JACQUES DERRIDA
Che cos'e 1a poesia?*
Τ{ εrναε ή πο{ηση;
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ
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νά ά.παντησεLς σέ μLά τέΤΟLα έρώτηση -μέ 8υό λόγLα, 8έν ειναL

Lci

~τσL;- σου ζψουν νά γνωρΙζεLς πως νά παραLτηθε'Lς ά.πό τη γνώση.

ΚαΙ νά τό γνωρΙζεLς κσJ....ά, χωρΙς νά τό λ"φμονετς ποτέ: ά.8ρανοποΙφε την
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οοον, ΟLψαLνοντας το ορομο, μΎ)ν

τό λφμον~σεLς ποτέ μές στην ΠOλυμαθYj φΟLά σου.
ΠΟLός τολμα νά μου ζΎ)τησεL αύτό τό πράγμα; , ΑκόμΎ) καΙ &ν χάη τέΤΟLΟ

8έν φαΙνεταL καθόλου, έφόσον νόμος του ειναL νά έξαφανΙζεταL, ~ ά.πάντηση

* Τό

κείμενο αύτό I)Ίjμoσlεύτηκε κοιταρχάς στό ίτοιλιχό περιο/)ιχόΡoesίa, Ι, τε\)χ. 11,

Νοέμβριος

1988, κοιί έν

συνεχεία στό γωιχό περιο/)ικό Poesie, τΕUχ.

50,

φθινόπωρο

1989,

οπου προτάχ&ηκε ~ άκόλoυ!tη crΊjμείωcrΊj:
((Ή ίτοιλικΊ] έπιθεώpΊjcrΊj

1988

Poesia, οπου I)Ίjμoσιεύτηκε το\)το τό κείμενο τόν Νοέμβριο το\)

(σέ μετάφpoιcrΊj το\) ΜauήΖίο Ferraris), άνοίγει κάθε τε\)χος της μέ τ+,ν άπόπεφα ~ τό

όμοίωμα μιίΧς άπιXvτηcrΊjς -σέ λίγες γΡοιμμές- στό έρώτημα che cos'e la poesia? [τΕ εΤνιχι
ή ποΕηση;]. Αύτό τίθεται σέ κάποιον πού είναι ζωντoιvός, ένω ~ άπιXvτηcrΊj στ+,ν έpώτηcrΊj

che cos'era la poesia? [τΕ ήταν ή ποΕηοη;] άνf)κει σέ κάποιον νεκρό, στ+, συγκεκΡιμένΊ) πε
pίπτωcrΊj στόν Odradek, κείμενο το\) Kafka. T~ στιγμ~ πού γράφει, ό έν ζω'!) I)ΈV γνωρίζει
την άπιXvτηcrΊj το\) τεθνεωτος: αύτη I)Ίjμoσιεύεται στό τέλος το\) περιοl)ιχο\) κοιί είναι έπιλοn
των έκΙ>οτων.

ΠροορισμένΊ) νά I)Ίjμoσιευτεί στά ίτοιλικά, ~ "άπιXvτηcrΊj" αύτη έκτίθεται παρεμπιπτόντως,
ένίοτε κοιτά λέξΊj, στά γράμματα ~ στίς συλλιχβές, στ+, λέξη κοιί στό άντιχείμενο ISTRICE
["σκοιντζόχοφος" στά ίτοιλικά], (προφέρεται: !στριτσε), κάτι πού άποl)ίl)εται, σέ γωικΊ]
ιXvτιστoιχίoι, μέ τη λέξΊj heήssοn.))
(ΣΊjμείωcrΊj το\) Derrida, ~ όποία συνοl)εύει την MαξΊj το\) μι.χΡΟ\) αύτο\) κειμένου στόν
τόμο πού συγκεντρώνει τίς συνεντεύξεις το\) Γάλλου φιλόσοφου:

tretiens, Galilee,

1992,

σσ.

303-308).

Points de suspension. En
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βλέπει τ6ν έtxιn:6 της ύπαγopεuμένO.1 Eίμσι~2 μια ύπΙXγ6pευσΎj, φθέγγετιx~ ~

rtO(1jσΎj, ά:ποστήθισέ με,3 &:ντΙγριχψέ με,4 γίνου γρwορών5 κιχί νά μέ φρου
pε'tς,6 κοίτιχ με, ύπιχγΟΡευμέν1), μπροστά στά μάτιιχ σου: frxoς τιxινtιxς;

wake,7

ά:πάντηστι βλέπει πώς της ύπιχγοΡεύουν νά είνιx~ ΠOΙ1)τLΚ"ή.8 Γι' ιχότό

νιώθει πώς είνιχι ύΠΟχΡεωμέV1j νά ά:πεΥΘUνθε~ σέ κάπo~oν, L8Ιως σ' έσένιχ

άλλά σάν τό δν πού ~ει χιxθε~ μές στΥιν ά:νωνυμίιχ, μετιχξύ πόλ1jς κιχί φύσΎjς,
ενιχ συμμετοχικό μυστικό, 81jμοοιο κιχί έμπιστευτικό σuνιXμσι, άπολύτως ΚΙΧΙ

τό ενιχ κιχί τό &λλ.ο, ά:πιχλλιχγμένο ά:πό τό έκτός κιχί ά:πό τό έντός, οδτε τό
bιιx οδτε τό &.Μο, Μ ζώο ριγμένο στό 8ρόμο, ά:πόλυτο, μονιχχικό, κουβιχ
ριιχσμένο σάν σφιχίριχ έν έαυτφ.9 Γι' ΙΧότό, ι:bφιβώς, μπορεί νά τ6ν πιχτησουν
τόν σκα.ντζόχοφο, τόν istrice. IO

Κιχί αν ά:πΙΧΝΤΗσεις διιχφοΡεΤικά ά:νάλογιχ μέ τΙς περιστάσεις, λιxμβάνovτιxς
δπ' δψιν τό χώρο κιχί τό χρόνο πού σου ~ouν όοθείμσιζί μέ CXΎτη την αΥτηση
(~01j μtλiiζ ίτιχλικά),11 μέσω της 'ιδιιχς της ιx!τησΎjς, σύμφωνιχ μέ αύτή την
,
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οικονομιιχ W\ΛΙX κιχι με κιχποιιχ επικει.μεw) 0""'t'ΙXσΎj ε",ω απο τον οεκο σου,

Π<ΧΡιχκιν8υνευμέV1j πρός τη γλώσσιχ του &λλ.ου έν δψει μιiiζ ά:8ύν<Χτης ~ μ~
ά:π08εκτης μετΆφΡΙXσΎjς, ά:νιχγκιχίιχ άλλά πo~ σάν θάνιχτος

-

όλιχ τουτ<Χ

λοιπόν, ιχύτά &:κριβως μέ τά όπo~ιx μόλις τώριχ Π<Χριχλ1jρουσες, τΙ σχέσΎj

μπορεί νά ~oυν μέ την rtOt1jσΎj; 'Ή κιχλότεριχ μέ.:rό πο,ητεκ6, 8j.Qτι.<JΚΟ-:
πεύεις νά μtλ~σειςl3 γιά μιάν έμπεφ!rx,

&.M1j λέξ1j γιά τό τιχξL8Ι,14 στΥιν
. πρoκειμέV1) περΙπτ~ την ΤUχLΚ"ήI5 περιπλιXν1)σΎj μtiXι; διιxδρoμ~ς, τη στρο
~ πού γυρίζει άλλά ποτέ 8έν έπιxνoδWΕ~ στό λόγο [discours], οδτε είς
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ετιχι στ1)V rcOL1jσΎj
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γριχπτη, ομι

λουμέν1), ά:κ6μ1j κιχί αν τριχγοuδtέτ<XL.
Νά λοιπόν, ά:μέσως, μέ όυ6 λ6~rx, γιά νά μ~ λφμονουμε:
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rcOL1jμoι πρεπε ι νιχ εινιχι συVΤOμO,

έλλειπτικό σύμφωνιχ μέ τόν προορισμό του,17 ΟΠΟΙΙΧ κιχί αν εΤν<Χι ~ &:ντικει

μενLΚ"ή ~ φιxινOμενLΚ"ή ατ<X~ του. Πολυμσιθές ά:συνεΙο1)τΟ της Verdichtung18
κιχί της ιX.πόσυΡσΎjς·I9

2. Ή χαρδιά. 'Όχι ~ κιχρδιά ΚΙXΤ<Xμε~ στίς φράσεις πού κυκλοφορουν
χωρίς νά ριψοκινδυνεύουν στούς ά:νισόπε80υς κόμβους,20 κιχί όπου ά:φψοvτ<XL

νά μετιχφριχστουν σέ όλες τίς γλώσσες. 'Όχι ά.πλώς ~ κιχρδιά τών ΚΙΧρδιο

γριχφικών ά:ρχείων, τό &:ντικε(μενο 8ιιχφ6ρων έπιστημονικών γνώσεων ~ τε
ΊΥικών, φιλοσοφιών κιχί βΙΟ-1jθΙΚΟ-νΟμικών πριχγμσιτειων. 'Ίσως οδτε ~ κιχρ

οιά της' Αγίιχς Γριx~ ~ του

Pascal,21

ούτε ά:κόμ1j -κάτι πού ώστόσο είνιχι

λιγότερο βέβιχιο- έκείV1j πού προκρίνει &:ντ' ιχύτων ό Heidegger. 22 'Όχι,

πρόκειτ<Χι γιά μιά Ιστορί<Χ «κιxρΔιiXι;»
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φωτεινή ΙΧδλΙΧΚΙΧ, φωτογριχφίιχ της γιορτης πού πενθετ.
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περLβάλλετ<xι ΠΟΙ1)τικά ιΧ.πό την
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αιιωμιxτLΚYι εκφριxmι «apprendre par creur» [«ΜΙΧθα:ίνω ~ό στ1βουζ»],23 εκ
φριxm) τ:ης γλώσσfXζ μου ~ κάπOΙfXζ αλλης, της ocγγλOOjς

(to leam by heart),
~ ιiκόμ-η μι.&ς &λλ-ης, της ~OOjς (hafιza a'n zahή kalb)
μΙOC κοι( μόν-η
8ι.α.8ρoμ~ μέ πολλές ό80ύς.
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"Αλλωστε α.ύτό τό πριiγμιx 8έv. εΙνα.ι ~8-η τό πο(-ηΜΙΧ,

μόλις 80θεϊ tνα. έχΈΓΓUo, ~ ελευσ-η ένός συμβmος, τη στιγμ~ πού ~ 8~
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του ορομου, -η οποια. ονομιχ",ετα.ι μετα.φpα.σιJ, πα.ρα.μενει τοσο α.ΠLv,,"v,ι οσο

Μ 0Cτύχ-ημα. κοι( πα.ρoc
έκεϊ οπου α.ύτό πού ~
θυμΕ!Χζ;

Mtoc

TIXUTIX την όνεΙΡευόΜΙΧΣΤε 8ια.κοιως, την OCπα.ιτοUμε
t8tIX ύπόσχετα.ι OCφψει πmοτε Μ κoιτckλoιπo έπι

εύχα.ΡΙστηρια. OCνα.γνώρισ-η25 OCπευθύνετα.ι OCκριβως σ' α.ότό τό

πpcίγΜΙX κοιΙ πpoλα.μβcίvει έ8ω τό γνωρΙζειν: ~ ευλογία. σου πρΙν OCπό τό
εt8έvocι.
Μύθος πού Boc μπορουσες ΝcΊ τόν ocφ1JY1jθε'Lς σcίv νoc ~τα.ν ~ 8ωρεoc τοϊ)
πoΙ~ΜΙXτoς·26 πρόκειτα.ι ytoc έμβλ-ημιxτLΚYι Ιστορ(α.(κάποιος σου γΡCΊφΕι, σέ
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έσένα., σου τό OCφ-ησrr., σοϊ) τό έμπιστεύ&ηκοιν- συνο8εύετα.ι OCπό μΙCΊν Μο

λ~, στψ πρα.γΜΙΧταότητα. κοιθίστα.τα.ι α.ύτη OCκρLβώι; ~ δια.τα.~27 πού μέ τη
σεφoc της σέ συγκpoTe"i, προσ8ιορΕζοντα.ς την ocπα.ρx.iJ σου ~ 8(νoντcίς σου
ι
28
ι
__ Ι. ι
~I'" ._."1 t
ι
"
Ι
t
[
]

τοπο:

!κοιτα.στi""'ψε

~ -η IV.M\UTepα. κα.vε το υποστηριγΜΙΧ μου

support
OCόρα.το 'πρός Toc εξω, στόν κόσμο (~-η α.ύτό εΙνα.ι τό χα.ρα:κτηρισταό [trait]29
ολων των 8ι.α.χωρισμων, ~ ίστoρΙOC των υπεΡΒCΊΣΕων), έν πocσ-η περιπτώσει
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πρα. ε ετσι ωστε α.πο εοω κοιι περα. να. ε~να.ι α.ουνα.τον να. εντοπιστει -η να.

&να.γvωριστεί ~ προέλευσ-η του στίΓΜΙΧτος.\Νoc τό ύπoσχεθε'Lς: τό στίγμα. νoc
πα.ρα.ποι-ηθεϊ, νoc μετα.μορφωΘεϊ ~ ΝcΊ γίνει OCπροσ8ιόριστο ώς πρός τό φέρ
σeμ6 του [son poιt],30 κοιΙ τότε κάτω OCπό α.Uτψ τη λέξ-η [port] θ&. OCvτιλ-η
φθε'Lς την ιiκτη της OCvα.χώρ-ησ-ης, κοιθώς κοιΙ τό OCvτLκεΙμενo OCvα.φopας πρός
τό όπο!ο φέρετα.ι

[se porte] μιoc μετα.φρα.στLΚYι μετα.-φoριi [translation]. Φoc

γε, πιές, κοιτα.βρόχθισε τό γρOCμΜΙX31 μου, ΝcΊ τό φέρεις,

voc

τό μετα.φέΡεις

πCΊVω σoυ,σCΊV τό νόμο μιώ; γρα.φΎ)ς πού εγιvε σωΜΙΧ σου: ή γpaφή καθ'

έαυτήν. 32 ,~o Μλος τ:ης MOλ1jς μπορε! κoιτα.pχcίς ΝcΊ δποκινε!τα.ι ~ό τό
ocπλό έν8εχόμενο τοϊ) θα:vcίτoυ, OCπό τόν κίν8uνo στόν όποίο Μ ΙSχηΜΙX μπορεί
νoc έκθέσει κάθε πεπερα.σμένο

0',1.1 AκoUς

την ΚlXτα.στρoφlι ΝcΊ ~ρχετα.ι. 'Έ

κτοτε, έvτuπωμέν-η κοιτ' εύθε'i:α.ν! πCΊVω στό τpcίβ-ηγμιx,33 OCvcίβλUΣΜΙX της
κοιρ8ιας, ~ έπιθυμΙOC του θν-ητου34 ξυπvα. μέσα. σου την κίν-ησ-η (ποό elνoct
OCvτιφα.τα~ -μέ πα.pιx.κoλouθε'Lς-, 8ιπλός έξα.νocyκιxσμός, ocπoρ-ητ~ 8έ
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σμευσΊj) νιχ πρoστατεύσεr.ς OCπό τη λ#Jη αύτό τό πριχγμα. πού μέ ενα χιxf. μόνο
ένέmμα έκτ(θετα~ στό θά.νατο καΙ συν&μα. πρoστατεύετα~

μέ μ~ιχ λέξΊ'j

-

τό τέχνασμα.?' τό OCΠΟτριΧβWμα.36 του σκα.ντζόχοφοu, σά.ν ένα ζωο πά.νω
ι.
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r.ς και να το κατW\ψεις, να το κρατησεr.ς οΙ

εαuτόν, παρ' εαuτ<t>.
Σου OCρέσει

νιΧ κρατ&ς τουτο τό πριχγμα. στην t8~(τepΊ'j μορφή ΤOu' θιχ

-

μπορουσε κα.νεΕς νιχ πεί, &ον μιλουσε γιιχ την ΠOΙΊ'jσΊj καΙ 5χι μόνο γιιχ τό
ΠOΙΊ'jτικό έν γένει, στην OCναντtκα.τιχστατη ΥΡαμμιχτεκότητγχ37 της λέξης. •Ω

στόσο τό ΠOΙΊ'jμά. μας δέν ocποκρuστι:iλλώνεταt στιχ όνόμα.τα, οGτε κά.ν στΕς
/ξ

λε

εις.
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ρωτιστως ειναι ριγμενο πανω στους ορομοuς και στα χωραφ~, ενα

πριχΥμα. έπέκεινα των γλωσσων, ιiκόμΊ'j καΙ &'01 του συμβεί νιΧ ΘUμ&ται τόν
εαυτό του έντός των γλωσσων τη στιγμ~ πού συσπειρώνεται, κοuβαρtασμέ
'010 σά.ν σφαΙρα έν εαuτ<t>,38 OCπειλούμενο οσο ποτέ &:λλοτε μές στό κατotφύyιό

TOU: 39 τότε πιστεύει πώς OCμύνεται, καί χά.νεται.
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n.ιXrιX ΥΡαμμιχ:
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<Χ ,ιυ", ες να συyκρατησεr.ς απο υ, ψους μ~ μορφη απο

λύτως μoναδικ~, ένα συμβά.ν του όποΙου Υι OCπρOOβλΊ'jτη Ιδιαιτερότητα δέν
χωρΙζει πλέον την ϊδεατότητα, τό Ιδεατό νόΊ'jμα. οπως λένε, OCπό τό σωμα.
του γρ&μμα.τος. • Η έπιΘUμEα του ocπόλuτοu μ~ διαχωρ~σμoυ, τό ocπό~uτo μ~
OCπόλυτο: 4Ο έοω ά.ναπνέεr.ς την ocπαρ~ του ΠOΙΊ'jTικoυ. Έξ ου χιxf. Υι ocτέλεuτΊ'j

ά.ντιστ(ΧσΊJ στη μετ<ΧβΙβ(ΧσΊJ του γριΧμμα.τος,41 την όπο(α έντoύτor.ς OCξ~ώνε~,
διιχ του όνόματός του, τό ζωο. Πρόκειται γιιχ τη χρεία του σκα.ντζόχοφοu.

τε θέλει Υι χρεΕα [detresse],42 καΙ δ~ 1'ό στΡές; -Stricto SeDsU νιΧ θέσει σέ
έπιφUλακ~. 'Εξ 013 καΙ Υι πρoφΊ'jTε(α: μετιχφρασέ με, y(νou γρwορων, προ
φύλαξέ με43 λίγο ιiκόμΊ'j, σωσε τόν έαυ1'ό aou,44 &ς φύγουμε OCπό τόν αύ
ΤOκtτητόδρoμo.
'Έτσι ΈΥεΙρεται μέσα

par cα'M]'

aou

τό 5νεφο

νιχ ~σεr.ς την κα.ρOtιX

wi μάθεις άπό ιπήθους [apprcndrc

aou [le creur]

νιχ την δ~περιχσει Υι {ιπα

γόΡΕUσΊj. Διαμt&ς: καί είναι τό OCδύνατo καΙ είναι Υι πoιΊ'jμα.τtκ1j έμπεφΙα,
'Έως τώρα δέν ~ξερες την κα.ρΟιιχ, νιχ λοιπόν πού την μα.θαίνεr.ς.• Από τούτη
την έμπεφΕα καΙ OCπό αύτη την !κφρασΊ) .• Ονομά.ζω ΠO(Ί'jμα. αύτό ιiκρtβως
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ποu μα.αιινει '"t"Ί'JV καi""ια,
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ΑUΤO ποu επινοει '"t"Ί'JV καροια, τε

"

t

ικα auτο που

ή λέξΊ'j της καρδt&ς φαίνεται πώς θέλει νιΧ πεί καΙ πού στη γλώσσα μοu

δύσκολα τό δ~Ινω OCπό τη λέξΊ'j «(Creup> [«κα.ρOtιX»]IΤό creur, στό ΠOΙΊ'jμα.
«apprendre par CreUP) (νιχ τό ocπoO"tΊ'jθΙσεις),46 δέν κατονομά.ζει πλέον μόνο
την κα.θαρ~ έσωτερικότητα, την OCδέσΜΕUτη αύθορμφία, την έλΕUθερία νιχ
πιχσχεr.ς ένεPYΊ'JTtκιX ά.ναπαρ&Υοντας τό προσφιλές !χνος .• Η μτημΊ'j του «OCπό

στηθους» [(φar creur»] έμπιστεύεται47 σά.ν προσεu~ -εΤναι πιό OCσφocλές
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κ&:πor.α.ν εξωτερι.κότητα, του α.UΤOμOCΤOtί, τοος νόμOUς της μWJμοτεχνι.κ1jς,
α,ύτην τη λεΙΤ(1)ργία, [liturgie] πού μψεϊ:τα,ι τη μ1JΧα.ν~ έπιφα.νειακci, τό
•
ι
48 ΠΟι)ι,
~ 'ζ
'.LA..-~
., "
ι
49'
α.uτOΚΙWJτ0ν
α,Ιφ'Jιo,ια, ει το ΠιλVV<, σOtί κα.ι ερχετα,ι κα.τα,πOCllω σotί
aOCll

,

' '--J.A
auswend
g, i«α,πο
u, ψ(1)ς»

'ξ ω:

α,πε

ι

, 50

στα, γερμα,νLκα..

"Αρα.: κιxρaΙOΧΤUπίxς, γένεσfJ του ρUΘμOυ, πέρα. cXπό τLς cXντιθέσεLς, cXπό τ6
εντός κα.Ι τό έκτός, cXπ6 τη ΣUve~'YjτTι ciνα,πα,ρ&στα,σn κα.( τό eγκα.τιΧλελειμ

μένο cXρχείο. 'Εκεί κ&:τω μι& κα.ρaιιX, ciνιXμεσα, στιΧ μονοπιΧτια, κα.Ι στοός
α,ύΤΟΚΙWJτό8ρομοtίζ, έκτός της πα,ΡOtίσ(α.ς σotί, τα,πειvtι, κοντιΧ στό χωμα"
πολύ χα,μ'Yjλάρωνιχ. 51 Πές το πΜι ψιΘUρΙζoντα,ς:

(lfrv έπα.νιΧλιXβεLς ποτέ. .. Μέ

ενα.ν κα.Ι μόνο κω3ι.κό,52 τό ΠΟΙ'Yjμα, (τό μα,νθιiνειν cXπό στYfjoUς)53 σφρα.γ(ζει
σuνψ τ6 νό'Yjμα, κα.Ι τ6 γριΧμμα" σιΧν τό ρυθμ6 ποό 8Ινει 8ια,στημα,τα, στό
χρόνο.
ι

Γ r.α.

"

Ι

,

~

,

να, α,ΠOCllτ'YjσεLς με otίo

λ'ξ

ε

!!~

,

.f_ 54 •

εις, l:λΑειψ,l,

ι

_ ..._~,

"

.!.. ~

επι π~ειγμα,τι, ΎJ Ι:;ΛΛΟ

γή,55 xαpδι.ιi~ σκαντζόχοιρος, θιi πρέπει νιi q,εις ιΧχρ-ηστεόσει τη μvtιμΎJ, νιΧ

εχεLς ά.φοπλΙσει τfrv Κ(1)λτούρα., νιΧ γνωρΙζεΙζ ~'Yj πώς λΎJσμoνείτα,ι ~ γνώσfJ,
νιi q,eLς Κ&:ψει τη βιβλιoθ1paj των σuγγρα.μμOCτων ΠOΙ'Yjτι.κ1jς. Αύτη εΙνα.ι ~
ΠΡOϋπόθεσfJ της μoνα.aι.κότητα,ς του πoι~μα,τoς. Πρέπει νιΧ έξυμvtισεLς, ό
φειλεLς νιΧ (lWJflOveUatLς έoρτα.στtκ&: την cXμ.WJσLα., τόν πρωτογονισμό, κα.Ι 8~
τη ζωώ8ΎJ βλα.κε(α.56 του «cXπό στYfjoυς»: τόν σκα.ντζόχοφο. 'Ο σκα.ντζόχοι
ρος eθελoτuφλεΙ Κ(1)βα,ρια,σμένος σιΧν σφα.Ιρα" γεμOCτoς cXγκ&:θr.α., τρωτός κα.Ι

έπι.κΙν81)νος, δπoλoγι~ κα.Ι cXπροσιΧρμοστος (έπε~~ γινετα,ι σφα.Ιρα.
κα.θώς 8ια.tσθιiνετα,ι τόν

xLvauvo

στόν α,ύΤΟΚΙWJτό8ρομο-, έκτ(θετα,ι στό

cXτUXJjμιx). Κα.νένα. ΠOΙΎJμα, χωρLς cXτUXJjμιx, κα.νένα. ΠΟ('Yjμα, ποο νιi
ι

.

m,'

λ

σα.ν π

l.."1."'l ι
,
Ι
Ι
. Ι
,
ι,
IJ.ΛΛα, κα.ι κα.νενα. ΠOΙΎJμoc που σuνα.μα. να, μΎJν

(lfrv ciνo(γει

λ'

Θ ι

π wωνει. _~ ~

όνo~ι.ι;πoΙ~ μι4. σιφΠΎJM έπω3~, την &:φωWJ πλm, πού cXπό σένα.

~~ιθuμω νιi τfrv μOCθω cXπό στηθ~~. -Σ~επώς τ6 ΠOΙΎJμα, λα,μβιΧνει χώρα.ν,
κα.τ

,

,

"

"

'ζ
ι
Ι,
ι
"
,
Ι
(1)σια,ν, χωΡLς να. χρεια, ετα.t κα.ποιος να. το κα.μει: αφηνετlΧl να. γtνει,

,

ι

χωρις ενεργΎJτΙΚGτΎ)'t"α"

""

χωΡLς εργα,σια"

,

,

,~..

,~,.....

με το πιο ν,Ν""""'ΙΟ Π""vuι"

ξ Ι

,

ενο προς

κά.θε πα,ρα.γω~, προπιΧντων πρ6ς τη 8'Yjflt(1)ΡYΙΙX. Τ6 ΠOΙΎJμα, πέφτει σέ
, εΙ)'λ'"
' " τον fM\Λo.
1'.'> ":ι
57 Ρ1)θ μος
,. - fM\Λα,
1.'\ ":ι ' 01)σΣUμμετρια,.
"
'
μενα.,
ογια" ερχoμ€νΎj α,πο
Δέν δπιΧρχει, πιΧντοτε, τΙποτε ίfλλo cXπό ΠOΙΎJμα" πρΙν cXπό κ&:θε ΠOΙ'Yjτικό
ένέρΥημα,.58 "Οτα,ν cXντ( γιιΧ «ΠOίΎJσfJ» εΤπα,με «ΠOΙ'Yjτι.κό», θιΧ επρεπε νιi

"

,

'β'
Κ'
Ι",
Ι ')
ι
'Yjμocστε α.κρι εστεροι: «ΠΟΙ'Yjμα,ΤΙΚQ).
υριως να, μψ α.ψΎJσεις να. επα,να,φερουν

τόν σκα.ντζόχοφο O"t'ό τσtρκo ~ στψ πίστα,59 της π ο ι ~ σ ε ω ς: νιi μ~ γίνει

( π ο t ε ί: ν) τίποτε, ουτε «κα.θα,ρ~ πo(φΎJ», ουτε κα.θα.ρ~ ρψoρ~, ουτε reine
Sprache,60 ουτε τό «έν-εργCf>-ηθένα.t της cXλ~θεια,ς».61 'Απλως μtιX μLα.νσfJ,
τούτη, κΟΟ. α,ύτη ~ 8ια,στα,ύρω~, α,ύΤ6 ε8ω τό cXτUXJjflΙX. Αύτη ~ στρoφ~,62
~ cXντιστρ~ τούτης της κα.τα,στρoφijς. 'Η 8ωρειΧ του ΠOι~μocτoς 8έν πα,

..

~:"
•

__
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ρcιθέτει :rίποτε, 8έν εχει τίτλο, 8έν θεατρινίζει πλέον, έπέρχεται63 χωρίς νOC

τfrv ιXνιψ.ένεr.ς, κόβοντας τfrv &.vά.σα, κόβοντας τίς σχέσεις μέ τη συλλογιστι
κfι [discursive] πoίησ1j, καΙ προπάντων μέ τη λογοτqyLκfι. Μέσα στΙς t&ες
τίς στάχτες α.ύτης της γεvεα.λoy(α.ς. 'Όχι ό φoΙνLκα.ς, οχι ό ιΧετός, άλλOC ό

σκαντζόχοφος, πολύ χαμηλός καΙ πολύ χα.μηλόφωνα,64 κοντoc στό χώμα..
Ούτε ύψηλός

ούτε ά.σώμα.τος, ίσως ά.ΥΥελικός, καΙ γιOC κOCπoιo

[sublime]

χροναό 8LOCστημα..
'Από έ8ώ χα.( πέρα θOC όνoμιiζεr.ς ποίημα. ένα. συγκεκρψένο πOCθος του

Ι8ιαΙτερου στίγμα.τος, τfrv ύπογραφ1) πού έπα.vαλαμβιivει τό 8ιασκορπισμό
της, κOCθε φοριΧ έπέκεινα. του λ ό γ ο υ, ά.v-α.vθρώπινη, μόλr.ς65 oαια.κfι, πού
"Ι'

,~,

~

" ,

...... ~....,

" ,

"'""

t

ειναι αουνα.τον να. την επανιoιoπoι,l,,~r.ς μεσα στην OαOγΕVεLα. του υποκει

μένου: ένα. ζώο πού εχει μετατραπεL1'6 σέ σφα(ρα, κουβαριασμένο σιiv σφαίρα,
πού εχει στραφεί πρός τόν OCλλo καΙ πρός τόν έαυτό του, ένα πρOCyμα. τελικOC,

σεμνό, 8ΙιχκΡιταό, κoντιi στό χώμα., ή ταπεινότητα πού την πιxpoνoμtiζεt.ς
_fJ.. '

"

,

-

,

Ι

Ι

--

,

ι

-μεΤ"'t'α.Lvοντας ετσι μεσω του ονοματος περαν του ονομα.τος- καταχpYj

,67 σκα.ντ...,οχοφο,
Υ'
, ""> _. 'βέλη του προς
""ξ
~
",
λό
με ΟΛα. τα
τα ε ω, oτα.v αυτος ο τuφ
ς

σταο

χωρίς ήλικΙα &.χούει58 ά.λλιΧ 8έν βλέπει ~ό θOCvατo νOC πληαιιiζει.
Τ 6 ποΙημα. μπορεί νOC κουβαριαστεί σιiv σφαίρα, άλλιi τό κOCvει ιΧπλώς
ι

YLOC

νOC στρέψει τOC αΙχμηρOC του σ1jμε"ία. πρός τOC έξω. Μπορεί βεβαίως νOC ά.ντα

νa.Xλ7ι. τη γλώσσα ~ νOC λέει τfrv ΠOΙησ1j, άλλιi ποτέ 8έν ά.vα.φέρεται στ6ν
έα.uτό του, ποτέ 8έν κινείται ά.πό μόνο του, όπως α.ύτOC τιi θα.vατηφ6ρα
ό

,

μηχα.vηματα.

Τ'

ο συ

μβ

,

t>'

,

"

"

,

'λ

α.v του οιιχκοπτει πα.ντοτε η πα.ρεκτρεπει την απο υτη

γνώσ1j, τό έν αύτoτελε(~ ΕΊνα.ι-παρ' έαυτ~. Αύτός ό ~~~«'>'J!Ώς~"ας»
ού8έποτε συλλέγεται,69 μ&λλον χOCνει τό δρόμο του 7Ο (παραλ~ρημα. ~ μα.vΙα)·
έκτΙθεται στην κα.λοτυχία.,71 ά.λΜ μ&λλον θOC ά.φηv6τα.v νOC 8Lα.μελιστεί ά.πό
~)

"

,..,

J

α.υτο που ερχεται καταπανω του.

Χωρίς ύΠOκείΜΕVO: 72 tσως όπOCρχει κOCτι ά.πό πο(ημα., κα( αότό ώΡήνετιχι,73

ι,

έγώ όμως ποτέ 8έν τό γριΧφω. Ποίημα. έγώ ποτέ οέν ύπoγριiφω.74 'Ο OCλλOς
ύπογρOCφει. 75 Τό έγώ ύπOCρχει μ6νο μέ την έλεUσ1j ιxίrt-1jς της έπιθυμ(α.ς: νOC

t.

,

'θ εις απ
'ό στη'θ ους.
μα.

,,,

"

,

Τ ετα.μεvo ετσι ωστε να συνο Ψ ιστειΝ στο "t>
ΙοΙΟ τ ό'
υπο-_

.

,

ο

στηριyμOC του, συνεπώς χωρίς έξωτεραό στηριγμα., χωρίς ύπόστασ1j, χωρίς

oc

ύπoκε(μεvo, ά.πόλuτo της γρα.φης καθ' έαυτην,76 τ6 «ά.πό στηθους» ά.φΨεται

:

,

,

να. το

Ι"
Ι σωμα.,
ε'κλ'ξ
ε ουν περα
απο το

"

το"λ
φυ ο, το

'f'

στομα. και τα μα.τια·

έξαλεΙφει τίς παρυφές, ξεφεύγει ά.π6 τιi χέρLα., μόλr.ς πού 77 τό &.χους, μας

μα.θα.Ινει δμως την κιxρOLOC. ΣυγγενLκfι σχέσ1j,78 έχέyyuo τ:ηςέκλοΥης πού
εχει δοθεί έμπιστεuτtκOC σOCν κληρονομLOC: τ6 «ά.πό ~Uς» μπορεί νιi πια
στεϊ ά.π6 όπotα.OΨoτε λέξη, ά.πό τό πρOCyμα., εtτε ιx.Uτ6 είναι ζωντα.vό εΤτε

όχι, ά.Π6 τό Ονομα. του σκαντζόχοιρου γιOC παρΜειγμα., μεταξό ζωης καΙ
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θανάτου, στό νύχτωμα: ~ στό ξημέρωμα:, ά.πρόσεχτη ά.ποκι:ΧλυψΥι, t8tιx κα.Ι
KOLWι, 8-ημόσLα: κα.! μυστLΚ'ή.

ΗΟμως εχεις πάρει λάθος 8ρόμο, τό ποt'Yjμα: YLcX τό όποϊο μιλ1Χς ποτέ
8έν όνομάστηκε κα.τ' α:υτόν τ6ν τρόπο, oίJτε τόσο α:υθα:ίρετα:.

-

Τό

"

εLπες

'

,

,

~):
"
, , - ιιΝ Θυ'
IJVTj. ΕΙνα:ι κα.τι που α.ι.
vα. επρεπε να: α:ΠQOειχτεt. ~ μ'Yjσοu το

έρώτημα:: «Tt εΙνα:L ... ;» ( τ ί έ σ τ L, was ist. .., istoria, έ π t σ τ ~ μ Tj, φ t λ 0
σ οφ

)
t, α:.

Τ'

'!

ο «τι ε~να:ι

t:'
-,
...;)) θρψειΝ"
την ει.,α:φα:νtU'Yj του ΠΟLTjμα:τος -

, Jι......
μια: W\I\-η

κα.τα:στρo~. 'Ανα:"Γ(έλλοντα:ς α:υτό πού εΙνα:L ~τσι οπως εΙνα:ι, ενα: έρώτημα:
χα:ιρετίζει τη γένεU'Yj της πεζογρα:φία:ς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. La reponse se voit dictee.

Έ8ω ~ γriλλr.χ:ή λέξ1j

IIdictee»

είναι συ. μετoχιJ-κιχτηγo

ροόμενο (<<ίιπocγoρεuμένφι) κιχΙ. olισια.στr.κό ((ίιπocγόρεuση»)' γι' ιχότό κιχ( ~
«~ ιχπιiντησ'l) βλέπει τόν e:α.uτό της ~ Uπocγόρεuση»

.• Η

8MepYJ

~oχιJ:

8ιττη σψIΧσ(α. συνο8εόει e:φεξ1jς

κιίθε έπα.vεμφiνισ'l) ιxότ1jς της λέξYJζ.

2. Je suis une dictee. •Ο
«&κολοuθωι) (ρ1jμα.τα.

Ρ1jμα.τr.κός τόπος

etre κιχ(

IIje SUiS»

σ'ι)μα.(νει τσ.uτόxpoνσ. ιιε'(μσ.ιη κιχ(

suivre).

3. Apprends-mois par coeur. Βλ σ'ι)μ. 23.
4. Recopie. Έπ(σYJζ: «κιχθσ.ρόΥρσ.Ψέ με».
5. Veille.• Ανα.φορά στ/rJ 'ΑΠΟκάλυψη (3, 2) το\) 'Iω&νν1j: «nvou YP1JΎoρων κιχ, στηρισον
τιχ λοιπ« & ~μελλoν ιχποθ(X\lεΤν [...]n. Βλ J. Deπίda. DΊm ton apocaJyptίquc adopte naguerc
en phίJosophic, Galilee, 1983, σελ 71: «Αίιτός Ο λόγος -ή μ(iλλoν α.ίιτός ό τόνος πού τόν
μετιχφρOCζω σέ λόγο, τ:l, στιγμή το\) τέλους Ο τόνος της έγΡήyOpσ'l)ζ [veille], ποό είναι κιχι.
τόνος της νεκρώσιμYJζ ιΧγρuπνίσ.ς, το\) Wake-- πσ.ρσ.θέτει ~ ιXmα.εΤ, πά.ντοτε κιχτά. κ&.ποιο
τρόπο, την Άποκ&.λuψ1) τω Ίω&νν1j [... ]». Βλ έΠ(σ'Ι)ς σ'ι)μ. 7.
6. Garde-ll'oi. Έπ(σYJζ: ιινOC μέ κρα.τας». Βλ σ'ι)μ. 43.
7. Άνα.φορά στόν 'Finncgans Wakc το\) Joyce. Γιά τη σχέσ'Ι) το\ί IIwake» μέ τη «γιορτή
ποό πενθεΤ» βλ aτό εργο το\) Deπida lΠyssc gramophon, Galilee, 1987, σελ 30: ιιΚοι(
ερχομσ.ι ypYrι:oρσ. στό GJas, ποό ειναι έπίσYJζ ενσ. εί8ος Wake, ά:πό τη μίσ.IhφYJ εως την m1j,
~ μωφ6συρτη λιτσ.νεΙοι, σέ δόο στ'Ijλες, μιας χα.ρμόσυτης θεωρίσ.ς, μιOC θεωρία τοϊ) πένθους».

Βλ έπΙσYJζ σ'ι)μ.

5.

8. EIIe se voit dictee, Ia reponse d'etre poetique.•AM1j

~oχιJ: ι('Η ιχπOCντησ'l) βλέπει τόν

έσ.uτό της uπιχγορεuμένο έπει8~ εΙναι ΠΟΙ1jTΙΚήι).

9. Roule en boule aupm dc soi • AλλYJ
1Ο. Istrice, σκιχντζ6χοιρος στ&: ίταλικ&..

~oχιJ: ιισOCν σφχίρσ. πιχρ' έαuτij»).
'IπΕΝΘUμ(ζω. την ?φxoctoεM1JVr.χ:ή όνομ<Χσίσ.:

u

στριξ, -χος, ~ uσΤΡΙΥξ, -ΥΥος, ά:πό τό lί ς (γouροόνι) κιχ( τό θρ(ξ.

.f

11.

Μετσ.φριχζω ώς αίτηση τη γriλλr.χ:ή λέξYJ

?μtλεί ίταλικ&., ,jπονοει την ίταλικ1j λέξη

demande.• Ο Deπida Οτα.ν LσxupEζeToct πώς
domanda, ποό σ'ι)μα.(νει μετσ.ξό α.λλων (<χ!τησ-η,

Πα.ρ&κλYJσ'ι), ζήτησ'l)) κιχΙ την έΡώτηση, ~ οποΙοι βεβσ.ίως Uπσ.tν(σσετσ.ι τη yενr.χ:ή έρώτησ'l)

6
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oιΤτησYj πού τοσ όπέβοιλε τό Ιτοιλικό περιο8ικό

demande

Poesia.

EIvoιι γφνόι:, πώς στη σYjμερινή xp~σYj

~ σYjμσισioι της «έρώτησYjς)) ιΧποuσιocζει' οιότη 8Υιλώνετοιι άπό

τη λiξη

question.
12. Traversec hors de chez soi 'EπίσYjς: ιι8ι&βα.σYj έκτόι:, το\) παρ' έα:υτίj'!-εlvoιω.
13. Car tu entends parler d'une exprerience. "Αλλη έκBoxtι: ιιδιότι ά:κoUς νιi γίνεταιι λόγος
ytoc μιιi έμπεφ{ιχ)).
14. Exρerience, autre mot pour voyage. Βλ, π.χ., στό Points de suspension. Entretiens,
Galilee, 1992, σελ 373: (ι"Οσον άφoρa κιΧποια. φιλοσοφία. πού θιi μπορουσε νιi εΤvoιι ..~ δικ~
μου", φ-η σα.ς ~ω πει Οχι. Προτιμώ voc μιλώ περ{ έμπεφ{ας, ~ λέξη ιxuτΗ σYjμσιίνει ΤΙΧυ
τόxpovoι 8ιιXβoισYj, ταιξίδι, 8οκιμοισία. [...].))
15. Aleatoire. Τό ιιάστιffiμητOI).
16. Ne reconduit [...] chez soi. "Aλλ'fj έκ8oxtι: «&11 rnιxvoδWeJ: [...] o\Jτε στό σπίτι».
17. Par vocation elliptique. 'Εδώ ~ λiξ-η vocation -έκτός σ.πό τη σ-ιιμσισία. του «πεπρω
μiνoωι, του ιιπροορισμου» (IIdestinationJJ)- συν8rιλώνει έπίσ-ιις την ιικλ~σYj)), την ιιέπίκλ1)
σ-ιι)), την ιιπρόσκλ1)σYJJJ, ά:κόμrι καί την ιικλίσ-ιι», «Tιiσ-ιιJJ, <<ροπή)).

18. Verdichιung.

Α) (ιΣυμπόκνωσ-ιι)}, ψυχιxvoιλυτικόι:, όρος. Β) Στη γερμιxνιΚ'l] λiξ1) ΈWπιtρ

χει δuνψι καί ~ «ποί1jσYj»,

IIDichtungJJ.

19. Retrait. "EμμεσYj &.vιxφoριt στόν χοιϊντεγγερια.νό όρο Entziehung (βλ σYjμ. 36).
20. Echangeur. Σημσιίνει την ,χνισόπεδη 8ιάβOCσ-tj, τόν ιΧνισόπε80 κόμβο, illoc καί τόν
«σ.vτσιλλά:κτη», τόν συμβαλλόμενο σέ μιιi &ντoιλλoι~.

21.

Βλ στη συζ~τησ-ιι του

στ& Ιτοιλικ&- τό

bin ωι hien),

στό

Derrida μέ τόν Maurizio Ferraris (ποό μετέΨΡοισε πρώτος
Che cos'c la poesia?), ~ όποία. δrιμoσιεόθηκε μέ τόν τίτλο «Istrice 2. Ick
Points de suspension, Ο.Π., σελ 325: ιι' Ο Pascal OOC έρμ~νεuε την mpδtoc

μέσοι στη σκtψ1) τ'ijς έΠΙ~1)ζ, μέ ά.ψετηρία. τό σχέ3~o τ'ijς θεμελίωσYjς το\) έπιστημονικου

~erc

loU τόν
,

~χoo.

FOtO

λόγΟ\J)I.

22. Αύτ., σελ 325: «Ξεκινώvτσις σ.πό τη σόντομ'fj νόξ1J πού ~ στό Che cos'c la poesia?,
voc θυμηθουμε τη χιiΙvτεγγερια.νή κpιτιΚ'l] ,xπivoιντι στόν Pascal στό Was heisst
Denken'h)
23.• Η b«pριxσ-ιι «apprendre par ~υrιl σ-ιιμσιίνει «ιΧποστηθίζωl}.• Η xIΧm λέξη μετocφΡοισYj

αι πρέπει

θιi -ψιxv «μσιθιχίνω ιΧπ6 κα.ρ8ίοιςJJ, έ:νω ~ κιzm γΡάμμιχ -oιUτη πού προτείνω- «μσιθιχίνω σ.πό

στ#JouςJJ. Στη συνqεια. ό Derrida θιi παίξει γλωσσικιi μέ τόν σYjμσισιoλoγικό συσχετισμό
rroρτη
ι
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τ'ijς γσιλλικ7)ς λέξης

[Ψσον

i
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III<.«!

w~rι,
~ιιρ}.

mTόv

συνειρμό καρ&&ι; κα.ί μνήμης, κOCτι ποό εlvoιι ά.8ύνα.τον στό πλαίσιο της &:ν-ιχντίστΟΙΧΎ)ς έλ

λψικ7jς γλωσσικ7)ς Ι8ιωμσιτtκ7)ς b«pριxσης.

24.

'Iτιxλ~ b«ppoισYj, ά.ντ(στΟΙΧΎ) πρός τη γαXλ~

«apprendre par coeUf)'

κατά λέξη

μετιiψρoισ-ιι: «μσιθοιίνω σ.π6 μνήμ1)ζ».

M6moircs pour Pau/ de Man, Galίlee, 1988, σελ 97:
Dcnken? (1954) ό Heidegger στoχιiζετα.ι τη μυ
στηριώ8η συvιxM1)λίoι μέσω τ'ijς bποία.ς ένσιλλocσσοvτιχι τό όπό σκέψιν (Gedachtes) της σκt
ψ1)ζ, (Gedanke), ~ μν+,μ1J (Gedachtnis), ~ πιστη σ.voιγνώρισ-ιι (Dank) καΙ ~ καρ8ι& (Herz).)1
ΠροτΙμ1Jσοι νιi ΧοιΡιχκτηρίσω «wXOΙΡιστfιpl.otJJ την άvα.γνώpιση -ώς Dank- λόγω τών συμ

25. Reconnaissanoe.

Βλ

J.

Deπίda,

«Τί είvoιι όμως ~ κα.ρ8ιoc; Στό Was hcίsst

ψpoιζoμiνων, l8ιαΙτεΡοι λόγω της συν3~λωσ-ιις τ'ijς ιιεόχα.ριστίσιςll, τ'ijς «(!::UΓΝωμoσόwιζJI καί 8~
οιιπώς

τ7)ς χάριτος.

ιIτησTj,

26. Οοη du ρoeme. (ιΔωρεOC του πoι~μσιτoς)): &νιxψoριi στόν τίτλο το\) πoι~μσιτoς του
Mallarme. Βλ StephaneMallarme.Q:uvrcscomplctcs.Gallimard. Coll. de la Pleiade, 1945,

:mιστι

σελ

40.
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27. S'jnstitue en cet ordre meme. ".Α)λη έ~οxΙJ: ιιέγκιχθ{στιχτω μέσα. σ'

σ.νΠ;v &κριβως Π;v

τ&.ξ1j». Ή λέξη ordre σημαίνει -με:τιχζυ πο"λλων ωων- :iφ' ΈVός Π;v ιιτιχξη», Π;v ω<ιΧ.
τηγορία.», ά.φ' έτέρου τη «διιχτocy/]», Π;v ιιΜολή».

28. Ou te donnant Iieu.

Ίδιιxlτερα. 8uσμe:T&.ι:pριxστη ΣVvτΙXΖ1j. Mr.ά

w1j

δυνocτη

MoxIJ:

(ιi'j

γίνετocι ά.φορμή νιχ 'λάβεις χώρα.ν».

29. Trait. 'Avιxφoρ&. στη χoc'ίVΤΕΓΓΕΡιιxv"ή έρμψείoc της πoλUΣΉμαvτ1)ς λέξ1)ζ Zug. •Ο Der
rida Π;v με:&ρμψεόει ώς έξ1jς: «Δόο oίκoγΈVειες, 1Μ μποροόσιχμε: ν6. πουμε:, λέξεων, Ονο
μιΧτων, Ρ1)μιΧτων, κιxL σuγχocτηyoρημOCτων ~ρχovτocι vιt συμμαxlJσoυν

[...], vά.

διιχστιχυρωθουν

σέ ocότό τό συμβόλΙΧιο [contrat] τοίί trait μέσα; στη γε:ρμocvα"ή γλώσσα.. 'Από τη μι6. μεριά
Ύj ''oίκoyέvειιx'' του Ziehen [σόρω, τρα.βω, ~λκω], (Zug, Bezug, Gezϋ.ge, durchziehen, ent

ZΊehen), ά.πό Π;v w1j με:ριιΧ ~ ''οίκογένειιχ'' του Reissen [ά.ποσπω, σχίζω, ίΧVOγρα.φω], (Riss,
Aufriss, Umήss, Grundήss, κ.λπ.)), στό ({Le retrait de la metaphore», Psyche, Galilee, 1987,
σελ

86.

30. Port.

Μετocξό fΛλων σημαίνει:

oc)

τό «φέρειν» (π.χ. 6πλο, πα.ρ&.σημο)· β) τό «πα.ρ&.

στημιχ», τη «στάση)) κιχί γ) τό «λιμιXvι», τό «ά.ρα.ξοβόλι». Ή λέξ1j «φέρσιμο» vά. ΈWo7j&;'
ώι;; «τρόπος του φέρειν» ά.λλά. ΚΙΧΙ

Tou αφέρεΣΘΙΧι».
31. Lettre. «Γρ&.μμα» ά.λλιΧ ΚΙΧΙ ιιέπιστολή» (βλ σημ. 41). ' Avocφaρ&. ΣτΉv Άπoxdλυψη
(1 Ο, 9) το\) ΊωιΧνν1): «Kαl ά.mjλ6α. πρΟς τον &Υγελον, λέγων ιxUT(j! /)ο\ίνιχ[ μοι το βιβλιιχρί8ιον.

Κα.Ι λέγει μοι' λάβε κιχι κιχτάφιχΥε ιχότό.»

32. L 'ernture t:n soi
33.

ΈπΙcr7Jς: ιι ή γΡιχφή ΈV έιXυτfi».

'Α meme le trait. Γr.ά τη σχέση του trait μέ τό Zug, βλ σημ.

~ έξα.ιρετα&. πoλυσόμαvτ1)

yillt>dj

29.

'ιπΕΝΘUμΙζω 6τι

λέξη oUσιιxστα&. εΙνιχι μετοxΙJ-οuσιιχστικό του ρήματος

traire (ά.ρχικ-ή σημασία. ιιελκω)), ιιΣVρω))). Έτuμoλoyα&. συγγενής μέ τό λιχτινικό tractus

(έλκυση, συρμός, όλκή), με:τοxΙJ-οuσιιχστικό του ρήματος trahere (έλκω, σόρω). Έ/)ω την
μετιχφρ&.ζω ώι;; ιιτριXβwΜΑ», Υι& ν& την συσχετίσω μέ τό ι(ά.ποτριΧβ1)Ύμα» (ιιά.πόσυρση»,

ιιά.φέΛΚUση»), μέ τό retrait που πιχρα.τίθετιχι πrφxκά.τω (βλ σημ.

34. Mortel. ' A:JJ...ά. κιχί ιιθιχνά.σιμος»,
35. Adresse. Σ1jμαίνει, με:τocξό ωων,

36).

τη ιι8ιεόΘUνση», Π;v «προσφώV1jση», τη ιι8εξιότη

τoc».

36. Retrait.

Μέ σ.ντη.. τη λέξΎ) ό Γι.ίλλος φιλόσοφος με:τιχφριΧζει, σχολιάζει ΚΙΧΙ μεθe:ρμ1j

νεόει τόν ά.vτίστoιχo yερμocvικό χι:iί.vτεyyερια,νό 6ρο Entziehung. Βλ στό κείμενο του Derήda

«Le retrait de la metaphore)), Psyche, γ.π.: Α) α[ ...] ~ σχέση της (ovτo-θεoλoγικ'ijς) με:τα.ψ1.Ι
σικ'ijς πρός τη σκέψΎ) του ΕΙνω, α.ότη ~ σχέση (Bezug] ποό στίζει Π;v ά.φέλκυση [retrait]

(Entziehung) του Είνιχι, 8έv μπορεί πλέον vιt όνoμOCζετω -στήν κuριολεξf«-- με:τιχφορική

[... ]ι)

(σελ

80).

Β) ιιΉ λέξη -~ως ενιχ. βιχ.6μό "γιχλλα"ή"-

rt:trait

8έv ε[V(X(. ύπεΡβολικά

)((!(ΤιXXP1J<ΠV"1 [...] yr.ά νι.ί με:τιχφρι.ίσει Π;v Entzίehung, τό Sich Entzίehen το\) Είνιχι, στό βιχθμό
ποό α.ότό ά.νιx.στέ"λλovτας τόν έιχυτό του, ά.πoκρόπτovτας, ά.πoφώyovτας, κιx.Mπτovτας, κ.λπ.
ά.πoΣVρετω (se retire] στην χρόπτη του») (σελ

37. Litteralite du vocable.

81).

Θ& μπορουσα. vά. ά.πο8ώσω την ~ιιx της litteralίte ώι;; Ι(ΚUριO

λεξίoc». νΕτσι 6μως ά.φ' ΈVΌς χι.ίνετω ~ ά.vιxφoρ&. στό ιιγρι.ίμμοι» -μOCλιστoc ένισχόετοιι ~ ~ιιx
της ((ΚUριότητας», τOU ((ΙδίΟU!J-, ά.φ' έτέρou ά.νιχ.ιρείτιχι ~ σημαντική 8r.άχριση με:τlΧξό το;;
(ικιχτ&' Υρ&.μμα») κιχι το\) (ικιχτιΧ λέξη».

38. Roule en boule aupres de soi. Έπίσης (βλ σημ. 9): ((πιχ.ρ· έιx.uτ(j!».
39. Retraite: Μετιχζό ωων κιx.f. ι(όmσθοχώΡ1jση»), ιαιποχώρψφ).
40. Le non-absolu absolu. ΔεότεΡ1j έκ80xΙJ: (ιτό μ~ ocπ6λuτο ά.πόλUΤOlI,
41. Βλ σημ. 31.
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Σ~μιxίνει τfrι «,xπ6γvωσ1j», τη ιιδuσχερ1j θέσ1j». 'Eaω έπιχpocτεϊ μι&: &:λλ~

λoυχl.ιx. Πσ.p7JXΤΙΤΙΚων σ1jΜΙXΙνόντων, ποό σχετίζoντocι μέ τfrι ά-xouσTLJdj είκόνα. του Ιτιχλαου
σκα.ντζόχοφου: ίstήce,

ναό

detresse, stress,

sιήctο

sensu.

(Ν& μ;' λφμονουμε καl τόν ά.ρχα.ιοελλη

uσ τ Ρ ι γ γ α., τόν δποίο δ Derήda φα.ίνετα.ι ν& ά.ΥνοεΙ •Η πct.ρ&λειo/η α.uτΗ, ώς πρά;

τό σημαίνον του

uσ τ Ρ ι γ γ ο ς, φρονω πώς είνα.ι &:ρκετά σ1jμιχίνοuσα. γι&: τη ντερριντιoonj

:ιφιτιχή της xι:iiντεyyεptocWf; θεώρησ1jς της ΠOί1jσ1jζ). 'Όσον ά.φορ& τfrι &:λληλοuχl.ιx. των
σ1jΜΙXινoμένων, ιχίιτά στρέφοντα.ι γόρω &:πό τη σ1jμιxσl.rx. της «στεv6τητct.ζ», του «σφίγγω». 'Η

detresse ,χwiyετα.ι έτuμoλoγικά στη δημώδη λct.TtνtJdj λέξη districtia (<<στενότητα.»)

καl &:ρχικά

σ1jΜΙX(νει τη ιιστεvf, διάβoισ1jΙΙ. Έτuμoλoyικά οί λέξεις .χν&γοντα.ι στό λct.τινικό p1jμιx stήngere
(σφίγγω).

ΜετωΡράζω τfrι

detresse

ώς ιιχρείct.JJ, για.τί θέλω ν& πφπέμψω στη χα.ϊ.ντεyyερια.vtι

έρμ1)'lεία. της γερμιxνιχ'ijς λέξης
εlvιxι ή φr.λoσαpfα., • Aγρct.,

43.

Βλ. σ1jμε[ωσ1j

44. Sauve

Not:

1986,

ιι.χν&Υκ1)), ιιχρε[α.», «δuσχέρεια.». (Βλ Μ.

σσ.

Heidegger, Tt

43-44).

6.

ιοΙ Έπίσης: ιιφUyε!», ιιέξα.φιχνίσοu!».

45. Qui apprend le coeur.

Μέ την Ψτά.βct.τη xιxf μετα:βιχτιχή σ1jΜΙXσία: του ρΤιΜΙΧτος: α.)

ιιποό ά.φομοιώνει τη σ1jΜΙXσία. της κα.ρδι&ι;ι) κα.ί β) ιιδιδάσκει τfrι κα.ρδι&».

46. Ά apprendre par coeur.

Έμπρόθετη ΧΡTισ1j τοίί όιπα.ρεμφιΧτοu, ή δπol.ιx. έκψριΧζει προ

σTct.yfι.

47. Se confier. Σημιχίνει όιφ'

ΈVΆ; ιιtχμUσt"1jρεόOΜΙXΙ», ιιά.νοίγω τfrι κα.ρaι&: μOUΙI, ά.φ' έτέρου

(ιέπα.φιέΜΙΧω, ιιβct.σι'ζoΜΙXι». Τό p1jμα: έμmaτειJoμοι:ι έκφρ&ζει κα.ί τίς δόο σ1jμct.σίες.

48. Automobile: α.) τό 0Χ1JΜΙX κα.ί β) τό &:ριστοτελαό α. ύ τ ο κ ί ν 1j τ ον.
49. Ει νient sur ιοί. Έμμεσ1j ά.νct.φopά στη p+pYj «~ξω έπΙ σέιι της 'Αποκάλυψης (3, 2
- 3, 4) τοίί Ίω&ννrι: ιιΓίνοΙ) γ(1)ΥΟρων [...]. 'Εάν 0\)'1 μη γρηγορΤ,σης, ~ξω ώς κλέπτης, κα.Ι
ού μη yνijJς ποία.ν ώΡα.ν ~ξω έπΙ σέ». Έπίσης βλ τό κείμενο του Derήda

D'un ton apoca
/yptique adopte naguere en philosophie, γ.π., σελ. 73: ι<' Ο Ίφοίίς λέει "ΓίνοΙ) γ(1)Υορων ...
θά ελθω έπΕ σέ" ["Veille... Je viendrai sur ιοί"].»
50. Auswendig. Έτuμoλoγικά δηλώνει ιια.ύτό(ν) πού lρχετα.ι ocπό εξω». IILernen auswen
dig» σ1jΜΙXΙνει ΙΙΜΙXθct.Ιvω ά.πέξω)), «ocπό στfιθOυς», (ιά.πo~ίζω».
51. Tous bas. Σέ σχέσ1j μέ τfrι 1txιpρct.σ1j <ιparler bas)J, (Iparler ΙουΙ bas» (ι<μιλω χct.μηλό
φωνct.», «μιλω πολύ χct.μηλόφωνOC))). 'ιπ&ρχει βεβct.ίως κα.ί -ή &Μη έκδοχ;': ιιέντελως χct.μη
λά;».

52. Chiffre: Μετα.φΡάζω ιικωδικά;)) (ψηφίο), γι&: νά ά.ποφόγω τη σύYΧUσ1j μέ τόν ιι&:ριθμό)),
nombre. (Βλ στό κείμενο TOU Derrida «Mes chances)J, Confrontatiσn, 19, prin
temps 1988, σελ 31: ι(Mετct.ξύ TOU νo~μct.τoς του &ριθμοίί 7 [nombre 7] κα.ί των ψηφίων 7
[chiffres 7] (&:ρct.βαό f, ρωμιχϊχό ψ-ηφίο, ΟΙ λέξεις έπτά, seven, sieben) δέν δπάρχει ούδεμωι
τόν Υιχλλαό

φUσικ;, καl ά.νocyκα.ωι σuμφufις σύνδεσ1j.» Σημιχίνει έπίσης: ιιμονογρα.φΤιιι, (ιμOνόγρct.ΜΜΙX)).

53. Le poeme (I'apprendre par coeur).• Άλλη

έκδoχ-lj: ιιτό ποί1jμιχ (νά τό μάθεις ,χπό

στf,θoυς)).

Ή η λ ε ι Ψ ι ς ώς σχ'ijμιx Myou.
55. EIection. 'Αλλά κα.ί ιιθεωι εδνοια., πρoτίμ~σ1j, έπιλoyfι», ιιπροορισμά;Η.
56. Betise. 'Από τη λέξ1j bete (ζωο).
57. Le poeme echoit, benediction, venue de I'autre. Ή λέξΊj «venuc» εΙνοιι

54. Ellipse.

ούσια.σταό. 'Εξ ο\'ί κα.ί ή
1Χλλου.»

&M1j

μετoχ-lj καl

έκδoχ~: «τό ποί1jμιχ πέφτει σέ μένα., εύλογίct., ~λεuσ1j τοίί
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58. Poiese.
59. Manege. Σ"!)μαίvει έπίση; τη {(γύμνOCσΎj,I, τό «γυμνocστiιΡιO των liλόγων», 1'& ιιάλογάκιιχ
στό λoυνoc π&ρκ)), τό ιικόλπο), την (ιποτηρι&), τη {(ΟΟλοπλοκ(oc)).

60. Reine Sprache: (ιχoc&ιρ~ γλώσσIΧΙ). 'Ανocφορ& στη φι.λοσοφ!oc της γλώσσocς του WaIter
Benjamin, χocί ειaικότερα. στό πεΡΙι:pΊJμo κείμενό ΤOU Die Aufgabe des ϋbersetzers ( Τ6 μέλημα:
τofJ μετιxφpιxστi}). Βλ. έπίσΎjς τό κείμενο του Derήda, IIDes Τours de BabeI)), Psych6, δ.π.,
σσ.

203-235.

61. Άνocφoρ& στόν χιiι\ιτεγγεριocνό όρισμό της τf::t:πr,: IIDie Kunst ist das Ins-Werk-Setzen
der Wahrheiu). ιι' Η τέχνη ε!νocι τό έν-εργ<ρ-τιθένα:ι της άλψe:ιocς» (Holzwege Gesamtausgabe,
τόμο 5, Suhrkamp, 1977, σελ. 65). Ό Γ. TζΙXΒΆρocς μετοο:ρρ&ζει ώς έξ'ijς: ιιΉ τ&ι:nJ ε!νocι
~ mργψχocθίaρuσrι της άλ~θειocς)) (Μ&ρτιν X&ιντεγγe:ρ, Ή πpoέλΕuΣΗ TOίJ έΡγου τέχνης,
Δωaώτη,

1986, σελ 130.
62. Τour. Έπ!σrις: ιιγύρος)), ι(πe:ριστρoφ~)), ((τέχνocσμα».
63. II surνient. Έπ(σrις : ιιέπισuμ(3ocίVΕΙ».
64. Le herisson, tres bas, tout bas. Βλ σΎjμ. 51.
65. Ά peine. Έπίση; ιιμετά. κόποω). Βλ. Mcmoires pour ΡΒυl de Man, δ.π., σσ. 25-26,

Oπou ό Γliλλoς φιλόσοφος σχολΙ&ζει έχτενως τό 8uσμετάφρα.στο αυτης της γocλλιχ'i)ς ~χφρα.

apeine, ποό ~8"!) πρoχocλεί
apeine; Άν μετέφραζε τό a

σΎjς: ι(Ά peine: μι& ~ χρόβe:τocι σέ ocυτό τό γocλλικό ίaΙωμα,
τη μετά:φρα.σrι.

peine μι

[...]

Άλλά, ψ"!) πως νά: μετιχφρ&σει XιXVείς τό

τό tσo8όνocμo

~αvε [ •..] τό 6νομα

presque, ~ μ&λλον μι
peine [κόπος] [... ]».

τό

presquc pas (scarcely, hardly, almost not), θά.

66. Converti. Έπίση;: «!χει μετlχστροο:ρεΙ». Converti σrιμαίνει ΙΙΠΡO~UΤoς», ιΧπό τό ρ'ijμα
conνertir που ά.νά:γεται στό λατινικό

67. Herisson catachretique.

68. Entend.

τό όποίο σrιμαίνει χocί «μεταστρέφω)).

Έπίση;: ιι8ιocισθ&.νεταω.

69. Se rassembIe.
Versammlung.

convertere,

Τό έπίθe:τo ιΧνοο:ρέρεται στη ΡΊJToρ~ κocτ&χρησιν.

Mετoo:ρρα.στ~ ά.νocφoρ& στη xriiντεγγe:p~ εwor.ιx της ((ΣUλλoγ'i)ς», της

Θ& μπορουσε χocvείς νά πεί &ΤΙ ~ χριτ~ ποό ιΧσχει ό Derήda στη χα'(ντεγ

γερ~ ά.ντίλη.\rη γι& την πο{ηση (Dichtung) χoc( γι&: τη σχέσrι της πρός τη σκέψη

(Denken)

έστιάζετα.ι ουσιαστιχιί στην ΕWoια του «σuλλέγεσ&ιι» χoc( της ιισuλλoγ'i)ςι).

70. 11 s'cgare.

Έπίση;: ιιβγlΧίνει &:πό τό θέμαι), «πlXρα.λOγ(ζe:τOCΙ»).

71. Chance. Έπίση;: «Tόj(YJ», «σuντuχία»). Βλ τό κείμενο του Derήda IIMes Chances», δ.π.,
σελ 23: (ιΣUVΕΠως 00rrή ~ μoνα8~ έμπειΡία μ.ΟΟ; φέρνει σέ σχέσrι μι αUτό ποό -6ά: ελεγε
XιXVείς στ&: γocλλιχιί- μ.ΟΟ; πέιΡτεΙ "χιxλιi" ~ "χocχά:", χoc( έπομένως σuνιστα τόΧΥ)
J

[chance].

Συμφωνoc μι τά: σuμφρα.ζόμενoc χαί στίς περισσότερες περιστάσεις αύτη ~ τόΧΥ) ε{νocι τόj(YJ
εύτuχής. "Eχφρα.σrι πλεoνocσμoυ: !χω τόj(YJ, to

be lucky,

σrιμα(vει ε!μαι χocλότuχoς. Σέ ro.ες

πεpιστOCσεις, στίς χαχέι;, ~ τόΧΥ) εlνocι κακoroχ{~»

i

)

ij
1

i
,i'.
Ι!
ι

.

i
1,

72. Sans sujet.

73.

ιι Υ

a

Έπ(σrις: «χωρίς όπόθεσrι)), «χωρίς ά.ντιχείμενο».

peut~tre

du poeme et qui se laίssc. •Αλλ"!)

έχ&χή: ι(Ίσως υπάρχει κciτι &:πό

ΠO(Ίjμα, χocί αυτό πιχΡιχχωΡεϊταιl).

74. υη poeme je ne le sigηe jamais. "Αλλ"!) έχ80χή: «Ποίημα τό έγώ ποτέ 8έν όπογρά.φει».
75. L'autre signe. "Αλλ"!) έχ80χή: ιιΤό lfAλo σΎjμεΙOΙ).
76. Absolu de Ι' ccriture en soi. Έπ!σrις (βλ σrιμείωσrι 32): ιιιXπόλuτo της γρα.φ'i)ς έν
έαυτη» .

77. Τυ l'entends a peine. Έπίση; (βλ
78. Filiation. Έπίση;: (ι!iλλ"!)λoυχ!oc».

σrιμ.

65):

«μετά κόποu τό άκoUς)).
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~ ΠQI~.•

(Etσσιyωrlι-Mτφ.: x~ ~'.

. 'ADONIS:. ψκο,Υή ιJ:ιrεp«1lT<ΚJtiY'1)

*

Στοχ«σμoi
.' (Mtφ. 4π6 -rιi wtιι.<X: M&pWλ~ ~) .
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.
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ΑΝΝΕ SEXTON: . 'EpωπκiJ κι. ~ πoι~
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.
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.

. A~ ANSEJ.I:l: 'H''EλλJ&,τotI JY.H.Auden·.
(Mtφ.: ~vιx ΣχΙν&)'

VA.LJ3RIO ΜΑ9REίLι::'Πο,ήμa:riι
.

'. (Μτφ.: Μ«ρ!« Κrισωτωι)

.
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