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Žižek Slavoj, Pandemic ! Covid - 19 shakes the World

प्रविद्ध हेगेवरयन - रकञानीयन तत्त्वते्वते्त सरञावहहोय जीजेक यञांचे पॅन्ेवमक, हे मञाचला २०२० मधये Or Books 

यञांनी प्रकञावित केरेरे पसुतक त्वञाचतञानञा ‘Philosophy of Right’ यञा पसुतकञाचयञा रेखकञाचे एक त्वञाकय 

आठत्वते, “The owl of Minerva begins its flight only with the falling of dusk” (Hegel, 

2008,16). थहो्कयञात मरञा इतकेच महणञायचे आहे, की नहोवहेंबर-व्िेंबर २०१९मधये जनमञारञा आरेरे 

COVID-१९चे अररष्ट अजून िपंषु्टञात आरेरे नञाही आवण तयञाअगहोदरच जीजेक यञंाचे यञा अररष्टञाबञाबतचे 

पसुतक बञाजञारञात दञाखरही झञारे आहे! तत्त्वते्वत्यञाने िमञाजञाबद्दर कधी भञाषय करञाते्व, यञा िदंभञालातीर हेगेर 

यञांचे त्वर उद्धधृत केरेरे मत जीजेक यञंाचयञा पसुतकञाि रञागू प्त नञाही. कञारण हे पसुतक मळुञात COVID-

१९चयञा अररष्टञाबञाबत निून, यञा अररष्टञामळेु वनमञालाण झञारेलयञा पररवसथतीमधून बञाहेर प्णयञाचञा मञागला कञाय 

अिञात्वञा, वकंत्वञा कञाय आहे, यञाबद्दरचे आहे. जीजेक जगञाचयञा यञा नवयञा पयञालायञारञा ‘कमयवुनझम’ महणतञात 

आवण हे पसुतक तयञाचञा उरग्ञा करणञार ेआहे.

यञा अनषुगंञाने मरञा ‘पॅन्ेवमक’ यञा पसुतकञातीर जीजेक यञंाचञा वत्वचञार, अरञान बञाद् ुयञंाचयञा ‘िेंट पॉर’ यञा 

पसुतकञातीर िेंट पॉर यञांची आठत्वण करून दतेहो. पसुतकञातीर उलरेखञाप्रमञाणे, पॉर यञंानञा दमञासकिमधये 

ईश्वरी िञाक्षञातकञार झञारञाय आवण ते येिूचयञा पनुरञागमनञाचञा िभुिदंिे घेऊन विरत आहेत. जीजेक यञा त्वञाईट 

पररवसथतीत नत्वञा िभुिदंिे घेऊन आरे आहेत आवण हञा िभुिदंिे कमयवुनझमचयञा पनुरञागमनञाचञा िदंिे 

आहे. िरक इतकञाच की कमयवुनझम हञा जीजेकप्रणीत वत्वचञार १९८९मधये रक्तबबंञाळ हहोऊन कु्िञात्वर 

चढरेरञा वत्वचञार नञाही, तर नत्वञा कमयवुनझम आहे. 
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जीजेकचयञा भञाषेत यञारञा आपण ‘आधयञावतमक कमयवुनझम’ महणू िकतहो, वकंत्वञा ‘यदु्धप्रिगंञातरञा कमयवुनझम’ 

अथत्वञा ‘िकंटकञारीन कमयवुनझम’ अिेही महणू िकतहो. अथञालात जीजेक यञंाचयञा यञा नवयञा कमयवुनसट 

धञारणेिी मञाकिलापञािून बञाद्पुययंत कत्ववचतच कहोणी िहमत अिेर, हेदखेीर वततकेच खर ेआहे. परतं ुगेलयञा 

दहोन मवहनयञात कमयवुनझमबद्दर हञा िकञारञातमक (affirmative) वत्वचञार मञां्णञाऱयञा तत्त्वते्वत्यञांमधये िक्त 

जीजेक हे एकटे नञाहीत, तर अिञाच कञाही वत्वचञार आपणञारञा वबिहो बेरञा्डी यञा इटञावरयन आवण जयहो लयकु 

नञानिी यञा फ्ें च तत्त्वते्वत्यञांचयञा COVID-१९ बद्दरचयञा वत्वते्वचनञातदखेीर आढळतञात. 

एकञा बञाजूरञा जीजेक यञंाचञा कमयवुनझमचञा वत्वचञार थहो्ञा वरिसती-हेगेवरयन धञाटणीचञा अिरञा तरी तयञाचते्वळी 

हञा वत्वचञार मञाकिलात्वञादी धञारणेरञा धरूनच िमहोर येतहो. यञा पसुतकञातीर जीजेक यञांचञा कमयवुनझमबद्दरचञा 

वत्वचञार अपररहञायलातेबद्दरचञा निून तहो प्रसथञावपत भञां्त्वरी त्व उजवयञा पॉपयवुरसट जगञारञा नञाकञारणयञाचयञा 

गरजेमधून जनमञारञा आरञा आहे. 

जीजेक यञंाचयञा यञा पसुतकञाचञा थहो्कयञात िञारञांि द्ञायचञा झञारञाच तर आपण अिे महणू िकतहो, की यञा 

अररष्टञाने आपलयञािमहोर उदञारमतत्वञादी-वयवक्तत्वञादी धञारणञा त्व वतचयञा मयञालादञा, वत्वत्त भञां्त्वरिञाही आवण वतचे 

वहत जहोपञािणञाऱयञा रञाजयिसंथञा, जञागवतकीकरण त्व खञाजगीकरण, उजवयञा पॉपयवुरसट वत्वचञारञांचे रञाजयकतते 

आवण ्ञात्वी-उजत्वी एकञावधकञारिञाही इतयञादी गहोष्टटींचञा िहोरपणञा आवण मयञालादञा दञाखतू्वन वदलयञा आहेत त्व 

तयञाचिहोबत यञा ित्वला गहोष्टटींचञा वत्वरहोध आवण पयञालाय महणून नते्व जञागवतक दृढ ऐकय अिरेरञा वत्वचञार अथञालात 

कमयवुनझम हञा यञा ित्वला अररष्टञांमधून बञाहेर प्णयञाचञा मञागला आहे, अिे जीजेक प्रवतपञावदत करतञात.

िञायरबञाखत्वरीर ११त्वञा विद्धञानत ‘जग बदरञायरञा’ िञांगतहो, परतं ुजीजेक यञंाचे हे पसुतक जग बदरणयञाची 

िक्त वनक्च िञांगत नञाही, तर ते कञा आवण किे बदरञायचे, यञाचञा पञाठ आपलयञािमहोर ठेत्वते. COVID-१९ 

नंतरचे जग आवण िञामयत्वञादञाची गरज वकंत्वञा िञामयत्वञादञाचे पनुरञागमन, यञा धञारणेरञा िमहोर ठेतू्वन मी जीजेक 

यञांचयञा यञा छहोट्यञा पण महत्त्वञाचयञा पसुतकञाचञा िञारञांि इथे मञां्त आहे.

यञा पसुतकञाची दिुरी धञारणञा महणजे, बेरञा्डी यञांचयञा धञारणेप्रमञाणेच जीजेकदखेीर आपणञाि हेच िञांगतञात 

की यञा अररष्टञातून आपण बञाहेर प्ून ित्वलािञाधञारण पररवसथतीक्े मञागे जञाऊ िकत नञाही, तर यञानंतरचयञा 

प्झ्ीत्वरच आपणञारञा नवयञा ‘िञामञानय’ पररवसथतीची वनवमलाती करञात्वी रञागेर, अथत्वञा िसंकधृ तीचञा पञा्ञात्व 

त्व बबलारतञा (रञानटी अत्वसथञा) सत्वीकञारञात्वी रञागेर. यञा पसुतकञात वयक्त हहोणञारी वतिरी िकयतञा महणजे, यञा 

अररष्टञाबद्दर अगहोदर मञाहीत अिूनही आपण यञा अररष्टञारञा कञा िञामहोर ेजञात आहहोत, हञा प्रश्न आपलयञारञा 

जगञातीर प्रतयेक रञाजयिसंथेरञा वत्वचञारञात्वञा रञागेर.
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थहो्कयञात, हे पसुतक तीन गहोष्टटींबद्दर आहे : तै्ववश्वक ितें्वदनञा आवण एकतञा यञारञाच जीजेक ‘िञामयत्वञाद’ 

महणतञात, अवसततत्वञात अिरेलयञा िमञाजञाक्े परत जञाणे िकय नञाही कञारण यञाच जगञाने हे अररष्ट जनमञारञा 

घञातरे आहे आवण महणून यञाच जगञाचयञा रञाखेत्वर नते्व जग वनमञालाण करञाते्व रञागेर, नञाही तर बबलारतञा (रञानटी 

अत्वसथञा) हञा पयञालाय वनवचित आहे. आवण िेत्वटची गहोष्ट हे नत्वीन जग वनमञालाण करणयञापूत्वडी आपलयञा रञाजयकतयञायंनञा 

आवण तयञांचयञा भञां्त्वरी वमतञंानञा प्रश्न वत्वचञारून, वत्वरहोध करूनच यञा नवयञा जगञाची वनवमलाती िकय आहे. 

‘We’re all in the same boat now’ यञा प्रकरणञात जीजेक जञागवतकीकरणञानंतर वनमञालाण झञारेरे तै्ववश्वक 

अत्वरंबनतत्व दञाखतू्वन दतेञात. उद्ञाचयञा जगञाचञा वत्वचञार करत अितञानञा वयक्ती, रञाजयिसंथञा यञंाचयञामधीर 

वत्वश्वञािञाचयञा आधञारञात्वरीर िञामयत्वञाद हञा यञा एकञावधकञारिञाही वत्वरहोधञात आपणञारञा गरजेचञा आहे. तयञाचिहोबत 

यञा अररष्टञातून बञाहेर प्ञायचे अिेर तर आपणञारञा तै्ववश्वक पञातळीत्वर वयञापञारयतंणेचयञा बञाहेर प्ून िञामयत्वञादी 

यतंणेचञा सत्वीकञार करत भूकबळी त्व मधृतयूचंी िखंयञा कमी करणयञाबञाबत प्रयतन केरे पञावहजेत आवण िेत्वटची 

गहोष्ट महणजे आपलयञारञा जहञार रञाषट्रत्वञादञाचे धहोरण नञाकञारत िपूंणला  मञानत्वतेचञा वत्वचञार केरञा पञावहजे कञारण 

आपण ित्वला जरी ते्वगते्वगळयञा बहोटटींमधून आरेरहो अिरहो तरीही आपण आतञा एकञाच जहञाजञाचे िहप्रत्वञािी 

आहहोत.

जीजेक पढेु वयवक्तत्वञादी भञां्त्वरी श्रमधञारणञा आवण त्वगला वयत्वसथेची टीकञा करतञात. िहो ल्ात्वञादी उतपञादन 

वयत्वसथेचयञा वत्वरयञानंतर श्रमवयत्वसथञा ही िञाधञारणपणे तीन प्रकञारञात वत्वभञागरी गेरी आहे: बौवधदक श्रम 

करणञारञा त्वगला, िञारीररक श्रम करणञारञा पञारपंररक श्रवमक त्वगला आवण कञाळजीचे श्रम करणञारञा वतिरञा त्वगला. 

जीजेक अिे प्रवतपञावदत करतञात की कॉपपोरटे के्षतञातीर बौवद्धक श्रमञाची धञारणञा ही वयवक्तत्वञादी वहतञाची आहे, 

तर यञाउरट कञाळजीचे श्रम करणञार ेवकंत्वञा तै्वद्कीय िेते्वतीर श्रम करणञार ेरहोक अथत्वञा सत्वचछतेचयञा के्षतञात 

श्रम करणञार ेरहोक हे वयवक्तत्वञादी वहत िमहोर ठेतू्वन कञाम करत नञाहीत तर तयञांचे श्रम हे ित्वञायंगीण िमञाजञाचयञा 

वहतञािञाठी केरे जञाणञार ेश्रम आहेत.

एखञाद ेबञाह्य त्व अमञानत्वी अररष्ट आपणञारञा आपलयञा भवत्वषयञाचञा पनुवत्वलाचञार करणयञाि भञाग पञा्ू िकते हञा 

जीजेकचञा वत्वचञार तिञा नत्वञा नञाही. थहो्कयञात बञाह्य अररष्ट आपणञारञा सथञावनकतञा महो्ञायरञा भञाग पञा्ते आवण 

आपणञारञा तै्ववश्वक भूवमकञा घयञायरञा भञाग पञा्ते. परतं ुयञाच प्रवक्येत िद्यःपररवसथतीमधीर अतंवत्वलारहोधदखेीर 

तेत्वढीच महत्त्वञाची भूवमकञा बजञात्वत अितञात. महणजेच आजचयञा अररष्टञामळेु एकञावधकञारिञाही वयत्वसथेचञा 

दखेीर पञा्ञात्व हहोऊ िकतहो आवण भञां्त्वरी वयत्वसथेचञादखेीर पञा्ञात्व हहोऊ िकतहो त्व तयञानंतर फे्वरिक 

जेमिन महणतञात तयञानिुञार ही िकंटे  नवयञा िमञाजञाचयञा वनवमलातीिञाठी प्रहोतिञावहत करू िकतञात. 

जीजेक महणतञात की तंतज्ञानञाचञा आवण जञागवतकीकरणञाचञा अवतररक्त वत्वकञाि हञा कहोणतयञाही सथञावनक 
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घटनेरञा आवण वतचयञा पररणञामञारञा तै्ववश्वक सत्वरूप दतेहो. यञामळेु अिञा घटनञांनञा प्रवतउत्तर दते अितञानञा 

आपलयञारञा दहोन पद्धतीने तै्ववश्वक पयञालाय वनमञालाण करून यञा अररष्टञामधून बञाहेर प्णे िकय आहे. एक महणजे 

िक्त वत्वरगीकरण, अरगीकरण वकंत्वञा वभतंी बञांधणे यञंािञारखयञा उजवयञा पॉपयवुरसट धञारणञांनञा नञाकञारत 

आपलयञारञा तै्ववश्वक एकतत्व आवण िमनत्वय वनमञालाण करणे गरजेचे आहे. दिुर ेअिे की सत्वतयःचयञा सथञावनक 

प्रसथञावपत जगञातीर रञाजयकतयञाला त्वगञालाची त्व तयञंाचयञा िहोईसकर आतमकें द्ी आवण दटुपपी त्वतलाणकुीची रहोकञांनञा 

रञाज त्वञाटू रञागेर तेवहञा त्व तयञाचिहोबत त्वहुञानिञारखयञा िहरञातीर रहोक तयञांचयञा सथञावनक प्रिञािनञावत्वरुद्ध 

रढञा तीव्र करतीर तेवहञाच तै्ववश्वक ऐकय आवण िमनत्वय िञाधणे िकय आहे. थहो्कयञात, जीजेक यञांचयञा 

धञारणेनिुञार उद्ञाचयञा जगञातीर िघंषला हञा जगञातीर ित्वला रहोक वत्वरुद्ध जगञातीर आतममगन रञाजयकतते आवण 

तयञांचे भञां्त्वरदञारी वमत अिञा अिेर आवण यञा िघंषञालातूनच नत्वीन वयत्वसथञा वनमञालाण हहोईर. 

जीजेक यञंाचयञा महणणयञानिुञार कहोरहोनहोचयञा अररष्टञामळेु आपण आपलयञा ्ञावत्वलावनयन त्व आवदम नैवतकतेरञा 

मूठमञाती दऊे िकतहो. कञारण ्ञावत्वलावनयन नैवतकतञा अिञा अररष्टञाचयञा कञाळञात जे दबुलार आवण त्वधृद्ध आहेत 

तयञांचयञा कञाळजीची जबञाबदञारी नञाकञारते, यञा उरट नत्वीन िञामयत्वञादी नैवतकतञा यञा आवदम धञारणेरञाच 

नञाकञारणञारी अिेर. 

तत्त्वज्ञानञाचञा उदे्दि नेमकञा किञा बदरत गेरञा यञाबद्दर तत्त्वज्ञानञाचयञा इवतहञािञात वत्ववभनन मतप्रत्वञाह 

आढळतञात. यञा अनषुगंञाने जीजेक महणतञात की तत्त्वज्ञानञाचञा उदे्दि रहोकञांनञा अवभमखु करणे आहे तर 

येणञाऱयञा कञाळञात आपलयञारञा आपलयञा िमञाजञारञा िमजून घेणयञािञाठी तत्त्वज्ञानञातमक क्ञांती करञात्वी रञागेर. 

िञाधञारणपणे अररष्टञाचयञा िदंभञालात िकञारञातमक भूवमकेतून पञाहणञार ेजीजेक हे वत्वषञाणू यञा िकंलपनेची वयञाखयञा 

करत अिे प्रवतपञादन करतञात की मञाणिञाने जे पधृथत्वीिहोबत आचरण केरे आहे, तयञाचञा परतञात्वञा पधृथत्वी आज 

यञा अररष्टञाद्ञार ेकरत आहे.

 

तञातकञावरक पररवसथतीत जीजेकप्रणीत िञामयत्वञाद हञा मञानत्वी अवसततत्वञािञाठी गरजेचञा आहे. परतं ुतत्त्वज्ञानञाचञा 

वत्वद्ञाथडी महणून यञा वत्वचञारञाक्े बघत अितञानञा कञाही प्रश्न अनतु्तररत रञाहतञात. जिे की िञामयत्वञादञाची िकयतञा 

अथत्वञा गरज ही िक्त अररष्टञानंतरच िमजणञार आहे कञा? जीजेक िञामयत्वञादञाबद्दर बहोरत अिरे, तरीही मूळ 

प्रश्न खञाजगी मञारमते्तमधून वनमञालाण हहोतहो त्व तयञाबद्दर जीजेक कञाहीच भञाषय करत नञाहीत. हञा िञामयत्वञादञाचञा 

वत्वचञार रञाजयिसंथेचयञा पञातळीत्वरचञा वत्वचञार त्वञाटतहो. यञामधये रञाजयिसंथेची ित्तञा नेमकी कहोणतयञा त्वगञालाचयञा 

हञातञात अिेर यञाबञाबतही कञाही सपष्टतञा वदित नञाही. िञामयत्वञादञाचयञा यञा वत्वचञारञात क्ञांतीचञा अवभकतञाला कहोण 

अिञात्वञा, वकंत्वञा क्ञांतीची वनक् यञाबञाबत िदु्धञा भञाषय हहोतञानञा वदित नञाही. मञाकिलाने अिञा पद्धतीचयञा अमूतला 
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आवण आधयञावतमक िञामयत्वञादञाबद्दर टीकञा केरेरी आहेच परतं ुजीजेक तयञा टीकेचे गञंाभीयला रक्षञात घेतञानञा 

वदित नञाहीत. 

हे पसुतक त्व यञातीर ‘कमयवुनझम’ची मञां्णी त्व कलपनञा यञा दहोनही गहोष्टी यञा अधंकञारमय िकंटञाचयञा कञाळञात 

वदिञादिलाक िकञारञातमकतञा घेऊन येणयञाचञा प्रयतन त्वञाटतञात. मञात तयञाचते्वळी यञात प्रसततु केरेलयञा कलपनञा 

िमीके्षिञाठीही खलुयञा आहेत. अथञालात ती िमीक्षञा आवण यञा कलपनञांचञा प्रवतत्वञाद केरञा जञाईरच. पण हे 

पसुतक यञा िकंटञाचे वनवमत्त घेऊन मञानत्वी िमञाजञाचयञा त्व िमजतुटींचयञा, पररत्वतलानञाचयञा िकयतञांत्वर नवयञाने 

चचञाला हहोणयञाि कञारणीभूत ठररे तरी ते आपलयञा उवद्दष्टञांत यिसत्वी झञारे, अिे महणतञा येईर.
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