στο νερό κολυμπούν λεπιδωτά 

ψάρια με πτερύγια. Στο έδαφος πηδούν ή βαδίζουν τετράποδα πλά

σματα. Οποιαδήποτε κατηγορία πλασμάτων δ~-v είναι εξοπλισμένη 

με τον κατάλληλο <τrο οτοιχείο της τρόπο μετακίνηση;, αντιτfΗεται 

στην αγιότητα. Το άτομο που έρχεται σε c:παφή με αυτήν, απαγο

ρεύεται να πιιοοεγγίσει το ναό. Επομένως. στο νεριS οτιδήποτε δεν 

έχει λέπια και. mειηJγια θεωρείται ακάθαρτο (ΧΙ, 10-12). Τfποτα 

δεν λέγεται, πάλι, σχετιΥ.ά με τις αuπιικτιχές συνtlΟειες ή την κατα

νάλωση Ονησιμιι.:ίων. Ο μόνος βέβαιος έλεγχος καθα(_Η)τητιt; ενός 

ψαριού είναι τα λέπια και η προιί)Ηησήτου μέσω των πτερυγίων. 

Τα τετράποδα όντα που ::τετούν (ΧΤ, 20-26) είναι ακάθαρτα. 

Οποιοδήποτε πλιiημα με δί10 πόδια και δύο χέρια που f-\ηhι~ει <Πα 

τέσσερα σαν τετρCι.ποδο, είναι ακιiΗαρτο (ΧΙ, 27). Στη ι:ruνέχεια 

ακολουΘεί μια αρκετά πολυσυζητημένη λίστα (V. 29), η οποία σε 

κάποιες μεταφριiσεις φαίνεται να απαρτίζεται από ιSντα προιr.ι

σμένα με χέρια αντί για μπροιπινιi π6δια, που χρησιμοποιούν τα 

χέQΗΙ τους κατci τρ6πο στρεβλό, δηλαδή για βάδιση. <>πως η νυφί

τσα, ο ποντικός, ο κuοκιJδειλος, η μυγαλίς, διάφορα είδη ερπετ(όν, 

ο χαμαιλέοντας και ο τυφλοπόντικας (Danb)' 1933), των οποίων τα 

μπροστιν<i πι)hια μοι(:ιζουν παραδόξως με τα χέρια τους. Λυη) το 

χαρακτηριστικό της λίστας χιiνπαι στην Νέα Αναθεωρημένη Με

τάφραση η οποία χρησιμοποιεί την λι~ξη <φaws>) (πιiδι ζιδου) αvτί 

για «hands>) (χc:uια ). 

Το τελευταίο είδος ακάθη(_?του ζιί)ου είναι το ζώο που σέρνε

ται, έρπει ή σμηνοuργεί. Αυτός ο τρό::τος κίνησης είνηι ρηηi αντί

θετος μr την αγι<)τητιι (Λευιτιχόν XJ, 42-44 ). Ο Driνer και ο Whitι:: 

χρησιμοποιοιiν τη λέξη «S\νaπηing)) για να μεταφράσουν την εβρα·ί

κή λfξη .\'herec, που παραπέμπει στα ζu)α που μαζε·ύονται μαζί στο 

νερό και <Π cχcίνΗ που ιη.ιηνουργαιiν στη στεριά. Είτε μιλψ.!Οlψι· 
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για αναρρίχηση, cίτε για σύρσιμο~ είτε ~~ια σμηνουργία, πριSκειται 

για μια ενδιάμεση μορφή κίνησης. Από τη στιγμή που οι κύριε; κα

τηγορίες ζιδων ορίζονται βάσει της τυπικής τους κίνησης, η σμηνη

δούν κίνηση ως τρόπος μετακίνησης δεν αρμόζει σε κανένα από τα 

οτοιχεία, τέμνει επομένως τη βασική ταξινόμηση. Τα όντα που κι

νούνται σμηVΊΊδ(ηJν δεν είναι ούτε ψάρια, ούτε σαρκ(δδη ζώα, ούτε 

πτηνά. Τα χέλια και τα σκουλήκια ζουν στο νερό, όχι. όμως ως ψά

ρια. Τα ερnετά κινούνται πάνω σε ξηριi έδαφος, όχι όμως ως τε

τράποδα, ενώ Κ(iΠ<Jια έντομα πετούν, όχι όμως ως πουλιά. Lε όλα 

αυτά δεν υπάρχει τάξη. Θυμηθείτε τι λέει η Προφητεία του ΑββαR 

κmjμ' για αυτή τη μορφή της ζωής: 

«Χαι "ι.:άμνεις τους ανflριfηωυ; ως τους ιχθύες της Οαλι:ίnηης ωι; τα ερ

;τετri, τrι μη έχοντα άρχοντα αφ' αυτ'ων» 

(1, ι 4) 

Το πρόn,πο για την κατηγορία των όντων πιηJ σμηνουργούν .. είναι 

το σ-.-ωυλ,Ίκι. Όπως τα ψάρω ανήκουν στη θάλασσα έτσι τι ι οκου

λ1iκι.α ανήκουν στο χώρο του τάφου μαζf με το Βάνατο και το χάος. 

ΙΙ περίπτωση των ακρίδων είναι ενδιαφέρουοα και συνεπής. 

ΤιJ αν αποτελεί καθαρό είδος, οπι>η: εδώδιμο 1} όχι, έχει να κιiνει 

με το Π(δς κινείται στο έδαφος. Εάν έρπει, είναι ακάΟαρτο ενcδ εάν 

κινείται πηδu}ντας εδt(J και εκεί, είναι καθαρό (ΧΙ, Υ. 21). Στη 

Mι.<rvιi **ο βάτραχος δεν ταξινομείται μαζί με τα όντα που έρπουν 

*Αββακούμ: Ένα; ωτ6τουc; δfί)δεκη ελ<iuσονtς προφt]τε;, ο οποίο; Fζηοε ε;τ;ί 

ΙlnnΊλεία; lωιικtjμ. μιταξύ 650-627 π. Χ. (Στ. Μ.) 

** Mι.m'<i: χιtταγραψ·ιί του «κατά παράδοπψ> Ν<iμου των Ιουδαίων. η ο:αΨι 

{γινε ω 190 ή 22() μ .. Χ. Η Μιονιi U"\.Ιμπtριλcιμβάνετω m:o Τπλιωίiδ, τον θρησχcυτι

χό και πολιιιz,-j κώδικα των ΙοιΙbο:ίων. ο u;τu(uς συντ(iχθηκε Ν.Πό τον 4" fω; τuν 6" 

αιι!ινα μ.Χ. (Σ.τ.Μ.) 
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και bεv είναι μιαρό (Dίinby: 722). Προτείνω ότι η κίνηση του βατρά

χου με :.τηδtiματα εδιδ και εκεί εξηγεί το λιSγο για τον οποίο δεν ανή

κει σε αυτή την κατηγορία. Πιιπε1Jω ότι αν οι πιγκουίνοι ζσύοαν ιπη 

Μέση Ανατολι] Οα είχαν ταξινομηθεί ως ακάΟαρτοι, ως πm1λιά χω

ρίς φτερ(i. Ειiν γινόταν να μεταψρηοη:( εκ νέου ο κατάλογος των 

αχ(iθαρτων πη1νών απ6 (tυτ~Ί την οπτική γωνία, πολlJ πιθανόν να 

αποδεικνύονταν ην(Jψηλα διότι κολυμπούν, βουηnJν αλλά και πε

τοιiν, ή δι6τι γιιt κάποιον άλλο λόγο δεν μοιάζουν εντελώς με πτηνά. 

Οπωσδ1Ίποτε, Οα ήτιι..ν δύσκολο να υποστηρίζουμε 6τι το «άγιοι 

θέλετε είσΟε» δεν σημαίνει παρά <~κεχωρισμ{νοι θέλετε είσθε» Ο 

Μωυσής ήθελε τα τέκνα ταύ 1σραψ. να έχουν διαρκώ; σrο μι)(tλό 

τους τις εντολές του Θεού: 

Λ~:υτερονιi μιον 11 

Ηι Η(ιλη:, λοι.η:ι)ν αυτci τα λ6γιη οτην χαι:ιδιά σας και στην ιμ·υχ1l σας. 

Να τα δέσετε για 11ημ6δι uτο χέρι σας και να τη ι'χετε ιτttν {μβλημα 

οτο μέτωπΌ υας ανάμεσα οτη μίιτια σttς. 19. Διδάξτε τα στα πωδι.6 οΗς 

και μιλάη: γι' αυτιi όταν κάθεστε στο σπίη σας ή όταν βαδίςεπ στο 

δρόμο, όταν ξα.ιλ(iΝαε για ίiπνu κι6ταν σηκώνεστε. 20. ΓριJ.ψτε τα uτις 
παραοτrίδε; της :;τι)ρτας του σ.;τιηοι) σας και ιπις πύλες της πόλης σας. 

Εάν η προτειν<Jμενη ερμηνεία για τα ιtπηγ<ψευμέvα ζώα είναι οv

Οή, τόη: ()ι. διατροqυωί νόμοι H(t μπορούσαν να θεωρηΟσι'Jν <rημεία 

που σε κάθε χαμ:πιi Εν{πνεαν το στοχασμιS γι'Jvω από τη μοναδικό

τητα, Ώ]ν αγν6τητα ιωι την πληριSτητα του Θεού. Μέσα απιS τους 

καν6νε; αποφυγιj;. η αγι<Jτητα προκύπτει ως φυσικ11Ι-~κφραm1 σε 

κάθε ε;ταφτ] του (tνΗ(_Ηδπου με το ζωιr..ιi βασίλΕιο και σε κάθε γεύ

μα. Ί.:τσι, λοιπ6ν, η τήρηση των διητροφικιδν κανόνων Οα ηποτε

λιη'iσε μια σημαντιιο) πλΕ11ρά των λειτουργικιίΝ Π(.Ηiξεων ΏΕ ομο

λογίας και της λατuεία:;: με αποκορύψωοη τη Θ11σία στο ναό. 
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Κάποτε, όταν μια ομάδα Kung Bu~hmcn είχε ολοκληρ<δσει τις τε

λετt-:ς της βροχ1i;, εμφανί<πηκε ένα μικρ6 (J1)ννεψο στον ορίζοντα 

το ο:;τοίο μΕγ(:ί.λωσε και σκοτείνιασε. Σn1 συνέχεια έβρεξε. Οι αν

θρωπολόγοι που ()(δτησαν τους Bιιshmcn εάν θεωρούσαν ότι η ίδια 

η τελΕτή είχε προκαλέσΗ τη βροχ1i, έγιναν αντικείμενο έντονου 

γέλιου (M;πshall, 1957). Πόσο αφελείς πράγματι μποι;ισύμε να γί

νουμε μπροστά στα πιοτεύω των άλλων; Σε παλαιότερες ανθuωπο

λογι."Μ~; πηγές συναντάμε <n)χνότατα την c'ιποψη πω:; οι ;tρωτόγο

νοι πιστεύουν ι)τι οι τελετουργίες τους επιδρούν άμεσα ιπιςυποθέ

σει.ς του:; καθιι)ς, επίσης, χω μια ελαφρ(ι πει;ιιπαιχτικ1Ί αντιμεηJιπι

ση απέναντι σε εχείνους που συμπλήρωναν τις θει;ιαπευτικές τους 

τελετές με στοιχεία της Ευρωπα:ίκής ιατρικής, σάμπως αυτό να 

μαρτιJ(Ηη)σε έλλειψη πίmης. Οι Uinka τελούν μι.η ετήσια τελετιηψ

γία για τη θιψηπεία της ελονοσίας. Η τελετουργία. πιJτt] είναι προ

γραμματισμένη για το ~η]να που αναμ1-:νεται η υποχο}ρηοη της ελο

νοσίας. Ένας Ευρωπαίος πα.ρατηρητ~iς που παραβρέθηκε στην 

τελεnl σχολίαοΕ ειρωνικά ότι οτο τέλος ο ιερουργ<Jς παρότρυνε 

πη1ς πι'iντες να επισχ{πτονται τακτικά τ11ν Υ.λινιχή προκειμ1-~νου να 

θεραπευτοιJν (Lienlι;nιit 19Ω I ). 

Δεν είναι διJοκολο να ανιχνεύσουμε την άπο1~1η, 6τι οι πρωτό

γονοι. :;τιστεύουν σn1ν ι·.ξωτεριιοj δραστιχιJτητα των τελποιψγι(JΝ 

τους. Ο πολιτωμ6ς μας t.τrηρΓζπιtι πάνω (Ytll βολικ1Ί παραδοχ1i ότι 
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οι ξένοι δεν έχουν πνευματική θι_>ησκεία. Πάνω σ' αυτόν τον ωχυ

ρισμό εδραιώΘηκε κω καρποφόρησε η μεγαλοπ~επής πrριγρα<p1j 

tου Frazcr για την πρωτόγονη μαγεία. Η μαγεία διαχωρίσrηκε 

οχολαστ:ιχά από τις υπόλοιπΕς τελετουργίες, σάμ.-ττως οι πρωτΌγο

νες φυλές να ήταν πληθυσμοί Αλί Μπαμπάδων και Αλαντίν που 

προφέρανr τις μαγικές τους επιι>δές και τρίβανε τα μαγικci τους 

λυχνάρια. ΙΙ ευρωπα'ίκή αντίληψη για την πρωτόγονη μαγεία οδή

γησε σε ένα λανθασμένο διαχωρισμό ανciμεοα ιrτους πρωτόγο

νους και τους σύy .. ωονους πολιτισμούς και δυστυχώς έχει ιπαθεί 

εμπόδιο στη συγκριτική μελέτη των θρησκειών. Δεν πι_>οτίθεμαι να 

δείξω εδιiι JΗιιςχρησιμοποιήθηκε ο όρος «μαγεία» από τους διάφο

ρους μελετητές. Έχει σπαταληθεί ήδη πολλή φαιά ουσία γω να 

οριστούν και να ονομητισθούν οι συμβολικέ; εκείνες πράξεις που 

ΟεωροιJνται δραστικές για την αλληγή της έκβασης των πραγμά

των (Goody, Glιιckman). 

Στην ηπειρωτική Rυρώπη η μαγείαπαρέμεινc. ένας ασαφής φι

λολογι"..t<iς 6ρος, που αν και έχει πc.ριγραφεί, ποτέ δεν απέκτηω-· 

έναν αυστηρό ορισμό. Είναι σαφές ότι σύμφωνα με την παριiδοση 

που δημιοίφγηοε το έργο τlιeorie ιlt: la Magie* των Maιιss και Ilurt, 

η λέξη μαγεία παραπέμπει <Jτο ευρύτερο σιί)μα των τελεηJυργιu)ν 

και δοξασω)ν των πρωτόγονων λαών και όχι σε μια <nιγκεκριμένη 

Υ.ατηγορία τελεπJιν. Ούτε δίνεται ιδιαίτεvο [)άρος στη δραστικότη

τα τη; μαγεία:;. ΙΙ παγίωm1 της ι.δέαςτης μαγείας ως δραοτικ() (_fύμ

βολο οφείλεται στο Fnrzer (Βλ. κεφ. 1). Ο Ma!inowski ανέπτυξε 

περεταίρω και αναζωογ6νησε την ιδέα f:nιni. δίχως ωστόσο να την 

υποβάλλει σε κριτικ11. Kαni το M.:ιlinowski, η μαγεία ~χει τις οtςες 

~Μ. :VI<ωss κω Ι Ι. llubert. 20tH L'χfιVυι~ιω μιας Γι·νικής Θεωρι'ο.ςτηc; Μα;-'l:ι'ιιc;, 

1-<:Ή{)Ι)ιJει;ιουΕιχuοτού. ΑΟήνα. (Σ.τ.Μ) 
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nlζ ιnην έκφραση των σuναισΟημάτων του ατ6μου. ΊΌ πάθος, που 

ουσπά το :π{Ι6σωπο Χαι οδηγεί το μ<iγο να χτυπά το π6δι του και να 

κουνάει τη γροθιά του, αυτό πάλι τον ο('ηlγησε να εκφράσει την 

έντονη FπιlJυμία του για οφι'λη ή εκδίκηση. Αυτή η σωματική ανα

παράσταση. ακούσια. σχεδόν στην αρχή, μια απατηλ1i εκπλήρωση 

επιθυμιών, αποτελούσε για το Malinowski τη βάση τψ; μαγικής τε

λετουργfας (βλ. Nadel: 194). Ο Malinowski επηρέασε βαθιά τη 

σύγχρονη γλωσηολογία με τις πρωηiτυπες ιδέες του γύρω από τη 

δημιουργική ικανότητα του κοινού λόγου. ΠιJJς έφθασε, όμως, να 

διαχωρίσει τ6σο στείρα τη μαγική τελετουργία από τις άλλες τελε

τουργίες και να θεωρεί τη μαγεία σαν το ποτό του cρτωχού ;rου 

προιψιζιSταν να παρέχr.ι ευθυμία και κουράγιο στις aντίξοες και 

δύσκολες (Πι.γμές; Πρόκειται γιο.: μιαν ακόμη εκτροπή που μπορεί 

νη καταλογιστεί ιπο Fπιzer, τον οποίο ο Malinowski θεωvούσε 

δCισκαλο. 

Ας ακολουθψJουμε με ευγνωμοοιJνη την υπόδειξη του Robeι-t

son Smith, ο οποίος παυαλλήλισε τη ρωμαιοκαΟολικ1i τελετουργία 

με την πvωτόγονη μαγεία. Ας αντικαταστήσιnψ.ε τον όρο μαγεία 

με τον όρο θαύμα και ας εξετάσmψε τις σχέσεις μεταξύ τελετουρ

γίας και Οαύματος, όπως τις νοούσε η μάζα χριστιανών την εποχή 

που πίστευε (Πα Οαύματα. Βvίοκουμε. λοιπόν, (}τι η δυνατότητα 

του Οαύματος ·ήταν πάντοτε παρούσα: το θαύμα δεν εξαρτιόταν 

υποχvεωτικά από την τελετουργία, μπορούσε να προκύψει οπου

δll;τοτε και. αν(i πάσα στιγμή ω; απciντηση σε μια εν(iρετη ανciγκη 

ή σΕ ένα αίτημα για δικαιοσύνη. Κάποιιt υλικ(i αντικειμfνων. τό

ποι "..tαι πu(Sσωπα 1]ταν ιδιαιτέρως θαυματουvγci. ΊΌ θαύμα δεν 

μπορούσε, 6[Ηις να τεΘεί υπό αιπ.ι)μ(ηο έλεγχο· και. η προφορά των 

γ.ητιiλληλων λόγων ή το (_)(i.ντισμα με άγιο νερ6 δεν εγγυόταν τη Οε

ρα::τrία. Αν Χοι πίστευαν στη δι:~ναμη της θαυμητουργιγ.ής παρέμ-

123 

-·· 



ΚΑf:>ΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚfΝΛ ΥΝΟΣ 

βασης, δεν υπήρχε συγκεκριμένος τρόπος να την θέσουν υπό έλεγ

χο. Παρουσίαζε ομοιότητες αλλά και δι.αφορές με την ισλαμική 

haraka~ την τευτονική Τύχη ή το Πολυνησιακό Mana καθώς το ένα 

διαφέρει από το (iλλο. Κάθε πuωτόγονος κόσμος βασίζεται στην 

ελπίδα να δαμάσει μια τέπη.α θαυματουργή διiνt:φη προς όφελος 

των αναγκιδν τού ανΗροJπου και προτείνει πvσς τοίrτο ένα διαφο

ρετικ() πλέγμα σχέσεων μεταξι"i της δύναμης και των αναγκών, 

όπως θα δαύμε στο επόμενο κεφάλαιο. Κατά τη Ηηυματουργή πε

ρίοδο της χρισηανικής μας παρ6.δοσης, το θαύμα δεν συνέβαινε 

μόνο μι:-:σα από την τελετουργική επιτέλΕση, ούτε οι τελετουργίες 

επι.τελοιiνταν πάντα εν αναμο\"ή ενός θαύματος. Θα. ήταν ρεαλιστι

κό να υποθέσουμε, ομοίως, την ιJπαρξη μιας χαλαρής σχέσης ανά

μεσα οτην τελετουργία και το αποτέλεσμα της μαγείας στην πρω

τ6γονη θρψr..{εία. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμι:-· ότι η δυνατι'iτητα 

n1ς μαγικ1iς παρέμβαση:; είναι. πάντοτε παρούσα στο μυαλό των 

πιστιίJν, ότι είναι ανθρώπινο "..ιαι φυσικ() να ελπίζει και να προομέ

νει κανεί; υλικά οφέλη από την τελετουργική αναπαρ(iοταση κο

σμικών συμβόλων. Θα ήταν λciθος, όμως, να θεωρήσουμε ότι η 

πρωτι'iγονη τελετουργία ιι.οχολείται κυρίως με την παραγωγή μα

γικιδν αποτελεσμάτων. Σε έναν πρωτόγονο πολιτισμό ο ιερέας δεν 

αποη:λεί αναγκηοτικά έναν θαυματοπιηό. Αυτή η Ηεο}ρηml μ<iς 

έχει οδηγήσει σε μια στείuα αντιμετιί>πιση των ξένων Ορησκπιδν, 

αλλά αποτελεί πριJοφατο υποπρο"ίόν μιας βαθύτερο: ριζωμένη; 
προκατάληψης. 

Στην ιστορία του ιουδα"ίσμού και του χριοτιανισμσύ 11πάρχει 

βαθιά ι_>ι.ζωμένη μια αντίθεση ανCφεσα στην εσωτεuική βούληση 

και την εξωτερική δράση. Βάσει της παράδοσης <χυτής, κάΟε Ηuη

σκεία πρέπει απιS τη φJιn1 της νη ;.ηνείται αν6.μεσα σ' αυτούς τους 

δι1ο π(JλιnΙ:;. Πρέπει. να υ:.τάι_>χει μια μετακ(νηση απι) την εσωτερι-
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κ1i προς την εξωτερι"..ιή θρησκευτική ζωή, αν μια ν1-:α θρησκεία εί

ναι να επιβιιδσει έστω και μια δεκαετία μετά n1ν πριδτη επαναστα

τική της θέρμη. Τελικ<i, η εξωτερική έκφραση της Ορησκείας aπο

στεώνεται, προκαλώντας νέες επαναστάσεις. 

'"Ετιπ, λοιπιiν, η οργή των προφητών ΏΊζ Παλαιάς Διαθ1iκης 

έκανε διαρκώς την εμφάνισή της ιπρεφ6μενη ενιiντια στην επέλα

ση των κενcόν εξωτερικών μορφο}ν που έπαιρναν τη θέοη της τα

πεινής και μετα.νοημένης καρδιάς. Από την εποχή του πρώτου 

Συμβουλίου της Ιερουσαλήμ, οι. Λπ(iιπολοι πuοοπιiθησαν να τα

χΟούν υπέρ μιας πνευματικtiς ερμηνείας της ιερι'iτητας. Η επί του 

Όρους Ομιλία αποτελούσε το Μεσσιανικό ισοδύναμο τού Μωυ

σα·ίκού νόμου. Οι συχνές αναφορές του Αγίου ΠηιJλου (ΠΟ νόμο, 

ως μέρος της παλιάς διαθtlκης, ως δουλεία και ζυγό, είναι τόσο 

γνωστά, που δεν χρειάζεται να αναφερθούν εδώ. Από το σημείο 

αυτό και πέρα η φυσιολογική κατάσταση ενός ατιJμου, είτε ι:-:ίναι 

λεπuιJς, είτε αιμορραγεί, είτε είναι ανάπηρος, δεν έπρεπε να επη

ρεάζει τη δυνατότητα. προσέγγι.ιrης <Π<J βιJιμιJ. Ούτε Οα έπρεπε να 

επηρεάζεται η πνευματικ1i τους ";{ατάσταση απ6 τυχαίες 011νΗήκε; 

6πως η τuοφή που έτι_>ωγαν, τα πράγματα που άγγιζαν, οι μέρες 

που έκαναν κάποια πράγματα. Η αμαρτία Ηποτι:-:ληιJσε πλέον ζι]

τημο. βούλησης και όχι εξωτερικής περίστασης. Διαρκι1}ς, 6μως, οι 

πνcυματικές /")ιαθέοεις της πρώιμη; Uκκλησίας aποθαρρύνονταν 

εξαιτίας της αυθόρμητης αντίστασης στην άποψη ι)τι. η σωματική 

κι.ιτιiιπαοη ήταν άσχετη με την τελετουργία. Η ιδέα, για παράδειγ

μα, ότι το αίμα προκαλεί μιαυιJτητα φαίνεται να αν1ιστάθηκε σθε

ναρά και επί πολύ καιρό, κρίνοντας από κάποια πuιίΗ.μο.: Μπι.ι.νοη

τικά. Ας πιiuσυμε, για παράδειγμα. το Μετανοητικό του Αρχιε:;τι

σκόπου του Canterbιιry, A.D. 668-690: 
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ΚΑ.ΘΑΡΟΠΠΛ ΚΑΙ Κ1ΝΔΥΝΟ2: 

Εάν κάποιος φάει εν αγνοία του κ(ηι ποιt είναι μιασμένο με αίμα rl με 

οτιδήποτε ακάθαρτο πράγμα. δεν είναι τίποτα, εciv όμως το φάει συ

νειδητά, κανuνίζεται σύμφωνα με το βαθμό της μίανσης .. 

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπό του (~<:ιnterbury, απαιτούνται για 

τις γυναίκες 40 μέρες εξαγνισμού μετά τη γέννηση rν6ς παιδιού 

και επιβάλλεται ποινή τριcδν εβδομάδων νηιπείας σε οποιαδήποτε 

γυναίκα, λα'ίκή ή μοναχή, εισέλΟει οτην εκκλησία 1] λάβει Βεία κοι

νωνία κατιi τη διάρκεια της εμμηνορρυσίας (McNcill & Ganιer). 

Περιττεύει να ποιJμε ότι οι 'ι<ανόνες αυτοί δεν υιοΟετήΗηκαν 

από το σώμο: του Κανονικού Διχιtίου και είναι δύσκολο πλέον να 

βρεΗοlJν παραδείγματα τελετουργικής μιαρtiτητης (ffil Χριστιανι

κή πρακτικ1]. Εντολές που αρχικά αq;οροι,σαν στην απομciκι>υνση 

της μιαρότητας που απορρέει το αίμα, ερμηνεύοντηι ως να έχουν 

μιSνο ιnψ..βολική πνευματική σημασία. Για παράδειγμα, είναι σύ

νηθες να επανιtλαμβάνεται ο καΟα.γι.ασμός μιας εκκλησίι.ις στην 

οποία έχει χυθεί αίμα. Η <<αιματοχυσία>>, όμως, ι.)πως εξηγεί ο 

Άγιος Θωμάς ο Ακινι.Ιτος, αναφέρεται στον ηθελημ~\·ο τραυματι

σμό που καταλήγc:ι σε ρ01i αίματος, πράγμα που απ:οτελχί αμαρτία· 

και είναι η τέλεση αυτή:; τη; αμαρτίας μέσα στον ιiγι.ο χ(όρο που 

τον βεβηλώνει Υ..αι {)χι η μιαρότητα του α(ματος. Κατά τον ίδιο τρ6-

πο, η τελετή ί(ΗJ εξαγνισμού μιας μητέρας μάJJ .. ον έχc:ι τις απCJ)τε

ρες ρίζες της σn1ν ιουδιι..'ίκή πρακτικιΊ, η σύγχuονη ιiμως ρωμα'ίΚ'ή 

πλεnΊ που χρονολογείται από τον Πιiπα Παύλο τον 5° (1605-21), 

παρουσιάζει τον εΥ..κλησιασμtS των γυναικών απλc.iις ως μια πρ<iξη 

ευχιψι{πίας. 

Η μακρά ιοτοσία του προτεσταντισμού μαρτυρεί την αν(ιγκη 

για συνεχrl j[αρακολούΟηση της τάσης της τελετι.η.ψγικtiς μορφι]ς 

να aποστεώνεται και να αντικαθιστά το Ηuησκευτικό συναίοΗημα. 

Η ΜεταρριJΟμιοη συνέχισε να cπιτίθεται κατά χύμ(tτΗ ενάντια. 
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στην κενή επίφιωη τη; τελετουργίας. Όσο ο χριστιανισμός παρα

μένει ζωντανός ποτέ δεν θα ιπαματήοει να ηχεί η παραβολή του 

Τελώνη και του Φαρισαίου και η άποψη ότι οι εξωτει>ικ{ς μορφές 

μπορούν να καΗΗπούν κενές και να υπονομεύσουν τις αλήθειες 

τις οποίες υπερασπίζονται. Κάθε ι:ωiη:ας κληρονομεί μια ευρύτε

ρη και εντον<Υη:ρη αντί-τελετουργική παράδοση. 

Αυτιi είναι σΗ)(Π6 και καλό όσον αφορά στη δική μας θρησκευ

τική ζωή· ας προσέξουμε, όμως όταν κuίνουμε τι.ς άλλες θρησκεί

ες, να: μην εισ<iγουμε αβίαστα το δικό μας τρόμο απέναντι στη νε

·;tρή τυπικότητα. Το ευαγγελικιi κίνημα μάς έχει κληροδοτ-ιiσει την 

τάση να υποθέτουμε ότι κάθε τελετουργία αποπλεί μια κενή μορ

φή, ότι κάθε κωδικοποιημέΥη συμπεριφορά είναι ξένη απιi τις aυ

θόρμητες κινήσεις της καρδιciς και {)τι κάΟε εξωτερική θρησκεία 

πuοδίδει την αληΟινή εσαnερική θρησκεία. Ξεκι.νcδντας ι..ι.πό μια 

τέτοια θέση είναι ειJκολο να κάνει κανείς το επόμενο βήμα 6σο 

αφορά στι; πρωτόγονες θρησκείες. Ει1ν είναι αρκετά τυποποιημέ

νες (iJ(Πf: να γίνεται αναφορά σε αυτές, τότε παραείνηι. τυπι.Jποιη

μένες, άρα χωρίς εσωτεuικότητα. Το έργο, για παράδειγμα, του 

Pfeiffer Books of t/ιe 0/(l Testarnent χαρακτηuίζ,εται από αυtήν την 

αντιτrλετοιψγιχή λογική και τον οδηγεί στο να αντιπαραθέιη-:ι 

«την παλιά θρησκεία τη:; λΗτρεί(tς)) προς τη «νέα θρησκεία της 

διαγωγι]ς των προφητών». Γράφει σάμπως να μην ήταν δυνατόν να 

υπάρχει πνευματικ6 περιεχόμενο στην παλιά λατρεία(: 55 κ.ε.). 

Σύμφωνα με την ερμηνrία: του γιο.: τη Ορησκευτική ιστορία του 

ΙοιΗ.ι.ήλ, οι αυστηροί και ασυγκίνητοι νομοθι~τες βιιίοκονταν σε σύ

γκρουση με τους :;φοφήτες. Ο Pfciffer δεν μπορεί να αποδεχτεί 6τι 

Χαι οι δύο μπορεί να υπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό, tl ότι η τελε
τουuγίο.: κο.: ι η κωδικο:τοίηση θα μπορούσαν να έχοιtν Κ(iποια <Υ.(έ

ση με την πνευματικ6τητα. 
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Κατ(i τον Pfeifl'er, οι νομοθέτες ιερείς: 

«καΗαγίασαν έτσι την εξωτερική tl).:rtική πλει~ρά. rξάλειψαν από τη 

θρησκεία τα ηθικίι. ιδανικά του ί-\μω και τα ευαίσθητα τρυφερίι του 

Ωσrjέ, υποf~ιβ(ι.ζοντα:; το Δημιουργό του κUuμου ιΊτο επί:;τεδο ενός 

αδι(ιλλα.κτου δεσπότη ... ΑπU το παν6ρχωο έΗιμο .. προήλθαν οι δύο 

θεμελιυJδεις έννοιες :του χαρα;ι.τηρι'ζουν αυτούς του; νόμους: η φυσι

κή αγιότητα ::.ι.αι το αυθαίρετο Οέσπισμα- αcιχα"ίκές αντιλήψεις που οι 

μεταρρυθμιοτ{ς προqrr]τες παρά::.ι.α.μl.j.Ιαν προς όφελος η)ς πνευματι.

κής αγιότητας καιτουηθικούνόμοu.» (: 91) 

Αυτ6 δεν αποτελεί ιστορία αλλά καθαρή αντιτελετουργιχή προκα

τάληψη. Διιiτι. είναι. λάθος να πιστεύουμε ότι μπορεί νη υπιiρξει 

εξολοκλήρου εσωτερική θι_τηοκεία, χωρί; κανόνες, χωρίς θρη

σκευτικές λειτουργίες, χωρίς εξωτεριχά σημεία μιας εσωτερικής 

κατάστασης. Ό,τι ισχιJει για την κοινωνία, ισχύει και για τη θρη

σ;ιεία: η εξωτερική μορφή αποτελεί τη ιruvfJ1jκη της ύπαρξ1jς της. 

Ως διι.iδοχοι της ευαγγελικ1]ς παράδοσης. έχουμε ανατραφεί να 

υποπτευόμαστε τους τt~πους και να αναζητάμε aυθόρμητες r:κφQ<i

σεις, όπωc αυτή που η Maιy Webb 11ιiζeι. ιπο στόμα της αbερφής 

του Ιερέα: «τ<t υπιτικ6. κέιΛ Λαι οι σπιτικές προσευχές είνω. Π<iντα 

τα καλύτερω>. Ως κοινωνι.}Ι.ό ζ<i>ο, ο 6.ν0ρωπος είναι τελετσυργικ6 

ζ<iιο. Μ6λις κατασταλεί μια μoρqni τελετι.ηψγία:ς, ν(.ωου και ε:;τα

νεμφανίζεται υπ() μια 6.λλη μορφή, με τόσο μεγαλύτερη ένταση 

όσο εντονότερη είναι η κοινωνι.κJ1 αλληλεπίδραση. Χωρίς τις ουλ

λυπητήvιες επιιJτολές, τα συγχαρητήρια τηλεγuα:φJίματο:. αχόμη 

και τις κCι(rtες που οτι).νοντιη στις διάφορες περιστάσr ι ς. η φι.λία 

ενός απομαχρυσμένου φίλου δεν η:;τιιτελείκοινωνική πραγματικό

τητα. Δεν υφfοταται δίχως τις τελετουργίες φιλίας. Οι κιJινωνικές 

τελετουρΊίες δημιου(Jγ(η)ν μι.ιt πι_:ιηγματιχότητα η οποία δεν θιι: 

128 

ΜΑΙΊ::lΑ ΚΑΙ Θ.ΥΥΜΑ 

ήταν τίποτα, δίχως uυη-:ς. Δεν είνηι υπερβολή να πούμε ότι η τελε

ΤΟUQγία c:ίναι κάτι παραπάνω για την κοινωνία απιS 6τι οι λέξεις 

για τη σκέψη. Διότι, είναι πάντα δυνιιτι) πι_:ιιίJτα να γνωρίσουμε κά

τι και μετά να βροιJμε τις λι:~ξεις για να το εκφράσουμε. Είναι αδύ

νιtτον, όμως, να έχουμε κοινωνικές σχέσεις χωρίς συμβολικές 

ενέργειες. 

Θα καταλιiβουμε περισσόπρα για την πρωτόγονη τελετιη1ργία 

ε<iν διευκρινίσουμε ακόμη περισσότερο τις ιδέες μας γύρω από τις 

κοσμικές, τις μη Ορησχευτιχι::ς τελετουργίες. Για τον καΟένα ιιπι) 

εμ<iς, η καθημερινή ιrυμβολικtl επιτέλεση καλύπτει διαφορετικές 

λειτουργίες. Παρέχει ένα μηχανισμ<S ειπίαοης, μια μνημοτεχνική 

μέΟοδο και έναν έλεγχο της εμπειρίας. Καταρχάς, όσον αφιψfι 

οτην f(Πίαση, η τελετουργία παρέχει ένα πλαίσιο. Ο προκαθορι

σμός του χρόνου tl του χυJρου ενεuγοποιιηJν μέσα μας μια ιδιαίτε
ρη προσδοκία. 6πως ακριβιδς η συχνά επαναλαμβανόμενη φσάση 

«μια φορcί και έναν καιρό>>, που μας προετοιμ(iζει να ακούσουμε. 

μια φανταστιχtl αφήγηση. Μπορι.η,με να επιmψάνουμε αυτrjν τη 

λcιτοι.ψγfη πλαισίωσης ακόμη και σης πιο μικρές προοωπι.κές 

υποθέσεις, αφού και η πιο ανεπαίσΟητη πριiξη μπορεί να εμπεριέ

χει νόημα. Η πλιΙΙ.ιJ((ιιση και η ταξινόμηση περιορίζουν την εμπει

ρία, πιψιΥ.λείοντας τα επιθυμητά 1] αποκλείοντας τη ενοχλητικ.ά 

θέματα. Πόσες φορές χρειάζεται να ποιμ<iοει κανείς τη βαλίτσα 

του για το οαβ[)ητοΧύριακ.ο μέχρι να μάθει να αποχλείει με επιτυ

χία 6λα εκείνα τα αντικείμενα που Ουμίζουν τη ζωή του γραφείου; 

Αν σε μια στιΊμή αδυνημίας ΟΊJμπF.ρι.λάβει fνα φ{ικελο του γρα

ιρείοl\ rιπορεί να του καταστρέφει όλη την αίσθηση των διηχοπιδν. 

Σχετι·Μi με την πλαισίωση, η Marion Milnι.τ ιινιtφ{ρει: 

. το ::τλαίιηο διαχωρίζει την εξωτερική α:πι) την εηfΙrtΕQιΧή, ως ::τρος 
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αυτό. πραγματικότητα. Ένα χώ(Jσ-χρονι.Χό, όμως, πλαίσιο μπορFί δια

χωρίσει την ιδιαίτερη πραγματικότητα μιας ψυχαναλυτικής συνε

δρίας ... καΟιστά δυνατή τη δημιουργική ·ψευδαίσθηση που α;"Ίuκαλε(

τω μeταβίβαση .. (1955) 

Σχολιιiζοντας την τεχνικ1i της π.αιδcηJ-rυχανάλυσης η Mίirion Milner, 

αναφέρει το ντουλάπι όπου το παιδί φυλ<iει τα παιχνίδια του. Αυτό 

δημιουργεί ένα είδος χώρο-χρονικού πλαι.οίου που του δίνει μια 

αίσθηοη συνέχειας από τη μία <rυνεδρία στην άλλη. 

Η τελετουuγία δεν μας βοηθάει μ6νον να επιλέξουμε κάποιες 

εμπειρίες προκειμένιη' να συγκεντρώσουμε σ' αυτές την προσοχή 

μας. Είν<η δημιουργική και στο επίπεδο της επιτέλεσης. Κ<:ι.:ι αυτό, 

διότι ένα εξωτ~:ι.ηκ<S σύμβολο μπορεί μυστηριωδώς να βοηθήοει 

οτο συντονισμό εγκεφάλου και σώματος. Οι ηθοποιοί αναφέρουν 

συχνά ιnn απομνημονεύματά τους, περιπτο)σεις όπου ι~να υλικό 

σύμβολο τούς μεταβιβ6.ζει μια αποτελεσματική δύναμη. Ο ηθοποι-

6ς γνωρίζει το ρόλο του και ξέvει αιι.ριβώς πώς θέλει να τον ερμη

νεύσει. Αλλά η εγκεφαλιιι.11, όμως, γνι!JΟη ιιυτού :;του πρέ:.τει να γί

νει δεν αρκεί για να Π<φ<iγει δράση. Προσπαθεί επανειλημμένα 

και αποτυγχάνει. Μια μέρα τού πuοσψέρεται ένα αντικείμενο, ένα 

ιι.απέλο ή μια πρciοινη ομπρέλα Υ.αι με το οι1μβολο αυτό ξαφνικά η 

γνοJση και η πρόθεση πuηγμο.:τώνονται σε μια αψεγ<iδιασrη επιτέ

λεση. 

Ο βοσκός Dinka πηγαίνοντας βιαστιΥ.ci οπίτι του για να προλ<i

βει το δείπνο, δένει μια δέομη από χόρτα σrην Cικuη του δρόμου. 

μια ενέργεια που συμβολίζει -..ιαθυοτέι>ηmι. Μ' αυτόν τον ηyι)πο 

εξωτερικεύει την επιΗυμίιι του να καθυστcρήοπ το μαγείρεμα μ[

χρι. την επιιnροφ1) του. Η τελt·τουργία αυτή δεν περιι:-~χει κιί.ποια 

μαγικ1i υπ6σχrιn1 ()τι χάρη σ' αυτήν θα καηψΟώσει να είναι οπfτι 
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ιftψ' ι!ψα τι)υ για τι) δείπνο. 'Ετυι, δεν χρονοτριβεί στο δρόμο του 

για το σπίτι θεωρcδντας ότι η πράξη αυτή από μόνη της θα φέρει 

κάποιο αποτέλεσμα. Αντίθετα, βι<iζεται ακιiμιι περιοη6τεuο. Με 

τη <nJμf)ολική αυτή πράξη, λέει ο 1,ienhardt, δεν έχασε χρόνο αφού 

εστίασε την προσοχή του στην επιΟυμία του να γυρίσει πίσω εγκαί

ρως. Η μνημονικti δuιiση τωντελετουργιιόν μά:; είναι πολύ γνωιnή. 

Όταν δένουμε κόμπους σε μαντψ .. ια δεν κάνουμε μαγικά στη μνή

μη μας, αλλά t11 θέτουμε υπό τον έλεγχο ενός εξωτεριΥ.ού σημείου. 

Επομι:-:νως, η τελετουργία πrτιιiζει. την προσοχ1i μας μέσω της 

πλαισίωσης. Αναζωογονεί n1 μνήμη και συνδέει το παρόν με το 

σχετικό παρελΟόν. Ίiτσι. βοηΟάει την αντίληψη. Ή μciλλον αλλά

ζF.L την ηντίληψη, αλλάζοντας τις αρχές επιλογής. Λεν αρκεί να 

πούμε, λοιπόν. ότι η τελετουργία μας βοηθάει να βιιδνουμε πιο ζω

ντανά αυτιi που Ηιt βιιί>νημε ούτως ή ιiλλιιις. Δεν t:ίνιιι ηπλιJις σαν 

την εικονογράφηση που συνοδεύει τις οδηγίες για το άνοιγμα μιας 

κονσέρβας ή μιας συσχευασίας. Εάν αποτελούσε απλιιJς ένα δρα

ματοποιημένο εfδος χ6.ρτη ή διαγuιiμμητος για πριiγμιιτη που μας 

είναι ήδη γνωστά, τότε θα α-..ιολουθούσε την εμπειρία. Ωστόσο, η 

τελετουργία δεν παίζει αυτό το δευτερεύοντα ρόλο- αντίUετα, 

προηγείται χω διαμορφιi)νει την εμπειρία. Επιτρέπει. τη γνu')ση 

πρα'{μάτων που διαφορετικά δεν θα γίνονταν γνωστά. Δεν εξωτε

ριχεύει απλιί>:; την εμπειρία, δεν την φέρνει απλιδς στο φως, αλλά 

εκφράζιΝτάς την, την μετα.τρ[πει. Το ίδιο ισχύει και για τη γλιί>σ

σα. Υπάρχουν σκέψεις που ποτέ δεν έχουν ε~.φραστεί με λέξεις. 

Απ6 τη οτιγμή που οι λέξει; διητυπωΗοι1ν, η οκέψη αλλιiζει και πε

ριορίζεται απι1 τις ίδιες τι; λέξεις :;του έχουν επιλεχθεί για να την 

εκφράσουν. Ο λόγος;,ετωμένως, έχει δημιουργήσει κάτι, μια σ-..ιέ

ψη η οποία δι:-:ν Ηπ 1Ίτιι:ν η ίhιιι δfχως ηυτ6ν. 

Υπάρχουν κάποια πρCιγματα :του δίχως τελετουργία δεν μπο-
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ρούμε να τα βιώσουμε. Γεγονότα που συμβιι.ίνουν σε τακτές αλλη

λουχίες ιι.ποκτοί1ν νόημα απι) τη σχέση τους με άλλα γεγονότα στην 

ίδια αλληλουχία. Χωρίς την ολοκληρωμένη αλληλουχία τα μεμο

νωμένα στοιχεία χάνονται, δεν γίνονται αντιληπτά. Οι ημέρες της 

εβδομάδας για παράδειγμα. με την τακτή τους διαδοχή, τα ονόμα

τά και τη διακριτή τους φύση, αποκτούν ένο: νόημα ως μέρος ενός 

ενιαίου σχήματος, πfρα από την πρακτική τους αξία ως σημεία 

αναγνώρισης των διαιρέσεων του χρόνου. 11 κάθε μι\_Ηt έχει τη δι

)Ι.ή της σημασία και ε<iν υπάρχουν τακτές, καθιερωμένες συνήθπ

ες που ορίζουν την ταυτότητα μια:; συγκεκριμένης μέρας, τότε αυ

τές δρουν ως τελετουργίες. Η Κυριακή δεν είναι απλιι'):; και μόνον 

μια μέρα ανάπαυσης. Είνιι.ι η ημέρα που προηγείται της Λευτέρης 

και το ίδιο ισχύει για τη Δευτt'vα σε σχέση με την Τρίτη. Είναι γε

γονός ότι δεν μπιψούμε να βιώσουμε την Τρίτη εάν για Κ(i:;τοιον 

λ<iγο δεν έχει επίσημα αναγνωριστεί ότι έχουμε περάσει από τη 

Δευτέρα. Το πέρασμα α:τό ένα μέρος του ενιαίου σχήματος είναι 

αναγκαία διαδικασίιt για να έχουμε επίγνωιn1 του υπόλοιπου μέ

ρους. Το ίδιο ιΟ",(ύει για ηυτούς που ταξιδεύσυν με αεροπλάνο 

όσον αφορ6. οτις ώρες της ημέρας και τη σειρά των γευμtiτων. Τα 

παραπάνω είναι παραδείγματα συμβόλων πσυ λαμβάνουμε και 

ερμηνεύουμε άθελά μας. Ftiν αποδεχτούμε ότι καθορίζουν την 

εμπειρία μας, Ηα πρέπει. επίσης, να αποδεχτούμε ότι και οτι:; εχ. 

πvοΒέσεως τελετουργιχι~ς ακολουθίες, ισχύει η ίδια λειτουργία. 

ΜπιψοιJμε, τώρα, να επιστι:ι~ψουμε στις θρησκευτικές τελε

τουργίες. Ο Durkhcim γνώριζε καλά ι)τι. οι τελετουρ'{ίες δημιουρ

γούν χαι ελέγχουν την εμπεφίιι:. Βασικό του μέλημα tlταν η μελέτη 

του τρόποι1 με τον οποίο η θρησκευτική τελετουργία φανερώνει 

σωυς ανθρο)πους τον "...ι:οινωνικό του:; εαυτ6 και συνε:τώς δημιιηJ{_)

γεί την κοινωνία τους. Η σκέψη αυτή διοχετειiθη>".ε οτην α·ιγλικti 
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ανθρωπολογία: από το Radcliffe~Brown. ο οποίος και την τροπο

ποίηοε. Χάρη στον Durkhcim, ο πρωτόγονος τυπολ<iτρης δεν θεω

ρείτο πλέον ένας μιiγος της παντομίμας. Η Ctποψη αυτή κρίθηκε 

προοδευτική συγκριτικά με το Fπtzer. Επιπλέον ο Radcliff-Brown 

t:κανε ακόμη ένα βήμα πιο πέρα αρνούμενος να διαχωρίσει τη 

θρησκευτικtl απ6 την κοσμική τελετουργία. Ο μάγος του Malinow

ski δεν διt:φερε από τον κάθε πατριώτη που κυματίζει τη m1μαία 

του ή από τον προληπτι.κ6 που ρίχνει αλάτι. 'Ολη αυτά αντιμετωπί

ζονταν 6πως κιι.:ι. η αποχtl από το Κ[ιt:ας cm1 ρωμαιοκαΟολι,κή εκ

κλψrία ή η τοποθέτηση ρυζιού πάνω στον τάφο, στην Κίνα. Η τελε

τουργία δεν αποτελt)ύσε πια κάτι το μυιJτηιιι<όδες 1i εξωτικ6. 
Αφήν<ηrτας κατά μέρος τις δύο λι'ξcις «Ιερό» χαι <~Μαγεία», ο 

Radcliff-Bro\Vl1 έμοιαζε να αποκαθιστά τη συνέχει η ανάμεσα στην 

κοσμική και τη θρησκευτική τελετουργία. Δεν κατόρθωσε, 6μω:;, 

να διαψιJνειτο πεδίο έρευνας, δι6τι. ήθελε να χρησιμοποιήσει τον 

6ρο «τελετουργίω) με μια πολύ στενή και ειδική έννοια. Σκοπό:; 

του 11ταν να: αντικατασηiσει την καt(i Durkheim λατρεία του ιεροti 

με τον ι)ρο τ,ελετοvργια περιορίζοντάς τον στην επιτ{λΗ'Jη των κοι

νωνικά σημαντικιiιν αξιών (1939). Τέτοιου είδους περιορισμοί στη 

χρήm1 των λέξεων έχουν σκοπ() να βοηθήσουν στην κατανόηση. 

Πολύ συχνά, όμως, αντί να βοηθήσουν στρεβλ<iJνουν και επιφέ

ρουν σύγχυση. 'Ε χουμε crιτCωειπλέον στο οημείο η Τελετουργία να 

αντικαΗιιπά τη Θρησκεία στα <χνθρωπολογικά συγγράμμ<χτα. Χρη

σιμοποιείται προσεκτιχ<'i και με συνέπεια και. αναφέρεται στη 

συμβολική δι:ι<iοη σχετικά με το ιεριS. Κητιi συνέπεια το ά/J.ο, πιο 

Χοιν6 r:ίδος της μη-ιερr]ςτcλπουργίας, δίχως Ορησκειπι.κή δραστι

κότητα, θα πρέπει να λιiβει {ιλλο όνομα αν cίναι. να μελετηθεί. Κα

τά συνέπεω, ο Radcliff-Dro\νn, με το 6ια χέρι απομάκρυνε το δια

χωuιιπικό εμπόδιο ανtiμεοα στο ιερό και το κοσμικt) και με το άλ-
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λο το επανέφερε. Rπίσης, απέwχε να αχολουUήσει την ιδι-:α του 

Durkhcim ότι η τελετουργία ανήκει στην κοιν(ι)νική Οεωρία της 

γνώσης και αντίθετα tην αντιμεπΔπιοε ως μέρος μιας θεωρία:; της 

b[ιάσης, υιοθετο}ντας ιiκριτα κάποιες παραδοχές της ψυχολογίας 

τής εποχής του σχετικά με τα «αιοΟήμαtα». ~Οπου υπ(iρχουν κοι

νές αξίες, υποmήριξε, οι τελετουργίες τι; ικφράζουν και προω-;λ

:κι3ουντην προσοχή σ' αυτές. Με τις τελετιηφγίες δημιουργούνται 

τα αισθήματα εκείνα που απαι.τοιJνται ιδστε να παραμένουν οι άν

(-Jρωποι πιστοί στους ριiλους τους. Τα ταμπσύ τηc; γέννας εκφι.)(i

ζουν στους Ανδαμανούς νησιιi)τες την αξία του γιiμου Χαι της μη

τρότητας κπι τον κίνδυνο της ζωής κατci τον τοκετι5. Στους πολεμι

κούς χορούς πριν απ6 μια ανακωχή, οι Λ νδαμανοί αποβάiJ.ιη'ν τιι.: 

επιθετικ6. τους αισθήματα. Τιι τροφικά ταμπού ενοταλάζουν αι

σθήματα σεβασμοιJ προς τους πρεσβ1ίτερους, και ούτω καθεξtiς. 

Η προσέγγιm1 αυτή καταντά παράλογη. Η βασική της αξία 

έγκειται οτο ότι μας ανα~ικάζει να λάβουμε σοβαριi υπ' δψη tα τα

μπού, καθώς εκφιιιiζουν αγησυχία. Το γιατί, όμως, τα τα.μποιJ της 

τuοφής, της όρασης ή της ηφ1iς Οα πρέπει να αποκλείουν σι'γκε

κριμένες τροφές ή Οεάσεις ή επηφ{ς, παραμένει αναπιiΎτητο. Ο 

Radcliff-Biown, στο πνε1Jμα κάπως του Μαϊ.μονίδη, υπαινίσσεται 

ότι το εροJτημα είναι ανόητο ή ()τι η απάντηm1 σ' αυτ() είναι αυθαί

ρετη. Ακόμη χειριSτερα, δεν μας δι.ιtφωτίζει στο ελάχιιπο σχετικά 

με το τι απασχολεί τιηJς ι:ινΗρώτωυς. Είναι πρ<Jφανές, βέβαια, ότι ο 

θάνατο; και η γέννηm1 αποτελιηJν σημαντικά ζητήμιιτη. Ο Srini

vas, υπό την rπιιιuσι] του Rndcliff-Rro\vn, γράφει σχετι.Χά με τις 

ηΠ<>ψυ"{ές και τους εξαγνι<rμούς των Coorg: 

Η μιαρότητα ;του επιψέQfΙ 11 γέννα είναι πιο Ι]πι.α απι) τη μιαρ6τφα 

;του fΠιψfQΓΙ ο Ηriνατος. Και ιπις δ·ιiο πr.ριπτώσεις, όμως, η μίανση 
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ΠQοσβάλλει μόνον του; εμ.-ττ:λεκόμενuυς συγγενείς και αποτελεί τον 

τρό::rο με τον οποίο η ανησυχία αυτη ορίζεται και κοινοποιείται σε 

ύλοuς. 

(1952:102) 

Λεν !--L1'tορούμε να εφαρμόσουμε, όμως. την ίδια λογική για όλα τα 

μιάσματα. Τι είδος ανησυχίας γύρω από τις σωματικές εκκρίσεις, 

όπως τα κόπρανα ή το φτύσιμο, Θα ΠLJέπει να: <ψιοτεί και να γνω

στοποιηθεί σε όλους; 

Εν τέλει οι Άγγλοι δέχτηκαν τη διδασκαλία του Durkheim μό

νον αφ6του η ποιοτι:χ:ή έρευνα πεδίου ανέβασε την κατανόηση στο 

επίπεδο ενόρασης του Durkl1eirn. 11 ανάλυση του Lienhardt, σχε

τικά με τη Ορησκεία των Dinka, αφιερ<iJνει ένιt μεγ<iλο κομμ<iτι 

ιπον τρόπο με τον οποίο οι τελετουργίες δημιουργούν και ελέγ

χουν την εμπειρία. Γράφοντας για τις τελετές της βροχής των 

Dinka, που τελσύνται cπις περι6δους της ι:ινι>ιξι<iτικης ξηιιασίας, 

αναφέρει: 

Οι ίδιοι οι Dinka, γνωρίζουν, βέβαια. πότε ::τλησιάζει η εποχή των 

βροχιJJν .. σημαvηκό σημείο προ·ι..εψ.ένου να κατανοήσουμε το πνεύ

μα υ;τό το ο::rοίο οι Dinka τελούν τις νενομισμένε; τελετέ; του;. Στις 

τελετές αυτές η ανθρι6πινη συμΒολική δράση τους κινείται με το ρυθ

μι) του φυσικοιJ Κ<Sσμου που τους ΠfQιβ(ιλλει, όχι μ6νο επιχειροΝτας 

να τον εξαναγκάσουν να συμμορφωθεί ιπις ανθρώπινες επιθυμίες, 

αλλά και. αναπλάΟοντας το ρυΟμι) αυτό με ηΟι;--.ούς όροι!ς. 

Ο Le-in11aidt, με το ίδιο πνεύμα, αναφέρεται στις θυσίε; που τελού

ντηι πuος εξαοφιί.λιοη της υγείας, της ει.uψ.ιης και της ιiιιοη:; των 

συνεπειu}ν της αιμομιξίας. Τέλος. φτάνει και στη ζωνταV)i ταφή 

του Άρχοντα του Καμακιού. Μια τελετή στην οποία οι Dinka αντι

μετ<JΙΠίζ<η'ν και Ηιιι.αμj)πJουν <Π<> ftciν<n<>. ΣΕ 6λη του την ανιiλυ<nl 
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ο l..ejnhardt εμμ{νει σrη λειτουργία των τελετουργιών να τροπο

ποιοι!ντην εμπειρία. Συχνιi, η τελετουργία λειτουργεί και ο.:ναδρο

μι.κ<i. Οι ιερουργοί μπορούν να αρνηθοι)ν επίσημα τις διαφωνίες 

και τις ανάρμοστες ιπψπεριφορές που αποτελούν n1ν πραγματικ1] 

αφορμή μιας θυσίας. Δεν πρόκειται για μια κυνικ1Ί ψευδομαρτυ

ρία μπροιrαi στο ίδιο το ιερό. Το αντικείμενο της τελετουργίας δεν 

είναι η παραπλάνηση του Θεού αλλά η ανάπλαση μιας πα.ρελΟού

σας εμπειρίας. Με την τελετιηtργία και το λόγο, το παρελθόν επη

ναπροσδι.ορfζπιtι έτσι όJΟτε αυτό που έπρεπε νιt έχει γίνει υπερι

σχύει εν τέλει αυτού που ι::γινε, η μόνιμη καλti πρόθεση υπεuιιrι<.ύει 

τη; ιπιγμιαίας παρεκτροπής. Στην περίπτωση που έχει διαπραχθεί 

μια πράξη αιμομιξίας, τότε μέσω της θυσίας μπιψεί να τροποποιη

Οεί η κοινti καταγωγή τιnt ζευγαριού εξαλείφοντας έτσι την εν<)χή 

τοι,ς. Τ<> ιtύμα, ζωντανό ακόμα, κόβεται στη μέση κατά μήκος των 

γεννητικών του <ψγ<iνων. ·Έτσι η κοινή καταγωγή του αιμομικτι

κο-ύ ζευγαριού έχει συμβολικ<i ανιηρεΒεί. Κατά τον ίδιο τρι'iπο 

ιπις εισηνευτικές τελετουργίες υπάρχουν ΠQ<iξι::ις ευλογίας και 

εξαγνισμού καθώς και μιμήσεις μαχών: 

Φαίνεται Uτι μια χειρονομία χωρίς τη συνοδεία ομιλίας αρκοιiσε γιπ 

να επιβεj)πιli)σrι στο εξωτερικό φυσι'r::ό πι::ριβ{tλλον μια πρόθεση :του 

είχε γεννηθεί εσωτεριΧά. ιπο ηtlι.κό επί.:τεδο .. Lτην πραγματικότφα η 

συμβολική δράση μιμείται τη συνολι"r::ή κατάιπασι1 ιiπου οι φπλειι.ό

μrνοι mη βεντέτα προβάλλουν σι•νειδητά τΩσο την εχθρότητά τους 

όσο "Ι.αι τη διάΟεση τους γι.α rιρήνη, χωρίς την οποία η τελεnJ δr.ν θα 

μπορnι)σε να πραγματοποιηθεί. Μέσα ιι.::rότη ιnψ.j)ολική αυτή αναπα

ράσταση της καηiιπω_5·ής τσι,ς, την ελfγχουν, σύμφωνα με την ι: πι Ου

μία τους γι.η r.ι.ρ1lνη, υπcρ[3αίνοντας χαηi τη συμβολι.·ι.11 ::τQά'ξη το μο

ναδικό τύπο πρακτικής δρ(iuης: (δηληδtl τη 01-'VΕχιση των συγκψηS

σεων), που ιπην περίπτο•Ωη τ:ων Dinka αποτελσJν το φυσικό επακό

λοι~Οο της ανθρωπα:..ι.τονίας. 
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Στη συνέχεια(: 291) εξακολουθεί να εμμένι::ι. στο σημείο ι)τι ένας 

απ6 τους οτιSχους της τελετουργίας είναι να ελέγχει τις καταστά

σεις και να τροποποιεί την ει~πει(_)ίη. 

Μόνο Οεμελιώνοντας το σημείο αυτό μπορεί να ερμηνειJοει τη 

ζωνταVΙi ταφή του Άρχοντα του Καμακιού. Η θεμελιώδης αρχ1Ί εί

ναι ότι μερικοί άντρες, που είναι σε στεν1i επαφή με τη Ηειιiτητα, 

δεν πρέπει να φανούν ότι πεθαίνουν από φυσικό θάνατο. 

Ο Οάνιtτός τους πρέπει να εrναι ή να φαίνεται εσκεμμένος και πρέπει 

να αποτcλcί αφορμή για ένα είδος δημόσιου εορτασμού ... οι. τελε.τοιΙρ

γίες με κανέναν τρόπο δεν εμποδίζουν τους εμπλεκόμενους να συνει

δητοποιήσουν το γεγον6ς της γήρανσης και του cρυσικσύ θανάτου 

εκείνων για τσυς οποίους τελούνται. Ο Οάνιtτος αυτός αναγνωρίζrται · 

αυτό ποu τQΟΠοποιείτcιι. εσκεμμένα μέσα απ6 την επιτέλεση των τελε

τουργιιJJV αυηJ:ιν είναι η δημόσια εμπειρία του θανάτου ωπi την πλευ

ρα των ε:rιζώντων .. Ο εσκεμμένα επινοημένrις αυτός θάνατος, αν Υ.αι 

αναγνωρΓζεται ως θ6νατοc:. επιτρέπει στους επιζώντες να αρνηΟυίiν τον 

αΥ.ούσιο θάνατο που είναι η μοίQιt των απλι6ν ανθρci"J::των και των ζcδων. 

Ο Άρχοντας του Καμακιο1J δεν οκοτιδνει τον εαυτό του. Επιζητ(ι 

μια ειδική μορφti θανάτου που του παρέχεται από τους ανΑρ(iJπους 

του για δικό τους καλ6 και ιSχι για το δικό του. Αν 1Ίταν να έχει 

έναν κανονικό θάνατο, η ζωή των ανθQ<δπων που είχε υπό την προ

οταοίιι του Οα χανόταν μαζί του. Ο συμβολικά συμφωνημ{νος Οά

νατός του, διαχωρίζει την Π(ΙΟ<Jωπι:χή του ζωή από τη δημόσια. 

Όλοι Οα πρέπει να χαρούν, αφού η περί(παοη o.:ιrnl ιn1μαίνει μια 

χοινωνι.κ1Ί νίκη ενtiντια σω Οάνατο. 

Διαβάζοντας την πr.ρι.γ(_)ηφιi ηυτή γιΊοω απιi τη στάση των 

Dinka έναντι τωντελετουργιιδν του:;, έχει Υ.ανεί;την εντύπωση σCt

μπως ο ιn.1γγραφ{ας να κολυμπά ενάντια σε ένα δυνατό ρε·ύμα. 

llρέπει διαρκιδς να απωθεί πι r:πιχι:ιιηlματα κιiποιων απλο"ίκά 
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σκεπτιSμενων παρατηρηηδν που εκλαμβάνουν η1ν τελετουργία 

τοις μετρητοίς, κάτι σαν το λυχνάρι του Αλαντίν. Βέβαια, οι Dίnka 

ελπίζουν ότι οι τελετουργίες τους θα αναστείλουν τη φυσική ροή 

των πραγμ<iτων. Σαφu}ς, ελ.-τίςουν ότι οι τελετουργίες της βροχής 

θα προκαλέσουν βροχή, ότι οι Οεραπευτικές τελετές αποτρέπουν 

το Οάνητο, 6τι οι τελr.τές συγκομιδής παράγουν σοδειά. Η εργα

λπακή αποτελεσματικότητα, όμως, δεν είναι το μοναδικιS είδος 

αποτελεσματικότητας που προκύπτει απδ τη ουμι)ολική δράση. Το 

άλλο είδος επιτυγχcί.νεται μέσα από την ίδια την πράξη, μέσα από 

τι.ς καταφάσεις της, μέσα από n1ν εμπειρία που φέuει η χ: ίχνη της. 

~Εχονtας υπογραμμίοcι ιδω.ίτερα την πλευρά αυτή της θρη

σκευτικής εμ;π-:ιρίας των Dinka, δεν μπορούμε παρά να αποδε

χτούμε την αλ1Ίθειά της. Μπορούμε να την εφιφμ6σουμε πληρέ

στερα στους ίδιους τους εαυτούς μας. Καταρχά;, θα πρέπει να λά

βουμε υπ' 6ψη 6τι ένα ελάχιστο μέρος της τελετουιηικής μας ου

~ιπεριφοράςτελείται στο πλαίσιο της Ηvηοκείας. Ο πολιτισμός των 

Dinka είναι ενιαίος. ΚιιθιίJς όλα τα κυριότερα πλαίσια της εμπει

ρίας τους επικαλύπτονται και διαπλέκονται μετηξli τους, οχεδι)ν 

όλη η εμπειρία τους είναι Ηvησκευτι.::-ηl και., κατά συνέπεια, όλες οι 

σημαντικ6τειιες τrλετουργίες τους. Οι δικέ:; μας εμπειρίες, 6μως, 

<5πως και οι τελετουργίες μας, συντελιηλrται οε διαφορετικά πε

δία. Πρέπει, συνεπcίJς, να ιtντι.μετω;τ,i,'ζιnψε την ανοιξιάτικη συλλο

'{ή μ6δας και την ανοιξιάτικη καθαριότητα στις πιSλεις μας ως τε

λετές ανανέωσης που προσελκ1Jουν την προσοχή, ελέγχουν την 

εμπειρία, ιiσο και ι)ι τι-:λπιn1ργίrςτων πρώτων καρπuJν στου:; Swazi. 

Λ ν υπ' αυτό το :;τρίσμα. σκεφτούμε το τρίψιμο χιιι. χαθάρισμα 

που κάνουμε, Οα ΠQέπει νη δt-:χηηΊμε 6τι μέσα από αυτές τι; δρα

στηριιiτητες δεν αποοχοπσύμε πρωτίστως στην αποφυγή της ν()

οου. ΟυσιαστικCι, ξεχωρίζουμε, οριοΟcτιηJμι-:, καΑι.οτούμc σαφεί; 
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τις προθέσεις μας οχετηΗi με το τι «είδος» σπιτικού θέλουμε να δη

μιουργ1]σουμε με αφετηρία το υλικό πλαίσιο της κατοικίας μας. 

Αποθηκει)ο\rτας τα καΟαριστικά υλικά του μπιiνι.ου μακριά από τα 

καθαριστικά υλικά της κουζίνας και στέλνοντας τους άντιιες στο 

μπ<iνιο του κάτω ορόφου και τις γυναίκες πciνω, δεν κάνουμε τίπο

τα διαφορετ.ικ6 απιS την Bushman σύζυγο, όταν πρωτοφτιiνει σε 

έναν καταυλισμό (Marshall Thomas: 41). Επιλέγει το σημFfο που 

Ηιι: οτrJσει την εστία της και μετά μπήγει ~νιι ραβδί στο m1μείο αυτό 

του εδάφους. Η φωτιci αποκτά με τον τρόπο αυτι) πuοοανατολι

σμό, έχοντας μια αριστερή και. μια δεξιά πλευρά και το σπίτι χωρί

ζεται Fτοι σε ανδρικά και γυναικεία τμήματα. 

Εμείς, οι σύγχQι)νοι, δρούμε σε πολλά και διαφοQFtικιi πεδία 

σι1μβολικ1]ς δράσης. Για τους Bushmcn, τους Dinka και πολλούς 

πρωτόγονους πολιτισμούς το πεδίο συμβολικής δv(iσης είναι ένα. 

Η ενότητα που δημιουργούν μέσα από τοι1ς διαχωρισμιηJς και το 

σιγιJρισμα δεν είναι απλώς και μόνον ~νη μικρό σπιτικό, αλλά και 

ένα πλήρες σύμπαν, tSπου Λάθε εμπειρία ταξινομείται. Και εμείς 

και οι llushmen αιτιολογοι,με την αποφυγή της μιαρότητας l)ιiιη-:ι 

του φ6βου μα:; απέναντι στον κίνδυνο. Οι. Bushmcn πιστεύουν ότι 

αν ένας άντρας καθί(JΕ ι. οτη γυναικεία πλευρά, ο ανδρισμι)ς του Ο α 

εξασΟενίσει. Εμείς, από την άiJ.η, ψ)f.)ιSμαστε την παθογένεια που 

μr.ταf)ι.j)6ζεται μέσω μικροοργανισμιδν. Συχν(i, η αιτιολόγηση των 

δικιόν μας αποφυγιδν μέοωτηςυγιεινής είναι εντελιδς φα,rτηοτική. 

Η δια!.f_:ορά μας δεν έγκειται στο ι5η η ιrυ~ιπεριφορά μας βασ(ζεται 

στην επιστήμη εν(JJ η δική τους στο συμβολισμ6, ι:ιφΟ"ύ και η δική 

μας συμπεριφορά εμπr.ρι[χπ συμβολικό νόημα. Η πραγμητι.κJl 

διαψψιi είναι <)τι δεν προβάίJ.ουμε απδ το ένο. πλαίσιο σιψφρα

ζομένων στο άλλο το ίδι.ο σύνολο συμβόλων που γίνονται ολοένα 

JοΙ.ιιι πιο ισχυρ((: η f'μπειρία μας είναι χο.τετμημένη. Οι δικές μας τε-
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λετουργί ες δημιου(_)γιη)ν πολλούς aσύνδετους μεταξύ τους μικρούς 

κόσμους. Οι δικές τους τελετουργίες δημιουργούν ένα μοναδικό, 

ιrι1μ~ολικιi συνεκτικό σύμπαν. Στα δύο επόμενα κεφάλαια θα δεί

ξουμε ποια είδη χόσμων πα(.Ηiγονται 6ταν οι τελετουργικές και οι 

πολιτικές ανάγκες συνεργάζονται ελεύθερα. 

Λς επαν{λθουμε, τιίψα, οτο Ηέμα της δραστικότητας. Ο Maιιss 

έλεγε για 111ν πρωτόγονη χοι.νωνω, 6τι ο:νταμείβει τον εαυτό της 

με το πλαστό νόμισμα της μαγείας. Η μεταφορική χρήση -τ:ου χρή

ματος συνοψίζει Ηηυμιiοιιι aιrr<i που Οέλουμε να υποστηρίξουμε 

για 111ν τελετουργία. Το χρψια παρέχει ένη ιπαθεριS, εξωτερικό, 

ιιναγνωρίσιμο σημείο για κάτι που διαφορετικά θα ήταν συγκεχυ

μένες, αντιφατικές ενι\'rγειες: η τελετουργία καΟιστά ορατά τα 

εξωτερικά σημάδια εσωτερικιδν καταστάιJεων. Το χQήμα μεσολα

βεί ιπις <rtΝαλλο.:γές, η τελετουργία μεσολαβεί στην εμπειρία, σιΙ

μ.περιλαμβανομένης και της κοι.vωνικtiς εμπειρίας. Το χρήμα πα

ρέχει μια σταθερά για 111 μέτρηση της αξίας, η τελετιη1ργία τυπο

ποι.εί χατ<ΗΠ<i<η:ις και ΒοηΗ(iει έτσι στην αξιολόγησή τους. Το χρή

μα δημιουργεί ένα δεσμό ανάμεσα <Πο πιφ6ν και το μέλλον, το 

ίδιο και η τελετουργία .. ~Οσο πιο πολύ αναλογιζόμαστε τον πλσιJτο 

της μεταφορ(ις αυ11lς, τι)σο πιο εμφανές γίνεται ότι δεν πρόκειται 

για μεταφορά. Το χρήμα δεν αποτελεί τίπστα άλλο πnuιi ένην 

ακρο:ίο και εξειδικευμένο τύπο τελετουργίας. 

Ο Maυss σφfιλλει ιnΙγ:-tρίνονΊ:ας τη μαγεία με ένα πλαστό νόμι

σμα. Το χρήμα μπορεί να επιτελέσει το ρόλο τής εντατικοποΓησης 

της οι.κονομι.κJiς ουναλλαγτίς μι'.iνο εάν το κοινό έχει πίστη σ' αυτό. 

Εάν κ.λονιστεί η πίστη του κοινού. η)τε το ν6μιομα ι-:(ναι (iχρηιτrο. 

Το ίδιο συμβαίνει και με την τελετουργία. Τα σύμβολα είναι απο

πλεσματικά μον(iχα εφ6οον ι-:!υτνέουν εμπιστοσύνη. Υπό την έν

νοια αυτή το χρήμα, ψεύτι·ι<ο 11 αληθινό, f~ασίζεται. <Πψ' εμπιοτο-
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<nJνη που του ιι.ποδίδεται. Η δοκιμασία του χρήματος έχει να κάνει 

με το κατά πόσο είναι. αποδι-:χτι) ή 6χι. Δεν υπάρχει ψεύτικο χρψια 

παρά μόνον σε αντιδιαστολή με κάποιο άλλο νόμισμα που χιιί(_)ει 

μεγαλιΠεuης <ΠJνολική; αποδοχής. t:πομένως, η πρωτόγονη τελε

τουργία, εφόσον απαιτεί την αποδοχή τ<ηJ κοινοιJ, μοι(iζει με το 

χ<ιλ() και ιSχι με το ψείvτικο χρ1]μα. 

Παρατηuοιiμε, λοιπ6ν, ιSτι το χρr}μα μπορεί να δημιουργήσει 

οικονομικ1i δρασrηριότητα μ6νο μέοα ιιπι) την εμπιστοσύνη του 

Κ(iσμοι,. Τι συμβαίνει, όμως, με την τελετουργία; Τι είδους δραιπι

κότητα απορρέει από την εμ:;τιοτοσύνη στη δ·ύναμη των συμβόλων 

της; Χρησιμοποιώντας την αναλογία των νομισμιiτων μπ<ψ(JιJμε να 

δfι'>σοιψ.ι-: ν1-:α πνοή ιπο ερώτημα Ο",<ετικά με τη δραστικότητα 111; 

μαγείας. Δύο είναι οι δυνατές απ6ψεις: ή η δύναμη τt]ς μα'tείας 

αποτελεί α.πλt] αυταπάτη, tl το αντίθετο. Εάν δεν πρόκειται 'fi.H 

ψευδαίσθηση, τ6τε τα σύμβολα: έχουν τη δύναμη να επιφέρουν αλ

λαγές. Εκτός θαύματος, μια τέτοια δι"iνο.:μη Ηα μπορούσε να ενερ

γήσει. οε δύο μόνο επίπεδα: αυτό της ατομικής ψυχολογίας και αυ

τό της κοινωνικ1lς ζωής. Γν<ιψίζουμε πολύ καλά την ισχύ των σιψ.

βόλων στην κ.οινωνικtl ζωή και η αναλογία με το νι'ιμιομιι. παρέχει 

ένα διαφωτιστιχ(J σχήμα. "Εχει, όμως, το τραπεζικό επιτόκιο οποι

αδήποτε σχέση με τις σαμανι.οτικ~ς Ηεuαπείες; Οι ψυχαναλυτές 

ισχυρίζονται ότι θεραπεύουν χειριζόμενοι ιn!μβολα. Η αντιπαρ(i

θεση με το υποι:rονι-:ίδητο έχει οποιαδήποτε Ο",<έση με τα πρωτόγο

να ξόρκια που λύνουν και δένουν; Π<φαΗέτω ιπη συνέχεια δύο 

θαυμιiοιι-:ς μελέτες που καθιστούν οποιοδήποτε σ"ι<rπτικισμ6 πη

ρωχημένο. 

Η μία από τις δύο μελέτες, την οποία υυνοψίζω εδιίJ εν σuν·rο

μία, είναι. η ανιiλυση μιας σαμανιστικt]; θεραπείας από τον Tnrncr 

με τίτλο: «'Ένας Nden1bu ε\' <'J(Ηiοει.>:ο (1 Υ64). Η τεχνιχtl της θερα-
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πείας ήταν η περίφημη τr.χνική της κοφτής βεντοvζας και η εξαγω

γή, υποτίθεται, εν<Jς δοντιού απ<> το σώμα του ο.:οΟενού;. Τα ιnJ

μπτώματα tlταν σπασμοί, έντονος πόνος ιπην πλάτη και. γενικti αδυ

ναμία. Ο α.σΗενής ήταν, επfοης, πεπεισμένος ιSτι οι συγχωριανοί 

το1J ήταν εναντίον του, οπότε αποσιψόταν εντελώς απι1 Π]V κοινω

νικti ζωή. Υ;τήρχε, συνεπ(!Jς, ένα μίγμα σωματικής και ψυχολογι

κής διαταραχής. Ο γιατρι'iς προχωρούσε μαθαίνοντας τα π<iντα 

σχετικά με την ιστορία του χωριού, διεξάγοντας <nΝεδρίες στις 

οποίες 6λοι ενΟαρρύνονταν να συζητήοουν τα παράπον<i τους 

ιιπέναντι mον αοΗενή, καθώς rκείνος εξέφραζε τα δικά του παQ<i

πσνα cιπέναντί τους. Τελικ(ι, η θεραπεία της «κοφτ·ής Ι1εντούζας» 

ενέπλεκε κατά τρόπο δραματικό όλο το χ<ιψιιS σε μια κρίση προ

ομονής με αποκοιnJφωση την «εξηγωΥlΊ του δοντωι,~> από τον ασθε

νή που ήταν λιπόθυμος χηι αιμορραγιηJοε. Με χαρά συνt-:χαιραν 

τον ασθεν1Ί για την ανάρρωιnl του και τους εαυτούς τους γιιt τη 

ιrυμβολ'] τους σ' αυτήν. ~ίχαν κάθε λόγο να χαρούν αψού η μακρίt 

θεραπείη είχε αποκαλύψει τις Υ.ύριες πηγές της έντασης οτο χω

ριό. ΜεJ.J.σντικιi ο ασθενής θα μπορούσε να παίξει έναν αποδεκτι) 

ρόλο στις υποθέσεις τους. Τα στοιχεία της διαφωνίας ~-:ίχαν επιση

μανθεί και <n,ντομα θα εξαφιινίζοvταν απιΊ το χωριό για τα καλά. 

Η κοινωνικ1i δομή είχε αναλυθrί και αναδιαταχθεί με τρόπο ώστε 

η έντιι:ση να έχει προς τι) παρόν μειωθΕί. 

Στη m_,ναρπαστική αυni μ~-:λέτη έχουμε να κάνουμε με μια απο

η:λεσματική ομαδι;.cιl Οεραπεία. Η ·ι{ωωλογία και ο φΟόνος:: των 

mΙγχωοιηνών, που συμβολίζονται με το διSντι στο σ(/ψα του αρριό

στου, διαλύflψι.ιιν μέσα σε [να κύμα ενθουσι.ιωμού και αλληλεγ

γιJης. /Οπως θεραππJτηκε ο άρρω<πος από τα σωματικά του συ

μπτώματα, έτσι θερα:τείτηΧον όλοι από την κοινωνική δυσφορία. 

Τα σύμβολα ηυτι:ί λειτούργησαν ιπο ψuχοσωμα.τι."ι{(j επίπεδο γι.η το 
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κεντρικU πρόσωπο, τον ασΗενt], οτο γενικιiτεvο ψυχολογικ() επί

πεδο για τους συγχωριανούς. αλλάζοντας τις mάσεις τους, και τέ

λος mo κοινωνιολογικό επίπεδο, καθώς η διάταξη των κοινωνι

κών Οέσεων στο χαψιιS είχε επι.ιniμως ιι.λλιiξει. και ως αποτέλεσμα 

της θεραπείας, κάποια άτομα πλησ(ασαν και κάποια άλλα απομα

;.cρύνΟηκαν από το χωριό. 

Καταλήγοντας, ο Turncr γριiφει: 

Λν απο-rυμνωθεί από τη μεταφυσική της αμφίεση η Ηεραπεία των 

Ndembu μ .. -ωρεί θαυμάσια να αποτελέσει μάθημα για τη δυτική κλινι

κή πρα::~τική. ΚαΗrδς πολλrι( π(ωχοντr; ωτιi Υευρωτι.κές ;τ((Οήοεις θα 

·ήταν δυνατόν να ανακουφιστούν, εάν όλοι εκείνοι που συμπεριλαμ

β(ινονται ιπα ·ι.οινωνικά τους δίκτυα μπορούσαν γα συνιιντηΟυίiν κιιι 

όλοι μαζί να ομολογήσουν δημόσια την αντιπάθεια που αισΗάνονται 

για τον ασθενή και να υπομείνουν με τη σειρά του; την έκφραση των 

παρα::τΩνων το11 (t..."rέναντl τους. Φηrνεται, Ωμu)ς, ιiτι μον(ιχη οι τελε

τουργικές τιμωρίες για τέτοιου είδους συμπεριφορές και η πίστη ση; 

μυ(ttιϊ-'.ές δυνάμεις του γι.ατρuύ Οα μ • .,.-ορυίiσαν να επινοήσουν μιιι τέ

τοια ταπεινότητα που να 'υποχρειi)CJΕι τα εμπλεκΩμενα 6.τομα να επι

δείξουν ιrt~μπόνια απ{ναντι στον πάσχοντα γείτονα τους. 

Στην περιγραφή αυ111. η δραστι·ι{ι)τητιι.. της σαμανιστικής θεριι.πείας 

οφειJ.ετπι στο γεγονός ότι ο γιατρός χr.ιρίζcται μια κοινωνική κα

τάσταση. 11 δεύτερη διαφωτιστικ1j μελέτη δεν αναφέρει τίποτα σχε

τικ(i με την κοινωνική κηηiιπυ.ση, <χΊJΛ επικεντριδνεται ιm1ν ιiμε

ση δύναμη των συμβόλων να επιδρούν mo νου τού πάσχοντα. Ο 

Leνi-Strauss ( 1949 και 1958) έχει αναλύσει ένα τελετουργικό άσμα 

που ο (~un::ι οο:μfiνο:; ψfiλλει. πuοκει.μt\•<η~ να ηνιαουφίοει. {νιχ l'ηJ

σκολο τοκετό. Ο γιατρός δεν cιγγlζει την ασθενή. Η επωδ1i επενερ

γεί αποτελεσματικά απλιδι; και μ6νc1 με την ε;..ιφορά τη;. ΊΌ τρα

yιη,δι. ξrκι.νri πruιγοriφοντας ης δυσκολί:rς της μημι)ς Υ.ηι. την προ-
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σφυγή της στ() (JO:!Hivo. Ο σαμάνος, επικεφαλή; μιας ομάδας αρω

γό.)'\! πνευμάτων, ξεκινά (σύμφωνα με το άσμα) το ταξίδι του για 

την κατοικία της Ι\1uιι, μια δύναμη ηπεύΗυνη γι.ο: το c:μβvυο, που 

{χη ουλλιi~ει την ψυχή της ασθενούς. Το άσμα :;τεριγράφει την 

αναζήτηση, τα ε~uτόδια, τους κινδύνους και τις νίκες της ομ(ιδα; 

τσύ σαμ6.νου μc:χι)J. κηι την τελι-ι{ή μάχη που δίνουν με την Muu και 

ηη1ς (nη.ιμάχους της. Μόλις κατακτηθεί η Ι'Jωι και απελευθερύ)σει 

την αιχψiλωτη ψυχή, η επίτοκη μάνα γεννάει το παιδί τη; και το 

άσμα ολοχληιΗίJνπαι .. Το ενδιαφέρον τού τραγουδιού έ'{κειτcιι στο 

ότι τα σημεία α:τό τα οποία περνάει ο σαμάνος κατά το ταξίδι του 

:τρος την κατοικία της Λ1ιιu, είνιη κυuιολεκτικ(i ο Κ()λπος και. η ι.ηl

ηyι. ΏΊ; ι-:γκιψ.ον(η)οας γι1ναίκας, στα βάθη της οποίας ο σαμάνος 

μάχεται για χάρη της, νικηφόρα. Με τις επαναλή·ψεις και τις σχο

λασtικές λεπτομέuπc:ς το ιί.ομΗ ιtνΗγκιiζπ την (tσθενή να παραχο~ 

λουθήσει μια λεπτομερή περιγραφή σχετικά με το τι έχει πάει 

στραβά στη γέννα της. Υπό μια έννοια το σιύμα και τα εσωτερικ(i 

όργανα τη; ιωΗενοιJς αποτελούν στην ιστορία αυτή το σκηνικό τής 

6λης δρCωης. Με τη μεταμόρφωση, όμως, του προβλ1Ίματος σε ένα 

επικίνδυνο ταξίδι και σε μια μάχη με τις χοομιχc:ς δι)νιiμει; και. μΕ 

το διιφκές πέρα δ{Ι)θε αν(ιμεσα στην αρένα του σ<.όματος και στην 

αρένα του σύμπαντος, ο σαμάνος μ:τορεί να επιβάλλει την άποψή 

του για την κατάσταση. Ο τι__Η)μος της αοΗΕνοΊ'ς επι.κεντρ<δνπαι 

ιπη &ιJναμ.η των μυθιΥ.ών αντιπάλων "ι{αι οι ελπίδες της για ανάρ

ρωση εστιάζονται στις δυνάμει:; και τα τεχνάσματα τοιJ οαμιiνου 

και τη; ομιiδαςτοι1. 

Η θεραπεία ουνίοτηται. ε:rωμfνως, ιrro ότι καΟιστά νuηηί μιu κατιi

ιπιωη :του έχει πρωτογενu)c; θυμική υπόσταση και ότι καθιστά διανοη

τικά ωτοδεκτοίiς τους πόνου; :;τοι~ το σιδμα αρνείται να αντέξει. Δεν 
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έχει. καμία σημασία ότι η μυΟολογία τuυ uαμύ.νου δεν αντΗπuχρίνπω 

σε μια αντιχειμενική πραγματικότητα Η ασθtνψ:; :;τιστΗ)η σ' αυτήν. 

Τα αρωγιi ·ι.αι ·ι.ακuποιά ;τνεύματα, τα υπερφυσικά τέρατα και τα μα

γικά ζ<δα, ωωτελοιJν τμtlμα ενός mJνF:κτι:ι.ού συστήματος που οτηρίζει 

την ιθαyεν1i αντίλη·ψη περί τσυ σύμπαντος. Η ασθεν~ic; τα αποδέχεται, 

1ί μάλλον δεν τα έχει ποτ{ αμι:ρισβητήuει. Αυτό πuυ δεν αποδέχεται εί

ναι οι aσυνάρτητοι ·..-ωι αυθαίρετοι πιiνω. που αποτελούν ξένο στοι

χΕίο ι.πο σίiιπημί( της, ttλλά τους uποίοuς ο σαμ(tνος, επι-..-:αλούμενος 

το μύθο. θα τοποθετήσει σ' ιiνα m~I\'Oλo όπο11 τα πάντα mινέχοντω.. Η 

ασθενflς, όμως, έχοντας (πλέον) ιι.ατανο)iσει, κάνει κάτι περισσότερο 

από το να παραιτηθεί: αναρρcδνει.. 

'Οπως ο Tumcτ, έτσι κιιι ο Lcvi-Stπιuss κλείνει τη μελ{τη του με 

:;τροτάσrις :;τρος την ψυχανάλυση. 

Τα παραδείγματα αυτά Οα έπρεπε να είναι αρκετά για να κλο

νίσουν την ιiποι.α ουγκατα~ατική ΠΕQιφρ6νηση α.πένα.ντι. στι.ς πρω

τόγονες θρησ-ι{ευτικές δοξασίες. Το μοντέλο για την αξιολόγηση 

του πρωτόγονου τελετουργού Οα έπρεπε να είναι η επιβλητιχ:r] 

:;τuοοωπΙΚ\.lτητη του FretHi και <.lχι η παρCtλογη αυτ~i του Αλί-Μπα

μπά. Η τελετουργία είναι πρά'{ματι δημιουρ'{ική. Πιο θαυμαστή 

απ6 τις εξωτικές σπηλιές και τα πολ<'iτια των Π(ψαμυΗιιί)ν, η μα

γεία της πρωτόγονης τελετουργίας δημιουργεί aρμονικούς κό

σμους, οι κάτοικοι των οποίων έχουν τη θέση του::; σε μια ιεραρχία 

και επιτελσύν τους ρ6λους που τοιJς έχουν ανατεθεί. 'Οχι μιiνο δεν 

mερείται νοήματος, αΊJ.ά η πρωτόγονη μαγεία είναι εκείνη που δί

νει νόημα στην ύπαρξη. Αυτό ισχύει τόσο για τις αρνητικές όσο και 

για τι; Ηετικc:ς η:λπουι_Jγίες. Οι ο:παγιψειJιη=ις χιι(_ΗiοοοιJν το κο

σμικό περίγραμμα και την ιδεατή κοι.νωνικ1Ί τάξη. 
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Ποιιι. είναι ciραγε τα χαρακτηριστικά εκείνα της θαλιiιΗπιις ανεμιδ~ 

vης>), αναρωτιέται η Georgc Elίot, <<που την αποσπούν από τα χέρια 

του βοτανολc.Sγου γι.π να την παραδώσουν σ' αυτά του ζωολόγου;)) 

Στο δικό μας πολιτισμό, τα αμφίσημα είδη ωθούν α:;τλώς τους 

δοκιμιογράφους σε κομψούς στοχασμούς. Στο Λευιτικόν ο ορει

ν<Sς νταμ<iν ή σιJριακός ύρακας είναι ακάθαρτος :και βδελυρ6:;:. 

Πρόκειται οπωσδήποτε για μια ανωμαλία. Μοιάζει με κουνέλι δί

χως αυτιά, έχει δόντια σαν του ριν6κερου και οι μικρές οπλές στα 

πι)δια του τον συνδέουν με τον ελέφαντα. Η ύπαρξή του, <iμως, δεν 

απειλεί τη δομή του πσλιτισμσύ μιις. Τ<i>ρα πλέον που έχουμε ανα

γνωρίσει και αψομι)ιιδοει το γεγονός της κοινής μας καταγωγt]ς με 

τους πιθ1lκους τίποτε δεν μπορεί να συμβεί στο πεδίο της ταξιν6~ 

μησης των ζώων που να μας προκαλέσει ανησυχία. Αυτός είναι 

ένα:; λ(.iγος για τον οποίο δυσκολευόμαστε περισσότερο να κατιι.~ 

νοήσουμε την κοσμικti μίανση απ' ότι τις κοινωνικ{ς μιάνσεις για 

τις οποίες:: έχουμε κάποιαπuοοωπική εμπειρία. 

Μι.α πuδοθετη δυσκολία είναι η μακρά μας παράδοση να μειciι

σοιψε τη σημασία της διαφοράς αν<iμεοη οτη hικ1i μας πλεονεκτι

κή Uέση και τη λιγιSτεuη πλεονεκτική των πρωτόγονων πολιτισμι6ν. 

Οι πuαγματιχές διαφορές αν<iμεσα σε «εμάς~> και οε «εκείνους» 

υποτιμούνται, και ακtiμη και η λc:ξη <<:τ(_)ωηlγονος>> χρησιμοποιεί

ται σπανίω;. Εν τοιΙτοις ο:;τοιαb·ήποτε πρόοδος:: στη μελέτη της τε-
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λετουργικής μιαρότητα:; καθίσταται αδύνατη ε<ίν δεν μπορέσουμε 

να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα 'tιατί ο πρωτόγονος πολιτισμό:; 

δείχνει ιδιαίτερη ευαισΟησία σε Οέματα μιαρότητα; ενώ ο δικός 

μας 6χι. Για εμάς η μιαρότητα είναι ζήτημα αισf:tητικής, υγιεινή; ή 

εθιμοτυπίας και αποκτά βάρος στο μέτρο που ενδέχεται να προκα

λέηει κοινωνικ1i αμηχανίη. Οι κυu(δοει.ς που επακολουΗούν είναι 

κυψίJσεις κοινωνικού τύπου: περιcρρόνηση, εξοστρακισμι)ς, :κου

τσομπολιό, ακόμη και αστυνομική παρέμβαση. Σε πολλές, όμως, 

(iλλες κοι.νων~ε:; οι επιπη[ιοει.ς τής μι(φ<)τητης έχουν ευρι3τερη εμ

βέλεια. Μια σοβαρ1i μίανση αποτελεί θρησκευτικό παράπτωμα. 

Πού βασίζεται αυτή η διαφορά; Το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να 

αποφευχθεί και. θα πρέπει. να επιχειuήο<nψε να διητυπt(ιοουμε μια 

ανηκειμενικ1i, επαληθεύσιμη διάκριση αν(iμεσα σε δύο τύπους 

πολιτισμών, τον πρωτιSγονο κuι το σύγχρονο. Ενδεχομένως, εμείς 

οι Αγγλοιπiξονες, να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην ιι:νιiδειξη 

των πανανθρώπινων στοιχείων. Νιιόθουμε ότι ο όρος <<Πρωτόγο

νος>) έχει Κ(iτι το αγενές :και για το λιSγο αυτιS τον αποφεύγουμε, 

αποφεύγοντας ταυτόχρονα και όλο το ζήτημα. Θα μετον6μαζε ο 

καθηγητή I-Ier-skovits τη δεύτερη έκδοση του Prίmίtίve Econoιnia 

(Πρωη)γονη Οικονομικ1i), σε Fcσnomίc Anthropology (Οικονομι

κή Ανθρωπολογία), αν οι δυτικοαφρικανοί φιJ..οι του δεν είχαν εκ

q;ράσει τη δυσαρέσκειά τους για το ότι κατατάσσονταν μαζί με 

τους γυμνούς Φουfγιου; ιι:αι τους ιθαγενείς ΛυοτραλοιJς ω:; «Πρω

τόγονοι»: Εν μέρει, ίσως να πρόκειται για μια υγηl αντίδραση στην 

πριόιμη ανΟρωπολογία: «Τίποτα 6λλο δεν διαχωρίζει σαφέστερα 

τον (.ιγρι.ο από τον πολιτισμένο από όσο το γεγονός ότι ο :;τρο)τος 

τηρεί τα ταμπού ενοJ ο τελευταίος όχι» (Rose, 1926: 111). Δικαιο

λογημt-:νιι θα Ο(iοτιζε κανΕίς μπιιο(Π(i ο' {νη κείμΕνο ()πως το πα

ρακάτω, ιι:αι δεν ξέρω ποιος θα το έπαιρνε στα σοβαρ{ι: 
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<(Γνωρίζουμε ύτι τα νοητικά ε!}γαλεία τmJ σημερινού πρωτόγονου αν~ 

θριδπου διαφέρουν σημαντικά από ι:: κείνα του πολιτισμένου ανθρώ

που. Είναι πολύ πιο αποσπασματικά, ασιJνι::χή, στερημένα gestaJt*. 

Μου είχε πει κάποτε ο καθηγηυlς Jιιng ότι κατ(ι τα ταξίδια του στην 

Αψρι"ι.ανιΧή σαβάνα είχε προσέξfι τα η;ιεμάμενα μάτια των ιθαγενι6ν 

οδηγών τuυ; ένα αλαφιασμένο βλέμμα, που οψεΟ.εται ίσως σι:η συνf

χή αναμονή τΩυ κινδύνου: καμ(α σχέση με το σταθερό βλέμμα του Ευ

ρωπαίου. Τέτοιου είδΩυς κινήσεις των ματι.cδν Οα πρέπει να συνuδειiο

νται από μια νοητι·ι.ή εγρήγορση και μια γρ1)γορη εναλλαγή ειΧόνων, 

που δεν επιτρέπει πολλές ευκαιρίες για διαλογική σκέψη, στοχασμι'i 

"ιtαι miγΧριση. 

(Η. Rcad, !955) 

Eciν το κείμενο αυτ() ήταν γραμμένο απ6 έναν καΘηγητή ψυχολο

γίας θα μποροι)σε να έχει κάποι.α σημασία, 6μως δεν είναι. Υπο

πτεύομηι ότι η επα·tγελμητική μας λεπηJτητα να αποψειJγουμr. τον 

6(Ιο ({πρωτόγονο;» απορρέει απιS το γεγονός ότι Κ(Ιυψά μέσα μας 

νιώθουμε αν([Jτr.ροι. Οι φυσικοί ανθρωπολιSγοι. αντιμετωπίζουν 

ένο: πηρ6μοιο πρόβλημα. Ενώ επιχειροΊ)ν να αντικαταστήσουν τον 

<iρο «φυλή>~ με τον 6ρο «εθνοτικtl ομάδα» (βλ. C'uπentAntlιropolo

gγ, 1964), τα προβλήματά οιιολογίας δεν τους εμποδίζουν να αοχο

ληθ<ηiν με το έργο της διάκρισης τής ταξινόμησης της ηνθρώπινης 

ποικιλίας. Οι κοινωνικοί ανΟρωπολόγοι, όμως, αποφεύγοντας να 

σκεφτσύν τις μεγάλες δια:κιιωεις μεταξύ των ανθρώπινων πολιτι

ομff>ν, ουσιαστικά ΠΗ(ΙΕ~ιποδίζουντο ίδιο τους το έργο. Λξίζει, επο

μένως, να Οέσουμε το ερώτημα γιατί ο όρος <(πρωτόγονος» έχει 

μεωιτικ1-:ς συνδηλι6σεις. 

"' aestalt: Γερμανικιj λι:'ξη ποι• ιτημαίνι:ι υιχνολιΥ.ή μορφrj, δομή και η οποω 

χρηrJψοποιείται μι: την ι:'ννοια 6τι η ολuκληυωμfνη μορφή. ·rj το {)/ω, Ι'ΙFν ωτοτελ:οί 

μι η ωτλτj Ο'Ι!vάΙJρuιοητωνχωριιrηύν οτοιχείιJΛ'της;. (Σ.τ.Μ.) 
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Μέρος της δυσκολίας μας στην Αγγλία έγκειται στο ()τι ο Lcvy· 

Bruhl, ο πριδτος που έθεσε όλα τα σημαντικά ερωηiματα σχετικCt 

με τους πρωτόγονους πολιτισμούς, δι.ηκι_>ίνονηiς τους ως χωρισni 

;..cατηγορία, έγραψε με σκοπό να επικρίνει τους Άγγλους της t:πι)

ΧΊiς του και c:ιδικ6τc:ρη το Frazcr, πρ(iγμα που πρωcάλεσε έντονες 

aντεπιθέσεις εναντίον του. Τα περισσότερΟ: εγχειρίδια ιnJγ:ιι.ιιιτι

κής μελέτης της θρησ-.{είας είναι κατηγορηματικά σε ό,τι αφορci 

στα λάθη που ι)ιt:πvηξε και δεν (tνηψέρουν τίποτα για την αξία των 

ερωτημάτων που έθεσε. (Για παράδειγμα, F. Rartlett, 1923: 2Η3-4, 

και P.Radin, 1956: 230-1 ). Κατά την άποψη μου δεν του αξίζει τέ

τοια αδιαφορία. 

Ο Le\γ-Bι-ul1l ενδιαφερ6ταν να τεκμηριώσει και να εξηγή<Jει 

ένα ιδιαίτεuο τρ6πο σκέψης. Άρχισε το 1922 εξετάζοντας ένα προ

φαν(i}ς παράδοξο ζήτημα. Από τη μια πλευι)(i υπήuχαν πειστικές 

περιγραφές για το υψηλό επίπεδο ευφι.Ιί:ας των Εσκιμώων ή των 

Βουιη.ι.<iνων (ή ιiλλων π<ψιSμοιων τροψοσυλλεκτών 11 κτηνοτρό
φων) και από την άλλη υπ1Ίρχαν περιγρα.φι:~ς για παψiξενα κεν<i 

στο συλλογισμό τους και την ερμηνεία των ~tεγονότων, κάτι που 

υποδήλωνε ότι η σκέψη t<ηJς α:κι)λ<ηJθούσε μονοπάτια πολί' διαφο

ρετικCι από τα δικά μας. Ο Le\γ-Bl'ul1l επέμενε ότι η υποτιθι'μενη 

απέχΒειά τους για τη διαλογική σκέψη δεν οφείλεται σε μια δια

νοητική αν ι χανι)τητα, αλλ<i σε μια εξαφετικfi επιλεκτιχιΊ διαδtΛα

σία, κατά την οποία επιλέγονται τα ζηηiματα που θεωρούνται ότι 

fχουν οχέοη με τοιJς ίδιους, και η οποία δημιουργεί μέσα τους μια 

«ανυπέρβλητη αδιαφορία για ζηni~κιτα ;του δι::ν είχον κ(i.ποια εμ

φαν1i σχέση με τα ενδιαφέροντά του;}>, Οπότε το ζητούμενο 1iταν η 

ανηJρεοη αυτιί)ν των χuιτηuίων επιλογή; και σύνδεσης που οδη

'tούσαν την πρωτόγονη σκέψη να ευνοεί τις Γξηγψ_πις εκείνες ::του 

βασίζονται σε απόμctχρουc;, αόρατου::;, μυστικούς παράγονπς. 
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ιιδιαφορώντας για τους ενδιάμεσους κρίΛους μιας ακολουθίας γε

γον6των. Rνίοτε, ο Levy-Bruhl φαίνεται να θέτει το πρόβλημα με 

6ρους ατομικής ψυχολογίας, ωστόσο είναι εμφανές <>τι το έβλεπε 

πρωτίστως ως ζήτημα σύγκρισης πολιτισμιi>ν και ως ψυχολογικό 

πρόβλημα μόνο στο μέτρο που η ψυχολογία του ατόμου επηuειiζε

ται από το πολιτισμικό περιβάλλον. Ενδιαψερ<iταν για την ανάλυ

ση των ({συλλογικών αναπαραστάσεων}>, μιiλλον των τυποποιημέ

νων δηλαδή παραδοχών και κατηγοριών, παρά για την αν6.λυση 

των ατομιΛfύν ικανοτήτων. Επ' αυτού ακριβ(.δς t<)υ σημείου άσκησε 

κριτική στους Tylor και Frazer, ποι1 προσπάθησαν να εξηγήσουν 

τις πρωτόγονες πεποιΒήοεις με όρους ατομικής ψυχολογίας εν<i} ο 

ίδιος ακολούθησε τον Durkheim, θεωρώντας τις συλλογικές ανα

παραστάσεις ως κοινωνικά ψαιν6μc:να, ως κοινά πρότυπα σκέψης 

που συνδέονται με κοινωνικούς θεσμούς. Σ' αυηS το τc:λε1ιταίο ση

μείο είχε αναμφίβολα δίκιο, καθώς όμως η lηJναμή του στηριζόταν 

περισσότερο σε μια μαζική τεκμηρίωση παρά σε μια ανάλυση, 

στάθηκε ανίκανος να εφαρμόσει τις ίδιες του τι:; <tQχ{ς. 

Κιπιi τον Evans-Prjtchard, αυτό που όφειλε να είχε κάνει ο 

r .evy-Brυhl, ήταν οι παραλλαγές στην κοινωνική δομή και ο (nJοχε
τισμός τους μι:: τις συνακόλουθες παραλλfηές στα πρότυπα σκέ

ψης. Αντί αυτού, αρκέστηκε στον ωχιJ(Η.σμό ότι όλοι οι πρωτόγο

νοι λαοί παρουσιάζουν ενιαία πρότυπα σκέψης σε σχέση με εμ(iς 

και εξέΒειη-: τον εαυτό του σε περαιτέρω κuι.τι.κ1i εμφανίζοντας 

τους πρωτόγονους πολιτισμοιJς πι.ο μυστικούς απ' ότι είναι και την 

πολιτισμένη σκέψη πιο ορθολογική από ό,τι είναι (f:vans-Pritch;nci, 

Lcνγ-Bruhl'.'\ Πtf'Of)' of Prinιίtίve Λ1entalίtγ). Φπfνεται. ότι ο Evans

Pritcllal'd ήταν ο πριδτος που ιiκουσι-: με συμπάθεια τον 1..-evy•-Bruhl 

και κατεύΟι,νε την ι'ρι-:υνά του με τρόπο ώστε νιι.. μεταφέρει τα προ

βλΊiμητη του ιevy-Bruill σε ένα πιο γ6νιμο έδαφος, κάτι που ο 
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ίδιος ο Levy-Bnιhl είχε παραλείψει. Η ανιiλυαη του ουιrrήματος 

μαγγανείας των Azande αποτελούσε ακριβώς ένα τέτοιο είδος 

(ωκηοης. Ήταν η πuιfrrη μελι-:τη που περιέγραψε ένα συγκεκριμέ

νο σύνολο συλλογικών αναπαραστάσεων, το ο;τοίο ιn,νδι-':ετιη κα

τ(.ι τρ6πο κητηληπτιi με τους κοινωνικούς θεσμούς (1937). ~Εκτοτε 

πολλές μελέτες έχουν :;τροχωρήοτι προς αυτ1i την κατειJΗυνιn1. και 

ένα μεγάλο μέρος των βρετανικών και αμερικάνικων κοινωνιι)λο

γικών αναλύσεων των Ορησκειών έχει δικαω)σει τη διορατικότητα 

του Durkl1eiω. Σκοπίμως λέω τη διορατικότη-r:α του Durkhcim ·...ιηι 

όχι τσu Levy-Βrιιh1, καθώς στο μέτρο που διερεύνησε το πρόβλημα 

ιtπι) τη δική -r:ου οκοπιιi, ο ι.cvy-Bruh έτυχε της σωστή:; κριτικής. 

Δικtl του 11'ταν η ιδέα να αντιπαραθέσει την πρωτόγονη νοοτροπία 

προς rην ορΟολο'{ιΚΊi σκέψη αντί να μείνει προσ-ιtολλημένος στο 

πρόβλημα, ό:;τως είχε πθεί α::τ6 το διiοκαλ6 του. Ειiν είχε υιοΟετr]

σει την άποΊ.j,ιη του Dιιrkheim για το πρόβλημα δεν θα είχε οδηγη

Οεί στη σύγκριση της μυστικής και επιστημονικ1]ς σκέψης, μια σύ

γκριση που προκαλεί σύγχυση, αλλci θα είχε Π{!ο[iεί ιπη ιnJγκvι.οη 

της πρωτόγονης κοινωνικής οργάνωσης με τη σύνθετη σύγχρονη 

:κοινωνική οργιiνωιnι ιnΙνει.οφέuοντιι.:ς οτηv αποσαφήνιση της δια

φοράς ανάμεσα στην οργανική και τη μηχανική αλληληγύη, ανι\

μεσα στους δύο τύπους κοινωνικψ:; οργάνωm1ς που κατά τον Dιιrk

hcim διι-:πουντι.ς δωψψι-:ς (Jτις πεποιΗήοει;. 

Α."'tό τη εποχ1i του Levy-Brιιhl γ,αι εξής, η γενικ1i τάση στην 

Αγγλία είναι να αντιμετωπίζεται κάΟε πολιτισμός ως εντελι6;; 5·ui 

t:eneιi.~, ως μια μοναδική και λίγο πολι' ε:;τι:r~ιχημfνη Π(_?οοι:φμογτί 

σε ένα συγκεκριμένο πε.ριβάλλον (βλ. Be<Ιttie, 1960: 83, 1964: 272). 

Η Χρι.τι·ιοl του Evans-PriLcharιl, σύμιρωνα με την οποία. ο Levy

Rrulll αντιμετcδπι.σε τους πρωτόγονους πολιτισμούς ως πεvι.οο6π

ρο ομοιόμορφους από όσο tlταν στην πραγματικότητα, ισχύει ακό-

152 

ΠΡΩτt1ΓΟΝΟΙ ΚΌΣΜΟΙ 
--------------------------

μα. Τιlψα, όμως, επιβάλλεται να επανέλθουμε στο ζωτι.κιJ ιtυτό ζή

τημα. Για να μ..."tορέσουμε να κατα.νοψJΟυμε την ιερή μόλυνση πρέ

πει να διακρίνουμε μι.η κατηγορία πολιτισμιδν, (Jτους οποίους οι 

ιδέες γιc.ι τη μιαρότητα ευδοκιμοιJν, από μια άλλη κατηγιψίο.: πολι

τισμών, mψπερι.λημβανομένου και πnι δικού μας, όπου οι ιδέες 

αυτι-:ς δεν ευδοκιμούν. Οι ~Αελετητές tη;; Παλαιάς Λια θήκη:; δεν δι

στάζιηJν να ζωντανέψουν τις ruμηνείες τους για τον ισυαηλίτιΥ..ο 

πολιτισμό συγΥ..ρίvοντάς τον με :.τρωτ6γονους πολιτισμούς. Οι ψυ

χηναλυτές, από το Fiend ';{ι:ιι εξtiς, και οι μεταφυσικοί από τον 

Cassier και.1Jοτερα, δεν θεωρσιiντηι. οπισΟοδρομικοί εξαιτίας των 

γενικι6ν συγκρίσεων που χάνουν αν(ιμεσα ιπο δικό μας m1μερινό 

;τολι.τt.(Jμιi χαι σε άiJ.ους πολιJ διο.:φορετιΥ..ούς. Οι5τε οι ctνΗρωπο

λόγοι μ:;τοριηlν δίχως τέτοιου είδους διιtΚQίσεις. 

Η σωστή βάση σύγκριιηις είναι να εμμένει κιινΕίς στην ενότητα 

της ανΗvιf>πινης εμπειρίας κα.ι ουγχρόνwς σn1ν ποικιλίη της, στις 

διαφορές που δίνουν αξία στην όλη σtiγχvι.οη. Ο μόνος τρόπος για 

να γίνει αυτό είναι να αναγνωρίσουμε τη φύση της ι.οτορικtiς προ

όδου και τη φύση της πρωτόγονη; και της σύγχρονης κοινωνίης. 

Πρόοδος σημαίνει δωφοροποίηση. ΠρωτιJγονο, επομένω;. σημαί

νει α.διαφοροποίητο· σύγχρονο σημαίνει διαφοροποιημένο. Η εξέ

λιξη στην τεχνολογία εμπεριέχει δι.αφιψοποίηση σε κάθι:' σφιιί(_?α, 

ιrε τεχνικές Υ..αι υλικ6., Ο'Ε παρα.γωγιχούς και. πολιτικούς ρόλους. 

Θεcιψητι)ΙΛ, Οα μπορσύσαμε να Υ..ατασκευάσουμε μι.η πριiχειρη 

κλίμακα κατά 11ήκος τη; οποίας θα κατιtηiσσονταν τα bια.φ<.ψΕtι

-~(i οικονομικά συστήμα-r:α ι:ι.:ν(ιλογα με το βαθμι) ιπον οτωίο έχουν 

αναπτύξει ΕξΕιδικευμένους οι:κονομι.κούc; θεσμούς. Στις πλέον 

αδιαφοροποίητες οι.κονομίες, οι ρόλοι ιπο πηραγωγιΥ..ό σύστημα 

δεν Υ..ι:ιτηνέμονται με όριnις ιtγορ(i:; και υπCιρχπ. μι.κu6ς αριθμός 

εξειδικrυμ6•ων εργαηδν '1 τεχνι.τ(ι-)ν. Η δουλειά του χαθf·ν6ς (tΠΟ-
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τελεί μέρος του ρόλου του ως γιος λ.χ. ή ως αδερφός 11 ως κεφαλή 

της ιJικογένειας. Το ίδιο ισχύει για τη διαδικιΗrία κατανομ1Ίς. Κα

θιδς δεν υπάρχουν ανταλλαγές εργασίας, δεν υπάρχει και σουπερ

μάρκετ. Τιι. <iτομα παίρνουν το μερίδιό τους από το προϊόν της κοι

νιJτητας βάσει της Οέοης που κατέχουν ως μΟ.η της βάσει της ηλι

κίας. του φύλιnt, της αρχαιότητιι.ς, της σχέσης τους μt: τους άλλους. 

ΙΙ διάκριση της κοινωνικής θέσης καθορίζεται α.π6 το σύστημα 

υποχρεωτικών προσφοριδν μέσα από το οποίο διοχετεύονται το: 

δικαιώματα οτον πλούτο. 

Υ:;ηiρχουν, όμως, πολλές μικρής κλίμακας κοινωνίες, βασισμέ

νες σε πρωτόγονες τεχνικές, που δεν είνηι οργανωμένες κατ' αυ

τόν τον τρ6πο, αλλά βασίζονται (Πις αρχές του εμπορικού ανταγω

νισμ<ηJ (βλ.Pospisil), κ<ί.τι που δυσκολεύει την οι.κονομικt] σύγκρι

ση των κοινωνι<Δν. Ωστόσο, η πολιτική ανάπτυξη των πρωτόγονων 

κοινωνιών ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο ιΥ'.(ήμα που επι.θυμu) 

να εισαγάγω. Στις περισσότερες κοινωνίες μικρής κλίμαχα; δεν 

υπάρχουν εξειδικευμένοι πολιτικοί θεσμοί. Π ιστορική πρόοδο; 

σηματοδοτείται α.τrό την ιι:νάπnιξη των διαφι)ρων νομικών, στρα

τιωηκιδν, αστυνομικιόν, κοινοβουλευτικι[)ν και γραφειοκρατικιίw 

θεσμuJν. bίναι αρκετά εύκολο, ιrυνεπο)ς, να αντιληφθεί κανείς τι 

m1μαίνει εσωτεριχή διαψ)ροποίηm1 για τους κι)ινωνικούς θεσμούς. 

Rκ πρώτης 6-ψεως, η ίδια διαδι:-ωοία θα έπρεπε να μπορεί να 

επισημανΟεί και στο διανοητικ6 επίπεδο. Θα τ]το:ν 'Ηiλλσν απίθα

νο οι Ηεσμοί να διαψ(ψοποιούνται και να αναπτύσσονται δίχως να 

ιnιντελείται μω: ανάλογη κίνηση στο επίπεδο των ιδΕΙδν. Στην 

πραγμα.τικ6τητα, γνωρίζοιψε πω; κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Με

'(άλη απ6σταση χωρίζει. την ιστορική αν<iπη,ξη των IIadza οτιt διi

ση της Τανγκην(κα, οι οποίοι ποτf δrν έχουν την εωΗχιρία να με

τρψ:rουν πέρα του τέοσΕψ1, από εκείνη των λαιi)ν ηΕ Δυτική; 
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Αφρική ς που αιώνες τώρα κάνουν υπολογισμούς για πρόστιμα και 

για φόρους σε χιλιάδες κάουρι *. 'Οσοι από μάς hεν κατέχουμε τις 
σύγχρονες τεχνικές ε:τικοtνωνίας, 6πως τη γλ())σσα των μαθηματι

κών ή των υπολογιστd)ν, μπορούμε να τοποθετήσουμε τους εαυ

τούς μας στην :-tατηγοuία των Hadza σε σύγκριση με εκείνους που 

έχουν :-tαtα-.-{η]σει τα μέσα αυτ(ι. Γνωρίζουμε πολύ καλά το εκπαι

δευτικιJ φορτίο που m1κώνει ο δικός μα; πολιτισμ6ς με τη μορφή 

εξειδικευμένων γνωιπικιδν πεδίων. Προφανιδς η α.νιiγκη για ειδή

μονες και η ανάλο-ιη εκπαίδευση που απαιτείται, δημιουργσύν πο~ 

λιτισμικά ΠF(?Lβ(iλλοντα στα οποία κάποιες μορφές σκέψης ευδο

κιμούν εν()) κάποιες άλλες όχι. Η διαφοροποίηση στα πρ6τυπα 

σκι:-:ψης σιψβαδίζει με τη διαφοροποίηση τιJιν κοινωνιχών συνθηκόnι. 

Με βάση αυτή την υπόΟεση θα έπρε:τr. να Π(?ΟΚ'ύπτει ευθέως 

6τι στο πεδίο των ιδαόν υπιiρχουν διαφοροποιημένα m'στήματα 

σ".{έψης που αντιπαρατίθενται στα αδιαφοροποίητα συσnΊματα 

σκέψης, και να αφιlναμε εκεί το ζτ]τημα. Ακριβcδς στιJ <Jημείο αυτό. 

ιJμω;, βρίσκεται η παγίδα. Τι θα μπορσύσε να είναι πιο περί:;τλοκο, 

:;τοικιλ<)μορφο κιι..ι επεξερ~ιασμένο από την κοσμολογία των Do

gon ή των Αυστραλιδν Murinbata ή των Scιωoa ή των Δ-ι1τικι6ν Pue

blo Hopi; ΊΌ ;rριη}ριο που αναζηπηJμε δεν βρίσχεται στην εκλε

πτυσμένη ε:;τεξεργιωία και την περιπλοκή των ι.δειiJV. 

Υπάρχει ένα μ6νο ιcίδο; διαψοροποίηcn1ς στο πεδίο της σκέ

ψης, Τ<) <)Ποίο είναι σχετικό και πα.ρc:χει. ένα κριτήριο που μπορού

με να εφαρμόσουμε Εξίσου στους διαφορετικούς πολιτισμούς και 

ιmιν ιστορία των δικc6ν μας πτιιmιμονικών ιδεών. Το κριτήρι<) αιJ

τό f·,ασ(ςετηι οτην Καντιανr] αρχή ότι η σκ{ψη μ:τορεί να προχωρή-

' ΚάΩ1Ιl'Ι, μιΧLJ() κοχCλι που χρηιημuπΙΙιείται αντi για ν6μωμu σr οριιτμ~~να μF

{!1] ·tης Λφρικήc; χω τη; Aoίtl; (Σ.τ.Μ.) 
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σε ι μόνον αν ελευθερωθεί απ6 τα δεσμά των δικcΔν της υποκειμε

νικών mJνθηκών. 11 πρώτη Κοπερνίκεια επαν{ωταση, η ανακάλυ

ψη ()τι μόνον η υποκειμενικr) σκοπιά του ανθρώπου έκανε τον ήλιο 

να φαίνεται 6τι περιστρέφετα.ι γι,ρω από τη γη, δι.αvκuJ; ανανεώ

νεται. Στο δικό μας πολιτισμό, πρώτα τα μαθηματικά και μετ;ιi η 

λογική, τώρα η ωτορία, η γλώσσα καθώς και οι ίδιες οι διαδικα

σίες της σκέψης, η γνώση του εαυτού και της κοινωνίας, αποτελούν 

πεδία γνtί)σης που σταδι.α-~ά απελευθεριδνονται. από τα υποκπμε

νικά όρια του νο11. Στο μέτρο που η κοινωνιολογία, η ανθρωπολο

γία και η ψυχολογία είναι δυνατόν να υπάι_>χουν στο εσωτερικ() 

του πολιτισμού μας, είναι ανάγκη να δω:χωρίσουμε το δικ6 μας τύ

πο πολιτισμού ηπ6 Cιλλους, που στερούνται αυτriν την αυτοσυνει

δησία και τη σι1νειδητή ανηζήτηmi της για αντικει.μενικόπμα 

Ο Radin ερμηνΕιJη το μύθο του Κατεργάρη των Ινδιιiνων Win

nebago με ένανη~Ίό::το που αναδΗ-κνιiει το m1μείο αυτό. Πρόκειται 

για μια πρωτόγονη Οειίψηοη, αντίστοιχη με εκείνη του Teilhard de 

c=hi::i.rdin ότι η εξέλιξη κατευθύνεται προ; μια όλο και αυξανόμενη 

περιπλοκότητα και αυτοσυνειδησία. 

Οι Winnebago στο η:χνικό, οικονομικιJ και πολιτικ6 ε:;τίπεδο, 

ζούσαν κάτω ηπ6 τις πιο απλές κιη αδιαφοροποίητες σuνθ1Ίκες. Ο 

μύθος τους πι::ριέχει τους βαθύτερου;: στοχα.σμοΊJς τους πάνω οτο 

ζήτημα της διαφοροπο(ηcτης. Ο Κατεργιiρης ξεκινάει ως ένα μη συ

νειδητοποιημένο, άμορφο ον. Καθ(δς η ιστορία εκτυλίσσεται ανα

καλύπτει βαθμιαία την τηυτ6τητα, βαθμιαία αναγνωρίζει και ελc:γ

χει τα μtλη του σ(iJμα.τος του· ταλανη:Ίiεται ανάμεσα (Π ο αρσενικό 

και το θηλυκ6, -~αι εν καιρ(iJ οτηθεροποιεί το δι.κ<5 του αρσενικtS 

σεξουαλικό ρόλο· χω. μαθαίνει τελικ6. να rΧτιμά το περιβιiλλον 

του ακριβώς γι' αυτ6 που είναι. Ο Raιlin λ ε ει στον Jψ6λογ<5του: 
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Δεν επιθυμε( τίποτα σuνειδητ((. Κίιθε στιγμή εξ.ανα-ικάζεται να συ

μ:περιψερΟεί Ωπως mψ:περιφέρεται α:πό τις :ταρορμήσεις του πάνω 

στις οποίες δεν έχει κανένα έλεγχο ... είναι στο έλεος των παθόΝ του 

και των ορέξειίJν του .. έχει μια μορφΥj που δεν είναι καθορισμένη, ού

τε καλ6 παγιωμένη .. αρχικά είναι ένα ον ατελές, u.καΟόριστων δια

στάσεων, μια μορφή που προμηνύει το ανΟρό)πινο nχψιrι . .Lε αυτ11ν 
την ε·r::δοχή έχει έντερα τυλιγμένα γύρω από το συJμα του και ένα εξί

σου μακρύ πέος. τυλιγμένο κι αυτό γι)ρω ωτΩ τΩ (}()Ίμα του -r::ατά τον 

ίδιοτρύ:πο, με το όσχεο στην κορυφή. 

ΔιJο παραδείγματα από τις περίεργες περι.πέτειές του αναδεικνύ

ουν το θέμα αυτιJ. Ο Κατεργάρης σκοτιόνει ένα βουβάλι και το 

σφάζει με ένα μαχαίρι που κρατάει στο δεξί τοι1 χέρι: 

Εν μέσω των προσ:rα.Ηειcδν του το αριστερό του χέρι άρ:;ταξε ξtι<.j:νι·ι.ά 

το βουβάλι. «Δώσε μου το :πίσω, είναι. δικό μου! Σταμ(ιτα, α)λιο):; θα 

χρησιμοποιήσω το μαχαίρι. μου!» Λυτά είπε το δεξί χέρι. «Θα οε κόψω 

κομματάκια, αυτό θα σου κάνω.>~ συνέχισε το δεξί χέρι. Αμέσως μετά 

το αριιπερόχ{ρι ελευΟ{ρωσε τη λαj{tl του. ΛίγΩ μετά, όμως, το αριστε

ρ6 χέρι άρπαξε το δεξί χέρι .. ξανιi και ξανά αυτό επuνu.λαμβανότην. 

Με αυτόν τον τρόπο ο Κατεργάρης έβαλε τη διJΩ του χέρια να μαλώ

νουν. Σύντομα η φιλονικία αυηj εξcλίχθηκε, ξέσπασε σε ι'(γρια :τάλη 

-r::αι ΤΩ αριστερό χt:ρι τραυματίστη-rtε άΟ'",(ημα ... 

Σε μια άλλη ιστορία ο Κατεργάρης μετιtχειρίζεται τον πρωκτό του 

σαν να μποροι3σε να ενεργεί ως ανεξ6.ρτητος παράγσντας και σύμ

μαχος. Είχε σκοτώσει μει_>ικ}:; πιi:;τιες -και πριν :;τάει για ύπνο λέει 

(Πον πρωκτό του να προσέχει το κρέας. ΚαΗιiJς κοιμ6τα.ν πλησιά

σανε μερικές ιtλεπυύδε;: 

υταν :;τλησίασαν, προς μεΊιiλη του; έκπληξη, αέρια εκτινάχθηκαν 

από κά.-του. <<Ποι~φ» t]ταν ο Ηόρυβο:; που ακούστηκε. «ΠριJu~·ξι::! Πvέ-
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πει να είναι ξύπνιορ;, είπε η μία αλεπού στην άλλη και έτσι υποχωρή

σανε. Μετά από λίγο μία α.-ττU τις αλεπούδες είπr <<Λοιπόν, φαντciζu

μαι ότι έχει α:;τοκοιμηf:Ιεί τcίφα. Μπλι'iψα θα ήταν. Πάντα κάποιο κόλ

πο σκαρο'ηιει.» Έτσι, λοι.;ττ6ν, ξαναπλησίασαν τη φωτιά. Και πάλι αέ

ρια εκτινάχθηκαν από κάπου και ι::κείνε; το έβαλαν mα πόδια. Τρεις 

φορές έγινε αυτό ... Μετά ο ήχος του αερίου που ελευθερωνόταν ήταν 

ακόμη πω δt1νατιiς: <<Πουφ! Πουφ! Πουφ!» Αλλit, οι αλεπούδες δεν το 

έβαλαν στα πιiδια. ΑvτίΗr:τα., άρχισαν να τρώνε την ψημένη πάπια .. 

Όταν ο Κατεργciρη;ξι'im•ψπ και είδε 6τι η πάπια είχε Εξαψ:ι:νιcnεί: 

« .. 'Ά, Χαι εm'i, ποτcι.ττό πψiyμα. γιατί cnψπrριφέρθη"r'.ες έτσι; Δεν σου 

είπιι να προσέχεις αυτt]ν τη φωτι6:; Αι1τ6 θα το θυμάσαι! Ως τιμωρία 

για την α .. ι:ροσεξίιt σου, θα σου Χιi.ψrιJ το σαiμα, να μην μ.ττορεί; να το 

χρησιμοποι1iσr:ις!'' flήQE, λοι.ιόν, ~~να κομμciτι πυρωμένο ξιlλο και 

έκαψε το στόμα του πρωκτού του .. και. υιJρλιιιξε από τον Π()νο :;του 

προκάλεσε στον εαυτό του.>:. 

Ο Κατεργάρης ξεκινάει απομονωμένος, χωρίς ηΟική και χωvίς αυ

τοσυνειδησία, αδέξιος, ανίκανος, κάτι σαν ζ<fιο-γελωτοποιός. Διά

φορα <iλλα επεισόδια διηγσύνται π<δς τα μέλη του αποκτούν τις 

σωστές τους διαστάσει; και τοποθετούνται στη σωοτή τους θέση 

στο σιδμη ιίJοπου εντέλει να μοιάζει με (iντρα. Την ίδια στιγμtl αρ

χίζει να αποκτά ένα πιο συνεκτικ6 πλέγμα κοινωνικών σχέσεων 

και να παίρνει σκληρ<i μαθήματα για το φυσικιi το ι' πειηβ<iλλον. 

Σε ένα ιn1μαντικό επεισόδιο μπερδεύει c:vα δέντρο με έναν άντρα 

Υ..ιιι του φέρεται όπως Οα φειΗrτην σ' ένα πρόσωπο μέχρι που ηνα

καλύπτει τελικ6. ()τι επρόκειτο απλώς για ένα ιiψυχο πράγμα. Μα

Οαίνει έτ<JL ιπα.διακ(t τις λειτουι_:ιγίες κιJ.ι. τη όρια της tiπαρξt]ς του. 

Εκλαμβάνω αυτό το μι~Ηο (ι)ς μια θαυμάσια ποιητική έκφικι.οη 

ΏΕ διαδικα.υίιt:; που οδη-ιεί από τα αρχικ<'i οτιίδια του πολι.τισμοιi 

στο, δι.ηφοροποιημ{νο με τ6σοι•; ηy6πους, σύγχρονο :.τολιτι.σμ6. Ο 
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πιιώτο:; τύπος πολιτισμού δεν είναι προ-λο-ιικός, όπως ατυχιδς τον 

χαρακτήρισε ο Lcvy-Bruh1, αλλci πρω·ιοπερνίκειος. Ο κόσμος του 

περιστρέφεται γύρω από τον παρατηρητή που προσπαθεί να ερμη

νει!σει τις εμπειρίες του. Σταδιακά, διαχωρίζει τον εαυτό του από 

το περιβάλλον του Y..CH αντιλαμβιiνετιι:ι. τους πραγματικού; του πε

vιορισμούς και τις δυνάμεις του. Πάνω από όλα, αυτός ο προκο

περνίκειος κόσμος είναι nροσωπικός. Ο Κατεργάρης μιλάει με 

πλάσματα, αντικείμενα και τμήματα αντικειμένων χωρίς διάκριση 

σαν να ήταν ζωντανά, νοήμονα όντα. Ο προσωπικός αυτός κ6σμος 

είναι ο κόσμος που περιγράφει ο Levy-Hruhl. Είναι, επίσης, ο 

πρωτό-ιονος πολιτισμός του Tylor. ο ανιμιιrτικιJς πολιτισμιSς του 

Marctt, καΟώς και η μυθολο-ιικ1i σκέψη του Cassirer. 

Στις επόμενc:ς σελίδες θα επιμείνω όσο περισσότερο μπορώ 

στην αναλογία ανάμεσα στους πρωτόγονους πολιτισμοιJς και τα 

αuχικ<i επειιπ)δια του μύθου του Κατεργάρη. Θα επιχειρήσω να 

παρουσιάσω τις ιδιαίτερες πεuιοχές της μη-διαφοροποίησης που 

ορίζουν την πρωτόγονη κοσμοθεcδρηση. Θα αναπτύξω την ιίπσψη 

αuχικιi ι)τι η πρωτόγονη κοσμοUεώρηση είναι υποκειμενική και 

προσωπική, ότι διάφοροι τρ6ποι ιJπορξης σογχέονται, ιSτι τα όρια 

της α.νΟριiιπινης ύπαρξης δεν είναι γνωστά. Αυτή είναι η αποδεκτ-ιi 

από τιntς Tylor χαι Fπ.ιzcr άποψη για τον πρωτόγονο πολιτισμό 

που έθεσε τα προβλήματα της πρωτι)γονης νοοτQοπία;. Στη συνέ

χεια, θα επιχειρήσω να δείξω πώς; η ;;τροσέ-ιγιση αυτή διαmρεβλ<6-

νει την αλήθεια. 

Κατά πριl>τον, αυη] η κοσμοθαδρηση είναι ανΑρωπο·...ιεντvική 

υπι) την έΥνοια ιSτι οι επεξηγήσεις των γε-ιονότων διατυπιδνονται 

με όρους καλ1iς και κακ1iς τιJχης που είνηι Όποκειμενικές έννοιες 

με ε-rωκεντρικι] αναφορά. Σε ένα τέτοιο σύμπαν οι. διη,ι<iμεις των 

στοιχείων φαίνονται να cίναι τόσο στενci συνδεδεμένες με μr.μο-

!59 

, 

.. 



ΚΑΘΑι'U1ΉΤΛ ΚΛΙ ΚΙ\11\ΥΝΟΣ 

νωμένα άτομα, που μόλις και μετά βίας μπορούμε να μιλήσουμε 

για ένιι.. εξωτερικό, φυσικό περιβιiλλον. Κάθε άτομο κουβαλάει 

μέσα του τόσο στενοιJς δη-rμούς με το σύμπαν πο11 είναι σαν να εί

ναι το κέντρο ενός δυναμικού μαγνητι.κοίi πεδίου. Τα γεγον()τα 

εξηγ<η,νται με βάση αυτ6 που είναι και αυτά που έχη πρcίξει. Σε 

έναν τέτοιο κιiσμο είναι λογικό να διαμ<φτιJρr.ται σ βασιλιάς, στο 

παραμύUι του ThurbeΓ, 6τι εκτοξεύονται κατά πάνω του μετεωvί

τες Κ< Η ο Ιωνάς να εξομολογε(ται 6τι αυτός είναι η αιτία ·rης χαται

γίδας. Το σημαντικ6 εδώ δεν είναι το κατιi πόσο το σύμπαν κυβερ

νάται απι) πνευματικά όντα ή απι) ηπρόσωπες δυνάμει;. Αυτ6 εί

νιη εντr λο)ς άσ-ι;ετο. Αχ6μιt και οι πλέον ιιπρ6ηωπες δυν(φεις 

δρουν άμεσα στη συμπεριφορά των μεμονωμ[νων ανθρώπων. 

/Ηνα καλό παράδειγμα πίοτης ιπις aνθρωποκεντρικές δυνά

μεις είναι η πίστη των Kung Bushιnen στη N.'ow. Μια δύναμη που 

θεωρείται υπε1Jθυνη ότι διέπει τι:; μετεωuολογικές συνθτ]κες του

λάχιστον cπην περιοχή Nyac-Ny;ιe της Bechuanalanιl. Η Ν.'σΗJ εί

ναι μια απρόσωπη δύναμη χωρίς ηΟική, ένα αντικείμενο μάλλον 

παρά ένα πvι>σωπο. Ελευθερώνεται <Παν ένας κυνηγός, με μι.η ου

γκεκuιμι~νη σωματική σιJοταση, σκοτώνει ένα ζtiιο με αντίστοιχη 

σωματική σύσταιrη. Ο καιρός, ανά πάσα υτι.γμή, εξηγείται Οεωρη

τικά με βιίοη τη σύνθετη αλληλ/iδψ:ωη διαφόρων κυνηγιlιν με διά

ψοuη ζιi)α (Marshall). Η υπ6θεση αυτή είναι ελκυοτικ1i και ενδε

χομένως διανοητικά ικανοποιητιχtl, αφού πρόκειται για μια {iπο

ψη που Ηεωρητικά μπορεί να επιfiεβαιωθεί, αν και στην Π(?ιiξη κα

μιιί σοβαρή δοκιμαι-rί<ι δεν είναι εφικτή. 

Για να ιιπεικονίσουμε περαιτέιιω το ανθρωποκεντρικιS σύμ.:ταν, 

:;ταρα:Ηέτω από τα λεγιSμενα του Πατέρα Templcls για τη φιλοσο

φία των Lιιba.- Εχει. επιχριθεί ότι, αυτ<ί. πο1~ με τόση αυθεντία ανα

φέρει γω: τους ΤλΙlχι μέσα α:.τι) τη fiαθαά γνώm1 της σΥ..έψης -r:ου::::, 
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Ι4 ι πιJοf\ιiλλει σε όλους τους Hantυ. Πι.<πεύω ότι, σε γενικές γραμ

ιιΗ.:. η άποψΊi του σχετικά με τι.ς αντιλήψεις των Luba για τη ζωτική 

ίΙιΊν(tμη δεν ισχύει ~Η)νον για. όλους του:; Bantu, α.λλ<i και ευρίtτε

ι Η(. Ιιιχύει :;τ:ιΗανόν για όλο το φάσμα της ιικέψης εκείνης την οποία 

ι πιχειρώ να αντιπαραθέσω προ; τη νεωτερικ1i διαφοροποιημένη 

ι1ΚΙ:-'ψη των ευρωπα'ίκών κιι.ι αμερικάνικων :;τ:ολιτισμιδν. 

l'ια τους Luba, αναφέρει, το δημιουργικό σύμπαν cπικεντρώ

νπιtι σων άνθρωπο 

(: 43-5). Οι τρεις καν<iνες της ζωτι"..tής αιτιότητας είναι οι εξής: 

(1) ένας C.ινθρωπος (ζωντανός 1] νεκρός) μπορεί άμεση να ενι

σχύσει ή να εξασθενίσει την ύπαρξη (ή τη δύναμη) ενός άλλου αν

Οριόπου. 

(2) η ζωτικ1i δύναμη ενός ανθρώπου μπορεί να επηρε{ισει <iμε

σα κατιi)τι:-:.ρες δυνάμεις-6ντα (ζό)α, φυτιi ή μεταλλεύματα). 

(3) ένα έλλογο ον (πνε1Jμα, νεκρός ή ζωντανός άνθρωπο:;) μπο

ρεί να ενεργ,Ίσει. ι:-:μμεσα σε ένα <1/J.o, διαβιβ<iζοντας τη ζωτικ·ι] 

του επιρροή σε μια ενδι.<J.μtση κα.τόη:εuη δύναμη. 

Βέβαιη, η ιδέα ενός ιινΟρωποκεντι:ιικού σύμπαντος μπορεί να λ<i

βει ποικίλες μορφές. Αναπ6ψευκτα, οι ιδέες για το πως οι άνθρω

::τοι επηρεCιζουν ιiλλους ανθρ<ί)πους αντανακλούν πολιτιχι~ς πραγ

ματικ6τητες. Τε λιχ{.ι, διαπιστώνουμΕ <Sτι οι πεποιθήσει:; σχετι."..t<i με 

τον έλεγχο του :;τεριβάλλοντος από τον <iνflρωπο, ποικίλουν ανά

λογη με τιc; εκάσι:οτε επικρατιηΊοες τάσεις του πολιτικού ιηtιrτήμα

τος (βλ. κεφάλαιο 6). Σε γενικές γραμμές, όμως, μπορο,)με να ξΕ

χωρίσουμε τις δοξασίες πιn~ υποστηρίζουν 6τι όλοι οι ιiνΟρωποι 

εμ::τλι:-:κονται εξίσου οτη λειτουργfη του σύμπαντος, από τις δοξα

σίες που αποδίδουν ειδικές κοσμικέ; δυν<iμεις σε επιλεγμένα άτο

μα. Υπάρχουν δοξιωίες για τη μοίρα, που θεωρούνται οι.κουμενι-
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Λές. Στον πολιτισμ6 των Ομηρικιόν επών, οι Θεοί ι\εν ενδιαφέρο

νταν μ6νο για τη μοίρα κάποιων εξεχόντων ατόμων, α/J..ά για 

όλους και γιη τον καθένα των οποίuw η προσωπική υφαίνετιι:ι σrα 

χέρια των Θεών και συνυφαίνεται, για καλι) ή για κακό, με τι; μοί

ρες των άλλων. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα σύγχι_>ονο παρά

δειγμα: ο ινδουισμ<>ς διδάσκει σήμl:'ρα, όπως κάνει αιώνες τώρα, 

ότι για κάθε άτομο η ακρι/)·t]ς συζ11γία των πλανητιJηι τη στιγμή τη; 

γέννηm]ς του σηματοδοτεί πολλά για την προοωπική του, καλή ή 

κακή, τύχη. Τα ωροσκόπια Είναι για όλους. Και. σης δυο αυτές τις 

περιστάσης, αν και το άτομο μπορεί να προειδοποιηΟεί από κιi

ποιο μιiντη σχετικά με το τι του είναι γραφrιJ να γίνει, δεν μπορεί 

να το α)J .. άξrι ριζικά. μόνο να μαλακώσει λιγάκι τα σκληρ<i χτυπή

ματα της μοίρα;, να αναβάλει ή να εγκαταλεί1j_ιει μάταιε; επιΘυ

μίες, να: είναι σr ετοιμότητα γι.α τις ευκαιρίες που On βρεθσύν σrο 
δρ6μοτου. 

Άλλες αντιλψμεις γιJρω από τον τρ6πο που συνδέεται η μοίρα 

του ατόμου με τον κ6σμο μπορεί να είναι πι.ο ελαοτικές. Σήμερα, 

σε πολλά μέρη της Δυτικrjς Αφρικής, το <iτομο Ηεωρείται ι)τι έχει 

μια σί'νθετη προσωπικ<Jτητα, της οποίο:ς οι σιη,ισrώσες δρουν ως 

ξεχωuισrά <iτομα. Ένα μέρος της προσωπικότητας αναγγf)J..ει τη 

μοfρα του ατόμου πριν αυτό γεννηθεί. Αν μετά τη γέννηση, το άτο

μο αγωνίζεται για να F.Πtτίrι(_ει στόχους σε μια σφαίuα που έχει 

προκαθοριστεί αρνητικά, τ<iτε οι π[Ιοσπάf:Ιι:.-ιές του θα είναι. πάν1Η 

μ6ταιες. 'Rνας μ<iντης μπορεί να διαγν(i>σει ως αιτία των αποτιJ

χω)ν τοι~ ατόμου την προκαΟορισμένη μοίψι και να εξορκίιπι αυ

ηjν την προγεννηηκJi επιλογ1Ί. Η φύση της προδι.αγεγuαμμένης 

αποτυχίας που πσέπει ίνας άνΟuωπος να λάβει. υπόψη του ποικίλ

λει απ<_) η1 μια δυτικοαφρικανικl] κωνωνία <πην άλλη. Στους T;:ιl

lensi, στην l-·νδοχ(Jψα τη:; Γκάνα, η (nJνειδηni :;τροοωπικιiτητα θεω-
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υείται φιλική και μη-ανταγωνιστική. Το ασυνείδητο ηι1Ίμα τής 

πuοσωπικότητας που πuοα.νάγγειλε τη μοίρα του ατ6μου, πριν τη 

γt.ννηοή του, πιΟανόν να διαγνωσθΕί ω; υπερβολιχά επιθετι.κ<) κηι 

ανταγωνιστικ6· γι' αυτ6 προσαρμόζεται διiσκολα στο σύστημα ιε

()(φχίας των Tallensi. Σε αντίθεση, οι Ijo του Δέλτα τ<.nJ Νίγηρα, 

των οποίων η κοινωνική οργάνωση είναι ιη-:υστή και ανταγωνιστι

κrl, θεωρούν ότι. η συνειδητή συνιστcδσα του ειωτσύ είναι έντονα 

Γ:tιΗετικt], και διέπεται από ένα πνεύμα ανταγωνισμού και υπερο

Χ11ς. Στην π1ψίπτωml αυη], ο aσυνείδητος εαυτ6ς είναι εκείνος πο1~ 

ενδέχεται να είναι "Ι't(:tτα:δικασμένος από τη μοίρα να αποτύχει για

τί επέλεξε την αφάνεια και την ειuήνη. Η μαντεία μπορεί να ανα

καλύψει την ωnψψωνία των στόχων στο εοωτεuικό του ατόμου και. 

η τελετουργία μπορεί να την επανορθώσει (Fortes, 1959 Horton, 

1961). 
Τα παραδείγματα αυτά παραπέμπουν οε ι(Υ..ιiμη μια έλλειψη 

hιαφιψοποίησης στην προσω:τικrj Οεώρηση. Είδαμε πιο πciνω ότι 

το φυσικό πε[Ιιβ<if).ον δεν νοείται ως κιiτι ξεχωριιπό α/J.ά αντιθέ

τως νοείται σε σχέση με τις τύχες των ανθριδπινων εαυτών. Τu)ρα 

διαπιοτ([J\1ουμε ότι ο εαυτός δεν νοείται ως ξεχωριστός δσ(ίJν :τα

ράγοντας. Η ένταση :και τα όρια της αι~τονομίη:; του δεν είναι κα

θορισμένα. Τ ο σύμπαν επομένως αποτελεί τμήμπ του εαυτού με 

την c:vν(JLH 6τι αποτελεί σιΙμπλΊΊQωμα, ιδωμένο από την οπτικfι γω

νία της ατομικής ιδ{ας, του ίδιου του εαυτού και. όχι της φύσης. 

Οι α.ντιλψ~Ιεις των T<tllcn~i και των Ijo σχετικ(i με τι; πολλα

πλές αντικ[Ιου6μενε; μεταξί1 του; προσωπικότητες του f.(ωτοι1 

φαίνεται να είναι πι.ο διαφοροποιημένε:; α::τ6 την ελληνιιοi Ομηρι

κή ι.δ{υ:. Lτου; πολιτισμούς ηυτοιlς της Δυτικής Λφuικής τα δε

σμευτιχά λ.ό~:ια της μοίρας αρθριδνοντω απ6 την πλευρά του (δι ου 

του ατόμου. Μόλις κατιι~Λβει τι έχει κάνει μ;τιψεί να αποκηριiξει 
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την :;τροηγσύμενη επιλο~rti του. Στην αρχαία Ελλάδα, ο εαυτιJς νο

είται ως το παθητικό Ούμα εξωτερικών παραγόντων: 

<<Στον 'Ομηρu εντυπωσιάζεται κανείς rrnό το γεγονός ,)τι οι ήρωε:;, 

παρά την επιβλητι.κ1i ζωντάνια και bραστηριότητα. δεν νιώθουν τους 

εαυτούς τους ελεt1Ηtφους, αλλά πηθητικά εργαλrία 1) Ούματα άλλων 

δυνάμεων .. ο άνθρωπος νιώΟι:ι ότι δrν μποψ·ίνα ελέγξει. τα ίδια του 

τα ουναισθ1]ματα. Του έρχεται μια ιδέα. ένα συναίσΟrιμα, μια παρόρ

μηση· δρα και εκείνη τη στιγμ1i νιώθει χαρά ή θρηνεί. Κ(Ωτοως θεός 

τον είχε εμπνrΊiΩ"ει 1ί τυφ)..<i)σΕι. Τη μια στιγμή ι:υημερεί, την άλλη γίνε

ται φrωχιiς, ή αΧό μα και σκλάβος· φθίνει από μια α:ρρcι'Jιπια, ή πεθαί

νει στη μάχη. Όλα είναι καθορισμένα α..--τό τους Οεούς, το πεπρωμένο 

του ήταν θεϊκά πρ(ηωΟuρισμένο και τu μερίδιό τοιι, και η μοίρα του 

έχουν αποφασιστεί εκ των ;τροτέρων. Ο προq:-ήτης ή ο μάντης μπορού

σι: να το μάθει ι:κ των προτέρων. εvuJ ο απλός άνΟρωπος γνιίJριζε λίγα 

πράγματα για τους οιωνούς r.αι βλέποντας απλο)ς το ακόντιο να πι:τυ

χαίνει το στΩχο του ή τον ι:χθριi να υ;τερισχι,ει, υυμπέραινf. ιiτι ο Δ(ας 

είχε αποφασίσει την ψτα για τον ίδιο και για τους συντρόφους του. 

Δεν συνέχιζε τη μάχη αλλά τρέπεται σε φυγή». (Onians, 1951: 302) 

Λέγεται ότι οι Dinka κτηνοτ(_)όφοι του Σουδάν δεν Οεωρούν τον 

εαυτό ως μι.α ανεξάρτητη πηγή δράσης και αντίδψιιτης. Δεν τους 

απασχολεί το γεγονός ότι οι ίδιοι αντιδρούν με mΙναισΟtlματα ενο

χής και αγωνfας και ότι τα ιnιναισθήματα αυτά ενεvγοποιούν ύJ.

λες νοητικές κατασηiοεις. Ο εαυτιJς δροι1σε σύμφωνα με συναι

σΟtlματα που απι-:διδαν σε εξωτερικές δυνιiμεις, σε πνευματικά 

6ντα που προκαλούν δια:φιJρων ειδciJV αn,χίες. Έτοι. σε μια προ

σπάΟειιι να αιτιολο'{ηθεί η περίπλοκη πραγμαηκ6τητα της αλλη

λ6δ(_)ασης των ουνισrωσciΝ οτο εσωτερικ6 του εαυτσίi. ο κόσμος 

των Dίnk<:ι κατοικείται ιιπό επικίνδυνι-:ς προσωπικ1-:ς προεκτάσεις 

του εηυτού. Με τον ίδιο ακριβιίJς τρόπο πειιι ι~γραψε ο J ung την 

πι;ιωτό'(ονη κοσμοαντίληψη. 6ταν έγραφε: 
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«'Ενα μεγάλο μέρος αυτοιJ που τώρα ΟεωροιJμε ως αναπόσπωrω τμή

μα της ψυχικής μας ύπαρξης, για τον πρωτόγονο περιφέρεται ανέμελο 

σε εκτεταμένες προβολές>> (: 74) 

Θα παραθέσω ακόμη ένα παράδειγμα εν6ς κόσμου στον οποίο 

6λα τα άτομα θεωuούνται ότι mινδέονται προσωπικ<i με το σύμπαν, 

προκειμένου να δείξω πόσο ποικίλες μπορεί να είναι αυτές οι σm•

δέσει.ς. Ο κινέζικος πολιτισμός κυριαρχείται από την ιδέα της αρ

μονίας του σύμπαντος. Εάν ένα ιiτομο τοποθετηθεί με τρόπο που 

να εξασφαλίζει τις πλέον αρμονικές σχ}:σεις, μπορεί να ι-:λ . .πίζει σε 

ένα καλό μΟ.λον. ΙΙ ατυχία μπορεί να αποhοΒεί στην έλλειψη 

απλιδς και μόνο μιας τέτοιας ευτυχούς ευθυγράμμισης. Η επιρροή 

του νεροιJ και του αέρα, που ονομάζεται. Fcng Shui, θα του φέρουν 

καλ1l η.)χη εάν το σπίτι και οι ηiψοι των προγόνων του είναι καλ<i 

τοποθετημένοι στο χ(Jιρο. fuαγγελμι:ι.:τίες γεωμάντης μπορούiι να 

επισημάνοι1ν τις αιτίες της ατυχίας ενός ητι)μου, το οποίο μπορεί 

οτη συνέχεια να αναδιατάξει το οπίτι του ή τους τιiφου:; των προγό

νων του προκειμένου να βελτιο)σει. τη θέση του. Ο Λρ. Frcedιnan 

(1966) υποοτηρίζει ότι η γεωμαντεία κατέχει μια m1μαντικ1i Ηέm1 

ιπι.ς δοξασίες των Κινέζων κοντά οτην προ-γονολατρεία. ΙΙ τύχη, 

που μπιψεί να διαχειριστεί κάποιος με γεωμαντικές τεχνικές, δεν 

έχει ηθικές ιnJνέπειες. Τελι.κ<i, 6μως, η τύχη πιιι~πει να συμπέσει με 

την επιβράβευση της αρεηiς του που, σύμφωνα με τις ίδιες δοξα~ 

σίες, απονέμουν τα ουριiνια. Εν τέλει, λοι.πιiν, το σύμπαν θεωρεί

ται συνδεδεμένο, και στις μικρότερες λεπτομέρειές του, με τις ζωές 

των ηνθρώπων. ΚCι.ποι.α άτομα είναι πι.ο ικανά στη δι.ηχείριση του 

Pen.g Slη1i από χάποια άλλα, 6πως κάποιοι. ΈJ.).ηνες έχουν λαμπρό

τερη προδιαγεγραμμένη μοίρα. και χάποιοι. δυτι.Υ.οιιφριχανοί μια. 

προανηγγελΟείσα μοίuι.ι προσανατολισμένη προς την επιτυχία. 
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.Ι:Ξ.νίοτε, μόνον Κ<iποιu. ξεχωvισηi άτομα είναι οημιι:ντικιi και 

6χι 6λοι οι άνθρωποι. Αυτά τα ξεχωρι.mά άτομα, είτε είναι προικι

σμένα με καλ1i είτε με κακή μοίρα, έλκουν προς το μέρος τους λι

γότερο σημιιντικιi <itoμιt. Για τον χοιν6 ιiνθρωπο του fψ6μου, που 

δεν είναι ο ίδιος προικισμένος, το πρακτικό πρόβλημά του είναι να 

μελετήσει του:; σuνανΟuιδπους του και να α.νιι.κιι.λιJψει ποιον Ηα 

πρέπει νη α.πι)φιJγειή να ιικι)λ<ηJΑήσει .. 

Σε όλrςτις κοσμολογίες που έχουμε αναφέρει έω;τώρα, υπάρ

χει η πεποίΟηση ότι η τύχη των μεμονωμένων ανΗιμiιπων επηρεά

ζετιtι ηπ6 μι,α δύναμη που ενυπάρχει σ' αυτούς tl σε άίJ.ους ανθριί>
πους. Ο κόσμο; είναι, υπό μία έννοια, στραμμένος: προς τον άν

Ορωπο. Η μετασχηματική Ενέργεια τιηJ κ6ιrμιη1 ιnJνι,φαίνΕ-r:αι με τη 

ζω1i τοrν cπόμων, με τρόπο ώστε όλα όσα συμβαίνουν όπως: καται

γίδες, aρρώστιες, ·καταστροφές ti ξηρασίες, συμβαίνουν εξαιτίας 
αυτών των προοωπικι()ν ουνδι.:σεων*. ΕπομFνως. το σύμπαν είνηι 

ανθρωποκεντρικό υπό την έννοια ότι ερμηνεύεται σε σ'.(έση με τους 

ανθρώπου;. 

ΥnΛρχει, 6μως, και μια αρκετά διαφορετική έννοια υπό την 

οποία η πρωτόγονη αδιαφοροποίητη κοσμοθεώρηση μπορεί να πε

ριγραφεί ως προσωπικti. Τα πι><Jοωπα στην ουσία δεν είνιtι πριiγ

ματα. 'Εχουν βούληση -...ιαι νοημοσύνη. Με τη βούλησή τους αγα

πούν, μισούν και ανταποκρίνονται συναισΟηματικά. Με τη νοημο

σύνη τους ερμηνειJουν σημείιt. Στο είδος, 6μως. του σύμπαντος που 

αντιπα:ραθtτω με τη διJ.~ή μας κοσμοθεώρηm1, τα πρCιγματα δεν 

διακρίνονται σαφιύς από τους ανΟρ(iJπους. Κ(:ίποια είδη ουμπεvι

ι:ροιΗiς χιφιοι.τηοι-:ζιηJν -r:ις δια:;τροοωπικt; σχέσεις. Πρι!nον, τα πρό

σωπα rπικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας σύμβολα στο 

~ μπαξ1! τη1ι α'Γ(\μου καιόλωvtiοωvαπαρτί"i:,ουντο σύμπαν (Σ.τ.Μ.) 
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λ6γο, ιπις χειρονομίες, στην τελετουvγία, στο δώρο και ούτω κα

Οεξής. Δε-ίtτr.ρον, αντιδρούν σε ηθικές κατα.οτάσεις. Ωστόσο, όσο 

χιι.ι να χαρα-...ιτηρίζονται απρόσωπες οι κοσμικές δυνδ:μει:;, όταν 

ανταποκvίνονται με ένα διαπροσωπικιS ·ύφος επικοινωνίας, η ιδι6-

τητά τους ως πράγμα δεν φαίνεται να διαφοροποιείται εντελό>ς 

απ() την προσωπικότητά τους. Μπορεί να μην είναι πρ6σωπα, δεν 

είναι, όμως, και εντελώς πράγματα. 

Εδι(ι υπάρχει μια παγίδα προς αποφυγή. Ο τριSπος που μιλάμε 

ενίοτε για τα πράγματα μπορεί να εκληφθεί από έναν αφελή πα

ρατηρητή ω; {μμεση προσωποποίηση. Δcν μπορούμε να βγάλουμc 

ουμπεράσματα σχετικιi με τις πεποιθήσεις των ανθρώπων απλι6ς 

και μ6νο μέσα από γλωσσικές δι.ακvίσεις ή ασάφειες. Ένας αν

Ορωπολόγος απ6 τον Άρη, για παράδειγμα, μπορεί να καταλήξει 

σε λ6:0ος συμπέρασμα κρυφακσύγοντας έναν Άγγλο υδραυλικό 

να ζητάει απ<) το βοηθό του τα αρσενικά και τα θηλυκά άκρα ενι)ς 

σωλ1Ίνα. Προκειμι-:νι)υ να αποφύγουμε τις γλωιrσικές παγίδες, πε

vιcψίζω τα ενδιαφέροντά μου στο είδος της συμπεριφιψιiς εκείνης 

που υποτίΑπαι 6τι προκαλεί μια α.vταπ6κριση από τις φερόμενε; 

ως απρόσωπες δυνιiμι:-:ις. 

Μπιψεί να μην έχει καμία σχέση εδώ το ότι οι ΒιηJομάνοι 

Nyae-Nyae αποδίδουν στα σύννεφα αρcπ~νικ6 και θηλυκό χαρα

κτήρα, όπως δεν έχει σχFιn1 η δική μας χρήση θηλυκοι:1 και αρσενι

κού γέν<η-'ς ι >ταν προσωποποιούμε πι)(iγματα. Μπορεί να fχει σχέ

ση, όμως, ότι οι Πυγμαίοι του δάσους Itnri ωχυρίζονται, όταν προ

Κ11ψει μια κακοτυχία, ότι το hιiσος είναι σε κακ1i διιiΗειrη και γι' 

αυτό το λι)γο μπαίνουν στον κόπο να του τρα.γουδ1lσουν όλη ν{1χτα 

για να του φηάξιn~ν τη δι<iΟεση, με την προσμονiι 6τι τα ζηηiμα.τci 

τους θα ευοδωΟούν (Tυrnbull). Κιtνένας:; Uυρωπαίος μηχανικό; με 

σι6α; τα; φρένας δεν Οα περίμενε να. διιψf-J{[)σει τα όποια μηχηνι-
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κά προβλήματα τραγουδ(i)ντας μια σερενιί:τ:α ή εξαπολύοντας κα
τάρες. 

Πρόκειται, λοιπόν, για ακόμη C:ναν τρόπο με τον οποίο το πρω

τόγονο, αδιαφοροποίητα σύμπαν γίνεται. προσωπικ6. Το σιiμπαν 

αναμένεται να (ntμπεριφιψθεί σά~ιπως να έχει νοημοσύνη, οάμπω; 

να αvtα:Π<>κρίνεται <Πα σημεία, <Πα σύμβολα, στις χειρ<Νομίες, στη 

δώρα και σάμπως να μποροι)οε να διακι?fνει τι; δι(ίφορες κοινωνι
κέ; ιrι.:έσεις. 

Το πιο προφαν{ς παράδειγμα ανταπιiκρισης αΠι?<)σωπων διJ

νάμεων στη συμ11ολική επιΥ..οινωνία είναι η πίστη στη μαγική τέ

χνη. Ο γητευτής είναι ο μάγος που προσπαΟεί να τροποποιήσει την 

έκβαση των γεγον6των με τη ιnψβολικ1Ί cπιτέλεοη. Μπορεί να 

χρησιμοποιεί χειρονομίες ή απλά λ6για σε μαγιΥ..ι~ς επωδές ή ξόρ

κια. Οι λέξεις, όμως, αποτελσύν τον κανονικό τρόπο εrηιωινωvίας 

μεταξ·ύ των προσιΔπων. Εάν επικρατεί η αντίληψη <iτι οι λέξεις <Jω

στά εκφερόμενες είναι οημαντικές για τη δραοτικότητα μιας πρά

ξης, τότε, παρότι το αντικείμενο στο οποίο απευΟύνπαι ο λόγος 

δεν μπιψεί να απι:ι:ντήσει, παραμένει η πίιπη σε μια περιορι<η.ιι'νη, 

έστω μονόπλευρη, προφορική επιΥ..οινωνία. Στην περίπτωση αυη), 

το πράγμα στο οποίο απευΟύνεται ο λόγος παύει να είναι ένα απλό 

πράγμα. Ένα καλό παρciδειγμα αποη-:λεί το δηλητήριο που χοησι

μοποιείται στη Zandeland για τη μαντική των μαγγανευη[ηι (Evans 

-PI"itchard, 1937). Οι ίδιοι οι Azande παuασκεύαζι:ι:ν το δηλητήριό 

τους από φλοιι) δέντρου. Το δηλητrίρι.ο αυτό δεν θεωρείται πρόσω

πο, αλλά :tι?<Χγμα. Δεν πιστεύουν ότι μέσα οτο δηλητtlριο υπάρχει 

έναc; μικρός άνΟιιωπος που πραγματοποιεί το χιιηομό. Ι'ια να πε

τύχει., 6μως, ο χρησμός ο λ6γοc; πρc:ππ να απευθυνθεί στο δηλητι]

ιηο μεγαλι)φωνα και η :.τροσφιJη'Ύ]ση αυηl Ηα πρέπει να μεταφέψ:ι 

το ερ<1Ιt1Ηtα ξε:κ<iθαρα. χω προς αποφυγή οποιουδ1Ίποτε λιiθου; 
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κατά την ερμηνεία, το ίδιο το εριδτημα πιι{πει να αντιστραφεί κα

τά τη δειΥrερη μ<χντική διαδικασία. Στην περίπτωm1 αυτή, το δηλη

niριο όχι μόνο ακούει και κατανοεί τις λέξει;, αλλιi {χ~-:ικηι περιο

ρισμένες δυνατότητες να απαντήσει.. Σκσηδνει το κοτόπουλο 11 δεν 

το οκοτιΔνει.. Οι μόνες απαντήσεις που μπορεί να δώσει είναι ναι. ή 

όχι. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια ουζ1Ίτηοη ή να δι.rξάγει μια μη 

δομημένη συνέντευξη. Εν τσιJτοι.ς η απ6κριοή του αυτή στο ερώτη

μα, ην και περιορισμένη, τροποποιεί ριζικά την υπόσταmΊ του ως 

πράγμα στο σύμπαν των Azandc. Δεν αποτελεί fνα κοινό δ't]ληni

ριο, αλλά μοιιiζει. πιο πολύ με έναν συνεντευξιαζόμενο που συ

μπληρ(ί}νει ένα ερωτηματολόγιο με σταυρσύς ή σημεία. 

Το Gofden Bou.gh είναι γεμιiτο με παιΗι()είγματα πίστης σε ένα 

απρ6σωπο ιηJμπαν, το οποίο ωστόσο ακούει προσεκτικά το λόγο 

και ανταποκρίνεται σ' αυτόν με τον ένα ή τον <iλλο τu6πο. Το ίδιο 

συμβαίνει και με τις σύγχ(ι<JνΕς αναφορές των ερευνητ(Ι)ν πεδίου. 

Ο Stanncr αναφέρει: «Τα πιο πολλά αντικείμενα του ουρανού και 

της γης θεωρούνται από τους ιΟαγενείς ως 1-:να τεράστιο σ·ύστημα 

σιψβολικ([JV οημ~-:ίων. Αυτι) γίνεται εμφανές σε όποιον έχει διανύ

ιπ:ι την ΑυστραλιαV"Ιi σαβάνα παρέα με τους ιΟαγενείς με δι6Ηειn1 

να τουc; κατανοήσει. Εκεί δεν Υ..ι.νείται. σε ι'να απλό τοπίο, αλλά σε 

ένα εξανΗuωπι.ομ(νο χιi)ρο κορεσμένο με νοήματα.» 

Τελικά, ορισμένες δοξασίες συνεπάγονται ότι το απρι)οωπο 

σύμπαν διαΟέτει 'ι{άποω: διακuιτικιl ιΥ..ανι)τητα. Μπορεί να διακρί

νει. τις λεπτέ; αποχρu')σεις των κ.οινωνικ(()ν σχέσεων, όπως το κατά 

πόσο η σχέση μεταξύ δύο σε~ουαλικιΔν <ΗJντv<iφων εfναι. ενπJ; ή 

εκτός των ι.ιπαγιψευμ1-:νων <ψfων, 11 λι.γόη:ρο λεπτέ; ωrοχροJσεις, 

6πως γι.α παρcΊδειγμα αν το θύμα ενός φόνου είναι μέλος της φυ

λllς ή ξένος, ή αν μια γυναίκα t-:ίνηι πιιντuεμ{νη ή 6χι.. Μπορι::f, cπί

οης, να διΗκ(_)(νει. μυοτιfl.ci συναισθήματα, κρυμμένα στις χαρδιέ; 
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T(I)V ανθρώπων. Υπάρχουν πολλά πη{!ηδείγματα σχετικά με την 

ικανότητα του σύμπιιντος να διακρίνει και την κοινωνική Ηέσ11. Οι 

κυνηγοί Cheyenne πίστευαν ότι τα βουβciλια, που τους παρέχουν 

τα προς τα ζήν, είχαν επηuεα<πεί από την άσχημη μυρωδιά ενός 

άντρα :;του είχε δολοψοV1iσει ένα μέλος της φυλtiς και είχαν απο

μακρυνθεί, βάζοντας έτσι σε χίνδυνο την ε::τι["'tίωση nι:; φυλής. Κα

νονικά τα βουβάλια δεν αντιδι_>{ηJν στη μυρωδιά του φόνου ενός 

ξένου. Οι Αυοη_κtλοί ιθαγενείς του Arnlιemlanιl κλείνουν τις τελε

τές γονιμότητας και μύησης με τελετουι:ιγιχή m!νουσία. πιστεύο

ντας ότι η τελετουργίιι: είναι πιο αποτελεσματική αν συνευ[ιεθΟΊJν 

σεξουαλικ.<i, πρόσωπα που άλλες στιγμές απηγ{ψεύεται αυστηρά 

να το κάνουν (Berndt: 49). Οι Lclc ΠΗηεύουν ότι. αν ο μάντη; έχει 

συνουσιαστεί με τη γυναίκα τού ασθεVΙi του, ή του οποίου ο ασθε

νής έχπ (_nJνουσιαστεί με τη σύζυγό του, δεν μπορεί να τον θερα

πεύσει, γιατί το φάρμακο που κανονικά θα τον θεράπευε Οα τον 

CJ..tότωνε. Το αποτέλεσμα αυτό δεν εξαρτάται απ6 τη yνιi)ση ή την 

πρ6θεση του γιατρού· αντίΟετα το ίδιο το φάρμακο είναι εκείνο 

που επιλέγει αυτόν τον τl_J{)πο δράσης. Ε:τιπλέον, οι Lele πιιπει)

ουν ότι αν μια θεραπεία ολοκληρωθεί και ο ασθενής αμελήσει να 

πληψδσει άμεσα το Οεραπευτή του γι.π τις υπηρεσίες του, σύντομα 

θα υποτροπιάσει ή Ηιt επΟ.θει και μια πιο μοιραία επιπλοκή. Τη 

φάρμακα των I.ele είναι ικανά να επισημciνουν το χρέος, 6πως και 

τη μυστικ1Ί μοιχεία. Ακόμη πιο ν'-ηiμων είναι η μαγεία που επικα

λούνται οι Az<inιlc για να εΧδικηθούν ένα φόνο. Με τη μαγεία αυ

τή μπιψεί να εντοπισθεί με μεγάλη ακufJ1εια ο μαγγανευτής που 

ευθύνεται για το φόνο Υ..ιη νι ι: καταδικαστεί σε θάνατο . .Lπομένως, 

αποδίδεται οτιt Ηπρόσωπα στοιχεία του σι:ψπιι:ντος μια κριτικti 

ικανι)τητα ::του τα καΟιστά ικα.νιi νιι. παρεμβαίνουν στις ανΟρώπι

νες υ::τοθέσεις και νη nπ)(Jύν τον ηθικι5 χο'Jδικα. 
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Υπό την έννοια αυτή το σύμπαν φαίνεται να είναι ιχανό να χρί

νει τις ηθικές αξίες των ανΟρο)πινων l1'Ί<.έιη-:ων και να ΠLJ<itτει ανα

λ6γω:;. Στους Tonga, στα υψίπεδα της Βόρειας Ροδεσίας, η Mal

Hιenza είναι μια κακοτυχία που βασανίζει εΥ..είνου:; που έχουν πα

ραβιάσει κάποιους Ο1Jγκεκρι.μένους καν6νες του ηθικού κιδδικα. 

Πρόκειται γενικά για παραβιάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να τι

μωρηθούν με χανονικές κυρώσεις. Για την ανΟρωποκτονία, για 

:ταρciδειγμη, ιπο εοωτειιικ6 της ομιiδα:; μητρο·γραμμικ1iς ffi'Υ"{έ

νειας δεν μπορεί να υπάρξει εκδίκηση, γιατί η ομάδα είναι έτσι 

οργανωμένη που να εκδικείται το ψ6νο των μελιδν της που δω:

πvιiτη-:τηι απ<5 ξένιntς (Colson: 107). Η Mal1νenza τιμωρεί τις πα

ραβιCωεις εκείνες που δενυπόΥ.εινται σε κανονικές r.υρώσεις. 

Ι Ία να ανακεφαλαιιiJσουμε, η πvωη)γονη κοσμοθε<iψηιτη απευ

θύνεται σε ένα σύμπαν το οποίο είναι προσωπικό με διάφορες και 

διαφορετικές έννοιες. Οι φυσικές δυνάμεις Οεωρούνται ()τι συνυ

φαίνονται με τις ζωές τ<Jιν πvιJ<HiΙΠfJΙV. Δεν υπιiρχει, σαφής διάκρι

ση μεταξύ πραγμCηων και προσο)πων, ούτε μεταξύ των προσιδπων 

και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το σύμπαν ανταποκρίνεται 

ιπο λι)γο κηι. τη μίμηση. Λ ντιλαμβάνεται την κοινωνιΧή ευταξία 

και παρεμβαίνει για να τη διατηρήσει. 

ΙlροσπάΟησα, όσο μου ήταν δυνατ6ν, να κηταγv<iψω μέυα απ{) 

Jη:ριγvαφές πρωτ6γονωv πολιτισμιόν, δοξασίες που m1νεπάγονται 

έ)λειψη διαφοροποίησης. Τ ο υλικό που χρησιμοποίησα προtjλΟε 

απ6 τη σιJγχρονη επιτ6πια έvευνα. Παιι6λα αυτιi, η 'fΕνικΊi ει.κ<)νη 

που σχηματι'ζεται αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό με εκείνη που πρό

τειναν ο Tylor 1] ο Marett σης συζητήσεις τους '(ια. ·rον πρωτόγονο 

ανιμωμ6. Πρι)κπται για το ι:ίfιος των δοξασιιδν, απ6 τις οποίες ο 

Fr<izeι- σιψπέρανε ότι η πρωτόγονη σκέψη συγχέει τιc; αντικειμενι

κέ; και τις υποκειμενικές εμπειρίε; του. Πv<Jκειτηι για τις ίδιες 
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δοξασίες που οδ1iγησαν το Levi-llruh1 να αναλογιστεί τον τρόπο 

με τον οποίο οι. ιnJλλογικές αναπη{_)αοτ6.σι:-:ις Επιf16.λλουν μια επι

λεκτικ>i αρχή στην ερμηνεία. Όλη αυτή η συζήτηση, όμως, γύρω από 

τις δοξασίες αυτές διέπεται απιS σκοτεινές ψυχολογικές απιSψεις. 

Λ ν οι δοξασίες αυτές εμφανίζονται ως το αποτέλεσμα της ανι

κανότητας των πρωτόγονων να κάνουν σαφείς διακρίσεις, μας 

φέρνουν ωστόσο πολύ έντονα στο νου τις αδέξιες προσπάΟειες 

των παιδιών να ελέγξουν το περιβάλλον τους. Είτε ακολουθήσου

με την Κlein ή τον Piaget, το Οέμα είναι το ίδιο: σύγχυση ανάμεσα 

στο εοωη:ρικι) κιιι το εξωη:ρικιJ, το πριiγμα και. το πρ6οωπο, τον 

εαυτό και το περιβάλλον, το σημείο και το εργαλείο, το λόγο και 

την πράξη. Τέτοιου είδους συγχύσεις μπορεί να αποτελσί1ν ανα

γκηία κι η οικουμενικ(i στάδια στην ανάπτυξη του ατόμου. Λπό τη 

χαοτικ1i, αδιαφοροποίητη εμπειρία της νηπιακ1Ί-; ηλικίας προς τη 

διανοητικtl και ηΟικt] ωριμιiτητα. 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι 

αυτές οι συνδέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα και τα γεγονότα που 

χαρακτηρίζουν τον Π{_)ιιιτιJγονο πολιτιομιJ δεν Π{_)(JΙ-\Jχονται απ() 

μια ανικανότητα διαφοροποίησης. Δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη τις 

σκέψεις: των ατόμων . .l:Ξ.ίναι πολύ πιΟανιS, μεμονωμένα μέλη τέτοι~ 

ων πολιτι.ομfiιν να 1-:χ(nΙν εντ.ελ<ί>ς διαφορετικές κοσμολογικές α:π6-

ψεις. Ο Vansina θυμάται με στοργtl τη συνάντησή του με τρεις 

εντελώς ανεξciρτητους διανοητές Bushong, που τους ciρεσε να 

ανιtπτιlσιrουν και να συζητούν μαζί του τις προσωπικές τους φι/ω

σοφίες. ~Ενας ηλικιωμένος άνδρας είχε φτάσει στο συμπέρασμα 

ότι δεν L1πήρχε πικιγματικι>τητα, ι>τι ιJλη η εμπεψία είναι μια εφή

μιψη ψευδαίσθηση. Ο δεύτερος είχε αναmύξει ένα αριθμολογι-...ιό 

σύστημα μεταφυσικ-ι]ς και ο τελευταίος είχε αναπτύξει ένα πολύ 

πtρίπλο:rω κοημολογικ() σχήμα :τrο1~ κανιcίς ιiλλος ιcκτ6ς απ() τον 
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ίδι(J δεν κατανοούσε ( 1964 ). tίναι παραπλανητικό να αντιμετωπί

ζουμε ιδέες όπως η μοίρα, η μαγγανεία, το μ(iννα, η μα'( ε ία ως τμή

μα φιλοσοφικών συστημάτων tl ως απόρροια συστηματικής σκέ

ψης. Όχι μ6νον είναι συνδεδεμένα με θεσμούς, όπως το έθεσε ο 

Evans-Pritchard, αλλά αποτελούν θεσμούς, όσο και το Habcas 

Corpus* ή το Hallowe'en**. Όλα αποτελούν σύνθεση πίστης και 

πρακτικής. Δεν flα είχαν καταγραφεί στην εθνογραφία, αν δεν 

συνδέονταν με πρακτική. Όπως και οι άλλοι. θεσμοί, οι παραπάνω 

ι.δ1-:ες f:tνflίστανται στην αλλαγ1l και είναι ευαίσθητε; στις έντονες 

πιέσεις. Τα άτομα μπορούν να τις αλλciξουν είτε από αδιαφορία ή 

από ενδιαφέρον. 

Λ ν ο:χ.εφηηJμε ιSτι πρόκειται για δοξασίες που προκύmουν μέ

σα από ένα πρακτικό ενδιαφέρον για τη ζωή και ιSχι από ακαδη

μα."ίκιi ενδιαφέρον για τη μεταφυσική, τότε η όλη σημασία τους αλ

λάζει. Το νη ρωτψπrυμε έναν Azande αν το δηληniριο-χρησμός εί

ναι πρόσωπο ή αντικείμενο αποτελεί μια ε{_)ιJ'JτηιJη αν<Sητη που πο

τέ δεν fln έΗετε στον εαυτό του. Το γεγονός ότι απευθύνεται μελό

για στο δηλητ.Ίiριο δεν οημα.ίνει 6tι συγχέει στο μυαλό του πράγμα

τα και πρόσωπα. Σημαίνει, απλώς, ότι δεν επιδι(ίJκει τη διανοητική 

συνέπεια και θεωQεί <Sτι στο συγκεΛριμέ\'Ο πεδίο η συμβολική δρά

ση είναι η πιο κατάλληλη ενι~ργεια. Μπιψεί να εκφράσει την κατά

σταση όπως την βλέπει μέσα από το λόγο και τη μίμηοη, και τι.ι: τε

λετουργι Κ(i ηυτιi ιποιχεία έχουν ενσωματωθεί σε μια τεχνική η 

οποία, όσον αφορά στους στιSχους και τι.ς πuοθ~:σεις, είναι σαν τον 

ΠQογι_>ιχ:μματισμό ενός προβλ1]ματος μέσω ηλεΛτρονικού υπολογι-

* Haheas 01rpus: βρπι.(νικ6-; Οι:uμό; που θrσπίσθηγ.r το 1679 και ε~cωφ((λιζΕι 

την ωομικ~i ελευΗrQ(α (L.τ.~) 

** Παραμοντjτη; εορηj;των Α:yίων I Ιάντωv (L.τ.Μ) 
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στή. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο υποστήριξαν ο Radin το 1927 και. ο 

Gcllncr το Ί 962, υπιηψαμμίζοντο:ς {)τι η μη συνοχή στα δόγματα 

και τις έννοιες καλύπτουν μια κοινωνικ1Ί λειτουργία. 

Ο Robertson Smitlι ήταν ο nρώτο:; που προσπάθησε να aπο

στρέψει την προσοχή απιi τι; δοξασίες καθαυτι:-:ς οτις ΠLΗ:tκτικές 

που συνδέονται με αυτές. Από τότε έχουν συσσωρευτεί πολλές 

μιιρτιιρίες που τεκμηριιίJνουν ότι η ατομική περιέργεια έχει τα 

όριά της. Αυτι'i δεν αποτελεί ι.διομορcρία 17011 πρωτ()γονου πολιτι

σμού. Ισχύει για «εμάc;>> όσο και γι' <<αυτούc::;>>. <πο μέτρο που το 

«εμείς»δεν ηναφέι_>ετιιι οε επαγγελματίες φιλι'iσοφους. Ως επιχει

ρηματίας, αγρότης ή νοικοκυρά, κανείς από εμάς δεν έχει 170 χu<>

νο ·ι] την προδιάΟεση να αναπτύξει μια συστηματιιο] μεταφυσική. 

Η άποψ·ή μα; για τον )Ι.()ομο διημοvψίJνετηι οτυ:διακ(i, ως απ6.vτη

ffil σε συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα. 

Ο l:.vans-Pritchard, σχολιάζοντας τις ιδέες των Aznncle για τη 

μαγγανεία, εμμένει σ' αυτήν την ε<Πίαση της Jη:ριέργειιiς τους ιm1 

μοναδικότητα ενός μεμονωμένου γεγονότος. Εάν μια παλιά και 

ιπiπια σιτυ..ποθ1]κη 'ι<ο.:ταρρεύσει σκοτιδνοντας κάποιον nου καθό

ταν στη σκι(ι της, το γεγονός αυτι'i αποδίδεται σε μαγγαν};fα. Οι 

Azande παραδέχονται αβίαστα ότι είναι στη φύση των παλιών και 

οιiπιων οιταποθηκι\ηι να καται:ιuέουν και πιψο.δέχονται ιSτι αν ένα 

πρόσωπο καθίσει για αρκετfς ιδρες καθημερινά στη σκιci μιας τέ

τοιας αποΟήκης, ενδέχεται η πτώση της σιταποθήκης να τον συν

θλί.ψΒ. Ο γενικ<5ς καν<'iνης Ει'ναι ΠQοφωηlς "ι<<η δΕν σuνι(Π{i πΕδίο 

προβληματισμού. Το ζ1iτημα που τους ενδιαφέρει είναι η ανciδυιn1 

ενός μοναδικού γε'(ον6τος μέσα υ.πι) το σημείο τομής δύο ξεχωρι

στιi)ν συμβάντων. Για ::τολλι:ς <ίψ[ς κανείς δεν καθ6rην κ<iτω ηπ6 

τη σιταποθψ ... η αυη] και Οα μπορούσε να έχει πέσει χωρίς να προ

κληΟεί ,.,.Λποιο κΗκ<i. χωvίς να οκοτωΗεί Χ(iποιο:;. Για πολλέ::: ciJρες 
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πάλι, κ(mοι.οι άλλοι κάθονταν πλ<iι της και θα μπορσιJσην να ήταν 

τα θύματα αν έπεφτε, έτυχε όμως να μην είναι εκεί τη στιγμή η1ς 

πτ(Δσης. Το ενδιαφέρον ζήτημα είναι: γιατί έπεσε ακριβώς εκείνη 

τη στιγμή, τη συγκεκριμένη στιγμή που καθ6ταν στη οκι<ί. της ο τιi

δε και κανένας άλλος. Οι Azande τηρούν τις γενικές κανσνικότη

πς της φύσης με αρκετ1Ί ορθ6τητα και ακvίβειιι. σε (),τι αφορά στις 

τεχνικές απαιτήσεις του πολιτισμού τους. ~Οταν, ι)μως, εξηντλη

Οούν οι τεχνικές πληροφορίες, η περιέργεια εστιάζει σn1ν εμπλο

κή ενιiς m1γκεκριμι::νου προσιδπου με το σιJμπιι.ν. Γιατί έπρεπε να 

συμβεί σ' αυτό το πρόσωπο; Τι πρέπει να κάνει για να αποφύγει 

αυτή την κακοτυχία; Φταίει κάποιος; Η προσέγγιση αυηΊ ταιριάζει 

με μια θε"ίστιc...ιή άποψη του κι'iσμου. Όπως και ιπην περίπτωιn1 Π]:; 

μαγγανείας, μερικά μόνο ερωηΊματα βρίσκουν απάντηση σε σχι~

οη με τα πνειJμιι.τιt. Η τιικτικJi διαδοχή των εποχών, η σχέση που 

έχει το σύννεφο με τη βροχή χαι η βροχή με το θΕ(._)ι.ομιS ή η ξηρα

σία με την επιδημία κ.ο.χ., όλα αυτά ανα'(νωρίζονται. Θεωρούνται 

δεδομένα, ως φ<λrτο οε οχι::ση με το οποίο μπορούν να επιλυΟούν 

πιο προσωπικά και rπιτακτικ(ι προβλήματα. Τα ζωτικ<i εvωτήμ<ι

τα σε κciΟε Οε"ί.στικ-ή κοσμο0ει6ρηση είναι τα ίδια όπως για τους 

Azande: γιατί Υ.αταστράφη·...ιε η σοδει.<'i ηυτοι) του αγρ6τη και όχι 

του γείτονά του; Γιατί εχείνος ο κυνηγός τρυπ1iθηκ[ απιi τα κι:vη

τα εν6ς άγριου βουβαλιού και όχι κάποιος άλλος από την ομCιδα 

του; Γιατί πέθαναν τα παιδιά 11 οι αγελ<iδες ηι)τοιJ του (iντvα; ΙΊατί 

εγώ; Γιατί σήμερα; Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό; Αυτή η επίμονη 

απαίτηση για εξηγήοι::ις επικι::ντριί>νεται στην έγνοια που έχει ένα 

ciτομο για τον εαυτό του και για την κοινότητά. nn1. Γν(ι)ι:ιίtιηJμΕ τι\J

ρα αυτά που ήξερε ο Uιιrklιeim και αυτά :;του δεν 1iξεραν οι FrazeΓ, 

T:ylor κω Mιnctt. T(t ι-:Q<J)τΊiμητιι αυηi δεν διατυ:τu)νονται κατά κιJ

ριο λόγσ με σχο:;τό να ικανοποιηθεί η περιέργεια του ανΑριJJπου 
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γιη τις εποχές και για τα υπόλοιπα ζηηiματα του φυσικού περιβάλ

λοντος. Διατυπcδvονται με σκοπ6 την ικανοποίηση μιας κυρίαρχης 

κοινcονικt]ς έγνοιας: πώς να οργανωθούμε μαζί σε κοινωνία. Είναι 

αλήθεια 6τι. οι προτει.ν6μενες ιι.παντήσεις αναφέρονται στη θέση 

του ανθρώπου μέσα στη φύση. Η μεταφυσική, όμως, αποτελι:-:ί, κιι

τ<i κ<ί.ποι.ον τv6πο, υποπvο"ίιiν μιας επιτακτικtiς πρακτικής έγνοιας. 

Ο ανθρωπολ6'{ος, <iμως, που ιιποσπά ολόκληρο το κοσμικό σχtlμα 

που διέπει τις πρακτικές αυτές, όταν παρουσιciζει. την κοομολογία 

ω; σuοτηματική φιλοσοφία που τα άτομα προσυπογράφουν συνει

δητά, ουσιαστικά στρει)λώνει τον πvωτ6γονο πολιτιοψi. Μπορού

με να μελετήσουμε τη δικtl μας κοσμολογία σ' ένα εξrι.δικrυμένο 

τμήμα α.<πvονι)μίας. Οι πρωτιiγονες κοσμολογίες δεν μποροιiν να 

επιλεγούν για επίδειξη σαν να 1iταν εξωτικ<i λt~πιδ6;ττερα, δίχως 

να στρεβλωΟεί η φύση του πρωτόγονου πολιτισμού. Στον προπό

γονο πολιτι.ομ6 τα τεχνικιi πvοβλήματα έχουν λίγο πολύ επιλυθεί 

εδώ και γενιές. Το φλέγον ζήτημα είναι πώς οι άνθρωποι οιηανfδ

νονται και πιδς οργανιιJνουν τον εαυτό τους σε σχέση με τους άλ

λους ανθρώπους, πcδς ελέγχοντηι τα απείΗαρχα νιιiτα, πώς κατευ

νάζονται οι δυσαρεστημένοι γείτονες, πώς κερδίζει κανείς τα δι.

χηΗίJμ<:ι:τιί t(HJ, π<(ις μπιψεί ν< .ι αποιρευχΟεί ο σφετερισμός της εξου

σίας ή Π{Ι)ς αυτός δικαιολογείται; Για να εξυπηρετηΑιηΊν αυτοί οι 

πρακτικοί κοινωνικοί στόχοι, επιστρατεύονται κάθε είδους δοξα

σίες οχετικci με n1ν πηντογνωοία και την παντοδυναμία τη::; φύση;;. 

Εάν σε μια συγκεκριμένη κοινότητα η κοινωνική ζωή έχπ κατα

σταλάξει σε μια κάποια σταΟερι] μορφ1], τα κοινωνικά προβλ1iμα

τα πfνουν να rμφανίζονται (Πι.ς fδιες περιοχές έντασης t] σύ

γκρουσης. Έτσι, οι δοξασίες που αναφέρονται σn1ν αυηlrω.τη τι

μωvία, Π] μοίvα, την εκδίκηση των φαντασμ6.των και τη μαη'α

νr.ία, ως τμήμα του μηχανισμιηl ιcπίλιΙ<Jης τιιιν πψφλημ(iτων, ηπο-
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κρυσταλλώνονται <πους θεσμούς. Συνεπώς, η πρωτόγονη κοσμο

Οειόρηση, όπως την ορίσαμε πιο πιiνω, σπ(iνια αποτελεί η ίδια 

αντι.κείμενο στοχασμού και προβληματισμού στον πρωτιJγονο πο

λιτισμό. Έχει εξελιχθεί ως γνιδρισμα άλλων κοινωνικ{Ι)ν θεσμιδν. 

Απ' αυτήν την άποψη, ο πρωτόγονος πολιτισμ<Jς δημιουργείται έμ

μεσα και θα πρέπει νη θεωρηΟεί ότι δεν έχει επίγνωση του εrωτού 

του, συνείδηση των ίδι.ιJιντου των σuνΟηκών. 

Στην πορεία της κοινωνικtiς εξέλιξης οι θεομοί εξαπλιδνονται 

και εξr.ιδικει,ονται. Η κίνησt] είναι διm]: ο αυξημένος κοινcι)νικ6ς 

έλεγχος καθιστά δυνατή τη δημιοιψγία νέων τεχνικών εξελι'ξεων, 

οι οποίΕς, με τη σειρά τους, ανοίγουν το δρόμο σε ακ6μα πιο διευ

ρυμένο κοινωνικό έλεγχο. Τελικά, φτάνουμε στο σύγχρονο κόσμο, 

όπου η οικονομικti α/J.ηλεξάρτηση ι~ χει φτιiσει στο υψηλότερο ση

μείο στην ιοτορίιι. Π]; ανΟρωπότητας. "Ένα αναπόφευκτο ΊΙΠοπvο·ί

όν της κοινωνικής δι.αφιψοποίψrης είναι η κοινωνική επίγνωση, η 

ι.ιυτοσuvειδησία σχετικά με τις διαδικασίες της συλλογικής ζωtiς. 

Η διαφοροποfψn1 συνοδεύεται από ειδικές μορφές κοινωνικοΊ' 

εξαναγ~.ασμού, ενίσχυση της (J1Jμμ6ρφωm]ς με χρηματικά κίνη

τρα, ειδικοί επι.Οεωρητές που παρακολουθούν την απ6δοσι] μαr;, 

και άλλα. Ένα σωρ6 μηχανισμοί κοινωνικού ελέγχου, -χάτι που θΗ 

ι]ταν αδιανόητο σε μικρής κλίμακης αδιαφοροποίητες οικονομι

κές ιn1νθήκες. Αυτή ακριβι6ς η εμπειρία της οργηνικrίς αλληλεγ

γύης μάς δυσ-χολεύει. νη Ε[ιμηνεύσουμε τι::; προσπάθειες των αν

ΗvιiJπων στις πρωτόγονες κοινωνίες νΗ υπεvβούν τις αδυναμίε:; 

της κοινωνι.κJiς τους οργάνωσης. Χωρίς την ανCιγκη <.nψπλψ_>ωση; 

αιτήσεων εις τριπλούν, χωρίς ιίδειcς, διαβατήρια και αστυνομικ(i 

ηυτι)κίνητα εξοπλισμένα με ασύρματο, οι (iνθιΗοΠ<Jι των πρωτόγο

νων κοινωνιών πρι~πει. Χι.ιτιi κιiποιο τρόπο να δημιουργήσουν μω 

κοινωνία και να υποτCtξουν άνηytος και Ίυναίκες στα κανονιστικά 
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τους πρότυπα. Ελ . .πίζω να κατ<iφεuα: να δείξω γιατί έσφαλε ο Levl

Bruhl όταν συνέκρινε ένα τύπο σκέψης με κάποιον άλλο αντί να 

συγκuίνει κοινωνικούς θεσμούς. 

Επίσης, μπορούμε να δοι1μt: γιατί οι Χριστιανοί πιστοί, οι Μου

σουλμάνοι και οι. Rβραίοι δεν ταξινομούνται ως πρωτ6γονοι βάσει 

των πεποιθήσεών τους. Οί't'ε άλλωστε οι ΙνδοιΙΙ.στές, οι Βουδιστές 

ή οι Μορμόνοι. Είναι αλήΗεια. 6τι. οι πεποιθtiσεις τους υπαγορεύ

τηκαν απιi τα ερωτήματα του τύπου: «Γιατί συνέβη σε εμένα; Γιατί 

ηίψπ;)> και. τα λοιπά. Είναι αλήΗεια 6τι το σύμπαν του; είναι αν

θρωποκεντρικό και προσωπικό. Ενδεχομένως, οι Ορησκείες που 

συνεχίζουν σήμερα να θέτουν μεταφυσικ<i ζητιiματα θεωρούνται 

αν<ίJμαλοι θεσμοί. Διότι, όσοι δεν πιστεύουν, μπορούν κάλλιστα να 

μην ασχοληΟσύν με τέτοιου είδους ζητήματα. ΑυτιS, ιiμως, από μό·· 

νο τσυ δεν μετατρέπει αυτούς που πιστεύουν, σε νησίδες πρωτόγο

νου πολιτισμού που προβάλλουν σε έναν σύγχρονο κόσμο. Διότι, 

οι πεποιΟψπις τους έχουν διατυπωθεί και ξαναδιατυπωθεί με το 

πέρασμα κάθε αιιόνα και έχουν αποκοπεί από την κοινωνική ζιωΊ. 

Η ευρωπα"ίκή ιστορία της εκκλησιαστικ1iς απομάκρυνσης απ() την 

κοσμιΧή πολι.τικ1i και από τα διανοητικά κοσμικci ζητήματα προς 

πιο εξειδικευμένες Ορησκευτικές σφαίρες, είναι ουσιαστικά η 

ιστορία όλης αυτής της μετάβασης α:;τότο πρωτόγονο στο σι)γχu<nιο. 

Τέλος, Ηα πρέπει να επαναφέρουμε το ερcδτημα Ο''_.{[τικά με το 

αν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί ο 6uος «πρωτόγονο». Uλ.-τ:ίζω πως 

όχι. Ο όρο:; έχει οαφέ:; νόημα στην τέχνη και η πρωτ6γονη τc:χνη 

είναι οε()α<πή. Στην τεχνολογία, και πιf-tαν<")ν στην οικονομία, μπο

ρrί να βcει μια αποδεκτή οημασία. Ποια είναι η ένσταση (Πη δή

λωση 6τι ο πuωη)γονος πολιτισμός χαρακτηρίζπηι ηπ() μια προ

σωπικΊi, ανθρωποκεντρική, αδιαφοροποίητη κοσμοαντίληψη; Η 

μ('iνη αντίρρηση Οα μποιΗn'σε να είναι ότι ο όρο:; «πρωτ6γονος>) 
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έχει μια μειωτικ1Ί σημασία όταν αναφέρεται στις θρησκευτικές πε

ποιΟήσεις, την οποία δεν έχει όταν αναφέρεται στην τεχνολογία 

και την τέχνη. Αυτό μπορεί να ισχύει για χιiποι.ο κομμΛτι του ηγ

Ί λόφωνου κόσμου. 

Η ιδέα μιας πρωτιiγονης οικονομίας είναι ελαφριδς ρομαντι:..ο]. 

Είναι αλήθεια ότι στο υλικό και τεχ:vικό επίπεδο είμαστε ασύγΥ.ρι.

τα καλύτερα εφοδιασμένοι, κανείς όμως ειλικρινά δεν θα μπορού

οε να βασίσει μιη :τολιτισμική δι(iκριση πάνω σε καΟα:ρά υλικές 

βάσει;. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός της σχετικής φηδ

χειας και του πλο·ύτου των πολιτισμών αυτών. ΙΙ ιδέα της πρωτόγο

νης οι.κονομίας αφοu<i στη δω.χείρωη των ο.:γιι:Ηcδν και υπηuεσιι)Jν 

που γίνεται δίχως τη διαμεσολάβηση του χρήματος. Οι πρωτόγο

νοι, επομένως, πλεονεκτσύν συγκριτικά με μας αφού ανημετωπί

ζουν (ιμεσα την οικονομική πραγματικότητα, ενώ εμείς ενδέχπηι 

ανά πάσα στιγμ1i να ξεq:;ύγουμε από την πορεία μας λόγω της ::τερί

.πλοχης, α.πu<iβλεπτης και ανεξιiρπ]της συμπεριφορ(i; του χρήμα

τος. Με βάση αυτό το κριηiριο, όμως, εμείς πλεονεκτούμε σr. ό,τι 

αφορά στι1ν πνευματική οικονομία. Διότι, η σχέm1 του :;τρωτόγο

νΟ11 ~~~Ξ 1:0 εξuηερι.κ() πεuι.~<Χλλον του επιτυγχιiνεται με τη μεσολά

βηση δαιμόνων χαι φαντασμ{ιτων, των οποίων η συμπεριφορά εί

ναι :τερίπλοκη και απρόβλεπτη, ενώ εμείς αντιμετωπίζουμε το πε

ριβάλλον μας πιο απλ(i και ιiμΕση. Το τελευτα:ίο αυη) πλεονέκτη

μα το οφείλουμε στον πλοιiτο και την υλική πρόοδο που επέτρεψαν 

την πραγμητοποίηση ιiλλων εξελίξεων. Βciσει, επομένως, αυτής της 

λογικής, σε τελική ανάλυση το πρωτόγονο βρίσκεται σε μει.ονεκτι.

κή Οέση και στο οιιωνομιχό και στο :τνευματικό πεδίο. Αυτοί ::του 

νι.<ίιθ<η~ν τη hιπλ1i αυτή υπεuοχή του, δυσκολει)οντηι φuσικ(i να Ώ]V 

παινέψουν και πιθανόν αυτός να rίναι ο λόγος που προτιμιηlν νη 

μην ξεχωρίζουν καΟιiλου τον ::τρωτό'(ονο πολιτισμό. Οι ηπειοωτι-
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κοί Ευρωπαίοι δεν φαίνεται να έχουν τέτοια υπερευαισθησία. «Le 

primίtιf» (ο πρωτόγονος) τιμάται στις σελίδες των I~ccnhcιrd, Levi

Strauss, Ricoeur και Eliade. Το μι>νο συμπέρασμα που μπορώ να 

εξάγω είνιη ιiτι δεν διακατέχονται από κάποι.α: κρυφr] αίσθηση δι

κής τους υπεροχής και 6n δείχνουν έντονη εκτίμηση σε μορφFς πο

λιτισμού πέραν του δικού τους. 
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Εfνηι. ι)ει)ομένο, λοιπι)ν, 6τι η αταξία καταστρέφει την όποια δια

ταγμένη συνάρθρωση στοιχείων. παρέχει ωστόσο το υλικό αυτής 

της συνάρΟρωση;. Η τάξη συνεπάγεται τον πεuu:ψωμι)· α.π() ω.α τα 

πιθανά στοιχεία έχει γίνει μια περιορισμένη επιλογή και από όλες 

τις πιθανές σχέσεις έχει χρησιμοποιηΟεί ένα περιορισμένο μόνο 

σιJνολο. Η αταξία, κατ(i συνέπεια, είναι α:πεcιι6ιη.ιπη. Δεν εκφράζει 

ένα διαταγμένο σχήμα, α1J.ά η ικανότητά της να δημιουρΊεί σχ>j

ματα ή πρότυπα είναι απεριόριστη. 'tτσι εξηγείται και το γεγονός 

()τι. ενιδ επιδι.<ίJκουμε τη δημωυργία τάξης δεν καταδικάζουμε απλώς 

την αταξία. Αναγνωρίζουμε μεν ότι καταστρέφει τα υπάρχοντα 

σχήματα και πρότυπα, αλλci αναγνωρίζουμε και τη δυναμικτί της. 

Η αταξία συμβολίζει τόσο τον κίνδυνο όσο και τη δύναμη. 

Η τελετουργία αναγνωρίζει την ισχύ της αταξία;. Με την τελε

τουργία μπορούν νιt ανα:καλυφΗοιJν ικαν<)τητΕς και αλψ:Jειες. Στην 

αταξία του πνεύματος, στα όνειρα, στη λιποθυμία και το παραλ,i

ρημα, η τελετουργία αναμένεται να βρει δυνάμεις και αλήΟειες 

που η ιnJνειδητή πuοοπιiΗει,α δc:ν μποcεί να πι:ιοσεγγίυει.. Λυτοί 

που μπορούν ΊLα κάποιο διάστημα να εγκαταλείψουν τον ορθολο

'{ικ6 έλεγχο, αποκτσιiν κυριαρχι.κtl δύναμη κηι ειδικές Βεραπευτι

κι:ς δυνάμεις. Μr:ρικές φορt;, ο Λνδα.μάνος εγκαταλείπr.ιτην ομ(i

δα του και περιπλανιέται στο δάσος σαν τρελό:;. Όταν επιστρέψει 

ιπα λογικιi του και οτην α.νΗρ(iΙπινη κοινωνία, έχει aποχτήσει 
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υπε[Jφυοικ{ς Ηεuιι.πευτικέ; δυνάμεις (Radcliffe-Broνvnι 1933: 139). 

Πρόκειται για μια πολύ χοι.νή αντίληψη, που συναντάται σε πολλά 

μέρη. Ο Webster δίνει πολλά παραδείγματα στο κεφιiλαιο οχι-:τιχιi 

με τη Λημιmιργiα του Mriγov (Magic: Α sociological study). Σας 

παραπέμπω, επίσης, σn1 φυλή Ehanz της Κεντvικής Τανζανίας, 

<)που ένας ιιπ6 τους αναγνωρισμένους τρόπους να α::τοκτήσπ κα

νrίς μαγικές ι.καν6τητες είναι να χάσει τα λογιΛά του και να περι

πλανηθεί στη θαμν(Ι)δη σαβ(ινα. Η Virginia Adam, :;του έχει ερευ

νήοει τη φυλtl ιωτr], με πληροφόρησε ότι ο τελετουργικός κύΥ.λος 

κορυφ(δνεται με τις ετήσιες τελετουργίες της βροχt]ς. Αν δεν βρέ

ξει τη χρονικtl στιγμtl που το :περιμένουν. τι'iτε υποψΗiζονται ιiτι 

εμπλ{κπαι κιiποι.α μαγγανεία. l'ια να λυθούν τα μάγια, επιλέγουν 

κάποιον βραδύνοα και τον αφήνουν να περιφέρεται στο δάσος;. 

Και έτσι, Λ ατά τη διάρκεια της περιπλάνησής του στο δάσος, χ<ιJQί; 

ο ίδιο:; να το γνοψίζει. :tι.ιιτιωτρέφει το έργο του μαγγανευηΊ. 

Στο πλαίσιο αυτό)\' των δοξασι.ιίJν. το ιiν<ψΗ[ΙΟ παίζει δύο ση

μαντικούς ρόλους: αφενός έχουμε μια περιπλCηιηση στις διατα

ραγμένες πιψιοχές του μυαλού και αφετέρου μια περιπλάνηση πέ

ρα από τα όρια της κοινωνίας. Ο άνθρωπος εκείνος που επιοτρέ

φει ηπι) ης ο:πρ<iσιτες αυτές περιοχές, φέρνει μαζί του μια δύναμη 

που δεν είναι διαθέσιμη σ' εκείνους που Π<φέμειναν υπό τον έλεγ

χο του εαυτού και της κοινωνίας. 

Το τελεηη'LJΥικ<S αυτ6 παιχνίδι πάνω στις; έναρθρες και άναρ

θρες μορφές είναι σημαντικ6 γι,α την κατην6ηοη της μιαρότητα:;::. 

:::::την τελετουργία, η μορφ1] θεωρείται ότι διαθέτει τη δύναμη να δι

αιωνίζετ<η, t'-V<t.)Πηπ6χρονα είναι ευ(tλιιπη σε επιΟέσει:::;. Δυνάμεις 

αποδίδονται, όμως, και στην αμορq;ία., <iλλες Επικίνδυνες και άλ

λες ;.Ηχλέ;. Ι::ίδαμε με ποιον τρόπο τα βδελύΊματα στο Λευιτικι'iν 

αποτr.λ<.η)ν τη οκοτr:ιν(ί. αταξινι>μητ(:t οτοιχείο που δεν ταιριάζουν 
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στο πρότυπο του σύμπαντος. Είναι ασύμβατα τόσο με την αγιότητα 

ιiσο και με την ευλογία. AιrtιS το παιχνίδι με τη μορφή και την αμορ

φία είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο στις τελετουργίες της κοινωνίας. 

Καταρχάς, ας εξετάσουμε τις δοξασίες σχετικά με τα άτομα 

που βρίσκονται σε μια περιθοψιπκή καηiοταοη. Πρι'iκειται για τα 

άτομα εκείνα που κατά κάποιο τρόπο δεν συμπεριληφθήκαν στο 

σχεδιασμό της κοινωνίας, δεν έχουν Οέση πουθενά. Πιθανόν να 

μην διαπριiττουν τίποτα το ηθικ(i μ.Εμπη) κιι:ι παρ6λtχ αυτιi η Ηέση 

τους στην κοινωνία να παραμένει απροσδιόριστη. Ας πάρουμε, 

για παρciδειγμα, το αγέννητο παιδί. Η παρούσα κατάσταmΊ του εί

ναι διφορούμενη, το ίδιο και το μέλλον του, και αυτι) δι6τι κανείς 

δεν μπορεί να είναι σίγουρος οίtτε για το q;ύλο του, ούτε για το κα

τιi π6οο Αα επιβι(δσει απ6 τους κινδύνους τη; βρεφικ1Ίς ηλικίας. 

Έτσι, λοιπόν, συχνά το βρέφος αντιμετωπιΊ;εται συνάμα σαν εύ

Ηραυστο και επικίνδυνο. Οι Lele, θεωρούν ότι τόσο το αγέννητο 

βρέφος ι)σο και. η μητέρα του βιιίοκοvτc:tι σε διαρκή κίνδυνο, ταυ

τόχρονα όμως αποδίδουν στο αγέννητο παιδί μια ιδιότροπη κακία 

που το κuΗιιπιi επικίνδυνο για τους άλλου;. Όταν μια γυναίκα των 

Lele είναι έγκυο:;. φροντίζει να μην πληοι<iζει αρριΛιπους απιS qxS

βo μήπως η επαφ1i τους με το βρέφος που κουβαλάει στη μ1iτρα της 

πuοκαλ{οει την επιδείνωση του βήχα 1'j του πυρετού τους. 

Στους N)ιakynsa παρατηρείται μια παρ<_)μοι.α δοξασία. Πιοτε1J

ουν, δηλαδή, ότι μια έγκυος γυναίκα μειώνει τους σπόρους με τους 

οποίους έρχεται σε Επαφή, δι<Υτι το έμβρυο που κυοφορεί είναι 

αδηφάγο και τους αρπάζει. Δεν πρέπει να μιλάει σε <_)σους θερί

ζοι)ν ή πηρασχευάt.ουν μπύρα, αν προηγουμένως; δεν τελέσει μια 

τrλετουργιχή χπρονομίΗ κηλής θελήοεως που Ηα ανασtFίλει τον 

Λίνδυνο. Αναφέρονται στο έμβρυο, «με το ορθάνοιχτο στόμα» που 

ο:ρπιiζει την τι_Jοφή, εξηγι6ντας το γεγονό; βάσει του αναπόφευ-
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κτου πολ{μου ανάμεσα στο «σπόρο που βρίσκεται εντό:;» και ιπο 

(<σπόρο που βρίσκεται εκτός>>. 

Το παιδί στην κοιλιά .. είναι σαν μια μάγισσα. Θα καταστρέψει το φα
γητό σαν να χρησιμοποιούσε κακοποιά μάγια· η μπύρα χαλάει και 

απο"Ι.τά άσχημη γεύση, τα q;υτά δfν ανΓL"rτ(iσσοvται, το uίδΙ::QΟ του uι

δηρσυργσι! δεν δουλcύεται, το γάλα δεν είναι καλό. 

Λκ6μη και ο πατέρας; κινδυνεύει απ6 την εγκυμο(nJνη της γυναί

κας του, όταν βρίοκπαι σε π6λεμο ή για κυνήγι (Wilson: 138-9). 

Ο T"evy-Rruhl παρατήρησε ότι η έμμηνος ρύση οωΗιi>ς και η 

αποβολ1i, αντιμετωπίζονται μερικι:-:ς ψψ{ς με τον ίδιο τρόπο. Οι 

Maori Ηεuψούν το αίμα της εμμηνορρυσίας σαν παραλίγο άνΟρω

πο. Πιστεύουν πcδς αν δεν είχε υπάρξει αιμορρο:γία, το αίμα θα εί

χε γίνει άνθρωπος, έτσι βι_>ίσκππι. οτην ανέφικτη κατάσταση εν6;; 

νεκρού που ποτ{ δεν έζησε. Ο Levy-Bωhl παρέθεσε μια κοιντ] δο

ξασία σύμφισνα με την οποία το πρόωρα γεννημι:-:νο !)ρέφος έχει 

πνεύμα κακόβουλο και επικίνδυνο για τους ζωντανούς (: 390-6). 

Δεν γενίκt-:υσε ωστόσο την ύπαρξη του κινδύνου σε κω·)ε πΕριftω

ριακή κατάσταση. Ο Van CJenncp, 6μως, που διέθετε περισσότερη 

κοινωνιολογική δι6ραση, φαντάσrηκε την κοινωνία ως ένα σπίτι με 

δωμ<iτι.α και διαδρόμους όπου το πέρασμα απ6 τ(> {ν< Ι διιηιciτιο στο 

άλλο είναι επικίνδυνο. Ο κίνδυνος ι:-<λ.λοχπ~ει στις μεταβατικές κα

ταστάσειςγια τον ο:πλό λόγο ότι η μετάβαση δεν είναι ούτε η προη

γοιJμενη κατ{ωταση, ούτε η επόμενη· είναι ακαft6οι.στη. Το {ιτομο 

που πρέπει να :τεριiοει. (tπ<) τη μία κατάσταση στην 6λλη κινδυ

νεύει. και. ωτοτ.r.λrί κίνδυνο για τους άλλους. Ο κίνδυνο:; ελfγχπαι 

α::τ6 την τελετουργία, η οποία ακvιι~({)ς τον δι.ηχωρίζει για ένα διCι

στημα απ6 την Π(tλι.<:i -τ:ο1! κατάσταση και στη συνέχεια τον εισάγει 

δημ6οιΗ στη νέα του κατάιπαση. ~Οχ ι μόνο η ίδιιι. η μπιi[)αοη είναι 
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επικίνδυνη, αλλά και οι τελετές αποχωρισμού αποτελούν την πιο 

επικίνδυνη φάση της ι5λης τελετουργικής διαδικασίας. Συχνά, δια

βάζουμε για αγ6ρια που πεΟαίνουν σε τελετές μύησης 1i για μητέ

ρες και αδερφές που προειδοποιούνται για την ασψiλεια των ηγο

ριcίιν τους, ·ή ιSτι στο παι:ιελΟόν συνήΟιζαν να πεΟαίνουν από κακου

χίες, τοιSμο 1i υπε[Jψυσικές τιμωρίες για τις πράξπς τους. Στη συνέ
χεια, ακι>λουθούν σε πιο 1Ίρεμ(> τόνο οι περιγραφές των πραγματι

Κ(ίιν τελετουργιών που είναι τόιπ> ασφαλείς, που οι απt-:ιλές για εν

δεχόμt-:νους κινδιJνου;; μοιΔζουν με ",{ορο"ίδία (Vansina, 1955). Εί

ναι βέβαιο, ωστόσο, 6τι οι επινοημένοι αυτοί κίνδυνοι εκφράζουν 

κάτι σημαντικ6 όσον αφορά στη μt-:Ηοριακή κατάσταση. Ο ισχυρι

σμός ότι τα αγόρια tJέτουν σε κίνδυνο τις ίδιες τους τις ζωές. ιJημαί

νει ακριβ(δς ιSτι το γεγονός ότι ~)γαίνουν από την τυπικtl δομή και 

εισέρχονται σε μια μεθιψιακή κατciσταση τοιJς εκθέτει. οε δυνά

μεις ικανές να τα οκοτώσει ·Jl να τα ανδψδσει. Το tJέμα του θανά
του και της cιναγέννψn1ς έχει βι:-:βαια άλλες συμβολικές λειτοιψ

γίες: οι με μυημένοι πέθαιναν στην πιιλιά τους ζωή για να ξαναγεν

νηΘούν στη νέα. 'Ολο το φάσμη των ιδε(ίΙν που αφο[Jούν στη μιαρό

τητα και τον εξαγνισμι.5 χρησιμοποιαύνται για να τονίοουν τη βα

ρύτητα του γεγον()τος και τη δύναμη της τελετουι:ιγίας να ξαναδη

μιουργεί τον άνθρωπο. Όλα αυτ(i είναι ξt-:κ60αρα. 

Κατά τη δι(iρχεια της μεΟορι.ακής κατάστασης, που χωρίζει τον 

τελετουι:ιγικό θάνατο από την τελπουργική αναγέννηση, οι. νεόφυ

τοι βρίσκονται προσωvινά αποκλεισμένοι. Κατά τη διάρκεια της 

τελrτοιψγίας δεν έχουν θ{οη στην κοινωνία. Ενίοτε πηγηίνουν να 

ζιiσουν μ.ηκριά, εκτ6ς κοινωνία;. Ενίοτε μένουν αρκετά κανιά, 

ιδστε να πραγμαtοποι.οιJνται ε:;ταrρfς αν{φ.εοα στα πλ1iρη κοινωνι

κά {ιτομη και τους απον.λr.ιομένους. Στην περίπτωση α:υηi, αυμπε

['tψέρνονται σαν επι"..ι:ίνδυνοι r.γχληματίες. 'Lχουν το ελεύθΕ['Ο να 
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στήνουν ενέδρες, να κλέβουν, να βιάζουν. Λυτή η συμπεριφορά 

μπορεί και να t(nις επιβάλλεται. Η αντικοινωνική (nψ.περιφορά 

αποτελεί την έκφραση της περιθωριακής τους κατάστασης (Wcb

stcr, Ί 908 κεφάλαιο ΠΙ). Το να έχει βρεΗ~-:ί κάποιος στο ΠΕ(Ιι.θιδριο 

σημαίνει ότι c:χει έρθει σε επαφή 'ι ε τον κίνδυνο, με μια πηγή δύνα

μης. Η αντιμετι&τιση των μυημένων που βγαίνουν από την απομό

νωοη σάμπω; να ήταν οι ίδιοι φορτωμένοι με δύναμη, Ηερμοί και 

επικίνδυνοι και, να χρειάζονται απομόνωση και χv6νο για να συ

νέλΟουν, συνάδει με τις ι.δfες περί μορφής και αμορφίας. Η μι.αρ6-

τητα. η ανηθικ6τητα και η παρανομία σχετίζονται συμβολικά με τις 

τελετές απομ6νωσης, όπως και με άλλες τελετουργικές εκφράσεις 

της :καηΧιπασής τους. Δεν πρέπει, επομ1-:νως, να κατηγο(_)ούνται 

γι.α ανάρμοστη ουμπεριφορά. όπω:;: σιψβαίνει και με το έμβρυο 

στη μήτρα, το οποίο δεν μ:rι:ορεί να κατηγορηΘεί για την κακία κα:ι 

τη λαιμαργία του. 

Φαίνεται ()τι αν κάποιος δεν έχει καμία Οέση ιπο κοινωνικό 

σύστημα χαι είναι, ως εκ τούτου, περιΟωριακό ον, οι άλλοι ε(ναι 

εκε(νοι. που πρέπει να προφυλαχUούν απδτον κίνδυνο. Ο ίδιος δεν 

είναι σε Οέση να κάνει κάτι ό<Ηη1 αφορά σtl']ν ανι[)μαλη κατάστασή 

του. ~Ετυι, περίπου, αντι.μετω:τίζουμε και εμείς οι ίδιοι τους περι

Ηωιηακοι!ς αν0ρfδπους σε κοσμι· .. αΧ και όχι τελετουργικά συμφρα

ζόμενα. 2:την κοινωνία μας, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι επι

μελσύνται τους :;τρ([Jην φυλακισμένους, κιiνουν λόγο για n1 δυσκο

λία που αντιμεηι)πιΊ;ουν με την επανt'νταξη και την τοποθέτηmi τους 

σε μια <Παθειηi εργασία, μία δυσκολία η οποία απορρέει απ<> τη 

στ(ωη της }Ι,Οινωνfης γrνικά. Ί2να; fΧνθρωπος που tlταν ι'<πω και 

για μικρό χρονιχό δι6στημα {<μt\Κι», τοποΟετείται μι'ίνιμα «έ~ω>) 

από το ;.ωνονιχό χοινωνικ<5 σύστημα. Δίχως μια τελετουργfη ι:πα

νfνταξης, μέσω της οποίας να του πι:φαχωρηθεί οuιιπιχci μία νέα 
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Ο{ση, παραμένει ατο περιθώριο. μαζί με άλλους που έχουν, επί

οη:;, χρεωΑεί με αναξιοπιστία, ανικαν6τητα μάθψn1ς, καθ<δς και 

με 6λε:; τις μη αποδεκτές Υ.οινωνικ~ς συμπr.ριφορές. Το ίδιο ισχύει 

και για ιiτομα ποu εισιlχθηοαν σε ιδρύματα θεραπείας ψυχικ<δν 

ν<>σων. ~σσο παραμένουν σ:τίτι τους, η ιδu:Jτυπη mψ.περιφΟQ(i τους: 

είναι αποδεκτή. Από τη στιγμή, όμως, που ταξινομηθσύν επιmiμως 

ως ανώμαλοι, η ίδια ακριβcός συμπεριφορά θεωρείται ανυ:π.6φορη. 

Σ1Jμφωνα με μια καναδικ1Ί μελέτη που πρηγματοποιήΟηκε το 1951, 

για την αλλαγή του τρόπου αντιμετJηησης των ατόμων που πιΧω 

σχουν απ6 ψυχικές νόσους. υπάρχει ένα όριο ανεκτικότητας απέ~ 

ναντι στους ανΑρι6πους αυτούς, το οποίο επηρεάζπαι από την ει

σαγωγ1i τους σε ψυχιατρικδ ίδρυμα. Εάν κάποιος δεν ~::χει βρεθεί 

ποτέ εκτ6ς κοινωνίο.:ς, σ' αυτ1Ίν την περι.Ηωριακή κατάσταω1, τότε 
η οποιαδήποτε εκκε:ντρι.κότητά του γίνεται ει:1κολα αποδεκτή ιι:πό 

τους γείτονές του. Μία συμπεριφορά, για παράhειγμα, η οποία θα 

χι:φαχτηριζιiταν άμεσα ως παθολογική από έναν ψυχολόγο, ιπην 

περίπτωση πσυ το άτομο εξακολουθεί να βρίσκεται εντιSς της κοι

νωνίας, πντιμετωπi"ζεται σαν «απλώς μια ιδιαιτερι.Sτητα», ·...ι:άτι που 

«θα το ξεπειΗiσει7> ή στ;η λογικJi του: «η Κ<Jινωνία μας απαρτίζεται 

από κάΗε λογής (:tνΟρώπους)>. Από n1 στιγμή 6μως που κάποιος ει

οαχθεί σε ψυχιατρική κλινική, η ανεκτι.κιiτητα α:ιπti παύει να υφί

στατο.:ι. ΙΙ ίδια συμπεριφορά που μέχρι τότε Οεωρείτο φυσιολογι

κή, σr ω1μείο που οι απόψπς τού ψυχολόγου νη αντιμετιωτί'ζοντιη 

με εχθρότητα, στη mJνέχεια κuίνεται ως ιtνcδμαλη (6πως αναφέρει 

ο Cumming). Έτσι, οι κοινωνικοί λειτουι:ιγοί στην :τροσπάΗεια 

επανένηιξης των Π(.)<ύην ασΗενυJν αντιμετωπίζιηJν τα ίbω ακριβιί1ς 

πι:ιοβλt]ματΗ με εκείν<t των οργ<tνώσεων ηn]ριξης αποφυλ<αισμέ
νων. Το γεγον6ς 6τι αυτι~ς οι χοινr~ς παραδοχ~ς για του; τι:ριJ)ην φu

λuκισμ[νου; και ψυχασθενείς αυτοεπιβεβαι<[Νοντιιι, hεν είναι 
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οχετικό με το Ηέμα μα;. Μεγαλύτερο ενδιαφέQον παρουσι<iζει το 

γεγονός 6τι η περιΟωριοποίηση προκαλε( παντού και. πάντα τις 

ίδιες αντιδράσεις, και ότι αυτές αναπαρίστανται σκοπίμως στις με

θοριακές τελετουργίες. 

lΊ.α. να σχεδιάσουμε ένα χάρτη των δυνάμεων και των κινδύνων 

εν6ς πρωτόγονου σύμπαντος, Ηα ::τρέπει να λ<i~ουμε ιδιαίτερα υπ' 

όψη τη σχέ<nl ανάμεσα οτι.ς ι.δέες της μορφής και της αμορφίας. 

Πολλές ι.δέες που αφορσύν στις δυν<J:μεις βασίζονται οτην αντίλη

ψη ότι η κοινωνfα αποτελεί μία (nJνέχεια μορφιδν οι οποίες αντι.::τα

ρατίθεντιη σι;ην περιβciλλουσα αμορφία. Οι μορφές ενι:-:χουν μία 

δύνιι.μη, όπως μία ιiλλη δύναμη ενέχουν οι αδιαμιSρφωτε:; περιοχές, 

τα. περιθc6ρια, οι συγκεχυμένες γραμμέ:; και οι περιοχές Πέ(Η.l από 

τα εξωτερικά όρια. tciv η μιαρότητα συνιιπά μια ιδιαίτερη κατηγο

ρία κινδύνου, χρειαζόμαστε μίιι: λεπτομερή καταγραφtl όλων των 

πιθανών πηγιόν δύναμης ΠQΟΚΕψένου να jiQούμε τη Οέοη που χα

τέχει cπο σύμπαν των κινδύνων. l:' ι:-:ναν πρωτόγονο πολιτισμό τα 

φυοι.ιι;ά αίτια της κακοτυχία; δεν είναι τόσο σημαντικά όσο η προ

σωπική παρ[μβαση που την προκαλεί. Τ π αποτελέσματα είναι τα 

ίδια ανιi τον κόσμο: η ξηρασία είνηι. ξηρασία, η πείνα πείνα· η επι

hημία, η παιδική εργασία, η αναπηρία- οι. πc:ρισσότερες από αυ

τές τις εμπειρίες είναι κοινές. Ο xciHε πολιτισμός, <iμως, γνωρίζει 

ένα ξεχωριστό σύνολο νόμων που διέπει τον τι_Jι)πο που επέι_Jχο

ντα.ι αυτές οι :καταστροφές. Οι βασικοί δεσμοί μεταξύ ατιJμων και 

συμφοQιι')ν cίναι προσωπικοί δεσμοί. 'Rτσι, για να καταγράφουμε 

τις δυνάμεις του πρωτόγονου σιJμ::ταντος, Οα πρι:-~πει να ταξινομή

σουμε όλα τιt είδη προσιι>πικής παρέμβωrης στιςτύχεςηι)ν άλλων. 

Οι πνευματικές hυνάμεις, τις οποίες μπορεί νη απcλευθερώσπ 

η ανθρο)πινη δριiση, διαιροlJνται πάνω κάτω σr δύο καπηιορίr:ς

σε εσωτεuικές και εξωτερικές. Οι πuιι'rπς κατοικσύν μέσα στην 
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ψυχή του δρώντος υποκει.μiνου, όπως για παράδειγμα το κακό μά

τι, η μαγγανεία, το χάρισμα της ενιJρασης και η ;τροφητεία. Οι δειJ

τερες αποτελούν εξωτεvικά σύμβολα, τα οποία το δρων υποκείμε

νο ;τρέπει να επεξεργαστεί συνειδητά: ξόρκιη, ευλογίες, κατιiρες, 

φυλαχτά, επωδές και επικλήσεις. Για την απελευθέρωση των πνευ

ματικιδν αυτών δυνάμεων απαιτείται δρCωη. 

Αυτή η διιiκριση μεταξ·ύ εσωτερικών και εξωτερικο)ν πηγών 

δύναμης συνδέεται συχνά με μία άλλη διάκριση. αυτtl μεταξύ της 

ελεγχόμενης και της μη ελεγχόμενης δύναμη;. Σύμφωνα ΙΗό ευρέως 

διαδεδομένες δοξασίες, οι εσωτΕρικές ι.μυχικr:ς δυνάμεις δεν ενεQ

γοποιιηJνται απαραίτητα από την πρ6Ηεση του L'ποχειμένου. Εν

δέχεται να ιtγνοεί πλήρως ι)τι τις διαθέτει ή tiτι είναι ενεργοποιη

μι:-\ιες. Οι δοξασίες αυτές ποικίλλουν από πολιτι.σμ6 σε ;τολιτισμ6. 

II Ιωάννα της Λορένης, για παράδειγμα δεν γνι6ριζε Π<iτε οι φω

νές της θα της μιλούσαν, ούτε μπορούσε να τις καλέσει κατιi βού

ληση, συχνά ξα.φνιαζ6ταν από αυτιi που της υπαγ6ι_Jευαν, καθιδς 

και από τα γεγονότα που προκαλούσε η υπακοtl της σ' αυτές. Οι 

Azande πιστεύουν ότι ο μαγγανειrτής δεν γνωρίζει απαραίτητα 6τι 

οι μαγγανείες του βuίσκονται σε εξέλιξη, αν όμως ειδο:rτοιηθε( 

μπορεί να ελ}:γξει, εν μέρει τουλάχιστον, τις ενέργειες τής κακό

βουλης μαγείας του. 

Αντίθετα, ο μάγος δεν μπορεί να εκφέρει μια μαγική επωδ6 

κατά λάθος καθώς η σαφής πρόΟεση αποτελr_ί προϋπόθεοη του 

αποτελέσματος. Η κιι.τάρα του πατέι_Jα χρειάζεται να απαγγελθεί, 

συν1iθως, για να έχει α::τοη:λεσμα. 

Ιlού, λοιπ<)ν, υπεισέρχεται η μιαρότητα στην ο:ντίθεση αυτή με

ταξύ μη ελεγχόμενης και ελε•ιχόμενης δύναμης. μεταξύ ψυχής :και 

συμβόλου; '()πως το αντιλημβciνομαι, η μι.ιφ6τητα ανήκει σε μια 

εντελιός διαφορετι·...ιt] κατηγορία κινδιiνου και δεν έχει καμία οχέ-
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ση με τις διακρίσεις μεταξιΊ εκούσιας, ακούσιας, εσωτερικής και 

εξιt.>τερικής δύναμης. Η μιαρι'Jn1τα πρέπει να προσδιορισθεί χατά 
διαφορετικό τρι>πο. 

Κατιι:ρχάς, συνεχίζοντας την Χαtαγραφή των πνευμο:τικιδν δυ
νάμεων, μποροιJμε να τις κατατάξουμε και σύμιρωνα με την κοινω
νική θέιn1 εκείνων που κινδυνεύιJυν και. εκείνων απι) τους οποίους 
απορρc:rι ο κίνδυνος. Κάποιες δυνάμεις ασκούντιιι στο 6νομα της 

κοινωνικής δομής: προιπατει1συν την κοινωνία από τους κακοποι

ΟΊ); θέτοντάς τους σε χινδ·ιJνους. Η χρήση τους πρc:πει να γίνεται 
αποδεκni απι) όλους τους καλι)βουλους ανθρα)πους. Άλλες πάλι 
δυνιiμεις θεωροι~νται επικίνδυνες για την κοινωνία και η χρψτη 
τους αποδω-:ιμάζεται· όσ(Jι τι; χρησιμοποιω)ν θεωρούνται κακο
ποιά οτοιχεία., τα θύματ(i τους είναι αθcόα και ι'Jλοι οι καλόβουλοι 
άνΗρωποι. προοπαθο1Jν να τους καταδιtι)ξουν. Aυn'j είναι η πεuί
πτωση των κωtόβουλων μciγων και μαγγανευτών. Πρό;..cr.ιται για 

τ11ν παλιά διάκριση μεταξύ της λευκ1iς και της μαύρη; μαγεία;. 
Είναι, άραγε, οι δύο αυτές κατατάξεις τελείως αούνδετι::ς μετα

ξΊJ τους; Στο οημε{ο αυτό προη:ίνω, οπό τύπο υποθέσεως. έναν κά
ποιον συσ-χετισμ6: όπου το κοινωνικό σιJιrτημα ρητά ιιναγνωρίζει 

θέσεις εξουσίιι.ς, αυτοί που κατέχουν τις θέιπις ε{ναι προικισμ{νοι 
με μια πνευματική δύναμη, ελεγχόμενη, σι1νειδητή, εξιι~tερική και 

αποδεκττ]- δυν(iμεις ευλογίας ή κιιτάρας. 'Οπου το κοινωνικό σι1-
στημα απαιτεί από τα άτομα να έχουν fJιφορούμενοιις, άuα επικιν
fJύνοος ρόλους, στο: άτομα αυηi αποδίδοντιι:ι μη ελεγχι>μενες, aσυ
νείδητες, επι;..cίνδυνες και μη αποδεκτές δυν6.ιπ.ις, ()πως η μαγγα
νεία και το κακό μιiτι. 

Με άλλιχ λόγια, όταν το κιΗνωνικό σίΙιrtημα είναι (Jωστ6 διαρ
θρωμένο, αναμένω να βρω διαη:ταγμένrς δυνάμεις που παραχω
ρούντυ.ι cπα οημεία εξουσίας 6ταν το κοινωνιχ(i σύστημα δηι εί-
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ναι χαλά διαρθρωμένο, αναμένω ν(t βuω άναρΟuες δυνάμεις που 

παραχωρούνται σ' αυτούς που αποτελούν τ11ν πηγή της αταξία;. 

Ισχυρίζομαι, δηλαδή, <iτι η αντίθεm1 μεταξύ της μορφ1jς και της πε

ριβάλλουσας aταξίας εξηγεί την κατανομή τιι_)ν συμβολικών και 

ψυχικιΛν δυνάμεων: ο εξωτεριχός συμβολισμός στηρίζει τις ρητές 

χοινωνικές δομές και. οι εσωτερικές, αδιαμόρφωτες ψυχικές δυνά

μεις την απειλούν εξαιτίας της έλλειψης δι)μής. 

Αυτ6ς ο συσχετισμός ομολογουμένως δύσκολα αποδεικνύεται. 

Καταρχάς, είναι δύσκολο να είναι χανείς ακριβής όσον αφορά 

στις συγκεκριμένες κοινωνικές δομές. Βέβαια, οι άνθuωπι)ι. c:χ()υν 

συνείδηση της κοινωνικής δομή:;. bλέγχουν τις πράξεις τους σύμ

φωνα με τις συμμετρίες και τις ιr.ραuχίεςτης χοινωνικtlς δομής και 

αγωνίζονται διαρκώς να επιβάλλουν την άπο1t1ή τους για τη δομή 

στους άλλους δριίηtτες της ιr-..ιηνής. Αυττ] η κοινωνική συνείδηση 

έχει τόσο επιτυχιδς τεκμηριωθεί απι> τον (Jot"t"man ι()(ΠΕ δεν υπάρ

χπ αν(iγ"..ιη να ασχοληΟούμε περαιτέρω. Δεν υπάρχει ρσύχο. φα

~tητό ή αντικείμενο πρακτικ1iς χuήσης που να μην ε:.τιστρατεύουμε 

ως Οεατρικό εξάρτημα για να δραματοποι1iσουμε τον τuιiπο με τον 

ο:τοίο θc~λουμε νη παρουσιάσουμε τους ρόλους μας και τη σκηνή 

tην οποία παίζουμε. Ό,τι κάνουμε είν(Η σημηντικό. τίποτε δεν 

υπάρχει δίχως το συνειδητό, συμβολικό φορτίο του. Επιπλ{ον, τί

ποτα δεν χ(iνεται οτο α·...rροατήριο. Ο Goffman χρησιμοποιεί τη 

δραματουργικ·Ιi δομtl και τη διάκριση μεταξύ ηΗιJποιιίJν χαι αχρο

ητηuίου, σκηνής και παρασκηνίου, προκειμένου να :;ταρι'iσχει ένη 

πλαίσιο για την ανάλυση των καΗημερινιδν καταστάσεων. Μια άλ

λη αξία της αναλο-ιίας αυτής με το θέατuο είναι ι)τιη δuαματουργι

χή δομή (tναπτιiσσεται μέσα σε χρονικές ενόη1τες, έχει δηλαδ·ή 

αρχή) χορύφωση χαι τ[λος. Για το λι)γο αυτιS ο 'lΊιrnei θειδρησε 

χρήσιμο να εισαγάγει την ιδέα του χοινωνιχοι~ δψiμα.τι)ς προκει-
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μένου να περιγράψει δέσμες ιruμπεριφορά; που όλοι αναγνωρί

ζουν ότι mJνιστούν διακριτές χρονικές ενότητες (1957). Είμαι βέ
βαιη ότι οι κοινωνιολόγοι δεν έχουν ακόμα τελειιδσει με την ιδέα 

του δράματος ως απεικόνιση της κοινωνικής δομ·ής, ωστδσο .• για το 
δικό μου ιrιtοπό αρκεί η διευκρίνιση ότι με τον όρο «κοινωνική δο
μψ> δεν αναφέρομαι tnJνήθως οε μια συνολικ·ή δομή, η οποία περι
λαμιiάνει συνεχώς και. πλtlρως το σύνολο της κοινωνίας. Αναφέρο
μαι σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου το κάθε δ[Ιων υποκείμε

νο έχει συνείδηση του βαθμσύ r:νσωμ(iτωσής του σε μια ολότητu. 

Στις καταοτάσεις αυτές είναι σάμπως να ϊΗνσύνται ηε σχέση με 

τους άλλους, σύμφωνα με καΟοuισμένα πρότυπα συμπεριφοράς 

και σtiμπως να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικά πρtiτυπα πιΟα

νtΔν σχέσεων. ΙΙ αίσθηση που έχουν 6σον αφορά σrη μορφti, ο:παι
τεί εκ μέρουςτι)υς μια ουγκεκριμένη συμ:;τ;εριφοριί, τους επιτρέπει 

να ικανοποιήσουν κιίποιες επιθυμίες τους και να παραμερίσουν 
Κ<ίποιες tίλλες. 

Κ6θε τοπική. προοωπική ιiπσψη για ολόκληρο το κοινωνικ(J 
σύιπημα δεν συμπίπτει απα(_)αίτητα μι:: την άποψη του κοινωνιιJλ6-

γου. Ενίοτε, στη συνέχεια του βι~λίου, αναφερόμενη στην κοινω

νική δομfi, Ηα εννο{δ ουσιαιπι1tά τα βασικά χαρακτηριστικά, τις 
συγγενικές ομάδες και την ιεραρχία των ομ(:ί(i)ων καταγωγής, ή των 

αρχηγιιiJν και τι; καταηiξειςτων περιφερι-:ιών, καΗ<δς και ιπις σχέ

σεις μεταξ·ύ Βασιλείης και υπηκόων. Ενίοτε Οα αναφέρομαι σε μι

κρές υπο-δομές, οι οποίες σαν Λινέζικο κουτί περικλείουν <ί.λλες_, 
που σομπληριiJνουν το οκελετό της κύριας δομής. Φαίνεται ότι τα 

άτομα. υπ<:S κατ(ιλληλrς συνΗήκες, έχουν συναίσθηση 6λων αυτιiηι 
των δομcδν καΟcίJς και Ώ]ς ανάλογης σημασίης τους. Δεν έχουν 6λοι. 
βέβαω:, η1ν ίδι.α άποψη σχετικfί με το ποιο συγΥ.:εκριμένο επίπεδο 

της δο~η]; ιι:ναλογεί σε μια δεδομένη στιγμή. Γνωρ~ουν 6τι υπ(iρ-
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χει ένα πρόβλημα επικοινωνίας, το οποίο πρέπει να. ξεπεραστεί αν 

είναι να υπάρξει κοινωνία. Με την τελετουργία. το λόγο και. τις 

χειρονομίες, προσπα.Ησύν συνεχώς να ειιφρίωο11V μια άποψη σχε

τικιi με το πως πρέπει να είναι η κοινωνικ1i δομή και να ιnηιψωνή

σουν πάνω στο σημείο αυτό. Και όλη αυτή η α.:π:6δοση κινδύνων και 

ι-:ξουσιών αποτελεί μέρος ιωτr}ς της προσπάθειας γιο.: επικοινωνία 

και, πωμένως, για δημιουργία κοινωνικών μορφών. 

Η ιδέα 6τι μπορεί να υπάρχει μία ιη,ο·ι:έτιση μεταξύ της ρητής 

εξουσίας Υ.αι της ελεγχ6μενης πνευματικ1lς δύναμης, μου δημιουρ

γήθηκε για πρώtη φορά με αφορμή ένα άρθρο του I..,each, οτο 

H.eιhίnking Anthropology. Αναπτύσσοντας, ι)μως, αυτήν την ιδέα, 

ακολοιJΟησα διαφορετικt) χιι:τεύΟυνση. Σύμφωνα με το Lcach, η 

ελεγχόμενη κιι..κιiβουλη δύναμη αποη-:μετα:ι συνtlθως σε συγκεκιη

μένα ΟΊ]μεία-κλειδιά του συσnΊματος εξουσίας, ενιίJ αντίθετα η 

αχοι)<rιο.: κακόβουλη δύναμη κα.uαδωtεί υποτίθεται στι; λιγ<iτερο 

σαφείς, χαλαρcί διηρΟρωμένες περιοχές της ίδιας χοινωνίας. Τον 

απασχολούσε κυρίως η αντίΗεση δύο ειδ(δν πνευματικτίς δύναμης 

που χρησιμοποιείτο σε δύο παράλληλε; και aντιθετικές μετα:ξlJ τσυς 

κοινωνικές κατα<.Π<iσι-:ις. Θεωρούσε κάποιF.ς κοινωνίες ως σύνολα 

rσωτεuικά δομημένων mtστημ<iτων που αλληλεπιδριηJν μεταξ·ύ 

τους. Οι άνθuω:τοι που ζουν σ' ένα τέτοιο σύστημα έχουν σαφή <ΠJ

νείδηml της δομής -τ;ου. Τα: σημεία κλειδιά το1' ουοτήματος υποστη

ρίζοντηι o.::τti tτ]ν πίστη σε ελεγχ6μενες μορφές δύναμης που απο

δίδονται στις e~:οεις ελέγχου. Για παρ6δι-:ιγμα, οι Αρχηγοί των 

Nyiikusa μπορούν να επι.τεΗούν στους aντιπάλους τους μέσω ενός 

είbους χcιχ()βουλης μαγείας που rξαπολύει aόρατους πιJΑωνες να 

τους κυνηγήσουν. Στην πατρογραμμική Υ.:οι.νωνία. των Tallensi. ο 

πατέvος ενός άντρα έχει το ι).εγχ6μενο διχαίωμα νct επι:καλεστεί 

την προγονική διjνημη εναντίον του, και στη μητρογραμμιιtή κοι-
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νωνία των Trobriand, ο αδερφc5ς της μητέρας πιστεύπαι ότι στηρί

ζει την εξουσία του με συνειδητά ελεγχόμενες επωδές και μαγικci. 
Είναι σάμ;τ;ως οι θέσεις εξουσίας να είναι συνδεδεμένες με διακό
πτες, τους οποίους μπορούν να χειριοτούν ~HJvoν οι κάτοχοι αυτών 

των θέσεων προκειμένου να παρ(iσχουν ενεργειακή ισχύ σε ολό
κληρο το σύστημα. 

Αυη) θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε με ντυρκεμικούς 
όρους. Οι Ορησκευτικές πεποιθψπ:ις εκφράζουνn1ν αυτοσυνειδη
σία της κοιvωνίης. Στην κοινωνικti δομti αποδίδονται κυρωτικές 

δυνάμεις, σι οποίες εξασψιλ(ζουν n1 διαι(δνισή της. Αι,τό είναι 
σχετικά ξεκάθαρο. Θα ήΗελα ωοτόσο να προσθέσω ότι σ' αυτούς 

που κατέχουν Ηέσει; στο ρηηS κομμciτι της δομής, αποδίδοντηι συ

νειδητές ελεγχόμενες δυνάμεις, σε αντίθεση με εκt:ίνουςτων οποί
ων ο ρόλος είναι λιγότεριι ρητός, στους οποίοιJς αποδίδονται ασι'
νείδητες και μη ελεγχιJμενες δυνάμεις, που απειλούν εκείνους που 

βρίσκονται σε σαφέιπερα καθορισμένες θέσεις. Το πρ(iιτο παu(i
δειγμα του I.each είναι η περίπτωση της συζι~γου στους Kacl1in. 

Συνδέοντας δύο ι.σχυt_Jές ομ6:δες, αυτή του συζύγου της κηι αυτή 
του αδερφοι! τη;. η σύζυγος κατέχει ένα διαμεσολαβητικό ρω.ο 
μηαξύ διJο δομιiιν και θεωρείται μη συνειδητός, ακούσιος φορέας 
της μαγγανείας. Ομοίως, ο πατέρας στις μητρογuαμμικές κοινω

νίες των Trobl'iand και των Ashi::inti και ο αδεuφός της μητέuας 
σrις πατuογραμμικές κοινωνίες των Tίkopia και των Talen~ί, θεω

ι:ιείται ιrκούσια πηγή :{Ι.νδύνιηJ. ·ο λα τα παι:ια::τάνω πρόσι1ιπα κατέ
χουν μια κιινονική θέση ιπη συνολική χοινωνία. Απ6 τη σιωπιά. 

όμως, ενι)ς εσωτερικιΗ! υποουστήμητος στο οποίο δεν ωπiκουν, 
αλλά μέσα στο οποίο ;τ;ρέπει. να λειτουργιίοουν, είναι παurίσαr.τιιι. 
Δεν rίναι lJποπτοι ιnο δικ6του; σύστημα και ενbέχετιιι να χειι:ιίζο
νται τις εκούοι.rς δυν(iμεις; γι η λογαuιασμι) του. Είναι :ιτιΗα.νόν η 
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ακούοια κακόβουλη δύναμή τους να μην ενεργοποιηθεί ποτέ. 

Μπορεί να παυημένει σε λανθάνουσα μιψιrηl καΟώς ζουν 111 ζωή 

του:; ειρηνικά σε κάποια γιΩνι(i του υποσυσniματος πιηJ είναι και η 

κανονική τους Οέση, και στην οποία ωστόσο είναι παρείσα)Ι.τοι. 

Lη1ν πράξη, όμως. ο ι:ιιJλος αυτός δύσκολα παίζπηι με ψυχραιμία. 

Αν κάτι πάει στραβά, αν νιf(}οουν Uuμό ή θλί·ψη, τότε η διττή τους 

αφοσίωση, καΟώς και η διφορούμενη κατάσταml τους στη διιμ1l, 

τους καθιστά επικίνδυνους για όσους ανήκουν εξ' ολο·ι{λήρου στη 

δομή ο.υτή.fuικίνδυνο είναι το ftυμωμένο πρόσωπο ΠΟl1 j1σίσκεται 

σε ενδιιiμεση δομι·...ιtl Οέm1, πράγμα που δεν έχει καμία σχέση μc: 

τι:; ιδιαίτερες ::τροθ[σει;τι)υ προσώπου. 

Σ' αυτές τις περιπτώσεις, τα δια.ρΟρωμένα, συνειδητιi σημεία 

σn1ν κοινωνική δομtl ενισχύονται με σαφείς συνειδητές δυνάμεις 

για την προστασία του σt.J<nήματος ενι6 οι άναρθρες αδ6μητες πε

ριοχές Εκπι-:μπουν aσυνείδητες δυν(iμεις που παρακινούν τους <iλ

λους να απαιτήσουν τη μείωση της αμφισημίας. 'Οταν τέτοια δυ

στυχιομένα tl θυμωμένα πρ6οωπα. που βρίσκονται σε μιη ενδιάμε

ση θέση, κατηγορούνται για μαγγανεία, η κατηγορία αυτt) είναι 

σαν μια προειδοποίηοη να συμμορφο}σουν τα ηνατρεπτικά τους 

συναι.οΗήματα με την αρμόζουοα κατάσταση. Αν κ(ιτι τf.τοιο ί<Υ"ι.υε 

και γενικότr:Qα, τ<Sτε η μαγγανεία, ως μι.ο: υποτιΟέμενη υπερφυοι.

χή δύναμη, θα μποριηΊοc: να οριστεί και δομι.κ<i. ("')α αποτελούσε 

την αντιχοινωνικtl ψυχικti δύναμη την οποία κατέχουν τα πu6σω

πα που βρίσκονται. οε σχετικά μη δομημι'νε; ::τερι.οχέ; της κοινω

νία;, ενι{) η κατηγορία θα αποτελούσε το μέσο γι.α την άσκηση 

ελέγχου Εκεί ::του οι πρακτικές μ<ψψές ελέ"(χου δύσκολα ι·ψ:φμιi

ζονται. ΙΙ μαγγανr.ία. fπομένως, βρίσκεται. οτη μη-δομή. Οι μα.γ

γανεΊ,τ{ς α.ποτελοιiν το κοινωνι.χ<S ανάλογο των σκηΗαι:ιω)ν χαι 

των αραχνιίηι που ζουν στι-; ρωγμές των τοίχων και στις ξ1Jλι.νc·ς 
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επενδύσεις του;. Εμπνέουν τους ίδιους φόβους και τις ίδιες απέ

χθειες, με τις <iλλες αμφιιτημίες και αντιφ<ί.σrις που βρίσκουμε σε 

άλλες νοητικές δομές και οι δυνάμεις που τους αποδίδουμε συμ

βολίζουντην αμφίσημη και ασαφιi κατάστασ1] τους. 

Με β6.ση αυτήν την υπt)θεση, μποροιJμε να διαΛρίνουμε διαφο

ρετι.Λούς τύπους κοινωνικής ασιiφειας. Μέχρι οτιγμ1iς ασ-,φληθή

καμε μόνο με την περίπτωση των ·..ιακόβουλων μάγων/μαγιοοάJν 

που ·..ιατέχουν μια ρητά καθορισμένη Οέση σε ένα υποσι1στημα και 

μία αμφίσημη Οέση <J' ένα άλλο υπ<Jιn~στημα, ιΠ<J οποίο εντούτοις 

αυτά έχουν Υ..ιtθήκοντα. Πρ6κειται για ν<>μιμους παρείσακτους. 

Χαρακτrιvιστικό παρ<iδειγμα αποτελεί η Ιωάννα της Λορένης: μια 

χωρικ1l στη βασιλική αυλtl, μια γυναίκα οπλισμένη, μια ξένη στα 

πολεμικά συμ(~σύλια· η κατηγορία ότι ήταν μάγισσα την τοποθετεί 
πλ1jρως ιπην τάξη αυnj. 

Η μαγγανεία ωστόσο λειτσιψγεί, υποτίΟεται. και σε ένα ιiλλο 

είδος αμφίιnυ.ιης κοινωνικής σχέσης. Το καλύτερο παράδειγμα 

προέρχεται από τους Λzande. Η τυπική δομή της κοινωνίας τους 

βασιζόταν στους πρίγκιπες, οτις αυλές τους. στα δικαmψ_JΙ.α και 

τους mρατούς, σε μια ξεκάθαρη ιεραρχία που έφταν~:-: μέχρι τους 

πριγκιπικούς αντιπροσώπους χιιι μέσω των τοπικών UQ",ι(ιSντων, 

στους αρχηγ<ηJς των οικογενειιδν. Το πολιτικό σύmημα παρείχε 

ένα οργανωμένο σύνολο πεδίων για ανταγωνισμ<i ι:-:τσι ώστε οι 

απλοί. πολίτες να μην βρεθούν οε ανταγωνιστική θέση με τους aυ

λικούς, ούτε οι. ηπωχοί με τους πλούσιους, ούτε οι γιοί μΕ τους πα

τεράδες τους, οίrτε οι γυναίκες με τους άνδρες. Μ6νο mι; περιο

χές εκείνες της κοινωνία; που ι:ί.χαν παρcψείνει αδόμητες από το 

πολιτικό σύοτημα. κατηγοιyούσαν ο ένα; τον (ιλλον γω: μαγγανεία. 

Ένα:; ιiντρας που ι:-:ίχr χάσει ένα αξίωμα απ(i Fναν ανταγωνιοτή 

τοι1 μπορεί να καn1γορήσει τον τελευταίο ότι του έχει Κ(iνπ μάγια 
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από ζήλια: κu.ι οι σύζυγοι του ίδιου άντρα μπορεί να κατηγοvσίiσαν 

η μια την άλλη για μαγγανεία. ΣτoυςAzande, οι. κακόβουλοι/ε; μιi

γοι/μ(iγισσες θεωρούνταν επικίνδυνοι/ες χωρίς οι ίδιοι/ες να το 

γνωρίζουν. Η κακόβουλη μαγεία τους ι::νεργοποιείται απλ<l>ς από 

τα συναισθήματα δυσαρέσκειας ·ή μνησικακίας. Η κατηγορία γω 

μαγγανε(<χ, αποτελούσε οικrιαστικά μι.α προσπάθεια να ρυΟμιστεί 

η κατάσταση δικαιc6νοντα; τον ένα αντίπαλο και χαταδικ<iζοντας 

τον άλλο. Οι πρίγκιπες δεν θεωρο·ύνταν μαγγανευτέ:; αλλά αλλη

λοκατηγορούνταν μεταξύ τους για μαγγανεία, επιβεβαιcδνοντας 

το σχήμα που προσπαθcδ να διαμορφώσω. 

Ένα:; άλλος τύπος μη συνειδητή:; κακόβουλης δύναμης. που 

απορρέει από τις μη διαρΗρωμένες περιοχές του κοινωνικού συ

<πήματος, παρουσιάζει η περίπτω<τη των Mandari, στους οποίους 

οι φυλετικές ομάδες που κατέχουν γη, ενισχύουν τη δύναμti τους 

με την υιοθεσία πελατu}ν. Αυτοί οι δυστυχείς, για τον ένα 1i τον άλ
λο λιSγο, έχουν χιiοει το δικαίωμα να διεκδικ1Ίσουν τη δικ1i τους γη 

και έχουν μεταφερθε( οε ξένο έδαφος οναζητώντας προστασία 

και ασφάλεια:. Δεν έχουν γη ΊJΠtS την κατοχή τους, είναι κααiΊτεροι, 

εξαρτημένοι από τον πάτρωνά τους ο οποίος είναι, μέλος μιας ομ<i

δας που έχει ιδιόκτητη γη. 'Ομως, δεν είνο.:ι εντελc6ς εξαρτημένοι. 

Μέχρι ενός σηιιε(ου, η πραγματική επιρροή χηι η κοινωνική κατά

σταση του ιδιοκτήτη εξαρτάται α::τ6 το πόσο αφοσιωμένη πελατεία 

έχει. Όταν ο αριΟμόςτων πελατι6ν αυξάνει ή 6ταν καθίστανται τολ

μηροί, τότε απειλείται η ομCιδα χιηαγωγ1lςτου Π(iτρωνα. Η τυπι·..ι1i, 

ρητή, δομή της κοινωνία; βασίζεται. ιπη κλαν που κατ.Fχουν γη. Γι' 

ο.:ιJτά, οι πελ{πες ενδέχεται να είναι μαγγο.:νι:-:υτές. Η μαγγανεία 

α.πορuέει από 111 ζήλια τους απέναντι στους :;τ{ιτρωνές τους και λει

τουργεί. Ο μα.γγανευτής δεν μ:.τορεί να ελέγξει τον αι.υτό του, εί

ναι στη φύση του να. είναι θυμωμένο; και το κο:κό απορρFπ από 
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αυτόν. Δεν είναι. όλοι οι πελάτες μαγγανευτές, αναγνωρίζονται, 

όμως, κλη(:'ονομικές γραμμ~ς μαγγανείας που προκαλ<ηJν φόβο. 

Πρόκειται για ανθρώπους που ζουν στις ρω~:μές της δομής τ.ης 

εξαυοίας και θεωρσύνται απειλή για όσους βρίG" .. ωνται σε σαφέ

στερα καΗορισμένη κοινωνική καη:iοταση. Το ότι τους αποδίδο

νται επικίνδυνες μη-ελεΊχόμενες δυνάμεις, λειτουργεί ως δικαιο

λογία για την καταπίεσή τους. Μπορεί να κατηγορηθούν για μαγ

γανεία και. να τους αποτελεω)σουν βίαια, χωρίς τυπικ{ς διαδικ(Ι

σίες χω. καθυοτερήσει;. Για παι_Ηiδειγμα, σε μια περίπτωση η οι

κο~:ινεια του πάτρωνα ετοίμασε μια μεγάλη ψοπιά, φα)ναξε ύπο

πτο για μαγγανεία ;ι;ελάτη να μοιραστούν μαζί του το ψητό χοφινό 

και αμι~σως τον άρπαξαν και τον πέταξαν στη φωτιιi. Έτσι, η τυ::τι

κfι δομή των ομάδων που κατεfχαν τη γη επιβάλλεται σε βιiρος του 

σχετικ6: ρευστσιJ πεδίου, ιrτο οποίο οι ακτήμονες πελάτες ζητού

σαν ποοστασία. 

Οι Εβραίοι στην αγγλική κοινωνίιι., είναι κιiτι σαν τι η':; Mandί:t

rι πελ6τr.ς. Τους αποδίδονται (ιλλόχοτες αiJ.ά απροσδιόι_ηστες 

ιχαν<Jτητες σε ό,τι αφορά στο εμπόριο, δικαιολογεί τις δωκρίσει:; 

απι~ναντί τους- εν(!) στην ουσία η πραγματική προσj)<Jλll έχει να 

ιι:άνει με το γεγονός ότι 1Ίταν ανfκαθεν εκτός της fΠίσημης δομής: 

τοι1 χριστιανι.ιι:οιi κ6σμου. 

Υ :τάρχουν πιθανότατα πολλοί και. διάφοοοι τύποι κοινωνιιι:ής 

αμφιοημίας ή ασαφών προσδιορισμένων κοινωνικ(_δν χατιΗπάσε

ων, στους οποίους: αποδίδεται ακούσιο. μαγγανεία. Θα ήταν εύκο

λο να συνεχίσουμε να συσσωρεύουμε παραδείγματιι.. ΕξυπαχοιJε

ται δ-r:ι οιiτε οι ()ευτει_Η:ύουσες δοξασίες ούτε οι βραχύβιες ιδέες 

που ακμάζουν για λίγο δι(ωτημα κηι. ιπη συνέχεια πt:Αα.ίνουν, μ~· 

ενδιαψ-:ρουν. Ε(iν ο συοχrτισμ6ς μου ίσχι•ε yενιχ6πρα, εciν η κα

τανιηηi των κυρίαρχων και <παθεριiJν πνευμητικι(Jν δυνάμεων 
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ι.<f'.(ύει θα 1Ίταν δυνατόν να διασαφηνιιrτεί η φύση της μιαρότητας. 

Διότι, κατά την άποψti μου, η τελετουργική μιαρότητα πuοκ-ύπτει 

και απ6 την αλληλεπίδραση της μορφής με την περιβάλλουσα 

αμορφία. Οι κίνδυνοι της μιαι_>ιJτητας εμφανίζονται όταν δέχετιι.ι 

επίθεση η μορφή. Η καλ>i >i η κακή τύχη Οα εξ<tρτι<iταν τότε από 

μια τι_>ιΛδα δυνάμεων: πρώτον, η τυπική δ-ί,ναμη που n1ν χειρίζο

νται. τα πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν την επίmηιη δομtl, και τα 

οποία την αcr .. ωύν στο όνομα της επίσημης δομής δεύτερον, οι άτυ

πες, ιiμορφες δυνάμεις που τις χειρίζονται ενδι{ιμεσα (περιθωρια

κά) πρόσωπα και τρίτον, δυνάμεις που, αν και δεν τις χειρίζεται 

κανένα Πι_Jι)σωπο, είναι συνυφασμένε; με τη δομή και αντιδρούν 

οε κάθε παραβίαση της μορφής. Το τριμερές αυτό σχfiμα για τη 

διερεύνηση των πρωτ6γονων κοσμολογιών προσκρο-ί•ει σ~-: εξαιρέ

σπς που είναι πολύ σημαντικές για μην τις λάβουμε υπόψη. Μια 

μεγάλη δυσκολία είναι ότι η κακόβουλη μαγεία (μαύρη μαγεία), 

μια μορφή ελεγχιJμενης πνευματικής δύναμης, σε ;ωλλά μέρη του 

Υ.6σμου αποδίδεται σε ανΟρώπους που, σύμφωνα με την υπόθεml 

μου, θα έπρεπε να κατηγορηθούν για ακούσια μαγγανεία. Κιικ6-

βουλα πρ6σωπα που βρίσκονται σε ενδιάμεσε; Η{σεις, αντηωινω

νικά, απορριπτέα, που ενεργούν για να βλά1jJουν τους αΟιίJους δεν 

θα έπρεπε να χρησιμοποιούν συνειδητή, ελεγχόμενη, συμβολική 

διiναμη. Επιπλέον, υπάρχει η περίπτωση των βασιλικών αρχηγών, 

οι οποίοι εκπέμπουν μια uΟ1.Ινείδητη, ακούπια δύναμη που εντοπί

ζει τους πολιτικούς ηντι:τάλους και καταστρέφει τους εχΗρούς αρ

χηγοί που σύμφωνα με n1ν υπόΟεσή μοιJ Αα.ι:-~πρεπε να είναι ικανο

ποιημένοι με τις: ρητέ; ελεγχ6μενι:-:ς μορφές δύναμης. L::πομένως, ο 

συσχετισμιiς π<nJ επιχείρησα να εγκατασrήσω, δι:-:ν ι<Jχl'Jει. 'Ομως, 

δεν θα τον εγκαταλείψω προτσιί διει_Jευνήσω λεπτομερέστερα τις 

αρνητικές περιπτc.δοι:-:ις. 
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~Ενας λόγος που καΗιοηi δ·ύσκολο to mJιrχετισμό ανάμεσα 

οτην κοινωνική δομ1l και τους τύπου; των μυστικών δυνάμεων εί

ναι ότι και οι δύο συγκρινόμενοι ι>ροι είναι σύνΟετοι. Δεν είναι πά

ντα ε1Jκολο να αναγνωρίσει κανείς τη ρητή εξουσία. Στους Lclc 

για παράδειγμα, η εξουσία είναι Π()λιJ αδύναμη, το κοινωνικό τους 

σύστημα σχηματίζει ένα διηιrταυρωμένο σύοτημα μικρών εξου

σιών, καμία εκ των οποίων δεν είναι αποτελεοματικ1Ί με όρους κο

σμικούς. Πολλές από τις τυπικές κοι.νωνικές θέσεις mo σύστημα 

των Le]c υποστηρίζοvtαι απι) την πνευματική διJναμη της ευλογίας 

f) της κατ{ιρα;, που ιrt1νίσταται στην απαγγελία κάποιων λέξεων 

και την έμ:ττυοη. Η κατάρα και η ευλογία αποτελοιJν χαρακτηρι

στικά γνωρίσματα 11]ς εξουοίας. Έτσι, ένας πατέρας, μια μητέ()ιt, 

ο αδερφός της μητέρας, η θεία, ο ενεχtJ()οδανειστr]ς, ο επικεφαλ1iς 

του χωριο1J, κ.ο.κ .. μπορούν να χαταραστούν. Δεν μπορεί ο καΟέ

νας, 6μιι)ς, να βρίσκει μια κατάρα και να την t-:ξαπολύει αυΟαίρπα. 

Ο γιος δεν μπορεί να καταραστεί τον πατέρα του, και νη το έκανε 

δεν θα έπι.ανε. Το πρότυπο ιη~τό, επομένως, η:ηριάζει με το γενι

κότερο κανόνα που πιιοσπαθώ να Οεμελι<ίJσω. Αν. όμως, το πρό

σωπο που έχει το δικαίωμα να καταραστεί δεν το :κιiνει., τότε το 

σάλιο ιπο στόμα του έχει, υποτίθεται, τη διJνα:μη να προκαλέσει 

κακ<J. Όποιος έχει ένα δίκαιο παράπονο, είναι καλύτερο νΗ μιλΊi

σει και να ωω:ι.τήσει επανόρΟωοη της αδικίας Π(:ψιi να κρατάει 

μυστικ1Ί τη μνησικακία t(HJ, rιδCιλλως; το ιπiλιο του θα πρωcαλέοει 

κιι.κό, κρυφά. 2:την πι'ρίπτωση αυτrΙς της δοξασίας. τόσο η ελεγχό

μεV11 όσο και. η μη ελεγχόμενη δύναμη αποδίδοvtηι στο ίδιο άτομο 

υπό τι:; ίδιε; συνΟ1iκες. Λλλά, καΟώς το πvιJτυπο της εξουοίας r.ί

νηι χαλαρά δια:ρΗvωμένο, δεν αποπλεί καν αρνητικ1i περί::ττωση. 

ΑντιΟέτως, μας προειδοποιεί για το πόσο εύΗvαυστη μπορεί να ε(

νuι η δύναμη της εξουοία.ς. πόσο εύκολ(ι μ;τορFί να εχμηδενι.στεί. 
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Θα πρέπει. λοιπό-ν, να επεξεογαστούμε την υπόθεσή μας ώστε να 

λάβουμε περισσιJτερο υπ' όψη την ποιχιλομορφία της εξουσίας. 

Υπ<iρχουν αρκετά κοινιi στοιχεία ανάμεσα οτη μη εκφρασμέ

νη κατάρα των Lele και τις δοξασίες περί μαγγανείας των Man

dι:tri. Και οι δύο συνδ}~ονται με μια συγΧεκ{_)ψένη ·ιtοινωνική θέοη, 

και οι δύο δυνάμεις είναι υπε{_)ψυσικές, εσιοτερικές και ακούσιες. 

Η διαφορά είναι ότι η μη εκφρασμένη κατάρα αποτελεί μια απο

δεκτή μορφή πνευματικής δύναμης σε αντί0εm1 με τη μαγγηνείιt 

που δεν είναι αποδεκτή. Στην περίπτωση ::του η μη εκφρασμένη 

κατάρα αποκαλυφΗεί ως η αιτία εν6ς κωωύ, τότε ο δρciοτης 111ς 

απο·rι:αΗίσταται, στην πεuίπτωση όμως που ανακαλυφθεί η μαγγα

νεία ο δρά<πης διιδκεται βίαια. Η μη εκφρασμένη χητ<iρα, επομέ

νως, βρίσκεται α;τ;ιJ την πλευρά της Εξουσίας η σύνδεση μεταξύ 

εξουσίας χαι κατάρας καθιοτ<i το γεγονός σαφ}:ς. Η εξουσία είναι 

αδύναμη στην περίπτωm1 των Ι .clc και δυνατή στην πει_>ίπτωση των 

Manιlari. Αυτό σημαίνει ιSτι για να ελέγξουμε την υπόθεm1 δίκαια, 

θα πρέπει να παραθέσουμε ιJλο το φάσμα από την τυπικtl εξουσία 

μέχρι την ισχυρή αποτελεσματική κοσμική εξουσία. Θα 1Ίταν, όμως, 

αδύνατο να προβλέψω ·rην κατανομή των ;τνευμαtικών δυν(ιμεων, 

σε οποιοδήποτε nπc.:S tα δύο ά·.-ψα του φάσματος, διότι εκεί που δεν 

11ψί(παται επίσημη t-:ξουσία η υπόθεση δεν ισχύει. και εκεί που η 

εξουσίΗ είναι σταθερά καθιερωμένη με ·..ιοσμι.Χ<i μέσα, απαιτεί λι

γότερη πνευματική και συμβολική υποστήριξη. Κάτω απιS πρωτό

γονες συνθ1Ίκες, η εξουσία ενδέχεται. π<iντα να είναι επι.υφα.λrJς. 

Για το λόγο αυτό Θα :;τρέπει να είμαστε έτοιμοι να λιiβουμε υπόψη 

την (J.Ποτυχία αυτ(ίJν που την κατέχουν. 

Λ:; ::τ(:ιρουμε καταuχιiς την περίπτωιτη του ανΟρώπου που [.ιψί

σκεται σε θ{οη εξουσίας και που χαταχράται τα κοομιχά δικαιιδ

ματα του λειτουργήματ6ς του. Είναι ξεκιiΟαρο ότι σφιi/J.tι, ότι 
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βγαίνει F.Κtός ριSλου, ότι δεν δικαιούται την πνει,ματική δύναμη 

που είναι επενδυμένη στο ρόλο. Lτην περίπτωοη αυτή, το πλαίσιο 

των δοξασιrδν πρέπει να μετακινηθεί ιδστε να συμπειJιλάβει και τις 

aπιστίες του.llρέπει να καταταγεί στην κατηγορία των μαγγανευ

τιδν που ασκιnJν ακσύσι.α μια άδικη εξουσία και όχι εκούσια μια 

ελεγχόμF.νη εξουσία έναντι εκείνων που έχουν πράξει κακό. Ο λει

τουργι>ς που καταχράται το αξίωμά του είναι το ίδιο παριiνομος 

όσο ι'νας σφετερισηlς, l-:να βραχν6.ς, ένας δολιοφθορέας, ένα νε

κρό φορτίο που επιβαρύνει το κοινωνηω σύστημα. Τη μετακίνηση 

αυτrί την βρίσκουμε συχνιi στο είδος της επικίνδυνης δύναμης-που 

υποτίθεται ιSτι χειρίζεται. 

Στο Βιβλίο τοι' Σαμουήλ, ο Σασύλ :;τ;αρουσι6ζεται ως ηγέτης 

που καταχράται. τις θε.ίκέ; δυνάμεις που του c:χουν απονεμηθεί. 

'()ταν αποτ1ιγχάνει νι ι εκπληψδ(rει το ρόλ<J που του έχει αποδοθεί 

και οδηγι:::Ι τους <iνδρες του στην ανυπακωl, το χ<iρισμά του τον 

εγκιιταλείπει και. κυριεύrται από τ[Ιομαχτικtl οργή_, καηiθλιψη και 

τρέλα. Ότα:ν, λοιπ6ν, ο Σαούλ καταχράται. το αξίωμ(i του χάνΕι, το 

συνειδητ6 έλεγχο και μετατ[Ιέπεται σε απειλή ακ6μα και για τους 

φίλ<nJς του. Δίχως τον έλεγχο της λογικψ;, ο ηγέτης μετατρέπετω 

σε ένα μη συνειδητι) κίνδυνο. Η εικόνα αυτή του Σαούλ ταιριάζει 

με την άποψη 6τι η συνειδητή πνευμητικ1i διiναμη απονέμπαι στη 

ρητή δομή, t::V(J) ο μη-ελεγχόμενος. μη συνειδητός κίνδυνος απονέ
μεται στ(Jυς εχθρο1Jς της δομής. 

Οι. l.ugtJara {χουν έναν άλλο παρόμοιο τρόπο να πuοσαρμό

ζουν τις πεποιθ1lσεις τους στtjν κατάχρηοη της εξουσίας. Αποδί

δουν oτ<nt; γηραι6τερου; της ομάδας κοινψ; καταγωγή:;, πδικές 

δυνι:iμεις με τις οποίες Επικαλοιlνται. τους προγόνους τους ενάντια 

στους νε6τερους που δεν ενειιγούν ;rρος το ευρύτεuο όφελος της 

ομcίδο:ς. Και στην περίπτωοη αυη] ιnJναντάμε τις mJνειδητές ελεγ-
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χ6μενες δυνάμεις να υπερασπίζονται τη ρητή δομή. Στην περίπτω

ση, 6μως, που έναςγηρηιΔτερος θεωρηθεί 6τι κινείται απ6 προσω

πικά, εγωιστικ<i συμφέροντα. η έκκληml του mιηJς προγόνους δεν 

ει.οακούγεται και <Jι τελευταίοι δεν tι>υ προσφέρουν τις δυνάμεις 

τους. Εδιδ, λοιπόν, έχουμε έναν άντρα σε θι:-"Ξοη εξουσίας ο οποίος 

αο-κεί τις δυνάμεις του αξι<δματ6ς του με αθέμιτο Τ(Ι()πο. Από τη 

στιγμή που αμφισβητηθεί η νομιμότητιi του, πρέπει να απομακρυν

θεί απ6 τη θέση του και για να το πετύχουν αυτό οι ανταγωνιοτές 

του, τού αποδίδουν την κατηγορία της διαφθοράς και της μαγγα

νείας, <iτι ασκεί δηλαδή μια μυστηρω)δη διεστραμμένη δύναμη κα

τά τη διάρκεια της νύχτας (Middleton). Η κατηγορία αποτελεί απ6 

μ6νη της ένα όπλο για την αποσαφήνιση και την ενδυνάμωση της 

δομής. ΚαΟιστά δυνατή την ενοχοποίηση τη; πη'f1iς της mJγχυσης 

και ηlζ αμφισημfης. Συνεπο)ς, και τα δύο αυτά παvαδείγματα ανα

ΠτlJοοουν συμμετρικιi την ιδέα ότι η ουνειδητή δ-ι!νπμη ασκείται 

από τις θέσεις κλειδιά της δομής και ένας διαφορετικός κίνδυνος 

ασκείται από τις οκοτεινές, κρυφc:ς περιοχές της δομής. 

Η μαύρη μαγεία είνηι WJ..o ζήτημα. Ως μια μορφ1i καχοποιού 

δύναμης που χρησιμοποιεί ξ6ρκια, λέξεις, πρfiξεις και φυοι·rιές 

1!λες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μ6νον συνειδητά και εσκεμμένα. 

Βάσει 1:ου επιχειρψια:τ.6ς μας, η μαύρη μιιγεία θα αναμεν<)ταν να 

ασκείται σ:.πιJ εκείνους που έχουν τον έλεγχο 1:ων Οέσεων-κλειδιά 

ιnην κοινωνική δομή, αφού πρόκειτιιι. για μια μορφιi ηΟελημένης, 

ελεγχόμενης, πνευματικ1iς δύναμης. Δεν (nψβαίνει, όμως, κtiτι τέ

τοιο. Βρίσκοιψf τη μαύρη μαγείΗ οτα διάκενα της δομψ:;, εκεί που 

εντοπίζι-:ται και η μαγγανεία, καθcδς και στις θέσεις εξοιJσίας. Σε 

μια πρι!rτη μητιά η διαπίστωοη αυη] φαίνπαι να επιβεβαιιίJνει το 

ουοχετισμό μεταξ1J διαρθρωμένης δfψι]ς και συνείδησης. Με μιπ 

πιο κοντινι] ματι{ι, όμως. παραn]ρούμ.Ε <)τι αυηi η Υ.ατηνομή της 
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μαύρης μαγείας cίνιιι ο1Jμφωvη με τις μορφές εξουσίας που συνο

δεύουν τις δοξασίες περί μαύρης μαγείας. 

Σε κάποιες:; κοινωνίες οι Ηέοεις εξ(nισίας αποτελούν αντικείμε

νο ανταγωνισμ(ηJ. Δ1Jοχολα. θεμελιο)νεται και διατηρείται η νομι

μ(Jτητα της εξουσίας και υπάρχει πάντα η πιθανότητα να αντιστρα

φεί. Σε τέτοιου είδους Qευοτά πολιτικ{t συστήματα θα αναμέναμε 

ένα ιδιαίτερο είδος Jτίσn1ς σε πνευματικές δυνάμεις. Η μαύρη μα

γεία. οε αντίθεση με τις κατάρες και την επίχλψrη των προγόνων, 

δεν έχει κανένα εσωτερικ6 μηχανισμό προστασίας ενάντια στις 

καταχρψη-:ις της. Η κοσμολογία των Lugbara. για Π(ψ<ίδειγμα, χυ

ιηαρχείται από την ιδέα ότι οι :;φ6γονοι υπερασπίζονται τις αξίες:; 

της μονογραμμικής (ψ(iδας καταγύΥ'f1iς. ΙΙ ισραηλίτικη κοσμολο

γία κυvιαvχείτο από την ιδέα περί δικαιοσύνης του Ιεχωβά. Και οι 

δύο αυτές πηγές δύναμης οτηvfζονται ιπην παραδοχ1i ότι κανείς 

δεν μπορεί να τις εξαπαniσει. ή να τις καταχραστεί. Αν ένας ;.αiτο

χος αξΗJψατος καταχραστεί τη δtiναμή του πJτε η πνευματική υπο

στήριξη που ωτολάμβανε. αποσύρεται. Αντιθέτως, η μαύρη μαγεία 

αποτελεί ουοιαιπικά μια μορφή ελεγχόμενης και συνει.δηniς δύ

ναμη;, η οποία είναι ανοιχτή στην κατ(iχσηση. Στους πολιτισμούς 

της Κεντρικής Αφvι.κtiς, 6που ακμάζουν οι ιδέες περί μ(_ηJuης μη

γείας, ιι:υτή η μορφή πνευματικ1iς δύναμης ανα:JΤLΙ)σσεται μέσα 

ηπ6 ένα ιατρικό ιδίωμα. Ηίναι ελειJΗι-·uα διαθέσιμη. Οποιοσδ1Ίπο

τε μπαίνει στον :χ:<Jπο να αποκτήσει τη δύναμη η]ς μαύσης μαγείας, 

μποuεί να τη χρησιμοποιήσει. Από μιiνη της είναι ηθικά και κοινω

νικά ουδέτερη και δεν εμπειιιέχει. καμία αρχή προστασίας απιi την 

κατάχρησή της. Λειτουργεί cx operc OJJeratu, το ίδιο ηποτελε<_ηtατι

Κ(i, ιiοχετα με το αν οι προΟέσει:; t-:κεfν(n' που την ασκεί είναι αγα

θές ή αν1ΊΟικες. '()την η ι.δέα n1ς πνευματική:; δύναμης σ' ένα πολι.

τισμι) εκφ(_)(iζπαι μέσα από ένα ιατρικιi ιδίωμα. τ6τr. εκείνος που 
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καταχράται το αξίωμci του και εκείνος που βρίσκεται στα δι(iχενα 

της δομής έχουν την ίδια πu<iοβαοη σι:ο ίδιο είδος πνευματικιi)ν δυ

νιiμεων με τον αρχηγό της μονογραμμικής ομάδης κατα:ΊΗΥ'(ής ή τσu 

χωριού. Έπεται., λοι.πόν, ότι 6ταν η μαύρη μαγεία είναι διαθέσιμη 

σε οποιονδήποτε επιθυμεί να την ι' χει, τ6τε το ίδιο διαΟέσιμες και 

ανοιχτές οτον ανταγωνισμό είναι και οι θέσεις πολιτικού ελt':γχ(nt. 

Σ' αυτές τις κοινωνίες δεν υπάρχει σαφtlς διάκριση ανάμεσα στη 

νιiμιμη εξουσία, στην κατάχρηση της εξουσίας και σn1ν παράνομη 

αντ.α.ρσία. 

Οι μαγικές αυτές δοξασίες (Πην Κεντρική Αφρική, από τα δυτι

Κ(i μέχρι τα ανατολικά, από το Κονγκ<) μέχρι τη λίμνη Nyasa, δέχο

νται ότι οι χηχ()βουλες πνευματικές δυνάμεις της μαύρης μαγεfας 

είναι διαθέσιμε; σε όλους. Κατ' ιtρχήν, οι δυνάμεις αυτές απονέ

μοντηι <Jτ<)υς επικεφαλtlς των μητρογραμμιχά1ν ομ<iδων καταγω

γής και αναμένετιη να χρησιμοποιηθούν από αυτούς που κατέχιnιν 

την εξουσία ενάντια στους εξωτεvικούς εχΟρούς. Αναμένεται γε

νικότερα ότι ο πρεσβ·ύτερος μπορεί να στρέψει. τι:; δυν<iμεις του 

ενciντια σωυς ακ6λουΑοιJς του και του:; συγγενείς του, και στην 

πει_>ίπτωση που είναι δυσάρεστος 1i κακ6ς, πιmεύεται ότι ο Οάνα

τός τους πιθανόν να οφείλεται σ' αυτόν. Κινδυνεύει ανά Jπ_iοα 

στιγμή να υποβιβασπί απ6 το nν<iJtερo αξίωμα τού πρεσβυτέρου, 

να εξευτελιστεί, να εκδιωχθεί ή να υποοτεί τη δοκιμασία του δη

λητηρίου (Van Wing: 359-60; Kopytoff: 90). Τότε κάποιος άλλος 

ανταγωνισηiς θα αναλCtβει τον επί(Jημο ρόλο του, επιχειρ(όντας να 

τον αοκήοπ μt-: μεγαλύτερη σύνεση. Τέτοιες δοξαοίες, <')πως προ

σπάθησα να δειΊ;ω οτη μελέτη μου για τοι1ς L~le. αντιστοιχούν or 

t:νn κοινωνιχό σύστημα στο οποίο η εξσυοία είναι ασαφο)ς καθο

ρισμένη και 1-:χει μικρή πρα'(ματική ισχύ (1963). Ο MHrwick, ()<Jον 

αφορά σε παρόμοιες δ(Jξ(l(Jίες στους Lelh'a, υποσηiριξε ότι δρουν 
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απελευθερωτικά, δεδομένου ότι οποιοσδtiποτε νεαρός άντρας θα 

μπορούσε ενδεχομένως να κατηγορψπι για μαύρη μαγεία ένα γη

ραιότερο, aντιδραστικό κάτοχο ενός αξιώματος. για το ο:τοίο ο 

νεαρός φαίνεται να κατέχει τα προσόντα για να το καταλάβει, 

αφού :τψίπα κ.ατορθιδσει να απομακρύνει το γψ_)(Ιι6τερο εμπ6hιο 

(1952). Οι δοξασίες σχετικά με τη μαύρη μαγεία λειτουργούν 

πράγματι ως εργαλεία για την ατομική πρού)θηση, εξασφαλίζουν 

<ΠJν<iμα. η κλίμακαΠ(ΗΧtγ(ιJγ11ς να είναι μιχρή Κ< Η (ΗΠαθή;. 

Το γεγονός ότι οποιοσδψτοτε μπορεί να οικ.ειοποιηθεί ·τη δύ

ναμη της μαύρης μαγείας και ότι διατίΟεται προς χρήση ενάντια ή 

προς 6φrλος της κοινωνίας, μας οδηγrί στην ανάγκη μιας νέιtς τα

ξινόμησης των πνευματικ<-6ν δυνάμεων. Διότι, στην Κεντρική Αφρι

κt] η μιη:Jρη μαγείιι. αποτελεί ιnιχν<i ιι.νιηκαίο κττίμη των αξιωμ(i

των. Ο αόερφός της μητέρας πρέπει να rίναι γνώσn1ς της μαύρης 

μα·~είας ούτως ώστε να μ:τορεί να μάχεται τους αντίπαλου;; μάγους 

Υ..ιι.ι νιι πuοιπατει)ει τους Π(}ογι)νου; του. Η ικανι)τητιt αυηi είναι 

δίκοπο μαχαίρι, καθώς εάν τη χρησιμοποιήσει απερίσχεπτα κιν

δυνεύει να κατασrραφεί. &ομένως, υπάρχει πάντα η πιΟανότητα, 

ιtκ6μη και η Πί_)οσhοχία, κιiποι.ος aξιωματούχος να μην εκπληρ(δ

σει το ρόλο του αξιόπιστα. !Ι cΜ;ίληψη αυτή δρα ως ελεγκτικός πα

ρ6'(οντας στη χρψJη της κοσμικι]ς εξουσίας. Αν ένας αρχη'(ό:; των 

(~c\va 11 των I.clc ~εν είναι πια δημοrριλ1iς, τ6π οι δοξασ(ες σχπι.κ(i 

με τη μαύρη μαγεία παρέχουν μια λύση, επιτρέποντας σrους υπη

κόους του να ιιπαλλαγιηJν ηπ6 αυτι)ν. Υ πιS αυτι) το Π['ίομα προ

σλαμ[~άνω τις Οοξασίες σχετιΥ.ci με το πνεύμα Tsaν στου; Τίν. που 

χρησιμεύει ω;; μέσο ελέγχου χαι επικύρωσης; της; εξουσία; του 

πρcοβι1πνιηι της ομιiδας κοινής καταγωγής (BohHnnHn). Συνc

Jt(ός, η μαύρη μαγεία που διατίθεται ελεύθερα συνιστ{ι μια μορφιi 

πνευματικtiς δ·Vναμης προδιατεΟειμένη προ:; την αποτυχία. Ί.::χου-
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με να κάνουμε με μια επαναταξινόμηση των πνευματικ<ίJν δυν{tμε

ων όπου η μαύρη μαγεία και η μαγγανεία τοπο0ετοι1νται στην ίδια 

κατηγορία. Όπως είδαμε και οι δοξασίες περί μαγγανείας <nJνδέ

ονται με την αποτυχία στην ανάληψη ενός ρόλου χαι την τιμωρία 

της. Αλλιi, οι περί μαγγανείας δοξιΗrί.ες αναφέρονται στην αποη.J

χία των μη δομημένων, ενδιάμεσων ρόλων ενώ οι περί μαύρης μα

γείας δοξασίες ιπην αποτυχία των επίσημων ρόλων. Τ<) 6λο πρόw

πο, κατιi το οποίο οι πνευματικές δυνιiμεις συσχετίζονται με τη δο

μή. καθίσταται πιο συνεπ1-:ς αν αντιπαρατάξουμε τις δυνιiμεις που 

τείνουν Π(}ος την αποn1χία με εκείνες που τείνουν προς την επιτυχία. 

Οι Τευτονικές αντιλήψεις για την ΤtJχη και κάποιες μορφές της 

baraka και του tnana αποτελούν δοξασίες με κλίση προς την επιτυ

χία, σε ιι.ντCθεση με τη μαύρη μαγεία που τείνει. προςn1ν αποτυχία. 

Το tnana και η ισλαμική haraka δεν συνδέονται με τις προΗ1-:οεις 

τού κατόχου του αξι(ίψατος. Είναι, 1i επικίνδυνες δυνιiμε1.ς για κακό 

ή αγαΗές δυνάμεις για το καλό. Υπάuχουν ηρχηγοί και πρίγκιπες 

που ασκούν matuι ή !Jlιraka. με τους οποίους ακόμα και η πιφαμικρή 

επαφή αποκτ{i την αξία ευλογίας και εγγυάται την επιτυχία, ενώ η 

π<t{_Jουσία του; και μόνο επηρεάζει την 1-:κβαση μιας μάχης. Οι δυνά

μεις αυτές. όμω:;, δFν εfνα.ι πάντα καλCι παγιωμένες στο πε(_)ι:γραμμα 

τού κοινωνικ.ού ιnΙστήματο;. Ενίοτε η haraka είναι μι.α ελεύθερα 

διακινούμενη αγαθοποιός δύναμη και F-νεργεί ανεξάρτητα από την 

επίm1μη Υ.ατανομή της εξουσίας στο εσωτερικό μια:; Χοινωνίας. 

~()τ(tν μια τέτοια ελεύθερα μεταδιδιiμενη ε1ιεργετική δύναμη 

παίζει σημαντικό ρόλο (Πις πεποιΗήσr.ι;των ανθρu)πων, Οα πρέπει 

να αναμένουμι:: είτr <)τι η επίσημη εξουσία είναι αδΊ)V(tμη ·ή ασα

ψiJς ορισμένη, είτε ότι για τον ένα Ί] τον <iλλο λ6γο, η ::τολιτικ1] δo

roj έχει εξουδετερωΟεί με αποτέλrσμα οι δυνάμεις ευλογίιtς να 

μην εκπέμποντω πλέον από πι. mΗιεία-κλειδιά τη; δομJ]ς. 
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Ο Ι.Μ. Le\vis μα:; παρέχει ένα παρ<iδειγμu μιας μη ιεροποιημέ

νης κοινωνικtiς δομής. Στη Σομαλία υπάρχει μι.ιι: γενική διάκριση 

στη σ"ιtέψη <.ινάμεσα στην κοσμική και την πνευματική δύναμη 

(1963). Στο πλαlοι.ο των κοσμικών σχ1:-:σεων η εξουσία απιψuι-:ει 

απ() την αγωνιστική ισχύ στη μ<iχη και οι Σομαλοί είναι μαχητικοί 

και ανταγωνιιπικοί. Η πολιτική δομή αποτελεί ουσιαστικά ένα πο

λεμικό σύστημα <)που το δίκαιο είναι η ωχύς. Σtη θρησκειrrι.::.οl 

σψtί{_)α, όμως, οι Σ ομαλοί εfναι Μουσουλμάνοι και καταδικάζουν 

τις διαμάχες <Πο Εσωτερικό της Χοιν6τητα.ς. Οι βαθιές ριζωμένες 

αυτές πεποιθήσεις αίuουν την τελετουργοποίηοη της κοινωνικής 

δομής με η:τοτέλεσμα οι Σομαλ<)ί να μη Οεωρούν ότι οι. Ηεϊκές ευ

λογίες tl οι κίνδυνοι απορρέουν απ6 τους t-:κπροσώ:τους της. Η 
Ηρησκεία δεν αντιπροσωπΕύεται από τους :;τολεμι<πές αλλά από 

τους ανθι_Jι()πους του Θεού. Αυτοί οι 6:γιοι άνΟρωποι, θρησκευτικοί 

και νομικοί ειδήμονες, μεσολαβούν ανάμεοα στους ανθρ{Ι)πους 

και το Θεό και δεν αναμειγvιίονταιπαρά απρόθιιμα οτην πολεμική 

δομή της ιωι.νωνίας. Ως άνθρωποι του (>-<)εσύ, τους αποδίδεται πνευ

ματική δύναμη. Έππαι6τι η ευλογία τους (baraka) είναι τόσο ισχυ

ρι)τερη 6σσ πιο ταπεινοί, φτωχοί και αδύναμοι είναι. 

Α ντο επιχείρημα αυτό ισχύει θα πρέ;τ:ει νη εφαρμόζεται και σε 

ιiλλους εξισλαμισμένους λασύς, των οποίων η κοινωνική οργάνω

ση [)αηίζεται σε βίαιες εσωτερικι-:ς ουγχρσύσεις. Ωστόσο οι Βέρ

βεροι του Μαρόκιηt :ταρουσιάζουν μια παu6μοια. κατανομή των 

πνευματιΛ<.6ν δυνάμεων δίχως την αντίστοιχη θεολογική αιτιολό

γηση. Ο ιωΑηγητής Gellneι- μου επισημαίνει όη στους ΒερjVuους 

δεν υφίσταται η αντίληψη 6τι το να πολεμούν οτο εσωτερικό της 

μοιtσουλμανικής κοινότητας ιcίνιι.ι καταδικαστέο. Εξ<iλλου, σε όλα 

τα ανταγωνιστικ<i ·...cατατμημένα πολι-ι:ικ<i <Jυιπι]ματα, οι αρχηγ<Jί 

των πολεμικών παρατάξεων ΟεωροιΙνται ι'iτι ·...cαη:χουν λιγότερες 
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:;τ;νευματικές δυνιiμεις απ6 ι), τι ιψωμένα πρόσω:τα που βρίσκονται 

στα ενδιάμεσα σημεία των πολιτικών συνασ:;τισμιίJν. Θα πρέπει να 

δοιίμε τον ιiγιο c:ίνtJρωπο των Σομαλι6ν ως το αντίστοιχο του Ιερέα 

του Ναού της Γης. στην π1:-:ρίπτωση των Tiillcnsi και του ΑνΟρώπου 

της l'ης των Nuer. Το παράδοξο όσον αφορά στην απι'iδοση πνευ

ματικής δύναμης στους ηωματικιi <tδύναμους. εξηγείται βάσει της 

κοινωνικής δο~ηiς και όχι βάσει. του εκ<iοτοτε τοπικού δόγματος 

που την δικαιολογεί (Fortes and Evans-Pritchard, 1940: 22). 

Σε α.υτriν τη μορφή, η haraka είναι κάτι σαν το αντίστροφο τtiς 

μαγγανείας;. Αποτελεί μια δύναμη που δεν ανήκει οτην επίσημη 

πολιτική δομιi αλλc:ί κυκλοφορεί μεταξύ των επιμέρους τμημάτων 

της δομής. Όπως οι κατηγορίες για μΗγγανεία ενισχύουν τη δομή, 

έτσι και οι άνθρωποι που εντάσσονται στη δομ1l προσ:;ταθ<ηίν να 

χρησιμοποιήσουν τη haraka. 'Οπω:; η μαγγανεία και η μαύρη μα

γεία, η ύπαρξη Υ.αι η ισχύ:; της lJaraka αποδεικvιJεται εμπειρικά, εκ 

των υστέρων. Ο μωrrανευηiς {tl ο μάγος) αποκαλύπτεται, όταν συμ

βαίνει μια mιμφορci σε Υ..ιiποιον για τον οποίο τρέφει συναισθήμα

τα μνησικακίας. ΙΙ συμφορά υποδηλιδνει ι)τι υπήρξε μαγγανεία. Η 

γνωοτή οε 6λους μνησικακία καταδεικνιlει τον πιθανό μαγγανευ

ηΊ. Η q:niμη του ότι εμπλέκεται <Π!νεχ<ilς οε καβγιiδες ιτrρέφουν ου

σιαστικά τις κατηγορίες εναντίον του. Και η [Jωιι!ω αναyν{)ψι1,εται 

r:μπειuικ<i εκ των υοτέρων. Μια μεγάλη καλοτυχία μαρnιρεί την 

παρουσία της εντελu)ς απροσδόκητα (Wcstcrmarck, Ι, κεφ. 11). Η 

φήμη εν6ς ιiγιου ανΟριόπου για την ευλ{ιβεια και τη γνcίιση του 

προσελκύει το ενδιαφl-\_>ον π6.νω του. Όπwς και το κακό όνομα 

του μαγγανευηl. θα aποχτήσει ακόμη χειρ6τεοη φήμη με κc:i.Οε κα

κοτυχrα που πλ1lττει του:; γείτονές του, έτσι και το καλό όνομα τοι1 

αγίου ενισ'ι(ύεται με κάθε καλ6τιtχο σιψβ<iν. Το φαινόμενο της; χιο

νοmιβάδας ισχύει και στις δύο περιπτώσεις. 
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Οι δυνάμεις πιη1 κλίνουν προς την αποτυχία χα:ρακτηρί:ζοvται 

απ() αρνητική ανάδραση: αν κάποιος που τις κατέχει προσπαθήσει 

να ξεπεράσει τα εσκαμμt:να, η κατηγορία εναντίον του τον επανα

φέρει στην ηiξη. Ο φόβος της κατηγορίας δρα σαν θερμοστάτης 

για όλους προτού εκδηλωΟσιJν οι διαμάχες. Αποτελεί έναν μηχανι

σμό ελέγχι:ru. Απ() την άλλη, οι δυνάμεις που έχουν κλίοη προς την 

επιτυχίιι. χαρακτηρίζονται ενίοτε από Ηετικll ανάδραση. Θα μπο

ροιJσαν να αυξάνονται μέχρι εκρήξεως. Όπως η μαγγανεία έχει 

αποκαλεστεί θεσμοθετημένη ζt]λεια, έτσι και η baraka θα μπορσύ

σε να χαρακτηρισrεί θεσμοΟετημένος Ηηυμασμός. Γι' αυτό και σ' 

ένα ελεύθερα ανταγωνιιπικ() σύστημα μπορεί να αυτοεπικυρcδνε

ται. Βρίσκεται <ΠΊΊν πλευρά των ισχυρών ταγμ(i.των. Δοκιμασμένη 

εμπειρικά από την επιτυχία, ελκιJει οπαδούς κερδίζοντας έτσι 

ακόμη περισσότερη επιτυχία. «Ουσιαστικά οι άνΟρωποι αποκηηJν 

baraka με το να θεωρούνται ότι κατέχουν baraka» (Gellner 1962). 

Θα πρέπει να aποσαφηνίσω, 6τι δεν θεωρώ ότι η baraka είναι 

πάντα διαθέσιμη στη αντίπαλα μέλη των φυλετικ({JV <nJοτημάτων. 

Πρόκειται γι.α μια ιδέα περί δύναμης η οποfα ποικίλλει ανάλογα 

με τις πολιτικές συνΟήκες. Σ' ένα αυταρχικό σύστημα μπορεί να 

εκπορεύεται απι} τους κατόχους της εξουσίας κηι να επι:..ιυριδνει 

την )Ι.ιι.Ηιερωμένη θέση του προς απογοήτευση των εχθρών τους:;. 

'Εχει. όμως, και τη δυνατότητα να ανατρέπει τις ιδέες περί εξου

σίας, περί καλού και κακο1), αφού ti μοναδική τη; απ6δειξη βρί

σκπ<η στην επιτυχία της. Ο κιiτοχος της baraka δεν υπόκειται 

ιπους ίδιους ηΟικσύς περιορισμού; με τους υπόλοιποι1ς (Wcstcr

lllarck ι 1 Υ~)- Το ίδιο ισχύει και γιο: το tnaιιa κπι την τύχη. Μπορεί 

να [1οίσκονται στην πλευρ(ι της καθιερωμένης εξουσίας tl στην 

πλευρά του καιροοκοπι.σμού. Ο Rayrnond 1-<lrth. ιηηrnc:ραίν[ι. 6τι 

τουλ(iχιοτον 6σσν αφορά στην περίπτωση των Tikopia, το ιnαηα 
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σημαίνει επιτυχία ( 1940). 2:τους Tikopi;:ι, το mana εκφράζει την 

εξουσία των κληρονομικών αρχηγtJ)ν. Ο Firth αναρωτήθηκε κατά 

πόσο η δυνα.οτεία Οα κινδύνευε αν η βασιλεία του αρχηγού ήταν 

α-rυχ1iς και κατέληξε ( ορΟά, όπως αποδείχn1κε) <>τι η αρχηγία ήταν 

αρκετιi δυνατtl για να αντέξει. Η :κοινωνιολογία σε μικροκλίμακα 

έχει το τεράστιο πλεονέκτημα ότι μπορεί να διηκρίνει tlρεμα αυτό 

που Οα προκαλούσε <nJγχυση σε μια ευρύτερη κλίμακα. Από την 

Cιλλη, απmελεί μειονέκτημα να μπορεί να παρατηρήση κανείς 

φαινόμενα της μακροκλίμακας. Ουσιαστικιί, ()λη η αποικιακ1Ί αν

θρωπολογία πραγματοποιείται σε μικροκλίμακα. Αν το mana ση

μαίνει επι:r.υχία, τότε προσφέρεται γω. πολιτικό καιροσκuπιομι). 

Οι τεχνητές m'νθήκες της aποικιακής ειρήνης μπορεί να είχαν σιΙ

γχα:λιJψει (.ι.:υη]ν τη δυνατ6τητα αύγκρουm1ς και mάσης που συνε

πάγονται οι δυνιiμει:; που κλίνουν πρuς την επιτυχία. Συχνά η αν

Ηρω:τολογία έχει υπάρξει αδύναμη στο πεδίο της πολιτικής ανάλυ~ 

σης. Ενfοτε, αντί tllζ ανάλυσης εν6; πολιτικοι1 σιΙστήματο:;, προ

σφέρεται το αντί<ποιχο ενός χάρτινου οικοδομήματος χωρίς ψεγ<i

δι, δίχως συγκρούσεις ή υπολΟ'ιισμό του συσχετισμσύ δυνάμεων. 

Κάτι τέτοιο, οίγουρα, ffi'Ο".-tοτι'ζει την ερμηνεία. Θα βοηθούσε, ίσως, 

αν crrρεφόμαστ:αν σε ένα προ-αποικιακό παρ(iδειγμα.. 

Η Τ6χη για τους Τεύτονες προγόνους μας, όπως "..ι<:ι:ι οι καιρο

σκοπικfς και αυτιSνομες μορφές του mana και της l>aπιka. φαίνεται 

κι αυτή να δρούσε αυτ6νομα σε μια ρευστή ανταγωνιστικ1l πολιτι

κή δομή, Οτt]ν οποία η κληρονομικιl ε1;ουσία σχr.δ6ν απουσίαζε. 

Τέτοιου είδσυ:; πεποιΟ1]σεις μ .. -τ:ορούν να προσαρμόζονται mις γιηl

γορες αλλαγές του m1<πήμητος συμμαχιιδν και να επιφέρουν αλ

λαγές στις :κρίσεις του τι είναι σωιπ() και λάΟος. 

Προσπάθησα νιt εξαντλtΊσω στο tπηκρο τον παραλληλιπμ6 

ανιiμεοα αφενός στις δυνάμεις που κλίνουν προς την επιτυχία και 
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αφετέρου στη μαγγανεία και τη μαιJρη μαγεία, δυν6.μεις που κλί

νουν προς την αποτυχία και έχιntν την ικανότητα να δρουν ανεξάρ

τητα από την κατανομή της εξουσίας. Άλλο ένα κοινό ιποιχείο 

ανάμεσα στις δυνάμεις που κλίνουν προς την επιτυχία και τη μαγ

γανεία, ε(ναι η ακαύσια φύση τους: ένας άντρας ανακαλιiπτει ιSτι 

έχει baraka λόγω των αποτελεσμάτων της. Πολλοί άνΗuωποι ι.υτο

ρεί να είναι ευηεβείς και να ζουν εκτός του πολεμικού συστήμα

τος, δεν έχουν όμως: όλοι τους ισχυρή baraka. Το ίδιο ασυνείδητα 

μπορεί να ασχηΗΕί και το rrιana, ακι)μη και από έναν ανθρωπολό

γο, όπως διηγι'ίται ο Rιtymond Firth, όταν μια υπέροχη ψαριά είχε 

αποδοθεί mo ιηαηα τοι1. Τα έπη των Σκιι:νδιναβιδν βρίΟουν από 

περιπτώσεις κρίοFων που επιλύονται όταν κάποιος ανακαλύπτει 

ξαφνικά την Τύχη του ή ανακαλύπτει ότι η Τύχη του τον έχει εγκα

ταλΕίψει (Gronbech, τομ. Ι. κεφ. 4). 

Άλλο ένα χα:ρακτηριmικό των δυνάμεων της επιτυχίας είναι 

ότι συχνιi είναι μεταδοτικές. ·Μεταδίδονται υλικά. Οτιδήποτε έu

Οει σε επαφl] με την haraka μπορεί νη αποκτήσει baraka. Η Τύχη 

μεταδιδόταν εν μέρει και μέσω οικογενειακών κειμηλίων και Οη

σαυριΔν. Στην περίπrωση που τα αντικείμενα αυτά άλλαζαν χέvια, 

τ6τε ακολουΟο1Jοε και η Τύχη. Υπό την έννοια αυτή, οι δυνάμεις 

αυτέ:; ήτα.ν οαν τη μιαρότητα, η οποία μεταδίδει τον κίνδυνο με την 

επαφή. Ωστόσο τα δυνιiμει επικίνδυνα και καταστροφικ(i αποτε

λέσματα αυτιiJν των δυνάμεων της επιτυχίας διαφέρουν από τη 

μιαρότητα, που ήταν προιψι.σμένη να υπεvπσπίζει τα όρια του 

υπ(ivχοντος κοινωνικού συστ1]ματος. 

Για να ανιικεφαλαιιι)σουμε, <)ι δοξασίες που ιπτ.οδίδουν πνευ

ματική δι"iναμη στα άτομιι, δεν είναι οuδέη:{_Η'.ς ή ελειiθερες απι) τα 

κιψίαρχα πρότυπιι της κοινωνιχιlς δομής. Αν κ(tποιες δοξασίες; 

φαίνεται νιι: χιηανέμουν τις ελΕ1!θcρα διακινοιJμενες πνευματικές 
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δυνciμεις με τρόπο τυχαίο, μια πιο προσεχτικt] ματιci δείχνει ιSτι η 

κατανομ1l είναι m'νεπής. Οι μόνες συνθήκες κCιτω από τις οποίες 

οι πνευματικές δυνάμεις φαίνεται να ακμάζουν ανεξάρτητα από 

το επίσημο :χ.οινωνικ6 ΟΊ'i<πημα:, είναι ι)τι.ι:ν κατ' εξαίuεση το ίδιο το 

σύστημα στερείται τυπικ1jς δομής, όπου η νόμιμη εξουσία βρίσκε

ται συνεχώς υπό αμφισβήτηση ή 6-ταν τα αντίπαλα στοιχεία ενός 

ακέφαλου πολιτικοι'i ουοηlμα:τος :χ.ατηφειJγουν οτη διαμεοολ<iβη

ση. Στην περίmωση αυni, οι βασικοί μνηστήρες της πολιτικής εξου

σίας θα πρέπει να προσελκύσουν προ:; το μέρος τους εκείνους που 

κατέχουν την ελεύθερα διακινούμενη πνευματική δύναμη. Αναμ

φισβήτητα, επομένως, το κοινωνικό σύστημα θεωρείται ότι ανα

βλύζει {)ημιουργικές και ενισχυτικές δυνιiμεις. 

Ήρθε, λοιπόν. η στιγμή να ορίσουμε τη μιαρότητα. Δεχόμαστε 

ότι όλε; οι πνευματικές δυνάμεις αποτελούν τμtlμα του κοινωνικού 

(n.Ιιπήμητος. Το εχφ{_Ηiζουν και παι_>έχουντοιJς θεομιηJς για τη δια

χείρισή του. Αυτό σημαίνει ότι η δύναμη του σύμπαντος mtνδέεται 

τελικά με την κοινωνία, αφσύ τόσες αλλαγές της τύχης έχουν αφε

τηρία πρ6σωπα πιηt κατέχουν δι<iφορες κοινωνικές θέιη-:ις. Υπιiιι

χουν, όμως, και άλλοι κίνδυνοι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

:χ.ίνδιΙνοι οι οποίοι ενεvγοποι.οιJντιιι σονειδητά τl μη ουνειδηηi, οι 

οποίοι δεν αποτελούν μέρος της ψυχ1iς χαι δεν απο:χ.τu'>νπ.η με μύη

ffi] ή εκπαίδευm1. Πρόκειται για τις δυνάμεις της μιαρότητας, οι 

οποίες είναι 01JV1.Jψασμένες μf τη δομή των ίδιων των ιδηδν μιας 

κοινωνίας και οι οποίες τιμωρούν τη συμβολική αποσύνδεση όσων 

Οα έπρεπε να είναι ενωμένα, ή τη συμβολικti ένωση όσων έπρε:;τε 

να cίναι κεχωρι.σμένη. ~F.πΕται.. λοι.::τ6ν, ι)τι η μι.αρ6τητα αποτελεί 

ένα είδος κινδύνου που εμφανϊζεται μόνον εκεί όπου τα όρια της 

δομής, κοομικιi ή :χ.οινωνι.κιΊ., είναι σαψ{δς καΟορισμένα. 

Ένα μιαρι'i πρόσωπο βρίσκεται πάντα Εν αδί:χ.ω. Λεν j1vί:οκετηι 
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στη σωσrή θέση ή απλιiις {χει πεu<Χσει κάποια οριακή γραμμ1l που 

δεν θα έπρεπε να είχε διασχίσει, και αυnΊ η μετατόπιση δημιουρ

γεί κίνδυνο για κάποίον. Η μιαρότητα, σε α.ντίΑ~:-:ση με τη μαύρη 

μαγεία και τη μαγγο.:νεία, αποτελεί μια ιδιότητα ::του οι άνθρωποι 

μοιράζονται με τα ζώα, δεδομένου ότι η μιαρότητα δεν είναι π<iντα 

έργο του ανfJρ([Jπσυ. Η μιιφή πι:ιflξη μπορεί να διαπραχθεί σκόπι

μα, η σκοπιμ6τητα 6μι,Ις αυni είναι άσχετη με το αποτέλεσμά της. 

Συν1iθως προκύπτει από αμέλεια. 

Ο ορισμός αυτ6; είναι ο κιtλ:ιΠιψος που μποψδ να διδσω για τη 

συγκεκριμένη αυτή κατηγορία κινδύνων, οι οποίοι δεν αποτελούν 

δυνάμεις που κατέχουν οι άνΟρωποι, απελευΑεu<δνονται <)μω:; απιJ 

την ανΟρώπινη δριiση. Η fη1ναμη που r:ν[χrΙ •..tίνδυνο για τους απρό

οεκτους ανθρώπmtς, είναι προφανuJς μια δύναμη που ενυπ<iρχει 

σtη δομ1l των ιδεών, μια δύναμη χ<iΙJη ιπην οπο(α η δομή προστα

τεύει τον εαυτιi της. 
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Η ιδέα n1; κοινωνίιι:ς είναι μια ισχυρή εικόνα ικανή από μόνη της 

να ελέγχει ή να ωθεί τους ανθριJ}πους σε δράση. ΙΙ εικόνα αυτή 

έχει μορφή: {χει εξωτερικά όρια, περιθιι')ρtα, εσωτερική δομή. Το 

περίγραμμά της έχει τη δύναμη να επιβραβεύει τη σuμμιiρφωιτη 

και. να απωθεί την επίθεση. Στο περιθ<iφιο και σης μη δομημένες 

περιοχές της υ:;ηiι_>χει ενέργεια. ~Ολες οι ανθρ<iJπινε:; εμπειρίες 

των δομών, των περιθωρίων ή των ορίων προσφέρονται ως ιnJμβο

λα της κοινωνίας. 

Ο Van Gennep έδειξε πως το κατώφλι σuμβοΗζει την απαρχή 

της νέας κοινωνικ1iς κατάσταm1ς. Γιατί ο γαμπρός σηκώνει τη νύφη 

στα χέρια του πιiνω από το κατώφλι; Γιατί το σκαλοπάτι, η δοκός 

και οι παραστάδες της Π<)ι_~τα; σχηματίζουν ένα πλαίσιο, το οποίο 

αποτελεί την καΟημερινή αναγκαία π.ροίJ:τ60εση της εισόδου στο 

σπίτι. Η καθημει_>ιν1ί συνήΟεια της εισόδου στο σπίτι μέσα από μία 

πόρτα μπορεί να εκφράσει π<iρα πολλCι είδη εισόδου. Το ίδιο ιcr..<ύ

ει για τα ιπαυροδρόμια και τις αψίδες, ης νέες εποχές, τα καινού

ρια ρούχα, κ.ο.κ. Καμία εμπειρία δεν είναι τ6σο ευτελιiς ώστε να 

μην μπορεί να ενσωματωθεί σε μι.ο τελετουργία και να αποκτήοει 

υψηλό ν6ημα. 'Οσο πιο προσωπική και οιχείο είναι η πηγ1i του τr

λετουργιχού cnψβολισμοι), τόσο πιο εύιποχο το μήνυμιi του. Όσο 

πΕριοοιSτερο ένα σύμβολο πηγάζει ηπιS το κοινό απόθεμα της ην

θριδπινης r.μ.πεφίας, τιSσο ευρύτερη και. θ πι χ6τερη η υποδοχ1] του. 
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Η δομή των ζωντανών οργανισμών είναι πιο κατάλληλη για να 

αναπαραστψJει. τις σύνθετες κοινωνικές μορφέ:; απ' 6τι οι παρα

στάδες και τα ανώφλω .. 'F:τσι, διαπιστώνοιψΕ 6τι οι θυσιαστήριες 

τελετές καθορίζουν το είδος του ζ(iJου που θα χρησιμοποιηθεί, μι

κρό ή μεγ<iλο σε ηλικία, (ψιη-:νικό, θηλυκό tl ευνουχισμένο και ότι 
οι Υ.:ανόνες αυτοί σηματοδοτούν διάφιψες πτυχές της κατιiιπαιnΊ; 

πιnJ επιβάλλει τη θυσία. Ο τρόπος οφο.:γής του ζώου είναι, επίσης, 

προκαΟοριομένος. Οι Dinki:i, αν η θυσία προορίζεται για την αναί

ρεση μιας αιμομιξίας, κι)βουν το ζώο κατά μήκος χωρίζοντας στα 

δύο τα '(εννητι.κά του όργανα ενιό αν γιορτάζουν μια εκεχειρία 

τότε το κ<5βουν στη μέοη· σε άλλες περιπηδοει; το φονεύουν με 

αοφυξία ή το ποδοπο.:τούν μέχρι Οανιiτου. Ακόμη πιο άμεσος είναι 

ο συμβολιομ6ς που σχετίζεται με το ανθρώπινο ιπiψ.α. Το σιόμα 

αποτελεί ένα μοντέλο ικανό να αναπαραοτήσει κάθε οριοθετημf~ 

νο σύστημα. Τα ι)ριά του μπορούν να ηναπα.ρασnΊσουν κιiθε απει

λούμενο ή επισφαλές σύνοριJ. Το σcδμα είναι μι.η περίπλοκη δομή. 

Οι λει.τουργίες των f)ι.αφορετικι6ν του μεριδν και οι μεταξύ τους 

σχέσεις παρέχουν μια πηγιl συμ[16λων για άλλες πολιJπλοκες δο

μές. Είνιtι .αδύνατον να ~:ι.η.ιηνεύσουμε τις τελετουργίεc; που αφο

(.)Ούν στις σωματικ~:ς εκκρίσει;, στ<) μητρικό γάλα, στο ιr<iλιο "Και σε 

{ιJ.λα παριJμοια, αν δεν είμαοτε διατεθειμένοι να δούμε το σώμα 

ω; σύμβολο της κοινωνίας ιι:αι να θεωρήσιηJμε ότι οι δυνάμεις χαι 

οι ιι:ίνδυνοι που ιι.ποδίδονται στην -κοινωνική δομή αναπαρCιγονται 

σε σμίκρυνση στο ανθρώπινο σώμα. 

ΕιJκολα καταληj)ηίνουμε ότι το σιiψη ενός βοδιού πvος θυσία 

υ.ναπαρισηi οχηματικά μια κοινωνι.κ1] κατCισταση. Αλλά όταν προ

σπαΟσύμε να ερμηνε·ιΙσοΊΙ[.tε τις τελετουργίες που έχουν σχέση μιο 

το ανθρώ::τινο σι(ηΗι μr τον ίδιο τvιJπο, η ψυχολογική π<tρCιδοση 

απομακρ'ί,νπω από την κοινωνία Χαι ε::τιστοέφ~ι στο άτομο. Οι 
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δημόσιες τ~λετουργίες μπορεί να εκφρ<iζουν δημόσια μελήματα 

όtαν χρησιμοποιούν ιiψυχες παραστάδες ή θυσίες ζtί>ων: αλλCι οι 

δημ<Jσιες τελετουργίες που τελοι)νται στο ανθρώπινο σώμα θεω

ρούνται 6τι εκφοάζουν προσωπικfι ιι:αι. ιδιωτικ<i μελ:ήματα. Αυτή η 

μετατόπιση της ερμηνείας, απλιιJς και μόνο επειδή η τελετουργία 

τελείται στο ιινΟρώπινο σώμα, δεν είναι βciσιμη. Από όσο γνωρί

ζω, το επιχείρημα δεν διατυπcδθηκε ποτέ [ΑΕ τι>όπο μεθοδικό. Οι 

υποστηρικτές του mηρi:ζοντιιι απλώ-ς σε παραδοχές που δεν έχουν 

αμφισβητηθεί και οι οποίες πηγάζουν απιS την έντονη ομοιότητα 

ανάμεσα σε ορισμένες τελετουργικές μορφές κηι τη συμπεριφορά 

των ψυχοπα0<6ν ατόμων. Πρ6κει.ται για την παραδοχή 6τι, κατci 

κάποιον τρ6πο, οι πρωtόγονοι πολιη.σμοί αντιστοιχούν σε νηπια

κ<i στάδια της ανάπτυξης της ανΟρώπινης ψυχ1iς. Συνεπιδς, οι τελε

τουργίες αυτές ερμηνεύανται σάμπfι>ς να εκφράζουν τα ίδια μελΊl

ματα που κατακλιJζουν το μυαλό των ψυχοπαΑιi>ν ή των :ι:αιδιών. 

Ας πάρουμε δύο σύγχρον~; τάσεις που χρησιμοποιούν τους 

πψοτόγον<ηJς πολιτισμούς για να rνι.οχιJοουν τις ψυχολο'{ι.κές τους 

αναλύσεις. Αμφότερ~ς, προέρχονται από μια μηκι>ιi παράδοση και 

είναι εξίσου παραπλανητι.κ~'ς καΘιδ; δεν διασαφηνίζουν τη σχέση 

μεταξύ πολιτωμ<η"i ιι.αι ατομικ1Ί; ψυχής. 

Το έργο του Bettelhcίm .\'ymbolίc Wounlfs είναι, κ1.φίως μια ερ

μηνεία τη; περιτομής και των -ι:ελετ<JJV μύησης. Ο συγγραcμ:ας επι

χειρεί να χρησιμοποιήσει τις καθιερωμ[νες -ι:ελετουργίες των Αυ

ιπραλ({Jν και των Αφρικην<ίJν για να εξηγήσει ψυχολ<Jγικ6 φαινό

μενα. Τον απιΗτι..ολεί ιδιαίτερα να δείξει ι)τι οι ψυχαναλυτές υπcρ

τόνισαν το φθόνο των "ιαψιτσιών για το αντρι.κ6 ιμιJλο ενώ παρέ

j\λεψην τη m1μασία του φθ6νου των αγοριών για το γυναι.κείο φι'

λο. ΙΙ ιδέα αυτή γt·:ννψ)ηκε αρχικά στο μυαλιS του tl]ν εποχή Π< ΗΙ 

μελετούσε ομάδες <.rχιζοιρvενιχών παιδι.cδν που πλησίαζαν την 
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εφηβεία. Η ιbt-:α αυτή πιθανότητα είναι βciοιμη και σημαντική. Δεν 

έχω καμία πρόθεση, βέβαια, να κρίνω τις γνώσεις του γύρω ιι.πι) τη 

σχιζοφρένεια. 'Οτιι:ν, 6μως, υποστηρίζει ότι οι τελετουργίες που 

έχουν ρητci σχεδιαστεί να προκαλέσουν αιμορραγία στα γεννητι~ 

Κfi όργανα των αντριδν οτοχεύουν στην έκφραση του αι.Jσενικού 

φθόνου για τις γυναικείες αναπαραγωγικές ικανότητες, ο ανθρω~ 

πολόγος οφείλει να διαμαρτυρηΒεί, δι6τι. πρόκειται για μια ανε

παρκή ερμηνεία μιας δημ<)οιας τελετουργίας. Κρίνεται ανεπαρ

κής, διότι είνω, απλώς περιγραφική. Αυτ6 που σμιλεύεται στην αν

Ορ<Δπινη σάρκα. είναι μια εικόνα της κοινωνίας. Στις κατα.τμημι-:νες 

οε ημιφύλια και τομείς φυλές που παραΟέτει, δπως τους Murngin 

και τους Arunta. το πιθανότερο είναι οι δημ<5σιες τελετουργίες να 

έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός συμβόλου της συμμετuίας 

των δύο μερών της χοι.νωνίας. 

ΊΌ άλλο βιfiλίο είναι το Life Again.vt Death. όπου ο Brown σι'

γκρίνει ρητά τον πολιτισμ6 του «αρχα'ίκού ανΟρώπου)> με το διχό 

μας όσον αψορci οτις νηπιακές και στις νειψωτικές φαντασιώσεις 

που φαίνονται να εκφράζουν. Οι χοι.νές παραδοχές που διέπουν 

τι; διJο μελέτες για τον πuωτόγονο πολιτισμό αν<iγονται ιπο Ro

heitn (1925), tnJμφωνα με τον οποίο ο πρωτ6γονος πολιτισμός εί

ναι α.υηητλαστικός*, ενώ ο δικ6ς μας αλλοπλαστικός. Ο πρωτ<5γο

νος άνθρωπος προσπαΗεί να εκπληρώσει τις επιΒυμίες του μέσω 

του χειρισμού του ίδιου τού εαυτού του, εκτελιδντας χειρουργικοlJ 

τύπου τελετουργίες επάνω οτο ίδιο του το σώμα προκειμc:νου να 

"'Οι 6~;>οι α1•τυ:rrλιlστικός κω ι1λλιι:ι:λrιοτιχ(Jς L"ίναι ψ_)οι ι1'υχανυλυτι:.ωί που χα
ρακτηρίζουν δί'ο n;JΠHJ·; αντίδραση; tj π:yαπ{ρμογψ:;. Ο όρο; αυτοπλασιικός υuνί

ο'!:ατuι ι.JτΩ μπηΠ'ι:ηματισμ6 ίΟυ uvγuνιοιΗη:' και μόνο, ενr!_1 ο 6vuς uλλοπληοτικ6c: 

ουνίιπιηαι nτn μεωσχηματισμU τ οι' περι Ι-lrί.λλοντις(Σ.τ. t\:1. ). 
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κατα.σηiσει τη φύση γόνιμη, τις γυναίκες υπ(ικου~ς, το κυνήγι επι

τυχές. Στο σύγχρονο πολιτισμό, ::τροσπαθούμε να εχπληρώσουμε 

τις επιθυμίες μα; επενεργ<)JVτας απευθείας στο εξωτεuικό περι

βάλλον, με τα εντυπωσιακά τεχνικci αποτελέσματα που mινωτούν 

την πιο έντονη διαφοριί ανάμεσα mους δύο τύπους πολιτισμού. Ο 

Bcttelheim υιοθετεί αυη]ν τη διιiκριση μεταξ1J των πολιτισμιfη.' που 

προσφεύγουν στην τελετουργία και αυτιi)ν που ΠιJοσφεύγουν στην 

τεχνική. ΥποΟέτει, όμως, ότι ο πρωτ6γονος πολιτισμ<Jς :;τ:αράγεται 

ππ6 ανεπαρκεfς, ανιόριμες πvοσωπικότητες και ότι οι ψυχολογι

κές αδυναμίες του αγιJίου ευθύνονται για τα πενιχρά τεχνικά του 

επιτεύγματα: 

<<Αν οι :προεγγράμματοι λαrιί. είχαν εξίσου περίπλοκε; Οομέc; :προσω

πικότητας όσο ο σύγχρονος άνθρω.:τrις. εάν οι άμυνές τους ήταν εl;ί

ιrου σύνθετες χαι η συνείδηιnj ωυς το ίδω εκλεπτυσμένη ",ι:αι απαιτητι

κή· αν η δ11ναμική διάδραση ανάμεσα στο ΕΊώ, το υ:περF:'/({) και το «αυ

τι'i» ήταν εξίσυl1 :πfρίπλοκη και το εγcfηους εξίσου προσαρμοσμένο να 

αντιμετω;τίσF:ι Χα ι να μπαβάλλει την ~· ξωτεριΧt) πραγματικότητα- θα 

είχαν αναπτύξει εξίσου πολύπλοΥ.F:ς, αν Χαι πιΟανόν διαφοψτι.κές, 

κοινωνίες. ΩστΩσο, οι κοινωνίΕς τους παρ~'μειναν μικρέ; και (J,(Πικά 

αναποτελεσματι-ι.ές στην αντιμετώπιση του εξωτειJιχοιJ περιβάλλο

ντος. Ίσως ένας λ6γος γι' αυτό είναι η τάση τους να προσπαΟο1Ιν να 

λύνουν τα προβλήματα με αυτοπλαστικούς μάλλον :παψi με αλλοπλα

στι·?..ωJς χειρισμούς.>} 

(: 87) 

Α; επαναλάj)(Jυμε και πάλι. 6πως πολλοί <ινΟρωπολ<5γιJι πριν α:πι) 

rμriς, 6τι τίποτr δεν μπορεί να στηι_>ίξει την Ί~:rτ.{)Ηεση ότι ο πρωτό

γονος πολιτισμός καθαυτ6;, είναι πuο·ων ενός πρωη5γονου τύπου 

οτ6μου, η προ<Jωπιιι.ότητα Τ(ηι οποίου μοr.fiζει με την πυοσωπικό

τητα του παιδιού ή του νευρωτικο1Ί. Και ας προκαλέσουμε τους ψυ-
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χολόγους να διητιJΠ(iJσουν τη συλλογιστική στην οποfπ cnηρίζεται 

μια τέτοια υπόθεση. Πίσω aπtl το όλο επιχείρημα κρύβεται η αξιω

ματικ1i παραδοχή ότι τα προβλ1Ίμα.τα που επιδιώκουν να λύσουν οι 

τελετουργίες είναι προσωπικά, ψuχολογικ<i προβ/ιήματα. Ο Bet

tclhelm, μάλιστα~ φτάνει στο σημείο να συγκρίνει τον πρωτιSγονο 

τελετουργό με το παιδί που χτυπάει το κεφάλι τσυ ι)ταν aπογοη

τεύεται. Η παραδοχή αυτή διατρέχει ολόκληι__>οτο f1ιβλίοτου. 

Ο Brown διατυπώνει την ίδια υπ6θεση αλλά η επιχειρηματολο

~tία του είναι πιο επεξεργασμένη. Δεν θεωρεί ότι η κατήοταση του 

πρωτ6γονιnt πολιτισμού προκύπτει απ() τα ατομικά προσωπικά 

χαρακτηριστικά: λαμβάνει υπ' 6ψη. δικαίως, τα αποτελέσματα του 

πολιτισμικού κα:Αοuισμού τη; ατομικής προοωπιχ6τητας. Στη συ

νέχε-L<ι, (Jμως, εξετάζει το σύνολο του πολιτισμού σαν κάτι που στο 

σύνολό του μπορεί να ΟΊJγκριθεί με ένα ν11πιο ή ένα διανοητικά κα

θυστερημένο ενήλικα. Ο πρωτόγονος πολιτιομ6ς καταφεύγει στη 

σι_ι_>ματική μαγεία για να εκπληριδοει. τις επιθυμίες του. Ανήκει σε 

ένα στάδιο πολιτισμικής εξέλιξης αντίστοιχο με εκείνο του νηπια

κού πρωκτικού ερωτισμού. Ξεκινιδντας απ6 το αξίωμα ότι η «νη

πι.ηκή σεξουαλικότητα είναι το αυτοπλαστικό αντιστάΟμισμιι. για 

την απώλεια του Άλλου και η μετουσίωση είναι το αλλοπλαστικό 

αντιιπιί.Ημισμα για την απώλεια του Εαυτού»(: 170), ο Brov,.·n συ

νεχ{ζει υποστηρίζοντας ιiτι ο «ηρχα:ίκός πολιτισμός» επιδιιί>κπ τους 

ίδιους σκοποι)ς με τη νηπιακή σεξουαλικόη1τα, δηλαδή η1 διαφυγή 

απ() τη σκληρή πραγματικότητα tJlς ηπιδλειας, του αποχωρισμοιJ 

και του θανάτου. Τα επιγράμματα είναι από τη ψι!οη τους ασαφ11. 

Αυτή είναι μι.η άλλη προσέγ'{ιση του πvωτ6γονου πολιτισμοιi, την 

οποία θα ήθελα να δω ολοκληuωμtνα. Ο Brown, όμως, την ανα

πτύσσει εν συντομία μ6νο. ως εξ1lς: 

220 

:·i 

Ί 

ΕΞΩΊΊ:ΞΡΙΚΑ ΟΡιΑ 

<Π ον αρχαΊ:κό (ι.νθρωπο τον απασχολεί το σύμπλεγμα του ευνουχι

σμού, το ταμπού της αιμομιξίας και η αποσεξουαλικοποίηση του :rι:έ

ους, δηλαδή η μεταβίβαση των γενετήσιων ενορμήσεων στην ανα

σταλμCνη ως :;τρος τους σ"r..ο:rι:ω'; λίμ-ιιντο που σιJντη~.οΗ:'ί τα uι1οτήματα 

συγγένειας στα οποία στηρίζεται η αρχα'ίκή ζωή. Ο χαμηλός βα:Ημός 

μετουσίωιπjς ;του αντιστοιχεί στο χαμηλό επ(πεδο τεχνολογίας σημαί

νει, με βάση τους προηγω!μενους ορι.σμο1Ις μας, ένα :rι:ιο αδύναμο εγιl), 

ένα εγ(δ ;του δεν έχει ακύμα συμβιβαστεί (μέσω της άρνησης) με τις 

προγενετήσιες ενορμήσεις του. Το αποτέλεσμα είναι ότι 6λες οι φα

ντασιακέ; επιθυμίες; του νηπιωωύ ναρκισσισμού εκφράζονται σε μη 

μετουσιωμένη μορ<ρή με αποτέλεσμα ο αρχα"ίκ6ς ιiνΟρωπος να διατη

ρεί το μαγικό σu)μα της παιδικ1iς ηλικίαι;::.» 

(: 298-9) 

Οι φαντασιιi>ιπις αυτές πuοiiποθι-:τουν ότι το ίδιο το σώμα μπορεί να 

εκπληρώσει τη βρεφική επιθυμία για ατέρμονη αυτοανανεσύμεyη 

ευχαρίστηση. Είναι μια φυγ1l από την πραγμα:τικιiτητο:, μια <iι_Jνψrη 

να αντιμετωπιοθεί η απά)λεια, ο αποχωρισμός και ο θάνατος. Το 

εγώ αναπτύσσεται μετουσιιί)Vοντας αυτές τι.ς φαντασιώσεις. Υπο

τάσσει το σιόμα, αρνείται την απεκκρητήι_Jιιι μαγεία και <Π<> f)αθμι) 

αυτί> αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Η μετουσίωση. όμως, υπο

καθιστά ένα άλλο σύνολο μη πραγματοποιήσιμων σκοπιJJ\' και επι

διιόξεων παρέχοντης στον εαυτ() ένα ιiλλο είδος ψευδούς διαφυγής 

από την απcδλεια. τον αποχωρισμό και το θάνατο. ~Ετσι καταλαβαί

νω το όλο επιχείρημα. ~Οσο περισσότερα υλικ(i παl_)εμβtiλλει η εξε

λιγμένη τεχν<)λι)γία ιινάμεσα σε r:μάς και την ικανο:;τοίηση των βρε

φικιδν ε::τιθυμω)ν μας, τόσο περισσότερο ενερ'{ΟΠοιείται η μετου

σίωση. Το αντίστροφο, όμως, φαίνεται ημφίβολο. (>-<)α μ::τοροι)οημε 

να ι.οχυοι<πούμε ότι 6σο λιγότερο έχει αναπn,χθεί η υλική βάση του 

πολιτισμού μα;, τόσο λιγότερο ενεργοποιείται η μετουσίωmJ; Ιlοια 

Οα μπορούσε να είναι η η:;.φι.βής ηναλογ(α ανtiμαΗι οτη f1uεφικ1'j 
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φαντασίωση και σ· έναν πρωτόγονο πολιτισμό που στηρίζεται στην 

πρωτόγονη τεχνολογία; Π(ίJς το χ(ι.μηλιJ τεχνολογικιJ επίπεδο συνε· 

Π(iγεται «ένα εγcό που ακόμη δεν έχει ακόμη συμβιβαστεί (μέσω 

της άρνησης) με τις γενεnΊσιες παρορμήσεις του;» Με ποια έννοια 

έναςπολιτι<ψ(Jς ε(ναι.πιο μετουσιωμένος από έναν άλλο; 

Προφανώς, αυτtί είναι τεχνικά ερωnΊματα με τα οποία δεν 

μπορεί να καταπιαστεί ο ανUρωπολιiγο;. Υπ<iρχουν δύο αημείΗ, 

όμως, για τα οποία ο ηνθuωπολόγος έχει κάτι να πει. Το ένα είναι 

κατά πόσον οι πρωτ<5γονοι πολιτισμοί πράγματι αρέσκονται στην 

απεκκριτήρια μαγεία. Η απιiντηοη ο' ιn~τό είναι: ασφαλώς ~Οχι. 

Το (iλλο Ε(_)(ίπημα είναι κατ(ι πόσον οι πρωτόγονοι πολιτισμοί φαί· 

νεται να αναζητούν μια φυγti από την πραγματικότητα. Χρησιμο

ποιούν πράγματι τη μαγεία, απεκκuι.τΊlρια 11 άλλης μορφής, για να 
ιtντισταθμίσουν μια απαruχία σε εξωτερικούς τομείς δραστηριό

τητας; Και Π(iλι η απάντηση είναι 'Οχι. 

Α; εξετάσουμε πρ<fιτα το ζήτημα της απεκκριτήριας μαγείας. 

Οι πληροφορίες είναι διαστρεβλωμένες, καταρχάς, ω:; προς τη ση

μασία του σώματο; σε σχέση με (ιλλα ιnJμ!)<Jλικ<i θέιΗηη κπι., δπj

τερον, ως πuος τι:; θετιr.ές ή αρνητικές στάσεις της πρωτόγονης τε

λετουργίας απέναντι στα σωματικά περιτηJJματα. 

Ας απαντήσουμε πuιίιτιt οτο δεύπ:ρο ζήτημα: η χρtlση των πε

ριττωμιί.των και ιiλλων σωματικόΝ εκκρίσεων στους πρωtό'(ονουc; 

πολιτισμούς είναι συνr]Οως ασύμβαπ1 με τη Ηεματολογίιt των νη

πιακών ερωτικι/JV φαντωJΙ<i"Jοεων. Όχι μι)νο τα κόπρανα, κλπ., δεν 

αντι.μπωπ(ζονται ως :.τψf1i ι·..ιανοποίησης:, αiJ.ά η χρήση τους συνt]

θως καταδικάζεται. Η δύναμη που εfφει)ει ι πι; μεθ<ψΙΗΥ..ι~ς πrοιο

χέr; του σα"ψητος ()χι, μ<)νο δεν θεωρείται εργαλείο επιθυμίας, αλλά 

οχεδόν ::τάντ:α πρέπει να αποφεύγεται. Διiο είνηι οι [)ηοικοί λ6'(οι 

για του; οποίΌυς η :.τριSχειvη μελ{τη της Fθν<ηφαφίας όημιουργεί 
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εσφαλμένες εντυπώσεις. Ο πριδτος F.ίνΗι η προκητάληψη του πλη

ροφ<ψητή και ο δείtrερος η προκατάληψη του παρατηρητή. 

Οι κακόβουλοι μάγοι. υπ(Jτίθεται ότι χρησιμοποιούν τα σωματι· 

κci περιττιόματα για τις δόλιες επιθυμίες τους. Υπ<i αυu]ν την έν

νοια, η μαγεία των πι::ριττωμάτων υπηρετεί πράγματι τις ι::πι.θυμίt-::; 

του χρήστη της, αλλά οι πληροφορίες ι)μως :;του έχουμε για την 

μαύρη μαγεία προέρχονται συνήθως από τη σκοπι<i του επικαλού

μενου θύματος. Γλαφυρές περιγραφές της materίa medica ( ι.ατιιική 

της ύλης) της μαύρης μαγείας ε·ύχολα λ<ιμ~ciνονται από τα υποτι

θέμενα θύματα. 2:πανιότερα, όμως, θα βρούμε σuντηγιJλιiγια επω

δο)ν που να έχουν υπαγ<ψευθεί από δεδηλωμένους μάγους. 1\iπο

ρεί να υποψιάζεται κανείς ότι οι άλλοι χρησιμοποιούν παράνομα 

εναντίον τιηJς σωματικά περιττο)ματα, αλλά αυτό δεν <Jημ(ι.ίνει ότι 

οι πληροφορείς πιστεύουν ι)τι. τα υλικci αυτά είναι διαθέσιμα για 

δική τους χρήση. Έτσι, ένα είδος οπτικής ψευδο.:ίσθηm1ς καΟιστά 

συχνι.i αυτ<5 που ανήκει στην αρνητικti πλευρά του ισοζυγίου νη ε μ· 

φανίζεται στη θετική πλευρά. 

Η πuοκατάληψη του παρατηρητή μεγεθύνει., t-:πί(n1ς, το βαΟμό 

στον οποίο οι πρωτι)γονοι πολιτισμοί χρησιμοποιούν τα σωματικ<i 

υπολείμματα στη μαύρη μαγεία.. Για διιiφιψους λόγου;, τους οποί

ους γν<ι)(_)fζ(JLJV καλύτερα οι ψυχολόγοι, η παραμικρή ηναηχJρά σπ1 

μαγεία των κοπράνων μοιιiζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον του 

ηνηγνuΊστη και να απορροφά την προσοχή του. 'Ι::.τσι εισάγεται 

μια δr.ι"iτε[Jη <ΠQέβλωση. ~Ολος ο πρα~tματικός πλούτος και το εύ

ρος του συμβολισμού αγνοεfηη ή ηνciγεται σε μερικές σκατολογι.

κf:; <φχι::ς. Χαρακηιριστικό παράδειγμα αυτής της προκατCιληψης 

είναι η ανCι.λ1,ση του ίhιου του llrown για το μύθο του Κα:τf(_))'(iρη 

των Ινδιάνων Winnebago που αναφι\.J(ψε στο κεφάλαιο 3. Πρω

'ιitικ(i θέματα ανακύπτουν μόνο δύο ή τρεις φιψι~ς ιm1 μακρά :;το-
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ΚΑ..θΑl'UΠΙτΑ ΚΛ.Ι ΚΙΝΛΥΝΟΣ 

ρεία των περιπετειιόν του Κατεργάρη. Πιι.ιι~:-:θεσα n1 μία περίπτω

ση, ιSπου ο Κατεργάρης επιχειρcί να μεταχειριστεί τον πρωχη) του 

ως ξεχωριστό άτομο. Η ενη)πωση του Brown για το μύθο είναι τό

σο διαφορετική 'του στην αρχή νόμιοιι εσφαλμένα ότι~ λόγω της 

ειJι.ηψάθειάς του, :;ταριι.πέμπει σε κάποια ακόμη παλαι<)τερη πηγή 

από εκείνην του R<idin, καθώς γράψει <')τι: <ω Κατεργάρης στις 

πρωτόγονες μυθολο'{ίες περιβάλλπαι. από μια μη μετουσιωμένη 

και απροκάλυπτη πρωκτικ<iτητη.>) 

Σύμφωνη με τον Brown, ο Κατι::ργ<iρης των Wίnnebago, που απο

τελεί και μεγάλο πολιτισμικό ήρωα, «είναι ιχο:νιiς με ένα βρcόμικο 

κόλπο να δημιουργήσει τον κόσμο ιtJH) κι'ίπρανα, πηλό, λάσπη.)> 

Αναφέρει ως παράδειγμα ένα επεισόδιο του μύθου ιiπου ο Κιι.τερ

γάρης αψηφά την προειδοποίηση να μην φιiει. κάποιο βολβό που 

γεμίζει την κοιλιά του με αέρια, κάΟε εξαγωγή των οποίων τον ιΠJ

κά>νει 6λο και ψηλότερο:. Ζητά από τους ανΟριδπους να τον συ

γκραnlσουν, αλλci αντί να τους ευχαριοτψrει. για τις προσπάΟειές 

τους να τον βοηθ1iσουν, τους σκοQπά με μια τελευταία έκuηξη. 

Μciτα.ια θα ψάξει κανείς την ιστορία, όπως Π] διηγείται ο Radin, 

για την πc:φc.φικρή ένδειξη ότι η αφδι)ευιnl του Κατεργάρη είναι 

με οποιαδή:τοτε έννοια δημιοΊΙLΥΥ/.".{ή. Είναι, μάλλον, κο.:ταοτροφι

κή. Λ ν ψάξει κανεί; το γλωσσc'ιρι και την εισαγωγή του Radin, μα

θαίνει ότι ο Κατεργάρης ούτε δημιυιJργησε τον κόσμο ούτε αποτε

λεί υπ6 οποιαδ1iποτε έννοω: :τολιτισμικό ήρωα. Ο Riidin θεωρεί 

()τι το επεισόδιο ιιυτ6 χαρακτηρίζεται ουνολι.χ<'i από μια αρνητική 

ηθικ·ι]. μω: ηθική που ουσιαστικci 011μφωνεί με n1ν ισrορία της ιπα

διιικής ανt.ί.πτυξψ:; του Κα:τ:εργάρη σε κοινωνικι) ον. Λυτά, λοιπόν. 

για η1ν προ"ι{ατ(ιληψη σ'ι(ετικά με τη δι6y"...c<ι}lHl της μα~(είας των κο

πράνων οτους πρωτόγονους πολιτωμούς. 
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Το επ6μενο σημείο, που αφορά σrις αναλογίες μεταξύ πολιτι

σμού και πρωκτικσύ ερωτισμ<η\ θι'τει. το ερώτημα: υπό :τtοια έν

νοια οι :;τ;ρωηΥγονες κοινωνίες προσπαθούν να ξεφύγουν από τις 

Π()(tγματικότητες του αποχωρισμού και. της απώλειας. Μήπως 

προσπαθούν να α.γνοήιrουν την ενότητα ζωής και Οαν6.του: Αντι

Uέτως, η εντί,πωσή μου είναι ότι οι τελετοιψγίες που αποδίδουν 

(_)ηπi δύναμη στη φθαρτή ·ύλη είναι α"~ρι.[)cδς αυτές που καταβάλ

λουν τη μεγαλύτερη π(_)οσπCιθεια να επιβεβαιώσουν τη φυοικ1i 

πληρι)τητπ της πραγματικότητας. Μακριιi α.πι) το να χρησιμοποι

σύν σωματική μαγεία ως διc.ι.φυγή, οι πολιτισμοί :;του αναπτύσσουν 

ανοιχτά ένα ιn1μ[)ολισμό του σώματος, τον χρησιμοποι<η)ν για να 

αντι.μετω:τίσουντην ανθρώπινη εμπειρίο: με 6λους τους πόνους και 

τις απ(ί>λειες που συνεπ<ί.γεται. Με τέτοιου είδοι•ς θέματα αντιμε

τωπίζουν τα μεγάλα παράδοξα της ύ:;τ;αρ~ης, ό:;τως Ηα δείξω στο τε

λευταίο κεφάλαιο. Εδώ, απλά)ς Ηίyω το ζήτημα καθώς συνδέεται 

με την αναλογία πuος τη νηπιακή ψυχολογία: παρόλο που η εΗνο

γuαφ(α ιrτηριΊ;ει την ιδέα ότι οι :;τ;ρωτ6γονοι πολιτισμοί μεταχειρί

ζονται την ακαΟαρσία ως iΊημιοιψγική δύναμη, αυτό αντιφάσκει 

με την ιδέα 6τι. τα πολιτισμικά αυτά θέματα μποροιJν να ουγχρι

θούν με τις φαντασιώσεις της νηπιηκ·ής σεξουαλικότητας. 

Για να α::τοκατηιπψrουμr. τις δύο αυτές στρεβλώσεις τ:ων γεγο

νότων, Ηα πuέπει. να ταξινομήσουμε προσεκτικ6. τη ουμψ(Η:tζ6με

να μέσα στα οποία αποδίδοντc.ι..ι δυνciμει.ς στη σωματικJl ακαθαρ

σία. Η σωματιr..ή ιικιιθηρσία μπορεί να χρησιμοποιηΟεί στην τελε

τοι!(_)γίη '(ια καλό. όταν είναι στα χέρια εr..είνων που έχουν τη δύνα

μη να ευλογσύν. 2:την εβl'ηϊχή θvησκεία το αίμα θεωρείτο :;τ;η'(t] 

π]; ζω ι] ς r.cιι ηπηγορευ6ταν να το αγγίζουν εκτ6ς απιi τις πεvι.πτcίJ

σrι.ς που ίσχυαν οι ιερές συνΟrΊκες της θιJοί.ας. Ενίοτε, το πτί1σμα 

ατόμων σε Οέσεις-κλει.δι.6 θασρείτο ότι έχει τη δύναμη να ευλο'{εί. 
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Ενίοτε πC:tλι, το πτώμα του προκατ(Jχου παρέχει το υλικό για το 

χρίσμα του διαδόχου στη βασιλεία. Για παρC:tδειγμα, το aποσυντε

θειμένο πτώμα της τελεmαίας βασίλισσα; των Lovedu, στα όρη 

Drakensbcrg, χρησιμοποιείται για την παρασκευή αλοιφrίιν που 

Επιτρέπουν στη σημεcηvή βασίλισσα να ελέγχει τον Λαιρό (Kiige: 

273-4). Τα παραδείγματα αυτ6 μποριnJν να πολλαπλασιαοτοι)ν. 

Επαναλαμβάνουν την ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου για 

τις δυνάμεις που αποδίδονται στην κοινωνική ή στη θρησκευτικtl 

δομή με σκοπό την προστασία της. Το ίl\ιο ισχύει για τις σωμιι:τικf.ς 

ακαθαρσίες ως τελετουργικό εργαλείο για την πριSκλψrη κακού. 

Μπορεί να αποδίδονται. σε όσους κατέχουν θέσεις-κλειδιά για την 

προάσπιιτη της δομής ή σε κακόβουλους μάγους που ttυ.τηχ[Ι<ίηrται 

τη θέοη τους στη δομtl ή ΟΕ ξένους που επιτίΟενται ιπα αδύναμα 

σημεία της δομής. 

Τώρα, ιJμως, είμαστε έτοιμοι να προσεγγίσουμε το κfντριΛό 

ζήτημα. Γιατί τα ανfJρ<i>:τινα περιττώματα να είνηι σύμβολο κινδύ

νου και εξουοίη;; Γιατί θεωρείται <iτι για να μυηθούν οι μciγοι. πιιέ

πει να χύσουν αίμα ή να διαJΙ{)(iξουν αιμομιξία tί ανΗι_><ιιποφαγία; 

Γιατί, αφού μυηΟο1Jν, η τέχνη τους συνίστατιι.ι κυρίως στο χειρισμ6 

δυνάμεων που πιστεύεται ότι ενυπάρχουν στα όρια το ι) <tνθριδπι

νου οιδματος; Γιατί ειδικ<i τα μεθοριακά σημεία του σιδματος να 

χαρακτηρίζονται ωτ<> hύναμη και από κίνδυνο; 

Κατιφχιi;, μπορούμε να αποχλείσουμε την ιδέα 6τι. οι δημό

(Πες τελετουργίες εκφρ<iζουν κοινές νηπιαttέ; φ<ηrτασιcόσειc;. Αυ

τές οι ερωτικές f:τιθυμίες, που το νήπιο ονr.ιρεύεται, όπως λ~γπ<ιι. 

να ικανοποιήσει μέσα στα 6[Ιι.<:t του σιόμ.ατος, συνι<ΠΟΊ'ν υποτίθε

ται. κοινό στοιχείο του ηνθρcόπινου είδοι1ς. ΣυνεπcιJς, ο συμβολι

σμός του σ<iιμητος αποτελεί μέρος του κοινού α.τrοθέματος ουμβό

λων, με βαθύ συγκινησιυκ() πΓριr.χόμενο λόγω τη:; εμπειρίας του 
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αηJμιn,. Οι. τελετουργίες, όμω:;, αντλούν επιλεκτικά από αυτό το 

κοινό απόθεμα συμβ<iλων. Άλλες αναπτύσσονται εδώ, ciλλες Εκεί. 

Οι ψυχολογικές εξηγήσεις δεν είναι ικανές <tΠ<i τη φύση τους να 

ερμηνεύσουν αυτό που διαφέρει ηπ<) πολιτισμό σε πολιτισμό. 

Δεύτερον, 6λα τα όρια είναι επικίνδυνα. 'Οταν αλλοω)νονται., 

μεταβ<iλλεται η μορφή της θεμελιώδους εμπειρίας. Κάθε δομή ιδε

ιι')ν είναι. ευάλωτη στα όριά της. Είνηι αναμενόμενο οι οπές του σώ

ματος να συμβολίζ,<ntν τα ιδιαίτερα τρωτά του σημεία. Η 1Jλη που 

εξf.uχεται από τα σημεία αυτά αποτελεί χιηΕξοχήν οριακή ύλη. 

Εκκρινόμενα. το σάλιο, το αίμα, το γάλα, τα ούρα. τα κόπρανα ή τα 

δάκρυα, διαοχfζουν τα όρια τού σώματος. ΊΌ ίδιο ισχι)ει και με τα 

ιιπορρίμματα του σ(6ματος, το δέuμα. τα νΊ1χι.α. τις τούφες μαλ

λω)ν, τον ιδρώτα. Είν<Η. λ<iθος να θεωρούμε τα οριακ(:ι σημεία τ<η' 

σιJJματος διηφορετικ{ι από τα άλλα οριακci 011μείη. Λεν υπιiρχει 

λόγος να υποθέτουμε ότι η σωματι.χή και. η ιntναισθηματιΥ.ή εμπει

ρία του ατ<iμου 11περπρεί της πολιτισμικής ή κοινωνικής του 

ι:μπει.ρ(ας. Έτσι ακριβώ; εξηγείται γιατί οι δι.(χψορετικές τελε

τουργίες ανά τον χόσμο χuψrιμοποιούν διαφορετικές πλευρές του 

σιδματος. Σε zαiποια μέρη, η μιαρότητα της εμμην6ρρυσης θεωρεί

ται. θανάσιμος κίνδυνος, ενώ σε ιiλλα μέQη κάτι τέτοιο δεν ισχ1!ει 

καθόλου (βλ. Κεφciλιιιο 9). Σε κάποια μέρη η μιαρότητα του Οανci

του αποτελΕί καθημερινή ανησυχία, αλλού πάλι ()χι. ΣΕ κ<iποι.α μέ

ρη τα περιττιδματα είναι επικίνδυνα, ηλλιnt αποτελούν απλώς ένα 

αστείο. 2:την Ινδία, το ιωγειρεμένο φα~tητό και το σάλιο μιαίνο

ντηι Ε11κολα, ενιδ οι Βουσμ(ηιοι συγκεντρcδνοΊΙν τους σπ6ρους του 

πεπονιού από το στόμα τοΊΙς γω. να τιn1ς ψtiσουν και να του,;:; φάνε 

αργι\τερα (M<ιrshHII Thoωas: 44). 

Κάθε πολιτισμός έχει τους δικοι); του ι.δι.α(πρους κινδ1Ινου; 

και προβλψιατα. 2:ε :ποι<ι ΟΊΙΥΚΓκριμένα. σωματι·Μi όρια αποδίδο~ 
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νται δυνάμεις, εξαρτάται από την κατάσταση που καθρεφτίζεται 

στο σώμα.. Φαίνετα:ι 6τι οι βα.Βύτεροι qχ)βοι και οι επιθυμίες μας 

βρίσκουν την έκφρασή τους με τρόπο πνευματώδη. Για να χατα

νωΊσουμε τη σωματική μιαρότητα πρέπει να ανατρέξουμε στους 

κινδι)νους που αναγνωuιtει. η μια ·ή η <iλλη κοινωνία και να διαπι

στιόσουμε σε ποια σωματικά θέματα αντιστοιχεί ο κάθε κίνδυνος. 

Προσπαθώντας να αναγάγουν όλες τις συμπεριφορές στις ατο

μικf.ς ανψnJχίες των ατUμ<ιJν για το σ<ίιμα τuυς, οι ψυχολ<)γοι ηπλ<ό:; 

κάνουν τη δουλειά τους. 

«Κάποιος παραηiρησε ειρωνιΧά για την ψυχανάλυση ότι το ασυνείδη

το f1λέπει σε κάΟε -ι.υρτό ιtνπι.είμι::νu {νΗ πέu; και uι:: κάΟι:: κuίλu αντι

κείμενο ίνα αιδοίο ή έναν πρωκτό. Βρίσκω ότι η πρόταση αυηj περι

γράφει σωστά τα γεγuνότα.~~ 

(Ferenci, Sex in f>.,yι:Ιιοαιιαi)'Ι"i .... : 227, παρ60εση απι) τον Πrο\\-η) 

Αν. όμως, καθήκον του κάθε τεχνίτη είναι να κάνει τη δουλειά του, 

οι κοινωνιολιi'(Οι οφείλουν να αντιμετωπίζουν Κ<iθε είδος ο.:ναγω

γής με τη δικ1i τους. Λ ν ισχύει ότι τα πάντα mψβολίςουv το σιδμα 

(ακόμη περισσότερο και γι' αυτόν ακριβώς το λόΊο ), το σιόμα συμ

βολίζει τη π<'iντα. () ουμf1ολιομ6; αυτ()ς γι η τους ψυχολ()γους είνηι 

κεντρομόλος και οδηγεί πίσω σn1ν εμπειρία που έχει ο εαυτός για 

το σώμα του. Ο κοινωνιολόγος δικαιολογείται να δοκιμάσει την 

uντίστρι>φη ποuεfα για να κατανσήσει καλύτερα την εμπειρία του 

εαυτού στην κοινωνία. 

Uάν ο πρωκτικ6ς ερωτισμιiς εκψρ<iζεται ιπο πολιτωμικ6 ε:;τί

:;τεδι), δεν σημαίνrι 6τι θα βρούμι:: έναν ολόκληρο πληθυσμό καθη

λωμένο στον πρωκτικό ερωτισμό. Πρέπει να αναζηηlσουμε τι εί

ναι αυτιi που χιι:η-:οτηοε h6χι.μη οποιιιh1Ίποτε πολι.τιομιχ1l ιινηλο

γίη με τον πρωχτιχό ερωτισμό. Η διαδιχασία μοι(ιζει λίγο με την 
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ανιiλυm1 τιnt Frend για τους αστεΙσμούς. Προσπαθ(Ι)ντας να συν

δέσει τη λεκτική μορφή με το γέλιο που προκαλεί, ανήγαγε μcΒοδι

Κ(i την ερμηνεία των ηιπεϊσμών σε ορι.σμένιntς γενικούς κανόνες. 

Αν και κανένας χωμικογράφος δεν θα μπορούσε να χρησιμοποηl

σει τους κανιiνες αuτσύς '(ια να επινοήσει αοτεία. μης βοηθούν 

ωστ6σu να καταλάβουμε τις πιθανές Ο"',.(έσεις ανάμεσα στο γέλιο, 

στο ασυνείδητο και τη δομή των ιστοριών. ΙΙ αναλογία είναι αρκε

τά πειστική γιατί η μιαριiτητα είναι σαν μια ανειπuιι.μμ{νη μοcιφ1i 

χιούμορ. Λεν είναι αστείο, γιατί δεν μας διασχεδ{ιζει. Αλλά η δομ1l 

τού συμβολισμού του, χρησιμοποιεί τη σύ'(κριση και τη διπλή ση

μασία, ιiπως η δομή εν(Jς <ΗΠεϊσμmJ. 

Τέσσερα είναι τα είδη κοινωνικtiς μιαρότητας που αξίζει να 

διακρίνουμε. Το πρώτο αφορά tπον κίνδυνο που πιέζει τα εξωτε

vι x<i ιJριπ: το δεύτερο στον :κίνδυνο από την υπέρβαση των εσωτε

ρικών διαχωριστικο)ν γραμμών του συστήματος το τρίτο στον κίν

δυνο στα όρια των διαχωριστικιδν yριιμμ<iιν. Το τέτιφτο αφιψιi 

στuν κίνδυνο απ6 τις εσωτερικές αντιφάσεις. όταν χάποιες από τις 

βασικέ; παραδοχές αίρονται από κάποιες άλλες βασικές παραδο

χές με α:;τοτέλεσμιι.. σε ιψωμένα οημεία. το οι~οτημα να φαίνεται 

ότι αντιμάχεται τον εαυτό του. Στο κεφάλαιο αυτό δείχνω πως χρη

σιμοποιείται ο συμβολισμός των ορίων του σώματος, σ' αυτό το μη 

χιοιψιψιιπικι> πνειJμα, γι.η να εκφuιiσει τον χίνδυνο στα ιrιJνορα 

της κοινότητας. 

Η τελετουργικt] ζωή των (~oorgs (Srinivas) δίνει την εντύπωση 

ενι_J; λαού :;του βασανίζεται από το φ6βο διείσδυσης επικίνδυνων 

ακάθαρτων ουσιιόν στο σύστημά του. Μεταχειρίζονται το σΟΊμα 

σαν :;τολιορχημfνη πι>λη, ι>που "ι·ι:<iΗε εfοοhος κιtι έξοhος ελέγχπαι 

για κατασκόπους και προδότες. Ό,τι εξέρχεται από το σc/ιμα δεν 

πρέπει να επιστρέψει ποτέ σε αυτό. αλλά να αποφεύγεται αυσrη-
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ρά. Η πιο επικίνδυνη μίανση προκαλείται όταν αυτό που κάποτε 

εξήλθε από το σώμα επανέλθει σ' αυτό. Ένας μικρός μύθος, ασή

μαντος κατci τα ciλλn, δικα:ιολογt~ί τ6οα ηπ6 τη συμ."Ι"[εριφιψιi και 

τον τρόπο σκέψης τους, που ο εθνογράφος αναγκάζεται να ανα

φερΟεί σε αυτιSν τρεις-τέσσερις φορές. Μια Θεά νίκησε τα δύο 

αδέρφιά της σε κάθε δοκιμασία δύναμης ή επιδεξιότητας. Αφού η 

πρωτοκαθεδρία στο μέλλον εξαρτιόταν από την έκβαση αυτών των 

αγώνων, αποφ6.σισαν να νικήσουν την αδελφrί του; με διSλο. Την 

έβαλαν να βγάλει από το στόμα της τη ρί'ζα μπετέλ * που μασm!σε 

για να δουν αν 11ταν πιο κόκκινη από τη δική τους χαι μετά να την 

ξαναβ6.λει μfοο.:. 'Οτιtν crι_Ινfι.δητοποίηω-: ιJτι ffχε φιiει κciτι που 

ήταν νωρίτερα στο στόμα της και επομένως είχε μολυνθεί από το 

σάλιο~ όσο και αν έκλαψε και Ορtiνησε, δέχτηκε τις πλtiρεις συνέ

πειες της πτιi>σης της. Το λάθος ακύρωσε ι)λι::; τι; προηγούμΕνε; 

νίκες n1ς και η αιώνια υπεροχή των αδελφι!)ν ΏΊ; κατοχυρu)θηκε 

δικαιωματικά. 

Οι Cooigs fχουν μία θέση στο σύστημα των ινbουιστικιδν κα

στο)ν. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να μη θεωρούνται εξαίρεση ή ανω

μαλία στην ινδουιοτι:;.οl Ινδίιt (Dumont και Poι:ock). Επομt-:νως, 

αντιλαμβάνονται την κοινωνική θέση σύμφωνα με τα κριτήρια τη; 

καθαρότητας και της ακαΟαρσίας, καΟώς οι ιδέες αυτέ:; εφαρμόζο

νται σε ολιiκληιιο το χιtΗΕ<rτ<Δς των καιrτιi>ν. Οι κα:τ(J'ΗΕ(?Ες κciιπε; 

είναι οι πιο ακάθαρτες και οι ταπεινές τους υπηρεσίες επιτρέπουν 

στις ανώτερες κάστες να α:ταλλ<iσσονται απιS τις σωματικέ:; ακα

Αcψοfες. Πλένο-υν τα ρούχα. χιiβουν τα μαλλιά, ντύνουν τους νε

κρούς, κ. ο. κ. 'Γ ο όλο σύστημα αναπαριστά ένα σu)μα τι:ου λειτουρ

γεί σύμψωνιι. με τον καταμεvιομιJ ευγηοίι:ι.:ς, 6που το :κεφciλι οκf-

t Ψύtλοντοι> ;τι:πι>ιυίi το ι: βπfλίου πι>ι> αποη:λfί ουοίαπρος ιΗiοηηη {Σ.τ.:\1.) 
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φτετηι χηι προ<ΠΊJχεται ενι[Ι τα πιο περιφρονημένα μέλη απομα

κρύνουν τα απορρίμματα. Κάθε κοινότητα υποκάmας σε μι α τοπι.κJl 

περιοχή έχει συνείδηση τη; σχετικής της θέση; στην κλίμακα της κα

θαρότητας. Λπιi τη ιr...cοπι{i τού εγ{(}, το σιJοτημα της χαΗαρ<iτητας 

n]ς κάστας δομείται προς τα επάνω. Όσοι βρίσκονται επάνω από το 

εγιJ> είναι πιο καθαροί. 'Ολες οι Ηέσεις κιiτω από το εγιδ, όσο σχολn.

mι.κ(ι. και αν διακρίνονται μεταξύ τιnJς, Είναι για το ίδιο το εγι[Ι, μια

ρές. Έτσι, για κάθε εγώ μέσα στο σύστημα, η απειλητικ>i μη-δομή, 

ενάντια crτην οποία πρέπει να υψωθούν φραγμοί, βρίσκεται χαμη

λότερα. Το θλιμμένο πνεύμα της μιαριiτητας καθιδς σχολιάζει τις 

σωματικές λειτουρ'{ίες συμβολίζει την κάθοδο στη δομή της κά

στας μέσα από την επαφή με τα κ6πρανα, το αίμα και τα πτώματα. 

Οι Cooigs μοιράζονται με τις άJ.J .. ες κάστες το φιiβο για ό,τι 

[)Qίοκεται έξω Υ..ιι.:ι κάτω απ' αυτσύς. ΚαΟώς, όμως, ζούσαν στα 

ορεινά του; οχυρά, αποτελούσαν μια απcιμcινtJιμένη κοιν6τητα που 

είχε μόνο περιστασιακές και ελεγχόμενες επαφές με το γύρω κό

σμο. Γι.' αυτιη"iς. το μοντΟ .. ο των ησ6δων και εξιSδων του ανΟρώπι

νου σιόματος αποτελεί μια διπλά κατάλληλη ιn.tμι)ολι.κή εοτίη των 

qχSβων για τη μειονοτική τους θέση στην ευρύτερη κοινωνία. Η 

άποψή μου εδο) είναι 6-τι, όταν οι η:λπουργίΕς fΚψράζουν ανησυ

χία για τις οπές του σώματος, το κοινωνιολογικό ανάλογο αυτής 

της ηνησυχίu:ς είναι το μέλημα για την προστασία της πολιτικ1iς και 

πολιτισμικής ενότητας μιας μειονστικJiς ομciδας. Ιοτορικά οι 

Ισραηλίτες tlταν ανέκαθεν μια μειονότητα που αντι.μεπδπι.ζε ιtr...(υ

ρές πιέσπς. Στις δοξαοίες τους, ()λες οι σωματικές εχκρίσεις ήταν 

μιαρέ;, το αίμα, το πύον, τα περιττιδματα, το οπt\ηια, κ.ο.κ. Τα 

ιtπειλούμενα σύνορα του πολιτικού τους σcδματο; αντανακλά>νται. 

θαυμ(ωι.α στη φροντίδα τους γι η ηΚΕlΗΗιSτητα, ενιSτητα χαι αγνό

τητα του φυσικού σώματο;. 
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Το ινδουιmικό σύοτημπ καοτιJJV αγκαλιάζει μεν όλες τις μειο~ 

ν6t11τες, αλλά αγκαλιάζει την καθεμιά τους ως διακριτή πολιτισμι

χ.ή υπο-εν(Jτητα. Σε κιiΗε τιSπο, χάθε υ:το-κάστα ενδέχεται να απο

τελεί μειονότητα. Όσο πιο καθ(φ(J xcn υψηλό το καθεστώς της κά

στας της, τιiοο πιο μειονότητα θα είναι. Γι' αυτό λοιπ6ν. η απο

στροφή στο άγγιγμα των πτωμciτων και των περιττωμάτων δεν εκ

φράζει απλώς την τάξη της κάστας στο cnJοτημα συνολικά. ΙΙ ανη

συχfα γιη τα οριακά σημεία του σώματος rχφριiζπ τον κίνδυνο 

που απειλεί την επι.f\ί(Ι)οη της ομ<iδuς. 

ΊΌ ότι η ΛοινωνιολογιΥ..ή προσέγγιση της μιιφιSτητας της κά

στας είναι πcJλ1'i πιιJ πειι-rτική από την ψυχαναλυτικ1i προο1:γγιοη, 

γίνεται σαφέ:; εάν εξετάσουμε την ιδιωτιχ:rΊ στάση των ΙνδύΛ" απέ

ναντι στην αφόδευση. Στο τελετουργικό επίπεδο, γνοιρίζουμε ότι 

το άγγιγμα των κοπιΗίνων είναι βεβήλωση και ότι τα άτομα JΊΧn! 

Λαθαρίζουν τα αφοδευτήρια βρίσκονται. στην έσχατη βαθμίδα της 

ιει_κι:ιιχίας των καστών. Uάν ο κανόνας αυτός τη; μιαι_Η)τητιι:ς εξέ

φραζε προσωπικές ανησυχίες των Ινδcδν, Οα αναμέναμε να είναι 

συγΛρατημένοι και διακριτικοί σε σχέση με την ΠQ6.ξη τη:; aφόδευ

σης. Νι.<JΙθει κανείς με'{ά.λη έκπληξη διαβάζοντας ότι η ιrυνJlθης 

στάση τους είναι μια χαλαρή αδιαψψία, σε τέτοιο βαΟμό που τα 

πεζοδρόμια, οι βεράντες ·..tαι οι δημόσιοι χώροι πcφιψ~:νουν γεμά

τα με σκι>uπι.α Κ()Π(Ιιtνο., μέχρι να περάσει ο οδοκαθαριστής. 

«Οι Ινδοί αφοι)π~ουν παντοι). Κυρίως αφοδεύουν δίπλιt uτις σιδηρο

δρομικές ρά-ιες. Αλλά αφοδεύουν και σης πηραλι:rς αφοδεύουν 

ωου; Ορι5μους και ποτέ δεν πcιοοπαΗοι'iν να κρυφτούν .. Ποτέ δεν -ιί

\'[ται λόγος γι' αυτέ; τις ανακοιJρχuubο: ΌωΟωμένες μιψφf.ς- που μι:

τιi από κάποιο χQονικU διίωτημrι κrιπιντοιiν για τον επισκέπτη τ<.Sσο 

αι.ιGνιες γ.rιι Fμfiλημrιτικ{ς 6σο ο LΧεπτόμενος του Ροντ{ν· -...::αν~·ίς δεν 

γράφει ποτέ '(ι· αυτέ;· δcν αναφέψ.ηιτηι σε μlιΟι(ποcηlματα 1i ιmορίε:;· 
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hr.ν εμφανίζονται σε ταινίες ή ντοκιμαντέρ. Α1ιτό μ.."1ορεί. F:νδεχομέ

νω;, νη ΗεωρηΟεί ως τμήμα μι.Ης θεμιτής ;τρ6θεσης εξωρriίσμuύ των 

πρηγμάτων. Αλλά η αλήΟει.α είναι Uτι. οι -ι..αθιιπές ηυτές φιγωJρrς εί

ναι αι)ρατF:ς για τους Ινδούς. ίσως μάλιmα να rιρνούνται με πλήρη ει

λικρίνεια και τΎJVΊ'Jπαρξή τους.» 
(Naipau], χεφ(ιλα.ιο 3) 

Αντί για 1-:να στοματικό ti πρωκτικό ερωτισμό, είναι πιο πειστικιS 
να υποστηριχΗεί ότι η μιαρότητα της κάστας δεν αντι:;τιιοσωπεύει 

τίποτε άλλο πέρα α.π<S αυτό που ισχυρίζπαι. Είναι ένα συμβολικό 

mJστημα που βασίζετ(:ι.:ι στην ειχι)να του σιiΊματος και ενδιαφέρ~:

ται Π('Ηrtίστως για τη ρύθμιση της κοινωνικ1lς ιεvαρχίας. 

\ 

Αξίζει να χρησιμοποιήσουμε το παρ(iδειγμα της Ινδίας για να 

ανt:ι.:ρωτηθούμε γιατί το σάλιο και ι>ι εκ'Υ,ρίσεις των γεννητικύ)ν ορ

γάνων έχουν μεγαλύτερη μιαlηl αξία α:;τ' ι1,τι τα δω~ρυα. Αν μπορώ 

να πιω τα δάκρυά του με πCιθος, έγραψε ο Ζαν Ζενf. γιατί όχι. και 

την τι1σο διαυγή σταγόνα στην άκρη της μύτης του; Μπορούμε σ· 

αυτό να ηπανniσουμε το εξής: πρώτον, 6τι οι ρινικ1-:ς εκκρίσΕι.ς δεν 

είναι τόσο hιαφανείς ()σο τα διiκρυα. Θυμίζουν :;τερισσιSτερο μΕ

λάσα. παρά νερι>. Τα πυκνci δάκρυα που αργοκυλούν από τα μάτια 

δεν προσφ}:ρονται γι.c.ι. ποίηση περισσότει_>ο από ότι τα ρινη:ι'i εχ

κρrματα. Ωστ6σο. είναι αλ'Ι]θεια ι)τι τα διάφανα δάκρυα που ρέουν 

άφθονα είναι 6ντω:; υλιr::6 uιψ.αντικ1iς ποίησης: δεν μιαίνουν. Κι 

αυτό, διότι τα δάκρυα ουνδέον1:αι κατά τρι)πο φυσικ6 με το mtμβο

λισμι) τη::; απι)πλυσης. Τιι. δάκρυα είναι σαν ποταμοί κινούμενου 

νερού. Εξαγνίζουν, καθαρι'ζουν, ξεπλfνουν τα μιί.τια, επομένως 

JΗiΙς είναι δυνατόν να μιι.ιίνουν; Λλλά, ακόμη πιο σημαντικό, τα l'\ιi

κρυα hεν συνδι:ονται με τις σωματικfς λειτουvγίε:::; της χιί>νεψη:; ·ή 

τη:; αναποραγωγής. Γι' αυτό, η ιχανότηηi τους να ιηψβολίσουν η; 

κοινωνικέ:; σχέσεις κηι διαδικασίες είναι πε('ιοριι._ηι6rη. Αυτό γr-
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νεται φανερό εξετάζοντας τη δομι) των καστών. Αφού η θέση οτην 

ιεραρχία της χαθαρότητας μεταβιβάζεται βιολογικά, η σεξουαλι

κή mιμ;τψιφορά είναι σημαντική για τη διατήρηση της καθαριiτη

τας τη; κάστας. Για το λιiγο αυτό, σης ανu'nερες κιiιπες, η μιιψότη

τη των ορίων εστιάζεται κυρίως ση1 σεξουαλι.κότητα. Η κctστα του 

κάΟε ιηι'ίμου καΘορίζεται ruτό τη μηη-:ρα του γιατί, αν και η ίδια 

μπcψεί να έχει περάσει οε ανώτερη κάστα μέσω του γάμου της, τα 

παιδιά της παίρνουν την κάσι:α τους από την ίδια. Ε:.τομ~νως, οι γυ

ναίκες αποτελσύν την πιJλη εισόδου υτην κάστα. Η καθαρ6τ:ητα 

τη; yt.Jναίκα:; διαφυλιiσσεται προσεΧτικά και οι γυναίκες που έρ

χονται σε σεξουαλική επαφή με άντρες κατιδτερη:; κciστας τιμω

ρούνται σκληρά. Η αντuική σεξουαλικ1i καθαρι"iτητα δεν έχει τις 

ίδιε; συνέπειες. Γι' αυτό, η αντρική ελευθερομιξία έχει μικρότερη 

σημασία. Μια απλή τελετσΙJQγικ1i απιSλουση αρκεί για να εξο.γνί

σει έναν (ιντρα από τη σFξουαλική του επαφή με μια γυναίκα κα

τιδτερης κάιrτας. Ωστ6σο, η σεξιn,αλικότητά του δεν απαλλάσσε

ται ενη-:λ(J)ς από το βάρος της ανησυχίας που συνδfεται με τη μια

ρότητα των σωματικιόν ορίων. ΣιJμφωνα με μια ινδουιστική όοξα

σία, το σπέρμα έχει μια ιερή :.τοι6n1τα που δεν πρέπει να σπαταλη-:

ται. Σ' fνα διεισδυτικό δοκίμιο για τη γυναικεία καθαρότητα σrην 

!νδfα ( 1963), ο ΥalΠΙαn αναφέρπ: 
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«Αν -ι.:αι η καΗαQότητα της κάστα; πρ{πει να προιπατεύrται όυον φο

ρά σης γυναίκrς, ενώ οτους ιiντρεc; rπιτρέπεται πολύ μεγαλ1Ιτερη 

ελ~ΊΙβrρία, είναι φυηΙκ(i. χα/ωτrρο για του; riντρες να μην υπιηαλ01Jν 
την ιε!Jή ποιι)τητα που rμπερι{χει το σπ{ι;ιμα τους. Γ-:ίναι γνωστά ότι πα

ροτρύνοντtιι να αποφειiγουν ιiχι μόνο τις γι~ναίκες κατο·ηερης κάστας 

αλλά όλε; τι.; γυναίκrς (Cω-stHirs 1956, ] 957 Uoιιgh ] 956 ). Γιατί η α;τοJ
λεια του υπέρματο~ συνιοτci ταυτόχρονα ωτώληα της ισχυρή; αυniς 
υυοίας .. ι=:ίνω ·ι.αλ(ιτει_;ιονα μην πλαγιιiζουν Κfι0όλοι• μr γυνttίκες.)) 

I 
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Τόοο η αντρική ιSσο και η γυναικεία φυσιολογία μπορσύν να ππ

ρομοιωπούν με ένη αγγείο, τα ζωτικά υγρά του οποίου διcν πρέπει 

να χυθούν ή να νοθευτούν. Οι γυναίκες ορθά θεωρούνται ως, κυ

ριολεκτικά, η είσοδος μέσω τη; οποίας μπορεί να νοθευτεί το α'[ν6 

περιεχόμενο. Οι άντρες, πάλι, είναι οι πόροι μέσα από τους ο:τοί

ους η πολύτιμη ουσία μπορεί να διαρρει,οει και να χαΗεί αποδυνα

μιδνοντας έτσι όλο το σύστημα. 

Συχν,i, στα σεξουαλικά παραπτιδματα, εφιψμόζονται δύο ηθι

κιi μέτρα και ιnηΟμά. Σ' ένα πατρογραμμιχό σύστημα καταγωγ1i; 

η σύζυγος αποτελεί την πύλη ιcι.σ6δου στην ομάδα. Σε ο.:υη]ν την 

ομάδα κατt'χει Οέση αν<ίλογη με αυτήν της αδερφιiς στην ινδουι

στικ11 κάστα. Μ{οω της μοιχείιt:; της συζ1Jγου, το μιαρι) αίμα εισέρ

χεται στην ομάδα "Ι"GαταγωγΊ]ς. 'Ετοι, ο συμβολισμός του Fλαττωμα

τικού αγγείου ταιριάζει λογιχά πιο πολύ στις γυναίκες από ιJ,τι 

στους <iνδρες. 

Αν θεωρήσουμε την τελετουργικ~] :;τροστησία των oπ([JV του 

σ'ίJματος ως ένα συμβολισμ6 των κοινωνικών φόβων για τις εω6-

δους κιη εξόδους, η καΟαρόt11τιι. του μαγειιη::μένου φαγηταύ καθί

ηταται σημΗ\'tικΊί. ΠαρηΗέτω ένα απι)σπασμα π.<iνω στη δυνατ6τη

τα του μαγειρεμι-:νου φαγητιηJ να εί'ναι μιασμένο και να μεταδίδει 

τη μιαρι)τητα ( α.."tό [να ανυ:;τόγρα.φο κριτικό {φΟρο για το Ριπe and 

JnψHre, Contl'ίhωίon.<> to Jndίan 5ocίology, 111, Ιούλιος 1959: 37): 

«Όταν γ.(iποιος χρηυιμο:τοιεί ένα uνηκείμενu, αιη() γίνεται μf:cιος του 

EωrrrnJ του, μετέχει. του ειωτοι' του. Έτσι, η ιδιοποίηοη r:ι.:υτή είναι 

αναμq_.ίΒολιι εντον6πψ] στην περί.iττω<τη του q:χι-ιητού και το Ηέμα. 

α-r:ρι{)(i"Jς είναι {)τι η ιδιοποίηση αυηj προηγείται της αφομσίωσης, 

rιφοι) συνοδε·ι•ει ω μαγείρεμα. Το μαγε\ιlf-μα μ;ττορεί να υποδηλιδνΕι 

την πλήρη ~ι)ιο:;τοίψnι τη; τροφή; από το νοιχοκι~ριό. Ε(ναι ιπiμπως 

οχt:hιiν η τροφή, πριν <(αφομοιωΗεί εσωπηι.κfi» α:;τι) το (iτομο, να έχει 

235 

• 



11 
ιι, · Ίιι,· · ιιιΙ ι ;υιι" ~~ι , ·::~ι Ι':"ΙJΙ, : 'Ιιι.,, :''!ι,., . -,-r. 

' 

ΚΑ(:;)Αl'(Η!JτΛ Κ-\1 ΚΙΝΔ'ι:ΝUl: 

με το μαγείρεμα προαφομοιωΗεί συλλογικά. Δεν είναι ι)υνατόν να 

μοιραστι::ί r.άποιοc; το φαγητό που έχουν r.ωι.μάσι::ι ιiλλοι. χωρίς να 

μοιραστr:ί τη φιίuη τους. Λυτή είναι μία όψη της κατάστασης. Μια άλ

λη όψη είναι ότι το ιωγειρεμένο φαγητό είναι εξαιρετικά επιρρεπές 
στο μίασμα.»· 

Αυτό ακούγεται σαν μια ορθή μεταγι_Jαφή του ινδικού ουμj1ολι

σμού της μιαρ()τητας σε σχέση με το μαγειρεμένο φαγηηJ. Τι κερ

δίζουμε, 6μως, προσφέροντας μια περιγραφική ο:νάλυση σαν να 

ήταν ερμηνευτική; Στην Ινδία, η διαδικασία του μαγειρ{ματος 

εκλαμβάνετιιι ως αρχ1i της πέψης. ι::πομένως το μιιγείρεμα είναι 

επιρvεπέ:; στη μόλυνση ():;τως ακριβώς ;..cαι η κατανάλωση του φα

γητού. Γιατί, όμως, το m1μπλεγμα αυτ<J συναντάται στην Ινδfα και 

σε μέρη της Πολυνησίας, στον ι,ουδαϊ.σμό και αλλο1\ αλλά όχι κάθε 

φou<i που ο άνΟρωπος κάθεται να φάει; Υποθέτω ότι η τροιρή πι

θανότατα δεν πuοκαλεί καμία μιηvιJτητα εκτός αν τα εξωτερικά 

σύνορα του κοινωνικού Ο'ΙJ<mlματος βρίσκονται υπό πίεση. Μπο

ιμηJμε να :;τροχωρψτουμε περισσότεvο χηι. να εξηγήσουμε γιατί η 

πράξη του μιι:γειρέματος στην Ινhία πρέπει να είναι τελετουργικά 

καΟαQή. Η χαθαρότητα της κάσrας συνδέετω μr. έναν πολυσύνΟε

το κληρονομικιi :.Η.χταμερισμό εργασίας μεταξύ των καοηί)ν. Οι ερ

γασίες :του εκτελούνται απ6 Κ(iθε κάστα έχουν c:να συμβολικό βά

ρο:;: εκφράζουν κάτι για τη σ',.(Ε'tιΧή χαttιφ6τητα της εν λόγω κιi

στας. Ορισμένες εργασίες ο::ντιοτοιχούν στις απεκκιΗ.τικές λει

τουργίες του σcδματο; όπως, για παράδειγμα, το πλύσιμο, το κσύ

ρεμα, το σχούπισμα, ι)πως είδαμε. Μεvικc'ι επαγγέλματιι c:χουν 

σχέση με το χ1'οι μο αίματος tl με ιιλ:-ωολούχα ποτιi, <)πως οι βυρσο
δέψες. οι. πολεμιστές, οι συλλέκτες χυμού απ6 φοινικόδεντρο για 

την παρασχευή κvησιού. ~Ετσι, ~vrοκονται χαμηλά ιπην κλίμακα 

n1ς καΟαψ)τητα; στο μέτρο που οι ασχολίες του; απέχουν από τα 
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βραχμανικά ιδειδδη. Η στιγμtl, όμως, :τvοετοιμασίας του φαγητού 

για το τραπέζι είναι η στιγμή που Οα πρέπει να ξεκαθαcιιιrrεί από

λυτα η αλληλεξ<iρτηση μεταξύ τής δομή:; της καθηρότητας κηι της 

εργασι<:σο]ς δομ1iς. Γιατί το φαγητό παρασκευάζεται μέσα απ6 τις 

ιn.1νδυασμένες :τροσπάθπες πολλ<ί)ν καστιίηι διαφορετιχού βαθ

μού καθαρότητας: του σιδεuιi, του ξυλουργού, του χατασκευωrτιl 

σκοινιιδν, του χοψιχσύ. Πριν πσέλθει οτο σιδμα, απαιτείται μια 

σαφής συμβολιχή τομ1l για να εκφvαστεί ο διαχωρισμός της τρο

φής απιS ης αναγκαίες, αλλιi μιαρές, επαφές. Η διαδικασία του 

μαγειρέματος, την οποία εμπισπύονται σε καΟαρά χέιηα, παρέχει 

αυηlν την τελετουργική τομή. Μια ηνάλογη τομή θα αναμέναμε 

χάθε ψψά που η προετοιμασία του φαγητού ανα.τίΗεται σε σχι::τι

κιi μιαρά χέρια. 

Αυτές είναι. κάποιες γενικέ::; γραμμές, σύμφωνα με τις οποίες 

οι πρωτ(iγονες τελπουργίες πρέπει να συνδέονται με την Υ.οι.νωνι

κή τάξη και τον πολιτισμ6 στον οποίον αν1iκιηη:. Τα παραδείγματα 

που έδωσα είναι γενικά και αδρά, με ιr-reοπό να απεικονίσω1ν μια 

γενική αντίρρηση ενιiντια σε μια ορισμένη σύγχρονη αντιμετιί)Jη.

ση των τελετουργικών θεμάτων. Θα προσθέσω άλλο ένιt, ακόμη 

πιο αδρ6 παράδειγμα, για νη γίνω πιο οαψήc;. Μεγιiλο μέρος της 

f-\ιβλιογραφίας αναλιί)flηχε α::τ6 τους ψυχολιSγους σης ιδέες των 

Ynrok για 111 μιαρότητα (Erikson, Posinsky). Φο.:ίνεται 6τι. εκείνοι 

οι Ινδιάνοι nι; β6ρπας Καλιφιiρνια που ζούσαν απιS το ψCφεμα 

του σολομιηJ στον ποταμό Klamath, είχαν εμμονή με τη συμπερι.

φοψi των υγριί)ν, αν μπορούμε να πιηJμε 6τι οι Υ.ιtνόνες μω.ρότη

τα:; εκφuιiζουν εμμοντί. Φροντi"ζουν να μην αναμιγνιJουν το χι.ιλιi 

μιc το καΥ.ό ν~φιS, να μην ουρούν σε ποτάμια, να μην αναχατεύουν 

Οαλασοινό με γλυκιS νερό. κ.ο.κ. Επιμένω ;τως οι ·...cανιSνι:::; αυτοί 

hεν είναι hυνατόν νο. υ:;τ:οδηλιίΝΟL1V ·ψυχαναγχαστι·ι{ές νευρώοεις 
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και δεν μποριηJν να ερμηνευτούν αν δεν ληφθεί υπ' όψη αυτή η 

ρευιπού τύπου αμοuφία τή:; c:ντονα ανταγωνιστικής κοινωνικtiς 
ζοηi; τους (Dιιbois). 

Για να συνοψίσουμε, υπάρχει αναμφίβολα μία ιr.κ:έση ανιiμεσα 

ιnι.ς ατομικι'ς έγνοιες και την πρωτιiγονη τελετουργία. Αλλά δεν 

πρόκειται για μια απλt} σχέση όπως υποθέτουν κάποιοι ψυχαναλυ

τές. Η πρωτόγονη τελετουργία αντλεί, βc:βαια. στοιχεία απ6 την 

ατομική εμπειρία. Αυτό αποτελεί κοινό τόπο. Η άντληση αυηΊ, 

όμως, στοιχείων από την ατομική εμπειρία, είναι μια τόσο επι.λε
κτικ1) διαδικασία πσυ δεν μποιyεί να υποσn1ριχΗεί ότι εμπνέεται 

πιyωτίστως από την ανάγκη επίλυση:; ατομικών προβλημάτων, κοι.
ν(όν ιπην ανΟριf>πινη φύση, ή ακι)μη λιγότειyο, που ι::ξηγούντιη από 

την χλινική {ρευνα. Οι πρωτιiγονοι δεν προσπαθούν με τι; δημό

σιες τελετουργίες τους νο. επιτύχουν τη θεραπεία t} την πρόληψη 

προσωπικcδν νευρώσεων. Οι ψυχολόγοι μπορούν V<.t μαι; πουν κα

τ6. πόσο η δημόσια {κφραση των ατομικο)ν φόβων είναι πιθανό 'l'j 

όχι να επιλύσει π.ι προσωπικά προβλήματα. Ασφαλι(>ς, πρέπει να 
υποθ{σουμε ()τι. κάποια α~J .. ηλεπ(δραση τέτοιου τ1Jπου είνηι J[ιθα

Vli. Αυτό, 6μως, δεν τίθεται υπ6 συζήτηση. ΙΙ ανιiλυm1 του συμβολι
σμού της τελετιJυργία; δF.ν μπορεί να ξεκιν1)σει, αν δεν αναγν<Ι)ρί

σουμε ότι η τελετουργία είναι μια απόπειρα δημιουργίας και δια

η)uησης ενός ιδιαίτερου πολιτισμσύ, ένα ιδιαίτερο σύνολο αξιω
μάτων μέσα απ ι) τα οποί<χ ελέγχεται η εμπει-ι>ία. 

Κciθε πολιτισμός είναι μια σειρά από αλληλοσυνδε6μενε:; δο~ 

μι: ς που περιλαμβ6.νουν κοινωνικέ; μορφές, αξίες, κοσμολογία, το 

σύνολο των γνο)σεων μέσω των οποίων διαμεουλαβείται κάθε 

εμππρία. Ορισμένα πολιτωμικά Οέματα εκφι.:ιάζονται με τελε

τουρ'(ίες που χειu(ζονται το σιδμα. Υπό αυηiν η1ν πολύ γενικη έν

νοια, μπορεί να πει rωνrίς ότι ο πρωτιiγονος πολιτισμός: είναι αυ-
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τοπλαuτικι)ς. Αλλ.ά ο στόχος α.υτιί>ν τιι_Jν τελετουργω}ν δεν είναι η 

αρνητική απόσυ(ΙΟ'η από την πραγματικότητα. Δεν έχει νόημα ν11 

(nψχ.ρίνουμε αυτές τις τελετουργίες με την απόmψιrη του νηπίου 

από την πραγματικότητα με το πιπίλισμα και τον αυνανισμ6. Οι τε

λετουργίες ενσαρχιδνουν Ώ] μορψl'l των κοινιι)νtκ<iΝ σχέσεων και 

δίνοντας ορατή έκφραση mις σχέοεις αυτέ; επιτρέπουν στους αν

θρ(όπους να κατανοήσουν την ίδια τους την κοινωνία. Οι τελετιJL'Q

γίες επενεργούν mo πολιτικό σώμα χρησιμοποι.ιiηrrας το συμβολι

κό μέπον τοιJ φυσικού σώματος. 
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Lτις αρχές του αιιόνα, υποστηρίχτηκε ιiτι οι πρωτ6γονες ιδέες περί 

μι(φ6rητας δεν είχαν καμία σχέση με την ηΗική. Έτσι, bημιουργή

θηκε μια ειδικ1] κατηγορία τελετουργίας αποκαλούμενη μιι.γεία~ 

που αποτέλεοε πεδίο επι.οτημονικής συζήτησης. Αν μπορούσε να 

υποοτηριχτεί ότι η τελετουργία της μιαρότητας έχει κάποια σύνδε

ffil με την ηΘικ11, τότε λογικά θα ανήκε στο θρψ:η::ευτικό πεδίο. Για 

να ολοκληριόοουμε την επισ)Ι.ό:;τησή μας για τον τρδπο με τον 

οποίο η πρciημη ανfJρωπολογίιt α.νημετιδπιοε τις αρχαΥκές Ορη

σκείες, μας απομένrι νη δείξουμε {lτι η μιαρότητιt έχει πρCιγματι 

ιτχέση με την ηθικ1]. 

Είναι αλ1iθεια ι) τι οι κανόνες της μιαρότητιις δεν αντα:τοκρίνο

νται επακριβιί>; στους ηΗιχούς καν6νες. Μερικές αυμπεριφιψέ:; 

ενδι:-:χεται όντως νη κρίνονται ως εσφαλμι:νες και παρ6λη αυτά να 

μη mινδέονται με δοξασίες περί μωρότητας, εν<iJ άλλες που δεν 

Αεωραύνται. τι)σο αξιόμεμπτες να αvτι.μετωπίζοντηι ω:; μιαρές και 

επικίνδυνες. Αλλ<η), πάλι, βρίοκουμε ότι ιι:υτά που θεωρούνται 

εσφαλμένα Οεωρούντ<ιι και μιαριi. Οι κανόνες μιαρότητας ανα

δπκνύουν ωτλ<ίJς μια μικρή πλευρά τής μη εγκεκριμένης ηθικά συ

μπεοιφοράc;. ΕξαχολουΟεί, όμ<ιΙς, να τίθεται το ερώτημα κο:τά πό

σον η μιαρ(Jτητα αγγίζει την ηθική με TQόJto αυθΗίι;ιετο 1i όχι. 

Για να απαντήσουμε σε α.υτι) το εριδτημιι. :τρέπει να μελετήσου

με :τιο ηνιιλυτικά τις χαταστάσπς :του έχουν οχέση με την ηΟικ1i 
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και να προβληματιστούμε γύρω από τη σχέση αν<iμεοα mη m1νεί

δηοη και την κοινωνικ1] δομtl. Η ατομικ1i συνείδηση και ο δημό

σιος κώδικας ηΟικής επηρεάζουν διαρκ(ί)ς και συνεχώς. Ανιιφt-\?Η 

σχετικά ο David Pole: 

«0 ι"ιημ6πιος κιΙJδικας που διαμορφοJνει και ομιλεύι:ι την ατομική συ

νείδηση, επαναδιαμορφ(JΊνετr:ιι. και σμιλεt!παι κι αυτός με τη σειρά 

του, από αυτήν. Σ' αυτήν την πραγματικά αμοιβαία διαδικασία, u δη

μόσιος κιδδικας και. η ατομικτj συνείδηση συμπλέουν: το καΗF.να ανα

δύεται και συμβάλλει στο dλλο, το διοχετεύει και διοχετεύεται ωτό 

αυτό. Και τα δι'ο ;ταίρνuυν νέες κατευθύνσεις και διευρύνονται.» 

(:ΥΙ-2) 

Συνήθως, δεν είναι ανάγκη να τι; δωκρίνουμε με σαφήνεια. Πα

ρόλα αυτά δεν μποvο1Jμε τελικά να κατανοήσουμε τη μιαρ6τητα 

αν δεν ειιrχαψήσουμε mη σφαίρα που εκτείνετι.η ανάμεσα mη συ

μπΕριφορά που το άτομο εγκρίνει για τον εαυτό του και σ' εκείνη 

που εγχρίνει για τους άλλους ανάμεσα σ' αυτό που εγκuίνει βάσει 

αρχών και. σε αυτό που επιθυμεί σφόδρα για τον εαυτό του εδ(ί) και 

τιόρα και αντιτίθεται στις α.ρχ{ς ανάμεσα σ' αυτό που εγκρίνει μα

κροπρόΟεσμα και σc αυτό που εγκρίνει βρα.χυπuι5θεσμα. Σε όλες 

αυτές τι:; καταm:(ωεις υπάρχουν :;τεριθιιΊvι.α αmψq::ωνίας. 

Θα πρέπει να ξεκινήοουμε με την παραδοχή ότι οι ηΟικές κα

ταστάσεις δεν ορίζονται εύχολα. Συνt]Οως, είναι δυσδιάκριτες και 

αντιφατικές, παρά σαφείς. Ο καν(iνας ηθικ1iς είναι εχ φύσεως γε

νι:...ιός χαι η εφαρμογ1i το1' σ' ι~να συγκεκριμένο πλαίσιο είναι. αβέ

βαιη. Οι Nucr για παράδειγμα, πιστεύουν 6τι. η ανθρωποκτονία 

οτο πλαίσιο της τοπικής κοιν<Jτητας και η αιμομιξία είναι εσφαλ

μένες πράξεις. Αλλιi μπορεί χάποιος να οδηγηΟεf ιπην καταπάτη

ση τΟΊJ κην6να. περί ανθρωποκτονίας. ακολουθιδντας κάποιον άλ-
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λο κανόνα εγκεκuιμένης συμπεριφοράς. Α-τι} τη στιγμή που οι 

Nuer διδιiσκονται απ6 την παιδική τους ηλικία, ως αγ6ι.η.α. να υπε

ρασπίζονται τα δικαιώματά τους ακόμα και. με την άσκηση r)ία:;, ο 

οποιοσδήποτε μπιψεί πάνω σ' ένα καυγά να σκοτιiωει άθελά του 

ένα συγχοψιηνό του. Οι. κανόνες πάλι που σχετίζονται με τις απα

γιψει'μένες σεξουαλικές σχέσει; είναι πολύπλοκοι, ενώ ο γενεα

λογι.κδς εντοπισμ6ς ορισμένων πuοσώπων είναι. ενίοτε αβέβαιος. 

ΌUνα; άνδρας μπορεί κάλλισrα να μην είναι βέβαιος αν ο βαθμός 

σχέσης μεταξύ του ιδίου και rnn:; συγχεκριμέντι:; γυναίκα; είναι 

απαγορευμένος ή όχι. Ως εκ τούτου, προκύπτουν συχνci περισσό

τερες από μία απόψεις για το ποια ενέργεια είναι σωστή, λιJγω της 

διαφωνίας που υπΛvχει όσον αφορά σrην ηθικ1i διάσταση τιηt ζη

η]ματος και τις εκτιμιδμενες συνέπειες μιας ενέργεια;. Σε αντίθε

ση με τους κανιJνες ηθικής, οι ·...ιανόνες μιαρ6τητας είναι ξεκιiΟα

ροι. ΔΕν βασίζονται ούτε στην πρ6Ηεση, ούτε ιπ μια καλtl εξισορ

ρόπηση δικαιωμάτων και καΟηχόντων. Η μόνη ουσιαστική ερ(όtΊΊ

οη που τίθεται είναι αν η απαγοvευμένη επαφή έχει συντελεστεί ή 

όχι. Rιiν οι κίνδυνοι nE μιαρότητας tiταν στρατηγικ(i τοποθεnΊμέ

νοι χατά μήκι>:; των κρίσιμων σημείων του η(Jικού κιδδικα, Οα μπο

ρούσαν Οεωρητι.κιi να τον ενισχύσοι,ν. Ωστόσο, μια τέτοια στραττι

γική κατανομή των κανι}νωντης μιαρ6τητας είναι αδιJνο:τη, αφού ο 

κιόδιχας ηθιχής εκ φύσεως hεν μπορεί να αναχθεί σr κιiτι απλό, 

οριοτικό και Ίρή'/ΟQΙJ. 

Παρ6λη αυτά_, rμβαθι"iνονtας mη οχέιn1 μεταξύ n1ς μιαρότητας 

κι ι ι των ηθικ(δν ιιπ6ψεων, θα διιιπιστc.δσουμ.Ε ()τι οι κανόνες μιο..ρό

n1τcι:; Ηα μπορούσπν νι.t uποστηρίζ.(Jυν ένα α:.τλο::τιJιημένο κιδδικα 

ηΟιχής. Για να παραμείνιηψε στην ίδια φυλή, οι Νιιer δεν μ:χορούν 

σ' ι)λες τις περιπτι(Jσεις να κατα:λΊiξουν στο αν 1-:χουν δια::τρ<'iξει ο..ι

μομι.ξ(η ή όχι. ΠιστπJουν, όμως, ι)τι η αιμομιξία φέρνει δυστυχία 
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με τη μορφή μιας δειιμα.τικής ασθένειας, μια κατάσταση αναστρέ~ 

ψιμη μέσω Ηυσίας. Αν γνωρίζουν <)τι ~;:χουν περιπέσει στον κίνδυ

νο μπορούν τότε να προχωuήσουν στη Εtυσία. Αν εκτιμήσουν ότι ο 

βαθμός συγγένεια; ήταν πολύ μακρινός και επομένως ο κίνδυνος 

ελάχιιnος, ενδέχεται να αφήαιn~ν το όλο θέμα να τακτοποιηθεί rκ 

των υστέρων με την εμφιiνιση 11 όχι της δερματικής πάθησης. Επο
μένως, οι κανc.:Sνες μιαρότητας μπορεί να συμβάλουν στη διευΟέτη

ffil ασc.ιιμ<Λν ηθικών ζητημάτων. 

Η στάση των Nucr απέναντι στις ΟεωριnJμενες επικίνδυνε:; 

σχέσει; δεν έχουν απαραιτήτως aποδοκιμαστικό χαρα;..cτήικι.. Μια 

περίπτωση αιμομιξίας μεταξ1J μητέρας και γιου Ηα τους προκαλού

σε φρίκη, πολλές ι)μως από τις σχέσεις που είναι απαγορευμένες 

δεν εγείQουν καμία τέτοιου είδους καταδίκη. Μια <<ελαφuιi αιμο

μιξία)) είναι κάτι που Βιι: μπορούσε να συμβεί ιπις καλύτερες οικο

'(ένειες, ανά πάοιι: ιtτι'(μή. Ομοίως, Οεωι_Jιηlν τι; συνέπειες της μοι

χείας επικίνδυνες για το Οιγ6μενο σύζυ'{Ο' είναι πιΟην<) να νιιδσει 

π<'iνους όταν συνειψεΒεί σεξουαλικά με τη γυναίκα του, αφού έχει 

διαπραχΟεί η μοιχεία, κάτι που μπορεί να αποτραπεί μόνον με μια 

θυσία, για την οποία ο μοιχ6ς θα πρέπει να προμηΗει"iσει το ζ(ι)ο. 

Ωστόσο~ ενιδ ο μοιχ<5ς μπορεί να Οανατωθεί χωρίς αποζημίωιτη -

στην περίπτωοη που συλληq;Οεί επ' αυτοφώρω- οι Ν ucr δεν φαίνε

ται να αποδοκιμάζουν αυnΊ καθ' αυτή τη μοιχεία. Θα είχε ·...ιανείς 

την εντύπωση ότι. το κυνήγι γυναικών που ανήκουν σε άλλου:; ιiν

δρες γίνεται αντιληπτό ως: μιη επικίνδυνη δραστηι_>ιιiτητα ιπην 

οποίπ., κάτω από κανονικές συνθ1Ίκες:, κ60ε f.ιντρα.ς θα μπορούσε 

να ενδu)σει (Evans-Pritchard, 195 L). 

Οι ίδιοι οι Nnel" :του τρέφουν φόβους απέναντι οτη μιαρότητα 

ΠQοβαίνουν και ιnι:; ηθιΧές επικρίσεις: ο ανθρωπολόγος δεν πι

(Πεύει ότι οι ουχνά θανάσιμε:; τιμtιιuίες για αιμομι;ία και μοι.χεία 
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τούς επιβάλλονται εξωγενι:i)ς από τον αυστηρό θεό τους, προς 6φε

λος της δια11iρησης 111ς κοινωνική; δομής. Η <1Κεραι6τητα 111ς κοι

νωνικής δομής σίγουρα δω:κυβεύεται όταν παραβιάζονται οι κα

νόνες της μοιχείας και της αιμομιξίας, αφού η τοπική δομή ηποτε

λείται εξολοκλtiρου α::τό κατηγορίες πuοσι.J)πων που καθορίζονταν 

βάσει tιιJ\.' καν<Sνων της αι.μομιξίας, των γαμtlλιων απ:οζημιώσεων 

και της <nJζυγι.κής κατάστασης. Για να έχουν ανωττύξει μια η-:τοια 

κοινωνία οι Nuer~ προφανο)ς είχαν την ανιiγκη να. κατασκευάσουν 

πολύπλοκους καν6νες γιη την αιμομιξία και τη μοιχεία και, προ

κειμι-:νου να διασφαλιστεί η κοινωνία του:;, ενίσχυσην τους κανό

νες αυτούς με απειλές για τον κίνhυνο των απαγορευμένων επα

φών. Αυτοί οι καν6νες και οι κυρcδσεις εκφράζουν τη δημ6σια ιnJ

νείδηση των Nuer όταν σκέπτονται με γενικοι"iς 6ριn1ς. Κάθε ειδι

κή περίπτωση μοιχείας ή αιμομιξίας ενδιαφέρει τους Nuer με δια

φορετικt) τι_>()πο. Οι άντρες φαίνεται να ταυτίζονται περισσι)τεQο 

με τους μοιχούς παρά με τους aπατημένους συζύγους. Όταν έρχο

νται αντιμέτωποι με ένα ιnηκεκριμένο συμβάν_, τα συναισΟτiματα 

ηΗι.κής aποδοκιμασίας μόλις Χαι μετά βίας εκφράζονται πuος 6φε

λος του γάμου και της κοινωνι::-οiς δομής. Rίνα.ι μια από τις αιτίες 

της δι<iοτιι:οης μεταξύ των κανόνων αποφυ'ttiς της μιαρ6τητας κηι 

των ηθικcδν κρίσεων. Μπορούμε να συμπεράνουμε 6τι. οι καν6νες 

μιαρότητας μπορεί να έχουν μια ακt)μη κοι.νωνι.Χά χρήσιμη λει

τοιψγία: να προκαλέσουν την ηθικ1Ί αποδοκιμασία, όταν απουοι<i

ζει. Ο Νιιer σύζυ'{Ος~ ανίσχυρος 1] και ετοιμοΗ(iνα-r:ος ακ6μα λόγω 

της μίανσης της μοιχεfης. ιι:ναγνωρίζεται ως θύμα του μοιχού, ο 

οποίος αν δεν ::τληρ{Ι')σει το τίμημα χαι δεν ::τροσφέvη τη Ηυοία. Ηιt 

θεωρείται υπειiθυνο:; 'tια το Ο(ινατό τιJι). 

Με το πο:uι"iδπγμα αυτ6 μας δίνεται η ευιι.αιρία να Οιdξουμε άλ

λο {να: γΕνικό σημείο. Αναφερθ1Ίκαμε σε παραδείγματα ιnψ.j'[ερι-
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φορών τις οποίες οι Nucr Ηεωρούν συχνά ως ηθικά ουδι~τε[Jες, οι 

οποίες ωστόσο εκφράζουν, κατά την ιi:π:οψή τους, επικίνδυνες δυ

νάμεις. Υπάρχουν, επίσης, τύποι συμπεριφορ(ις που αν και Ηεω

ρούνται εντελο)ς aξιόμεμπτες, :π:<φ<Sλα αυτά οι Νιιer δεν πιστεύουν 

ότι συνιοτούν αυτομάτως κίνδυνο. Για παρciδειγμα, αποτελεί θετι

κό κ.αθήκον για το γιο νιι. τιμ<i τον πατέρα του και οι πράξεις σγt-:

νειας από πλευράς του θεωριn!ντιιι πέρα ως πέρα εσφαλμένες. Λεν 

ισχύει το fδι.ο, ιiμως, με την έ/J.ειψη σεβαιψ.<_ηl απέναντι στα πεθε

ρικά· αυni όμως η ιnψ:;ττvι.φιψιi δεν συνεπάγεται κάποια αυτ6μιι.

τη τιμωρία. Η κοινωνική διαφορά μετιι.ξιJ των δύο Περιπτώσεων 

έγκειται οτο 6τι ο πατέρα; ενός άντρα, ως κεφαλή της ευρύτερης 

οικογένειας και υπεύθυνο; των κοπαδιών της, κατέχει μια ιοχιψή 

<>ικονομική Οέση για να μπορεί να επι.β<iλει και να υποστηρίζει την 

υψηλή κοινωνική τοιJ κατάσrασιι ενώ κάτι τέτοιο δεν ιοχ1Jει για 

τον πεθερό και την πεθερ<i. Λυτ6 συνάδει με 111 γενική αρχή βάσει 

της οποία;, όταν το αίσθημα της προσβολής αντιιπι:ι.:Ημίζεται επαρ

κιι)ς από πρακτικι~ς χυuιΔοεις στο επί:τεδο τη:; κοινωνικ1iς ευτα

ξίας, τότε μιαρότητα μάλλον δεν θα πvοκιiψει. Αντίθετα, όταν η 

πuοοj1ολή κινδυνεύει να μείνει ατιμώρηη1, τ6τε οι ιiνΗριι.}ΠΟι επι

καλούνται τις δοξασίες περί μιαρ6τητας για να καλύψουν την 0 .. -

λειιμη άλλων κυρώσεuΛ'. 

Γι.ο να <ΠΝοψίσουμε, αν μπορούσαμε να ξεχωρίοοιψι:: από το 

σύνολο των συμπεριφιψ<Δν των Nucr ορισμένες συμπερι.φιψf:; 

που καταδικάζονται από τους ίδιους ως ηνήΗιχες. Οα είχαμε έναν 

χάρτη του ηθι",.ιιηl τους "...C<iJδικα. Αν μπορούσαμε να φτιάξουμε {ναν 

άfJ.o χάρτη των αντιλΨ./-'Ffι')ν τ<η~ς πεvί μιαρότητας Οα βλέπαμε ι)τι 

το fnJo διιι.:γψiμματα συμπίπτουν σε ορισμι'νη μιiνο σημεία. χωρίς 

όμως να επιχαλι!:πτονται. πλψ_>ως. 't:να μεγάλο μέρος των καν6ν<ι}ν 

μιαρότητας. αφορά mην εθιμοτυπία ιιν<iμεοο: στο συζυγικό ζευyCι-
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ρι και μεταξύ των πεθερικών. Οι τιμωρίες που θεαψείται ότι επι

βαρύνουν εκείνους που καταπατούν ηυτο('ς τους κανόνες, μπο

ρούν να εξηγηθούν με βιiηη το σχήμα τού Radclίffe-Brown περί 

κοινωνιχής αξίας: οι κανόνες μιας κοινωνίας εκφράζουν ουσια

ιπι.κά την αξία που κατέχει ο γάμος σ' αιπ:ήν η1ν κοινωνία. Υ πιiQ

χουν συγκεκριμένοι κανόνες περί μιαρότητα:;, 6πως ο κανόνας 

που απαγορειJπ στη σύζυγο να πίνει γάλα α:τό τις αγελ<iδες ;του 

πληρώθηκαν για το γιiμο της. Τέτοιοι χανι)νες δεν συμπίπτουν με 

ηθικnύς κην<Sνες;, αν κ.αι μπορεί να εκφράζουν το ίδιο καλά την 

αποδοχή γενικ<(tν ητιiσεων (όπως ο σε[)ασμός απέναντι οτα: κοπά

δια του συζύγου). Οι καν6νες αυτοί έχουν μόνον έμμεση σχέση με 

τον ηθικι) κ<Λδικα, στο μέτρο που προσελκύουν την προσοχή στην 

αξία της συμπεριcρορ(i; εκείνης που έχει cπιπτώσεις πάνω στη δο

μή της 'ιωινωνίας, καθιδς ο ίδιος ο Κ(6δικας ηθικής συνδέεται με 

την κοινωνική δομή. 

Υπάρχουν και ιiλλοι κανόνες περί μιηριSτητας που είναι πιο 

κοντά στον ηΟικό κώδικα. 6πως αυτοί που απαγορεύουν την αιμο

μιξία ή την ανΗuωποκ.τονία, στο εοωτερικό της τοπικ1i:; χοιν&τη

της. Το γεγονός ότι οι δοξασίες για 111 μιαρ6τητα παρέχουν ένα εί

δος απρ6σωπης τιμωρίας για τις εσφαλμένες πράξεις, δίνει 111 δυ

νατότητα να υπο<πηριχτεί και το αποδεκτό σύστημα ηθικJiς. Τα 

παι>αδείγματα των Nucr μας; επιτρέπουν να επισημάνουμε τους 

τρόπους με τους οποίους οι περί μιιιρότητας δοξασίες μπορούν να 

στηρίξουν τον ηθικιi κ<iJδικα: 

(i) Όταν μια :ιι.ιι..τάσταση είναι ηθι.κ<i ασαφ1]ς, η ιδfη της μιαρό

τητας παρέχει έναν καν6να '(ια τον εκ των υοτέρων καθορι.σμ() του 

κατ(ι π6σον η παράβαm1 συνηcλt-:στηκε 1i όχι. 
(ii) Όταν οι ηθι."ιο~; αρχές σιΙγΧρ<η!ονται. μεταξύ ΤΟΊΙς, 1-'νιις περί 
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μιαρότητα.ς καν<iνης για. τη μιαρόn1τα μπορεί να ελαττώσει τη σύγ

χυ<nl που προκύπτει, εστιάζοντας την ανησυχίcι του κ6σμιn1 σε μια 

απλ1j πραγματικότητα. 

(iii) ΊJταν μια πράξη 0:01! θεωρείται ηθικιός επιλΙjψιμη δεν Πψ>

καλεί ηθικ1i αγανάΛτηση, η πίστη σης επιf)λαβείς ιn1νέ:.τειες ηlς 

μιαρότητας μπιψΕί νη διογκιδσει τη σοβαρότητα της προσβολtiς 

και νιι. οδηγψπ:ι έτσι την ν..οιν11 γνώμη να συνταχΟεί με την πλευιΗi 

του ηθικού. 

(jν) 'Οτην η ηθι.κή αγανάκτηση δεν ενισχιlεται μέσα από πvc.ι..

κτιχές χυρ(J)σεις, οι δοξασίες περί μιαριiτητας ιυτ(ψεί να αποτελέ

σουν εμπόδιο για του; παρο.:βciτες. 

Αυτό το τελευταίο σημείο μπορεί να διευvυνΗεί. Σε μια κοινωνία 

μικρής κλίμα κ ης, ο μηχηνι.ομός απονομής ποινών δεν μ:.τορεί ποτέ 

να είναι ::τολύ ισχυρ6ς ή πολύ βέβαιος κατά την εφα:ρμογJi του. Πα

ρατηρούμε ότι οι πεποιΟψJεις γιπ τη μιηι:ι<_)τητα τον ενισχύουν με 

διiο διαψορετι"..t<ηJς τρόπους. /Η ο παραβάτης θεωρείται ο ίδιος θlJ

μn της δικής του ενέργειας 1] κάποιο αΟι[)Ο ΗιJμο.: επωμίζεται το βCι

ρος της παράβασης. Το σιJοτημιι αυτ6 ποικίλει με κάποια κανονι

ΛιinΊτ<.ι... Σε οποιοδήποτε κοινωνικό σύστημα μπορεί να ισχlJουν 

μερικοί πολύ ισχυροί ηΟικοί καν(Jνες. η πcφαβίαση των οποίων 

δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Όταν, '(ια παράδειγμα, η στήριξη στις 

ίδιες δυνιiμε ι ς αποτελεί το μοναδικό τριiπο να ηποδοθε ( δικαιοσύ

νη, οι άνθρωποι ενώνονται με οχοπ6 την προιπασία τους σε ομά

δες, οι οποίες Επι.δι.(δκουν να ;τ{ιρουν εκδίκηση για τα μέλη τους. Σ 

ένα τ{τοιο σύστημα, όταν ο φ6νος έχει δια::t()(tχΑι:ί στο rσωτεριzό 

της ομ(ιδαc:;, η εκδίχrμn1 δεν είνω r:ι!κολο πράγμα. Διότι, το να σκο

τάκrει xci;r;oιoς εκ προθέσεως 1i να επικηρύξει ένα μέλος της ομιi
δας του αποτελεί :.τροσβολι] ηι; ιοχυρ<iτερης ηρχής. Σε τέτοιες πε-
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ι?ι:;ιτcδσεις διαπιστώνουμε, συνήθως, 6τι ο κίνδυνος της μιαρότητης 

α;τειλεί κυρίως τον αδελφοκτ6νο. 

Πρ6κειται για ένα πρόβλημα πολύ διαφορετικό από εκεfνοτης; 

μω.ρότητας, ο κίνδυνος της οποίας δεν ctπειλεί τον πcιραβάn1 αλλci 

τον αθci>ο. Είδαμε 6τι ο αθό)ος cnJζυγος Nucr είναι που κινδυνεύει 

ciταν η γυναίκα του διαπράττει μοιχεία. Υπάρχουν πολλές παραλ

λΗγές σ' αυτ6 το Οέμα. Σuχνci κινδυνειJει η ζωή τής ένοχης γυνπl

κας, ιiλλοτε η ζοηl του προσβληΗ{ντα συζύγου και άλλοτε πάλι κιν

δυνεύει η ζωή των παιδι.c(Jν του. Συχνci, ο ίδιος ο μοιχός θεωρείται 

ότι δεν διατρέχει. κίνδυνο, αν και οι Ontong της Ιάβα πιστεύουν το 

αντίθετο (Hogbin: 153). 2την περίπτωση αδελφοκτονίας, που ανα

φέρΟη'Υ.ε πιο πιiνω, δεν λείπει η ηθική αγανάκτηση. ΊΌ πρόβλημα 

είναι. πως να αποδοΟεί πρακτιχ(i δικαι.οιηJνη, μά!J.ον, παρά πω; 

να προκληΗεί ηθική αγα.νάκτηση γιο το έγκλημιι. Ο κίνδυνο; ου

σιαστικά αντι χαΟιστά την έμπρακτη τιμωρία που προέρχεται ο.::;τι) 

τους ανθρώπους. Στην περίπτωση n1ς μιαρ<)τητας λόγω μοιχείας, η 

πεποίθηση <)τι οι αθιδοι είναι αυτοί που κινδυνπJουν ενισχt~ει το 

στιγματισμό του παραβάτη και προκαλεί ηUιtol αγανciχτηση ενα

ντίον του. Σ' αυτήν την περίπτωοη, ετωμένως. οι ιδέες πεvί μιαρό

τητας ενδυναμιίΊνουν την απαίτηση για έμ.πρα"..ιτη τιμωρία r.x μέ

ρους των ανθριδπων. 

ΙΙ m~y..ι~ντρωση κctι η σύγκριοη μεγάλου ιφιΟμού παραδειγμά

των είναι εχτ<Jς των σκοπ(ίJ\' nτ; παροιJσας μελέτης . .t::δu), όμως, 

έχουμΕ να χάνουμε με ένα θέμη που θα είχε ενδιαφέρον να το διε

uευν1lσοιψΕ μέσα απι5 την έρευνcι εγγράφων. Κάτω απ<) ::τοιες 

ακcιj)ώς συνθ1iκες η μιαρ6τητα λ6γω μοιχεία; θέτει οε κίνδυνο εί

τε τον πuοσβληθέντη σύζυγο είτΕ τα αγέννητα ή εν ζωή παιδιά, ε.ίπ 

τη σύζυ'(Ο ( r:ίπ έχει σφάλλει είτε είναι ιιΟο)α:) Στι.ς χοινωνίι.'ς <iπου 

ένα ciτομο έχει το δικαίωμα νιι διε:κδι"rtήοει αποζηιιίωση σε πrοί-
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mωm1 αποδεδειγμένη:; μοιχείας, ο χίνδυνος που διατρέχει σι:-: πε

ρίπτωση κρυφJiς μοιχείας ένας από τους πρωταγωνιστές παίζει το 

ρ6λο τού εκ των υστέρων ανιχνευη] του εγκλtlματο;, πράγμα που 

συμφωνεί με το έθιμο του Nuerπoυ προαναφέLJαμε. Άλλο ένα. σχε

τιχό πηράδειγμα προκύπτει ηπό ένα απ6ο:τασμα ενι)ς Nya1yrusa 
συζύγου: 

<<:Αν, νω)θοντιις πάντα χαλι_ί κηι δυνατ6;. ιιναΥ.αλ(ηj,•ιu ιiτι κουράζομαι 

6ταν περπατάω 1] οκιiβω, τι)τε κιiUομαι κω σκέφτομαι: <<Ύι συμβαίνr:ι: 

Δες, πrivωτε ήμουν μιΗ χαψi και ηlιρα vιrόtlω πολίi -...::ουρασμένος.» Οι 

φίλοι μού λένε τύrε: «Ι'υναίκη θα φτω:η, κuψήΗψ'.ες με κάποια :που 

είχr τα έμμηνά της.>> Και αν φ(ιω κάτι Χαι με πιάσει διάρρrιια λένε τό

τε: «Οι γυνΗίκες φταίνε, δι{::τραξαν μοιχεία!» Οι γυναίκε; μου, το αρ

νοι)νται. Πάμc: τι)π στο μ6vτη και Χάποια προδίδεται. Αν uυμφωvιi

σει, τ6η: πάει, αυτό 1]ταν, αν όμως τu αρνιόταν τιSτε θα πrρνσίiuαμε 

ε;τιοήμως (Lη;() τη δοιι.ιμασία του δηλητηρίου. Η γυvαίκu θα το έπινε 

μόνη της. όχι εγιίJ. Αν fκανε εμιοτι) τότε θα εfχα ηττηθεί, αφοιJ Οα σli

μu:ινε ότι η γυνιtίκα είναι καλή, αν όμως την έπιανιο, τ6τε ο ;τατέραςn1; 
tlα με πλήρωνc με μιααγελάδrι.» 

(Wilson: 133) 

Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν πιστεύεται, 6τι μια γυναίκα θα αποj1άλ

λrι επειδ1i έχει διαπuάξει μοιχεί<t ενόσω r}ταν έγκυος, είτε ότι το 

βρέφος της Οα πεθάνει στην περίπτωση που δι.απvιiξει μοιχεία 

ενιi} το θηλΛζει, μπορεί να έχει κανείς το δικαίωμα αποζημ.Γωσης 

με αίμα γι.α κάθε ΠLJιiξη μοιχείιι:ς που έχει ομολογηΟε(. Όταν τα 

κορ(τσια είΟιιπαι να παντuεΊ,ονται κανονικά πριν την εφηβεία και 

αναμένεται να μεταβα(νουν απι) την περίοδο ιc:γκυμοσύνης στη 

γέννα )αt.ι από τη yfννα σε μω: περίοδο τLJι.ιiηι ή τεσσciuων χρόνων 

Οηλασμού και μπάσε νέα ι:γκυμοσιJνη κ.ο.κ., ο σι!ζιιγος είναι ου

οι.αστικά εξοσφαλισμ{νος απένυ:νη σε τυχόν απιστία τtl:; ΟΊJζύγου 
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του μέχρι η γυναίκα του να μππ στην εμμηνδπαυση. Επιπλέον, με 

τον τρόπο αυτό, η ίδια η συμπεριφορά της γυναίκας συνεπCι:γπαι 

·ιtινδύνους για τα παιδιΔ της και για τη δι κι] nτ; ζωή ·..ιατά τον τοκε

τ6. ~Ολα είναι κατανοητά. Στην περίπτωση αυτή, οι δοξασίες :;τ:ερί 

μιαρότr1τα; στηρίζουν τις συζυγικ~:ς σχέσεις. Πιφιiλα αυτά δεν 

έχουμε ακόμα α:π:αντήσο οτο ερι6τημα, γιατί σε ορισμt'νες ::τ:ερι

πτι{)σεις να r:ίναι ο σύζυγος το θύμιt και σε ιiλλε; η σύζυγος κατά 

τον τοκετό 1i τα παιfΗ(i, και σε άλλες πάλι: όπως οτους Ben1ba, να: 

κινδυνεύει ο α:Οώος της υπ6θεσης, είτε πu6κειται για το σύζυγο εί

τε για τη σύζυγο. 

Η απιίντηση πρέ:τεr. να αναζητηθεί στη λεπτομει>ή εξέταση του 

καταμερισμοιJ των δικαιωμιiτων και των υποχρεό)σεων κατά το 

γάμο και των διαφιSρων σιιμψι'-u<>-ντων και πλεονεκτημάτων του 

κάθε μέρους. Οι ηθικέ; κρίσεις ποικίλουν ανάλογα μΕ το αν ο κίν

δυνο;:; απειλεί το ένα ιl το άλλο άτομο: αν η ίδια η γυναίκιι. κινδυ

νεύει., σε σημείο να χciσει τη ζοηl της ·...cατά τον τοκετό, τότε η αγα

νάκτηση cnuέφεται εναντίον εκείνου π.ου την αποπλιiνησε. Αυτ6 

συνεπάγεται μιη κοινωνία ιπην οποία υπάρχουν λίγες πιθανότη

τες η σιJζuγος να ξυλοκοπηθεί. Αν χινδυνεύει η ζιωi του συζύγου, 

τιSτε πιθαν6ν η κατηγορία να βαρύνει τη σιJζυγο ή τον εuοστή της. 

Θα μπορούσαμε νιι. υποθέσουμε (περισσότερο για να κάνουμε μια 

υπόθεοη ι::ργασίας, πo.uci διότι είμιΗπε βέβαιοι γι.ι,ι,: την ορθόt11τci 

της) ότι ο κίνδυνος απειλεί τη ιτύζuγο όταν για τον έναν 1i τον άλλο 
λ6γο δεν είναι δυνιπιiν να τψωLJηΟεί ανοιχηi η σύζυγος; Ίσως 

επειbιl προιπατεύεται απιi την παρουοία των συγγεvcδν της ιπο 

χωριό; Τότε, An ιιναμέναμc 6τι στην αντίθrτη περίπτωcnι 6-ταν ο 

σύζυγος είναι εκείνος που απειλείτο.ι από τον κίνδυνο, αυτ6 θα του 

παρείχε μια πριiσθετη διχιηολογία για να τη δείρει ή τουλάχιστον 

να ιπρέψει τη yνιiιμη τής κοιν6τητω; ενάντια οτην ανtΊΑικη ουμ:.τε-
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ριφοι_>ιi της. Θα υπ{flετα, λοιπόν, ()τι σε μια κοινωνία όπου ο γιiμος 

είναι σταθεριSς και οι γυνηίχες βρίσκονται. υπό έλεγχο, ο κίνδυνος 

της μοιχείας απειλεί τον απατημένο σι!ζυγο. 

Μc:χρι στιγ~ιή; έχουμε σχολιάσει τέσσερις τρόπου; με τους 

οποίους η μι.ηρότητα τείνει να υποστηι>fζει τις ηΟικές <_:tξίες. ΊΌ γε

γονός τιi>ρα ότι οι μι.6.νσεις αίρονται ευκσλότει>α απ' ότι τα ηθικCι 

Πα!]<rnτ<δματα, μας οδηγεί α/J.ιη!. Κάποιες μορφές μιαρι'Jτη-r:ας εί

ναι πολύ σοβαρές για να επιτραπεί cπο δράστη να ζήσει. Για τις 

περισσ6τερες μιάνσεις, όμως, υπιiρχει μια πολύ απλr] Οεvαπrία 

για να αχυριδσουν τα αποτελέσματά τους: υπάρχουν τελετές αντι

στροφής, λιJσεως, ταφής, απόλουιτης, εξάλειψης, καπνισμού και 

άλλε:;, οι οποίες σε μικρό χρονι:κι) διάστημα :v.αι. χωρίς μεγ<iλη προ

σπ<iθαα μπορ(η'JV να εξαλ.ε ίψουν Ώl μιαρ(Jτητα αποτελεσματικά. Η 

ακύρωση μιας ηθιιηiς προσβολι]ς εξαρτάται απ() την ψυχικti κατά

σταση πυτού ποι• υφίσταται την προσβολή :και. από την ιΧιtνοποίη

ση που του χαuιΊ;ει η προετοιμασία της εκδίκησης. Οι. Υ.οιvωνι:κέ; 

σι.'νέπειε:; μερικι6ν σφαλμάτων δι.αχέοvται πuος όλε;: τις κατευ

Ούνσεις και :.τοτf διcν είναι δυνατόν να αντιστραφούν. Οι τελετουρ

γίες συμφιλίωση; που αναπαριστούν τον ενταφιησμό του παρα

πτώματος, έχουν την πιο δημιουργικti επίδρηση απ' όλες τι.ς τελε

τοιψγίες. Μπορσύν να βοηΗήσουν στην εξάλειψη του σφάλματος 

α.πό τη μνtlμη και να ενθηρρύνουν την ανάπτυξη του κατάλληλου 

συναιοθήματο:;. Είναι προφανι-:ς ότι θα πρι-~πει να υπάρχει ένα 

6ψf-·λος για την κοινωνία γενικά από την :;τροσπάΟεια αναγωγή:; 

των ηΟικ(δν παραπτωμιiτων σε πταίσματα μιιι.:ρ6τητας, τα οποία 

αυτομfί.τως μποψη!ν να εξαλειφθούν μέσω των τελετιηψγιιδν. Ο 

Lcvy·-Bnιlll, ο οποίος έδωιη: πολλά Π<ψαδείγματιt πλετουργιιiJν 

εξαγνισμού (1 lJ36, χεφ. VIII). είχε τη διορατικ6τητα να τονίσι:ι ότι 

η ίδιη η πράξη της αποκατιiοταση:; αποκτ:ιi τη μορψ1l μιας τελε-

252 

.],·.,, ,' .. ·'' ι\:,. 

f 

·\ 
! 

! 
' ' 

I 

, , , .. Έ;ΙΙΙIΙΙΙ ΙIΙΙΙΙΙIΙ iΙIΙΙΙΙIΙΙ!ΙIΙΙΙΙIΙΙΙΙΙIΙΙΙΙΙIΙIΙΙΙΙlι ' ·'·•· · .. ; :,, 
. ~· 

:rΙΙIIΙΙ.ΙΙΙIΙΙΙΙΙ 

ΕΣ~ΗΕΡΙΚΑ ΟrιΑ 

τουργία:; ακύρωσης. Επισημαίνει ιSτι ο νόμος του talion (της aντα

πόδοσης) παρερμηνεύεται όταν γίνεται αντιληπτ6ς α:;τ:λιJ>ς ως μια 

θηQι.<i>l'ιης α.νιiγκη για εκδίκηση: 

«0 νόμος τη; ανταπόδοση:;; (talion) συνδέεται με την ιινα'(κuιUτητα 

της ισοτιμωρίας ... Εππδή έχει υποστεί μια FπίΗεmι ένα τραιJμα, ένα 

κακό. αισθάνεται εκτεθειμένος σε μια -ι.ακόβουλη επιρροή. Η απειλή 

τη:;; χακοτυχίιις τον γuροφέρνει. Για να ξανα()ρεί την πίστη στον εαυτό 

του, '(ια να απο·ι.:ατασταθο1Jν η ηρεμία και η ασφάλειά του, η κακόβου

λη επιρροή ::του έχει επέλθει θα πρέπει να αναχαιτιστεί και να εξοιιδε

τερωθεί. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί πα

Qά μό\'ΩV αν η πρCtξη, την ο::τοία υοιέστη. ω-ι:υρωθεί απ6 μια παρόμοια 
πράξη προς την αντίθετη καπ60υνmj. Αυτιl α:ι.:ρι({rJ)ς ε'ξ.rωφαλίζει η 

αντε·ι.:δίκηση σωυς πρωτόγονου;.}} 

(: 392-S) 

Ο Lev)'·-Hruhl δεν έκανε το λάθος να υποθέ.σει πως μια καθα:ριi 

εξωτεριχή πριiξη αQκΕί. Παρατr]ρησε, όπως συνέχισαν να παρα

τηρούν οι ανθρωπολόγοι έκτοτε, τις έντονες προοπιiθειες που κα

ταβιiλλονται για να εναρμονιστεί η καρδιά και το μυαλ6 με τη δη

μόσια πράξη. Η αντίφαση nν<iμfoo: ιnην εξαrτερική συμπεριφορά 

χαι τα κρυφά συναισθtlματα αποτελεί m1χνά πηγtl αγωνίιις χιtι 

αναμεν<)μενης δυστυχίας. Πρόκειται για μια νέα αντίφαση ::του 

μπορεί να προχύ1~α απ('ί την ίδω την ΠQ(iξη του εξαγνισμού. Θα 

πρέπει, λοιπόν, να τη Οεωρήσουμε ως μια αυτόνομη πηγή μιι:ψ6rη

τας. Ο Ι .evy-Bruhl δίνπ πολλί:ι παραδείγματα αυτού που αποκαλεί 

μαγγανευτικέ; επιδράσει; της μνησικιtκίι:ις (: J Η6). 

Τα μι(i.σματα αυτά, που είναι κρυμμένα κάπου αν(ιμεοη στην 

ορατή πρCιξη Υ.αι την ω)uατη σκέψη, είναι σαν τη μαγγανεία. Α-το

τελσύν κινδύνους που απορρέουν από τις ρωγμι-~ς της δομr]ς και 

6πως κ<:ιι. η μ{Γ{Υανεία, η εγγενtlς βλαπτικtl τους δύναμη δεν r.ξαο-
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τάται ούτε από την εξωτερικ1Ί δράοη, ούτε από κάποια πρόθεση. 

Οι ίδιες εμπεριέχουν τον κίνδ11νο. 

Υ:;τάρχουν δύο ξεχωριστοί τρόποι γι.η την ακύρωmJ του μιά

σματος: ο ένας ~::ίναι η τελετουργίη που δεν εξετάζει καθόλου την 

αιτία της μιαρότητα; οι)τε αναζητεί την απι)δοση ευθύνης ο (ίλλος 

είναι η τελετσιψγfα της εξομολόγψJης. Εκ προ)της όψεως, θα ανέ

μενε κανείς οι tn1o αυτοί τρόποι να αq;ορούν σε πολύ διαφορετικές 

περιπrιJισει.ς. Ένα παρ<iδΕΙ,γμα για τον πριJιτο τρόπο είναι η (tuoίH 

οτους Nuer. Οι Nucr συνδέουν τις bι1(Π'l'Χίfς τους με τα παραπτώ

ματα που τι; i\ημιοιiργησαν, χωρί; να αναζητσύν να συνδέσουν μια 

συγκεκριμένη δυστυχία μ' {να συγκεκριμ{νο παράπτωμα. Το εριδ

τημα θεωρείται καθαρci θεωρητικ6, αφού η μοναδική διαθέσιμη 

διέξοδος για όλες τις περιπτιJωεις είναι μία: η θυσία. Μοναδική 

εξηίuεση αποτελεί η περίπτωση της μοιχεία; στην οποίο: πuοανα

φερθtlκαμε. Ο μοιχός είναι απαραίτητο να γίνεται γνωστό; Οημο

σίως, οιJτως <ιiστε να μεριμνήσει 1ιια την πιφοχή του ζιόου, για τη 

Ηυσία και να του επιβληθεί πρόtτtιμο. Αν σταθούμε ο" ιωτήν την 

περίπτωση, μ.πορσύμε να Υ..ατηλήξσυμε στην υπt)Ηεοη 6τι η εξομο

λόγηση, από τη στιγμή που :;τciντα συγκεκuψενο::τοιεί τη φύοη του 

:;ταραπτώματος Y.(tl. ε:;τιτρέπει την ιΙJ1Χ)δοLn1 των ευΟυνιδν, αποτελεί 

μια Χαλt] βιiιrη για την απαίτψn1 αποζημίωσης. 

'Οταν ο εξαγνισμt)ς από μόνο;: του Οεωuείται επαρκή; γιο: την 

αντιμετu)πιση των ηθικών παρα:πτωμάτων, αναδύετηι ένα καινού

ριο είδος οχέσης ανάμεοα οτη μίανση και την ηθική. Σ' αυτή την 

πεuί;πωm1, ολ6κλη(ι<) το σύστημα ιδΙ"·<δν m_Ιμπεριλαμβανομένης 

της μιαρότητα; "..ιαι του εξαγνιομοιi. μετατρέπετηι π' ένα δίχτυ 

ασφαλείιι:; που επιτρέππ οτους ανθρι1Jπους να εκτελέσουν ιωτ() 

ποιJ -με όρους κοινωνικ1]ς δο~η];- μοι6.ζι::ι με την εκτέλΕοη ριψοκίν

Ουνων σχοινοf·)ασιών. Ο ιοοιψοπι.σηiς τολμ6 το <αιχτόρθωτο Χω 
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με ανιiλαφρο τρόπο aψηφά τους νιiμους της βαρύτητας. Ο εύκολος 

εξαγνισμός δίνει Π] δυνατότητα στους α.νΗρώπους να aψηφήσουν 

ατιμιδρητοι τη σκληρ1i πικιγματικότητα του κοινωνικσύ συστ1]μα

τος. Οι Bcmba, για παράδειγμα, έχουν τόσο μεγάλη η.ιπι(rtοσιiνη 

στις τελετουργίες εξαγνισμού στην περ(πτωοη τη:; μοιχείας που, 

αν και πιστεύουν ότι η μοιχεία 'ιφύβει Οανάσιμους κινδ{,νους, αφti

νονται στην κυριαρχία των βραχι_ΙΠQόΟεσμων επιθυμι<δν τσυς. Αυ

τή η περίπτωση ανιιλύεται λεπτομερέιπεuο.: στο επόμενο κ~::φιi

λαιο. Αυτ6 που είναι σχετικ6 εδιJ> είναι η φανερ1i αντίφαση ανάμε

σα στο φόβο για το σεξ και την απ6λαυση του σεξ, όπως παρατήρη

σε η Α. Ι. Ricl1ards (: 154-5) και ο ρόλος των πλετουργιών εξαγνι

σμού ιπην υπέρβαση αυτών των φιiβων. Il RichaΓds επιμένε.ι ότι 

στους Bebιη<t κανείς δεν πιστεύει 6τι ο φόβος απέναντι. στη μιιφι)

τητα της μοιχείας. αποτρΙ"~πει από τη μοιχεία. 

Απ<5 εδιJι οδηγούμαστε στο τελευταίο m1μείο όσον αφορά στη 

σύνδεση της μιαQ<)τητας με την ηθική. ΚιiΗε σύμπλεγμα συμβ<>λων 

μπορt-:ί να αποκτήσει τη δικ1i του πολιτισμική ζωή, να αποκτήσει 

ακόμα και την πρωτοβουλία στην αν<iπτυξη των Χοινωνικιδν Uε

σμιδν. Στην περίπτωοη των Beιnba. για παρ<iδει'(μα, οι χαν<5νt-:ς 

σεξουαλικής μιαρότητας εκ ΠQιiιπ]; όψεως φαίνετο.:ι να εκφρά

ζουν η1ν επιδοκιμασία τους για την αμοιβαία συζυγιΧή πίιπη. Στην 

πuάξη, το διαζύγιο αποτελεί πλέον συχν6 φαινόμενο και η εντι)

πωση που bίνεται είναι (Ricl1anls, Ι Υ40) ότι οι άνθρωποι χωρίζουν 

και ξανα::ταvτρπ!ονται με σκοπό να αποφύγουν τη μιαρ6τ;ητ(ι της 

μοι.χείας. Αυη] η ριζική απ<iχλιση από τους σκοπού; που ίσχυαν 

κάποτε, καθίοτuται δυνατή μ6νον 6τuν βρίσκονται ΟΕ λειτουργία 

Χαι άλλε:; δυνάμει; αποσιiνΟεm1ς. Δεν μταψούμε να δεχπηJμε ()-τι 

οι φ<Jf)οι α:τέναντι στη μι.αιι<>τητα έχουν ξαφνικfi αποχαλινωθεί 

αποδιοργαν<ί)νι)·ντας το κοινωνικ6 (Jι)οτημα. Μποροι'iν ι)μως, κατ(ι 
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τρι)πο ειρωνικό, να παρέχουν ανεξάρτητες προφάσεις για τη δω.

σπαση του ηθικού κιδδικα που χΛποτt: υπι)ιπήι:ιιζην. 

Οι. αντιλήψεις περί μιαρότητας μπορούν να αποσπούν την προ

σοχή από τις κοινωνικές και ηθικές πτυχές μιας Λατάστασης με το 

να εστιάζουν σ· c:vα απλιJ. 1~λι.ιηlς φύσεως, ζ1iτημα. Οι Bemba :.τι

ιπεύουν ότι η μιαρότητα της μοιχείας μεταβιβάζεται μέσω της φω

τιάς. Για το λό~ιο αυτό, η προσεχτική σύζυγος φαίνεται να έχει εμ

μον1] με την προιριiλαξη τη:; εητfας τη; απι) τη βεβήλωση που ε:;τι

φέρειη μοιχεία, η εμμηνόρρυση και η ανθρωποκτονία. 

«Δίiσ-ιωλα μπορεί να πει κανείς ότι υπερβάλλι:ι σχολιάζοντας την ισχ11 

των δnξασιr6ν cωτιiJν. rί το π<5σο επηQεάζουν την καθημερινή ζωή. Σ' 

ένα χωριό κατά τη διάρ:rι.r.ια τη; ετωμασίας του φαγητού, στέλνουν τα 

μιr.ρά :;ταιδιά εbuJ και εκεί να :;τάρουν "νέα φωτιά" α:;τό του;:; γείτονες 

:;του cίναιτελεπηψγικ(ι αγνοί.>ι 

(: 33) 

Ο λι)γος για τον οποίον οι ανησυχίες των Bemba σχετικά με το σεξ 

έχουν μεταφερθεί αJtό το "Κρεβάτι crτην κουζίνα Hn εξπησθεί οτο 

επ(Jμενο κεφιiλω.ο. Ο λι)γος, ι)μως, για τον οποίο θα πρέπει να 

προστατεύεται η φωτιά, εξαρτάται από τη διάταξη των δυνciμεων 

που ελέγχουν το (:rύμπαν. Ο Ηιiνατος, το αίμα και. το κρύο tρχονται 

αντιμέτωπα με τη aντίθετά τους τη ζοηΊ. το σεξ και τη φωτιά. Και 

οι έξι δυνάμεις είναι επικίνδυνε:;. Οι τρεις Ηετιχf; δυνιiμει.ς είναι 

επι"Κίνδυνες εκτ6ς και ην hι.(tχιιιιΗ.ιπσιJν η μία από την Cι.λλη και κιν

δυνειJουν απι) την επαφή με το θάνατο, το αίμα 1] το κρύο. Η σε~ου

αλικ1i πράξη πρέπει πάντα να είναι διαχωριομ{νη απι) τον υJτ6λοι.

πο βίο μέσω μιας ηλποΊιιηίας rξαγνισμού. την οποία μ6νο οι δύο 

<nJζυγοι μπορούν να τελέσουν, ο ένας για λογαριασμ6 του ciλλου. 

Ο μοιχός α:.τοτελεί δημ6οιο κίνδυνο, γιατί η επηφ1i rιαζί του μολι!-
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νει όλες οι εστίες μαγηρέματος και ο ίδιος δεν μπορεί να εξαγνι

στεf. Βλέπουμε από τα παραπ<iνιι.) ιSτι οι ανησυχίες των Bcmba γύ

ρω από την κοι.νωνιχή τους ζωή αποτελοιJν μέρος μόνον τη; εξήγη

σης σχετιχά με τη μι.αu<>τrιτα του σεξ. Για να εξηγήοουμε για ποιο 

λόγο η q::ωτι(ι (αντί, '{ια παράδει.γμ(t, το αλάτι όπως συμβαίνει οε 

μερικούς γείτονές τιηJς) μηαδίδει τη μι.αρι)τητα. πρέ:τει να εξετά

οουμε τη συστηματική ηλληλεξάρτηση των ίδιων των ουμβόλων με 

μεγαλύτει:ιη λεπτομέρεια απ' όση μ:;ηψσύμε αυτή τη mιγμ1l. 

ΊΌ πρόχειρο αιrnJ οχεδίασμα είναι ό,τι κιιλιJτερο μ:π:ορούσα να 

κάνω οε 6,τι αφορά στη σχέση μιαρότητας χαι ηθικής. Δείξαμε ότι 

η σχέση αυΊΊi μιJνον α:.τλή δεν είναι, και αυη) είναι απαραίτητο ;τρο

τοιJ επιστρέψουμε στην ι.hέα της χοινωνίας ως ένα ιnJνθετο σύνολο 

από κιν{-:ζικα. κουτιά, όπου το κιiθε υποσί1σrημα διαιρείται οε επι

μέρους υποσυστήματο.: και ούτω καθεξής μt'χι_>ι εκεί :π:ου θέλουμε 

να ΠΙJοχωρήσουμε την ανάλυσή μας.llιστει:Ιω ότι οι άνθι_>ωποι πραγ

ματικά θεωΙJούν ότι το κοινωνιχ6 τους περιβάλλον αποτελείται 

από άλλα άτομα ενωμ{ν(t tl διαχωρισμένα μεταξ1J τους με γραμμές 
που πι_>έπει να γίνονται σεβαση:ς. Μερικές από τι; διαχωριοτικέ; 

γραμμές προστατειJονται από αυστηρές κ·ιιρ(i)σεις. Υπάρχουν εκ

κληοίες, στις οποίες οι άσπγοι δεν κοιμούνται. στους Π(iγκους '{tα

τί διαφορπικ(i ο επίτροπος θα καλf.σει την αστυνομία. Εν τιλει, οι 

χαη6τερες κοινωνι."...ι:{ς κάστες της Ινδίας πεuιορίζονται στη θέση 

του; εξαιτίας εξίσου αποτελεοματιχιiJν κοι.νωνικ(δν κυρu)σεων· 

από την Χορυφ·}l μέχρι τη β(ωη του οι.κοhομt]ματος των καιrηJιν, οι 

πολιτικές και οι.κονομι."...ι:{; δυνάμεις συμj·)ιiλλουν στη διαniρηση 

του συοτήμητος. Όπου, 6μω;. οι. δι.ο.:χωριστικές γραμμι~ς είνιι.ι επι

σφαλείς. διαπι.στιίJνουμε ότι οι ιδέες γ1'[Ιω απ6 τη μιαρότητα είνιιι 

εκείνες που υποστηρί:ζουν το σύστημα. Il φυσικ1Ίυπέρβαση ενός 

ορίου αντιμηωπίζεται ως επικίν{η,νη μιαρόημα με όλες τι; ιrυνέ-
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πειες που μ6λις εξετ{ωαμε. Ο φοt,?έας της μιαρότητας μετατρέπε

ται σε ένα αντικείμενο aποδοκιμασίας για δΨ> λόγους: πρώτον, 

γιατί παραβίασε τα 6ρια και δεύτερον γιατί έθεσε σε κίνδυνο τους 

άλλους. 
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Όταν η κοινότητα δέχεται επίθεση από τα έξω, ο εξωγενής αυτός 

κίνδυνος ευνοεί τουλciχιστον την αλληλεγγύη στο εσωτερικό της. 

Όταν δέχεται επίθεση από τα μέσα από aπείθαρχα ιiτομα., μποuεί 

να τα τιμωρήσει και να επαναβεβαιώσει με τον τρόπο αυτό δημό

σια τη δομ}l της. Ωcπ6οο. είναι ι)πνατι)ν η ίδια η δομή να είναι αυ

τοκαταστροφικtl. Πρόκειται για ένα θέμα γνιδριμο στους ανθρ<ιJ

πολι>γιηJς εδιί) και πολύ καιριi (βλ. Olιιckman. 1963). 'Ισως όλα τα 

κοινωνικ(ι mjcπήματα να θεμελιcδνονται. στην αντίφαση, να βρί

σκονται, κατά κάποιον τρό:το, σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Σε 

ορισμένες, ι)μως. πεuιπτιδοεις οι δι<i.ψοροι στόχοι που τα Cηομα 

ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν παρουσιάζουν μt-:γαλι'iτεuη αρ

μονία μεταξύ τους, από ότι σε άλλεc;. 

Η σεξουαλικti συνεργασία είνηι. ηπι> τη ιρύοη της γιiνιμη, εποι

κοδομητικti και αποτελεί την κοινή βάση της κοινωνικής ζιιηlς. Με

uικές φορές, όμως, διαπιστώνουμε ότι. αντί για εμπιστοσύνη και 

αρμονία, οι σεξουαλικοί θεσμοί c:κφι.Ηiζουν (ίκαμπτους διαχωρι

σμούς και βίαιους aνταγωνισμούς. Μέχρι στιγμής, αναφερθ1Ίκαμε 

<Jf ένα είι)ος <η-:ξοιJιιλικι]ς μιαρότητας μέσω της οποίας εκφράζε

ται η επιθυμία να διατηρηθεί άθιχτη η ηκt'(_Ηιι.6τητα του οιδμιιτοc; 

(υλικοιi χαι κοινωνικού). Οι κανόνες στην προκειμένη περίπτωοη 

έχουν να. κ<'ί.νουν με τον έλt-:γχο των εωιiδων και των εl;όδων. ΌΕνα 

άλλο είδος σεξουαλικ1iς μίανσης απορρ[ει. απ<) την επι.θlΙμία διιι.:-
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τήρησης των εσu.nt:υικcδν διαχωριστικών γραμμών του κοινωνικσιJ 

συσηiματο:;. Στο τελευταίο κεφάλαιο, είδαμε πώς οι κανι)νες ελέγ

χουν τις προσωπικές επαφές που καταστρέφουν ιι:υτές τις διαχω

uι.ιπιχές γραμμές, την περίπτωm] της μοιχείας, της αιμομιξίcι; 

κ.ο.κ. Ωcπ6ηο, οι μορφές σεξουαλικ1iς μίανσης κάΗε <iλλο παρά 

εξαντλούνται σε αυτci. Μια τρίτη κατηγορία μπορεί να πηγάζει 

από τη σύγκρουm1 μπαξύ των σκοπών που προωθούνται στο πλαί

σιο του ίδιου πολιτισμού. 

Στους πρωτόγονους πολιτισμούι;::;, εξ ορισμού σχεδόν, η διάκρι

ση των φύλων συνιστά την πρα:rtαρχική χοινωνικ11 διάκριση. Λυτό 

m]μαίνει 6τι ορισμένοι σrιμαντικοί θεσμοί στηρίζονται σταθερά 

cπη διαφορά των φύλων. Εάν η κοινωνιχ:ή δομή χαρακτηρίζεται 

από χαλαρή <ψγάνωmι τότε άνδρες και γυναίκες μπορούν ίσως να 

ελJτίζ<Jυν στη δυνατότητα επι/ωγή:; και απ<Sρρι:φης των σεξουαλι~ 

κιiΥΙ: τους συντρ6φων σύμφωνα με τι; επιθυμίες τους, χωρίς δυοci

ρεστες σuνc~πειες για την κοινωνία γενικά. ~Οταν, ιSμως, η πρωτό

γονη ;ωινωνικ1Ί δομή είναι αυστηρά διαρΗ[Jωμένη, είναι σχεδιSν 

βέβαιο ότι επη[Jεάζει 011μαντικά τις <'f".(έσεις μεταξύ ανδ[Jciηι και 

γυναικιδν. Τότε βλέπουμε να ε;τ;ιιπρατεύονται απ6ψει.ς γύρω από 

τη μίανση που σχοπι) έχουν να κρατήσουν τους άνδρες και τις γυ~ 

ναίκες δεμένους στους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί. 6πως δεί~ 

ξαμε στ<J προηγούμενο κεφ<iλαι.ο. 

Υπάρχει μία εξαίρεση που πρέπει να σημειωθεί ευΗύς εξαρ

χής. Το φtJλο μπορεί να μην υπ6χειται στον κίνδυνο της μιαρότη~ 

τας <Π: μια κοινωνία 6π<nJ οι σεξουαλικοί ρ6λοι επιβάλλονται άμε

σα. Σ' αυη]ν την περίπτωση, όποιος είχε την τάση να u.ποκλίνr:ι τι

μωρείτο 6.μεσα με άσκηmι οωματικ1iς βία; πάνω του. Αυτό προ~ 

ϋπ<Jθtτει ένα βα0μ6 διοικητικής αποτελε<rματι.κότητας και συνcιί~ 

νεσης που γενικά σι1ναντάται σπciνιη, ιδιαίτερα όσον αφορά στις 
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πρωτι1γονες κοινωνίες. Μπο[Jούμε εδώ να αναφέρουμε το παρά~ 

δειγμα των Walbiri της κεντρικής Αυστραλίας, ενός λαού που δεν 

δωηiζει να χρησιμοποιtlσει βία προκειμένου να εξασφαλίσει 6τι η 

σεξουαλική συμπει~ιψορά των αη)μων δεν θα υπονομε1:,ση το μέ~ 

ρο; εκείνο της κοινωνικ1iς δομ1iς που στηρίζεται στις γαμήλιες 
σχέσεις (Mcggitt). ~Οπως και οτην υπόλοιπη Αυστραλία. έτσι και 

στους WaJbiri. ένα μεγciλο μέρος του κοινωνικού σvστήματος 

εξαρτάται από τους κανόνες που ρυθμίζουν το γάμο. Οι Walbiri 

ζουν στην έρημο, σ' ένα σκληLJ6 περιβάλλον. 'Έχουν ι-::rτίγνωση του 

πόσο δύσκολη είναι η επιβίωση της κοιν<Jτητα:; και σκο:π6ς του πο

λιτισμού τους είναι όλα τα μέλη της κοινότητας να εργάζοντηι και 

να τους παρέχεται ψροvτί,δα ην,iλογα με τις ικαν6τητες •..tαι τις 

ανάγκες:; τους. Αυτό σημαίνει ότι η ευθ-ύνη γω τους αρριδστους και 

τους ηλικιωμένους επιβαρύνει τους υγιείς. Ένα σιJ<nημα αυιπη

ρής πειθαρχίας επιβ,iλλεται σ' όλη την κοινότητα, οι νέοι υποτάσ~ 

σονται στους μεγαλύτερους και, πάνω α.π' 6λα, οι γυναίκες υπο

τάσσονται <πους (iνδρες. Μια παντρεμένη γυναίκα. συ~Θως, κα

τοικεί μακριά από τον πατέρα και τους αδελφούς της. Αυτ6 σημαί~ 

νει πως, αν και θεωρητικά έχει το δικαίωμα να ζητήΟΗ την προ

στασία τους, ιπην ΠlΗiξη αυτ6 Ηνα.ιρείται. Στην ουσία, υ:τόκει.ται 

στον έλεγχο του σι1ζύγου της. Κατά γr:νικ6 κανόνα~ αν το γυναι~ 

κείο φύλο ήταν απόλυτα υποταγμένο στο ανδρικ6, η αρχ1l της αν~ 

δρικ1iς κυριαρχίο.:ς δε θα είχε ν' αντιμετωπίσει προβλ1Ίμιι.τα. Εκεί 

που η ανδρικtl κυριαρχία θα πρέπει να επι[)ληθεί, το κ<iνει με αμεί
λικτο και, 'iμεσο τρόπο. Αυτ() φαίνεται πως ισχύει στους Walhiri. 

l'ια το :;ταραμικρι) π<ψ<iπονο ή πμΟ.ει.η κο.:Ω-ήκοντος, οι γυναί·..tες 

Walbiri ξυλοκοπούνται ή θανατιδνσνται. Ο ("nJζυγος δεν οφείλει 
αποζημίωση Ηίμητος επειδή οχ6τωσε τη γυναίκα του και κανείς 

δεν έχει το δικαίωμα να επέμβει με-τ:αξιJ εν<)ς παντ:ρεμfνου ζευγα-
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ρισιJ. Η κοιν1i γνι:δμη δε μέμφεται ποτέ τον άνδρα που επιβάλλει με 

βία την εξουσία του πάνω στη σύζυγό του, ακόμη κι αν αυτ6 οδηγή

σει σrο Οάνο:ηS t1Ί;. Έτσι, είναι. αδύνατον για μια γυναίκα να προ

καλέσει ανταγωνισμό μεταξύ των ανδρών. 'Οσο δρασηlρια και αν 

προσπαθούν να ξελογιciσουν ο ένας τη γυναίκα: του (iλλου, οι ιiν

δvες μεταξύ του; συμφωνούν απολt:η;ως πάνω σε ένα πράγμα· ότι 

δεν πρfπει να επιτρέψουν ποτέ στις σεξουαλικές τους επιΟυμίες 

να αποτελέσσuν αφορμή να αποκτήσει μι(ι <111γκεκι_>ιμc:νη γυναίκα 

δω.πρπγματευτική δύναμη ή να την αφήσουν να διατηρεί μυσrικέ; 

ερωτικές σχέσεις. 

Lτους λαοιJς ηιrτούς δεν t-:μφανfζονται δοξασίες σχετικι:ί με τη 

σεξουαλικ,i μίανση. Δεν αποφεύγουν καν το αίμα της εμμηνόρροι

ας ούτε πισrειJουν ότι η επαφή με αυτιS ενέχει κινδύνους. Αν κηι ο 

ορισμ<iς του γ(iμ<ηJ εί'ναι. σημαντικός στην κοινωνία τους, προστα

τεύεται με απροκάλυπτα μέσα. Εδώ, δεν υπάρχει τίποτε το αβέ

βαιο ή αντιφατικό ως προ; την ανδρική :χ:υ(_?ι.αι_:ιχίη. 

Κιιν{νας περιορισμός δεν επιβCtλλεται στο μεμονωμένο άνδρα 

Walbiri. Αν του δοθεί ευκαιρία, l)α αποπλανήσει τη γυναίκα τού 

άλλου, χωρίς να ανησυχήσt-:ι ιδιηίπρα για την κοινωνικ1] δομή που 

στηρίζεται στο γάμο. Ο '(άμο; προστατεύεται με την απιSλυτη γυ

ναικεία υποταγ1l και μέσα α..πό το αναγνωι_>ωμ{νο (Π.)οτημιt αυτο

βοήΟειας. "'Οτιι.ν c:να; (iνhcας λαθροθηρειirι στα σεξσυαλικά χω

ρr.iφια ενός Cιλλου, ξέρει ότι διακινδυνεύει μια μονομαχία και έναν 

πιθανό θάνατο. 'lΌ σύστημα είναι απλοι)(Πατ<). Υ:-αiρχ<)υν (JΊ.ηκριn'

σεις μεταξι) ηνδι_:ιιι')ν, αλλά όχι. μεταξύ ηθικιόν αρχοJν. Δεν επικα

λείται κανείς κάποια ηθιχtl κρίση που ισχύει οε μία πι-:(_?ίπτωοη ηλ

λά πιΟανόν αντιχρυύεται οε :;.Ηiποω. ιiλλη. Οι άνθρωποι επιτελούν 

τους <nJγκεκριμέvους ρόλους τους υπό την απειλtl της φυσικής 

βίας. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, υποστηρίξιψε ()τι 6ταν η απειλή 
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αυτή δεν αναστέλλεται, μπορούμε να αναμένουμε ότι το κοινωνικό 

σύστημα. διατηρείται χωρίς να στηρίζεται σε δοξασίες περί μιαρ6-

τητας. 

Είναι σημα-ντικ6 \'(Χ. αναγνωρίσουμε 6τι η ανδρικ1i χυρι.αvχία 

δεν ακμάζει πάντοτε με τέτοια αδίστακτη απλ6τητιt. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο είδαμε πως, όταν οι ηθικοf κανόνες είναι αοαφεί; ή 

αντιφατικοί, οι δοξασίες για τη μιαρότητα τείνουν να απλοποιούν 

ή να επιλύουν το επίμαχο ζήτημα. Η περίπτωι:τη των Walbiri υπο

δηλιiJVει μια συσχι::τιση. ~Οταν η ανδριχή κυριαρχία γίνπαι δεκnl 

ως κε'\.'τ(_)tΧή αρχtl της κοινωνικής οργάνωσης και εφαρμόζεται χω

ρίς φραγμούς κιιι με πλήρη δι.κηιιδμα.τα στην άσ-Λψτη σωματικού 

εξαναγκασμού, οι. δοξασίες γύρω από τη σεξουαλικ1i μιαρ6τητα 

είναι πιθαν<iν να μην είναι. ανεπτυγμένες ιδιαίτερα. Από την άλλη 

μεριά, όταν η αρχή της ανδρικής κυ[ΜJ.ρχίας εφαρμι)ζεται μεν στην 

οργάνωση της κοινωνικής ζωής, αλλά πντιφάσ-tGει με {ιλλες αuχέ:;, 

όπως αυτή της γυναικείας ανεξαρτησίας ή του Εγγενσύς δικαιu)μα

το; της γυναίκας ως ασΟενέστερου φιJλου να προστατειJΕtαι από 

τη βία πι=ρισσότερο απ() ()τι οι άνδρες, τ6τε είναι πιθανόν η ιδt-:α 

περί σεξουαλι.κής μιαρότητας να προκύπτει. Πρη•υπεισέλθουμε σ' 

αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εξετciσουμε ένα ά/J.ο είδος εξαί-

ρε σης. 

Υπάρχουν πολλές κοινωνίες ()που τα άτομα δεν εξαναγκάζο

νται ιηJτε δεσμεύονται ιωστηρά με κάποιι)ν άλλο τρόπο mo (Jεξου

αλιχό ρόλο που τους έχει αποδοΟεί και, παρ6λη αυτά~ η κοινωνική 

δομή βασίζεται ι:πη σχέση των φιJλων. 2:' αυτές τις πει_:ιιπτιόσεις, η 

κατάιπαση εκτον(δνεται. μt-: την ευψιΙ)l νομικί(πικη ανάπτυξη πδι

κών θεσμών. Μέχρι ενός σημείου, τα άτομα μπ<ψούν να ικανοποι-

1iσοι1ν τι; προσω:;τικές τους ιδιοτροπίες επειδή η "ΛοινωνιΚ'ή δομtl 

προστατει)εται με διαφ6ι_:ιων ειδών νομικιi πλ<iσματα. 
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Η πολιτική οργάνωση των Nuer είναι εντελιί1ς άτυπη. Δεν 

{χουν ρητο1Jς θεσμοιiς διακυβέρνηοης ·ή διοίκησης. ΙΙ τέτοιου εί-

δους ρευστή και <iυλη πολιτική, αποτελεί στην ουσία μια <ωΑUρμη

τη, μεταβαλλ6μενη έκφραση των αλληλοουγκριnJ6μενων αφοσιώ

σειδν τους. Η μόνη αρχή που χαρακτηρίζεται από κάποια στο:Αε

ρότητα και που δίνει μορφή σn1 ζωή της φυλής τους είναι η αρχή 

της γενεαλογία;. Πιστεύοντας ότι οι εδαφι.:κfς υποδιαιρέσεις εκ

φρCιζουν τμtlματα μιας ενιαr<χ:ς γενεαλογικής δομ1iς, επιβciλλετηι 

κάποια τιiξη στις πολιτικές ομαδοποιήσεις τους. Οι Nuer αποτε

λούν ένα φυσικό παράδειγμα γιη τον τρ6πο με τον ο;;τοίο οι άν

θρωποι δημιουργσιJν και. συντηρούν μια κοινωνική δομή ιπο επί

πεδο των ιδεών και όχι κυρίως στο επίπεδο του εξωτερικού, φυσι

κιnJ χιδρου των τελετόJν, των ανακτόρων ή των δικαστηρίων 

(Evans-Pritchard, 1940). 

Η γενΗtλογικti αρχtl, την οποία εφαρμ6ζουν στις πολιτικές σχέ

σει; ολόκληρης της φυλή;, {χει σημασία γι' αυτούς και σ· ένιι. ι:iλλο 

;;τλαίσιο συμφραζομένων, mo προσωπ:ικό και οικείο επίπεδο διεκ

δίκησης βοοειδών και συζύγων.~ Ετοι., για τους άνδρες Nuer, τόσο η 

θέση τους στο ευριJτερο πολιτικό σΊ)iμα, όσο και η ατομική πntς 

κληρονομιά, καθορίζονται από τις συμμαχίr.ς που συνάπτονται μέ

ηω του γ{φου. ΙΙ δομή τη:; γενr.ιχ:λογία; τους και όλη η πολιτικ1Ί δο

μή εξαρτώνται απti τα δικαιώματα πατρότητα:;. Ωtπ<iοο, οι Nυer 

δεν ηντι.μrτω:;τίζουν τη μοιχεία και την εγκατCι.λειψη τόσο δραματι

κά 6σο κάποιοι άJ.λοι λω)ί με ανδρογονικά συσnΊματα κηταγtJιγής, 

όπου η πατι:ι6τητη εόραιώνεται με το γάμο. Ε( ναι. αλήθεια ότι ο 

Nucr ούζυγος μ .. "tορεί να σκοηiΗrει. τον r.ραcmi της γυναίκα; του αν 

τον πιάσει επ' αυτοφιίψ<ιι. Κατά τα λοιπά, όμως, εάν μιiΑει γι η την 

απιστία της, μπορεί να ζηniσει μόνο διJι1 [1tιοι:ι.(~ηl, [να ως αποζη

μίωιnl και ένα για Ουσία- οίγtηφα ~r.ν πρόκειται για μια σ-...cληιηί τι-
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μωρία σε σύγκριση με άλλιηJς λιι.υύς για τους οποίους διαβάζουμε 

ότι εξορίζουν τους μοιχούς (Meek, σελ. 218-19). Ή σε σύ'{κριση με 

{να Βεδουίνο που δεν θιχ: του επιτρεπόταν να ξανα(JΎJΚ<iισπ ποτέ 

κεφάλι οτην κοινωνία, αν πψί)tα δεν πεθ<iνει η aτιμασμένη συγγε

νής Ίυvαίκα (Salim, σελ. 61). 11 διαφορά είναι ότι ο νόμιμος Ί<iμος 

των Nucr είναι σχετικά αδι.άj)λητος στις αταοΑαλίεςτων μεμονωμέ

νων συντρ<iψων. Οι σύζυγοι επι.τι:ι{πετπι να χωρίσουν και να μεί

νουν χωριστά δίχως να αf.J .. οιωθεί το έννομο καθεmώς του γciμου 

τους 11 των τέκνων της συζύγου (I:Ξvans-Pritchard, Κεφάλαιο ΠΙ, 

1951). Οι γυναίκες Nuei α;;τολαμβάνουν εντυπωσιακή ελευΟερία 

Κ(ι.ι ανεξαρτησία. Αν μια γυναίκα χηρέ-ψει, τα αδέλφια του <iνδρα 

της έχουν το δικαίωμα να την παντρευτοιJν με ανδραδελφικό γάμο 

για να σπείρουν οπ6ρο όπως λένε, στο όνομα του νεκρού συζύγου. 

Λλλιi αν εκείνη επιλέξΕι να μη δεχτεί αυτ6ν το διακανονωμ6, δεν 

μπορούν να την εξαναγκάσουν. Είναι ελπJθερη να επιλέγει τους 

εραmές της. Η μ6νη εξασφάλιση για τους aπογόνους του νεκι:ιοιJ 

m1ζ1~γου είναι ότι τα παιδιΛ, 6ποιου χι. αν είναι, Οεωιιούνται ότι 

ανtiκουν ιπην οικογένεια που πλήρωσε τα βοοειδή του αρχικοιi γά

μου. Ο κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο αυτός π:ου πληριί>νει. η χ: j)ο

οειόή έχει flικαίωμα σταπαιδιιi, είναι ωtτ6 που διακρίνει το νόμιμο 

γάμο, ;του είναι πρακτικά αμετάκλητο;, απ:ό τις σχέσεις συμβίω

ιnlς. Η κοινωνικ1i δομή [)αοίζεται mη διαδοχή των νόμιμων γ<iμ(ι)ν 

που ε:;τισημοποισύνται με τη μr.τιψίj)αση βοοrιδών. Έτσι, με μια 

σειρά πρακτικιι')ν θεομικών μέτρων προστατεύεται από κάΟε αβε

βαι6τητα που μπορεί να πρtικΊJψει απ:6 την ελειJΑερη ουμ:;τερι.φορά 

των ανδρο)ν και. των γυναικu)ν. Σr αντίθεση με την απόλυτη, άρρη

τη απλόημα της πολι.τικΊiς τους οργάνωσης, οι Nυer επ:ιδεικνιJουν 

εκπληκ-r:ική νομικ1] λεπτολογία <JτιΙν ιψΗψ.6 τtnJ γιiμου, της ε-κτός 

γάμου συμβίο)('rης, του διαζυγίου και nι:; συζυγικtiς διάστασης. 
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Θεuψιi) ι)τι αυn'j η εξέλιξη είναι που τους επιτρέπει να οργανώ

σουν τους κοινωνικούς τους θεσμούς χωρίς τις φορτικές δοξασίες 

γω: τη σεξουαλική μιαρότητα. Είναι αλήθεια ότι προmατε·ύουν τα 

βοοειδή τους απ6 γυναίκες που βρίσκονται σε έμμηνο ρύση, αλλά 

οι ά\.•δρες δεν απαιτείται να εξαγνιmούν αν τις αγγ(ξουν. Πι_Η~πει 

α::τλ<i>ς νη αποφε1'γουν τη σεξουαλικ1] επαφή με τις γυναίκες τους 

κατά τη διάρκεια της εμμην6vρι>ιας, ένα:; κανόνας σεβασμοι\ που 

θεωρείται ότι εκφράζει ουσιαmικά μια έγνοια γιπ τα αγ~ννητα 

παιδΗi του:;. Πρι)χει.ται για μια ρύΟμιση με πολύ πιο επιεική χαρα

κτήρα συγκριτικά με ορισμένους καν6νες αποφυγής που Οα ανα

φέρουμε παρακάτω. 

ΝωρfτεQη πηιΗ1θέσαμε ένα άλλο νομικό πλάσμα που απαλ

λάσσει την κοινωνική δομή από το βάρος των σεξουαλικιίηι σχέσε

ων. ΠvιS·...ιt-:ιτα:ι για την ανάλυση του Nur Yalman για τη γυναικεία 

αγν6τητα στη ν6τια Ινδία και την Κεϋλάνη [Σρι Λάνχα] (J963). 

Uδώ, η καθαρότητα των γυναικο)ν προστατεύεται. ως πιlλη ~-:ιοιJδου 

οτην κΛ.ιπα. Η μηη\κt κιι.Ηορίζει σε ποια ·..cάστα ανήκει κciποιος. 

Το αίμα και η καθαρότητα της χάσι:ας διηιωνίζοντιη διιιμέσου των 

γυναικών. Επομένως, η σεξουαλική τους αγνότητα έχπ απ6λυτη 

cn1μασία και. γι' αυτό ακιSμα και. ο :rr<φαμικρός ψωυρο; πιθανψ:; 

απειλής εναντίον της προλαμβάνεται και r.μποδι-:ζεr.αι ~-:κ των προ

τέρων. Θα ανέμενε, επομένως, κανείς μια αφόρηn1 ζ<ωi γr.μάτη 

περιορισμούς για τη γυναίκα. Και. 6ντως, αυτ<i διαπιστώνουμε 

στην ανώτερη και αγνότερη κάστα. 

Οι Βι_κι:χμιiνοι. Nambuιliri του l\1alabar είναι μια μικρή, πλού

σια. κλεισni κcim:α ιερέων γαι.οκτημι5νων. Δι.ατηι_>ήΗη:κuν έτσι χά

ρη σ' έναν κανόνα που απαγορεύει τη διανομή της έγγειας ι.δι.ο

κτησίη:;. Σε κ6.Αε οι.· .. ωγ~\ιει.α, μ6νο ο πρωτ6τοκο:; γιος παντρεύε

ται. Οι άλλοι μπορούν να bιαη1ρούν παλλακίhfς απι) καηίπειη:ς 
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κ.άστες αλλά δεν επιτρέπεται να παντρευτούν ποτέ. Όσο για τις 

άτυχες γυναίκες της κάστας, η μοίρα τους συνίσταται στην ωΗm1-

ρή απομόνωσή τους. Rλιiχιστες παντρεύονται: μέχρι τελικά μια 

γαμήλια τελετή στο νεκροκρέβατ6 τους να επικυρu)σει.την ελευΟε

ρία τους α;;τό τον έλ~-:γχο των κηδεμόνων τους. Αν ποτέ βγουν απ() 

το σπίτι, τυλίγονται στα ρούχα τους και κρύβουν το πρ6σωπό τους 

κάτω απ6 ομπρέλες. Όταν παντρειJεται ένας από τους αδελφού:; 

τοι,ς, παρακολουθο1Jν την τελετή μέσα απ<> τις χαραμάδες του τοί

χου. Μια γυναίκα Nambudiri αχ6μη και στο γάμο της, κατά τη συ

νηθισμένη δημ6σιιt εμφάνιση της νύφης, την αvτικαθιmιi μία κο

πέλα Nayai". Μόνο μια π.ολ1J πλούσια ομάδα. θα είχε τη δυνατότητα 

να καταδικ<iοει όλες τις γυναίκες τη:; σε ισόβια απομ6νωοη και τις 

περισσότερες απ' αυτές σε δια βίου στειρ6τητα. ΑυηΊ η α.νr.λέητη 

μεταχείριση απηχεί με τον τρ6πο της tll σκληρ6τητα με την οποία 

εφαρμόζουν τις αρχές τους οι Walhiri. 

Ωστόσο, παρόλο πιru παρόμοιες ιδέες γιο.: την καθαρότητα τιι)ν 

γιΙναι·...ιιί)ν ωχύουν και για τις <'iλλε:; κάστες. δεν υιοθετείται παντού 

αυτή η σΥ..ληρή λΊJ<n"J. Οι ορθόδοξοι Βριχχμάνοι που δεν προ<Jπο.:Οούν 

να διιι:τηρήσουν την ακει)(η6τητα των πατρογονιΥ..οJν τους κτημάτων 

και επιτρέπουν σωυς γιους τους ν<χ παντρεύονται, διαn1ρούν την 

ιι.γνόnιτα των γυνηικιδν, επιβάλλοντας ένα γάμο με τον καπiλληλο 

mJζυγο πριν από την εφηf1είιι. τους. Ασχούν ο ένας ατον άλλον LσχΊΙ

ρές ηθικές και θρησκευτικές πιέσει.ς για να εξασφαλίσουν ότι κ.άθε 

κ6ρη llραχμάνου JΗιντιιεύεται όπως αρμ6ζει πριν από την πvιίrτη 

εμμηνορυσία της. Σε άλλες κιiοτε:;. αν δεν έχει κανονιστεί πραγμα

τικός γάμος πριν <tπι1 την εq-Jηβrία, απωη:ίται οπωσδ1iποτε ένα εί

hος υποκατάστατης γαμήλιας τελεηlς. Στην χεντρικ1] Jνδία, η )'1Ιναί

κα. μπορΕί <ψχιχά να παντρευτεί ένα βέλος 1i ένα ξ1Jλ.ινο γουδοχέρι. 
Αυτό μετράει σαν ΠlΗJΊτος γάμος χω προ<Jδίδει στο κορίτσι το οτά-
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ΚΑΘΑΡΟΊtΗΛ ΚΛΙ ΚΙ:-.!ΔΥΝΟ2: 

τους της ι~γγαμης γυναίκας έτσι ώστε οποιοδήποτε παράπτωμά της 

να μπορεί να αντιμετωπι.οθcί στο πλαίσιο της κάστας 11 οτα τοπικά 

δικαστr}ρια με βάση το πρότυπο της {γγημης γυναίκας. 

Τα κορίτσια των νότιων Nayar φημίζονται στην Ινδία για τη σε

ξουαλική ελευθεριότητα που απολαμβάνουν. Εκεί δεν υπιiι:ιχει 

κάποιος που να αναγνωρίζεται ως μόνιμος cnJζυγο;. Οι γυναίκες 

μένουν στο σπίτι και διατηρούν χαλαρές σχέσει.ς με έναν μεγάλο 

αριθμό ανδρών. Η θέση των γυναικών αυτών και των παιδιιίJν τους 

στην Κfiιπα τους, εξασφαλίζεται τελετουργικ<i με μια προεφηβική 

τελετή υποκατάστατου γciμου. Ο άνδρας που παίζει το Qόλο του τε

λετουργικού γαμπρού ανήκει στην κο:τιiλληλη κάστα και παρέχει 

τελετουργι"..<;ή πατv<Sτητα στους μελλοντικούς απογ6νους του κορι

τσιού. Εάν οποιαδήποτε ιnιγμή Οεωρηθεί ότι ένα. κορίτσι Nay<H 

·ήι_>θε οε επαψ1Ί με κάποιον άνδρα από κατcίιτερη κάστα., θα πρέπει 

να υποστεί εξίσου β<iναυση τιμωρία, όπως και στην πε(_?ίπτωση των 

Βραχμάνων Naιnbιιdiri. Αλλιi, π{vα από το ότι πρέπει να φυλιiγε

ται απ6 f:νn τέτοιο ολίσθημα, η ζωή της είναι το ίδιο ελεύθερη και 

ανεμπόδιστη όσο κ('iθε ιiλλης γυναίκας σε ένα καστικ6 ιnJστημα, 

σε έντονη αντίθεση με το καθεστιίις απομόνωσης των ~~ειτονικf.ι)ν 

Nambυdiri. Με το νιψικ6 πλάσμα του πρώτου γάμιη' {χει αφαιρε

θεί από πάνω της ένα μεγιiλο μέρος του φορτίου για την πρ<ΗΠη

οίο.: της καΟαρότητας του αίματος της κ<i<πας της. 

Αυτά όσον αφ<ψ<i ι πι; εξαιρέσεις. 

Θα πρέπει, τώρα, να δούμε ορισμένα παραδείγματα κοινωνι

κιι'ιν δομιίιν που βασίζονται σε σοβαρ(ι παριiδοξα ή σε αντιφάσεις. 

Σ' αιrrές τις περι.πτιlιοπς, 6που κανένα νομικό πλάσμα δεν πιι.ρεμ

βαίνει ευνο"ίκά '{ια να προιπατπJιη-:ι την ελευΟερία των φt'Ιλων, 

αναπτύσσοντω. υπευβολικές πρακτικές αποφυγ1l; οε 6,τι αφορά 

στις; σεξουαλικέ; σχtσrι.ς. 
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Σε διαφορετικιηJ; πολιτισμούς, οι αποδεκτές θεωuίες για τι:; 

δυνάμεις του σύμ.-τι:αντος παραχ<Jψούν συ\!Ί]Οως σαφ1Ί θέση στη σε

ξουαλική ενt:'ργεια. Στους πολιτισμούς της ινδιηJιtπικής Ινδίας, για 

παράδειγμα, και της Νc:ας Γου"ίνέας, ο σεξουαλικός m1μβολιομ6ς 

καταλαμβάνει κεντρικ1Ί θέση σn1ν κοομολογία. Αντίθετα, μεταξύ 

των Αφρικανιfιν του Νείλου, η σεξουαλικ1Ί αναλογία φαίνεται να 

έχει αναπτυχθεί πολύ λιγ6τερο. Θα ήταν μάταιο να προσπαθήοου

με να συσχετίσουμε τα γενικά χαρακτηριιπικά αυτών των μεταφυ

σικών παραλλαγ<Δν με διαφορές στην κοινωνική οργιiνωοη. Ωστό

σο, στο εσωτερικό κάθε τέτοιας πολιτισμικψ; ενότητας διαπιστώ

νονται ενδιαφέρουσες μικροδιαφορές στο Ηέμα του σεξουαλικού 

συμβολισμσύ και της μιαρ&τηtας. Αυτές μπορούμε και πvέπει να 

τις συσχετίσουμε με άλλες τοπικές παραλλαγές. 

Η Νέα ΓιηJ·ίνέα είναι μια περιοχή όπου ο φι5βος του σεξουαλι

κού μιάσματος αποτελεί πι)λιτισμικό χαρακη1ριστικό (Read, Ί 954). 

Ωιπ6οο, tπο εσωτερικό του ίδιου πολιτισμικού ιδιιόματος, έντονη 

αντίθεση χωρίζει τους Arapesh του ποταμού Sepic ο.:π6 τους Mae 

Enga των Κεντρικών Υψιπc:δων στον τρόπο με τον οποίο χειvί

ζονται το Ηέμα της διαφορ(ις των φι!λων. Φαίνεται πως οι πρώτοι 

προσπαθούν να δημιιηψγήσουν μια καθολική συμμετρ[α μεταξύ 

των φύλων. fΟλες οι δυνάμεις γίνονται αντιληπτέ;; σύμφωνα με το 

μοντέλο της οεξουαλιχής ενέργειας. Η θηλυκι)ττ]τα είναι επικίνδυ

νη για τους άνδρες 6σο και η ανδρικόη1τα για τις γυναίκες. Οι γυ

ναίκες είναι ζωοδότριε; και στην Ε'fΚ1ψοσύνη τρέφουν τα παιδιά 

με to αίμα τους. Μετά τη γέννηση των παιδιών. τα τι_>έφουν οι άν

δρες με ζωοποιό αίμα το οποίο αντλούν για το σΥ.οπό αυτι) α::τ6 το 

πέος. Η Miirgaret Mead τονίζει ότι και. τΗ διJο φύλα πρέπει να ε πα-

γρυπνούν για να ελέγχουν τις επικίνδυνες δυνcirΗ:ι.ς τους. 

φύλο πλησιάζει το ciλλο μr. mJνc·ιδητι) έλε'{χο (1940). 

ΚάΟε 
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Αντίθετα, οι. Mi:tc Enga δεν αναζητούν σιψμετρία. Φοj)ούνται 

τη γυναικεία μιαρότητα για το11ς (i.νδvες της φυλ1iς τους και για 

όλες τις ανδρικές δραστηριότητες και δεν υπάρχει ζήτημα ισορρο

πίας μεταξύ δ1Jο ειδ<Jιν σεξουαλικού κινδύνου και δυνιiμεων 

(Mcggiιι I %4). Για αυτές τις διαφορές, μπορούμε να επιχειρ>i

σουμε να αναζητήσουμε κοινωνιολογικές συσχετίσεις. 

Οι Mae Enga ζουν οε μιη πυκνοκατοιΥ.ημένη περιοχή. Η τοπι

κή του; οργάνωση βασίζεται στο κλαν, μια συμπαγή, σαφώς οριο

θετημένη, <.Π(J<χτι.ωτιχή χαι πολιτικιl μονάδα. Οι άνδρες τσι~ χλαν 

διαλέγουν τις γυναίκες τους απ() tίfλα κλαν. Έτσι παντρεύονται 

ξένες. Ο κανιiνας της κατά κλαν εξωγαμίας είναι αρκετ(i κοινός. 

Το αν συνεπάγεται έντο:ιrη και δυσκολίες για το γάμο εξηιη{ιται 

από το πόσο κλειστά είναι τα κλαν που ιrυνάπτουν γάμους μεταξύ 

τους. κατ.ci π6οο συνδέονται με ένα χώρο και πόση αντιπαλιSτητα 

υπάρχει μεταξύ τιn,ς. Στην περίπτωση των Enga, οι γυναίκες-νΊ1-

φες δεν είναι μόνο ξένες αλλά και ;τα.ραδοοιοκοί εχΟροί. Σε ατομι

κό επίπεδο, υπιiuχει σφοδρός ανταγωνισμός μεταξύ ηιJν ηνδιΗ.lιν 

Mae Enga για την απιiκτηοη '{οήτρου. Ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους ανταλλόσσοντα; γουρούνια και πολύτιμα αντικείμενα. Δια

λέγουν τις γυναίκες τους (tπ6 τις ίδιες ξένες ομάδες με τις οποίΕς 

ανταλλάσσουν συνήθως γουρούνια κηι 6οτρακα και με τις οποίες 

(nηrτ]Ηως πολεμούν. /.12τσι~ για κάθε άνδρα οι 6.QQΕνες ιruγ'(ενεί; 

του εξ αγχιστείας είναι πιΑαν()ν οι αντίπαλοί του στις τελετουργι.

κέ:; ανταλλαγέc. (ανταγωνιστική σχέση) κcn το κλαν τους είναι ο 

στρ(πι<ιπι.κ()ς ΕχΗριSς του δικού τους κλαν. Έτσι. η έγy<ψη οχέση 

υφίσταται τις εντάσεις tOl' {ντον α ο.νταγωνιστιχσύ κοινωνιχού ιn1-

οτrJματος. Οι δοξασίες των Enga για τη ιπξουηλικt] μιαρόnμα 

υ:.τοδηλιι')νουν <)τι οι. Οfξουαλικέ:; σχέσεις λαμβ(ινουν το χαuακτή

ρα της σύγ-..tρουσης μεταξύ εχθ[JtίJν. ():του ο ιiνδρας θεωρεί ότι κι ν-
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δυνε1iει από τη σεξουαλική σύντροφό του, το παρείσακτο μέλο; 

του εχθρι·..ιού κλαν. Υ πciuχει μια βαΟιά ριζωμένη δοξασία ότι η 

ε:;ταφ1] με τις γυναίκες μειώνει την ανδι;ιι.κ-ή ρcίJμη. Τόσο πολύ του; 

απ.ασχολf-·_r να αποφύγουν tη γυναικεία επαφή που ο φ6βος της οε

ξουαλικής μόλυνσης περιορίζΕι τη ιrυναναστροφή μεταξύ των φύ

λων. Σι3μψωνα με στοιχεία της Meggitt, η μοιχεία ήταν ciγνωστη 

και το δι.ηζ1Jγιο κιiτι σχεδόν ανήκουστο. 

Από μιχρά, τα αγόρια των Enga μαΟαίνουν να αποφεύγουν τη 

γυναικεία συντροφιά και περιοδικά απομονώνονται για να εξα

γνιστούν απ6 τη γυναικεία επαψή. Οι δύο κυρίαρχες δοξασίες του 

πολιτισμού τους είναι η ανωτερότητη της ανδρικής αρχ1lς και η ευ

αλωcτία ιπη y11ναικεία επιρρωl. Μόνο ο παντρεμι~νος μποuεί να 

διακινδυνεύσr.ι τη ο'l~011οία. γιατί οι ειδικές θεραπείες για την 

προστασία του ανδρισμού διατίθενται μ6νο ιπους παντρεμένους. 

Αλλά, ηκι5μη και μέσu. στο '{άμο, οι άνδρες φοβούνται τη ΟΕξουΗ

λική δραστηριότητα και q;αίνΕται να την περιορίζουν στο ελάχι

στο, ()σο απαιτείται για την αναπαραγωγή. ΠεuιοπιSτερο απ' όλα 

φοβσύνται το αίμα της εμμηνόρρυσης: 

,,πιστε:ίiουν ιiτι, αν ο άνδρας έρθει σε επαφή με αυτU rί με την εμμη

νορρούσα γυ,•αίχα χωρί; το κu.τιiλληλο μrιγικό αντίδοτο, θα νοσήσει. 

<)τι θα του προκλt]ΟΟΊJν επ(μονοι rμcτοί, ότι <<σχοτιi)Vεt» το αίμα μαυρί

ζrιντάς το, ότι αλλοιώνει τους ζu.rrικοιίς χυμούς ηηι Fτσι που το δέρμα 

του σκουραίνει και κρέμεται ζαρωμένο καθι6ς η σάρκα του φθίνει, Uτι 

επιφέρει μιiνt μη βλ(.(βη στα λοyικ(t του και τελικά Οα οδηyηθει: or. αρ
γό μαρασμό και θc'ινατο.f> 

Η ά.11:οψη της Meggitt rίναι 6τι «η εξίσωση Οηλυχότητα.ς. σεξουαλι

κ6τητος και κινδύνου στου; Mae>> εξηγι::ίται μΕ [1<iοη Π]ν απι'.i:.τειρα 

να θεμελιωθrί ο γ{iμος πιiνω σε μια συμμαχία που rκτrίνr.ται ιπι; 
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ΚΑtιΑΡΟΤΗΤΛ ΚΑΙ ΚΙ!'ΛΥΝΟ2: 

πιο ανταγωνιστικές σχέσεις του ήδη έντονα ανταγωνιστικοιi κοι

ν<ιινικού τους συοτιiματ<)ς. 

<<Μ~'χρι πρόσφατα, τα χ"ΜJ..ν πολεμούσαν συνεχώς για τη λιγοσni γη, 

τις κλοπές γουρουνιών και τα aξεπλήρωτα χρέη χαι, οε κάθε ·..ιλαν, οι 

περισσότεροι άνδρες πcηι έπεφταν στη μάχη σκοτώνονταν από τους 

πλησι.έmερους γείτονές τους. Ταυτόχρονιι, λ6γω του fινιiψαλου ορει

νού εδάφους, η γειτνίαση υπ-ήρξε στην :.1ράξη σημαντικός καΗοριστι

κό; παράγοντας των γαμήλιων επιλογιίηι. Ιlαρουοι(ιζι::ται σχετικά 

υφηλός βαθμι)ς συσχέτισης ανάμεσα οτους yιiμuυς μcταξ.ύ κλαν και 

της συχνι)τητας των ανΑρωπuγ.τονι<ίνν, αναφοριΧfχ με τη γ ε ην ίαση των 

κλαν. Οι Μ::ιe αναγνωρίζουν άμεσα αιrι:tl τη σύ~L"'Ίτωοη 6-ων λένε: 

<,[Jαντρευ6μαc:rτε αυτοίiς που πολεμοiiμε.>) 

( Meggίtt. 1963) 

Αναφέραμε ότι ο φιJβο;των Mac Enga για τη γυναικείιt μιαρότητα 

έιιχεται σε αντίθεση με την :.τίστη σrην ισορροπία το)ν δυνάμεων 

και των χινδύνων μεταξύ των δύο φύλων που χαραχτηρίζει τον πο

λιτισμό οτο όρο; Aπφesh. ~Εχει μεγάλο ενδιαφέρον νο.: αναφερ

θεί, επίσης. ότι οι Arapcsh αποδοκιμάζουν την τοπικ1i εξωγαμία. 

Εάν ένας άνδρας :τρόΧειται να παντρευτεί μια '{lΙνιtίκα του κιi

μπου, τηρεί περίπλοΥ..ες προφυλάξεις για να χιπευν(ισr:ι. τη σεξου

αλι."ιΗiτητά της, που Οεωρεrται πιο ε::τικίνδυνη. 

«Αν :ταντρευτεί μια ξένη. δFν πρέπει να το κctνει βιαιπικά αλλιi να την 

αφlσει να μείνει οτο σπίτι για αρ"ι-".r:τούς μήνες και να τσν m1νηθίσει, 

κιιτευνάζοντας την πιθανή ιη1γκίνησή της πmJ πηγ(ιζ~·ι α .. -τά τη σύντομη 

γν(ιJριμία και. το γεγονός ότι ι:ίναι ξ~νη. Μετά μπο(?Fί να:;τλαγι(ωfι μα

ζί της κω. να δει τι Οrι συμβεί. Μεγιχλιδνουν οι -ιλυιωπατ(ιτfς του; Βρί

cr..ι.F:ι. Ηηρά.μιιτα 6ταν βγαι:νfι για -,ι.υνllγι; Αν ναι. τόη: όλα πάνε χαλ(i. 

Λ ν ι)χι, ας απέχει ιιπι) τη σχέση μ· rηιηiν την επικίνδυνη, υπεροι:ξουα

λιχrj γιιναίκu γι(}; πολλά φεγγ(ίρια ακόμη -ι ω να μην προκαλέσει μι'iνι-

272 

I 

,! 

ΤΟ ΣΥΣΠΙΜΑ 2:t:: llOΛEYIΩ ΜΓ ΤΟΝ ΕΑΥΙ'Ο ΊΟΥ 

μη βλάβη στην ι·ι.u.νιiτητrχ, τη σωματική του ικ!ψη, την ικανότητά του να 

τρέqιεΙ τους άλλους, :που είναι το σημαντικότερο για τον ίδιο» 

(Mead, 1940. σελ. 345) 

Αυτό το παράδειγμα φαίνεται να υποστηρι":ζπ την ά:;τοψη της 

Meggitt ότι η το:τική εξωγαμία στις πιεοτι.Χές και ανταγωνι.ιπικές 

συνθήκες ζω,iς των Enga προσθέτει {να βαρύ φορτίο ένω:ιn1ς 

ιπους γάμους. Αν αυτό ισχι)ει, οι bnga θα μπιψούσαν θεωρητικά 

να απαλλαγούν ηπ6 τις ιδιαίτερα ενοχλητικές δοξασίες τους, εάν 

μπορούσαν εξαρχής να καταλαγιάσουν τους φιiβους. ΑΧλCι. αυτή 

είναι μι.η εντελώς εξωπραγματική πρόταση. Θα σήμαινε ότι είτε 

θα έπρεπε να παρο.:ιτηΟούν από τις βίαιες ανταγωνιστι.i{ές ιnJ\rαλ

λαγές τους με τα αντίπαλα κλαν ή από την εξωγαμία- είτε να πιi

·ψουν να πολεμσύν 1] να παντρεύονται τις αδελφές των ανδρών 

τους οποίους πολεμιηJν. Και οι δύο επιλογές Οα σήμαιναν πολύ <nΊ

μηντικές αναπροσαρμογές τιΗΙ κοινωνικού τους συιrrtlματος. Στην 

:τράξη, και ι)πως καταμαρτυρούν τα ιιπορικά γεγονι)τα. 6σες φο

ρές η αναπροσαρμογ1i αυτή προκλήθηκε απι) εξωγενείς παρ<iγο

ντες, ε(τε με την άφιξη των ιεραπικrrόλων και των ".{ηρυγμάτων τους 

για το σεξ είτε μι:: την παύση των εχθροπtJαξιιδν κατ' εντολή της δι

οίΧησης της Αυστραλίας, οι Enga εγκατέλει:ψιtν με μεγάλη ευκολω 

τις δοξιωίες τους για την επικινδυν6τητα του γυναι χε ίου φύλου. 

ΙΙ αντίφαση που πασχίζουν να υπεvβούν οι Enga μέοω τη; 

αποψυγtiς είναι η απόπεψα Οεμελίωσης του γ(.ιμου πάνω στην 

εχθρότηt(l. Μια (iλλη, όμως, ί<.πιΙς πιο συνηθισμένη δυοκολία σης 

πρωτόγονες κοινωνίις πuοέρχεται απ6 μι.n αντίφαση στη διιψιSρ

φωοη των ανδριχών ιι.αι των γΙJνιηκείων ρόλων. Ε(iν η αρχή της αν

δρικ1lς Χιψιαρχως διαμορφιδνεται με ηπιSλυτη συνέπr.ια. δεν είναι 

απαραίτητο να αντιqχiοκει με άλλες βαοικ{; αρχές. ΑναφέQ<ψε 
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δύο n:ολύ διαφορετικά παuαδείγμuτα, όπου η ανδρική κυριαρχί.α: 

εφαvμδζετuι με εξαιρετική απλότητα. Όμο)ς, η αρχή της ανδρική; 

κυριαρχίας γίνεται πuοβληματιΚ"tl όταν συνυπάρχει με κ<iποια ciλ

λη αρχή που προστατεύει τις yυνηίκες από το φυσικό έλεγχο. Γιατί 

αυτό αφήνει στις γυναίκες το περιθώριο να στρέψουν τον ένα άν

δρα εναντίον του άλλιnt και t-:τσι να προκαλέσουν αναστciτω<111 

ιΎrην αρχή ·της ανδρικής κυριαρχίας. 

Υπιiρχει σημαντική πιθανότητα ολόκληρη η κοινωνία να θεμε

λιιi':ινεται στην αντίφαση, όταν οι άνδρες καθορίζουν τη θέι111 τους 

ιπο σύστημα ανάλογα με τα όικαι.cδματ.α πσu έχουν π6νω στις γυ

ναίκες. Όταν υπιiρχει ελεύΟερος ανταγωνισμός μεταξιJ των αν

δρών, μια μη-ικανοποιημένη γυναίκα έχει το περιθώριο να στρα

φεί ιποιJς aντιπάλους του σuζύ'{ου ή του κηδεμιJνα της. να κερδίσει 

νέους προστάτες και νέους δεσμσύς και έτσι να εξουδετεu(ίωει τη 

δομή των δικαιωμάτων και καθηκ6ντων που είχε στηθεί γι"~ ρω της. 

Αυτό το είδος αντίφασης στο κοινωνικό σύστημα δημιουργείται 

μόνο εάν δεν υπάρχει δυνατιSτητα de facto εξαναγκασμσύ τη; γυ

ναίκας. Δεν συναντάται, για παράδειγμα, σε ένα συγκεντρωτικό 

πολιτικό σύcπημι:ι.: που συνθλίβει τις γυναίκες μt: το β(ιρος της 

εξουσίας του. Όταν το νομικ6 ωJιπημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

κιtτ(i των γυναικών, εκείνες δεν μπορούν να προκηλέσουν την κα

τάλυση του συ<rηlματος. Αλλά σε ένα συγκεντρωτικ() j'[ολιτι;.cι) σύ

στημα, η θέση των ανδριδν δεν εξαρτάται πρωτίστως από τα δικαι

(ίψατ(( τοιJς επί των γυναικι6ν. 

Οι Lele αποτrλοιJν Π<φιiδειγμα ενός κοινωνι·ιωιi συι_πtlματος 

που κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να χηπφuει)σει λόγω της αντίφα

σης στην οποίο.: πtριέρχεται η ανδρικ.ή κυριαρχία απι) τις μηχανορ

ραq:;ίες των γυναικών. Όλες οι <.ι:νδρικές aντιπαλότητες rκφψiζο

ντηι μέσα από τον αντrιγωνισμι) για την ηπ<)κτηοη συζύγων. Ο (ιν-
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δρας πιηt bεv έχει σύζυγο βρίσκεται πιο χαμηλά και από το τελευ~ 

ταίο σκαλί της κ.οι.νωνι.κής ιεQ<φχίιι:ς. Αποκτιδντας μία σύζυγο 

!L"tορεί να. κάνει ένα πριί>tο βήμα κ.αι τεκνοποιώντας ηποκτιi το δι~ 

καίωμα να συμμετέχει σε α:;τοδοtικές λατρευτικές ομάδες. Έχο~ 

ντα; μία κόρη μπορεί να αρχίσει να διεκδικεί τις ιJπηρεσίες ενός 

γαμπροι'. Με :;τολλές κιiρες, ισάριθμους μνηστευμένους γαμπροι!ς 

και πciνω aj[' ι)λα, αν η:;τοκτψπι εγγον{ς, ανεβαίνει ψηλά στην ιε

ραρχία των προνομίων και του κύρους. Αυτι), γιατί μπορεί να προ

σφέρει οε γ<iμο τις κιSρεςτου, σε άλλους άνδρες. Έτσι, δημιουργεί 

σιγά-σιγά μια συνοδεία ανδ(_)({)ν. Κ((()ε οΊριμος άνδρας μπορεί να 

ελπίζει να αποκτήσει δυο-τρεις γυναίκες, ενιδ οι. νέοι αναγκάζο

νται στο μεταξύ νιι περιμένουν aνύπανδροι. Η ίδια η πολυγαμία 

ενέτεινε τον ανταγωνισμό ανάμεοη ι:rτις γι,ναίκες-συζύγους. Ωστό

σο, θη ήταν περίπλοκο να παρουσιάσουμε εδcδ τους πολλούς και 

διάφορους τρc)πους με τους οποίους η επιn,χία των ανδρών Ι ..ele 

σττιν ανδρικtl σφαίρα σι.Ι\'δέεται με τι)ν έλεγχο των '{υναικών (βλ. 

DongiHs, I 963 ). ΟλιSκληρη η κοινωνικti τους ζωή κυριαρχείτηι απιS 

ένα θεσμό α:;τοζημίωmΊ; μι:-:οω της μεταβίβασης δικαιωμάτων επί 

των γυναικοJν. 'Γ ο καθαρό αποτέλεσμα. ήταν ()τι. οι γυναίκες αντι

μετωπίζονταν, ηπι) μία ιίποψη, σαν ένα είδος νομίσματος με το 

οποίο οι άνδρες διεκδιν.σύσην και εξοψλοί,σαν ης μεταξύ τους 

οφειλές. Τα αμοιβαία χρέη των ανδρών συοσrι)(Η-:ιJοντην σε τέτοιο 

βαθμό, που καηΆηγαν να διεκδικοι)ν δικαιι6ματα επί αγέννητων 

κοριτσιών για ;τοίJ.ές '(tνιές με1:ά. Ο (iνδιιας που δεν είχε διχαιώ

ματ:α πfiνω ηε γυναίν.ε~ τα ο:τοία να μπορεί να μετα[1ι[1fiοει, f)ρι

σκόταν σε τ6σο rπισφηλ1l Αέοη ιSσο ένας σύ'(χρονος επιχειρημα

τίιι.ς χωρίς τρα:τεζιχό λογαριασμ6. Λ:τ6 την <tνfψικ-rj ωωπιά, οι γυ

ναίκες ήταν τα πιο επιΟυμητά αντικείμενα που ::τροσέφε('Ε ο πολι~ 

τισμό; τους:. Αφοιi κ(ι.θr: πuοοβολή και υποχρέωση μπορούσε να 
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ξεπληρωUεί με δικαιι6ματα επί των γυνα:ι:tΗiJV, Uα μπορούσε κάλλι· 

στα να πει κανείς -ιSπως έλεγαν και οι ίδιοι- 6τι η μοναδική αιτία 

πολέμου ήταν οι γυναίκες. 

Το κορίτσι των Lele εξελίσσεται σε φιλιiρεσκη γυναίκα. Από 

:.ταιδί. περιβάλλεται με ιποργή, κανακέματα και ερωτοτvοπίες. Ο 

μνηιπουμένος σύζυγος δεν αποκτούσε ποτέ παρά ελάχιστο έλεγχο 

επάνω της. Είχε βέβαια το δικαίωμα να. την τιμωvήσει με ξυλοδαρ

μό, αλλά αν το έκανε με μεγάλη βιαιότητα Υ..αι, πάνω απ' ιSλα, αν 

έχανε την αγάπη της, όλο και κάποιο ΠQιSσχημα Οα μπορούσε να 

βρει για να πείοει τους αδελφούς της ότι ο άνδρας της την παραμε

λούσε. ΙΙ παιδιzή θνησιμ6τητα ήταν με'(άλη και, στην περ(;ι;τωση 

αποβολής ή Οανάτου ενός παιδιού. οι συγγενείς τψ:; συζύγου κατέ

φrαναν αυστηροί οτην πόρtα tου άνδρα της απαιτιίη.ιτης εξηγή

σεις. Αφού οι άνδρες ffijναγωνi"ζονταν ο ένας τον άλλον για γυναί

κες, οι τελευτιι.ίες είχαν περιθο)ριο για ελιγμούς :χο.ι μηχανορρα

φίες. Οι επίδοξοι εραιn{ς δεν έλειπαν ποtέ και καμιά γΊη.ιαίκα δεν 

αμφέβαλε ότι μπορούσε να βρει ιiλΝ.Jν ιJύζυγο αν το ήθελε. Ο άν

bρας του οποίου οι γυναίκες του παραμένουν πι.οτές μέχρι Π] μέση 

ηλικία, έπρεπε να είναι πολ1J περιποιητικός τόσο με τη σύζυγο ()οο 

και μι-: τη μητέρα τη;. Μια περίπλοκη εθιμοτυπία vύΟμιζε τις συζυ

γικές σχέσεις και., οε πολλές περιπtώσεις, απαιτσύοε μικρ(ι ή με

γάλα δώρα από το σύζυγο. Όταν η γυναίκα tlταν έγκυος. άρuωιnη 

ή λεχιί)νο:, ο σιJζυγο; έπρεπε να φροντίσει επιμελιi)ς '(ια την κατάλ

ληλη ιατρική φροντίhα. Ε(iν μαΟευόταν ότι μια γυναίκα. ήταν δυ

σαρεστημένη με τη ζωή ηlζ, σύντομο: Bn ιiρχιζαν να τη φλερτάρουν 

--και υπ1ll'χο:ν hι6φοροι διαθέσιμοι τρόποι γ ω να πιiρει την πρω

τοβουλία να διαλύσει το γιiμο της. 

Έχω αναφέρει αρκετά για να δε(ξω ()τι οι άνδρες Lele είχαν 

λ6γους να α.νψnJχσύν για τι; σχέσεις τους με ης γυνηf:κΕς. Μολο-
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νότισε κάποια σι1μφραζόμενα έβλεπαν τις γυναίκες ως πολυπόθη

τους θησαυρούς, σε άλλα τις χαρακτήριζαν άχρψπες. χειu6τεuες 

κι α.π6 σκυλι.ιi. αν(iγωγες, αμαθείς, επιπόλαιες, αναξιόπιmες. Στο 

κοινωνικό επίπεδο, οι γυναίκες εμφάνιζαν πράγματι όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Δεν ενδια.φέuονταν καθιJλου για τον ανδρικό κό

σμο όπου οι ίδιες και οι κόρες τους aνταλλάσσονταν σαν πιόνια 

στα ανδρικά παιχνίδια γοήτρου. Εκμεταλλεύονταν με πανουργία 

τις ευΧαιρίες που συναντοι)σο.:ν οτο δρ6μο τους. Ειiν ενεργούσαν 

συντονισμένα, μητέρα και κόρη μπορούσαν να καταmρέψουν κά

θε σχέδιο που δεν τους άρεσε. ~Ητσι, σε τελική ανάλυ(τη, οι ιiνδuες 

ήταν αναγκα.ομι:-:νοι. να πσκιn!ν την περί πολλού κυριαρχία τους με 

γαλιφιές, καλοπιάσματα και κολακείες. Είχαν ένα συγΧεκριμένο 

κολακευηκό τόνο στη φωνή τους, όταν μιλούσαν με τις γιJναίκΕς. 

Η σαiση των Ι ,ele α::τέναντι στο σεξ tlταν ένας συνδυασμός ευ

χαρίστησης, επιθυμίας για γονιμό111τα και παραδοχtiς του κινδύ

νου. ~Ο πως προανέφερα, είχαν κciΑι= λ6γο νιι. Επι.θιψ.ιη1νn1 γονι,μ6-

τητα και η θρησκευτική τους λατρεία υπηρετούσε αυτό το σκοπό. 

ΙΙ σεξουαλικti δραστηριότητα θεωρείτο από μόνη της επιΧίνδυνη, 

tSχι για τ(JlJζ εuωτικοιJς 01Jνt(l<}ψnJς, αλλ(i για τους αδύναμους και 

τους αρριόστους. Μετά τη mηιουσία, οι σύντροφοι όq::ειλαν να απο

φεύ'(ουν του; αρρώστους για να μην ανεβεί ο πυρετ6ς τους απ() 

την έμμεση επιι.φtl. Τα νεογι:-:ννητη μπορούοτ.lν να πεθCινουν από 

μια τέτοια επαφti. Γι' αυτό, κρεμούσαν Υ.ίτρινα κλαδιά από rufίa 

στην είσοδο τη; περιφραγμένης κατοικίας (J>ς πριΗ-:ιδιJΠ(Jίηιτη ΠQιJς 

Χ<iθε υπειJθυνο ότι. μέσα υπ1iρχε άρρωστος ή νεογέννητο. Αυτός 

ήταν ένας γενικό; κίνδυνος. Υ::ι:ήρχαν, όμως, κίνδυνοι που απει

λούσαν ειδικ6. τους ιiνδu};ς. ~Η ταν κηΗιl"...ι:ον της συζι1γου να κηΒη

ρίοτ.ι τον άνδρα της μετ{ι τη συνουσία r-cαι ύστερα να πλυθεί η ίδια 

πριν αγγί~ει το φαγητό. ΚάΟε παντρεμένη γυναίκα διατηρσύσε 
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ένα μικρό δοχείο νερού κρυμμένο mα χ<')ρτη, έξω από το χωιιιΛ, 

όπου μπορούσε να πλυθεί οτη κρυφά. Το δοχείο 1-:πvεπε να είναι 

καλά κρυμμt:νο κιι.ι τοποθετημένο σε <tπιiμερο 011μείο για-τ:ί, αν κα

τά τύχη σκόνταφτε :τ6.νω του κάποιος άνδιια.ς, η σε~ουαλιχή του 

ορμή θα μειωνιiταν. Αν πάλι πα[Jημελούσε το πλύσψ<) της και ο 

άνδρας της έτρωγε φιι.γητό μαγειρεμένο ηπ6 τα χέρια της, θα έχα

νε τον ανδρισμό του. Και αυτοί είναι μόνον οι κίνδυνοι που προέρ

χονται <:ιπ() ν6μιμες σεξουαλιχές Επαφές. ~οταν η yυναl:ιω: βρισκό

ταν σε εμμηνορρυσία, δεν έπρε:τε να μαγΕιρεύει για τον άνδρα της 

"~"1 να σκαλίζει τη φωτιά, γω να μην αρρωστψη:::ι. Μπορούσε να 

προετοι.μ.6.οπ το φαγητό αλλά, 6ταν ερχόταν η ώρα να πληοι<iσει 

τη φωτιά, έπρεπε να ζητψJει τη βοήθεια εν6ς φιλιχοι) προσcδπιηJ. 

Οι, χίνδυνοι αυτοί απειλούσαν μιSνο τους άνδρες, 6χι τις <iλλες; γυ·· 

ναίκες ή τα παιδι<i. Τέλος, αν μια rμμυν<ψρούσα γυναίκα πήγαινε 

στο δάσος α;τοτελούσι: οπειλti για όλη την κοιν<Jτητα. Ι Ι εμμηνορ

ρύιτη τη; ιSχι μόνον tlταν βέβαιο 6τι Οα κατέστρεφε 6ποι.ι:ι εργασία 

έκανε η ίδια στο δ<iοο;, σJ.λά θεωρείτο 6τι δημιουργούσε δυσμε

νείς σuνΟήκες και για του; <iνδρες. Το κυν1Ίγι θη 1lτ<ιν πολύ δύσκο

λο για ιφκετ() χαιρό μετά και οι τελετουργίες ποu βασi:ζοντι:ιν σε 

φυτά του δάσους δεν θα tlταν αποτελεσματικές. Οι γυναίκες έβρι

σκαν αυτού; τους κανόνες εξαιρετικά δυσάρεmιη!ς, χι1ρίως επει

δή χάθε n)oo του; δημιουργούσε ΠQ<Jβλημα και τους καθlJοη:ρσύ

σε στο ι:pύτεμα, το ξrχορτ<:ίριασμα, τη συγκομιδή και το ψάρεμα. 

Ο οεξουαλικός κίνδυνος ρ1JΑμιζ6ταν, επίσης, από κο.:ν6νες :;του 

:;τροστ(ιτευαν τις ονδριχές δραστηρι6τ:ητες απ6 τη γυναιΧείη μια

ψ:iτητα και τις γυνα.ι.χr-fες δραστηριότητες α;rι) την ανδρική μιαρό

τητα. 'Ολες οι τελετο-υργίες fπσεπε νη προmατεύονται ΗΠ6 τη γυ

ναικεία μιαρότητ<t, γι' αυτό οι άνδρες ιεροι.ψγοί (οι '(υναίκrς r:ξω

ι_>οι)νταν γενιχά από τη λ<ιηyεfιι) απείχαν από τη οεξουαλική ε πα-
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φή την προηγούμενη νύχτα. Το ίδιο ίσχυε για τον π<Jλεμο, το χυνΊ"]

γι και τη m.Jλλογή χυμιηJ α:πιS τα φοινικόδεντρα. Αντίmοιχα, οι γυ

ναίκες έπρεπε να απέχουν από τις σεξουαλικές επαφές πριν φυτέ

·ψουν φΗπίκια ή χα.λαμπόκι, πριν από το ψάρεμα, την παραγωγή 

αλατιού tl την αγγειοπλαιπι.χή. Οι φ6βοι αυτοί ήταν όμοιοι για άν
δρες και γυναίχες. Κάθε με~tάλη τελετουργικ-ή κvίοτj αντιμετωπι

ζόταν γενικci με έκκληση προς όλο το χωριό για σεξουαλική απο

χή. 'Ετσι, όταν γεννι6ντουσαν δίδυμα 1] 6ταν ερχόταν για πριι'rτη 

φορci ένα; δίδυμος από άλλο χωριό ή mη διάρκεια σημαντικών τε

λετών κατά της μαγείας ή υπέρ της γονιμότητας, οι χωρικοί <iχου

γαν κάθε βράδυ την ανακοίνωση «Οι <iνδρες μόνοι στο mρώμα 

τους, οι γυναίκες μόνες στο mριδμα τους.» Ταυτ6χQονα, άκουγαν 

την ανακοίνωση, «Να μην τσα.κωΟεί κανείς απόψε. Αν δεν μπορεί

τε να το αποι:pύγετε, μην τσακιιJνειπΕ κρυφ<i. Φωνάξτε για να σας 

αχσύσουμε και νι.ι. σας επιβληθεί :πρόστιμο.» Οι. τσακωμοί, όπως 

και οι σεξουαλικές επαφές, Ηεωρούνταν χαταστροφικοί για την 

ορθή η:λετουργική κατάmαση του χωριιη'. Καταστρέφανε την τε

λετουργία και το Χυνήγι. Ωστόσο, οι τσωtωμοί θεωριη,ντο.:ν π<iντο

τε κάτι καχό, ενώ η σεξουαλική επαφή ·r}ταν κακ1i μόνο σε ορισμέ

νες ( αρκετ<"i σvχνές, <.iμως) περιπτώσεις. 

Την αγωνία των I~clc για τους τελετουργικούς κινδύν<ηJ; της 

σεξουαλικιiς πράξης, n1ν αποδfδω ητον πραγματικά διασπαmιΥ.ό 

ρ6λο που πvοσδίδει σε αυnΊ το κοινωνικό τους ιτιJοτημα. Οι άν

δρες δημιουργούσαν μι.η Χλίμακα κοινωνικού γο1Ίτρου, στην οποίο.: 

ανέβαιναν διαδοχι"ιtά χαθώς αποκτούοην έλεγχο σε όλο χαι πε

ρισσότερr:ς γΊΙνη(χες. Άφηναν, όμως, όλο το σύστημα οτο έλεος 

του ανταγωνισμού. επι.τρέποντης έτσι στις γυναίκες ένα διπλι) u6-

λο: απιJ τη μια πλευρά να είναι τα παθητικ(i πι()νια, και από την άλ

λη δραστήριες (n.Ινtιψ6τε:;. ΚάΟε άνδρας δικαιολογηιι{να. φοβιSταν 
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ότι μια γυναίκα θα μπορούοε να του ανατρέψει τη σχέδια και οι 

φόβοι για τοι1ς κινδύνους της σεξσυ(tλικής πράξης αντανακλούν 

πκuιβcιJς ης συνέπειές της (πην κοινωνική δομή. 

Η γυναικεία μιαρότητα σε μι.α χοινωνία τέτοιου τι,που συνδέε

ται γενικά με την α;τ6πειρα αντιμετιδπισης των γυναικών ως πι_:ι<i

σωπα και ταυτόχρονα ω; ν6μισμα για τις ανδρικ{ς συναλλαγές. 

Άνδρες και γυναίκες; προβάλλοντιtι ως μέλη δια·..ιριτιδν, αμοιβαία 

εχΟριl<'.ών σφαιρών. Δημιουργείται αναπ<Jφευκτα εμφύλιος αντα

γωνΗrμ<Jς, ο οποίος εκφρCιζεται στην ιδέα ότι ·..ιάθι:: φύλο α:π:οτελεί 

κίνδυνο για το fiλλο. Οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που απειλούν τους άν

δvες, ιι.αι απορρέουν απ() τη γυναικεία επαφή, αντικαταττρ(ζουν 

n1ν αντίφιωη που προκύπτει απ() την προσπάθεια να χι_>ησιμοποι

ηΟούν οι γυναίκες ως νιiμισμα. δίχως όμως να ης υποδουλ<ί)σοιJν. 

Λ ν οε 6.λλους εμπορικούς πολιτισμούς το χφi~Ια Αεωρείται πηγή 

όλων των κακιιΊν, τότε η αίσθηση ι)τι οι γυναίκες είναι η πηγή ι5λων 

των κακιόν, στην περίπτωση των Lele ανδρ(ίιν είναι απόλυτα δικω.

ολογημένη. Πράγματι, η ιστορίΗ του Ιlαραδείσου άγγιξε μια ευαί

σθητη χορδιl συμπ<ΗJειας στην ανδριtοl χαρδιά των LeJe. Όταν την 

<iκουσαν από τους ιεραπ6οτολους, την αφηγοι,ντο.:ν ξανά και ξανCt 

γύρω από ης παγανιστικές εστίες με ένα αίσθημα αυηivεσ;.ηJς 

απόλαυση;. 

Οι Υ urok τη; βόρειας Κ<tλιψόρνια προσέλ"ιωοαν πο/J.ές φορές 

το ενδιαφέρον των α.νΟρωπολόγων και των ψυχολόγων μr τη ριζο

οπαστιχt] φύση των ιδε(Jιν τους για την καθαu<Υτητα. και τη μιαρότη

τα, όπως είπαμε. Πρόκειται για έναν πολιτισμ6 ποι1 πεΟαίνει. 

'Οταν ο καθηγηηiς Rol1ins μελετο1Jοε το 1951 τη γλιδιππι των 

Yurok· υJοiρχαν μόνο t:ξι ΠΕρίπου ενήλικες εν ζoni που μιλούσαν 

τη γλιδσοΗ Yurok. Φαίνεται πως ι::πρ6κειτο για ακόμη {νιι παρά

δειγμα ενός πολιτι.ομοιJ με έντονα χαρα"~τη[Ιιστικ(ί ανταyωνι.<ηωι) 
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και κτητικότητας. Το μ6νο που α.ππσχολιη)σε τους άνδρες ·ήταν 

π<ίις να αποκτήσουν πλούτο υπό μορφή νομισμάτων-οστράκων που 

αποτελούσαν ι~νδειξη γω]τρου- σπιiνιων φτερcόν, γούνα; 'ι<.αι ει

σαγόμενων λεπίδων απι1 οψι.δι,αν6. Πέρα από όσους είχαν πρό

σβαιτη ιπα εμπορικά δίκτυα όπου διακινσύνταν τα ξένα προ"ίόντα, 

ο συνήθης τρόπος πλουτι(η.ι<ηJ ήταν η ταχεία εκδίκηση για τις αδι

κίες και η απαίn1ση αποζημί(ι)σης. Κάθε προσβολή είχε και το τί

μημfi της, που ήταν πάνω κάτω συγκεκριμένο. Υmlρχε περιθιδριο 

για παζάρεμα, α.q::ού η τιμή χιι:Αοριζ6ταν κήθr. φορά ad lιoc αν<iλο

γα με την αξία που όριζε κCιθε άνδρας για τον εαυτό του και την 

υποστήριξη jtOlJ συγκέντρωνε από τους (Jτενοliς συγγενείς του 

(Κroeber). Οι απιστίr.ς των ουζ1Jγων και οι γάμοι των θυγατέρων 

·ήπχν σημαντικέ:; ΠΎ]γέ; πλοίrtου. Όποιος κυνηγούσε τις συζύγους 

των άλλων σκόρπιζε την περιουσία του ξεπληριίΝοντα; τι:; απι

οτίεςτου. 

Τόσο έντονα πίιrtευαν οι Yurok ότι η επαφή με γυναίκες κατέ

στρεφε 111 δύναμή τους να πλουτίσ(ntν, που πίστευαν 6τι, οι γυναί

χι::ς Y..<tt το χρψια δεν έπρεπε να έQ"..(Ονtαι ποτέ σε ε:παφιi μεταξύ 

τους. Πιiνω ηπ6 6λη, Οεωρείτο μοιραίο για τη [Η-:λλοντική ευημε

vία ενός άνδρα να έλθει σr συνουσία στο σπίτι όπου φύλαγι:: τι.ς 

αρμπΗιές με τα όστρακα. Το χεψcδνα, όταν έκανε πολύ κρύο για 

να βγουν έξω, φαίνεται (')τι απείχαν τελείως <!Π() τη σεξουαλική 

Επαφή. ~~τσι, οι ~rενν1Ίσεις παιδιιόν στους Yurok :τραγματο:;τ;οωύ

νταν την ίhω Εποχή του έτους- εννέα μήνες μετci την πρώτη καλο

καιρία. Αυτός οτ6σο (:t:ΊJ(mll_)()ς διαχωρι.σμ6ς αν(ιμαrα οτη &οιJλει(ι 

Υ.αι την Ευχαρίστηση ιδθησε τον Wo:ιlteι- GolcJsclιιnicit να συγκρίνr.ι 

τις αξίες των Υηιυk μΕ την προτεσταντικti ηΟι;οl. Το εγχείρημα αυ

τ6 τον οδtlγησε σε μια πολli ι=.υλογοφανtl ι:: π έκταση της ι~ννοιας της 

"ι<.α:τιτ<ιλι.<πικτjς οικονομίας ιδmε να συμπεριλάβει τ6σο το ψάρεμα 
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σολομού των Υ urok όσο και την Rυρfί)Jtη του 16ov αιώνα. Έδειξε 

ότι και οι δύο κοινωνίες απέδιδαν μεγάλη αξία στην αγνιSτητα, τη 

φειδώ και την επιδίωξη του πλοιJτου. Υπογράμμισε, επίσης, έντο

να το γεγον6ς ότι οι Yurok θα μπορούσαν νιι χαρηκτηριστούν ως 

πρωτόγονοι καπιταλιση-~ς ηιρού αποδέχονταν τον ιδιωτικ<5 !::λεγχο 

των μι::σων παραγωγής σε αντίθεση με την πλειοψηφία των άλλων 

::τuωηiγονων λαών. Ι.!:ίναι αλήθεια ότι οι Yurok κατοχύρωναν τις 

τοποθεσίες αλιείας ή τις περιοχές με βατόμουρα και στην αν(ί.γ-...ιη 

τις παραχωρούσαν ο ένας στον άλλον γι.η να ξεπληριόσουν τα χρέη 

τους. Αλλ(i αυτ() είναι μια πολύ ειδικ1i περίπτωση για νιt cρτιiσει να 

χαρακτηριστεί η οικονομία; καπιταλιστική. Είναι κάτι που γινόταν 

μ6νο κατ' εξuίρεσιι εν είδη κατάσχεσης, 6ταν κάποιος δεν είχε 

όστρα'}Ι.α ή άλλη κι,νητή περιουσία για να εξοφλ1Ίσει μ.Εγ(iλα χρέη 

και είναι προφανές ότι δεν υπήQχΕ κανονικτ} αγορά για την ακίνη

τη πει:ιιουοία. Γενι-...ιά, τα χρέη των Yurok δεν ήταν εμπορικά, αλλά 

χρέη τιμής. Η Cora Dubois μας έχει δώσει μια διαφωτιιπι.κή περι

γραψ1i γειτονικι6ν λαών, όπου ο tντονος ctνταγωνισμός για κοινω

νικ6 Κ'l~Qος λ<iμβανε χώρα σε μια σφαίρα λίγο-πολι"i απομονωμένη 

α:;τό τη σφαίρα της οιχονομι.κ1i:; ζωι:i.ρ-...ιειας. Για να καταλά[)cηψε 

τις ιδι::ες τους για τη γυναικεία μιαρότητα, {χπ πολύ με'{αλύτερη 

σημασ(α το γεγον()ς 6τι για τους άνδρες Yurok υπήρχε μια πραγ

ματικΎ] αίσθηση ότι η r.:;τιδίωξη πλοιίτου και η κατάκτηση γυναι κιί)V 

1Ίταν α.ντιφο.:τικά μεταξύ τους. 

Είδαμε αυτ6 το cnJμπλεγμα της Δαλιδά, την άποψη δηληδή 6τι 

οι γυναίκες αφαιρούν δύναμη 11 πvοδίδουν, σε διάφορες ακραίες 
μcψφt:ς του οτους Mae Unga της Νέας Γουϊ.νfης. οτοι1ς Lele του 

Κονγκό '}l.ett στους ΤνδιΛνου; Yurok τη; Καλιφι)ρνια. Όταν ιψψι

νίζεται αυη.:S το σύμπλεγμα, βλέπουμε 6τι οι φι)βοι των αν0ρι6ν για 

τη (rtJ[Ι.ΠEQΙφtψci των γυναικών δικαιολο'{ούνται χω ()τι οι οχέσεις 
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ανδρών-γυναικών διέπονται απti τόση προκατάληψη ι.ιJοτε οι γυ

ναίκΕς να θεωρούνται :τροδότρι.ε; εκ των προτέρων. 

Δεν είναι πάντοτε οι άνδρες που φοβούνται τη ιη-:ξουαλιΚ'ή μια

vιSτητα. Χάριν συμμετρίας, Π{Η-:πει να δούμε ένα παράδειγμα όπου 

οι γυναίκες Είναι εκείνες που συμπεριφέρονται. σ<'iμπως: η σεξουα

λικ'Ί δραστηριότητα νη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Η Audrey 

Richards, μας λέει ότι οι Ren1ha της βόρειας Ροδεσία; mJftπΕQιφέ

ρονται ιJ(iμπως να έχουν εμμον'i με το φ6βο της σεξουαλικής μια

ρότητας. Σημειιδνει, ωιπιiοο, 6τι πρόκειται για μια πολιτωμικδ. τυ

ποποιημένη συμπεριφορά και 6τι, (πην πράξη, η ατομική τους ελευ

θερία δε φαίνεται να περιορίζεται εξαιτίας χιiποιου φόβου. Στο 

πολιτισμιχό επίπεδο, ο φ6βος της συνουσίας μοιάζει να κυριαρχεί 

σε βαθμ() <(που ιi,tι χαι να πει κανε~ς είναι λίγο». Στο προσωπικ6 

επίπεδο, «Οι Bemha εχφρciζουν ανοιχτά την ευχιψί.ητησή τους για 

τις σεξουαλικές σχέσrι;» (ι 956, σελ. 154). 

Σε άλλΕ; περιπτιδσεις, εκτίθεται κανΕίς (Πη σεξουαλικ1Ί μιαρ6-

τητα μέσω της άμcυης Επαιvιi:;, εδώ, όμως. θεωρείται. 6τι η σεξουα

λική μιαριSτητα μεταδίδεται μι::οω της επαφtiς με τη φωτιά. Η θέη

ση ή το άγγιγμα ενιS:; σεξουαλικά ενεργοιJ. ο.:χ(iΟαρτου ατόμου, 

«θερμού)> από τη σεξουαλική πρ(iξη. όπως λένε οι Bemba, hεν πε

ρι.χλΕίει κίνhυνο. Αν ένα τέτοιο ciτομο, 6μως, πλησιάσει κοντά ιπη 

φωτιά, το φαγητ6 που μαγειρειiεται στην rστίι:ι.: της μολύνεται επι

κίνδυνα. 

Για τη οι-:ξουαλική συνεύρεση ωτπι.ηηJνται δύο, ενι6 για το μα

γείρεμα ένα άτομο ηuκΕ-ί. ΥποΟέτοντας ότι η μιαι:ι6n]τα μεταδίδε

ται μέοω του μαγειρεμένοι• φηγητσύ. η ευΟι)νη συνδέεται, Ηνα::τ6-

σπαστα μr τι.ς γυναίκες. Οι γυναίκες Bcmha πρέπει να έχουν τα 

μ(iτια του; διαρκιδς ανοιχτ(i για να προσταπύσουν την εστία του 

μηγεψέμιιτος από την επαφή οποιουbήποτε ενtl).ικα που τοχ6ν ι::ί-

2~3 
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χε έρΟει σε σεξουαλική επαφή χωρίς να επακολουUήσει τελετουρ

γικ6ς εξαγνισμός. Ο κίνδυνος είναι θανάσιμος. F.άν ένα παιδί φά

ει φαγητό μαγειρεμένο πάνω σε μολυσμένη φωτιά μπορεί να πε

Οάνει. Οι μητέρες των Bcrnba διαρκcδς σβήνουν ·ύποπτες φu.rτιές 

και ανάβουν καινούριες, καθαρές. 

Αν και οι Bemba πιστεύουν ότι όλε; οι σεξουαλικές δραστη

ρι6τητε; είνιι.ι επικίνδυνες, οι προκαταλήψεις τους υποδι::ικνίiουν 

τη μοιχεία ως τον αληθινά πραγματικό κίνδυνο. Στην περί:;ττωση 

ενός παντρεμένου ζευγαρωύ, μπορεί να εξα'(νίσει τελετουργικά ο 

ένης σι,ζυγος τον (iλλον μπ<ί απιJ κιiθε σεξουαλική πριίξη. Αλλ(i ο 

μοιχός δεν μπορεί να καθαριστεί, εκτός αν ζητήσει από τη σύζυγό 

του να τον βοηΗψπι, αψσύ απιi μ(Sνος του δεν μπορεί να κάνει την 

τελετή. 

ΙΙ Rich;;ιrds δε μας αναφέρει πώς εξαλείφεται η μιαρότητα της 

μοιχείας, οιJτε πιlι; τα:"ί:ζει. η μοιχαλίδα t<Y. JΙ(tιδι(i της μακιΗ>Π(ΗiΗε

σμα. Μας διαβεβαιιδνει ότι οι δοξασίες αυτές δεν τους αποτρέ

πουν από τη μοιχεία. Uπομένως, Οεωρούν 6τι οι επικίνδυνοι μοιχοί 

μποροιJν να κυκλοφιψοι'iν ελειJθεψ:ι.. Παρ6λο που οι. τελευτιtίοι 

ενδεχομένω:; να προσπαθούν να αποφεύγουν ευσυνείδητα την 

επαφή με τις f(Πίες οτις οποίες μαγειuηJπαι το φηγητ6 των παι

διιίη.ι, παραιΗ'νουν ;τάντοτε ένας εν δuνCιμει δημόσιος κίνδυνος. 

Ας σημειωθεί ότι στην κοινωνία αυτή οι γυναίκες φοβούνται τη 

σεξουαλική μι.ηιιι>τητα πει;ιι.οσ6ηψο απ() τους ιiνhι;ιες. Αν πεΗά

νουντα παιδιά τους (και το ποσοστό της παιδικής θνησιμότητας εί

ναι πολύ μεγάλο), οι άνδρες μπορεί να τις χατηγορήσουν για αμέ

λεια. Στην περι.οχιi Nyιasa1and, στους Yao χω. στου:; Ccwa, απαντ(i

τα.ι ένα ;ταρόμοιο πλέγμα δοξασιιι)ν σχετικά με τη μιαρότητα του 

αλατιού. Και οι τρεις !fΟλέ; έχουν μητρογραμμικ6 αύστημα χατα

γ(Jιγής. Κ(tι. οτι.ς τvει.ς φυλι:ς, επίm1ς, οι <.iνδρες ;τρι:πι·.ι να αφήικη'ν 

2Χ4 
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το χωριό που γεννήθηκαν και να πάνε να κατοικ1Ίσουν στο χωριό 

των συζύγων τους. Αυτό δημιουργεί (:Jto χωριό ένα είδος δομή; 

όπου ένας πυρ,Ίνας μητρογραμμικά συνδεδεμένων γυναικιι')ν προ

σελκύει άνδρες από άλλα χωριά, οι οποίοι εγκαθίστανται κοντά 

τους ως ο1.Jζυγοι. Το μέλλον του χυψιοι'i ω; πολιτική; μονιiδα; 

εξαρτάται από το αν θα καταφέρουν να κρατήσουν αυτούς τους 

aρσενικούς παρείσακτους. Θα περιμέναμε, όμως, οι άνδρες να 

μην ι-:νδιηφέι)(Jντ(tι ιδιαίτεvι1. για την εδvαίιι>ση ενιSς οταΗερού γά

μου. Ο ίδιος ο κανόνας της μητρογραμμικής διαδοχής θα έm:ρεφε 

κανονικci το ενδιαφέρον τους στα παιδιά των Οηλυκών αδελφιΟν 

τους. Αν και το χωριό θεμελιιiiνεται στο συζυγικ6 δεσμ6, δεν t(Υχl)

ει το ίδιο για τη μητρογραμμικ1j ομάδα καταγωγής. Οι άνδρες έρ

χονται (JtO χωuιιS δια του γciμου, εν(δ οι γυναίκες γεννιο·ύνται σ' 

αυτό. 

2:ε όλη την χεντρική Αφρική η εικόνα του καλού χωριοιi που 

προοδπJει και, αντέχΕι ιπις αντι.ξο()τητες είνηι μια γElJ<i ριζωμένη 

αξία σε άνδρες και γυναίκες. Αλλά οι γυναίκες έχουν διπλό 6φε

λο; να κρατήσουν τους συζύ'(ους τους. Η Bemba γυναίκα εκπλη

ψι')νειτο ρι'iλο που της χαQίζειτη μεγαλιrtεuη ικανοποίηση ()ταν εί

ναι στη μέση ηλικία, όταν, έχοντα; το μητριαρχικό ρόλο στο χωριό 

της, ΠlJιΗτδιJκ(i να γΕlJ(iσει περιτριγυρισμένη από τις κόρε:; τη; και 

τις κόρες των θυγατέρων της. Ο άνδρας Bemha, 6μως, αν ftε(Jιρή

σει δυσάρεστα τα πρώτα χρόνια του γάμου του, απλώς εγκαταλεί

πει n1 γυναίκα του και γιψίζει (ΠΟ οπίτι του (Richards, σελ. 41). 

Αν, όμως. φύγουν όλοι οι άνδρες. 1i έστω και οι μισοί. το χωρι() δεν 
α;τοτελεί πλέον βιιiισιμη οικονομική μονάδα. Ο καταμερισμός ερ

γασίας το;τοθπεf τις γυνπfκΕς Bcmha ιJε ΗfιJη έντ(Jνη; Εξ.<iρτηm]ς. 

Πράγματι~ σε μια περιοχή όπου το πεν1Ίντα τοις ε-rtατό των ενήλι · 

κων ην~~yιiιν συν1lΗως μετανο.στειiουν για δουλειά, τα χωριά των 
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Bcmhu υφίστανται μεγαλύτερη διάλυση ουγκuιτικίi με άλλες; φυ

λές mη βόρεια Ροδωία (Walson). 

Η διδασκαλία των χοριτσιr/)ν Bcmba, κατά τις τελετές της εφη

βt:ίας, μ6ς βοηΟάει να συνδέσουμε αυτές τις 6ψει.ς της κοιναΝL"..ttlς 

δομής και τις φιλοδοξίες των γυναικών με τους φόβους τους γι.η τη 

οεξουαλική μιαρότητα. Η Richm·ds κατπγvιiφει ιiτι τα κορίτσια 

υπο[,)ιiλλοντηι σε πλύση εγκεq::άλου προκειμένου να καταλCtβουν 

ότι πρέπει να σιψπt:(_)ιψ-~uονται υπάκουα στους συζύγους τους κι 

αιrη) έχει ενδιαφέρον αφού φημίζονται για το πιSοο δεσποτικές 

και δύστ(_)οπες t:ίναι. Στις τελετές αυτές, οι υποψψpιrς ταπει.νιδνο

vται ενώ ο ανδρισμός των συζύγων τους εξυμνείται. Αυτό είναι λο

γικιi, αν Οεωρήσουμε το ρόλο του Bemha ιn1ζι"iγου ως κtiτι αντι

στρόφως αν<iλογο με το ρό/ .. ο της συζιiyου, στους M<Je Rnga. Είναι 

μόνος και ξένος στο χωριό της γ1,ναfκης του. Αλλά είναι άνδρας 

/<'.ηι ι)χι γυναίκα. tάν δεν του αρέσει, φεύγει: τελείιι. και παύλα. 

Δεν μπορεί να τιμωρηθεί, ι)πως στην περίπτωση της γυναίκας που 

το σκάει από το σπίτι. Δεν υπάρχουν νομικές προσαρμογές που να 

προmατε{1ουν το πλάσμα του νόμιμου γάμου ανεξάQτητα απ6 το τι 

συμβαίνει στην πραγματιΥ.()τητα. Η φι,σικ1] παρουσία του άνδρα 

ιπο χωριι) της γυναίκας του είναι πιο σημαντική για το χωριό από 

ότι είναι γι-Η τον ίδιο το: δικαιώματα που αποκτά μέσω του γιiμου 

του και δεν μπορεί να εξαν<ιγκα.ιJτεί νο. μείνει εκεί με εκφοβισμ6. 

Αν παρομοιάσουμε τη σύζυγο Enga με τη Δαλιδιi, τ6η: ο ίδιος εί

ναι ο Σαμψc.όν στο οη_κι.τ()πεδο των Φιλισταίων. Αν vιιδσrι μπιιψ}~

νος, μπορεί να γκρεμίσει τις κολόνες τής κοινωνίας αφού, αν ξεση

κωθοι1ν ι)λοι οι ιiνδvε:; και φιiγουν, το χωρι6 θα κατι1<ΠQΟιρεί. Κα

θόλου περίεργο που οι γl1ναίκες φροντίζουν να τους κολακε1'ουν 

κcιι να τους καλοπι{ινουν. Καθ6λου πrρίtψγο νιι Οέλουν να προ

<Πατπ~Αιη)ν ιιπ6 τι; συνέπειες της μοιχείας. Ο άνδρας {)ι: ν θεωρcί~ 
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τα ι επικίνδυνος ή δόλιος, αλλά άτολμος, κ{:ιποιος που τρομ{ιζει εύ~ 

κολα, που πρέπει να πειοτεί για τον ίδιο του τον ανδρισμό και τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν. Πρ}:πει να διαβεβαιώνεται ()τι ·ι ι γυναί

κα του τον φρσντίζει, ότι στέκει δίπλα του για να τον εξαγνίσπ και 

ότι. πuοσέχει τη φωτιά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτΕ χωρίς εκείνη, 

ούτε καν να π.λησι(iσει τα πνεύματα των προγόνων του. Με τους 

φόβους απέναντι στη σεξουαλική μιαρcJτητα :;του επιβάJ.).ει στον 

εαυτι> της η σύζυγος Bemha τοποΟετείται σε αντίστοιχη θέση με το 

σύζυγο στην :;τερίπτωm1 των Mae Enga. Και οι δύο νιώθουν ιπο γά

μο φόβους που αφορούν σtη δομή της ειψύτερης κοινωνίας. Λ ν η 

γυναίκα Bcmba δεν επιθυμούοι:: να μείνει στο σπίτι και να γίνει 

μια μητριάρχης με επιρρ01l, αν ήταν διατεΗειμένη να ακολιnJθψ:rει 

πειΗήνια τον άντρα τη; ιπο δικό του χωριό, θα ανακουφιζόταν από 

την ανησυχία της γύρω από τη σεξουαλικ1i μιαρότητα. 

Σε όλα τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν σχετικά με αυτ6 το 

είδος μιαρότητα;, το βαοικ6 πρόβλημα είναι {)τι θέλουν και την πί

τα ολό·ι{ληρη κιη το σκύλο χορτάτο. Οι Unga θέλουν και να πολε

μούν τα εχθρικ(ι κλιiν, υ)).ά και να παντρε1iονται τι; γυναίκες του. 

Οι T.elc θέλουν να χρησιμοποισίiν τις γυνα6tες ως πι<Sνια των αν

δρών και παρόλη αι1τά συντcίσσοvται με ορισμένες γυναίκες ενά

ντιιι. σε <iλλους άνδρες. Οι γυναίκες Ben1ba θέλουν να είναι rλπ!

θερε:; κιιι ανεξάρτητες και να συμπεριφέρονται με τριSπους που 

απειλούν να διαλ{,οσυν το γάμο τους, αλλΛ Οέλουν και να κρατή

σουν τους συζύγους τους. Σε κάΟε περίπτωση, η επικίνδυνη καηi

σταση, που πuέπει να αντιμετωπιοτεί με απολούσr.ι.ς και πρακτι

κές (J.Ποφυγtlς, tχa ένα κοινό χαρακτηvιοτικ(.) με τις (ιλλrς: ()-τι οι 

καν6νι::ς συμπεριφοράς rίνηι ιtντιφατιχοί. Το <φωτερό χέρι :;τολε

μά το δεξί. 6πως ιπο μύθο των Wjnnchago για τον Κατt'{Ιγ(iρη. 

Γεννιέται το rρι[)Πl[Η.t.., α.ν υπάρχει κ((ποω αιτία που όλα αυτιί. 
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ΚΑΙ::)ΑI'UΊΉΤΛ ΚΛΤ ΚΙΝΛ ΥΝΟΣ -------

τα παραδείγματα χοινωνικι&ν συστημάτων ω: ::τόλεμο με τον εαυτό 

τους απορρέουν από το πεδίο των έμφυλων σ';.έσεων.lε πολλιί. ιiλ

λα συμφραζόμενα, οι κανονικοί πολιτισμικοί κην<Jνες μάς οδη

γούν σε αντιφατικές συμπεριφορές. Η εθνική εισοδηματικι] πολι

τιχή είναι ένα σύγχρονο πεδίο ιJπου μπορεί εύκολα να εφ<φμοιπεί 

μια τέτοιου τ6που ανάλυση. Ωστόσο, οι φι)βοι της μιαρότητα.; μοι

άζουν να συγκεντρώνονται γύρω α.πιJ αντιφCισεις που σχετίζονται 

με τη σεξουαλικιl πράξη. Η ηπιiντηση, ίσως, είναι ότι Υ..ιψίιt άλλη 

κατηγορία κοινωνικών πιέσεων δεν είναι δυνητικά τόσο εκρηκτι

Κ1] όσο αυτές που περιορίζουν τις σεξουαλικές σχέσεις. 'lσως, τε

λικά. να μπορέσουμε να δούμε με συμπάθεια την πuωτοφανή απαί

τηση του Αποιrτιlλου Παύλου να μην υπιΧρχουν ούτε άνδρες σίtτε 

γυνιtίκες στην καινούρια χρι<πι.ανι.ιιή κοινωνία. 

Οι περιπτcδσεις που εξετάσαμε μπορσVν να ρι":ξουν λίγο φω; 

στην LΙΠΕQβολική σημασία που δόθηκε ιπην παρθενία κατά τους 

πριίnους αιώνες του Χι_>ιοτι.ανισμού. Η αντιμετώπιση της γυναίκας 

στην πρωτόγονη εκκλησία των Πράξεων των Αποστόλων θέσπιζε 

ένα πρ6τυ:;το ελευθερίας και ιιr<)τητας που αντέβαινε στο παραδο

οιακά εβρciίκά έ.Οιμα. Ε"..-cείνη την εποχή ο φραγμ<>ς <πη σrξουαλι

κtl πράξη οτη Μέση Ανατολή 1Ίταν ο φραγμός η1ς καταπ{εση;, 

ιJπως υποδηλιόνουν τα λ6για του Αποστόλου Ιlαιiλσυ: 

«bπcιδ1i Ωσοι εβωττίσθητε ει:; ΧριmΩν, Χρωη)ν ενεδύθητε. Δεν είναι 

πλέον Ιουδαίο:; ουδέ Έλλην· δεν είναι δο1Jλσς ουδέ ελε·ίiθερος δεν 

r:fνrιι. 6.!JΟεν ·ι.αι θήλυ. Δι6τι πrivπς σεις είσθε εις έν ΧρισωΊ Ιησο{;.» 

(Προς Γαλάτας 3.23) 

Στην προσ:ηiΗπη δημιουργίας μιας νfιtς ιcλr·ύθερης, αδέσμευτης 

και aπηλλαγμένης απ6 κο:τανα:yχασμούς ή αντιq::άσεις χοι.ν(Ι)νίας. 

ήταν αναμφίβολη α:;ταραίτητο να θεσπιστεf ι~να νfο σύνολο θετι-
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κιδν αξι(δν. Η ιδέα ότι η παρθενία έχει μια ιδιαίτερη θετι·ι{ή αξία 

t)ταν αναμενόμενο να βρει εύcpορο έδαφος σε μια μικρή διωκόμε

νη μει.ονοτική ομιiδι.ι. Γωτf, ιJ::τως Είδημε, οι. κοινωνικές αυη'ς συν

θήκες είναι επιρρεπείς σε δοξασίες που συμβολίζουν το σώμα ω; 

ένα ατελές δοχείο, το οποίο Οα τελειο:τοιηΗεί μ()νο αν ~ιπ(ψέοει να 

καταστεί αδιαπέραστο. Επιπλέον, η ιδέα τηςυψηλ1iς αξίας της παρ

θενίας ηταν ιδιαίτερα πρόσφορη για το εγχείρημα αλλαγής του 

ρόλου των φύλων στο γ(ιμο και την κοινωνία εν γένει (Wangcr

Πlann). Η γυναίχα σn1ν εκδοχti της ΠαλιCις Εύας, συνοδευμένη 

από τους φόβους nl'; σεξουαλικ1Ίς μιαρόnμας, αν1]κει σ' έναν συ

γκεκι_)ψι-":νο τιJπο χοιν<ι)νι::-ηlς οργιiνωοης. Ειiν η κοινωνι.κ1i αυτή 

τάξη πρέπει να αλλάξει, η Δείrrερη Εύα. η παρθενική πηγή σωτη

ρία:; :;του συνθλίβει το κακό κάτω από τα :τόδια τη:;, αποτελεί ένα 

νfο ιιτχυρ6 ούμβολο. 
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Και ηδρα α:; στραφούμε στο αρχικιi μας εριlιτημα. Είναι δυνατ6ν 

ένας λαός να m1γχέει το ιερό με το μιαρό; Είδαμε πως λειτουργεί η 

ιδέα ΏΊς μόλυνσης στη θρησκεία και την κοινωνία. Uίδαμε ότι σε 

κ<Ι.Ηε δομή ιδε<iιν αποδίδονται. δυν<iμει; κω <)τι οι κανιJνες αποφυ

Υ1iς καθιστούν οραni μια δημόσια αναγνώριση των ορίων της δο

μιiς της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ιερti είναι ακάΟαρτο. ΚάΟε 

πολιηιηι6ς έχει τις δικι~ς του έννοιες για την ακαθαρσία και τη βε

βήλωση που αντιπαρατίθενται στις αντιλήψεις που έχει για τη θετι

χ:ή δομr], την οποία δεν πρέπει να αρνηΒεί. Το να μιλΛ κανείς γιιι 

μια συγκεχυμένη ανάμιξη Ιερού και Μιαρού είναι ανοησία. Ωστό

σο. είναι γεγονός ότι οι θρησκείε; συχνά καθαγιάζουν τα ίδια μια

ρ<i πρ(iγματα ποιJ προηγουμένως c.ι..πt-\>[Ιι.::tτιtν με απc:χΗπα. Γι· c.ι..υ

τό, πρέπει να αναρωτηθούμε πώς η ακαθαρσία που συνήθως είναι 

Υ.ατασrροφική, μερικέ:; φορές γίνεται δημιουργική. 

Πu<Δτον, ΠΗ[Jοτηψη)με ()τι cJλα τα μιηι:ιci Jψ6.γματα δεν χρησι

μοποιούνται εποικοδομητικά σης τελετουργίες. Δεν αρκεί να εί

ναι μιαρό κάτι για να ΟεωρηΟεί ότι μπορεί εν δυνάμει να κάνει κα

λc5. Στο Τσρωiλ, ·ήταν αδιανι)ητο ότι. μιαρά πψiγματπ, ιSπως ππδμα

τα χαι ηπεκχρίματα, μπορούσαν να ενταχθούν στις τελετουργίες 

του Ναού. μιiνο αίμα t'πιτρεπ6τιιν Υ..ηι, μ6λιοτα, το ηίμη της Ου

σίας. Στους Oyo Yonιba, 6::rσυ το αριστερό χέρι χρησιμοποιείται 

για τι; βρQψιχεc:; ερ"!ασίες- και είναι πολύ προσβλητικό να σου τεί-
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ΚΛθΛΙ'CΗΙΙΤΑ ΚΑΙ ΚlΝΔΥΝΟ~ 

νουν το αριστερό χέρι- οι m1νήθει,ς τελετουργίες καθιερώνουν την 

υπεροχή της δεξιciς πλευράς, ιδίως του δεξιόστροφου χορού. Ωστό

σο, στο λατρευτικότελετουιryικ<S τού μεγάλου Ogboni, οι μυημ{νοι 

στη λατl1εία πρέπει να δέσουν κόμπο τα {_)Ο'ύχα τους στην αριστεφi 

πλευρά και να χορειJοιJν μόνο προς τα αριστερ(ι (Morton

Williams: 369). ΙΙ αιμομιξία αποτελεί μιαρότητα στους Bυshong, αν 

και μιη πρ<iξη τελετουργικ1Ίς αιμομιξίας ιι.ποτελεί μέρος της ιε

ροπο(ησης του βασιλι.ci τους, ο οποίο;; αποκαλεί τον εαυτό του 

ιι.J<".αθαρσία του έθνους: κl\foi, oι·dure, nγec»* (Vansina: 103). Και 

ούτω καθ' εξής. Παρόλο που μόνο συγκεκριμfνιt ciτομα σε συγκε

κριμένες περιστάσεις μπ<ψυύν να παραβιάζουν τους κο.:ν6νε:;, 

}:χει σημασία να αναρωτηθούμε γιατί οτι:; τελετουργίες απαιτού

νται συχνά τέτοιες επικίνδυνες: επαφές. 

Μία απάντηση έγκειται στην ίδια τη φύση της ακαθαρσίας. Η 

ιiλλη βLJίσκεται σrη φύση των μεταφυσικfδν προβλημάτων και κά

ποιων στοχασμιδν που απαιτούν έκφραση. 

Ας εξετάσουμε πρώτα την ακηΗαροία. Σε κάθε εγχείρημα επι

βολής τιiξης είτε στο νου είτε στον εξωτερικ6 κ6σμο, η σrάση απέ

ναντι στα διάφορα απορuιφΘέντα αντικείμενα περνάει απ6 δύο 

ιrαiδια. Αρχικά, αναγνωρίζονται ως εκτ6; τι>που, ως μια απειλή 

στην ευταξία κηι θεωρούνται για το λόγο αυτ6 ενοχλητιχά και 

απομακρύνονται βίαια. Στο οηiδιο αυτό έχουν κάποια ταυτ6τητα: 

φαίνεται να αποτελούν τα ανεπιθύμητα μ}\>η του πράγματος από 

το οποίο προέρχονται: τρίχες, φαγητό, περιβλψιατα. Σ' αυτ6 αχρι

β({}ς το στάδιο είναι που θεωρούνται επιχίνδυνα. ΙΙ μισή τους ταυ

τ6τ:ητη εξιt}Ι.ολουΟεί να τα συνοδεύει και η σαφήνεια της σκηνr)ς 

στην οποία παρει.σφρέουν μειώνεται α:;τό την παριη1σία τους. 

* ((Fγo:JτOffi1'mΙπίhι, του πγeι: ( =fOvoι•;) Σ.τ.:vί. 
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Ωσπ)σο, κιiθε φυσικό πράγμα που αναγνωρίζεται ως ακαθαρσία, 

υπόκειται σε διαδικασίες χονιορτσποίησης, διάλυσης χαι αποσύν

Ηεσης. Στο τέλος, η ιSλη ταυτ6τητα το11 ηχιiθαρτσυ mοιχείου εξα

λείφεται. Η προέλευση των διαφόρων στοιχείων που το αποτελούν 

έχει χαΟεί, χαΟώς αυτά έχουν εισέλΗει στη μciζα των κοιν<Λν απορ

ρι.μμfiτων. Rίναι δυσάρεστο να 0"..-ιαλίζει κανείς τα απορρίμματα 

προσπαθώντας να ανακτήσει κάτι, γιατί έτσι αναβιώνει την ταυτό

τητά τους. ~Οσο η ταυτότητα απουσιάζει, τα σχουπίδια δεν είναι 

επικίνδυνα. Λεν δημιουργούν καν διφορούμενες προσλψ{ιεις, αφού 

αν>jκουν ξεκάθαρα σε ένα καθορισμένο χώρο, σε μια χωματερή 

της μιας ή της άλλης μορφής. Ακ6μη και τα oιrni των θαμμένων βα

σιλέων δεν εμπνέουν και τόσο δέος. ενο) η σκέψη ότι ο αέρας είναι 

γεμάτος από τη σχόνη των πτωμάτων χαμένων φυλών δεν έχει τη 

δ1Jναμη να ουγκινψrει.. Όπου δεν υπάρχει. διαφοροποίηση, δεν 

υπάρχει βεβ>jλωση, 

Είναι πιότεροι α..ι;' τους ζωντανοι!ς, αλλά πmJνε τα κόκαλ(ι το11ς; 

Για κάθε ζωντανό υπάρχουν ένα ο:ατομμύριο νε·ι-:ροί, 

Να 'γινε χ(δμα η σκόνη τους, να μην τη δει ποτέ κανείς; 

Δε θα 'χε αέρα να αναπνεύσεις με δαύτη τόσο πυκνή 

Δε Ou. 'χε χώρο να φυσήξει ο άνεμος μήτε να πέσει βροχή; 

Η γη θάταν ένα mJννεφο σκόνης, {να έδαφος οστά 

Να μη χωριiνε ούτε οι δικοί μας σκελετοί. 

Χαμfνος κόπος να το σκF.φτεσαι.. τους κό"ι'.κους να μετρ(ις, 

Όταν όλοι είναι ίδιοι Χαι δια~ορά μεταξύ τους καμιά 

(S. Sitwe-11, ,~Qτί(ψοςτου Αγιιμ{μvονω>) 

Σ' αυτι) το tελικ() <π<iδιο_ της πλ1iρους αποούνΟειrης, η ο.:κο:θαιισίιι 

είναι απόλυτα αδιαφοροποίητη. Έτσι, έχει ολοχληρωθεί ένας κύ

κλος. Η ακαΟαρσία δημιουργήΟηκε από τ·η διαφοροποιητικιj δρα

<πηρι6τητα του νου, ήτιιν ένα υποπ[Ιοϊ.6ν τη:; bημι.ουργfας πiξης. 

293 

-



1 

ΚΛθΛΡΟτJ[ΤΛ Κι\! Κ1ΝΔΥΝU2: 

Ξεκίνησε, 'λοιπόν, από μια αδιαφοροποίητη κατ<iσταm1· καθόλη τη 

διαδικασία διαψψοποίησης, ο ρό'λος της 1]ταν να απειλεί τι:; προ

κύπτουσες διακρίσεις. Τέλος, επι<Π[ιέψει στον αληθινά αδιαφορο

ποίητο χαρακη]ρα της. Η απουσία μορφής, επομένως:, είναι ένα 

πρόσφορο σύμβολο απα~χ1jς και ;τροόδου, αλλά και αποούνθωη;. 

Στα πλαίσια αυτού του επιχειρήματος. <iλα <iσα έχουν ειπωθεί 

για την εξήγηση του αναζωογονητικού ρόλου του νερού στο θρη

σκευτικό συμβολισμό, μπορσύν να εφαρμοστούν εξίσου γι.n την 

ακι:ι.:θο.:ρσία: 

'Ο λα <<δι.αλιΊονται)) στο νερό, κάθε <ψοι;ιφψ;- διασπάται, όλα όσα συνέ

βησαν παύουν να υφίστανται· τί.ποτε από ότι υπήρξε δεν διατηι;ιείται 

αι:ρσίi βυθι.ιnεί mo νερό, οίιτε ένα περίγραμμα, υύτε ένα «οημriδι>>, ού

τε ένα συμβάν. Ο εμβαmισμός είναι στο ανΗρcί):;τινο επίπεδο ό,τι ο θά

νατο; στο "Ι.οσμικι) επίπεδο, ό,τι ο κατακλυσμός (η Πλημμύρα) που 

διrιλι)ει κατ(χ περιόδους τον κόσμο, βuΟίζοντάς τον οτον αρχέγονο 

ωκεανό. Διασπώντας κ{tθε !JOQφl], οΒήνοντας το παρελθ6ν, το νεριi 

διαΟέτει αυτή τη δι)ναμη εξαγνισμσύ, ανά-ϊλαuης, αναγf>ννηπη::; .. 'ΙΌ 

νερ6 ωτοκαθαίρει και αναγεννιi γιατ( ηκυψδνει το παρελθόν και 

απα-:αθιστιi- έmω κrιι. για μία μόνο στιγμή- την ακεραιότψα της aυ

γής των ::Ί{'αγμάτων. 

(E!iadc, !958: 194) 

Πηvα:κιiτω, <ΠΟ ίδιο βιβλίο, ο Eliade εξομοιιδνπ το νερό με άλλα 

δύο σύμβολα ανανέωσης, τα οποία μπορούμε, επίσης. να συνδf

σουμε με τη σκόνη και τη φθορά, χωρί.ς νη ιι:νυπτύξουμε το θέμα 

περαιτέρω. Το t:νιι είναι ο συμβολισμός του σκότους και το 6.λλο ο 

οργιαστικό; εορτασμός του Ν{ου 'Ετους (_: 398-9). 

Επομένως η ακαθαρσία, στο τrλευτα(ο της οτciδιο, αποδει

κνύεται πρόσφορο ιn1μβολο της δημιουργικtlς αμορφίας. Τη δΊ)να

μt] tΊ]ς, όμωc, την αντλεί από το πριίπο της στάδιο. Ο Υ.ίνδυνος που 
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αντιμετωπίζουμε υπερβαίνοντας τα όρια είναι, επίσης, Πη'(ή δύνα

μης. Τα ε·οίiλωτα αυτ(ι περιθώρια και οι επιθετικές δυν<iμεις που 

απειλούν να καταστρέψουν την ευταξία, αντιπροσωπεύουν τις δυ

νάμεις που ενυπ(:ιρχουν στο σύμπαν. Η τελετουργία, που μποuε( 

να ελι;.:γξει αυτά τα δύο πράγματα για καλ<S οκοπιJ, ελέγχει πράγ

ματι μια δύναμη. 

Αυτά όσον αφορ<i στην καταλληλότητα του ίδιου του συμβ<J

λου. Τι)Jρα, ας περάσουμε στις ζωντανές καταοτιiσεις στις οποίες 

εφαρμόζεται και οι οποίες <πηuίζονται απόλυτα σ' ένα παράδοξο. 

Η αναζήτηση της καθαρότητας συνοδεύεται πάντα απιS μια άρνη

ση. Επομένως, όταν η καθαρότητα δεν αποτελεί σUμβολο αλλά 

βίωμα, είναι απαραιτήτως φτωχή και στείρα. ΙΙ καθαρότητα που 

πασχίζουμε να επιτίiχουμε και για την οποία fJιJοι<iζuυμε τόσο 

πολλά, αποδεικνύεται σκλη['ή και νεκρ1i σαν πέτρα, όταν τελικά 

την πετύχουμε, Κ<:ι.:ι μέuuς της ανθρώπινης κατάστασης. Ο ποιητή:; 

μπορεί να εξυμνεί το χειμώνα ως: 

«flρΩτυπο τέχνης, 

Που σκοτώνει κάθε μορφτ] ζωής και συναίσθημα 

Παρεκτός ό,τι είναι καθαρό και θα επιf.~ιr!Jσει.>> 

(H.oy c:aιnrl)e\1) 

Αλλά είναι άλλο πριiγμα νη προσπαθήσουμε να μεταμορφώσουμε 

την Uπαρξή μας, τη ζω1] μας σε μια αμετάβλητη και πέτρινη μιψφή. 

Η καθαρότητα είναι εχΟρό; της «λλαγής, της αμφισημίας και του 

συμβιβασμοU. Οι πεuισσιJη'ροι από εμάς Οα νιώθαμε πρciγματι 

πιο ασφηλ~'ίς αν η εμπειρία μας μ:τορσύσε να έχπ μω: παγι.ωμ~'νη 

και σταθερή μορφ1]. Ό:τως έγραψε ο S:trtre, με τόm1 .πικρία, για 

τον αντΗrημίτη: 
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ΠciJς είναι δυνατόν να επιλέγει·ι.ανεfς να mι.έπτεται εσφαλμένα; Rίναι 

απλοJς η παλιά λαχτάρα για στεγανότητα .. υπάρχουν (ί.νΗρω::τοι που 

{λκονται από τη μονιμότητα της :πέτρας. Θα ήΗελαν να είναι ουμ.-τα

γείς και αδιαπέραστοι, δεν επιθυμούν την αλλαγή; γιατί πιΗος :;έι:ιrι τι 

μπορεί να ψέρει η αλλαγ)); .. Είναι σάμ...-τως η ίδι.α τους η ύπαρξη να εί

ναι. συνεχ(δς ι::ν αναστολή. Αλλιi Οέλουν να υπάρχ<n'V με ()λους τοι1ς 

τρόπους ταιιτόχρονα, και ιiλrι σε μια στιyμ1i. Δι::ν επιΟημ<η)ν να Ct."ΙΟ

κτψτσυν ιδέες, Ηέλουν οι ιδέες να είναι έμφυτε:; .. Θέλουν να υιuΟε-η]

σουν έναν τρόπο ζωής όπου ο στοχασμός και η αναζψηση της αλήθει

α; παίζουν έναν υπο{Ίεέmερο ρόλο, όπου δεν αναζητείται τί.-τοτε που 

να μην έχει 1iδη βρεθεί, ύποu κανείς δεν γίνcτω ποτέ τί.ιοπ. ά)Jω rιπ6 

αυτό :;του 1iδη ήταν. 

(1948) 

Η <Jφοδρή αυτή κριτικ'i υποδηλfδνt-:ι ότι υπάρχει μια θ[μελιι!Jδης 

διαφορCι α.ν{ιμεση ιπη διχή μας σκέψη και τη μιινιχιι:ίστική σκέψη 

του αντισημίτη. Ωστ6σο, η επιΟυμία για σταθερότητη cνυπ(ίρχει σ' 

όλιnJ; μας. Ήίναι μέρος της α.νθρfί)πινΊΕ ύπαρξης να επιζητιn)με 

ξεκάθαρες γραμμ{ς χαι εναργείς έννοιες. Όταν π<iλι τις έχουμε, 

θα πρέπει είτε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι κc'οτοιες πραγ

ματικότηη:ς διαφεύγουν απ' αυτές, είτε νη εθελοτυφλήσουμε μπρο

σtά στην ανεπάρ-;ιεια. τιι1ν εννοιών. 

Το τελικό παράδοξο στην ανιtζήτηιn] Ώ]ς καθαρότητας είναι 

ότι πρι'ίκπτιη για μια απόπειρα να εξανα.γχιiσουμε την εμ::τ:ειρία 

μας να χωρέσει σε μη-αντιφατικές, λογικές κατηγιψί ες. Αλλά, η 

ειιJn:ιvίιι. δεν επιδέχεται κάτι τfτοιο και ι1σοι το αποπει.ρωνται 

οδηγούνται σε αντιφ<iσει:;. 

Όσον αφορ{ι σrη σεξοΊΙαλική αγνόπμα, είναι εμφανές 6τι, αν 

συνεπciγεται την απουσία τής επαφ1)ς ιη-:ταξύ των φύλων, δεν απο

τελεί μόνον άρνηιrη της οεξουαλιχότητας αλλά κω ιιπηίτηση στει

()ι'iτητα:;. Ταυτόχρονα. οδη'{εf ΟΕ αντίφαση. J 1 επιθυμία της γυνο:ι-
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κείας αγν6τητα; ανά πάσα στιγμti, αντιτίθεται σε Cιλλες επιθυμίες 

και, αν ακολουθηθεί κατά γράμμα, οδηγεί σε δυ<rχέρειες σαν αυ

τές που υφίστανται οι ιί.νδρες Mae Enga. Τα κορίτσια των ανώτε

ρων τάξεων της Ισπανίας του 17°1
' αω)να (1Qίηκονταν αντι.μι:-:τωπα 

με ένα δίλημμα, κάΗε σκέλος του οποίου οδηγούσε οτην aτίμωση. 

ΙΙ Αγία Τεuέζα της Αβιλά μεγάλωσε σε μιο: κοινωνία όπου η απο

πλάνηση εν6ς κοριτσιού απαιτούσε εκδίκηση απιi την πλευρά τσύ 

αδελφού ή του πατέρα. της. Έτσι, αν αποκτούσε εuιιιm], έθετε σε 

κίνδυνοτηvτιμt] της και τι; ζωές των ανδρf()ν τη:; οικογένει.ης. Σύμ

φωνα, όμως, με την προσωπική της τιμή έπρrπε νιι. είναι γενναι.(J

φρων και να μην κρατιέται μακριά απ(ί τον εραστή της, αφού θεω

ρείτο γενι.κci αδιανόητο να χωρίζουν οι εραστές. Υπάρχουν πολλά 

ιiλλα παραδείγματα που δείχνουν ιiτι η επιδίωξη της αγνότητα; 

προκαλεί προβληματα κηιοδηγεί σε ::ταριiξενες λύσεις. 

Μία λύση είναι η απόλαυση της αγνότητας από δεύτερο χέvι. 

Κάποια υποκατάστ<ι.τη ικανοποίηοη περιέβαλλε αναμφίβολα με 

την αύρα της το σεβασμό πιιος την παρθενίιι. τα πρώτα χρ()νια του 

χuιστιανισμού, εν<.ιJ σίγουρα δίvcι ένα τόνο απύλαυσης mους 

βραχμ<iνους Nambudiri, όταν κλειδαμπαρUΛ•ουν τι.ς ηδελφές τους 

και ενισχύει το γόητρο των Βραχμάνων μεταξ1J των κατιδτερων )ΙΔ

ιnιiΝ γενικά. Σε Κfiποιες περιοχι~;, οι φύλαρχοι Pcnde των Casai 

οφείλουν να ζουν σε ιη-:ξοι,αλικ11 αποχtl. ΌΙ::τσι, ένας (iνδρας ανα

λαμβάνει να διιπηρεί την ειψ(iρεια της κοινότητας για λογαριο.:σμό 

των πολυγαμικο)ν υπη'ι-tt1ων του. Γι,α να αποκλείσουν :κάΟε πιθαν6-

τητα ολωΗήματος του φύλαρχου -που έχει ομολογουμένως περά

οπ το άνθος n1ς ηλιχίαc; του 6την αναλαμβάνει το αξίωμά του-- οι 

υπή·ι-tο( )ί του ράβουν <π ο πέος του μια )Ι.ιtλύπτρα που ~αραμένει r φ' 

6ρου ζωής ( dc Sousberghe). 

Μερικές φοQ{; η διεκδίχηση μιιι.:; ανιότερης κιι..()αρότητας j~fi-
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σίζεται στην απάτη. Οι ενήλικες ciνδρες της φυλής των (~hagga 

προσποιοίΙVηχ:ν κατά τη μύησή τους, 6τι ο πρωκτός τους σφραγιζι)

ταν για όλη τους τη ζωή. Οι μυημένοι άνδρες υποτίθεται ότι δεν 

χρειιιζιSταν να αφοδεύσουν ποτέ ξανά στη ζαηi τους, αντίθετα με 

τις γυναίκες και τη παιδιά π:ου παρέμεναν υποταγμένοι στις απαι

τήσεις του σιόματός τους (Raum ). Φανταστείτε τι περι.πλ()Κές δη μι

ουργοιJσε στον άνδρα Cl1agga αυτή η προσποίηση. Το δίδαγμα 

όλων αυηδν είναι 6τι τα γεγονότα της ζωής [iρίοκονται σε χαύ)δη 

σύγχυση. Εάν επιλέξουμι:-: απ() την εικόνα του σώματος κάποιες 

πλευρές π' η' δεν προσβάλλουν, πρέπει να t:ίμαστε προετοιμασμέ

νοι να υποστούμε αυτήν τη στρέβλωση. Το σύ}μα δεν είναι ένα ελα

φρci ποριδδες αγγείο. Για να ηντιι;τρέ1Vουμε τη μεταφορci, ένας 

κήπος δεν είναι μι ο: ταπισερί. Αν καθαριιrηηJν 6λα τα αγριόχορτα, 

ηSτε το χιδμα φτωχαίνα. Ο κηπουρός πρέπει με κάποιον τρόπο να 

δι.ητηρήιrει το χώμα εύφορο επι.<_ΠLΗ-:φοντας ό,τι είχε αφαιρ~~σει. Η 

ιδιαίτερη μεταχείvιση που επιφυλάσσουν ορισμένες θρησκείες 

στις ανωμαλίες και τα βδελιJγματη, ώστε να τις καταστήσουν δυνά

μεις οτην υπηρεσία του καλού, είναι κciτι σαν την μετατροπ'i των 

ζιζανίων και της κουρεμένης χλόης σε φυτόχωμα. 

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ιtπάντηση στο ερώτημα γι.cιτί 

οι τrλετοιψγίες ανανέωσης προσφεύγουν ,n_,χνιi στη μιαρότητα. 

'Οταν επιβάλλοι1ι.ιε t-:να αυστηρό μοντέλο κπΑηι_JιSτητα:; στη 

ζonl μας, αυτό είναι ή πολύ άβολο 11 μας οδηγεί σε αντίφαση, αν το 
ακολουθήσουμε με συνέπεια, tl οδηγούμαστΕ οτην υποκρισία. Αυ
τ6 που αρνούμαστε. δεν εξαλείφεται κιόλας. Το υπ6λοιπο κομμciτι 

της ζωής μα; που δεν ταιριάζει επακριj)([)ς οτις αποδεκτές κα.τηγο

ρίες, εξακολουθι-:f νη υφίσταται και απαιτεί nτν πvοοοχή μας. Το 

οιiψα, ιiπως προσπαθ1iσαμr. να hε(ξουμε. ::ταρέχει το βασι.Χ<) οχτΙ

μα για κfί.Ηε Είδους συμβολισμό. Δεν υ::τ(ιuχπ κανένα σ-ι.εδόν είδος 
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μιαρότητας που να μην αναφέρεται Ι".άπως στο ι1ώμα. Και καθιίJς η 
ζωή βρίσκεται μέσα στο σώμα, αυτιS δεν μπορεί να απορριφΟεί 
ολοσχερι6ς. Και κα.Ηώς η ζωή ΠQέπει π6.ντα να επι[iεβαιιδνεται, οι 

πιο ολοκληρωμένες φιλοσοφίες, (}Jτως το θέτει ο W11liιιm James, 

οφείλουν να βρουν κάποιον έοχατο τρόπο κατάφασης αυτού που 

~:χουν απορρίψει: 

<(Λ ν παραδεχτούμε ότι το κακό αποτrλεί ουσιαστικό μέρος της ύπαρ
ξt\ς μας "Ι.αι κλειδί για την ερμηνεία της ζωής μας, επωμιζόμαστε μια 
δυσ""ι.ολία που ήταν ανέκαθεν επα.χθt\ς στις φιλοσοφίες της Ορησrι.είας. 
Ο θε·ίσμό:;:;, όποτε αποτέλεσε συιπηματι"Ι.)i φιλοσοφία του σύμπαντος. 
έδειξε απροθυμία να "ι.αταστήσει το Θf:ό οτιδήποτε λιγότερο από το 
Απόλυτο 'Ολu ... και δι.αφέρει. από το λα"ίκ6 θε"ίσμό ( φιλοσοφία) πραγ
ματικft. πλΟ11ραλισηκό. (6που) το σύμπαν συντίθεται απι) ::τολλές 
πρωτογενrίς α:ρχές. .. ο Βεό:;:; δεν ευΟύνεται απαραίτητα για την ύπαρ
ξη του κακσίi. Το ευαγγέλιο της υγιούς ιrι.έψης κλίνει σιιqχδς υπέρ αυ
τής της ;τλουραλιιrτιΧής 6ποψης. Ενώ ο μονι.ιmlς φιλUοοφος f~ρίσκεται 
λίγο πολύ αναγκασμένος να πει, ό:τ.ως ο Hegel, Uτι. καθετί υπαρκτό εί
ναι ορθολο;•ικό κιιι ότι το κακό, ωc; ιποι.χείο δω:λεκτι"Ι.ά απαραίτητο. 
πρέπει να συμπεριληφΟι::ί, να διατηρηΗεί, να επικυρωθεί και να rm_ι 
α.11οδοθεί μια λειτοορyία ιrτο τελικό σύιπημα της αλήΗειας, η υγιής 
σκέψη αρνείται νrt (J.."'tοδεχτεί "Ι.6τι η~τοιο. Το γ.ακU. ι.οχυρίζεται, είναι 
έντονα ηνορθολογικU και δεν πρέπει να σuμπεριληφθείt] να διωηρη
θεί ή να !ΞΠΙΚυρωΟεί. σε κανένα τrλικU ιτιJστημα αλήθειας. Εrναι ένα 
:ιτραγματιχό βδέλυγμα για τον Κύριο, ένα ξένο μη-πραγματιγ.ύ mοι
χι::ίο, ένα απιiΒλητο πm_ι πρfπει να απαλειφθεί και να απο!}ρι.φθεί. . 

μακριά ωτ6 το να συμπί;ττει ~ιf' το π!}ηγματι"Ι-ό, το ιδαι:τό είναι απλό 
τμ'iμα τmι, απωλαγμένο απιl Χάθε επαφ1ί μc αυηΊν την rιρρωστημένη 
χαηiΥτερη, περιπωμ.ατι"Ι.J] ι·1λη. 

EbUJ riχοιψε την ενδιαφέρουσα ιτι)~ληψη .. ύτι ι~::τ(ιρχουν στοιχεία 
του ιη;μπαντος, τα οποία ιπινδε6μενα με τα υπόλοιπα στοιχεία δεν ΟΙΙ
νιιπούν ένα ορΟολογικιS σιJνολΩ χαι τη οπuίη, από τ:ην οπτική γυινία 
οποωΙΙι)ήποτε συστήματος αυτά ιnινηπα!}τί:ζουν, δεν μπηρούν νη θεω-
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ρηθούν παρά μόνο ως άιτχ,ετα και τυχαία θα λCγαμε κάη σαν «ακα

Ηαρσι:ω>, σαν ύλη εκτός τό:του.» 

(: 129) 

Αυτό το υπέροχο απ()οπασμα μας καλεί να συγκρίνουμε τις φιλο

σοφίες που επιβεβαιώνουν την ακαθαρσία με τις φιλοσοφίες που 

την απορρίπτουν. Αν μια τέτοια mjγκριση μεταξύ πρωη)γονων πο· 

λιτισμών ήταν δυνατή. τι θα περιμέναμε να βροι!με; Σύμφωνα με 

το Norman Rιυwn (βλ. Κεφ. 8), η πρωτ6γονη μαγεία αποτελεί μια 

φυγή από την πραγματικ(Jτητα, 6πως οι νηπιακές σεξουαλικές φα

ντασιώσει;. Αν αυτ6 αληθεύει, τότε Οα πει_>ι.μέναμε την πλειοψη

φία των πρωτόγονων πολιτισμιδν να συντάσσονται με τη χριστιανι

κή επιστήμη, to μόνο πηρ<iδειγμα υγιούς σκέψη:; που περιέγραψε 

ο William .Jan1es. Αλλά, αντί μιας σvστηματικ1iς απόρριψη; της 

ακαθαρσίας, έχουμε τα εκπληκτικά παραδείγμα.τα ε:τιβεβαίωσης 

n1ς ακαθαρσίας Π<)L) :τεριγράψαμε σn]ν αρχrί αιJηη1 του ιιεφαλαί

ου. Σε Κ(iθε δεδομένο πολιτισμιJ, οι_Jισμένα είδη συμπεριφορci:; ή 

φυσικά φαινόμενα αναγνωι_Jfζονται ως εντελιό; εν6ντι.<ι πuος 6λες 

τις αρχές που διFπουν το σύμπαν. Υπάρχουν δι(iψορα είδη ανέφι

κτων ή α:νιδμαλων καταστάσεων, κα.κιδν μίξεων και βδελυγμ<iτων. 

Τα περισσότερα αντιμεηι)π(ζονται με διαφόρους f1αθμούς καταδί

κης και αποφυγής. Ξαφνικά, διαπιστι(Νουμr. 6τι ένα από τα πω 

αποτu6παια ή ανέφικτα στοιχεία απομονο)νεται και εντciσσετcιι <π 

ένα πολύ ιδιαίτερο η:λπουργικό πλαίσιο, γεγον<Jς που το διαιιρί

νει απιS 6λι-:; τις άλλες εμπειρίες. Το πλαίσιο εξασφαλίζει ότι οι 

κατηγορίες που στηρίζονηη απ6 τις πρακτικές αποφυγής ουδ6λως 

απειλσύνται '~l t-:πηρεάζονται. Στο εσωτεσι χ<) του τι::λετουργικού 

πλαωίο11, το βδέλυγμα αντιμετωπίζπαι τότε ως πη'(1] τεράστως 

δύναμης. Σύμφωνα με τους 6ρους του William .l<:ι.mcs, οι τελετουρ-
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γικι:-:ς αυτές μείξεις και ζυμιί)οεις μιαρών πραγμCιτων Αα μ,-τορού

σανναπαρέχουν τη βάση για μια «πιο ολοκληρωμένη θρησκr:ία». 

<<Πρ(ιγματι, ίσως να μην είναι δυνατή η θρησιοευτική uυμφιλrωση με 

την απόλυτη ολ<)τητα των πραγμάτων. Μ~·ρικά κακά υπηρετούν, 

όvτω;, ανώtεQες μορφές του καλού αλλ{ι (σως να υπάρχουν τόσο 

ακψιίες μορφές -ιοακού που δεν είναι δυνατόν να ενταχΟο(1ν σr. κανέ

να σύστημα του καλοι' και η μόνη :;τρακτι-ι.1] λύση απέναντι σε ένα τέ

τοιο ;-ο.ακl'ι είναι η σιω:;τηλή υποταγ1l ή η παράβλεψή του ... Α~λά .. 

αφού τα κακά γεγονότα είναι εξίσου γνήσια mοιχεία τηc; φύση; όπως 

-ι.αι τα καλίι, η φιλοσοφία θα πρέπει να υποt-Ι[σει ότι έχουν κίιποια Ω(!

ΟολογιΧ1) εξήγηση, και ότι, αφmJ η συστηματι;-ο.1i υγιt]ς (αισιόδοξη) 

σι.έψη δεν :παραχωρεί οποιαδήποτε θετική ή ενερΊό προσοχή mη λύ

πη, στον :πόνο και το θάνατο, ε(ναι τι'πικά λιγιSτερο ολοΥ.ληρωμέvη 

από τα συστήματα ;του προσπαθούν τυυλάχιιnον να συμπεριλάβουν 

αυτά τα στοιχεία mον ορίζοvτίι τους. ~πομένως.:, οι πιο ολοκληρωμέ

νες Ηρησ;-ο.είε; μοιάζουν να ε.ι:ναι cκείνες στις ο:;τοίες τα α:ταισιόδοξα 

σι:οιχεία εί-νu.ι περισσότερο ανεπτυγμ{νu. ... » 

(: 161). 

Εδιί) φαίνεται ότι έχουμε το σχεδίασμα ενός προΎρ<iμματος για τη 

συγκριτική μελέτη των Ορησκειιι)ν. Εάν οι ανΟρωπολόγοι πα:vαμε

λήηουν το χαθtlκον τους νη ταξινομήσουν τις φυλετικές θρησκείες, 

θα ζημι.ωΑtrύν οι ίδιοι. Βλέπουμε, <iμως, ότι δεν είναι εύκολη υπό

Οεση να καταλt)ξουμε στις κατάλληλες α.ι_Jχ{ς βάσει των οποίων Ηα 

μποι_Jt-:σουμε να προχωρήοσιιμε στη διάκριση μπιιξ·ί1 των <<aνολο

κλήρωτων και (ΗιJιιJδοξων» θρησκt-:ιciιν και των «ΠΙΟ ολ<):κληρωμέ

νων :και απαισιόδοξων Ηιιησκειι6ν>). Τίθενται. τεράστια προβλήμη

τα μι:-:Α<>δου. llροφανο)ς, :τιΗ-:πει να κατηγοριοποιψJυυμε με σχο

λαστικ11 επιμέλt-:ι.η tiλες τις: τελετουργfες αποφυγής χ{ιθε θιιηοκεί

ης χωρίς να αq:ηlσουμf: τί.τωτε ω{ έξω. Πέρα απι) αυτό, ποιους άλ-
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λους κανόνε; χρειιiζεται ο ιιντικειμενικ<>ς μελετητής για να δια

κuίνει τα διαφορετικά είδη θρησκείας σύμφωνα με τα γενικά αυτά 

κριτήρια; 

Η απιiντηοη είν<η 6τι η διαδικασία αυτή υπrρβαίνει εξ ολοκλ1i

ρου το πεδίο της αντικειμενικής μελέτης και αυτό '(Lα τεχνικούς 

λό'(ου;, επειδ-ή υπciρχει έλλειψη επιτ6πιας έιη-:υνας. Μάλιστα, όσο 

λιγότερη η επιτ<iπια έuευνα, τιJσο πιο εφικτι'i και το mηικριτικό ε'(

χείρημα. Η αιτία έγκειται στη φύση του ίδιου του υλικού. Όλες οι 

ζωντανές Ορησκείες είναι πολλιi πu<iγματα μαζί. Η επίαημη τελε

ηηφγία των δημ6σιων εκδηλcδσεων διδάσκει μια συγκεκριμένη 

δογματική θέση. Δεν υπάρχει λόγο;, t.Sμως, να υποΟέσουμε tSτι το 

~η]νυμά της συμφωνεί κατ' αν(iγκη με 6;τ:ι διδάσκεται στις ιδιωτι

κές η-:λετουρΊίες ή 6τι όλες οι δημόσιες τελετές ή οι ιδιωτικέςτελε

τουρ'(ίες είναι συνεπείς μεταξ·ύ τους. Δεν ι_ΙΠ(il_>χει εγγιJηοη ιJτι η 

τελετουργία χαριι:κτηιιίζεται απι) ομοιιηένεια και, ε(ιν δεν χαρα

κn1ρι-:ζεται} μόνο η υ::τοΥ..ειμενικιi διαίσθηση του παρατηρητή μπο

ρεί να μας πει αν το γενικιS ωτοτέλεοιΗι ε(ναι αισι6δοξο 1) απαι.

σιιSδοξο. Ο JΗ!Qατηρητής μπορεί να ακολουθήσει Υ..άποιου; κανό

νες για να καταλήξει στο συμπέρασμά του, μπορεί να αποφασίσει 

να καταγρciψει σε fnJo <Πήλες τις τελετουργίες κατάφασης και τις 

nλετουuγίες απόρριιμης του κακού, καταμετρώντας τη συχνότητα 

εμφάνισης και των διiο. 'ΙΙ πάλι μπορεί να τις αξιολογήσει αν<iλ<J

γα με τη ΟΠ(JtJδηι6ηΊτιt κάθε τελετής. Αλλά, όποιον κανόνα και αν 

εφαl_>μόοει, θα είναι οπωσδήποτε αυθαίρετοc;. Και τότε. δεν Οα 

έχει καλύιμει παρά τις επίσημες τελποιψγίες. Υπ<iρχουν ciλλr.; 

δοξασίες ποι, μπορεί να μην εκφράζονται τελετουργικά }ω.ι να 

ιπι.q;[ρουν γενικ(ι σύγχυση στο μ1Ίνυμα τwν τελετουρ'{ιιδν. Οι (:ί.V

θρωποι δεν αΥ..ούν απαιιωηΊτω:; τους <):-τοιους Υ.ήρυχιfς τους. Οι 

πραγμηη.κέ; πtΊπΗΗήση.ς που τους Υ..αθοδηγοι!ν μπορεί να είναι 
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χαροι,μενα αισιόδοξες και να απορρίπτουν την α.κα.Ηιψυία, και 

ας δείχνουν ταγμένοι. οε μια Ηρησκεία με ευγενείς aπαισιόδοξες 

αξιιδσεις. 

Αν έπρεπε να αποφασίσω σ)•.ετικά με το πού καταηiσσετα.ι ο 

πολιτισμός των Le]e στο σχήμα του William James, θα ερχόμουν σε 

αμηχανία. Είναι ένας λαός με πολύ έντονη επίγνω<nl τη; μιαρόηΊ

τας στο κοσμικ<) και το τελετουργικό επίπεδο. Οι mιvήθεις δω:χω

ρισμοί και κατηγοριοποιήσεις τ<rnς, εκφράζονται με ιδιαίτερη σα

φήνεια <Πον τριSπο που προσεγγίζουν η1 ζωική τροφή. Το μεγαλύ

τερο μέρος της κοσμολογίας τους και ένα μεγάλο μέρος της κοινω

νικ·ής ευταξίας αναπαρίσταται στις ζωικέ; καη1γορίες τους. Κά

ποια ζιί>π και (ψισμένα μέρη των ζώων αποτελούν τl_>οφιi κατάλλη

λη για τους άνδρες, ενιδ κ<iποια. άλλα είναι για τις γιηιαίκες, για τη 

πα:ιδιιi άλλα, και ά).J .. α πάλι '(ια τις έγκ11ες γυναίκες. Άλλα ζυ)α 11 μέ
ρη τους θεωρ<rι)vt(!L μη βρώσιμα. Με τον έναν ή τον ήλλοντψSπο, τα 

ζώα που απορρίπτονται ως Ηκητ<iλληλα. για ανθρώπινη ή γυναι.κείΗ 

καταν<iλωοη αποδεικνύονται αμφίσημα σύμφωνα με το ταξινομικό 

τους σύστημα. Βιiοει του ταξινομικού συστήματος των ζιίJων, υπάρ

χει διαχωρισμός ανάμεσα cπα νυχτ6βια και τα ημερόβια ζώα, στα 

ζcδα που ζουν ψηλιi (πουλιά, σκίουροι και μαϊμούδες) απιS τα ζcδα 

που ζουν χαμηλCι, δηλαδή τα υδρ(iβια και επίγεια ζιδα. Τα ζ<δη των 

<>ποίων η σι1μπεριφορά θεωρείται <)ιφιψούμενη, αντιμετωπίζονται 

ως ανωμαλίες "ι-t<iποιας μορφής και διαγράφονται απ() το διαιτολό

γιο κάποιων. Για παράδειγμα. <>ι ιπτciμενοι σκίουροι δεν είναι οιJτε 

πουλιλi ούτε ζώα και έτσι αποφΕύγονται ως η_ΗJψή από τους σιδφρο

νες εvιiλι.κες. Τα πωδι(i κα.μι(i φορά μ.·τωρούν να τους ψiνε. 'Ομω::::, 

καμία γυναίκα άξια του ον6μητ6ς της δεν τους τρώει, ενιδ οι άνδρΕς 

θα τους χιyψημοποιψ-Jουν ως τροψ1i μόνο Κ(iτω απιS το φάσμα της 

πείνας. Δεν υπ6ρχ<η1ν χυο(ί>οεις γι' αυn]ντη συμ.η:εριφιψ(i. 
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Οι κυριότεροι διαχωρισμοί τους μ.-rτορούν να σχημητοποιηθούν 

σε δ1)ο ομόκεντρους Υ.·ύκλους. Ο κ1JJ.Ι.λος της ανθι_>ώπινης κοινωνίας 

ουμπεριλαμβ<iνει τους άνδvε:; ως κυνηγού; και μάντεις, τις γυνηί

·..ιες κιι.ι τα παιδι(ι, :κο:Οώς επίιn1;, κατ' ανωμαλία, τα ζι6α που ζουν 

στην ανθρ<JJπινη κοινωνία. Αυτά τα μη-ανΟρώπινα μέλη της κοινό

τητας, είναι είτε τα εξημερωμένα ζώα, σκυλιά και κότες, ·ή τα ανε

πιθύμητα παρCωιτα, αρουραίοι και σαύρες. ΙΞ.ίναι αδιαν6ητο να 

καταναλ<iΊοει κανείς σκ{,λΩ, αρουραί<J ή σαύρα. TtJ κρέας που τρώ

γεται από τm~; ανUρώπους πρέπει να εfναι κυνήγι φερμένο από 

την άγvια. φύση, σκοτωμένο από τα βέλη και τι; παγίδες των κυνη

γών. Τα κοτ<Sπουλα θέτουν ένα θέμα καζου·ίmικΊiς, το οποίο οι 

I..e!c λύνουν θεω[Jcδντας ανάρμοστη την "ιω.τα.νάλωσή τους α:;τό τις 

γυναίκες, αν και το κρέιις τους c:πι.τρέπεται και θεωρείται μciλιστα 

θρεπτικό για τους άνδρες. Τα κατσίκια που εισήχθηουν πρόσφατη 

τα εκτρέφουν για ανταλλαγή με <iλλες φυλές και δεν τα τ{_)cδνε. 

Αν αυτές οι λεπτολογίες και διακρίσεις τηvούνταν με σιJνέ

:τεια, Οα έκαναν τον πολιτιομ6 τους να φαίνεται πω:; απορρίπτει. 

την ακαΟαρσία. Λυτ6 που μετράει, ιiμως~ είναι c.tυτό που ΠQc.ιγματι

κά συμβαίνει. Στο μεγαλιJτερο μέρος τους οι επίσημες τελετουρ

γίες τους στηρι'ζονται στη διάχι;ιιση μεταξύ κc.ι.τηγορι.c!Ν ι")πως: άν

θρω:τος. ζώο, αρσrνι.κ(), Οηλυκό. νfος. γέρος. κ.ο.κ. Ωσrόσο, περι

λαμβάνουν μια σειρCι λατρευτικcδν τελετών όπου επιτρέπεται 

στους μυημένους να φάνε αυτ6 που κανονι.χιi είναι επικ(νδυνο και 

απαγορευμένο, όπως ηαρκοq:;άγα ζcί:ιι.ι, στήθος απι) κυν~iγι και νε

αρci ζώα. Στην περίπτωση πιο εσωτερικciΊν λατρευτιχιδν τελετcδν, 

ένα τεvατόμορφο-υβρίδιο. που οτην κοσμική ζωή θα περ!μενε κα

νείς να προχαλεί αποτροπιασμό, τριίJγεται με ευλciβεια α:;τό τοι'ς 

μυημένους και θc:ωρείται ως η πιο ισχυρή πηγtl γονιμότητας. Εδιδ, 

βλέπει χανεί; ότι, για να συνιχ(σουμε τη μεταφορά της κηπευτι-
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κής, πρ6κειται για μια θρησκεία «ανα"...ιύκλωσης» (ι5πως mη\' κη

πευτική ανακυκλώνονται τα υλικci για την κατασκευή του φυτοχιl)

ματος). ~Ο,τι απορρί.-τtτεται, φυτεύεται ξανά στη γη για να α.νανεω

Οεί η ζωΊi. 

Οι δύο κ6ομοι, ο χόομος των ανΟρώ;των και ο κόσμος των ζιδ

ων, κάθε άΛλο παριi ανεξάιιτητοι είναι. Οι Lele πιστεύουν ι)τι τα 

περισσότεuα ζιδα υπciρχουν ω; λεία για τους κυνηγο-ί,ς. Κάποια 

ζώα, όπως αυτci που ζουν σε λαγιηJμια ή τα νυχτόβια ή εκείνα που 

αγαπούν το νερό, είναι ζο)α-πνεύματα και έχουν μια ιδιαίτερη σχέ

ση με τους μη ζωικούς κατοίκους του κόσμ(ηJ tων ζώων. δηλαδή τα 

πνεύματα. Οι <iνΟρωποι βασίζονται. στα πνεύματα για ευημερία, 

γονιμότητα και θεραπεία. Το κανονικ6 είναι ο άνΑuωπος να βγαί

νει έξω (στη φ·ύση) και να παίρνει ό,τι χρειάζεται απ() τη ζωική 

σφαίρc.ι. Τα ζιδα και τα πνε{ψατα απ() την άλλη είναι συνεσταλμέ

να απέναντι στον <iνΗρω:;το κιη δεν παvοuσιάζονται αυθόρμητα 

στον ανθριδπι.νο κόσμο. Οι άνδρες ως κυνηγοί και μ{ιντεις εκμε

ταλλεύονται και τις δύο όψεις αυτού του άλλου κι)σμου, και για την 

παροχή }Ι.[Η·:ατος και για την π<φοχή φαuμciκων. Οι γι,ναίκες. ως 

αδύναμες και εΙJάλωτες, είναι αυτές που χρει(ιζονtαι ιδιαίτερα την 

ανδρι·...ιή δρcim1 στον άλλο κόσμο. Οι γυνηίκες ωτοφεύγουν τη ζώα

πνεύματα και δεν τρcδνε το κρέας του::;. Οι γυναίκες δεν είναι ποτέ 

}Ι.υνηγοί και γίνονται μάντισσες μι)νο όταν ΎΕννιούνται. ως τέτοιες 

ή όταν γεννούν δίδυμα. Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης των δύο 

κ6ομων, ο ριJλος τους είναι παθητιΎ..ός, αν και χρειάζονται ιδιαίη;

ρα η1 j-Ίοι]Οεια των πνευμάτων. αφού είναι επιuvεπείς στη στειρό

τητα ιl. αν tηJλλάβουν, είναι επφρεπείς στην αποβολτJ χαι τα πνεύ

ματα μπορούν να παράσχουν θεραπεία. 

Πέρc.ι από αυτiιν την κανονιχ1l σγ}ση της ανδρικής ιπίΟεσης 

και της ανδυιχ.ής τε λπουργίας για. λογαριασμό των γυναικών και 
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των παιδιών, υπάρχουν δύο διαμεσολαβητικές γέφυρες μεταξύ 

των ανΗρώπων και της fiγι._Jια:ς φύσης. Η μία οδηγεί στο κακό και η 

άλλη στο καλ6. Η επικίνδυνη γέφυρα ανοίγει με την κακόβουλη 

αλλαγή παράταξης των ανθριδπων που γίνονται μάγοι: στρέφουν 

την πλ<.iτη στους δικούς τους και τρέχουν μαζί μF. τα κυνηγημένα 

ζώα, πολεμούν τους κυνηγού;. εργ(ι:ζονται εναντίον των μ6.ντεων 

για να επιφέρουν θfiνατο και όχι θεραπείιι.. Έχουν περάσει οτη 

ζωική σφαίρα έχοντας εξαναγκάσει κάποια ζό)α να περάσουν απ6 

τη ζωική_. στην ανΗuι6πινη σφαίρα. Πι_>ι)κειται για τα γνωιπ<i σαρ

κοβ6ρα που αρπάζουν κ6τες από το χωρι6 τ.ων α:νΟρώπων και επι

τελούν το μαγγανευτικό τους έιryο. 

Ο άλλος αμφίοημος τρόπος ύπαρξης ι-:χει να κάνει με τη γονι

μιJτητα. !Ξίναι στη φύση του ανΟρώπου να αναπαράγεται με π6νο 

και κίνδυνο και κανονικά γεννιέται ένας σε κάθε γέννα. ΑντίΟετα, 

θεωρείται ότι τα ζ!ί><:t έχουν φυσική γονιμιJτητα· αναπαρ(ιγοντιι.ι 

χωρίς πιSνο tl κίνδυνο ·..ιαι το κανονικό είναι να γεννιούνται δύο
δύο ή περισσιJτει_>α. Όταν ένα ανθριίΊπινο ζευγάρι κάνει bίδυμα ή 

τρίδυμα, καταφέρνει <ηJσιαστικά να υπερβεί τα ψυσιολογικά αν

θρώπινη <iρια. Υπό μια έννοι.α θεωρείται ανιδμαλο, αλλά με τον 

πλέον ευοίωνο τρ6πο. "Η. χουν την αντι<ποιχία του::; στο ζωικι) κιS

ομο, το καλό τέρας πιn' λιι.τρεύουν επίσημα οι Lele, Ίνωστό ως 

παγγολίνος ή λεπιδωτός μυρμηγκοψά'(ο::;. 11 ύπαρξή του έρχεται 

σε αντίφαση με τις πιο σαφείς ζωικές κατηγορίες. Είναι λεπιδωτό 

σαν ψάρι υJ,λά σκαρφαλf!Jνει και στα δέντρα. Μοι<iζει περισσότε

ρο με σαύQf~ που γεννάει αυγά πα(Ηi με Οηλαστικό, ωστ6οο Οηλά

ζει τα μικρά του. Και., το πιο σημαντικιJ απ' <Jλα, αντίθετα με τα {ιλ

λα μικuιJσωμα θηλαστικά, είναι μονότοκο. Αντί να το βάλει στα 

πόδια 11 να r.:;τ;ιτF.θεί, κουλουριάζεται και περιμένει να πε[Ιιiσει ο 
κυνηγός. Οι γονείς των ανθvώπινων διδύμων και ο δασόβιος παγ-
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'{Ολίνος χρησιμοποιοιiνται τελετουuγικfi ως πηγή γ<wιμότητα:ς. Αντί 

να πvοκαλεί αποτροπιασμό και να θεωρείται μέγιστη ανωμαλία. ο 

παγ'{ολίνος τρώγεται οε μιιι επίmιμη ιεροτελεστία από τους μυη

μένους, οι οποίοι καθίστανται μ' αυτ6ν τον τu<Jπο ικανοί να μετα

βιβάσιn'ν γιJνψι'iτητα στο είδος τους. 

Η μυστηριιδδης αυτή διαμεσολιiβηση της ζωικ·ής σφαίρας θυμί

ζει τους πολλού::; και σαγηνευτικούς διαμεσολα()ηη~ς που περιγρ(ί

φι'ι ο Eliadc <ΠοΣαμυ.νιαμύ. Στις περιγραφές τους για τη συμπι-:uι

φορά του παγγολίνου και στις στωπιςτους καηi τη λατρεία του, οι 

Lclc λένε πράγματα που θυμίζουν με αλλόκοτο τριJπο αποσπιi

σματα της Παλαιciς ΔιαΘήκης, ιSπως ερμηνεύονται στη χριστιανική 

παράδοση. Όπως το κριάρι του Αβροχiμ οτο Ηιiμνο ή ο Χριστός, ο 

πηγγολίνος Βεωρείται εκούσιο θύμα. Δεν το συλλαμβάνουν αλλ6. 

έρχεται από μόνο του στο χωl'ι<'i. Είναι ένο: βασιλικό θύμα: το χω

uιι) συμπεριφέρεται στο άψυχο σιδμα του 6πω; θα ουμπεριφερό

ταν σε έναν εν ζωή φιJλαρχο με τον οφειλόμενο σεβασμι) σ' έναν 

αρχηγό, διαφορετικά εκτίθεται (Jf. μια μελλοντική καταστροφή. 

Ειiν οι τελετουργίες για τον παγγολίνο εκτελrστιηlν πι.οt(i, τ6τε οι 

γυναίκες θα συλλ!iβ(ηJν και τα ζιδα Οα πέσουν μέσα στις παγίδες 

των κυνηγών και πάνω mα βέλη του;. Τη μυοτrίρια του -:rαγγολί

νου ε(ναι Ηλιμμένα μυστήρια: 

<<Τιόρα θα μπω στ.ον οίκο των συμφορu)ν», τραγουδούν καθώς 

οι μυημένοι περιφέρουν το κουφάρι του οτο χωριΑ Κανένα άλλο 

λατρευη:..ιιJ !iομα δεν ιiχουσα για τον παγγολίνο, πέρα α;τ6 αυη)ν 

το συναρπαστικ6 στίχο. Η λαηyε ία ιtυτή έχει προφανιδς :;τάρα πολ

λfς διαφορετικές σημασίες. Θα περιοριστώ εδfδ (ΠΟ οχολιασμΟ 

δύο πλευψι')ν: η μία είνηι ο τρόπος που επιτυγχάνεται η ένωιn1 των 

α.ντιΟέτων που αποτελεί πηγή δύναμης γι.ι:ι το χαλιS· η άλλη είναι η 

φαινομF.νι.κιi ε;.ωύσια πορεία του ζcδου προ; το θ(ιναη5 του. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο εξ1iγησα το λ6γο για τον οποίο χρειάζο

μαι μια ευl_)ίrη:vη προσέγγιση της θρησκείας πρω-:ειμένου να κα

τανοήσω τη μιαρότητα. Ο οl_)ιομιiς της Ορησκείας ως πίστη; σε 

πνευματικά όντα είναι πολύ στενός και Κ1'Qiως, είναι αδύνατον να 

αναλύσουμε το θέμα που μας απασχολεί σ' αυτό το κεφάλαιο έξω 

από τη σκοπιά της κοινής ανθρώπινης π<φ6ρμηση; να ενι6σει το 

σιJνολο της εμπειρίας του και να υπερβεί τις δι.ακρίοεις και τους 

διαχωρισμούς ~ιέοα ηπιi πράξεις εξιλέωσης. Ο δραματικ6ς συν

δυασμός των αντιθέτων είναι ένα ικανοποιητικό ψυχολογικά θέμα 

που πuοοψέρει ένα ευρύ πεδίο -ιια ερμηνείες σε διάφορο: επίJtεδα. 

Ταυτόχρονα, όμως, κάθε η:λετουργία που εκφράζει την ευτυχ-ri ένω

ση των αντι.Οέτων αποτελεί, επίσης, ένα πρ6οφορο μέσο για θρη

σκευτικ<i θι:-:ματα. Η λατρεία του παγγολίνου των Lele. εlναι μιiνο 

ένα από τα πολλά παραδι::ίγματα λατρείας που μπορούν να ανα

φεvΗοιJν, ιiπου οι μυημένοι καλούνται να στραφοι~ν και να αναμε

τρηθούν με τι.ς κητηγ<ψίε:; πάνω στις οποίες έχει κτιστι::ί ολ(Jκλη

ρος ο πολιτισμός που τους ;ι;εριβ<iλλει και να. τις αναγνωρίσουν ως 

αυτ6 JΗΗΙ είναι, ως πλασματικά, δηλαδή δημιουuγημι:-:να. <.ι..πι) αν

θριι)πους, αυθαίρετα. κητηοκευ(.ι..σματα. Στην καθημερινή τους ζωή 

αλλά και στις τελετουργίες τους, οι Lele ασχολούνται με τη μορφή. 

Λκαηi:;ταυοτα flt-:τουν σε εψαρμογtl τις διακρίσεις χ(ιρη στις οποίες 

υπάρχει η κοινωνία και το πολιτισμικό τους περιβάλλον και με με~ 

Οοδικό τρόπο τιμωρούν ή αποδίδουν κακοτυχία οτι:; παραβιάσεις 

των καν6ν<ι>ν <ιποφυγή:;. Το βάρος των κανόνων μπορεί να μην ι:-:ί

ναι καταπιεστικό. Αλλά μέσω των κα.ν6νων αυτών προσπαθούν 

συνπhηηi να ανταποκριθούν στην ιδέα ότι τα πλάσμαη.t τοι1 ουρα

νού rίναι διαφορπ:ι:ιηlς φιJοεως από τα πλάσματα του εbάφους, 

έ1σι που θεωρείται επικίνδυνο γι.α μω f-'γΥ.ιJο γιJνα.ίχα να φάει τα 

τελειιπι:fα και ΗιιεπτιΥΔ να φάει τα πριότα και ούτω καθεξής. Κα-
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Η<ίJς ετ<ημ<iζ<>νt<.tι να φ(iνε, επιτελ<>ύν με OQ(.tτ() τvιiπ<> τις χεντvικές 

διακρίσεις της κοσμολογίας τους, όπως αχριβό)ς οι αρχαίοι Ισραη

λίτες επιτελούσαν τη λειτουργία της ιερότητας. 

Στη συνέχεια.. έρχεται η εσωτερι.κή λατρεία ολ6κληρης της τε

λετουργικής ζωής των Lele, όπου οι μυημένοι στη λατρεία του παγ

γολίνου, ιtδι(iβλητοι ιπους χινδliνους που Ηιt ήταν μοιραίοι για 

έναν αμ1.Jητο, πλησιάζουν, πιάνουν, σκιrτ<i>νουν "~αι τvιδνε το ζ<JJO 

που με την ύπαρξtl του συνδυάζει όλα τα στοιχεία εκείνα που ο πο

λιτιιψ6ς τ<>υς κι_Jat<i χ<J>ρι<π6 .. Αν μποQούσαν να επιλέξουν από τις 

φιλοσοφίες μας την πλησιέστερη στις mιγμές αυτής της τελετουρ

γίας, οι μυημένοι της λατρείας του παγγολίνου θα ήταν οι πρωτό

γονοι υππρξιστ{ς. Μέοη απ<) το μυ<πή(Ιιο αυτής της τελετής, α:Υα

γνωρίζουν κάτι από την τυχαία και συμβατικ1i φύση των κατηγο

ρι1i>ν, βιiσει των οποίων διαμορψcδνεται η εμπειρία τους . .bάν απέ

κλειαν σιιιrτηματικ<i χιiθε αμφισημία, θη δεομπJονταν οτη δι<i:;.φι

ση ιδεατού και πραγματικότητας. Αντιθέτως, δεν αποφεύγουν n1ν 

αμφι<Jημί<ι, <ιλλ<i ανημΕtρ<ί>ντα:ι μ' αυτήν μ' έναν ακραίο και επικε

ντρωμένο τρόπο. Τολμούν να αρπάξουν τον παγγολίνο και νη τον 

χρησιμοποι1]σουν τελετουργικά ι0"1ζυριζόμενοι ότι η τελετή αυτή 
έχει τη μεγαλύτερη δ1"iναμη απ' 6λε; τι.ς ιiλλε;. 'Ε τ< η, η λαη_>εί<ι του 

:ταγγολίνου μπορεί να εμπνεύσει ένα βαθύ στοχασμό πάνω ιπη 

φύση τη; καΟαρότητας και τη; ρυπαρότητφ:; και πάνω στα όρια της 

ανθρώ;ι;ινης ύ:τα.ρξης. 

Ο παγγολίνος δεν υπερβαίνει μόνο τις διακρίσεις του σύμπα

ντος. Η ενειιγητική του δύναμη απελευΟερώνεται με το Οάνατό του 

που φαίνcται να είναι οικιοθελιiς. Λ ν η θρησκεία τους ήτηΥ μ6νο 

ένα πράγμα, θα μπορούσαμε με βάση όσα είπαμε παραπάνω να 

την κατατciξιη ιμε μπηξlJ των Ηιιηα-tπ<δν που καταψάσχουν την 

ακαθαρσία· οπότε θα αναμέναμε να αντιμετωπίζουν τι.ς ι.nψ.φ<ψ{ς 
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καρτερικά και το θάνατο ως (.ιψορμή για παρηγιψητικές τελετουρ

γίες εξι.λι-:ιιΗJΎjς και ανανέωσης. Οι μεταφυσικές, όμως, 61'\'(Jι.ες που 

φαίνονται να ταιριιiζουν Οαυμάσια στο ξΕχωρισtό τελετουργικ6 

πλαίσιο της λατρείας του πηγγολίνου, δεν χρησιμε1Jουν όταν πε

θαίνει ένα μc:λοςτη; οικογένειας. Τότε οι Lcle απορρί;ττουνtΕλcί

ως το θάνατο που έχει επέλθει. 

Συχνά λέγεται ότι στη μιη ή στην άλλη αφρι κανι.κή ψυλή δεν 

αναγνωρίζουν τη δυνατόn1τα του φυσικού Οανάτου. Οι l.,elc δεν 

είναι ανόητοι. ΓνωιΗ-:ζουν πολύ καλά ότι η ζωή πρέπει κάποτε να 

τελει.ιiιοει. Αν τα πράγματα ακολουθούσαν tll φυσιολογική τους 

πορεία, θα (::τι:ιεπc· t)λοι να εξαντλούν τη φυσιολογική διάρκεια 

ζωt]ς και να βυθίζονται ll(J"f(i ο:πιS το γήρας στον τΛφο. 'Οταν συμ

βαίνr.ι. αυτ6, χαίρονται, '{ι.ατί ένα; τFτοιο:; ηλικιωμένο; (ινι)[Ιης ή 

ηλιχιωμένη γυναίκη c:χουν Οριαμβεύσει. πιiνω οε ιSλες τις δυσκο

λίες που βρέθηκαν στο δψ)μο τους και ολοκληρι!Jθηκι:ιν. Αλλά αυ

τό συμβαι:νΕι. σπάνια. Οι περισσότεροι. σιJμφωνα με τους 1.,elc, π{

φτουν θύματα της κακοποιού μαγείας πολύ ::τριν φτιiσουν στο στό

χο τους. Και σύμφωνα με τους l'λ.~Jc. η κακοποιός μαγεία δεν ανti

χει στη φυση:ή ηiξη πραγμάτων. Η χηκο:τοιός μαγεία ήρθε ι.πον 

κόσμο εκ των υστέρων, ι.ιποη:λεί χάτι σαν ατύχημα της δημιουρ

γίας. Απ' αυτή την άποψη ο πολιτισμό; τους αποτελεί ένα "ι<.αλ6 πα

ρ6δειγμα n1ς «υγιοι)ς σχέψης>> που περι.έΊι:ιιιψε ο Wίlliaω Jan1cs. 

Σύμφωνα με του; l.elc. τ(J χιι.Ύ..ό δεν πρέπει να συμπεQιλαμβάνεται 

στο γενtΥ.() σύστημα του κόσμσυ, αλλιi νι:ι εξαλείφεται χωρίς κανέ

να συμβιβασμό. {)λα τα κακά :;τροκαλούντιη ηπ6 την κακοποι.ι) 

μιΓιεία. '12χουν μια ξει<.{iθιφη ειχ6να '(ια το :ηδς θα ιlταν η :;τραγ

ματικ6τητα χαψίς κακοποιό μαγεία. και. προσπαθοι'ν διαρκιδς ν(.ι 

:;τραγματιδσουν αυτή την εικ6να εξολοθρεύοντας η ης μCι'(ου-;. 

Μιιι ισχυριl χιλιαστική τ(iοη δωφαίνεται στον τρ6πο οκέ-ψης 
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των λαών, των οποίων η μεταφυσική ωτοπέμ.-ττ.ει το κακό από τον 

κόσμο της πραγματικότητας. Αυτή η χιλιαστική τciοη στους Lcle 

εκφράζεται περίτρανα (ftις περιοδικές λατρείες εναντίον της κα

κοποισύ (μαύρης) μα·ιείας. 'Οταν εμφανίζεται μια νέα λατρεία, 

καταστρέφει προσωρινά όλ.ο το μηχανισμό της παραδοσιακής 

τους θρησκείας. 'ΙΌ ε::τεξεργασμένο σύστημα των ανωμαλιών που 

απορρίπτονται και αξιώνονται από τις λατρευτικέ; τελετές αντι

καθίσταται τακτική από την τελευταία λατρεία χατιi της μαι~'(Jης 

κακοποιού μαγεία::; που δεν είναι τί.ποτε λιγότεψ1 από μια απόπει

ρα να εωαχθεί η χιλιετία εδιί) και τώρα. (βλ. Douglas, στο Middle

ton και Wlntcr). 
'Εχουμε νcι. Κ(iνουμr., επομένως, με δύο τ{ωεις στη θρησκεία 

των L::.lc: μία έτοιμη να σκίσει 6λα τα πέπλα που επιβάλλονται από 

τις σναΊκα.ωτητες; της σκέψης και να αντι."ι<.ρύσει την Π(Η:ιγματικ{l

τητα κι.ιτάμα.τα· και μία που αρνείτω την αναγκαιότητα, αρνείται 

τη Uέ{n] το" π.ι>νου, ακόμη χαι. του θανάτου, στην ::τραγματικότητα. 

Επομένως, το πρόβλημα που έθεσε ο Willian1 .James μετατρέπεται 

στο rρ(ίJτημα σχετιχά με το πι>ια από τις δ-ί1ο τ{ωεις υπερισχ,Jει. 

Uάν η Αι~ ση που κατέχει η λατρεία του παγ"fολίνου (rtηv κοσμο

θεοψία τους είνηι αυτή που περιέγραψα, θαπει_Jίμενε χανείς να εί

ναι ελαφι_J(.δς οργιαστική, σην μια προσωρινή καταστροφή της 

απολλάwιας μορφψ:. Ίυω:::;, στις ι:ιπαρχές της, η γιορτή της μέθεξης 

να είχε έναν πιο διονυσια.κcJ τόνο. Ωοτ6σο, δr.ν υπάρχει τίποτα το 

ι.ινεξέλεγχτο στις τελετές των Lcle. Δε χQησιμοποισύν τοξικές ου

σίες ή χορσύς ή ύπνωση οί~tε κCιποιο από τι:; τεχνικές για τη χαλιi

ρωση του συνει~ητσύ ελέγχο ι' του σ(\η.ιο..τος. Ακ6μη και ο μοναδι.

χ6ς μάντης, που υ::τοτ!Ηεται ότι φτάνει σε ι-:κστα'nl κηι ε;τιγ,οινωνεί 

άμεοα με τα πνε·ίlματα του δάσους τραγουδ(ίJντας τους 6λη νί1χτα. 

όταν τον επισκέπτονται, τραγοι,δCι με νηφάλιο, αυστηρό ύφο;. Οι 
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ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΛ ΚΛΙ ΚΤΝΛΥΝΩΣ 

άνθρωποι. αυτοί ενδιαφέρονται τι:ολύ περισσότερο γι' αυτι) πιnJ 

μπορεί να τους προσφέρει η θρηοχεί,ο: τους σε τομείς όπως η γονι

μ6τητα, οι Οεραπείες και η επιτυχία σtο κυνήγι παρά για την τελει

οποίηση του ανθριόπου και την επίη:υξη Ορησκευτικ1Ίς μέθεξης μ[ 

την πιο ολοκληρωμένη έννοια. Οι περισο6πρες τελετουργίες τους 

είναι πραγμητικ<i μαγικές τελετουργίες που τελούνται για μια συ

γκεκριμένη θεραπεία ή ηλιηJνται την :παραμονιl ενός συ'tκεκριμέ

νου χυνηγιού και αποσκοπούν σε μια ιiμεηη χιιι. χειροπιαστή επι

τυχία. Τις Πε(ΙLΟΟι)τερε:; φορές, οι μάντεις των Lele θυμίζουν τον 

Αλαντίν που τρίβει το μαγικ6 λυχν<iuι του και περιμένει να γίνουν 

Οαύματα. 2:τη λατρευτική αυηi παράδοση μ6νο οι η:λπές μύηση:; 

παραπέμπιηJν ιr' ένα ιiλλο επίπεδο Ορησκευτικι)ς Fνόρασης. Αλλci 

η διδασκαλία των τελετc.δν αυτιδν επισκι((ζπαι απιi την :χαΟιασμέ

νη ενι:ωχιiληση των ανΟρώ:.των με τη μαύρη (κακοποι6) μαγεία χιη 

αντιμα'?εfα. Σοβηριi πολιτιχιi και προσωπικά ζητήματα εξαρτιδ

νται από την έκβαση κάθε κατηγορίας για μι_.ι:{'[Ιη μαγεία. Οι τελε

τοιψγίες που ΚΕQδίζοι'ν το ενδιαφέρον του κοινού είναι αυτές που 

εντοπίζουν ή απαλλάσσσυν μιiγους, που προστατεύουν από τη 

δράση των μάγων tl αποκαθιστούν τη ζημία πιn! έχουν πuοκαλέ

σι:::ι .. 'Εντονες κοινωνικές πιέσει:; αναγκάζουν τους; ανθρο)πους να 

κατηγορούν τη μαύρη μαγεία για κ<iθε Α<iνιι.τιJ. Επομένως, ό.τι και 

αν υποστηρίζει η επίσημη θρησκεία τους για τη φύοη -r:ου σι)μπο.

ν-r:ος και. τη θέιτη τσυ χιiους, για τον πόνο χα ι Π]ν αποσύνθεση, στην 

πρα'{ματικότητα οι Lele στρέφονται. χοι.νωνι.κιi σε μια διιιφορετι

κti <iποψη. Σύμφωνα με αυη]ν, το κακό βρίσχεται εκτι)ς του ομα

λού σχήματος των πραγμιiτων· δεν ιtποτελεί μέρος η]ς πραγματι

κότητας. 'Ετσι, οι Lele μοιάζουν να φορούν το rλεγχ6μt-:νο χαμό

γιο λ ο των XV ι.< πι.ανιJιν ι: πι.οτη μιiνων. Α ν τους κατατάξουμε, 6χι σύ μ

φωνα με τις λατρευτικές -r:rλrτ(ς τοΊΙς αλλ<i, σι:ψψωνα με τις δοξα-
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σίες που περιοδικά τις ανατρέπουν, μοι.<iζουννα ανήκουν πραγμα

ηκιi στην κατηγορία η1ς υγιούς σκέψης που απορρίπτει το ακιi

θαρτο, ανεπηρέαιπη απ() το δίδαγμα του ευγενούς παγγολίνου. 

Θα 1]ταν άδικο να θεωρήσουμε τους T,clc παυιiδειγμα ενιS:; λα

ού ποι1 πuι>ιr;ταftεί νιt. αποφύγει το όλο ζtiτημα του θανάτου. Ανα

φέρω την περίπτωmί τους κυρία-ι; για να δείξωπιSσο δύσ-.. ωλη είναι 

η αξιολόγηm] των πολιτισμικιδν στάσεων απ{ναντι ο' αυηi τα ζητή

ματα. ΈμαΗο: πολι:, λίγα για τα εσωτερικά τους δόγματα καθιίJς 

αποτελούσαν προσεκη.κά φυλαγμένα μυοτικά των αρσενικών με

λ<Jιν της λατρείας. Αυτός ο εσωτερικισμός είναι απι'i μ6νος του ση

μαντικός. Η θιιηοκπηι.κή μυστικότητα των Lele έρχεται σr σαφ~i 

αντίθεm1 με τους πολύ πω ανοι.χτοι)ς κανι)νες εισιSδου και δημο

οι6τητας των λα:τtJευτιχοJν τελετιιJν t(Vν Ndembn, που ζουν οτα νο

τιοανατολικά των Ι ,clc. Στις π~φιπτιί>Οεις :;του οι ιερείς, για διάφο

ρου; κοινωνικού::; λόγους, κρατούν μυmι.κιi τα δι)γματιi τους, οι 

rσφαλμc:νες ι.ι.ναιμορές των αν0ρωπολ6'{ων είναι το μικρι'iτερο κα

κό που μπορεί να ακολουθήσει.. 'Οταν το Οt]ηιτχ.ευτικό δόγμα γίνε

ται ευρύτερα γνωστό, ο φόβος της μαύρης μαγεία; είναι λιγ6τερο 

πιθανι'i να επι.οκιιiοει το Ορησκευτικό δόγμα. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι για τους Τ .clc οι. πειιισσ()τερες από τις 

οκ{ψπ:; που προκαλεί ο θάνατος είναι σκf·ψr:ις εκδίκησης. Κ(iΟε 

σι~γκεχριμένος θ'iνατος αvημετwπίζεται ως μη αναγκαίος, ως 

προ'ίόν ενός ποτωτοι) εγκλήματος εκ μf\_ΗJυς μιιις διεφΟαρμένης 

ηντι,κοι.νωνι}Ι.1ίς ανΟρcδπινης ύπαρξης. ~Οπως ακριβυΊς ο πιψήνιt.ς 

κάθε μιαροιi συμβολισμοιi είνιη το Ο'<δμα, το -τελικό πρόΒλημα στο 

οπuίο οδηγεί η :;τροοπτική της μίανσης rίνω η ιιποσι1νΑεοη του σώ

ματος. Ο θ<iνατος ηποτελεί πρόκληση για κάθε μεταcρυσικ6 ιηl<πη

μα αλλά δεν είναι απαρα(-r:ητο η Π(_)ι)κληση να απαντάται κατά 

π(_)6σωπο. Αυτό που προτείνω είναι ότι, αντιμπωπίζοντα; τον κά-
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θε θάνατο ως αποτέλεσμα μιας ατομιΧής πράξης εξαπ(:ιτησης και 

αν0ρι6πινης κακίας, οι Lelc αποφεύγουν τι; μεταφυσικές του συ

νέπειες. Η λατρεία του ΠαΥΎολίνου υποδηλώνει. ι~ναν προβληματι

σμό πάνω στην ανεπάρκεια των κατηγιψι(δν της ανθριi)πινης σκέ

ψης αλλά μόνο λίγοι καλούν-r:αι να συμμετιiοχουν σ' αυτ6ν τον 

προ[)ληματισμό, ο οποίο; επίσης δεν σονδέεται ρηηi με την εμπει

ρία του θανάτου. 

Ίσως φαίνετιη ιiτι έδωσα υπερβολική σημασία στη λατρεία του 

παγγολίνουτων Lele. Στους Lele δεν υπάρχουν βιβλία θεολογίας 11 

φιλοσοφίας που να καταγρfiφουν το νόημα τη; λατρείας α.υτtΊς. Δε 

μου εξέφρασαν με λιiγια τις μεταφυσικές συνέπειες, ούτε κρυ<-ι)(i

κουσα κ<iποια συζ1lτηση μεταξύ μάντεων επάνω στο ζήτημα. Αντι

Οέtως, ό::τ:ως 1-:χω αναφέρει ( I 957)~ άρχισα να μελετώ το ζωικό 

συμj)ολισμό μέσα. απ6 την κοσμοθεωρία του συμβολισμού τtιJν 

Lele, εππδι] η άμεση διεuεύνησή μου σχετικά με τους λ6γους για 

τους ατοίους απέφευγαν ορισμένα τρόφιμα δ~-:ν έδωσε ικανιJποιη

τικά αποτελέσματα. Ποτέ δεν μου είπαν: «Αποφεύγουμε τα ανιδ

μαλα ζώο., επειδή αψηφούν τις κατηγορίες του ούμ:r:αντ(Jς μας και 

γι' αυτό μας π.ροχαλούν έντονα συναισθήματη ανησυχίας.» Για 

κάθε ζιδο που απέφευγαν, όμως;, άρχιζαν μαχροσκΕλείς αναλύσεις 

για τη cρυωκή του ιοτορία. Ο πλήρης κατιiλογος των ανωμαλωJν 

έχανε ::τ:ιο ορατές τις απλές ταξινομικές κατηγιψfΕς nου χρησιμο

ποιούσαν. Για τον πα.γγολίνο, όμως, πιiντοτε έλεγαν ι)τι είναι το 

πιο απίστευτο τέρας όλων. '()ταν πρωτάκουου. γι· αυτό. έμ01ι1ζε με 

φαντιιοιικό θηρίο που δεν μπορ<ηΊοα να πιστέψω πιύς υπήρχΕ. 

Όταν ριίηηοα γιατί tlπιν το κέντρο τη; λατuείας nι; γονιμόnμα;, 

με ::τ:ερίμενr χω. πάλι η απογοήπυση: ήταν ένα μυσττ]ριο των JΗJΟ

γι)νιιJν, απ6 τα βάθη του χρόνου. 

Τι είδο11; αποΟείξει.; Ε(ναι λογικό να ιιπαιπί κάποιος για το 
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ν6ημα αυτής ή οποιασδήποτε άλλης ληη_Jείας; Μπορεί να έχει πολ

λά διαφιψετικιi επίπεδα και είδη νοημάτων. Ν.λά ηυτ<) οτο οποίο 

στηρίζω το επιχείρημά μου π{_)οκύπτει από ένα συνολικό σ'..(1iμα, τα 

μΙ-~{_)η του οποίου αναμφισβήτητα συνδι~ονται μεταξύ τους κατά 

τρόπο συστηματικ6. Δεν είναι αναγκαίο κάθε μεμονωμένο ιηΞλος 

της κοινωνίας να έχει απαραιτήτως επίγνωιτη του συνολικοιi σχή

ματος, 6πω; ένας: ομιλητή; δεν είναι ιπ θιΞιτη να εκφρciσει ρητά τα 

γλωσσικά ::τ:ρ6τυπιι που χρησιμοποιεί. Ο Lι1c de Hensch ανέλυσε 

το υλικό μου και έδειξΕ ότι ο παγγολίνος συμπυκνώνει πάνω του 

ακ6μη πεvωσ6τερες από τις κεντρικές διακρίσεις του πολιτισμού 

των Lele από εκείνες που Είχα διακρίνει εγώ. ~Ισως να μπορέσω 

να δικαιολογtiσω την ερμηνεία μου ως προς το γιατί το σκοηi)νουν 

και το τρώνε με τελετουργιΛό τρόπο, αν αναφερθώ ΟΕ παριiμοιε; 

μεταφυσικέ; απόψεις που κιιτηγuιiι:ρονται σε άf.) .. ες πρωτόγονες 

θuηοχείε:;. Ι:::..πιπλέον, τα συστήματα πεποιf.Ιήοεων δεν είναι πιθα

νό να επιβιιόσουν, ιιν δεν προσφέρουν προβληματισμι) <Jε ένα βα

Ούτερο επίπεδο από αυτ6 για το οποίο συνήΟως αποδίδεται στους 

::τ:ρωτ6γιJV(Jι'ς πολιτισμούς. 

Οι περισσότεψ::; ΗlJψJκείες υπόσχονται να επιφέρουν μέσω 

των τελετουργιιδν τους αλλαγές στα εξωτΕvι.κά γεγονότα. Ό,τι και 

αν υπόσχονται, πuΕπει με κάποιον τρόπο να ανηγνωρίσουν το Οά

νατο ω:; αναπόφrυκτο_ ΣυνJ10ω:; αναμένεται ότι η μεγαλιΥη:vη μΕ~ 

ταφυωκή ανάπτυξη συνοδεύεται απ6 ΠΕQLΟσ6η:ρη απαισιοδοξία 

και περι.φu6νηιJη για τα καλά πράγματα αυτής της ζ<ιηiς. Εάν Ορη

σΛ.είες::, όπως ο βουόι.σμ6ς, διδιiοκουν ()τι η cιτομικ1Ί ζωή είναι. μη

hαμινιl κιι.:ι ι)τι οι ηδονfς ΏΕ είναι. rφήμ[[ΙΕς και κα06λου ικανο

ποιητικές, τ6π f1LJίoκEto:ι κα.λci τοποθετημfνη στο φι.λοοοφικ6 επί

ΠΕδο για να στοχαστεί το θάνπτο οτο :τλιιίσιο ενόc; κοσμικού σχή

ματος μι.ας πανταχο-ύ παρούσας Ύ:.τrαρξης. ΣΕ γΕνικές γραμμές, οι 
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Π(_)ωτ6γονες Ηρηοχείες <nψπίπτουν με τον τρόπο που οι κοινοί άν

θρωποι αποδέχονται τις πιο εξελιγμένες θρησκευτικt-:ς φιλοσο

φίες: ασχολούνται λιγότερο με τη φιλοσοφία και ενδιαφέρονται 

περισσιJτερο για τα υλ1.κ6: οφFλη που μπορεί να αποφέρει η tελε

τουργική και ηθική συμμόρφωση. Από αυτό, όμως, mινεπάγεται 

6τι οι θρηοκείες που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα εργαλειακά 

αποτελι~σμητη των πλετουργιιίJν τους είναι πω ευ(:ίλωτε:; στη δυ

σπιστία. Αν οι πιστοί βλέπουν τις τελετές ως μέσα για την επίτευξη 

υγείας και ει,ημερίιι.:;, σαν μαγικά λυχνάρια που τα τρίβευ; για να 

λειτουργήσουν, έρχεται μία μέρα που 6λος ο τr:λετ<ηψγικ6ς μηχα

νισμός πρέπει να τους φαίνεται κούφιος και μάταιος. Σε κάποιο 

οημείο, οι δοξηοίε:; πρέπει να προοτατεύονται από την α:τωγοή

τευση, αλλιιός δεν μπορούν να διατηφiσουν τη συναίνεσή του:;. 

~Ενας τρι'Jπος προστασίας της τελετουργίας από το σκεπτικι

ομιJ ι:ίνπι. η υπ6θεση ιJτι t-:νας ι:χθ(_)<)ς, είτε εκτ6ς είτε εντιSς της κοι

νότητας, αναιρεί διαρκώς τα καλά της αποτελέσματα. Με τη λογι

Κli αυτή, η ευΟUνη μπο(_)εί να επιρρίπτεται σε ανψ)ι;.ωυς δαίμονες tl 
σε μάγισσες και. μάγους. Λλλά αυτή είναι μια ασθενής προστασία, 

γιατί βεβαιώνει μεν ότι οι πιστοί εκλαμβάνουν ορθά την τελετουρ

γία ω:; Ε(_)γαλεfο για του:; οκοποlJς τους, ομολογεί όμως την αδυνα

μία της τελετουργίας να επιτύχει το σκοπό της. 'Ετσι., οι θρψr.{είες 

που εξηγούν το κακό παραπέμποντας στη δαιμονολογία ή 111 μα

γεία hεv καταφέρνουν να προοφt-\Jουν μια ουνολική κατανόηση 

τη; ύπαρξης. lli,ησι(ιζουν προς μια αισιόδοξη, νοητικά υγιιi, πλου

ραλιστική άποψη του σύμπαντος. Και παραδόξως, το πρότυπο της 

διανοητι.κ<i 11γι.σιJς CΓιλοσοφfης, η χρι.<rτιηνι.:κή επι<rτήμη 6πως Π]ν 

περιέγραψε ο Williaιn Jιtmes_, έχει την τάση να συμπληριόνει τα ·...ι:c

νci της ερμηνι-:ίιι.; της ()οον ο:φορ<i οτο κακό με ένα είδος δαιμονο

λογίας που επινωiθηκε ad hoc. Είμαι ευ'{νιδμων στη Roscm<:ι.η: 
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Haπis για την παρα;τομmi στο ;τιστεύω της Mary Baker Ectdy, σε 

έναν (<κακόβουλο ζωικό μαγνητισμό», που μου έδωσε CJ",<.ετικά με 

την πίιπη 2 για τα κακ<i πuυ δεν μπορuύοε νιt αγνοήοπ (Wilson, 

1961: 126-7). 

~Ενας <iλλος τρι'Jπο:; προστασίας της πεποίΟησης 6τι η Ορη

σκεία είναι ι·Ι'Gανή να φέρει ευημερία εδ{Ι) ιιαι τώρα είναι να θεω

ρηθεί ότι η τελετουργικ1Ί δραστικότητα εξαρτάται από δύσκολες 

<nJνθήκες. Από τη μια, η τελετουργία μπορεί να είναι πολύ περί

πλοκη ιΊ δύσκολη: αν η παραμικρή λεπτομέρrι.α πραγματοποιηθεί 

με λάΟος σειρά, ακυρώνεται ολόκληρη η τελετουργία. Αυτή είναι 

μια ιftεν(i εl_)γηλει.ακ1] πρtΗΠ-:γγιοη, μηγική με τη χει('tiτερη έννοια. 

Από την άλλη, η επιτυχία της τελετουργίας μπορεί να εξαρτCιται 

απ6 το εciν συντρέχουν οι σωστές ηΟικές προίiποθέσεις: ο τελε

τουργός ιι:αι το κοινό πρέπει να βρίσκονται. <Πη οωοτή ψυχική διti

Οεση, απαλλαγμένοι από ενοχές, από κακοβουλία και τα λοιπCt. 

Μ ω. ηΗική Π(?Ο'ίiπtiΟεση για την αποτελεσματιχότητα της τελετουρ

γίας μπορεί να συνδέει τους πιmσύς με τους υψηλότε(_)ους οκο

πσύς της Uρησκείας τους. Οι προφήτες του Ισρωiλ που φώναζαν 

για αιώνια καταhίκη έκαναν :κ<iτι πολύ περισσ6τερο απ6 το να 

εξηγούν απλώς γιατί οι τελετουργίες δεν επέφεραν ειρήνη και ευ

ημερία. Κανείς α:;τt) ιSσους τους ciκουγαν δεν μπορούσε να δει 111ν 

ιεροτελεστία cm6 μια ηποκλει.οτ.ικ<i μαγική οκοπιti. 

Ο τρίτος τρόποc: είναι η θρησκευτική διδασκαλία να αλλάζει 

τακτιχή. Σt<χ περι<κrι>τερα συμφραζόμενα της καΟημερινότητας, 

λέει στους πιστούς ότι τα χωράφια τους θπ κηρποφο(_)ψΥΟυν και οι 

οικογένειές τους Οα ευημερήσουν αν υπακούν στον ηθι·Ι'Gό κώδικα 

και τελοιJν τις χ<π<iλληλες τελετουργίες. ΑργιSτερα, σε άf),α συμ-

~Η ί}ιρυοη της: )1Η<πιανικtjς cπωτήμης (Chri~tίιιn Scio:nco:) (Σ.τ.~·Ι.) 
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φuηζ6μενιι., όλη αυτή η ευσεβ1iς προσπάθεια ι:::υτ.ι:::λί:'ζετιη, η σωιτηi 

συμπεριφορά πι:::ρι.φ(Jονείται, οι υλιστικοί στόχοι ξαφνικά περι

φρονούνται. Δεν μπορούμε να πούμε ιiτι μεταβάJ.J.ονται ξαφνικά 

σε θρησκείες αποδέσμευσης από τον κόσμο που υ:;τ6σ·χονται μ6νο 

απογωΊτευση σ' αυτήν τη ζωή. Αλλ<l. τείνουν προς κάτι τέτοιο. Έτσι, 

γω. πιψιiδειγμα, οι Ndeιnl1υ που μυούνται στο (~hihamba, παρο

τρι,νονται να ιr...cοτιδοουν το λευκό πνεύμα που τους έχουν μ.<iθει 

ότι είναι ο παππούς τους, η πηγή κιiΟε γονιμότητας και υγείας. 

Αφού τον έχουν σ-κοτώσει, τους ανακοινιι')νουν ιJτι r.ίναι α()ώοι και 

πρέπει να ευφρανΗοιJν (Tumer. 1962). 11 καθημερινή τελπουργfα 

των Ndentbu τελείται με μεγάλη t:vτωnl ως εργαλείο '{ια καλή 

υγεία και καλό κυνήγι. Το Chihaωba, η πιο ιnl~Η.ιντι:χή τους λα

τρεία, είναι η στιγιηl της hιιiψευσης. Μέσω αυτής οι ά/J.ες λατρεί

ες τους δεν απαλλάσσονται από τη διάψευοη. Αλλ(i ο Turnei" επι

μένει ότι ο οκοπ6:; των τελεηδν Chihaωba είναι να χρησιμοποιή

σουν το παράδοξο και την ηντίψΗnl για να εκφράσουν αλήθειες 

:;του δεν μπορούν να εκφραστούν με άλλο τρι)πο. Με το (~~ιihamba 

αντιμπ:ωπίζουν μια j)αΗίη-ερη πραγματικότητα και ελέγχοι,ν τους 

στόχους τους με διαφορετικci χριτή{_)Ηt. 

Μπαίνω στον πειρασμό να υποθέσω ότι πάρα πολλFς Πl_>ωη)γο

νες θρησκείες προοφέρουν υλική επιτυχία αφενός, αφετέρου πuο

στατεύονται από την ω~ni εμ:;τειρία F.πεκτείνοντας την προοπτική 

τους. Γιατί, 6ταν μια Ορησκεία επικεντρώνεται μεμονωμένα (πην 

υλική υγεία και ευτυχία χΗf·-Jί(παται ευ(ιλωτη στη δυσπιστία. Έτσι. 

λοιπόν, μπορσύμε να υποθέσουμε ότι η ίδι.η η λογι:κή των αναξιό

πιστων υποοχfοεων μπορεί να οδηγtlσει τους ιερουρ'{ούς της λιι

τρεία; σε ένα στοχασμό επιiνω or. ευρι~η-ερα, βαΟύτερα θέματα, 

6:;τως το μυση]ρω του κακού και του θανάτου. Λ ν ιοχι'ει αυτ6, Οα 

αναμέναμε απι) τι.ς φαινομενι:χιi πιο υλισrικές λατρείες να οργα-
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νtί)(Jουν σε κάποιο κρίσιμο σημείο του τελετουργικού τους κύκλου, 

μια τελετή ειnΙΗομένη στο παράδοξο τη; υπέρτατης εν6τητας τη:; 

ζωής και του θαν(ηου. Σε ένα τέτοιο mJμείο, η μίανση του θανά

του, λαμβ(iνοντας ένα θετικό δημιουργικό ρ6λο, μπορεί να βοηθή

σει στο κλείσιμο του μεταφυσικού χάσματος. 

Μπορούμε να πάρουμε ως παριiδειγμα την τελετουργία του 

θανάτου των Nyakyusa, που ζουν βορείως της λίμνης Nyasa. Συν

δέουν ρητά την α·ι{ιtθ(ψσία με την τρέλα· οι τρελοί τριδνε ακαθαρ

σίες. Υπιiρχουν δύο είδη τρέλας, η μία είνηι Οεόσταλτη και η άλλη 

προέρχεται απι) την παραμέληση των τελετουργι<δν. 'Έτσι, βλέ

πουν ρητά την τελετουργίη ως πηγή διάκρισης και γνώσης. Λνε

ξ<iρτητιΙ απι) την αιτία τη; τρέλας, τα συμπτιΔματα είναι τα ίδια. Ο 

τρελόςτριδει ακαΗιφσίες και βγάζει τα ρούχα ταυ. Ακαθαρσίο: ση

μαίνει κι1πρανα, λCωπη, βατριiχι.α: «η κατανάλωση ακαθαρσιών 

α:τό τιηις τψ:λυύς είναι σαν τη βρώμα του θαν<iτου, αυτά τα κόπρα

να είναι το πτώμω) (Wilson 1957:53, 80-1). Έτσι. η τελπουργία 

συντηρεί την πνευματική υγεία και τη ζωή: η τρέλα φέρνει ακα

θαρσία και α:ποη:λεί ένα είδος θαν{ιτου. Η τελr.τουργίιι: διαχωρί

ζει το θftνατο από τη ζωή: <<οι νεκροί, αν δεν χωριστσύν απιJ τους 

ζωντηνσύ;, προκαλούν τρέλα mους ζωντανοιJς.)) Αυτή είναι μια 

πολύ οξυδερκ1iς ι.δέιι γιιι.. το πιiJς λειτουργεί η τcλπ:ου(_)γία και απη

χεί όσα είδαμε στο κεφ{ιληιο 4_ 'Οσον αφορά στους Nyakynsa, δΕν 

α.νfχοντιι.ι την ακαΟαρσία αλλά έχουν μεγιiλη συνείδηση της μια

ρότητας. Παίρνουν Πf.l_)ίπλωcες προφυλάξεις για να αποφύγουν 

την επαφιi με τι; εκκρίσεις του οιiιματος, οι οποίες θεωρούνται πο

λύ επικίνδυνΕς: 

«11 UlMnua1i, η ακαΘαρσία. Uεωρείτω ότι ;JQΟέ(!χcται από τα ιτεξουα

λιιι.ct υγρά, α.;'1ό την εμμηνόρ(Ηlια και από τη γέννα, ιι.αΟώς ε;τίση; και 
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απιi τιι πτώματα και το αίμα του σφαγιασμένΩυ fχθ(!ού. Όλα Οεωρυύ

νται αηδιαστικά και. ε.πι·ι.ίνδυνιι ενυJ τα σεξουαλικά υγρά εί\'αι ιδιαί

τερα επικίνδυνα yια τα μικρά παι.()ιά.» 

(: I 3 I) 

Η επαφή με το αίμα της εμμην6ρροιας είναι επικίνδυνη για τους 

ciνδρες, ιhίως για τους πολεμιστές~ εξού και οι περίπλοκες Π(_)(Jψυ

λ<iξεις για το μαγείρεμα του φαγητού που τvι\Jνε οι άνδρες κατά 

την εμμηνορρυσία της γιJνα.ίκα:ς. 

Ωιπ6οο, παρά τις φυσιολογικές αυτές πρακτικές αποφιιγής, η 

κεντρική πράξη στην τελετουργία του π{νθους είναι το ενερ'(ό κα

λωσόρισμα της ακηθηρσίας. Σπρο)χνουν τα σκουπίδια επάνω 

στους πΕνθούντες. «Τα σκουπίδια είναι τα σκουπίhι.η το1! Απνfiτου. 

είναι ρύπος.» «Ας έλΟουν τιίψα», λ{ με. <~Λς μην έλθουν αργότερα, 

για να μην τοελαθούμε ποτέ ... » Σημαίνει: «Lας δώσαμε τα π<i'ντα, 

ψiγαμε την ακαθαρσία επί της γης.~> Γιατί, 6ταν κ(.ιποιος τρελαίνε

ται, τρώει βρωμιές, κ<.Sπψ:ι.:να ... )) (:53). Υποψιαζόμαστε ότι υπάρ

χουν πολιJ πει:ιισσότερα από όσα μπορούμε να πού μι-: γιιt την ειψη

νεfα αυτής της τελετουργίας. Αλλιi ας μείνουμε στο σημείο που 

μας οδήγησαν οι σιJντομες παραn1ρήσει; των Nyakyιιsa: ο εκού

σιος εναγκαλισμός των συμβόλων του Ηην<iτου είναι ένα είδος 

προφύλαξης ενάντια στις ιn.ινFπειες του θανCηου· ο τελετουργικός 

θάνατος είναι μιιt προστασία όχι από το θάνατο αλλά από την τρ{

λα (:48-9). Σε κάθε άλλη περίπτωmι, αποφειJγουν τα περιττιόματα 

και την ακαθαρσία χηι Ηεαψούν σημCιδι τρέλας το να μην τα απο

φεύγουν. Ω<π6σο, μπροστά στο θάνατο παραδίδουν τα 6πλα, ι.οχυ

οίζονται ακόμη και ότι έφαγαν ακαfl<φσfες ι)πως οι τρελοί. για να 

μην τρελαΟούν. Αν πηLJΙ:tμΕλήσουν την τελετουργία πι; ελεύΟερης 

(.t..ποδοχιlς της φθοράς του σc6ματος, Οα επέλΗει. η τι:ι{λη· αν τελ[

οουvτο τυπικό. εξασφαλίζουν την πνι:υματική τους υγεία. 
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Ένα άλλο πηι:ι<iδειγμα aπάλυνσης του Ηανάτου μέσω της απο~ 

δοχής του -αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι- είναι ο τελετουργι~ 

κός φόνος του ηλικιωμένου κιψίου του ακόντιου, στους Dinka. 

Πρόκειται για την κεντρική τελετουργία της Ηρησκείας των Dinka. 

Όλες οι (iλλες τελετουργίΕς και οι αιματηρές θυοίες τους ωχριούν 

σε σημασία μπuο<.π(ι σε αυτήν εδώ, η οποία δεν είναι θυσία. Οι κύ

ριοι του ακοντίου είναι μια κληρονομική φατρία ιερέων. Ο θεός 

τους, η Σ(iρκα, είναι σύμβολο της ζωής, του φωτ6ς και της αλήθει

ας. Οι κύριοι του οκοντίου μπορεί να χαταλαμβάνονται απ6 τη Οε

ότητα: οι θυσίες που τι-:λούν και οι ευλογίΕς που δίνουν είναι πιο 

αποτελεσματικές από των άλλων ανδριΔν. Είναι διαμεσολαβητές 

μεταξύ της φυλής τοιJς και της θεότητας. Το δό'(μα πίσω α.π(J την 

τελετουργία του θανάτου τους είναι ότι η ζωή του κυρίου του ακ6-

ντιου δεν πρ{πει να ξεφύγει απ<.J το ετοιμοθάνατο σf.lψα του με την 

τελευταία του πνοή. Κρατώντας τη ζωή (ΠΟ σώμα του, η ζωή του 

διατηι:ιείται · έτσι το πνεύμα του κυρίου μεταδίhεται στο διάδοχό 

του για το καλ6 τη:; κοινότητας. Η χοινιSτητα συνεχίζει να ζει σαν 

<.φΗολογικ'i τάξη λ6γω της α.τρόμητης αυτοflυοία; του ιερέα της. 

Σύμφωνα με τις φήμες ξένων ταξιδευτών, η τΕλετtl αυηi συνί

στατο στο βάναυοο {)(iνατο ενός αβοήΗητου '(έρου από αοφυξία. 

Μ ιη πι:ιοσεκτική μελιfτη των Ορησκευτικών ι.δv.ιΔν των Dinka απο

καλύπτει. 6τι το κεντρικό ζήτημιt είχε να κάνει με την ι-:κσύσια επι

λογti του χρόνου, του τρόπου και τιn! τ6που του θανάτου απιS τον 

ίδι.ο τον ηλικιωμένο. Ο fδι.ος ο ηλικιωμένος ζητ<iει την προετοιμα

σία τού θανciτου του, το ζητάει απιJ το λαό του και για λογαριασμό 

του. Μεταφέρεται ευλα.[)ικά στον τάφο του και. ξαπλωμένος μέοα 

σ' αυτ6ν, λέει τα τελευταίΗ του λόγια στους πενflσύντε; γιου; του 

πριν επισπευιπεί ο φυσικός του θciνητος. Με την ελε-ί,θιφη, συνει

δηηl του απόφαση κλι~βι-:ι α:τό το θάνατο την αβεβαιότητα του XLJ()-
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νου και του τόπου της ειlρr.ο1i; του. Ο ηΟελημένος θάνατος, πλαι

σιωμένος τελετουργικά από τον ίδιο τον τ<iφο, είναι μια νίκη κοινή 

για όλο το λαό του (I.icnhardt). Αντιμετωπίζοντας το Η(iνατο κατά 

ΠQ<)σωπο και χρατώντας τον γε(Ηi, έχcι πει χάτι στο λαό του για τη 

φύση της ζωtlς. 

Το ·ιtοινό στοιχείο και στη C'nJ<> αυτά παραδείγματα επι}ι'.ήδειων 

τελπtJυ[ΙγιtίJν είναι η άσκηση της ελεlJθερης, ορθολΟ'{LΚ1iς επ.ι.λο

'{11ς όσον α.φοu<i ιπο Οάνατο. Κάτι παρόμοιο βuίι; ... ωυμε στην αυτο

θυσία του παγγολίνου των lλ~lc και σων τελετουργικ6 φ<Jvo του 

Kavula ιπους Ndembu, αφού το λευκ6 αιJτ6 πνεύμα δεν θυμιδνει 

σλλά, αντίθετα, χαίρεται που Οα σφαγιαστεί. Λυτ6 είναι ακόμη 

ένα θέμα που μπορεί να εκφραστεί μέσα από τη μιαρότητα του Ηα

νάτου. 6ταν το πριiσημό του αντιστρέφεται απιS χακό σε καλό. 

Ο ζωικός και φυτικ6ς έμβιο; κόσμος δεν μπορεί παρci να τελέ

σει το ρ6λο του στην τάξη του σύμπαντος. Τα ζώα και τα φυτά δεν 

έχουν άλλη εJtιλογή απιS το να ζήσουν όπως ορίζεται από tll φύση 

του;. Πού και πού, κάνα την εμφ<iνισή του κάποιο πrρίtοργο είδος 

[Χτ6ς φυοιχή:; τάξης και οι άνθρω:;τοι αντιδρούν με κάποιο είδος 

αποφυγής. Α·ιtρι[)cδς η ηντίδραση στην αμφίιτημη ιn1μπεριφορά εχ

φψiζει την προσδοκία ότι όλα τα πρ<iγματα Ο α συμμορφωθούν χιt

νονικά με τις αρχές που διέπουν τον κ6ομο .. ΑπιS την εμπειρία 

τους, όμως, οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η :;τροσωπική τους συμμόρ

φωιτη δεν είΥαι τόσο βέβαιη. Τι.μωvίες, ηΟικέ; πιέσεις, κα.νc5νες 

που απαγιψειJοιJVΠ]ν ε :;ταφή ή χάποιες τροφt;. ένα σταΟερό τελε

τουργιχ6 πλαίσιο, όλα αυτ<i μπορεί να βοηθ1iσουν ιπο νιt φέρουν 

τον fiνΗvωπο σε αρμονία με την υπ6λοι.πη πλ(.ωη. Αλλci, όσο δ[ν 

υπάρχει ελειiθε[Ιη {nηιχο.τάΟεmι η εκπλήρωcn1 είναι ατελψ;. Και 

εδιιJ, πάλι, μπορούμε να διιαvίνουμε :;τρωτ6~ιονους υπαρξιοη-:; 

των οποίων η διιιφυγή από την αλυσίδα της ηνιtγκαιότητας πραγ-
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ματοποιείται μόνο μέσω της <iοκησης της επιλογψ;. ~Οταν κιiποιος 

ασ:τάζεται ελειJθερα τα. σύμβολα του θανάτου ή τον ίδιο το θ{ινα

το, τ6τε 6λα όσα είδαμε μέχρι τιiφα ουμφωνούv με την προσδοκία 

απελευθέρωση; μια; μεγιiλης δύναμης για το καλό. 

Ο ηλι.;..cι.(llμένος κύριος του ακόντιου που δίνει την εντολτ] για το 

θάνατό του τελεί μια αυστηρci τελετουργικ1i πράξη. Δεν έχει τίπο

τα κοινό με την υπt::ρj)ολΊi τιn1 Αγίου Φραγκίσκου της Αοίζης που 

κυλιέται γυμνι5ς ιπο βούρκο και καλωσοuCζει την Λδελφ1i του. το 

Θάνατο. ΙΙ πράξη του, 6μως, οχπι'ζεται με το ίδιο μυσττ]ριο. Αν 

κάποιος πίtΠΕΊ1Ε 6τι ο θάνατο; και τα βάσανα δεν ηποηλούν αvα

:τ()οπαστο μέρος της qrύσης, αυτή η αυτηπfiτη διορθώνεται. Αν 

υπ1lρχε ο πειρασμtSς νιι αντφετωπι.mεί η -τελετουργία σαν μιιγικιJ 

λυχνάρι που φτιiνr:ι να το τρίψεις για να κεvδίοει.ς απr.ριόριστα 

πλσύτη και διiναμη. η τελετοιψγίη δείχνει την Cιλλη της όψη. Αν η 

ιεραρχία των ηξιfι'>ν ήταν κατάφωρα υλικιl, υποσκάπτεται δ[Ι<ψ.ι.t

τικ(ί αJt6 το παράδοξο και την αντίφα.οη. Αππκονίζοντας τόσο 

σκοτειν(ι θέματα, τα σύμ~ολα της μιαρότητα::; είναι εξίσου απη

ραίτητα με το μω1σο χρώμα σε οποιαδήποτε απεικ6νιι111. Γι.' αυτό 

οι tίνθρωποι nοίσκουν τη φΟορά στο χuιJνο και το χιδρο του ιεροιi. 
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