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ΒΑΓΓΕλΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ 

Ο ΒοΥγέλης Μπιτσώρης είναι συγγραφέας, 

μετοφρσσσις άνευ επιτηδειJματoς. 

Ι. Το δlκοίωμα στον θάνατο: Κοζtβ και Μπλανσό 

«Ό,τι και αν έχουν πει ή οφήσει να φανεί ο Λεβινάς (l evinas) 1<01 ο Μπλανσό (Blan

chot) για τη συμφωνία τους, για τη συμμαχία τους, τους χωρίζει μια άβυσσος που 

θα μπορούσε -αν ήθελε κανείς να επιδοθεί σε μια τέτοια όσκηση- να δώσει το 

έναυσ μα σε ασυμφιλίωτες εΠίδ ι κες διαφορές [differen ds] , εν ίοτε μάλιστα σε 

μετωπικές ή εκρηκτικές avτιθέσεις: γιο το ''ουδέτερο'', επί παραδείγματι, για μι αν 

ορισμένη ''ανωνυμία'', οl<όμη κα ι ως προς τη μορφή που λα μβάνει η αvτίστolxη 

απόστασή τους από τη χαϊντεγγεριονή σκέψη. Για να μην αναφερθούμ ε σ' ουτό του 

οποίου ο "Σαντ" ("Sade"). ο "Λωτρεα μόν" ("Lautreamont") ή ο "Μπατάιγ" ("Ba

tai lle" ) εκπροσωπούν τουλάχιστον τη μετωνυ μ ία . Δίχως να λησμονούμε το 

"πολιτικό" πράγμα, την εμπειρία τους ή την αντίστοιχη πολιτική "πρακτι κή" τους, 

πριν 1<01 μετά τον πόλεμο. Κοι Ο Ι δύο έχουν, μάλιστα πολύ νωρίς, καταγγείλει τον 

χιτλερ ισμό , πολύ πριν από τον πόλεμο, εκκινώντας όμως οπό "πολιτι κοίις" τόπους 

-είναι σαφέστατο- όσο είνα ι δυνατόν οσύμβατους. Μετά τον πόλεμο ο Λεβ ιvός 

γιο να το πούμε μονολεκτικά- δεν είναι ο άνθρωπος του "Μανιφέστου των J 2 1 "1 ή 

του Μάη του '68. Αυτό ... Ως εκ τούτου πρέπει να σταματήσουμε να τους συνδέουμε 

ΣΥ ΓΧΡΟΝΑ 76 ΘΕΗΑΤΑ 

ΣύγχΡονο ΘΙμοfO, τεύχος f /8· 1 19, ΙOΙ;λJoι;· Δεκέμβριος 20 / 2. ο. 76·86 



εφησυχαζόμενοl ως εάν έλεγαν το ίδιο πράγμα. Υπάρχει 

μεταξύ τους μια τρομαl<τική σκηνή διαφωνίας, η οποία έχει 

αναχθεί σε σιωπή.» 

Μην ανησυχείτε, αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μου. Είναι 

ο ίδιος ο Ντερριντά (Derrida) που εκφράζεται κατ' αυτόν 

τον τρόπο σε μια συνέντευξή του με τον Αλαίν Νταβιντ 

(Alain David), η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα τεύχος του 

περιοδικού Le magazine /itteraire, αφιερωμένο στη σκέψη 
του Λεβlνάς.3 

Παρά ταύτα, κατ' αναλογίαν, αναλαμβάνω τη 

διακινδύνευση να θέσω το δάχτυλο σε κάποιες άλλες 

αποκλίσεις, οι οποίες αυτή τη φορά χωρίζουν τον 

Μπλανσό και τον Ντερριντά και αφορούν ειδικότερα την 

κυριαρχία, την επανάσταση, την Τρομοιφατία, τον πόλεμο, 

τη θανατική ποινή, ίσως τη δημοκρατία και, τελll<ά και 

προπάντων, το δικαίωμα στον θάνατο. Συνεπώς έχω 

επίγνωση ότι το κείμενό μου θα με εκθέσει στην αυστηρή 

κριτική των αναγνωστών του. 

Το πρώτο μέρος της παρέμβασής μου υπαγορεύεται 

από το πρώτο τμήμα του τίτλου της, η οποία παραπέμπει 

στο κείμενο του Μπλανσό «Η λογοτεχνία και το δικαίωμα 

στον θάνατο», που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 

1948.4 Υποστηρίζω λοιπόν εκ προοιμιοu -και ακολουθώ

ντας το δρόμο που άνοιξαν πολλοί σχολlαστές- ότι αυτό 

το παράξενο, σχεδόν τρομακτικό, σύνταγμα «δικαίωμα 

στον θάνατο» είναι η παράφραση μιας φράσης που τη 

βρίσκουμε στο έργο του Αλεξάντρ Κοζέβ (Alexandre Κο

jeve) Εισαγωγή στην ανάγνωση του Χέγκελ. Μολονότι ο 

Μπλανσό δεν παρακολούθησε τα περίφημα «Μαθήματα 

για τη Φαιvoμενoλoγία του πνεύματος» του Κοζέβ στην 

Ecole des hautes etudes (r 933-1939),5 πολλές είναι οι 

ενδείξεις που μας ωθούν να σκεφτούμε ότι ένα μεγάλο 

μέρος της επιχειρηματολογίας του κειμένου του Μπλανσό 

στηρίζεται στις παραπάνω αναλύσεις του Κοζέβ. Αν αυτό 

είναι αληθές, τότε εναπόl<ειταl στους ιστορικούς των 

ιδεών, στους φιλοσόφους, στους πολιτειολόγους να 

εκπληρώσουν δύο μελήματα: πρωτίστως θα πρέπει να 

δείξουν ,αν ο Μπλανσό είχε διαβάσει τον Κοζέβ, άμεσα ή 

έμμεσa\:~επί παραδείγματι διαμέσου της γραφής του 
Μπατάιγ-, 1<01 ι<οτόπιν αν είχε διαβάσει τον Χέγι<ελ (Hegel) 

χωρίς καμία ερμηνευτll<ή μεσολάβηση ή, αντίθετα, μέσω 

της μετάφρασης 1<01 του σχολιασμού του Ζαν Υππολίτ 

Uean Hyppolite)6 ή του Αλεξάντρ Κοζέβ, ή και των δύο 

συνάμα. 

Υπενθυμίζω ότι ούτως ή άλλως το όνομα του Ρώσου 

φιλοσόφου μνημονεύεται στο μπλανσοτικό κείμενο «Η 

λογοτεχνία 1<01 το δικαίωμα στον θάνατο» επ' ευκαιρία του 

όρου «εργασία». Αφού έχει γράψει: «Κατ' αυτόν τον 

τρόπο -λέγουν ο Χέγκελ και ο Μαρξ- διαμορφώνεται η 

ιστορία, με την εργασία η οποία πραγματώνει το είναι 

καθώς το αρνείται και το αποl<ολύmεl στο πέρας της 

άρνησης», ο Μπλανσό προσθέτει την ακόλουθη σημείωση: 

«Αυτή η ερμηνεία του Χέγκελ εl<τίθεταl από τον Αλεξάντρ 

Κοζέβ στην Εισαγωγή στην ανάγνωση του Χέγκελ (Μα

θήματα για τη Φαινομενολογία του πνεύματος, τα οποία 

συγκεντρώθηκαν 1<01 εκδόθηκαν από τον Ρεϋμόν Κενώ)>>.7 

Όσον αφορά το σύνταγμα «δικαίωμα στον θάνατο», φαί

νεται ότι ο Μπλανσό έχει στο νου του ένα άλλο σύνταγμα, 

που αυτήν τη φορά επιμηκύνεται με ένα επίθετο, τουτέστιν 

το «πολιτικό δικαίωμα στον θάνατο», μια διατύπωση που 

συγιφοτήθηl<ε από τον ίδιο τον Κοζέβ στη δική του 

ερμηνεία της έννοιας της απόλυτης ελευθερίας (abso/ure 
Freiheir.) και της Τρομοκρατίας (das Schrec/<en) στον 

Χέγκελ: 

«Στη διάρκεια του δεύτερου επαναστατικού σταδίου 

[δηλαδή της Τρομοιφατίας] οι επαναστάτες που απέβλε

παν στην "απόλυτη ελευθερία" αντιτίθενται ως απομονω

μένα επιμέρους πρόσωπα [particuliers] στο καθολικό 

[I'universel] που ενσαρκώνεται μέσα στο κράτος. Αντιτί

θενται σ' αυτό απολύτως, θέλοντας να αρνηθούν το δεδο

μένο lφάτος με τρόπο απόλυτο, ειφηδενίζοντάς το παντε

λώς. Συνεπώς το κράτος δεν μπορεί να διατηρηθεί, η 

γενική βούληση [volonte genera/e] δεν μπορεί να εκπληρω
θεί παρά μόνο υπό την προϋπόθεση να αρνηθεί αυτά τα 

"επιμέρους πρόσωπα" με τρόπο τόσο απόλυτο όσο είναι 

ή θέλει να είναι απόλυτη η δική τους κατάφαση του ίδιου 

του εαυτού τους μέσω της άρνησης των καθολικών 

πραγματιι<οτήτων. Γι' αυτό ακριβώς η "σοφία της διαιω

βέρνησης" φανερώνεται κατά τη διάρl<εια αυτού του 

σταδίου μέσω της Τρομοιφατίας. Ωστόσο έχουμε δει ότι 

ο θάνατος που αντιμετωπίζεται εκούσια σε έναν αγώνα 

αρνητή είναι αιφιβώς η αυθεντlκότερη πραγματοποίηση 

1<01 η αυθεντικότερη φανέρωση της απόλυτης ατομικής 

ελευθερίας. Συνεπώς αυτή η ελευθερία εξαπλώνεται μέσα 

στη κοινωνία εντός κάl μέσω της Τρομοκρατίας δεν 

μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε ένα ''ανεκτικό κράτος" που 

δεν παίρνει αρκετά στα σοβαρά τους πολίτες του ώστε να 

τους διασφαλίσει το πολιτικό τους δικαίωμα στον θάνατο 

[droit politique a la mort].»8 

Επιπλέον, αν θελήσει κανείς να πραγματευθεί το «δι

καίωμα στον θάνατο» και τη σχέση του με την Τρομο

lφατία στο έργο του Μπλανσό, οφείλει να λάβει υπ' όψιν 

την εγελιανή έννοια της «διακινδύνευσης της ζωής»,9 έτσι 

όπως την κατανοεί και την ερμηνεύει ο ίδιος ο Κοζέβ. 

Πράγματι ο Κοζέβ υποστηρίζει, μεταφράζοντας κατά λέξη 

τον Χέγκελ, ότι «μόνο με τη διαι<ινδύνευση της ζωής 

επαληθεύεται η ελευθερία», ότι «μόνο με τη διαl<ινδύνευση· 

της ζωής επαληθεύεται το γεγονός ότι η Αυτοσυνειδησία 

δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό Είνοι-διΙ-εαυτόv», 

ότι το «ανθρώπινο-άτομο που δεν έχει τολμήσει-να-δια

κινδυνεύσει τη ζωή του μπορεί, βεβαίως, να αναγνωρίζεται 

ως ανθρώπινο-πρόσωπο, αλλά δεν έχει φθάσει στην αλή

θεια τού να είναι-αναγνωρισμένο ως αυτόνομη Αυτοσυ

νεlδησία».IΟ 
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Στο κείμενό του «Η λογοτεχνία και το δικαίωμα στον 

θάνατο» ο Μπλανσό θα συνδέσει με εμβληματικό τρόπο 

τη λογοτεχνία με τη Γαλλική Επανάσταση και πάνω απ' όλα 

με την Τρομοκρατία, λέγοντας, ότι ο «συγγραφέας ανα

γνωρίζει τον εαυτό του στην Επανάσταση. Η επανάσταση 

τον ελκύει γιατί είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η λογο

τεχνία γίνεταιιστορία»,ΙΙ γιατί τελικά «η επαναστατll<ή πρά

ξη είναι σε όλα τα ση μεία της ανάλογη με την πράξη που 

ενσαρκώνεται από τη λογοτεχνία: μετάβαση από το τίποτε 

στο παν, Ι<aτάφαση του απολύτου ως συμβάντος και κάθε 

συ μ βάντος ως απολύτου». Ι2 

Εδώ μου φαίνεται πως αρμόζει να σας προειδοποιήσω 

ότι προτίθεμαι να σας μιλήσω για το δικαίωμα στον θάνατο 

λαμβάνοντας υπ' όψιν μόνο το πολιτικο-φιλοσοφικό μέρος 

αυτού του κειμένου, αφήνοντας συνεπώς κατά μέρος όλη 

την προβληματική που στρέφεται γύρω από το ζεύγος 

ρητοριι<ή Τρομοιφατία / λογοτεχνία, δηλαδή γύρω από την 

απάντηση του Μπλανσό στον Ζαν Πωλάν Uean PauIhan).13 
Αυτή η επιλογή -που δίνει ενδεχομένως την εντύπωση 

μιας προεlλημμένης απόφασης παντελώς ανάρμοστης

στηρίζεται εντούτοις σε μια κρίση του ίδιου του Ντερ

ριvτά, ο οποίος δεν διστάζει να διαβάσει το μπλανσοτικό 

κείμενο μόνον ως προς τη σχέση του με το πολιτικό, την 

ιστορία, αν και παραδέχεται ότι θα μπορούσε κανείς να 

πραγματευθεί αυτό το κείμενο διαφορετικά, προσφεύ

γοντας σε άλλες αναγνωστικές μεθοδεύσεις 

«Στο Μερίδιο της φωτιάς [La part du {ευ], το κείμενο 
'Ή λογοτεχνία και το δικαίωμα στον θάνατο" στρέφει 

αρκετούς από τους αναστοχασμούς του προς την Επα

νάσταση και την Τρομοκρατία, προς τον Σαιν-Ζυστ (Saint
Just) και τον Ροβεσπιέρρο (Robespierre). Θα μπορούσε 
κανείς να διαβάσει αυτές τις σελίδες με τρόπο που να 

εκφράζει μιαν ανησυΧία, ι<αι δη επικριτικό . Δεν είναι κατά 

βάθος ένα φοβερό ντοκουμέντο μιας εποχής της γαλλικής 

λογοτεχνίας, πολύ γαλλικής, της πλέον σαγηνευτικής, της 

πλέον σαγηνευμένης αλλά και της πλέον αμφίλογης πολι

τικής σκέψης της λογοτεχνίας μας; Αυτό το ντοκουμέντο 

δεν διαμορφώνει κάτι σαν αντίστιξη -αλλά εν ονόματι της 

ίδιας της λογοτεχνίας- προς το απαραβίαστο δικαίωμα στη 

ζωή , και κάτι σαν το εγελιανό-μαλλαρμεϊκό διαμετρικά 

αντίθετο της θεωρίας περί καταργήσεως της θανατικής 

ποινής του Ουγκό (Hugo); Βεβαίως δεν είναι -επιμένω σ' 
αυτό- η μόνη δυνατή ανάγνωση αυτού του σπουδαίου 

κειμένου , στο οποίο θα έπρεπε να αφιερώσουμε αρι<ετά 

χρόνια ανάγνωσης.»Ι4 

Διαβάζοντας εκ νέου αυτό το χωρίο , ι<οι κυρίως το ίδιο 

το κείμενο του Μπλανσό, θα έλεγα ότι μια ανάγνωση που 

αποκλείει τη σχέση και δη τη σύγι<λιση του λογοτεχνικού 

και του πολιτικού θα ήταν τελείως αυθαίρετη. Παρά ταύτα 

είμαι πεπεισμένος ότι η καλύτερη μεθόδευση θα ήταν η 

σύζευξη, τουλάχιστον, της θεωρητικο-λογοτεχνικής ανά

γνωσης με μια πολιτικο-φιλοσοφική προσέγγιση. 

Ιδού λοιπόν το περίφημο απόσπασμα στο οποίο ο 

Μπλανσό ομιλεί ρητά για το «δικαίωμα στον θάνατο»: 

«Η επανασταηκή δράση [...] δεν είναι μια οποιαδήποτε 
δράση [. ..], αλλά είναι ο τελευταίος σκοπός, η Τελευταία 
Πράξη. Αυτή η τελευταία πράξη είναι η ελευθερία, ι<σι δεν 

υπάρχει περαιτέρω επιλογή παρά μόνο μεταξύ της ελευ

θερίας και του τΙποτε. Γι' αυτό, άλλωστε, η μόνη ανει<τή 

ρήση είναι: ελευθερία ή θάνατος. Έτσι εμφανίζεται η Τρο

μοκρατία. Κάθε άνθρωπος παύει να είναι ένα άτομο που 

εργάζεται για ένα καθορισμένο μέλημα [. ..]: είναι η καθο
λική ελευθερία που δεν γνωρίζει ούτε αλλού ούτε αύριο, 

ούτε εργασία ούτε έργο. Σε τέτοιες στιγμές, [. ..] ουδείς 
έχει πλέον δικαίωμα στην ιδιωηΚή ζωή, τα πάντα είναι 

δημόσια [.. .]. Και, εν τέλει, ουδείς έχει πλέον δικαίωμα στη 
ζωή του, στην πραγματικά διαχωρισμένη και σωματικό 

διακριτή ύπαρξή του. Αυτό είναι το νόημα της Τρομο

κρατΙας Κάθε πολίτης έχει ούτως ειπείν δικαίωμα στον 

θάνατο: ο θάνατος δεν είναι η καταδίκη του, είναι η ουσία 

του δικαιώματός του' δεν αφανίζεται ως ένοχος, αλλά έχει 

ανάγκη τον θάνατο για να επιβεβαιωθεί ως πολίτης, και η 

ελευθερΙα προκαλεί τη γέννησή του ακριβώς μέσα στην 

εξαφάνιση του θανάτου. Ως προς αυτό, η Γαλλική Επανά

σταση έχει μια σημασία που είναι πιο έκδηλη από τη σημα

σία όλων των άλλων επαναστάσεων. Ο θάνατος της Τρο

μοκρατίας στη Γαλλική Επανάσταση δεν εΙναι η μοναδική 

τιμωρία των στασιαστών, αλλά -καθώς έχει γίνει αναπό

δραστη προθεσμία. ως ηθελημένη, για όλους- μοιάζει να 

είναι η ίδια η εργασία της ελευθερίας μέσα στους ελεύ

θερους ανθρώπους Όταν το λεπίδι πέφτει στον Σαιν-Ζυστ 

και στον Ροβεσπlέρρο, κατά κάποιον τρόπο δεν πλήπει 

κανένα. Η αρετή του Ροβεσπlέρρου, η αυστηρότητα του 

Σαιν-Ζυστ, δεν είναι τίποτε άλλο από την ήδη αφανισμένη 

ύπαρξή τους, την προεξοφλημένη παρουσία του θανάτου 

τους, την απόφαση να αφήσουν την ελευθερία να επιβε

βαιωθεί πλήρως μέσα τους και να αρνηθεί. μέσω του 

καθολικού χαρακτήρα της, την προσίδια πραγματικότητα 

της ζωής τους Ίσως προκαλούν την επικράτηση της Τρο

μοκρατίας. Ωστόσο η Τρομοκρατία που ενσαρκώνουν δεν 

προέρχεται από τον θάνατο που δίνουν, αλλά από τον 

θάνατο που δίνουν στον εαυτό τους. Φέρουν πάνω τους 

τα σημάδια του θανάτου, σκέπτονται και αποφασίζουν με 

τον θάνατο πάνω στους ώμους τους, και γι ' αυτό η σκέψη 

τους είναι ψυχρή, αμείλικτη, έχει την ελευθερία μιας 

ιωμμένης κεφαλής.»15 

Η απόι<λιση μεταξύ του Μπλανσό και του Ντερριντά , 

την οποία ανήγγειλα στην αρχή της εισήγησής μου, 

μνημονεύεται ρητά από τον τελευταίο στο κείμενό του «ο 

Μωρίς Μπλανσό είναι νεκρός». Η πλήρης αποχρώσεων 

κριτική του Ντερριντά στον Μπλανσό αφορά ι<οτ' αρχάς 

τη θανατική ποινή. Έτσι παραλληλίζει τον λόγο του Οuγκό 

για την κατάργηση της θανατικής ποινής στη Συντακτική 

Συνέλευση (το ] 844, έναν αιώνα ακριβώς πριν από τη 
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δημοσίευση του μπλανσοτικού l<ειμένου) όπου «καταδί

καζε την Τρομοκρατία εν ονόματι της Γαλλικής Επανάστα

σης»,16 με την «Οlκουμενll<ή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου» του ΟΗΕ, η οποία ανακηρύσσει το 

απαράγραπτο δικαίωμα στην ανθρώπινη ζωή (το 1948, 

{έτος δημοσίευσης του μπλανσοτικού κειμένου ...}). Παρα

κάμπτοντας τον δικό μου σχολιασμό, παραθέτω χωρίς 

καθυστέρηση ένα απόσπασμα από το κείμενο του Ντερ

ριντά, το οποίο μας αποκαλύmεl την ουσία της επιχειρη

ματολογίας του. 

«Όποια και αν είναι η πρωτοτυπία αυτού του 

μετεγελιανού και μεταμαλλαρμεϊl<σύ λόγου του 1948, ο 

λόγος αυτός παράγει κάποια μοτίβα που τότε ήταν 

δυνατόν να ταυτοποιηθούν. Διαμέσου όλων των ιστορικών 

συμmωμάτων της Γαλλίας εκείνης της εποχής. Αυτά τα 

συμπτώματα χρήζουν μιας εκτενούς ανάλυσης . Αν και δεν 

αποτελεί ρητή θέση υπέρ της θανατικής ποινής, ο λόγος 

του Μπλανσό ανασυγιφοτεί εκείνη τη στιγμή τον πυρήνα 

της επιχειρηματολογίας, το κλασικό φιλοσόφημα όλων των 

μεγάλων φιλοσοφιών του δικαίου που είναι ευνοϊκές 

απέναντι στη θανατική ποινή, επί παραδείγματι τον λογll<ό 

πυρήνα της φιλοσοφίας του δικαίου του Καντ (Kant) και 

του Χέγκελ Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η κυριαρχία 

του, η ένδειξη ότι φθάνει στο οικουμενικό δίκαιο και 

εγείρεται υπεράνω της ζωlκότητας [animalite] συνίσταται 

στο ότι ορθώνταl πάνω από τη βιολογική ζωή. Διακυβεύει 

τη ζωή του μέσα στο δίκαιο, διακινδυνεύει τη ζωή και κατ' 

αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει την κυριαρχία του ως 

υποκειμένου ή ως συνείδησης. Δίl<οlο που θα αρνιόταν να 

εγγράψει μέσα του τη θανατll<ή ποινή δεν θα ήταν δίκαιο. 

Δεν θα ήταν ανθρώπινο δίκαιο, δεν θα ήταν ένα δίκαιο 

αντάξιο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν θα ήταν δίκαιο, 

δίκαιο του ανθρώπου. Η ίδια η ιδέα του δll<οίου συνεπά

γεται ότι κάποιο πράγμα αξίζει περισσότερο από τη ζωή. 

Η ζωή πρέπει να μην είναι ιερή ως τέτοια, πρέπει να μπορεί 

να θυσιάζεται για να υπάρξει δίκαιο. Η ιδέα της θυσίας 

είναι l<σινή τόσο στον Καντ, στον Χέγκελ, στον Χάιντεγγερ 

(Heideger) όσο ι<αl στον Μπατάιγ και σ' αυτόν εδώ τον 
Μπλανσό,' '.dκόμη και όταν μιλούν για λογοτεχνία. [...] 

Πρόκειται πάντοτε για τον θάνατο που τον δίνεις ή τον 

δίνεις στον εαυτό σου κυριαρχικά. Το δίκαιο-δικαίωμα [Ie 
droit:] είναι συνάμα το δικαίωμα [Ie droit] της λογοτεχνίας 

και το δικαίωμα στον θάνατο, ως δll<οίωμα στη θανατική 

ποlνή.»I? 

Εδώ οφείλω να υπενθυ μίσω ότι ο Ντερριντά όχι μόνο 

μάχεται με τις διεθνείς παρεμβάσεις του και με τα ι<είμενά 

του εναντίον της θανατll<ής ποινής, αλλά υπερασπίζεται 

οπροϋπόθετα την κατάργηση της θανάτωσης των ι<οταδl

κασμένων σε θάνατο: 

«Ενόσω δεν θα έχουμε εκπονήσει και ι<οταστήσεl 

πραγματικά έγκυρο (αυτό δεν έχει γίνει ως τώρα) έναν 

λόγο για την κατάργηση της θανατικής ποινής, ο οποίος θα 

ανταποκρίνεται στο ύψος απροϋπόθετων αρχών, πέραν 

των προβλημάτων σκοπιμότητας, παραδειγματικότητας, 

χρησιμότητας, αl<όμη και πέραν του "δικαιώματος στη 

ζωή", δεν θα είμαστε προστατευμένοι έναντι μιας επανα

φοράς της θανατικής ποινής [...].»18 

11. Η επαν6σταση, η Τρομοκρατfa κοι ο πόλεμος 
Μολονότι η πολιτική σl<έψη και η πολιτική πρακτική του 

Μπλανσό εξελίχτηκε με την πάροδο του χρόνου, υπο

στηρίζω ότι υπάρχει σ' αυτόν κάτι που έχει παραμείνει ανέ

παφο και τον συνόδευε μέχρι το τέλος της ζωής του . Ο 

Μπλανσό ήταν και παρέμεινε, για πάντα, ένας επαναστάτης. 

Ως προς αυτό συμμερίζομαι την κρίση του Λέσλι Χιλ (Les

lίe ΗίΙΙ), ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Μπλανσό από το 1931, 

ως δημοσιογράφος, μολονότι αυτοπροσδιορίζεται «ι<οτ' 

αρχάς από τις απορρίψεις του: απόρρΙψη ενός "κόσμου 

χωρίς ψυχή" [ .. .]' απόρριψη του διεφθαρμένου κοινοβου

λευτισμού» , είναι πεπεισμένος ότι η «επανάσταση παρα

μένει παρ' όλα αυτά αναγl<οία» . 19 Ιδού το μπλανσοτικό 

σχετικό απόσπασμα (παρατίθεται από τον Χιλ στο ίδιο 

άρθρο) που δικαιολογεί αυτόν τον ισχυρισμό: 

«Η μεγαλύτερη ελπίδα μας σήμερα», θα γράψει ο 

Μπλανσό το 1933, «είναι ότι για ένα ελεύθερο έθνος, για 

την υπεράσπιση του ανθρώπου, για τα αγαθά του πνεύ

ματος, υψώνεται η υπέροχη υπόσχεση της επανάστασης. 

Ενώ ο σοσιαλισμός υποτάσσεται στη δημοκρατία και στη 

δικτατορία και απωθεί την ίδια την ιδέα της ανταρσίας, ενώ 

ο κομμουνισμός εγκαταλείπει ολίγον κατ' ολίγον τη δύναμη 

των πρώτων μύθων του, οι εθνικές ιδέες συμμαχούν με 

καθετί που είναι μάχη, εξέγερση, περιφρόνηση των παρα

δεδομένων θέσεων, με τη βία, με το υπέρμετρο . Μόνον οι 

εθνll<ές ιδέες προτείνουν σήμερα σε μιαν αποθαρρυμένη 

νεολαία τους λόγους για να ελπίζει, και ένα νέο πε

πρωμένο.»20 

Στο άρθρο του «Η πολιτική σκέψη» ο Λέσλι Χιλ 

δείχνει, μέσω της ανάλυσης του μπλανσοτικού μυθιστορή

ματος Ο Ύψιστος (Le Tres-Hauc) , πώς ο Μπλανσό πέρασε 
«μεταξύ του 1936 και του 1946, από έναν δεξιό εθνικισμό» 

-(προσωπικά θα έλεγα (ωιφοδεξιό»)- «σε έναν αριστερό 

δlεθνlσμό».21 

Το 2000, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σε ένα 

ελληνικό περιοδικό , έθεσα στον Κριστόφ Μπιντάν (Chris

toph Bident) την ακόλουθη ερώτηση: «Ποια είναι η μπλαν

σοτική ιδέα για τον πόλεμο;».22 Σήμερα, θα ήθελα να 

προωθήσω μια μικρή επιχειρηματολογία σχετικά με την 

μπλανσοτική εννόηση του πολέμου υπογραμμίζοντας μια 

φράση του Μπλανσό, η οποία έχει το προνόμιο να περι

λαμβάνει τρεις όρους που έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα την ισχύ, τη βία, το αίμα, τον θάνατο, και δη τη 

θανάτωση: 

«Το ίδιο το συμβάν του θανάτου δεν έχει πλέον βαρύ

τητα. Στην Τρομοκρατία τα άτομα πεθαίνουν και αυτό είναι 

ΣγΓΧΡΟΝΑ 79 ΘΕΜΑΤΑ 

http:������;�.22
http:�l���l����.21


ασήμαντο. "Είναι", λέγει ο Χέγκελ, σε μια διάσημη φράση 

του, ''ο πιο ψυχρός θάνατος, ο πιο ρηχός, χωρίς μεγαλύ

τερη σημασία από το να κόβεις ένα /(εφάλι λάχανο ή να 

π(νεις μια γουλιά νερό". Γιατί; Δεν είναι ο θάνατος η εκ

πλήρωση της ελευθερίας, δηλαδή η πλουσιότερη σημα

σιακή στιγμή; Αλλά επίσης είναι απλώς το κεγό σημείο 

αυτής της ελευθερίας, η φανέρωση του γεγογότος ότι μια 

τέτοια ελευθερία είγαl ακόμη αφηρημένη, ιδεατή (λογο

τεχνική), ένδεια και ρηχότητα. Καθένας πεθαίνει [meurr], 
αλλά όλος ο κόσμος ζει, και αυτό στην πραγματικότητα 

σημαίνει επίσης ότι όλος ο κόσμος είναι νεκρός Ωστόσο, 

το "είναι νεκρός" ["est mort'1 είναι η θετική πλευρά της 
ελευθερίας που έχει γίνει κόσμος: εδώ το είναι αποκα

λύmεταl ως απόλυτο. Αντίθετα το "πεθαίνω" ["mourir'1 
είναι καθαρή ασημαντότητα, συμβάν χωρίς συγκεκριμένη 

πραγματικότητα, που έχει χάσει κάθε αξία προσωπικού και 

εσωτερικού δράματος, διότι δεν υπάρχει πλέον το εσω

τερικό. Είναι η στιγμή που το "Εγώ πεθαίνω" ["Je meurs"] 

σημαίνει για μέγα που πεθαίνω μια ρηΧότητα που δεγ 

πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν: στον ελεύθερο κόσμο και στις 

στιγμές όπου η ελευθερία είναι απόλυτη έκφανση, το 

θνήσκειν είναι άνευ σημασίας και ο θάνατος στερείται 

βάθους Όλα αυτά μας τα έΧουν μάθει η Τρομοκρατία και 

η επανάσταση - όχι ο πόλεμος»23 

Ιδού λοιπόν οι τρεις λέξεις -Τρομοκρατία, επανά

σταση, πόλεμος-, παρατεταγμένες η μία μετά την άλλη και 

συσχετιζόμενες με έναν άλλο μείζονα όρο: την απόλυτη 

ελευθερία. Μεταξύ αυτών των λέξεων μόνο η επανάσταση 

και η Τρομοκρατία μάς μαθαίνουν ότι το "πεθαίνω" [mou

ΓίΓ] είναι ασήμαντο πράγμα απέναντι στη μείζονα στιγμή 

της απόλυτης ελευθερίας Από την άλλη πλευρά, στην 

πλευρά του πολέμου, ο θάνατος, αντίθετα, δεν είναι ούτε 

ασήμαντος ούτε ρηχός ούτε στερείται βάθους, γιατί κρύβει 

ένα προσωπικό, εσωτερικό δράμα, το δράμα του ατόμου 

που δεν έχει ακόμη αποφασίσει να μεταβεί από τον 

ιδιωτικό χώρο στον δημόσιο χώρο, να γίνει συνεπώς 

πολίτης, επαναστάτης πολίτης φυσll<ά, κάποιος που 

διακινδυνεύει την προσίδια ζωή του μέσω της αναζήτησης 

της απόλυτης ελευθερίας, μέσω της εκούσιας άρνησης του 

εαυτού. Στον πόλεμο, οι στρατιώτες υποκύπτουν στις 

διαταγές των ανωτέρων τους, εκθέτουν ακούσια τη ζωή 

τους στον θάνατο χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν τον θάνατό τους φωνάζοντας το σύνθημα 

«ελευθερία ή θάνατος», το οποίο είναι ανεl<τό μόνο τη 

στιγμή της επανάστασης και, ιωρίως, της Τρομοκρατίας. 

Κατά συνέπεια, αν θέλει κανείς να δώσει μιαν απάντηση 

στο ερώτημα «ποια είναι η μπλανσοτική ιδέα για τον 

πόλεμο», θα ήταν προτι μότερο να εξετάσει την έννοια του 

πολέμου σε σχέση με την έννοια της επανάστασης. Το 

μείζον ερώτημα για τον Μπλανσό συνίσταται στο αν είναι 

αναγιωίο να προηγηθεί της επανάστασης ο πόλεμος. Στο 

κείμενό του Οι διανοούμενοι υπό αμφισβήτηση φθάνει 

στο σημείο να πει ότι «η επανάσταση του 1905, απο

τέλεσμα στρατιωτικής ήττας, επιβεβαιώνει, παρά την 

αποτυΧία της, ότι είναι αναγκαίος ένας πόλεμος και ότι 

είναι αναγιωιος ένας χαμένος Π9λεμος - όχι ένας μερικός 

πόλεμος, αλλά ένας πόλεμος που εντός ολίγου θα 

ονομαστεί ολοκληρωτικός εν πάση περιπτώσει, μια τε

ράστια καταστροφή. Αυτό συνεπάγεται ότι ο σοσιαλισμός 

που προκύπτει από τον πόλεμο δεν θα παύσει εφεξής να 

είναι "σοσιαλισμός πολέμου"».24 Μετά από αυτή την 

ανάλυση, δεν πρέπει να εκπλαγούμε αν ακούσουμε από 

την πλευρά του Μπλανσό μια γενικά απαξιωτική κρίση για 

τον προλεταριακό σοσιαλισμό στη Σοβιετική Ένωση: «ο 

λεγόμενος προτελαριακός σοσιαλισμός γεννήθηκε ακρι

βώς από τον πόλεμο' επεκτάθηκε ακριβώς μέσω του πο

λέμου' υφίσταται και διατηρείται ακριβώς μέσα στον πό

λεμο και υπό την απειλή του πολέμοω).25 ~:\ . 

Αν ο πόλεμος αλλοίωσε το νόημα της αυθεντικής επα

νάστασης στη Ρωσία, ο πόλεμος που α μέσως συνόδευσε 

τη Γαλλιι<ή Επανάσταση προκάλεσε τις ίδιες καταστροφές. 

Μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ο Μπλανσό επικαλείται δύο όρους κατ' εξοχήν 

ηθικούς για να χαρακτηρίσει αντίστοιχα την επανάσταση 

και τον πόλεμο: το καλό και το κακό: 

«Υπάρχει όμως και ένα άλλο μάθημα που συνάγεται 

δυσκολότερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δια

νοούμενοι, επειδή είναι προσκολλημένοι γενικά στην 

αξίωση για ελευθερία, δεν πρόσεξαν ότι το καλό [Ie bien] 

(η απελευθέρωση των λαών) θα αλλοιωνόταν πολύ σοβαρά 

αν επιζητούσε ή απλώς αποδεχόταν την επίσπευση ή τη 

διασφάλιση της έλευσης του κακού (του πολέμου). [...] 

Είναι εντυπωσιακό ότι ο ΡοβεσΠΙέρρος είχε σχεδόν 

αμέσως διαισθανθεί πως ο πόλεμος, ακόμη και νικηφόρος, 

θα κατέστρεφε την Επανάσταση και ότι όπως δεν πρέπει 

να "φέρουμε την ελευθερία στην αιχμή της ξιφολόγχης" 

έτσι και η στρατιωτική τυραννία δεν θα μπορούσε να 

προσφέρει l<ανένα καλό, όποιοι και αν είναι οι σκοποί της 

[...]. Η Τρομοιφατία (και κάθε τρομοκρατία) οφείλεται εν 

μέρει σ' αυτό το γεγονός.»26 

Στη Στιγμή του θανάτου μου υπάρχει μία αναφορά στην 

περίφημη συνάντηση του Χέγκελ και του Ναπολέοντα, το 

1806, στην Iένα. Ο τόνος αυτού του χωρίου δημιουργεί 
την αίσθηση ότι η κρίση που εκφέρει ο Μπλανσό για τις 

δύο εξέχουσες προσωπικότητες είναι θετικός, σχεδόν 

εγκωμιαστικός: «Μήπως ήταν αρκετά μορφωμένος ώστε 

να ξέρει ότι επρόκειτο για την περίφη μη χρονιά στην Iένα, 

όταν ο Ναπολέων, πάνω στο βραχύσωμο γκρίζο άλογό 

του, περνούσε κάτω από τα παράθυρα του Χέγl<ελ που 

αναγνώρισε στο πρόσωπό του "την ψυχή του κόσμου", 

όπως έγραψε σε φίλο του; Ψεύδος και αλήθεια, γιατί, 

καθώς έγραψε ο Χέγκελ σε άλλο φίλο, οι Γάλλοι λεηλά

τησαν και ρήμαξαν το ενδιαίτημά του. Αλλά ο Χέγκελ ήξε

ρε να διακρίνει το εμπειρικό από το ουσlώδες».27 
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Εδώ όμως έχουμε το δll<οίωμα να αναρωτηθούμε σε τι 

συνίσταται αυτό το «ουσιώδες», το οποίο, φαινομενικά, 

σξιοδοτεί θετικά τη δράση του Ναπολέοντα. Κατά τη 

γνώμη μου, θα έπρεπε να αρχίσουμε αυτή την ανάλυση 

μέσω μιας παράκαμψης που θα μας οδηγούσε, εκ νέου, 

στην κοζεβική ανάγνωση της Φαινομενολογίας του ΠVεύ

ματος του Χέγκελ. Είναι πολύ γνωστό ότι για τον Κοζέβ, 

στην εγελιανή σl<έψη, ο Ναπολέων εκπροσωπεί το <<τέλος 

της Ιστορίας», εφόσον «η υποδιαίρεση C του Κεφαλαίου 

νι {της Φαιvoμενoλoyίας του πνεύματος} πραγματεύεται 

το μετεπαναστατικό l<ράτος, δηλαδή τη Ναπολεόντεια 

Αυτοκρατορία (1806). Είμαστε στο τέλος της lστορίας».28 

Στην Τρομοκρατία ο άνθρωπος επιζητεί την κατάργηση 

της σχέσης του Κυρίου και του Δούλου προσβλέποντας 

στην απόλυτη ελευθερία- εν συνεχεία όμως συνειδητοποιεί 

ότι αυτή η ελευθερία προϋποθέτει την καθαρή αρνητικό

τητα, το Μηδέν, τουτέστιν τον προσίδιο θάνατό του. Αν 

θέλει να ζήσει πραγματικά, θα βρει την ικανοποίησή του, 

«την Befriedigung [ικανοποίηση] πάνω σε τούτη τη γη και 

εντός ενός κράτους (όπου δεν θα υπάρχει πλέον απόλυτη 

ελευθερία - εξαιρουμένου του αρχηγού, που είναι ο Να

πολέων' ωστόσο μπορεί κανείς να πει ότι ακόμη και αυτή 

η ελευθερία περιορίζεται από την πραγματικότητα' παρά 

ταύτα ο αρχηγός του μετεπεναστατικού κράτους είναι 

πλήρως "ικανοποιημένος" από τή δράση του, διότι αυτή η 

πραγματικότητα που την περιορίζει είναι εξ ολοκλήρου το 

ίδιο το έργο του)>>.29 

Ο Ζακ Ταμινιώ Uacques Taminiaux), στον δικό του 

εκτενή σχολιασμό των εγελιανών παραδόσεων στο Πανε

πιστήμιο της Iένας Uenaer Rea/phi/osophie (1805-1806)), 
λέγει ότι «ακριβώς το εγελιανό κράτος της Rea/phi/osophie 

παρουσιάζεται πράγματι ως ένα υβρίδιο του ναπολε

όντειου lφάτους και του πεφωτισμένου δεσποτlσμού»,30 

Από την άλλη μεριά, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς ο 

ίδιος ο Χέγκελ αντιλαμβάνεται, στο ίδιο κείμενο, τον πό

λεμο εν γένει. Αφού δήλωσε ότι «η δημόσια τάξη εργά

ζεται για το κράτος» στρέφεται προς «τη στρατιωτική τάξη 

και τον πόλεμο», στον οποίο βλέπει τον μετασχηματισμό 

της ατομ;kής αρνητll<ότητας σε θετική πράξη στην 
υπηρεσία της συντήρησης του καθολικού: 

«Η στρατιωτική τάξη [etat = Stand] ι<αl ο πόλεμος είναι 

α) η πραγματική θυσία του Εαυτού, - ο κίνδυνος του 

θανάτου για το ενικό ΟΥ" [ ...] το έγκλημα είναι αναγκαία 

στιγμή στην έννοια του δικαίου και του νόμου που έχουν 

κύρος - με τέτοιον τρόπο που καθένας ως αυτό το ενικό 

ον να αυτοσυγκροτείται ως απόλυτη δύναμη, - να βλέπει 

τον εαυτό του ως απολύτως ελεύθερο, -να βλέπει τον 

εαυτό του δι' εαυτόν [pour SOi] ι<οι πραγματικό εναντίον 

του άλλου ως καθολική αρνητικότητα' - ιδού τι του 

προσφέρεται στον πόλεμο: είναι ένα έγl<λημα χάριν του 

καθολικού' ο σκοπός είναι η διατήρηση του Όλου - ενα

ντίον του εχθρού, ο οποίος αποβλέπει στην καταστροφή 

του Όλου - αυτή η απο-κατάληψη [dessaisissement = Επ
taϋsserung] πρέπει αιφιβώς να έχει τούτη την αφηρημένη 

μορφή, να στερείται ατομικότητας, ο θάνατος πρέπει να 

λαμβάνεται και να δίνεται ψυχρά, όχι με τη λυσσαλέα μάχη 

όπου το ενll<ό ον κοιτάζει τον αντίπαλο στα μάτια και τον 

σκοτώνει με άμεσο μίσος - αλλά μάλλον ο θάνατος 

δίνεται και λαμβάνεται εν κενώ.»)Ι 

Εν ι<οτακλείδι, αν ο Χέγκελ θεωρεί ότι ο πόλεμος 

αποκαλύπτει στο άτομο ότι μέσω της αρνητικότητάς του, 

του θανάτου του, φθάνει στην ιδέα του καθολικού, δηλαδή 

στην απόλυτη πρωτοκαθεδρία της υπόστασης της 

κοινότητας, της διατήρησης του κρατll<ού Όλου, ο Μπλαν

σό, αντίθετα, είναι πεπεισμένος ότι ο άνθρωπος μπορεί να 

αποδεχτεί την ατομική αρνητικότητά του ι<οι να φθάσει 

στον οικουμενισμό του πολίτη μόνο μέσω της επανά

στασης - και πάνω απ' όλα μέσω της Τρομοκρατίας. Εδώ 

όμως τίθεται το ερώτημα, ει< νέου, αν της επανάστασης 

είναι αναγκαίο να προηγείται ο πόλεμος, αν πρέπει να 

προσφύγουμε στον πόλεμο για να επιταχύνουμε τον 

ρυθμό της έλευσης της επανάστασης. Αυτή τη φορά η 

απάντηση του Μπλανσό -που δίνεται στο ι<είμενό του Η 

φιλία- εμπλέI<εl όχι μόνο τον Ναπολέοντα, αλλά 1<01 τον 

συνδέει με το Κακό, το οποίο εκπροσωπείται από τον 

πόλεμο, στον ορίζοντα ενός ορισμένου εβραϊκού μεσ

σιανισμού: 

«Πώς, στην ιστορία του Μπούμπερ (Buber),32 ο Ναπο

λέων κλήθηκε να συνεργαστεί με την ελπίδα σωτηρίας; [...] 

Εφόσον μια προφητεία προαναγγέλλει ότι η νίκη του Γωγ, 

της χώρας Μαγώγ, θα προηγηθεί αμέσως της έλευσης του 

Μεσσία, υπάρχει μεγάλο συμφέρον να αφήσουμε τον 

άνθρωπο της Δύσης να γίνει η δαιμονική δύναμη, ιι<ονή να 

ανασύρει την άβυσσο 1<01 να παρασύρει σ' αυτήν τους 

εβδομήντα δύο λαούς. Αλλά, για όλα αυτά, πρέπει τούτος 

ο άνθρωπος να είναι αληθινά ο Γωγ, το ον του ερεβώδους 

υπέρμετρου, και για να γίνει κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο οι 

μεγάλοι Τσαντlκίμ, αυτοί που διαβάζουν στον ουρανό και 

έχουν επαφή με τις δυνάμεις, να συνεργαστούν με τη 

μοίρα του και να τον βοηθήσουν να αποκτήσει μιαν 

υπεράνθρωπη διάσταση. Αντιλαμβάνεται κανείς πολύ καλά 

ότι εδώ πρόκειται για μια πολύ ρΙψοκίνδυνη 1<0 ι πολύ 

αμφίβολη παρέμβαση. Οφείλουμε να ευνοήσουμε το 

Κακό, να το φέρουμε στον παροξυσμό του, να επιταχύ

νουμε την καταστροφή, ούτως ώστε να πλησιάσει κατ' 

αυτόν τον τρόπο η λύτρωση; Πρέπει να επισπεύσουμε το 

τέλος; Η φοβερή ανάμνηση του Σαμπαταϊσμού -για τον 

οποίο δεν γίνεται κανένας υπαινιγμός στο αφήγημα του 

Μπούμπερ λόγω μιας ενδεll<τιι<ής αιδημοσύνης- υπάρχει 

βεβαίως στο βάθος όλης αυτής της δράσης. Υπενθυμίζω 

εν συντομία την ιστορία. Ο Σαμπατάl Τσβl είναι ο Μεσσίας 

του IΊου αιώνα, ο οποίος τελικά θα προσχωρήσει στο 

lσλάμ. Η ξενότητα της εμφάνισής του συνίσταται στο ότι 

η αποστασία του, αντί να τον οδηγήσει στην ανυποληψία, 
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έγινε το πρόσημο της λυτρωτιι<ής αποστολής του. Για να 

νικήσεις σε βάθος το Κακό, πρέπει να ι<aτέλθεις στο βάθος 

της δυστυχίας και να περιβληθείς με το ίδιο το Κακό. Η 

αποστασία, η απάρνηση του εαυτού, η υποχρέωση να ζει 

ενδόμυχα μέσα στην απόρριψη της αλήθειας (η οποία 

ακριβώς επιβλήθηκε από την Εκκλησία στους Μαρράνους) 

είναι η ύψιστη θυσία για την οποία είναι ικανός ο Μεσσίας. 

[ ... ] Η περιπέτεια του Σαμπατάι Τσβι ήταν μια επώδυνη 

καταστροφή. Σημάδεψε την άνοδο του θρησκευτικού 

μηδενισμού, τη ρήξη με τις παραδοσιακές αξίες, με τη 

δικαιολόγηση ότι στον κόσμο του τέλους το Κακό είναι 

ιερό και ο Παλαιός Νόμος χωρίς ισχύ· τέλος αυτή η 

περιπέτεια αλλοίωσε σοβαρά τον αυθεντικό εβραϊκό 

μεσσlανισμό,»33 

Εδώ, αυτό που διακυβεύεται (και καταγγέλλεται από 

τον Μπλανσό) παραπέμπει σε έναν μεταγενέτερο χρόνο, 

συγκειφιμένα στη σύγκλιση μεταξύ του πολέμου και της 

επανάστασης, σύγκλιση που γίνεται από ορlOμένους 

αριστερούς διανοούμενους γι' αυτούς, ο πόλεμος δεν 

είναι παρά μόνο ένα προσωρινό στάδιο, αλλά συνάμα 

απολύτως απαραίτητο, αν θέλει κανείς να συντομεύσει 

στον μέγιστο βαθμό τον χρόνο που μας χωρίζει από την 

κοινωνική απελευθέρωση: «Οι διανοούμενοι ίσως δεν 

κατόρθωσαν ποτέ να διασαφηνίσουν αυτό αι<ριβώς το 

πρόβλη μα του πολέμου και των σχέσεών του με την 

κοινωνική απελευθέρωση. (Διότι πάντοτε θα υπάρχει ο 

πειρασμός να απαντήσει κανείς ότι αν η επανάσταση έχει 

ανάγκη τον πόλεμο για να επιβεβαιωθεί, αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η ίδια η επανάσταση είναι ένας πόλεμος ή 

ότι τα μέσα του πολέμου -ο νόμος περίυπόmων, η 

ι<οτάργηση των δημοκρατικών κανόνων, τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης- είναι αναγκαία για να την κάνουν να 

διαρκεί.)>>.34 

Τα κίνητρα του μπλανσοτικού κατηγορητηρίου 

εναντίον του πολέμου γίνονται ευκρινέστερα, αν διαβάσει 

κανείς με προσοχή το κείμενο υπό τον τίτλο «Για τον 

σύντροφο Κάστρο» (γραμμένο το 1968 και δημοσιευμένο 

στα Πολιτικά γραπτα) Εδώ θα δούμε ότι η μομφή εναντίον 

του αρχηγού της κουβανll<ής επανάστασης -ο οποίος 

επιδοκίμασε την εισβολή των σοβιετικών αρμάτων μάχης 

στην Τσεχοσλοβακία {το Ι 968}- αφενός εΠll<ολείται τον 

στενό, μη αναγώγιμο δεσμό μεταξύ της επανάστασης και 

της Τρομοιφατίας, αφετέρου ι<οταγγέλλει, κατ' αναλογιαν, 

τον μιλιταρισμό εν γένει (ιδιαίτερα τον ναπολεόντειο 

πάλι!), ο οποίος είναι, κατά τον Μπλανσό, μια οπισθοδρό

μηση του επαναστατll<ού ιδεώδους «Η Επανάσταση είναι 

τρομακτll<ή, Αλλά η κτηνώδης εισβολή στρατιωτών ουδό

λως μπορεί να εξομοιωθεί με το κατ' ανάγκην υπέρμετρον 

-αδύνατον- που χαρακτηρίζει την επαναστατική Τρομο

ιφατία, οσάκις αυτή καλείται να διαταράξει και να παρα

βιάσει κάθε νόμο. Οι ναπολεόντειες στρατιές απελευ

θέρωναν τους λαούς υποτάσσοντας τις ιωβερνήσεις και εν 

συνεχεία υπέτασσαν τους λαούς εν ονόματι της εστεμ

μένης οικουμενικής ελευθερίας - "η ψυχή του κόσμου" 

που περνούσε και ξαναπερνούσε έφιππη κάτω από τα 

παράθυρα του Φιλοσόφου. Εδώ είμαστε πολύ πίσω σε 

σχέση με την ιακωβίνικη ιδεολογία . ».3S 

Μετά από αυτή την ανάλυση φρονώ ότι μπορώ σήμερα 

να προωθήσω την υπόθεση σύμφωνα με την οποία ο 

Μπλανσό ήταν πάντοτε ένας επαναστάτης, αρχικά της 

Άκρας Δεξιάς και εν συνεχεία της Άιφας Αριστεράς. Το 

σημείο κορύφωσης αυτής της επαναστατικής έξαψης είναι 

το κίνημα του ΜαΊου του 1968, όπως μαρτυρείται από το 

κείμενο «Γιο το κίνημα», γραμμένο τον Δεκέμβριο του 

1968 ι<οι δημοσιευμένο τον lούνιο-Ιούλιο 1969, μετά τη 

διάλυση της Επιτροπής Δράσης Συγγραφέων-Φοιτητών 

(Comite d'action ecrivains-etudiants), στην οποία συμ

μετείχε και ο Μπλανσό: «Το συμπέρασμι;ι, ,προς το οποίο 

ορισμένοι προσανατολίζονται είναι ότι η επανάσταση του 

Μάη, επειδή ήταν συνολική, επειδή άλλαξε τα πάντα, έχει 

επίσης αφήσει ανέπαφα τα πάντα. Δεν το πιστεύω, αλλά 

εκκινώντας από αυτό, θα συγκρατήσω μιαν απαίτηση: να 

συνειδητοποιήσουμε, και πάντοτε ει< νέου, ότι είμαστε στο 

τέλος της ιστορίας, ούτως ώστε οι περισσότερες κληρονο

μημένες έννοιες, αρχίζοντας από αυτές της επαναστατικής 

παράδοσης, πρέπει να επανεξεταστούν και, ως τέτοιες, να 

απορριφθούν. Η ασυνέχεια που παρουσίασε (αλλά και 

παρήγαγε ο Μάης) πλήττει επίσης την ιδεολογll<ή ''γλώσ

σα" [Iangage] και την ιδεολογll<ή δράση. Ας το παρα· 

δεχτούμε: ο Μαρξ ο Λένιν, ο Μπακούνιν πλησίασαν ο ένας 

τον άλλον ι<οι απομαιφύνθηκαν, Υπάρχει ένα απόλυτο 

ι<ενό πίσω μας ι<οι μπροστά μας - και οφείλουμε να 

σκεφτούμε και να δράσουμε χωρίς βοήθεια, χωρίς άλλη 

υποστήριξη παρά μόνο τη ριζοσπαστικότητα αυτού του 

κενού. Τα πάντα, ακόμη μία φορά, έχουν αλλάξει. Ακόμη 

και ο διεθνισμός είναι διαφορετικός. Να μην επιτρέψουμε 

στον εαυτό μας τον φενακισμό. Ας θέσουμε τα πάντα εν 

αμφιβόλω, συμπεριλαμβανομένων των προσίδιων βεβαιο

τήτων μας και των φραστικών ελπίδων μας. Η ΕΠΑΝΑ
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και ενίοτε απόλαυσης. Αλλά αυτό που είναι μπροστά μας, 

και θα είναι τρομερό, δεν έχει ακόμη όνομα.»,36 

Στο τέλος της εισήγησής μου στο διεθνές συνέδριο 

«Μωρίς Μπλανσό. Κριτικά αφηγήματα» (26-29 Μαρτίου 

2003), είχα επαναφέρει το περί πολέμου ερώτημα στο 
έργο του Μπλανσό, δίνοντας, εν είδει εύλογης υπόθεσης, 

μια βιαστll<ή και βεβαίως πολύ παραι<ινδυνευμένη απά

ντηση. Θα μου επιτρέψετε να παραθέσω εκ νέου αυτές τις 

φράσεις για να κλείσω την επιχειρηματολογία μου: «Γνω

ρίζουμε ότι [ο Μπλaνσό] επέμεινε πολύ στην ''aδοι<ίμαστη 

εμπειρία"3? του θανάτου. Θα τολμήσω λοιπόν να προτάξω 

την υπόθεση ότι μετά την ακραία εμπειρία {της παρ' ολίγον 

θανάτωσής του από το εκτελεστικό απόσπασμα}, η οποία 

εξιστορείται στη Στιγμή του θανάτου μου, και δη μετά τη 
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δοκιμασμένη εμπειρία αυτού του πολεμικού επεισοδίου, 

ο Μπλανσό έχει μια σαφή ιδέα για το τι είναι ο πόλεμος εν 

γένει. Ιδού λοιπόν ο επιγραμματικός ορισμός του που 

διατυπώνετOl από τον ίδιο: "Αυτό ήταν λοιπόν ο πόλεμος: 

η ζωή για τους μεν, για τους δε η ωμότητα της δολο

φονίας"38».39 

111. Να προκρίνοuμε τη ζωή, να καταφάσκοuμε την 

επιβίωση 

Ένας από τους πρωταρχικούς άξονες της εισήγησής μου, 

ίσως ο θεμελιωδέστερος, συνίσταται στο να θεωρώ την 

αποδόμηση ως κατάφαση της ζωής και αποδοκιμασία του 

θανάτου, και δη της θανάτωσης. Στην τελευταία του 

συνέντευξη που δημοσιεύτηκε ως ανεξάρτητο βιβλίο υπό 

τον τίτλο Μαθαίνοντας να ζεις εν τέλει, ο Ντερριντά 

αναφέρεται στην επιβίωση λέγοντας ότι αυτή «είναι μια 

πρωταρχική έννοια, η οποία αποτελεί την ίδια τη δομή του 

πράγματος που αποκαλούμε ύπαρξη, Dasein, αν θέλετε. 

Είμαστε δομιι<ά επιζώντες, σημαδεμένοι από τη δομή του 

ίχνους, της διαθήκης».40 Και επειδή είχε πει ήδη ότι 

«είμαστε όλοι επιζώντες με αναστολή»,41 και ότι η «ζωή 

είναι επιβίωση»,42 διαισθάνεται τον κίνδυνο να ι<οτηγορηθεί 

ότι ι<αταφάσκει μάλλον τον θάνατο παρά τη ζωή. Εξ ου η 

άμεση αντίδρασή του: «Ωστόσο, έχοντας πει όλα αυτά, 

δεν θα ήθελα να αφήσω να κυκλοφορεί η ερμηνεία 

σύμφωνα με την οποία η επιζωή [survivance] είναι μάλλον 

με το μέρος του θανάτου. του παρελθόντος, παρά με το 

μέρος της ζωής και του μέλλοντος. Όχι, ανά πάσα στιγμή 

η αποδόμηση είναι με το μέρος του ναι, της κατάφασης 

της ζωής. Όλα όσα λέγω -τουλάχιστον από το Βήμα (στο 

βιβλίο μου Παράλια 43) και εφεξής- για την επιβίωση [sur

vie] ως συνθετότητα της αντίθεσης ζωή/θάνατος απορ

ρέουν σ' εμένα από την απροϋπόθετη κατάφαση της ζωής. 

Η επιζωή είνOl η ζωή πέραν της ζωής, η ζωή παραπάνω από 

τη ζωή, και ο λόγος που αρθρώνω δεν είναι θανατηφόρος, 

κάθε άλλο, είναι η κατάφαση ενός ζώντος που προιφίνει το 

ζην και επομένως το επιζήν από τον θάνατο, διότι η 

επιβίωση δεν είναι απλώς αυτό που απομένει, είναι η κατά 

το δυνατόν εντονότερη ζωή».44 

Στην ι<ηδεία του Ζακ Ντερριντά. ο πρωτότοκος γιος 

του, ο Πιέρ Αλφερί (Pierre Alferi). διάβασε τις αι<όλουθες 

φράσεις, γραμμένες από τον πατέρα του (πρόκειται για ένα 

είδος μετατύμβειου αυτο-επικήδειου λόγου): «''Ο Ζακ δεν 

ήθελε ούτε τελετή ούτε επικήδειο λόγο. Γνωρίζει εκ πείρας 

τι δοι<ιμασία είναι για τον φίλο που επωμίζεται αυτό το 

πράγμα. Μου ζητάει να σας ευχαριστήσω που ήλθατε, να 

σας ευλογήσω. σας ικετεύει να μην είστε θλιμμένοι. να 

σκέπτεστε μόνο τις πολυάριθμες ευτυχισμένες στιγμές που 

του δώσατε την ευκαιρία να τις συμμεριστείτε μαζί του. 

Χαμογελάστε μου, λέει, όπως θα σας έχω χαμογελάσει 

έως το τέλος. 

Να προι<ρίνετε πάντοτε τη ζωή και να ι<οταφάσκετε 

ακατάπαυστα την επιβίωση ... 

Σας αγαπώ και σας χαμογελώ απ' όπου 1<0 Ι αν είμαl"».45 

Είμαι πεπεισμένος ότι, διαμέσου της φράσης «Να 

προκρίνετε πάντοτε τη ζωή ι<αι να ι<οταφάσι<ετε ακατά

παυστα την επιβίωση ... », ο Ντερριντά μάς κληροδότησε, 

ως διαθήκη, το πολιτικό credo του: σε έναν κόσμο που 

βασιλεύει η κοινωνική αδικία, η εκμετάλλευση του ανθρώ

που από τον άνθρωπο, όπου κυριαρχούν η βία, η ωμότητα 

και η θανάτωση, η αποδόμηση υπερασπίζεται απροϋπό

θετα το δικαίωμα στη ζωή, προιφίνοντας τη ζωή, ι<οταφά

σκοντας την επιβίωση. Ωστόσο, αυτή η φράση, στην προ

στακτική -«Να προι<ρίνετε πάντοτε τη ζωή και να κατα

φάσκετε ακατάπαυστα την επιβίωση .. . »- μας αφήνει 

κάπως αμήχανους, γιατί στο τέλος της τελευταίας συνέ

ντευξής του μας είχε πει -το επαναλαμβάνω- ότι «ανά 

πάσα στιγμή η αποδόμηση είναι με το μέρος του ναι, της 

κατάφασης της ζωής». Γι' αυτό ακριβώς ο Ζακόμπ Ρογκο

ζενσι<ί Uacob Rogozinsl<ί) υποστηρίζει ότι <(η ι<ατάφαση της 

επιβίωσης αντιτίθεται εδώ στην κατάφαση της ζωής», ότι 

«το να προκρίνεις την επιβίωση ισοδυναμεί εν προκειμένω 

με το να προιφίνεις τον θάνατο από τη ζωή», ότι «αυτό 

ακριβώς δεν ι<οταλαβαίνουν εκείνοι που εννοούν τη σκέψη 

του [του Ντερριντά] ως ριζική κατάφαση της ζωής. μιας 

"ζωής προγενέστερης της αντίθεσης της ζωής και του 

θανάτου"» και ότι -ως κατακλείδα- «λαμβανομένων όλων 

αυτών υπ' όψιν, δεν πρόκειται για μια ουδετεροποίηση που 

θα καθιστούσε την οριοθέτησή τους ανεπίιφιτη (ούτε η 

ζωή ούτε ο θάνατος), αλλά πράγματι για μιαν απόφαση 

υπέρ του θανάτοu».46 

Κατά την άποψή μου, η πρόταση «να προιφίνετε 

πάντοτε τη ζωή» (αντί του «να ι<οταφάσκετε πάντοτε τη 

ζωή»), γίνεται κατανοητή αν προσθέσουμε σ' αυτήν το 

δεύτερο σκέλος, που διατυπώνεται ρητά στην τελευταία 

συνέντευξή του: {<ο λόγος που αρθρώνω δεν είναι θανα

τηφόρος, κάθε άλλο, είναι η κατάφαση ενός ζώντος που 

προκρίνει το ζην και επομένως το επιζήν από τον θάνα

το».47 Ο Σάββας Μιχαήλ, Έλληνας φίλος εβραϊκής κατα

γωγής, μου υπέδειξε έναν άλλο δρόμο για να ερμηνεύσω 

τούτη τη φράση του Ντερριντά: την Παλαιά Διαθήι<η, 

ακριβέστερα το Δευτερονόμιον, τη στιγμή που η ζωή του 

Μωυσή αγγίζει το τέλος της και αντηχεί η φωνή του Θεού: 

«Κοίτα! Σου έδωσα ενώπιον του προσώπου σου, σήμερα, 

/ τη ζωή ι<οι το καλό, τον θάνατο και το ι<οι<ό. / [ ... ] Επικα

λούμαι ενώπιόν σας σήμερα, τη μαρτυρία των ουρανών και 

της γης: / τη ζωή και τον θάνατο, τα δίνω ενώπιον του προ

σώπου σας, / την ευλογία και την κατάρα. / Να επιλέξεις τη 

ζωή για να ζήσεις, εσύ και το σπέρμα σου [... )>>.48 

Αυτά τα βιβλιι<ά χωρία σηματοδοτούν την απαρχή του 

θέματος των «δύο οδών» (το οποίο θα προσλάβει τερά~ 

στια σημασία στον ελληνιστικό ιουδαϊσμό. συγι<ειφιμένα 

στο Κουμράν, και στους πρώτους χριστιανούς): «Σ' αυτόν 

ΣγΓΧΡΟΝΑ 83 ΘΕΜΑΤΑ 

http:������u�.46
http:����l"�.45
http:���������.40
http:������"38�.39


τον λαό, να πεις: / "Έτσι λέγει ο ΓιαΧβέ: Νά με! / Δίνω 

ενώπιον του προσώπου σας την οδό της ζωής και την οδό 

του θανάτου"».49 

Αυτό που διακυβεύεται σε τούτη τη φράση είναι ακρι

βώς η δύναμη του συλλογισμού και της ελεύθερης επιλο

γής του καλού ή του ι<ακού που διαθέτουν οι άνθρωποι. 

Επομένως η ντερριντιανή παραίνεση που μας υποκινεί να 

«προκρίνουμε τη ζωή» αφενός προϋποθέτει την πίστη της 

στην ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης (της οποίας 

όμως προηγείται η ευθύνη μας απέναντι στον άλλο 

λεβινασlκό δάνειο), αφετέρου δίνει ένα διαφορετll<ό νόημα 

στη θεϊκή βούληση, η οποία φημίζεται τόσο πολύ για τις 

απαιτήσεις της και τους καταναγκασμούς της, ώστε όλες οι 

ανθρώπινες πράξεις να μην μπορούν να είναι παρά μόνο 

οριακά προκαθορισμένες. 

Φρονώ ότι το μόνο ερώτημα -ως l<οτακλείδα της 

εισήγησής μου- που τίθεται τώρα, και μάλιστα επιτακτικά, 

συνίσταται στο να μάθουμε αν τελικά ο Μπλανσό προ

κρίνει τη ζωή ή τον θάνατο. Επ' αυτού θα ήταν προτι

μότερο να ακούσουμε, ακόμη μία φορά, την απάντηση που 

έδωσε ο ίδιος ο Ντερριντά στον επικήδειο που εξεφώ

νησε κατά την τελετή της καύσης της σορού του Μωρίς 

Μπλανσό, στις 24 Φεβρουαρίου 2003: «Διότι πέρα από 
οτιδήποτε θα μπορούσε να μας κάνει να πιστέψου με μια 

εσπευσμένη ανάγνωση, πέρα από αυτό που η σταθερή 

προσήλωσή του στον θάνατο, σ' αυτό το συμβάν χωρίς 

συμβάν του θνήσκειν, μπορεί να αφήνει να σκεφτούμε, ο 

Μωρίς Μπλανσό δεν αγάπησε, δεν θα καταφάσκει παρά 

μόνο τη ζωή και το ζην, και το φως του εκφαίνεσθαl. Περί 

αυτού έχουμε Χίλιες ενδείξεις και στα ι<είμενά του και στον 

τρόπο με τον οποίο ήταν δεμένος με τη ζωή, με τον οποίο 

προέκρινε [a preferel τη ζωή, έως το τέλος. Μαζί, τολμώ να 

πω, με μια μοναδική ευφροσύνη, την ευφροσύνη της 

κατάφασης και του "ναΙ", και μάλιστα μια ευφροσύνη που 

είναι διαφορετική από αυτήν της χαρούμενης γνώσης, 

προφανώς λιγότερο σκληρή-ωμή, αλλά ευφροσύνη, η ίδια 

η χαρά της ευτυΧίας απέναντι στην οποία ορισμένα 

αρκούντως εκλεπτυσμένα αυτιά δεν θα μπορούσαν να 

παραλείψουν να είναι ευαίσθητα».SΟ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΟ 	κείμενο ουτό είναι η κατά γράμμα αυτομετάφρσση της 

εισήγησής μου που εκφωνήθηκε γαλλιστί στο διεθνές «Συνέδριο 

του Σεριζύ» στη Νορμανδία (Colloque du Cencre culcurel de Ce

risy, 2-9 lουλίου 2007), το οποίο ήταν αφιερωμένο στο έργο του 

Μωρίς Μπλανσό. (ΤΟ γαλλll<ό πρωτότυπο κείμενο υπό τον τίτλο 

«Blanchot, Derrida: du droit a la mort au droit a la vie» 

δημοσιεύτηκε μαζί με τις άλλες εισηγήσεις στον συλλογικό τόμο 

Maurice Blanchot: dans son siecle, Edicions Parangon/Vs, Λυών 
2009, σ . 178-193.) Οι λέξεις, προτάσεις ή σημειώσεις που έχω 

προσθέσει εκ των υστέρων για την ανά χείρας αυτομετάφραση 

περιβάλλονται από αγκιστροειδείς αγκύλες. 

2 	 {Το «Μανιφέστο των 121» (Γάλλων διανοουμένων) είναι η 

περίφημη «Διακήρυξη για το δικαίωμα στην ανυπακοή στον 

πόλεμο της Αλγερίας» (<<Declaration sur le droit aI'insoumission 

dans la guerre dΆlgerie»), δηλαδή η έκκληση που απηύθυναν 

προς τους Γάλλους στρατιώτες να σγυποτοκτήσουγ εγ γέγει, 

τουτέστιν να αρνηθούν τα στρατιωτικά καθήκοντά τους και να 

μην πολεμήσουν εναντίον των επαναστοτημένων Αλγερινών . Η 

συμβολή του Μπλανσό στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου 

Του εν λόγω μανιφέστου ήταν καθοριστική (εκτός των άλλων. ο 

τίτλος της Διακήρυξης εΙναι δικός του). Η Διακήρυξη τυπώθηκε 

την Ι η Σεπτεμβρίου 1960. αλλά δεν δημοσιεύτηκε ποτέ ολό

κληρη στις εφημερΙδες. Γι' αυτή την πολυσήμαντη δραστηριότητα 

του Μπλανσό βλ : α) Christophe Bidenc. Maur;ce Blanchoc, par
ιεπαίΓε invisible, Champ Vallon, Σεϋσσέλ 1998. σ. 391-402. β) 

Etienne Balibar, «Blanchot I'insoumis», στο Maurice Blanchot: da.ns 
son siecle. ό.π., σ. 289-314.} 

3 	Jacques Derrida, «Encre luί ec moi dans I'affection ec \a confiance 

parτagee», Le magazine lirtet'a;re 419 (Απρίλιος 2003), σ . 31. 

4 	 {Το εν λόγω κείμενο του Μπλανσό δη μοσιεύτηl<ε σε δύο τεύχη 

του περιοδικού Critique (Νοέμβριος 1947 και lανουάριος 1948). 

Εν συνεχεία τα δύο μέρη συνενώθηκαν υπό τον 'ενιαίο τίτλο «La 
litcerature ec le droic a la morc» στη συλλογή μπλανσοτικών 

δοκιμίων La pαrτ du feu (Gallimard, Παρίσl 1949). Βλ την ελληνική 

μετάφραση: Maurice Blanchot, Η λογοτεχνία κσι το δικαίωμα 

στογ θάνατο, μτφρ.-σημ. Νίκος Ηλιόδης. futura, Αθήνα 2003.} 

5 	 {Από το 1933 έως το 1939 ο Αλεξάντρ Κοζέβ διευθύνει στην 

Ecole pracique des hautes etudes, στο Παρίσι, ένα σεμινάριο υπό 
τον τίτλο «La philosophie religieuse de Hegel», το οποίο 

ουσιαστικά δεν ήταν πορά ένας διεξοδικός αχολιασμός της 

εγελιανής Φαιγομενολογίας του rτγεύματoς. Αυτά τα <<μαθήματα» 

εκδόθηκαν με τη φροντίδα του Ρεϋμόν Κενώ (Raymond Que

neau) υπό τον τίτλο Int:roduction a la leCCUΓe de Hegel (Leς:οns sUΓ 
La phenomenologie de I'espric), Gallimard, Παρίσι 1947. Η 

επίδραση αυτού του σεμιναρίου ατη γαλλική σκέψη είναι 

τεράστια.} 

6 	 {Ο Ζαν Υππολίτ μετέφρασε και σχολίασε τη Φαινομενολογία του 

ΠVεύμαΤOςΤOυ Χέγκελ: α) G.W.F. Hegel, La phenomeno/ogie de 
I'espric. Aubier, Παρίσl 1941. β) Jean Hyppolice, Genese ει struC
rυre de la Phenomenologie de I'esprit de Hegel, Aubier, Παρίσl 

1946. Εδώ επισημαίνω ότι σε μία σημείωση στη «Λογοτεχνία ΚΟΙ 

το δll<αίωμα στον θάνατο» ο Μπλανσό μνημονεύει ρητά και τα 

δύο έργα του Υππολίτ (βλ «La litterature et le droit a la moro>, 

στο La parr du (eu, ό.π . , σ. 295, σημ.1 ).} 

7 Blanchot, «La litcerature et le droic a la mort», στο Ια parτ du (eu, 

ό.π., σ. 305, σημ. Ι. 

8 Alexandre Kojeve, Incroduction a la lecture de Hegel, Gallimard, 

coll. «tel», Παρίσl 1979, σ. 557-558. 

9 	 {Βλ G.W.F. Hegel, Phanomeno/ogie des Geistes (επιμ. Hans-frie

drich Wessels / Heinrich CΙairmont), Felix Meiner Verlag. 

Αμβούργο 2006, σ. 130: «[Οι δύο αυτοσυνειδησίες] πρέπει νο 

πάνε ο' αυτόν τον αγώνα, γιοτί πρέπει να υψώσουν τη βεβαιότητα 

που έχουν για τον εαυτό τους ότι είγαι δι' εσυτόγ σε αλήθεια, 

στον άλλον και στον εαυτό τους. Και μάνο μέσω της διακινδύ

νευσης της ζωής [das Daransetzen des Lebens] επαληθεύεται η 

ελευθερία [...]».} 

Ι Ο 	 Kojeve, Inr:roduccion ala lectυre de Hegel, ό.Π., σ. 19. {Εδώ πρέπει 

να σημειώσουμε ότι αυτές οι εγελιονές φράσεις είναι από την 

«Εισαγωγή» του βιβλίου του Κοζέβ. ο οποίος μεταφράζει ΚΟΙ 

συνάμα σχολιάζει από τη Φσιvoμεγoλoγία του πνεύματος το 

Τμήμα Α Του κεφαλαίου ΙV που έχει τον τίτλο «Αυθυπόσταση 

και μη αυθυπόσταση της αυτοσυνειδησίας κυριαρχία και υπο

τέλεια». Εν ολίγοις στο κεφάλαιο αυτό ο Κοζέβ εντοπίζει την 

περίφημη «διαλεκτική του κυρίου και του δούλου».} 
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11 	 Blancho(, «La lίtterature et le droit ala mort», στο La paIϊ du (ευ, 

ό.Π . , σ. 311. 

12 	 Αυτ. , σ . 309. 

13 	 {Αναφορά στο βιβλίο του Ζαν Πωλάν Les fleurs de Tarbes ου La 

cerreur dans les Lecr:res (Gallimard, Παρίσl 1941) (Τα άνθη της 

Ταρμπ ή Η Τρομοι<ρατΙα στα Γράμματα). Ο κριτικός 1<01 

συγγραφέας Ζαν Πωλάν ήταν διευθυντής του περιοδικΟύ Νου

veIte revue {ranρίse.} 

14 	 jacques Derrida, «"Mau rice Blanchot es( mort"». στο Chris(ophe 

Bident / Pierre Vilar (επιμ.), Maurice Blanchoc. Recits criciques, 

Farrago / Leo Scheer, Τουρ 2003, σ. 598. 

15 	 Blanchot, «La lit:terature et le droit ala mort», στο La parc du {ευ, 

ό.Π . , σ. 309-310. 

Ι 6 	 Derrida, «"Maurice Blanchot eSt mort"», ό.π., σ. 598. 

17 	 Αυτ., σ . 603. 

18 	 jacques Derrida / Elisabeth Roudinesco, Οε quoi demain .. . , Dia

logue, Fayard / GaliIee, Παρίσl 200 Ι. σ. 220. 

19 Leslie Ηίll, «La pensee politique», Le magazine lίtteraίre 424 


(αφιερωμένο στον Μωρίς Μπλανσό), Οκτώβριος 2003, σ. 35. 


20 Maurice Blanchot, «La revoIution necessaire», Lε Remparc, 22 


lουνίου 1933. 

21 	 Η ίll, «La pensee politique», ό.π. , σ. 37 

22 	 Κριστόφ Μπιντάν, «Πώς είναι δυνατή η βιογραφία;» (συνέντευξη 

στον Βαγγέλη Μπιτσώρη), Νέα Εστία 1728 (Νοέμβριος 2000). σ . 

633. {Η αντίδραση του Μπιντάν στο εν λόγω ερώτημα είναι η 

εξής (αυτ., σ. 635): «[ ...] Η ερώτησή σας επέχει θέση συμβάντος, 
η πολύ ωμή. όχι όμως βίαιη , ερώτησή σας είναι ένα ερώτημα που 

δεν με άγγιξε ποτέ [ ...] - δεν βλέπω κανέναν μέχρι σήμερα που 

να έχει θέσει το ερώτημα μιας μπλανσοτικής ιδέας για τον 

πόλεμο».) 

23 	 Blanchoc, «La litt:erature ec le droit ala mart», στο La part du {eu, 

ό .π., σ . 310. 

24 	 Maurice Blanchot, Les intellectυels en quesrion, Fourbis, Παρίσl 

1996, σ. 42. 

25 	 Αυτ., σ. 44. 
26 	 Αυτ., σ. 56-57. 

27 	 Maurice Blanchor, L'inscant de ma molϊ, Fata Morgana, Παρίσl 

1994, σ. 14-15. {Βλ την ελληνική έκδοση: Maurice Blanchor, Η 

στιγμή του θανάτου μου, μτφρ. Βαγγέλης Μπιτσώρης, Άγρα, 

Σειρά «ο άτακτος λαγός», Αθήνα 2000, σ. 7-8. Εδώ επιχείρησα 

για πρώτη φορά να απαντήσω στο ερώτημα για την μπλανσοτική 

εννόηση του πολέμου - βλ. τα κείμενό μου που συνοδεύει την 

εν λόγω μετάφραση και έχει τον τίτλο «Θάνατος αυτοβιογρα

φούμενος;», αυτ., σ. 14-15.} 

28 Kojeve: /rψοduccίοn a la lectυre de Hegel, ό.π . , σ. 145. 


29 Αυτ., σ. Ί 44. 


30 jacques Taminiaux. Naissance de la philosophie hegelίenne de 


I'έrat, Payot, Παρίσl 1984, σ. 168. 

31 Αυτ., σ. 278. {Επιμεταφράζω το εγελιανό χωρίο από τη γαλλική 

μετάφραση του Ζακ Τομινιώ για να εναρμονιστώ με το γράμμα 

ταυ σχολιασμού του.} 

32 	 {Αναφορά στο ιστορικό μυθιστόρημα του Μaπίn Buber, Gog und 

Magog. Eine chassidische Chronil< (1941). Η γαλλική μετάφραση 

έχει τον τίτλο Gog et Magog. Une chronique napoleonienne (Gal

limard, Παρίσl 1958). Τα μυθιστορηματικό πρόσωπα. μεσούντων 

των ναπολεόντειων πολέμων, είναι πρωτίστως χασlδll<οί ραβίνοι 

(TσαVΤΙKίμ = ΔίΚαιοι) και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά 

πόσον μπορεί l<aνείς να υποστηρίξει το κακό (τον Ναπολέοντα 

ως Γωγ) γιο να επέλθει ταχύτερα τα καλό (η έλευση του Μεσσία). 

Στην Παλαιά Διαθήκη (ιεζεκιήλ. 38-39) αναφέρεται ότι ο Γωγ, 

βασιλιάς της χώρας Μαγώγ, θα εισβάλει σε έσχατους καιρούς 

«έπ' εσχάτου ετών έλεύσεταl»-. μαζί με άλλους πολυπληθείς 

ειδωλολάτρες (τα 72 παγανιστικά έθνη), στην Παλαιστίνη και θο 

επιτεθεί εναντίον της γης του lσραήλ Ωστόσο η παρέμβαση του 

Γιαχβέ θα δώσει την τελική νίκη στο lσραήλ, αναγγέλλοντας κατ' 

αυτόν τον τρόπο το τέλος του παγανισμού επί της γης. } 

33 	 Maurice Blanchor, Ι 'amicie, Gallimard, Παρίσl 1971, σ. 269-270. 

ΤΟ ίδιο θέμα πραγματεύεται ο Μπλανσό στο κείμενό του Les in

telleccuels en question, ό.π., σ . 45-46. 

34 Blanchot, Les inrellectuels en question, ό.π., σ . 57 

35 Maurice Blanchot, «Pour le camarade Castro», στο έcrίts ρο/ί
ciques, Lignes / Leo Scheer, Παρίσl 2003, σ. Ι 30. 

36 	 Maurice Blancho(, «Sur le mouvement». στο έcrίcs policiques, ό.π.. 

σ. 146-147. {Ο τίτλος αυτού του κειμένου -«Για το κίνημα»

μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι ο Μπλανσό δεν θεωρούσε 

ότι ο Μάης του '68 ήταν μια «επανάσταση». Η εντύπωση αυτή 

είναι ωστόσο λανθασμένη, γιατί στο ίδιο κείμενο (σ. 143) 

διαβάζουμε το εξής «Η μεγάλη πλειονότητα των παρατηρητών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευμενών σχολιαστών, λέγουν ότι 

αυτό το κίνημα ήταν σημαντικό, αλλά απέτυχε. Αυτό είναι 

ψευδές. Ήταν σημαVΤIKό και πραγματοποιήθηκε ιωριαρχlκά. 

Γίνεται λόγος περί επαναστάσεως, όρος πολύ αμφίλογος, αλλά αν 

ομιλούν περί αυτού πρέπει να τον αποδεχτούμε και να πούμε: 

είναι αλήθεια. υπήρξε επανάσταση, η επανάσταση έλαβε χώρα. 

ΤΟ κίνημα του Μάη [Ie mouvement de Mai] ήταν η 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [Ia REVOLUTION], μέσα στην αστραποβολή και 
στην έκλαμψη ενός συμβάντος που ολοκληρώθηκε και, καθώς 

ολοκληρωνόταν, άλλαξε τα πάντα» . } 

37 Βλ Maurice Blanchot, L'ecrίtυΓe du desascre, Gallimard, Παρίσl 

1980, σ. r Ι Ο: {«ο αναγκαίος αδύνατος θάνατος γιατί αυτές οι 

λέξεις -και η αδοκίμαστη εμπειρία στην οποία αναφέρονταl

διαφεύγουν την κατανόηση; Γιατί αυτή η πρόσκρουση, αυτή η 

άρνηση;»} 

38 	 Blanchot, L'insca.nt de ma morc, ό .π . , σ. 16. {Βλ την ελληνική 

έκδοση: Blanchoc, Η στιγμή του θανάτου μου, μτφρ. Βαγγέλης 

Μπιτσώρης, ό.π., σ. 8.} 

39 	 Vanghelis Bitsoris, «Du Nom de Berlίn a ι 'inscanc de ma mom> , 

στο Bident / Vilar (επιμ.). Maurice Blanchot. Recics critiques, ό .π., 

σ.243. 

40 	 jacques Derrida, Apprendre a vivre enfin. Encretien avec Jean ΒίΓΠ

baum, Galilee/Le Monde, Παρίσl 2005, σ. 54-55. {Βλ την ελληνll<ή 

έκδοση: jacques Derrida, Μαθαίνοντας να ζεις εν τέλει. 

Συνέντευξη με τον Jean Birnbaum, Άγρα, Αθήνα 2006, μτφρ. 

Βαγγέλης Μπιτσώρης, σ. 60-61 .} 

41 Αυτ., σ. 24-25 (στην ελληνική έκδοση: ουτ., σ. 27). 

42 Αυτ. , σ. 26 (στην ελληνική έκδοση: αυτ., σ. 28). 


43 {Αναφορά στο κείμενο του Ντερριντά που φέρει τον δίσημο 


τίτλο Pas (Βήμα ή Δεν) και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 

1967 στο περιοδικό Gramma (Cahiers 3/4, Lire Blanchoc, Ι). Εν 

συνεχεία ενσωματώθηκε στον τόμο ντερριντιανών κειμένων για 

το έργο του Μπλανσό υπό τον τίτλο Παράλια (Parages, Galilee, 

Παρίσι 1986).} 

44 Derrida, Apprendre aνίνΓε enfin, ό.π., σ. 54-55. {Βλ. την ελληνική 


έκδοση: Derrida, Μαθαίνοντας να ζεις εν τέλει, ό.π., σ. 61 .} 


45 «Salut aJacques Derrida», Rue Descarces 48 (Απρίλιος 2005), 


p.u.F .. σ. 6-7. {Αυτές οι φράσεις δημοσιεύτηκαν σε δύο 

αντlκρlστές σελίδες (δεξιό η φωτοτυπία τού εντάς εισαγωγικών 

αυτόγραφου ντερριντιανού κειμένου, αριστερά η μεταγραφή του 

με τυπογραφικά στοιχεία). Παραθέτω το γαλλικό πρωτότυπο 

ιδιόγραφο κείμενο του Ζακ Ντερριντά : «"jacques n'a νουlυ πί Γί

τ:uel πί oraison. ιι sait: par experience quelle eΡΓeυνe C'eS( pour 

I'ami qui s'en charge. 11 me demande de vous remercier d'etre 
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venus, de vous benir, ίl vous supplie de ne pas etre tristes, de ne 

penser qu'aux nombreux moments heureux que vous luί avez 

donne la chance de partager avec lui. / $ουΓίεΖ moi, dit-il, comme 

je vous aurai souri jusqu'a la fin. Ι Preferez toujours la νίε ετ affir

mez sans cesse la survie ... / Je vous aime et vous souris dΌu que 

je sois"», 
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Ζακ Nτεpplvτά. Ζωή, θάνατος, επιβίωση, Νεφέλη, Αθήνα 2006, 

σ. 54-73.} 

46 	Jacob Rogozinski, Fa;re part.. Crypces de Derrida, Lίgnes & Mani

festes, Παρίσι 2005, σ. 60-61 
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48 	 La Bible (Deuteronome, 30, 15-19) (μτφρ. Andre Chουraquί), 

Desclee de Brouwer, Παρίσι 1985, σ. 392-393. {Επιμεταφρόζω 

Εβδομαδιαία εφημερΙΟσ. τ 

τη γαλλική μετάφραση του Αντρέ Σουρακί (σ ' αυτήν παρέπεμπε 

ως επί το πλείστον ο Ντερριντό). Ιδού και η μετάφραση των 

Eβδoμήl<ovτo (Δευτερονόμιον, Λ', 15-19): «Ίδου δέδωκα προ 
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το κακόν. [...] Διαμαρτύρομαι υμιν σήμερον τάν τε ούρονον και 
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σπέρμα σου» .} 

49 	 La Bible Ueremie, 21, 8} (μτφρ . Andre Chouraqui), ό .Π. , σ . 862. 

{Ιδού και η μετάφραση των Εβδομήκοντα (/ερεμίος, ΚΑ ', 8): «Καί 

προς τον λαον τοΟτον έρεϊς ίδοU έγω δέδωκα προ προσώπου 

υμών την όδον της ζωης και την όδον τού θανάτοω).} Για τη 

σημασία του θέματος των «δύο οδών» βλ. επίσης, La Bible 

dΆleχandrίe, τόμ. 5, Le Deut.eronome, Les Editions du Cerf, 

Παριοι 1992, σ. 309-31 Ι. 

50 	 Jacques Derrida, Chaque foίs un;que, la (ίπ du monde, Galilee, 

Παρίσι 2003, σ. 327. 
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