
γε: «Είμαι φιλόσοφος, είμαι ευτυχής με τη φιλοσοφία και θέλω να συνεχίσω να
είμαι φιλόσοφος». Αυτή την ευτυχία δεν τη μοιραζόμουν μαζί του, αν και με εν-
διαφέρει η φιλοσοφία όπως καλά γνωρίζετε! Εντούτοις, δεν θα αποκαλούσα
αυτό που κάνω «φιλοσοφία», αλλά εκείνος θα το αποκαλούσε «φιλοσοφία» και
θα ήταν χαρούμενος με αυτή την ονομασία.

Ίσως να υπάρχει άλλος τρόπος να συνοψίσουμε μια πιθανή διαφορά: συνε-
χώς επέστρεφε σ’ αυτό που αποκαλούσε «εμμένεια» [immanence], μια φιλοσο-
φία της εμμένειας. Η υπερβατικότητα ήταν γι’ αυτόν κάτι που δεν θα έπρεπε να
έχει θέση στη φιλοσοφία. Αντιστέκομαι, εντούτοις, σ’ αυτόν τον «εμμενισμό»
[«immanentism»],* εκτός κι αν δεν έχω κατανοήσει ορθά τι εννοούσε με τον
όρο «εμμένεια». Φυσικά, ο Deleuze απέδιδε μεγάλη προσοχή στην υπέρβαση ή
την ετερογένεια, τη διαφορά, αλλά εντός αυτού που αποκαλούσε «το εν», «κα-
θολικότητα του είναι». Εδώ θα μπορούσε να υπάρχει μια διαφορά.

Επιπλέον, ακόμη και στην ανάγνωση συγγραφέων που και οι δύο θαυμά -
ζουμε και αγαπάμε υπάρχουν διαφορές. Πάρτε την περίπτωση Artaud: Ο De -
leuze πήρε στα σοβαρά αυτά που ο Artaud είπε για «το σώμα χωρίς όργανα» [le
corps sans organs]. Και αυτός και ο Guattari πίστευαν στο σώμα χωρίς όργανα.
Ο φείλω να πω, εντούτοις, ότι αν και θαυμάζω τον Artaud, νομίζω ότι αυτό απο-
τελεί τη μυθολογία του Artaud, τη μεταφυσική του. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ό -
πως το σώμα χωρίς όργανα. Επομένως, ο Deleuze ενδιαφέρεται για κάτι πλήρες,
κάτι αδιαφοροποίητο. Δεν θα διάβαζα τον Artaud με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι
μία από τις πιθανές συγκρίσεις.

Ε: Μπορώ να αρχίσω λέγοντας ότι έχω μεγάλη δυσκολία με τη φιλοσοφική θέ-
ση σας: Είμαι τρομαγμένος [alarmed], και όμως ευχαριστημένος που τώρα θεωρεί-
τε ότι είναι δυνατόν να μιλάτε για ηθικά ζητήματα και, ιδιαίτερα, για την αλήθεια
–μια αλήθεια που φαίνεται να είναι αντικειμενική ή που μπορεί να επαλη θευτεί αν-
τικειμενικά σε σχέση με τα γεγονότα. Η ηθική φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, να
αποτελεί μια μορφή μεταγλώσσας που απαιτεί όχι αποδόμηση αλλά α ναδόμηση
[reconstruction]. Κάτι τέτοιο απορρέει από το γεγονός ότι η ηθική [ethics] μιλά
για την ηθική [moral] εμπειρία, η οποία θεωρώ ότι σχετίζεται με κώδικες συμπε-
ριφοράς. Μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε ότι με το πρόσφατο έργο σας έχετε αρ-
χίσει αυτή τη διαδικασία της αναδόμησης; Αν είναι έτσι, είναι ορθό να υποθέσου-
με ότι μπορούμε να αντιπαραβάλουμε έναν «πρώιμο Derrida» με έναν «ύστερο
Derrida», με τον δεύτερο να έχει εγκαταλείψει την αποδόμηση; 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ,  ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΗ

νομικές δυνάμεις για παράδειγμα, ίσως το καλό παλιό κράτος να είναι χρήσιμο!
Συνεπώς, δεν είμαι υπέρ ή εναντίον του κράτους. Εξαρτάται από την κάθε περί-
πτωση: σε μερικά πλαίσια είμαι υπέρ του κράτους, και σε άλλα πλαίσια είμαι
ενάντια στο κράτος, και θέλω να διατηρήσω το δικαίωμα να αποφασίζω ανά-
λογα με το πλαίσιο.

Ε: Όταν διαβάζω το έργο σας κι αυτό του Gilles Deleuze, διαπιστώνω ορισμέ-
να κοινά κίνητρα, ενδιαφέροντα, ακόμη και πάθη πίσω από τα γραπτά και των
δυο σας· για παράδειγμα, αισθάνομαι ότι αφυπνίζομαι για τους κινδύνους του
ολο κληρωτισμού, και ότι και οι δυο σας προσπαθείτε να στοχαστείτε το ηθικό ζή-
τημα της διαφοράς. Μπορείτε να μου πείτε πού νομίζετε ότι η φιλοσοφία σας και
η προσέγγισή σας στη φιλοσοφία αποκλίνει από αυτήν του Gilles Deleuze;

J.D.: Αυτή είναι μια πολύ αναγκαία και δύσκολη ερώτηση, την οποία έχω θέ-
σει κι εγώ στον εαυτό μου εδώ και πολύ καιρό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχετε
δίκιο, είμαστε πολύ κοντά από πολλές απόψεις: προσοχή στη διαφορά, εναντί -
ωση στον Hegel και τη διαλεκτική, αναφορά στον Nietzsche. Όσον αφο ρά το
περιεχόμενο του έργου μας, λέμε το ίδιο πράγμα, φαινομενικά· είμαστε πράγ-
ματι πολύ κοντά. Αλλά η διαδικασία, το ύφος, το ιδίωμα, η στρατηγική είναι τό-
σο διαφορετικές, τόσο διαφορετικές που στην πραγμα τικότητα δεν μπορείτε
ούτε καν να εντοπίσετε μια διαφορά, είναι μια άλλη γλώσσα, είναι πιο ξένες η
μία από την άλλη απ’ ό,τι είναι τα αγγλικά από τα κινέζικα. Από πολλές απόψεις
ο Deleuze είναι περισσότερο Γάλλος απ’ ότι είμαι εγώ, και η σχέση του με τη γαλλι-
κή γλώσσα, το ύφος του, είναι τελείως διαφορετικό από το δικό μου, όπως έχε-
τε πιθανώς παρατηρήσει. Η σχέση μας είναι παράξενη, βασίζεται όμως στη βα-
θιά φιλία: είναι ο μοναδικός στη Γαλλία που ποτέ δεν μου επιτέθηκε, και γι’ αυτό
είμαι πολύ ευγνώμων!*

Αν ήθελα να πάω λίγο παραπέρα και να επιχειρήσω να προσδιορίσω κά ποια
φιλοσοφική διαφορά, θα την αποκαλούσα φιλοσοφία ως τέτοια· δηλαδή θε ω-
ρούσε τον εαυτό του φιλόσοφο, και όταν ήθελε να διαχωρίσει τη θέση του από
όλους τους φίλους του της ίδιας γενιάς που ήταν ενάντια στη φιλοσοφία και
που προσπαθούσαν να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από τη φιλοσοφία, θα έλε-
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* Ο όρος immanentism έχει αποδοθεί στα ελληνικά και ως εμμενιοκρατία ή εμ μονο κρατία.

* Βλ., επίσης, το κείμενο του Derrida, «Il me faudra errer tout seul», στου ιδίου, Chaque fois u-
nique, la fin du monde, παρουσίαση Pascale-Anne Brault & Michel Naas, Παρίσι: Galilée, 2003, σσ.
235-238 (αγγλικά: «I’m Going to Have to Wander All Alone», στου ιδίου, The Work of Mourning,
επιμέλεια Pascale-Anne Brault & Michel Naas, Σικάγο & Λονδίνο: The University of Chicago Press,
2001, σσ. 189-195). Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Liberation, στις 7 Νοεμβρίου 1995, τρεις μέρες με-
τά τον θά νατο του Deleuze (http://www.liberation.fr/culture/1995/11/07/il-me-faudra-errer-tout-
seul_149753).  
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