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το κέντρο τπς φιλοσοΦικnς σκέψπς του Derrida βρίσκεται π έννοια 
τπς διοφορός (differance). Η έννοια αυτιΊ παρουσιάζει o~olότπτες 
αλλό επίσπς -κι αυτό είναι ακόμα πιο σπουδαίο- ποΑΑέc ασυμ

φωνίες με τπν ιδέα του διαφορετικού ldifferendJ, όρο που θεμε
Αίωσε ο J. F. Lyotard (οτον οποίο το διαβάζω έκανε αφlέρωμα τον 
Σεπτέμβριο ωυ '98). 

Στο όρθρο του «Differance»ο Derrida αναΦέρεται oτnv ταυτόχρονn επιτευξπ 
χώρου κοι χρόνου μέσο στο Αόγο . Η ί6ια n λέξπ ουνίστοταl στnν σύμπτυξπ 
του «οlοΦέρεlν» , 6πλoδrl τπς μετατόπισnς, απ' τπ μια μεριά, και τπς οναβο

Anc; ΓΙ xpoVIKIic; καθυστέΡnσnς (differer) απ' rnv όrΊλπ. Οι λέξεις noipvouv το 
νόnμά τους ανάλογα με τπ διαφορετlκότπτά τους σε σχέσπ \JE άλλες λέξεις, 
ενώ π χpOνlKrΊ καθυστέρπσπ οφείλεται στπν απόσιασπ ίΟυ σπμο(νοντος απ' 

ω -Φερόμενο ως- «οπμαινόμενο». Αυτό που nPEnEI να τονιστεί όμως είναι 
ότι ο Derrida κατασκεύασε ΓΙ δπμιούργησε εκ νέου τπ λέξπ «difference)) ως 
«differance» τοποθετώντας το «Ο » στπν θέσπ ίΟυ «e». Εδώ κρύβετοι μια ολά
KAnpn ouAAOYIOlIKr\ n οποία τον διαχωρίζει από τπ ακέψn του Lyotard . Ο 
Oerrida υπονομεύει τον κόσμο τπς μεταΦυσικnς, όταν ~ιAά για τπν παντοδυ
ναμία τπς γλώσσας και του γροπτού λόγου. Το υποκείμενο ( δπμιουργείταl» 

απ ' τn γΑώσσσ παρά OnEIKoviZ;EτOI απ' aurnv, ενώ οι κανόνΕς του γραπτού 
Μγου υπογορεύουν, κατά κάποιο τρόπο, το νόπμα. Η λέξπ difference ως 
(ψετοτόπιαη» και n Αέξn difference ως «(Kαθυστέpπσπ~ προΦέρονταl το ίδιο. 
Ο Derrida όμως εισάγει το α (differance1 για να KOιoornOEI 0ρoϊr"'1 τπ διαφο
ρά τους μέσο οπ' τον γραπτό ΚΟΙ όΧΙ τον προΦορlκό λόγο. 
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ο Lyotard, αντίθετα, δεν όεσμεύεται απ' τον γραπτό 
Αόγο, ούτε επιχειρεί να αποδείξει τπ βaσlΑεία τπς 

γλώσσας στο πεδίο τπς αναπαρόστοοπς και νοπμο

τοδότποπς. Καθώς δεν ενστερνίστπκε ποτέ απόλυτσ 

τπν αποδόμπσπ, ο στοχασμός του αποστασιοποιείται 

μερικώς οπ' τπ γλώσσα, Η έν

νοια του « δlOφορετικού» γι' 

ουτόν παρεισφρέεl ανάμεσα 

σε λέξεις και σε εικόνες ως 

«γεγονός» που παρακάμπτει κι 

aurnv ακόμπ τπν ασυμφωνία 
οπμαίνοντος και σπμαινόμε

νου, Ο Derrida θέλει να δείξει 
συμβολικά τπν σσάφειa τπς α

ναπσράστασπς μέσω τπς προ

σθrΊKπς του «α » , ενώ ο Lyotard 
θα θεωρούσε ότι μια τέτοια κί

νπσπ ίσως διακυβεύει 10 ανε
παίσθπτο τπς διαφοράς 

(difference), καθώς τπ χαράσ
σει «KυριoλεKΤΙKά~) στο λεκτικό 

σ χ rΊμα οντί να τπν προτείνει 

αλλπγορικό, Αλλά κοι oυτrΊ σ

κόμπ n δlαστρέβλωσπ τπς λέ
ξπς που επιχειρείται από τον 

Derrida αποτελεί ΟΠΤΙΚι1 κατα
γραΦΓι του «άλλου » μέσα στο ίδιο Αεκτικό σχrΊμα, μια 

eaIJnn εικόνα rΊ ένα σκοτεινό σπμείο πσυ δυναμιτίζει 

το ανομενόμενο νόπμα και το « προβRεπόμενο ll σπ

μαίνον , Κατά κάποιον - llάΑλο»- τρόπο , λοιπόν , και 

ο Derrida Φλερτόρεl με τπν αλΑπγορικιΊ οπεικόνισπ, 
Μιο σπμαντικπ διαφορό στπ σκέψπ των δύο φlΑοσό

φων είναι ότι, ενώ ο Derrida μιλά για ένα φαινόμενο 
οτπ γλώσσα χρπσιμοποιώντας ένα ουσιαοτικό 

(differance), ο Lyotard επιστρατεύει ένα επίθετο 
(differend), πιθανότατα για να καταδεl1;ει το ευμετά
βλπτο του φOlνομένου ( ως επιθετικός προσδιορισμός 

που δεν προοδιορίζεl κάτι συγκεκριμένο), Από τπν 

άRλn μεριά, ο όρος συμπflnρωσn n συμπflfιρωμα 

(supplement) του Derrida περιγράΦει τπν Kστaστρo
φικότπτα τπς (επ)εξπγπσπς, τπς ερμπνείας, του σχο

Riou, για τπ διαμόρφωοπ κάποιου σταθερού νοπμα
τος , Το παράθεμα δπλαδπ συχνά συσκοτίζει τπν aνα

παράστασπ αντί να τπ διaφωτίζει, προκαλώντας κά

ποια «διαφορά» στο νόπμα. Το συμπflr'ιρωμα, λοιπόν, 

ως - το ουσιαστι κό - differance βρίσκεται αντιμέτω
πο με το differend ως επίθετο που έχει αναλάβει πιο 
«ελεύθερο» ρόλο και το οποίο προσδίδει μια ξεχωρι

στπ νοπματικιΊ ασάφεια στπ γλώσσο , καθώς προα

ναγγέλλει τπν άΦιξπ κάποιου ουσιαστικού που δεν έ

χει καθοριοτεί ακόμπ , Η άρθρωσπ του ιι διαφορετl


κού» (differendl συνιστά τπν εξάρθρωσπ των «ξεκά


θαρων» αφπγιΊσεων , 


Το κενό ανάμεσα στο (\διαφoρετIKό~) και τπ «διαφορά» 


χαρaκτπρίζεταl και από κάποια ασυμφωνία ως προς τπ 


ouvoAIKn πθικιΊ τπς (ανα) παρά

στασπς, Κατά τον Lyotard, n 
l<αKρlβrΊς~} απεlκόνισπ ενός γε

γονότος εξαρ.τότοι απ' το βαθ

μό στον οποίο γίνεται σεβοοτπ 

n ύπαρξπ του differend, δnnα
δπ τπc ετερογένεlας και τπς 

έλλειψπς δυνατότπτας για α

πολύτως αΨεγάδlαστπ επικοι

νωνία ανάμεσα σε δύο μέρπ, 

Ο Lyotard , στο Ille Differend », 
μιλά για τπ μπ αναγκαιότπτα 

του καντιανού consensus (0

μοΦωνίας) στπν πορειο ενός 

διαλόγου , τπ στιγμπ που ο 

Derrida υποΨιάζεται ότι το 
d ifferance - ως ενα λλακτικπ 

λύσπ στις διχοτομπσεις τύπου 

« παρουσία-απουσία » - προ

ϋπάρχει των πάντων στον 

γραπτό λόγο κι επομένως κα

τοστρέφεl ευθύς εξαρχπς κάθε πιθανότπτά ομοφω

νίας , 

Για τον Derrida δεν υπάρχει παράστασπ παρά μόνον 

αναπαράοτασπ με τπ μορφΓι συνειδnτού λόγου, ενώ 

γιο τον Lyotard το κενό ανάμεσα στο πρώτο και το 
δεύτερο δικαιολογείται από rnv ανικανότπτα τπς 
γλώσσας να αναπτύξει γέφυρες επικοινωνίας. Η 

γλώσσα ως σπμαίνον δ ι ατπρεί το μπ απεικονίσιμο 

μιας ιδέας, εΦόσον αποπροσανατολίζει οπ ' τπν ίδια 

τπν ιδέα, Το differend διατπρείται μέσω τπς χρποπς 
οποένα και πιο καινούριων ιδιωματισμών, aARnyo
ριών, μεταφορών, ενώ το differance «προϋπάρχει » 

ως φαινόμενο, που υΦίστατοι στο Μγο και καθορ ίζει 

αυτόν, 

Σύμφωνα με τους δύο στοχαστές , n ετερογένεια 
στπν αφΓιγπσπ και τπν αναπαράστασπ ξεπροβάλλει 

ως αδέσμευτπ ενέργεια και ως λόγος που στpέφειaι 

«γύρω » από το Λόγο σαν διά χυτος ερωτισμός. Ο ερω 

τισμός αυτός εκφρόζεταl οτον l yotard με τπ μορφΓΙ 
ανεπαίσθπτπς έκφραοπς ( κυρίως με συνδυαομούς 

εκφραστικών μέσων και πέρα από τον αμιγώς γραπτό 

rΊ προφορικό λόγο) και στον Derrida ωc συνεχόμενπ 
γραΦrΊ που αποδομεί τπ διαφορά κυριολεξίας και με

ταφοράς, Ο 

Ώ~ το θέμα του μήνα 




