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Το πέπλο ιης ΠηΥελόπης: 


ο ηΙΕρlνιό ως φυσικός 


___\C'J ___ 

Αριστείδη Μπαλτά 

ν θέλαι,Jε να ι,JIAπσoυμε με δυο απλά, αν όχι απΑοΊκό, λόγια γιο το τι 

προσπαθεί να επιτύχει ο Ζακ Ντεριντά με το έργο του, θα μπορούσα

με ενδεχομένως να πούμε τα παρακάτω : 

Ο Ντεριντά διαβάζει και μελετά κείμενα και γρόφεl για κείιπνα , Κυ

ρίως κείμΕνο φιλοσοφικά, αλλά όχι μόνον. Με βόσπ τπ Αατινlκπς 

npotAcuonc; λέξn για το «κείμενο» lteχteJ, κάθε κείμενο μπορεί να 
παρασταθεί σαν ένα κομμάτι ύφασμα, Ο Ντεριντά ξεκινά από αυτrΊν τπν πα

ρομοιωσπ, Βλέπει, όπωc: όλοι, πως κάθε ύφασμα είναι πλεγμένο με νΓψατα 

και εντοπίζει το ενδlαφέρον του σων καθαυτό ππέξπ ενός συγκεκριμένου υ

Φάσματος, του συγκεκριμένου κειμένου που διαβάζει κάθε Φορά, Εξετάζο

ντας από κοντά αυτό το ύΦαομα, παραίπρεί ότι n πλέξπ του είναι πολύ πιο 
ποΠύπλοκπ απ ' όσο φαινεταl σε πρώτπ ματιά, Στπν πραγματικότπτα, απείρως 

πολύπRοκn. AυτrΊ n κρυμμένπ πολυπποκότπτα του γεννά απορίες και του κε
ντρίζει 10 ενδlοφέρον, Γιο να KατaΠάβει τ:π φύσπ "[πς και τον ιδιαίτερο ρόλο 
που παί(εl σε ό,ΤΙ αφορό το συνολικό αποτέλεσμα που συνιστά το συγκεκρι

μένο ύφασμα/Kείι,Jενo, αρχίζει από κάποιο νπμα που κατά κανόνα φαίνεται 

περιθω ριακό, αμελπτέο σε πρώτn ανόγνωσπ, ,Ωστόσο, σε αυτπν τπν πρώτπ 

ανόγνωοπ, ο ίδιος έχει διαπιστώσει πως ουτό το νr'ψα συνιστά κολπ naβιΊ γιο 

να εκτυλιχθεί ένα μέρος, τουΠάχισ1Ον, τnc: εν λόγω ποΑυπλοκότnτας, Έτσι 

πιάνΕΙ το νιΊμα και αρχίζει να το ακοπσυθεί μεθοδικό, ι,Jε σεβασμό, με απέρα

ντπ προσοχπ, με μύριες προφυπόξεις, με δισταγμό και κάθε ουοτοΜ, προ

σπαθώντας όσο μπορεί να IJnv καταστρέψει ιο ύφαομα , ΕντοπίζΕΙ έτσι τις 

στρώσεις του, τις επόΑλnλες rΊ διαδοχικές ππέξεlς του, τις δlοκπαδώσεις του, 

τις ραΦές και τις συνδέσεις του με άππα KOVΤlνά rΊ μακρινά νrΊματα, τις πτυχές 

που ακοnουθεί και τις πτυχώσεις όπου cIJnntKEΤOI , ιπν υφπ του, lnv ποιότπ· 
τό του, το χαρακτπρα του, το χρώμα, τον nxo, τπν αφrΊ, τπν ΟΌμιΊ και τπ γεύ
an του, ολόκΙΊπρπ τπν υλlκότnτά ιου, Και διαπιστώνει στπν πορεία όιόφορa 
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πράγματα, τα οποlΌ γράφεl, δπAαδr'ι υφαίνεl, στο δικό 

του κείμενο, σω ύφaσμο που πi1έKεl ο ίδιος, Αυτό είνοl 

όΑο , 

Κάποια, τώρα, οπό τα πράγματα που ο Ντεριντά διαπι

στώνει με αυτόν τον τρόπο είναι 

το εξnς Πρώτον, ότι n συμμετο
χΓ) του συγκεκριμένου νιΊματος 

στπν όΑπ πλέξπ του υΦάσματος 

λεΙίΟυργε!, τουλόΧiOτον κατά 

κανόνα, δlOφορετικά απ' ό,ΤΙ 

φαίνετοι σε πρώτπ ματιά. Συχνά 

δε και ανάποδο. ΑντίστροΦα nα

νότριχα. Δεύτερον, ότι αυτrΊ n α 

νάποδπ λειτουργία αποσταθερο

ποιεί, με τρόπο lδιόμορφο και 

πάντοτε μερικό, το ρόλο του νΓι

ματος στπν πλέξπ του υΦάσμα

τος, το νόπμα του κειμένου Το 

ύφαομα/κείμενο napalJEVEI ιδιό
τροπο εκκρεμές, ιδιότροπα ονοι

χτό, ιδιότροπα διφορούμενο , 

Τριτον, ότι το vrΊlJG ouτό διαπλέ

κετοl με άλλα νπματα του ίδιου 

υφάσματος, με τρόπους που n ί
δια n πΑέξπ προσπαθεl επιμε
λώι:: να αποτρέψει n να κρύψει. 
Τέταρτον, ότι το νr'ψα αυτό εντοπίζεται όχι μόνο στο συ

γκεκριμένο κομμάτι αλλά και σε άλλα κομμάτια υφάσμα

τος. Τόσο σε κομμάτια των αποίων n uφανσn έχει προπ
γπθεί χρονικά (κάθε κείμενο έχει ιστορία), όσο και οε KOIJ

lJάτlο που έχουν υφανθεί παράΑΑπλα (κάθε κείμενο έχει 

συγκείμενο), Πέμπτον, ότι υφάσματα, δπλαΜ κείμενα, 

βρίσκονται πΑεγμένα ακόμπ κοι σε μέρπ όπου κανείς δεν 

θα το περίlJΕνε , Έκτον, ότι πολλές από τις τρέχουσες ι

δέες που κυκF\οφορούν σχετικό IJE τα γένπ, τα είδπ, ης 
μορΦές, τις Rειτουργίες, τις δομές, τις χρfισεις, τους σκο

notJC:, τους τρόπους πλέξπς, τις αρθρώσεις και τις εσω
τερικές διαιρέσεις των υΦασlJάτων/κειμένων εΙναι πρό

χειρες, όδlκες, ιδιοτελείς, παραπλανπτlκές. Έβδομον, ... 
ΟφείλουlJε να υπογραμμίσουlJε τρία πράγματα, Πρώτον, 

n πρόθεσπ που παρακινεί το έργο του Ντεριντά είναι α
πολύτως τonEIvn . Ο ίδιος γνωρίζει KOi'lό, μέσα οπό τον ί

διο τον κόπο που καταβάλλει, ότι τα υφόσματα / κείμενο 
είναι, όπως είπαμε, οντότπτες απείρως πολύπλοκει:: (στο 

βαθμό που n «οντότπτο » συνιστά μέρος κειμένου, ο Ντε

ριντά θα είχε να πει πoAFIό κοι γι' αυτΓιν .. ,) και, άρα, ότι n 
πλrΊρπς παρακοΑούθπαπ τπς πλέξπς, δπΑαΜ n πλr'lρπς 
και συστπματlΚlΊ ανάγνωσπ, aκόμπ και ενός οπό αυτά, εί

ναι πέρα από τις δυνάμεις του. Δεύτερον, n ίδια πρόθεσπ 
είναι αποΑύτως αγαθn . Αποβλέπει οπλώς στο να δώσει 

σε όλους, ει δυνατόν, να κοταΜβουν μέρος, τουλάχι

στον, τπς πολυπλοκότπτας στπν οποία όλοι μετέχουμε, 

χωρίς KOV να το υποψιαζόμαστε τις περιoσότεr;ιες φορές, 

Με αυτΙΊν τπν έννοια, [lval μια πρόθεοπ που εγγράφεταl 
στις καπύτερες ποραδόσεις του ΔlαΦωτιομού Τρίτον, το 

αποτέΑεσlJα του έργου του Ντεριντά, το υφάσlJατο/κεί

μενσ που έχει πΑέζεl ο ίδιος, εν πολλοις όντως πραγμα

τοποιούν, φέρουν σε πέρας, αυ

lnv τπν πρόθεσπ. Για νο πεισθεί 
δε κανείς, ορκεί να τα διαβάσει . 

*** 

Δεν νομίζω πωι:: μπορεί βάσιμα 

να αμφισβnτnθεί ότι οι έννοιες 

που λειτουργούν οτο πλαίσιο 

τπς φυσικnς συνιστούν σύστπμα, 

το εννοlοΑογlκό σύστnμα τπι:: ε

nIoτnIJnc; τπς ΦυσικrΊc:. Αυτό σπ

μα(νεl πως οι σχέσεις που συν

δέουν τις έννοιες αυτές, σχέσεις 

μαθπματικά διατυπωμένες, κα

θορίζουν το νόπμα των εννοιών 

αυτών ιΊ , ακριβέοτερα, τπ μια α

πό τις δύο συνιστώσες αυτού 

του νοrΊματοc:, τπ ουστnμlκn συ

νιστώσα. Η δεύτερπ συνιστώσα 

προκύπτει οπό τnν εγγενπ και εκ 

VcVεTnc; πρόσδεσπ του EVVOIO
πογlκού συστnματος ουτού στο αντικείμενο τπς ΦυΟJκnς, 

από τnν cyytvn και εκ YcVEίnc; αγκύρωσι') του στα εμπει
ρικό φαινόμενα που οποτέμνεl και μελπά π εν λόγω επι

στΠμπ . Άρα OUTn n δεύτερπ συνιστώσα μπορεί να απο
κΑπθεί εμπεΦΙKr'ι συνιστώσα του νοnμοτος. Η συνιστομέ

νπ των δύο OUYKpoTEflnv ταυτότπτα lnc; αντΙστοιχπς φυ
OIKnc; έννοιας, το ν6πμά Tnc, το τι ουτιΊ onIJoiVEI, το πώς 
λειτουργεί και το πώς μπορεί να χρπσιμοποιπθεί στο 

πλαίσιο Tnc; Φυσικnς, Για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, 

n σuστnμlκrΊ συνιστώσα τπς έννοιας τπς δύναμπς προκύ
πτει από τις μαθπματlκές σχέσεις που συνδέουν τπν έν

νοιο αυτΓ) με τις έννοιες τπς μάζας, τπς επιτάχυνσπς και, 

οπό ΚΕΙ, με τις υπόλοιπες φυοικές έννοιες, ενώ n εμπειρι
κΓι συνιστώσα τπς ίδιας έννοιαι:: έχει να κάνει με τnν ε

μπειρία του κόπου που χρειάζεται να KαταβάnOυμε για να 

IJEΤOKIvnooUIJE ένα αVΤΙKείμενo, από Tnv εμπειρία που α
ποκτούμε όταν το αυτοκίνπτό lJoc; στρίβει απόωμο Κ.λπ, 
Το εννοιολογικό OUOlnIJG τπς φuσlκnς μπορεί να παρα
σταθεί ως ένα εξαιρετικά ποπύπλοκο δίκτυο από κόμ 

βους και από το νπματα που συνδέουν αυτούς τους κόμ

βους μεταξύ τους, ΟΙ κόμβοι παριατούν τις φυσlκέι:: έννοl

ει:: και το vnIJaTG τις σχέσεις ανάμεσα στlΙ:: έννοιει:: αυτές. 
Στο μέτρο που μιλόμε μόνο για τπ ouoτnIJIKn συνιστώσα 

του νοr'ψατος, οι κόμβοι δεν είναι τίποτε περισσότερο ο

πό το σπμεία διασταύρωcπς των νnμάτων : το νόπμα 

μιας φυοlκnς έννοιας (ακριβέστερα n OUOTnIJIKn συνι
στώσα του vonfJaToc: αυτοω καθορίζει:αι ππnΡως από τπ 
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θέσπ ίΠΙ:: μέσα mo δίκτυο, Ή, γιο να το πούμε σωστότε

ρα, n eton ουτπ ε/ναι n συmnμlκrΊ συνιστώσα του νοπ
ματος Το περισσότερο ώριμο μέρπ του εννοιολογικού 

συοτΓψατοι:: (αι:: πούμε εκείνο που αντιστοιχε! mnv Kno
OIKrΊ μπχανlKrΊ) πα ρίσταντο ι από ίμnματα του δικτύου ό

που το νnμοτο είναι πλnρωc: cUKplvn ΚΟΙ σαΦώι:: διογε
γραμμένο. ενώ τα λιγότερο ώριμα ιοι:: πούμε εκείνο που 

οντιστοιχεί στπν KβαντlKrΊ πλεKίΡOδυνOμΙKrΊ) οπό τμιΊμο

τα όπου οι συνδέσεlι:: είνοl σχετικά xaAaptC, επlσΦολείι:: 
nοκόμπ και cAAcinouocc, Μερικά μέρπ του δικτύου εμ
ΦανίζOVΤOΙ ωι:: γεωμετρικώι:: αδύνοτα σχΓιματα, σαν τις 

γκροβούρει:: που σχεδιάζει ο Escher, Αυτά παριστούν μο
ντέλο που οντιΦάσκουν με καλά θεμελιωμένα μέρπ του 

συστπμοτοι:: και το οποία, όπως έχει δείξει συχνά n ιστο
ρίσ τπι:: ΦυOIKrΊς, ενδέχεται να πρέπει νο οlκονομπθούν 

προσωρινά ωι:: τμιΊματα του ίδιου , Τα πιο πολλά σπό τα 

σχnικώι:: ανώριμο μέρπ του δικτύου περιλαμβάνουν νιΊ

ματα που κρέμονται χαλαρά από κόποιους κόμβουc , Αυ

τά παριστούν ό,ΤΙ n φυOΙKrΊ αποκαπεί φαlνομενολογlκές 
παραμέτρουc, δπλαΜ παραμέτρους που δεν μπορούν 

προι:: το παρόν να εξnγnθούν θεωρπτικά. 

Καθώι:: το εννοιολογικό σύστnμα τπι:: ΦυσlKrΊι:: υπόκειται 

σε μια ιεpαΡXΙKrΊ δομn, με ίπν έννοια ότι κάποια τμnματά 

του ElvaI περισσότερο θεμελιώδπ από άλλα, το δίκτυο 
που το παριστά πρέπει να νοπθεί ωι:: υφοσμένο κατά 

τρόπο που κοι έχει παραγάγει κα! εξακολσυθεί να σέβεται 

αυτrΊν τπν ιεραρχlKrΊ δoμrΊ Επιπλέον, καθώς n σπoιoδr'1
ποτε επιστπμονlκή εργασία που εμππέκεl το δίκτυο δεν 

μπορεί ποτέ να το oVQKanci σε όλπ του τπν πππρότπτα , 

για να μπορεί μια τέτοια εργασία να ξεKινrΊOει, είναι οπα

ραίτπτο το δlκτυο να παρουσιάζει κάποιες EIGMOUC, κά
ποιει:: ειδικές λαβές. Ανάμεσα στιι:: άλΑει:: λειτουργίει:: lnc, 
n lεραρχlκΓι δομn, στπν οποία το δίκτυο υπόκειται, καθο

ρίζει τους συγκεκριμένους κόμβους και τα ουγκεκρlμένα 

νrΊματα που συνιστούν, ακριβώς, αυτές τις λαβέζ. δπλα

δrΊ εκείνεc που επιτρέπουν οτον φυσlκό να κρατΓισεl το 

δlKΊUO και να το εκδιπΑώσεl μεθοδικά, ανάλογα με τιι:: ε

κάστοτε επιστnμονlκές ανάγκες του . 


Το τι είναι και πώς λειτουργεί το εννοιολογικό σύστπμα 


τπς φuσlκπς δεν εξαντπείται με lnv παραπάνω απλπ ει


κόνα. Ή, γιο να το πούμε διαΦOρείlKά, n εικόνα αυτπ 
παρουσιάζει μερικά πρόσθετα αξιοπρόσεκτα xapoKTnpl
στlκά. 

καταρχάς, ίΟ γεγονός ότι το αντικείμενο ως φυαικπς εί

ναι, ούτως ειπείν, Φύοει ονεξάντλπτο (ανεξάΡίπτα από 

το μεταφυσικού χαρακτπρα εΠIXειρrΊματα που μπορούν 

εν προκειμένω να προσκομιοτούν, αυτό ειναι και το εύ

λογο συμπέρασμα στο οποιο οδnγεί n μεπέτπ τπι:: lστο
ρίαι:: των επιστπμών! σπμαίνει πως n εν λόγω επιστπμπ 
δεν μπορεί ποτέ να οnοκλnρώσεl πππρως τους γνωσια

κούς σκοπούς τnς και να φτάσει στο τέλος τπς. Αυτπ n 
μοίρα συνεπάγετOl ότι το εννοιολογικό σύστπμα τnς 

φυσlκπι:: έχει μονίμως τπν ανάγκn παραπέρα επεξεργα

u~J(;) 

σίας. Νέα φαινόμενα Π νέει:: όψεις nδπ γνωστών φαινο
μένων επιζπτούν ίπν εννοlολογlκπ τους OIKElonoinon 
KOI τιι:: συνακόλουθες εννοιΟλογικές επεκτάσεις n μπα
βολές, νέει:: μαθπματlκές επεξεργασίει:: οδπγούν σε νέ

ες διατυπώσεις ακόμπ κοl των πιο ώριμων και περισσό

τερο δοκιμασμένων τμnμάτων ωu συοτιΊματοι:: αυτ:ού 

(ας πούμε οτιι:: κατά Lagrange rΊ Hamilton δlατuπώoειι:: 
τπς KAaoIKnc μnχανlκr'tcJ, ενώ οι επlστπμονlκές επανα
στόσειι:: που έχουν Πόπ επέλθει (OυτrΊ τπς θεωρίας τπς 

σχετικότπτοι:: και EKEivn τπς κβαντlκιΊς μnχανικrΊcJ, όπως 
και όσες ενδέχεται να έρθουν στο μέλλον, αιτούνται 

δραατικέc ανοκατατάξεις του εννοιοnογlκού oualnfJo
τος στο σύνολό του. Με μια λέξπ, το δίKΤUO που παρι

στά αυτό το σύοτnμο βρ(σκεται μονίμωι:: οε διαδlκαοία, 

όΧΙ μόνο συμπnrΊρωοnς και cnEKloonc, δπλαδrΊ διαρ
κούς ύΦανσπς, αλλά και σχεδόν αδιάκοππι:: αΦ-ύφαν

σπς και επαν-ύφανσnc, χωρίι:: το ίδιο να ολοκnnρώνΕ

ταl, να κλείνει nνα τελειώνει ποτέ, Το εννοιολογικό αύ

στπμα τπι:: Φυσlκnς civaI σαν το πέπΑο τπι:: Ππνελόππς. 
Η συνεχιζόμενπ ανοβολι\ n ατελεύτπτπ παράτοσπ, n' 
διαρκπς μετόθεσπ που υπαινίσσεται π παρομοίωσπ 

πρέπει νο εκλπΦθεί αυστπρά. Ακόμπ κι εκείνο τα τμπμα

τα τ:ου εννοιολογικού συστnματοc, τα οποία, σε κάποια 

δεδομένπ στιγμή τπς ιστορίας τπι:: φυσlκnς, δεν αγγίζο

νται ευθέωι:: αnό lnv αδιάκοππ ύΦανσπ , αΦ-ύφανοπ και 

επον-ύφανοπ του αντίστοιχου δικτύου, δεν συγκροτούν 

ομετάβλnτουc κόμβους κο! νπματο που παραμένουν 

διά παντός ό,ΤΙ κάποτε έγιναν και όπως κάποτε υΦάνθπ

καν. Ακόμπ και οι πιο ευκρινείς κόμβοι, ακόμπ και τα πε

ρισσότερο σαΦώς διαγεγραμμένα νπματα δεν συνι

στούν οντότπτες σταθερές, ταυτόοπμες με τον εαυτό 

τους, πλrΊρωι:: παρούσες ατο βλέμμα των μνποτπρων Γι 

ακόμπ και lnc ίδιας lnc ΠπνεΑόππς, που εξοκολουθεί να 

nnEKEI ασταμάτπτα . Τα διάφορα τμΓιματα ίΟυ δικτύου, 

KOI πολύ περισσότερο το δίκτυο στο σύνολό του, ζουν 
μόνο με εκείνον ίΟν άστ:aτo, ποτέ ολοκλπρωτικά πλπ

ρωμένο τρόπο ύπαρξπς που συνίσταται στο ότι ουτό 

δεν μπορούν να υπάρχουν αν δεν δικαιολογούν διαρ

κώς το Αόγο τπς ύπoρξrΊι:: τους, αν δεν εκδιπλώνονταl 

συνεχώς είτε για να ενδύοουν εννοιολογικά, και άρα να 

οlκειοποιnθούν με τον τρόπο τπς φυσlκΓις, τα φαινόμε

να που σκοπεύουν εΙτε για να προετοιμάσουν καλύτερα 

μιαν επαρκπ τέτοια ένδυσn. εΠOΡKrΊ, προφανώς. κατά 

τ:ουι:: γνώμονες, το μέτρα και τους κανόνες lnc ίδιαι:: ε
πlστΠμπς. Τα τμπματα του δικτύου, για να υπάρχουν, 0
φείλουν να εκδιππώνονταl αδιαnείπτωc . AλF1ό ουτπ n 
εκδίπλωσπ ακολουθεί κάθε φορό τρόπουc διαφορετι

κούς. Εννοώ τους τρόπουι:: που εμπλέκονται oτn xpnon 
τμπμότων ίΟυ συστΓψοτος για διαφορετlκούc σκοπούς, 

για εκείνπ Π τπν άλππ γνωσιακπ στόχευσπ, εν όψει τπς 

μιας Γι τπς άλππς εφαρμογπς, τρόπους όχι πάνίΟτε ο

μοειδείς, ομότροπους, πλrΊρως συνεκιικούς μεταξύ 

ιουι:: Γι ακόμπ και oUVEnEIC με τον ίδιο τον εαυτό τους . 

το θέμα του μήνα 



Εννοώ ακόμn τους τρόπους που αφορούν τn διδακτικn 

napouoioon του συστnματος σε διάφορουζ τόπους κο! 
ouvenKEC, με δlαφορετlκές μορΦέζ και σε διάφορα επί
πεδΟ, τουζ τρόπουζ που συνισωύν οι προσπάθειες 0

ξlωμαTlκnς θεμεnίωσnς του συστιΊμαΤΟζ , εννοlολογlκιΊς 

οποσαΦιΊνlσπς και lδεοf10γlκnc εκκαθάρlσιΊς του Κ.Ο.Κ. 

Όλοι αυτοί οι τρόποι δlαΦέρουν μεταξύ τουc . Καθένας 

έχει να επιτελέσει το δικό του ιδιαίτερο έργο, να Φέρει 

σε πέρας Tn δlκn του anooτoRn, ενώ καθέναc εκδιπλώ

νετOl σε αποίΊύτως μοναδικές περιστάσεις εκφοράς . 

Έτσι κανένας δεν είναι τaυτόσnμος με τον άλλον, n 0

ποΑύτως ακριβπς επανάF1nψn ωυ. Κάθε τέτοιος τρόπος 

αναπόΦευκτα προσθέτει τπ δlκn του lδιαιτερότπτα, θέ

τοντ:ας έτσι τους δικούς του όρουc KOI , όρα, το δικό του 

ixvoc: oτnv εκδ!πλωσn των επόμενων τρόπων, ενώ ταυ

τόχρονα υποβάίΊλει το aiTnIJQ επανεξέτασπς nκαι εκ 

νέου επεξεργααίας των τρόπων που έχουν nδn εκδl

πλωθεί . 

AUTn n οπροσδιόριστα μεγόnπ πολλαπλότnτο των τρό
πων εκ6Ιπλωσπς του δικτύου, πoλrΊαπλότπτa σύμφυτn 

με τπν ίδια του τπν ύπαρξn, έχει ωc: αποτέλεσμα να α

ναβάλλεται αδιάκοπο, να μετατιθεταl διαρκώζ το Φυσl

κό τέλος του . Το εν λόγω «φυσικό τέλος)) πρέπεl να 

voneEi εδώ και με τις δύο έννοιες και με τπν έννοια του 
φuοιοftογικού, δπλαΜ του τέΑους που θα μπορούσε 

να φέρεl n εξάντ:λnσn Tnc; δυνομlκιΊς του εννοιολογικού 
ouoTnIJaToc:, n ynpovon και το αθόρυβο οβnσιμό του, 
και με τπν ειδΙKιl έννοια που υπονοεί n επιστΓψπ τπς 

φυοικΓις, δnλαΜ του τέλους που θεμελιώνεται εσωτε

ρικά και δlκαlολΟΥείται θεωρητικά από τους γνώμονες, 

τα μέτρα και τouc: κανόνεc: που θέτει n EnrOTnIJn oUTn 
στον εαυτό ΤΠζ. 

Από τπν Μλπ μεριά, aUln n ανοlκονόμπτπ πολλαπλό
lnTa των τρόπων εκδίπΑωσnς, δπλαΜ των τρόπων ύ

παρξπς, του δικτύου καθιστά μονίμωc: επιοφαnn, πάντ:ο

τε avotXTn, ακόμπ και Tnv ταυτότπτα κάθε τμrψατός 
του. Κι αυτό Υιατί n ταυτότnτα Ενός τμΓιματος δεν προ
ϋπόρχει ανεξάρτπτο από τους τρόπους εκδιπίΊωσΓις 

του . Αυτπ n ταυτότπτα μπορεί να εκπΑπρωθει μόνον α
φού έχουν ολοκi1nρωθεί όλοι οι τρόποι εκδίπλωσnς 

που το εμπλέκουν, κοι μάλιστα με μια οίΊ0κίΊΓφωσπ που 

θεμελιώνεται, όπωc: είπαμε, εσωτερικά, όχι πραγμστ:o~ 

λΟΥικά n συμβατικά, δnnαΜ μια ολοκΑnρωοn που δεν 
ειναl σuνάρτnοn εξωτερικών εξαναγκασμών, τεχνικών n 
κοινωνικών ορίων. Με μια Αέζπ , n τaυτότnτα κάθε TIJn
ματος του δικτύου και του ίδιου στο σύνολό του αποτε

πεί διακύβευμα του συνόλου των τρόπων εκδίπλωοπς 

του ΚΟΙ του καθενόζ χωριστό . ΠράΥμα που σπμαίνει πως 

κάθε τμιΊμα του δικτύου δεν είναι απλώς και μόνον πά

ντοτε ανοιχτό. Αυτό δlaΦέρεl μονίμωc: ακόμn και από 

τον ίδιο του τον εαυτό, γιατί πορατείνεταl διαρκώς ό,ΤΙ 

το οφπνεl εκκρεμές και ανOλOKλrlpωΤO, γιατί αναβάλλε

ται διαρκώζ n οριστικπ του ouμπλrΊρωσπ, γιατί μετατί
θετΟ! αδιάκοπα το τέλος που θα αποκαθιστούσε ανα

δρομικά Tnv ταuτότnτά του στπν nλnρότnτά τπς. 
Τοuτότnτα που πίνει να αποβάλει τπ διαφορά , διαφορά 

YoθέμaYouμήνa _____________________________________________________~ 



που υπονομεύει εξαρχrΊς, αείποτε και εσαεί, τπ στaθε

ρότπτα τπς τ:aυτόΤΠίας, τουτότπτα τπς οποίας π εKππrΊ

ρωσπ αναβάΠΑεται ατεπεύτπτα γιατί δεν μπορεί να επι

βλπθεί στπ διαφορά, διαφορά που κι αυτΓΊ δεν είναι πο

τέ στ:aθερrΊ, ταυτόσπμπ με τον εαυτό τπς ως διαφορά, 

γιοτ! κάθε τρόπος εκδίππωσπς του δικτύου Φέρεl τπ δι

κΓΊ του, τπν προσίδια, κάθε φορά διαφορά που πστ:έ δεν 

ταυτίζεται με τπν προπγούμενπ nτπν επόμενπ - όπα τα 
χαρακτπριστικά τπς Nτεριν1lανrΊς διαφωρός εγκατοικούν 

οιωπππό στο εννοιολογικό σύστπμα τπς φυσικπς, με Ε

κείνπ τπ ΦασμσCικrΊ rΊ φαντασματικΓΊ μορφπ που δεν εί

ναι μορφn , μπ συνlστώVΤας παρουσία αRΑά ούτε απου

ola ΓΙ Ντεριντιονπ διοφωρό παίζει αθόρυβα τον παρα

γωγικό τπς ρόRο ακόμπ και σε ένα τόσο αυστπρό εννοι

ολογικό σύοτπμα όσο εκείνο τπς ΦυσικΓις . 

Αν ισχύει κάτι τέτοιο. τότε οι διαφορετικοί τρόποι εκδί

πΑωσπc κάθε τμπματος του δικτύου οφειλουν να έχουν 
εισαγάγει εξαρχπς τπ όιαφορά μέσα σων τaυτότπτα α

κόμπ και τπς κάθε έννοιάς του χωριστά, Κι αυτό οφείnει 

να ισχύει παρά το γεγονός ότι n εν Πάγω ταυτότπτα δια
θέτει EKElvn τπ μαθπμαΊIKrΊ ορματωσιά (θυμίζουμε ότι 
οι σχέσεlς των εννοιών είναι μαθπματlκές και n συστπμι
KrΊ όιάστασπ του νοπματος δεν είναι τίποτε άλλο από τπ 

θέσπ τπς οικείας έννοιας στο αντίστοιχο δίκτυoJ που 

φαίνεται να σταθεροποιεί πΜφως τπν έννοια , να θέτει 

τπν τaυτότπτά τπς στο απυρόβλπτο . Η δράσπ τ:nς δια

φωράς, δnnαδΠ, οφείλει να σέβεται απολύτως το νόπ

μα των εννοιών που εμπλέκει κάθε τρόπσς εκόίπλωσπς 

του συστπματος και τις μαθπματlκές σχέσεις που καθο

ρίζουν το νόπμο αυτό, αλλά και, γενικότερα, να σέβεται 

απολύτως τπ μαθπμαΤIKrΊ υφπ του αντιστοιχου δικτύου, 

τπν ιεραρχΙKrΊ δομπ στπν οποία 10 lδιο υπόκειται , τπ συ

νοπικπ πειθαρχία που διέπει τόσο 10 σύστπμα όσο και 
τους τρόπους εKόίΠAωσrΊς του, ολόκRnρn τπ συνοφπ 


α υ στπρότπτα, 


Και πράγματι έτσι είναι . Η έντασπ ανάμεσα σε ταυτότπ


τα και διαφορά , π ατελεύτπτπ αναβoλfι τπς πλΠρωσπς 


τπς ταυτότπτας , n ύπαρξπ τπς όιαφοράς μέσο στπν lδια 


τπν ταυτότπτα, με μια λέξπ π όρόοπ τπς διαφωράς ως 


πρσς κάθε έννοια του συστΓΊματος, έχει να κάνΕΙ συγκε


κριμένα με κάτι που αναφέραμε στπν αρχπ: το εννοlO


λογικό σύστπμα τπς φυσΙKrΊς ElVOI εγγενώς και εκ γενε


ιπς αγκυρωμένο οτα εμπειρικό φαινόμενο που αποτε


Rούν το αvτΙKεIμενo τπς εν Rόγω επlστΠμπς . 


Μια τέτοιο εγγενπς κοι εκ YcVεTnc; αγκύρωσπ, μια αγκύ


ρωσπ συοτατικπ για το ίδιο το σύστnμα ΚΟΙ τπν κάθε έν


νοιά του χωριστά, συνεπάγεται ότι n εμπειρικπ συνιστώ


σα του νοnματοc; δεν μπορεί ποτέ να αφοιρεθεί. να ο


γνοπθεί, να αποβππθεί από τπν έννοια για να μεινει διi


θεν KGeapn και άμωμπ n σuστnμlκn συνιστώοα , Η ε


μπειρικπ συνιστώσα Είναι, ακριβώc;, συνιστώσα, δΠAαόr'ι 


απαράκαμπτπ διάστασπ του νorΊματoς, γιατί νοπματο


όστεί υποχρεωτικό κάθε έννοlO μέσω αυτrΊς τπς οειπο

τε πρόσδεοπς του εννοισλογικού συστrΊμαως στο ΦΟΙ

νόμενα που συγκροτούν το αντικείμενο τπς φυσlκπς, 

Καθώς δε κάθε τρόπος εκδίΜωσπς αυτού του εννοιο

λογικού συστιΊματος είναι μοναδικός και αφορά τσ εν 

λόγω αντικείμενο κατά τις απολύτως ιδιαίτερες δικές 

του Εκφάνσεις, n εμπειρικΓΊ συνιστώσα του νοπματος 
δεν είναι ποτέ απολύτως ταυτόσπμπ με τον εαυτό τπς , 

Ακόμπ και αν οι μαθπματικές σχέσεις -και άρα π συστπ

μlKrΊ συνιστώσα του νοnματος- θεωρπθεί πως παραμέ 

νουν ίδιες, π ταυτότπτα τπς κάθε έννοιας δlαφέρει από 

τρόπο σε τρόπο Άρο όvτως n διαφωρά που εγκατοικεί 
στο εννοιΟλογικό σύστπμα τπς φυσlκnς EVΤOπίζεl στπν 

εμπειρlκιΊ συνιστώσα του νοπματος τον προνομιακό τπς 

τόπο Σύμφωνα , βέβαιΟ, με τον δικό τπς τρόπο που δεν 

είναι τρόπος, 

Γενικότερα μιλώvτoς, οι έννοιες που συναπαρτίζουν το 

εννοιολογικό σύστπμα τπς φυσlκnc; δεν μπορούν να REI

τουργποουν αποκλεtOτlκά στο συντακτικό επίπεδο, ό

πως φαίνετοι να υπαινίσσεται ο μαθπματικός τους χα

ροκτΠρας . Η συστπμlκπ συνιστώσα του νοπμαΤΟζ είναι 

μόνον συνιστώσα, όπλαδrΊ δεν υπάρχει αφ' εαυτπς, αλ

λά μόνο σε συνεργασία με τπν εμπειρικπ συνιστώσα, ε

νώ το ιόιο το συντακτικό επίπεδο δεν ειναι ποτέ nRn
ρως αυτόνομο από το σnμασιοRογlκό rΊ το πραγματο

Rογικό, Οι διακρίσεις αυτές (συστπμlκπ έναντι εμπειρι

κπς συνιστώσας, συVΤαKΊlKό επίπεδο έναντι σπμασιολο

γικού ΚΟΙ πραγματολογικού) συνιστούν μόνον atERcfC; α 

φαlρέοεις, ενδεχομένως χρΓισιμες για να αρχίσει να πα

ρουσιάζεται n δομπ και n πειτουργία τπς Φυσικπς, αλλά 
τίποτε περισοότερο, Με όλRα λόγια, n συστπμικπ συνι
στώσα βρίσκεται αείποτε σε συνεργασία με τπν εμπειρι

κr\ π οποια προσκομίζει στπν κάθε έννοια και στο εννοι

ολογικό σύστπμα στσ σύνoRό του τπν ασάφεια, τπν ο

τοξία , το χνώτο ΚΟΙ τπ μυρουδιά των εμπειρικών φοινο

μένων που νοθεύουν, θα έλεγον κάποιοι, ίπν υποτlθέ

μενπ αμιγπ καθορότπτο των μαθπματικών σχέσεων . 

Αλλά καθώς αυτn n ασόφεια ΚΟΙ αταξία, αυτrΊ π νόθευ
σπ, ΚΟΙ εκφράζουν και εξοσφαλiζουν τπν πρόσδεσπ του 

εννοιολογικού συO'τ:rΊματoς οε ό, τι το ίδιο φτιάxνεraι για 

να οlκειοποιπθε(, αυτές αποτελούν όρους ύπαρξπς και 

συνθπκες δυνατότπτας τπς ίδιας τπς καθαρότπτας, Κι 

αυτό είναι ίσως το κύριο και γενικότερο αποτέλεσμα 

τπς δρόσπς τπς διaφωράς: n ίδια n διόκρισπ ανάμεσα 
σε καθαρό και νοθευμένο, σε συVΤOKΤΙKό και σπμασιο

nογlκό rΊ πραγματοΑογlκό, σε συστπμlκό και εμπειρικό 

απoδoμείτaι. 


Τελικά, λοιπόν, παρά τον ιδιάζοντα XαραKτrΊρO τπς μα


θnμΟΤlΚιiς τους υφπς και τn συναφπ ουσίπρότπτα, το 


κείμενα που γράφουν τπ φυσlκΓΊ -γιατί προφανώς n φυ


olKn γράφεταl- δεν ξεφεύγουν από τπ μοίρα των κειμέ


νων που μελέτπσε και μελετά ο Ντεριντά Με αυτrΊν τπν 

έννοια, σ Ζακ Nτεριvτά είναι και φυσικός. Ο 

lJ-U-0 10 θέμα του μήνα 




