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Το τέλος τςuYH?Y,άλων θ?ωΡ.lς{Jν 

Τnς ΕΜιιγ ΕΑΚΙΝ 


ΤΗΕ NEW YORK TIMES 


Ο θ6νστος του Ζακ Ντερι

ντά, aΊIS 8 Οκτωβρίου, 
σnματοδόwσε και το τέ

λοs Ό1$ επσαι των -μεγά

λων θεωριών». Ο Nτεριv:τό 

συγκατολέγετοl μεταξύ 

των τελευταίων θεωρητι

κών, κυρίωs Γάλλων. των. 
οποίων οι plζoστιαστικέs~ ' 

απόψειs γ1α τη φύση tns 
γλώσσαι, ms ύπαΡCn5 και 
Tns πραγματικότn.ταs ε

l1ηρέοσαν του5 δlανοnτέs 

τόσο στην Ευρώπη όσο 

και oτιs ΗΠΑ, και για αρ

κετά χρόνια ' μετέτρεψαν 
τα τμι'ιματc ανθρωπιστι
κών στιουδών σε 1<οιτίδε5" : ' 
ποραγωγns σκέψns κοι 

κριτικού διαλόγου. 

Μπορεί ο Nτεprντό. 

έ(nσε περισσότερο από 

τον Αλτουσέρ, τον · 
Μπορτ, τον Μπουρντιέ, 
τον Φουκό, τον Λακάν', 

και τον Nτελtζ, ωστόσο 

ήδη από 'tIS OpXΈs 'tns δε
KaETIaS του '90 οι Θεω
p\ES με τIS οποίεs αυτο\ 'Οι . 
φιλόσοφοι ε\Χαν ΣΥVδε: 
θεί -μaΡξlσμόs, ψυχοα

νάλυση, στρουκτουραλι

σμόs- είχα\( αρΧίσει στο

διακό νο χάνουν Tous υηo~
ρlΚ'tέs του5 και το γόητρό 'tous. 
Ο «όσμοs είχε αλλάξει, αλλά όΧΙ 
προs την κοτεύθυνση που οι-θε
ωρπτικο\ aυτοΙ είχαν . ελπίσει. 
Θcωρίε$ που υποτίθετal-θο. πυ· 

ροδοτούσαν -την επονόσταση, 
κοτέληξαν να θεωρούνται ΚΟΙ

voTonirs Γι 	 απλώs avcnaPΚEis 
'f1o mv επίτευUι του στόχου τns 
I<OIVWΝUCΉS aλλoΓΉS . 
Η θεωρlα τns αποδόμnσns 

του Ντεριντό δεν οποτελεί εξα\
ρεση. ΥποστήΡ,ιζε ότι κανΈΥα .. 

νικό σύστnμα. Σήμερα ο όροs 0- ρΙ'ώ'il:· ΚΟιγιΟτί.α τελευταία χρό- γιο mv ανάλυση λΟΥοτεχνικών 
T'i,οδόιιncm έχει γίνει· ΈVα,ιμάλ- νlά: 'παΡαmρούμε την παρακμiι ,::ή φιλοσοφικών κειμί-vων, αλλά 
λσν χωρίs νόημα, 'στοιχείό ms To:Us; Μια εξt'ιγnσn είναι Ω'ΠO~Ι- πρλlΤ1Κό όπλο, με w χρήση του 
λα'ίκήs κοuλτοίιραs, το οποίο ευ- τικi'ί:. Ακριβέστερο,' n αι<μή και'lη ': οποΙου θα άλλαζε ο κόσμοs . Η ό
κολότερα θα
σνvΩ\ΓtΩσει κα

vris σε ένα άρ
θρο μόδαs, πο

ρά σε κάποια 
δ ι δ α χτο Ρ ι κ ή 
δΙΟίριβή. Κο- ' 
θώs η θεωρίο 
ή . τουλάχιστον,
το ιδιαίτερο λε

γραπτό κείμενο - δεν εiνOI ~ςu(Ρ:I~' , .; ξιλόγιό .:rrιs γι
βώs ουτό που :φοίν.ε;ι:α ι , ολλ'~:.~'ci,/: ·.vόταV..; στοιχείο 
vτιθετωs, EIvaI γq.ίάΤo με,"διφο-,, : ·"τη5 καθπμερl

. ,:"" .. - -~,: '.... .. 	παρακμή των ποψη ότι η χρήση uιs θεωρίαs 
θεωριών . εiναι τns αποδόμησns θα οποκάλυ

«Εξετάζι.οντaς τα πράΥ- . πτε τιs ιφυφέs σxtCJCIs tns ι<οι. παράλλnλn με 
--την πορεία vwvικ:ήs IrpapXios εΙΧε μεΥάλη 

ματα εκ των υστέρων, τns Αριστε- omυωσn. Ί:ότε. Σε ένα άρθρο 
rjra.v. Λάθος .να . . Ξύει ράs. ιιΗ μοίρα τns. γρομμένο τΟ' 1987, με τ ίτλο'm,,σr 

.των θεωριών "Πώs να γ\νε.-τε ένοs σημαvτικόs 
κανείς δπ n θεωρία mς αυτών συνδέε- [όoλλos φιλόσοφοs: n περίπτωση 

66 . τοl με την πο- του Ζακ Ντεριντά», η κοινωνιο
αΠΟ.}lnσης μπορουσε λιτQ<I'ι συγχυ- Myos στο Πανετηστήμιο του 
να αλλάξει ; τον κόσμο». ρίο», αναφέρει Χάρβαρντ Μισέλ Λαμόvτ υπο

.......::,:t... :. :. :ι'.·.·ι : .. : ... .. " . ~:.::.....:.. .. ο BPEtavbs, στήριζε, μετοξύ άλλων. ότι «ο 

.,' .. . ',.:.J )~'. ;" ' :: ." '. μαΡξlστns θε- Ντεριντά διατύπωσε μΙα θεωρία 
poύμεvε;; ~?iES;!.~~I· ,9~~'kJAi:: , :νότητΆS:ppΚετo\ πaνε:!}I.~n~1.9.:~·::. ωenτu<όs Τέρι Ιγκλετον. <,Η πε- που ταίριαζε με την πολιτoo'J 
Jειs. Η · απoδόιιn:σΨβΡ~{\:1.ι;ip: .~'KOί Kaenγnτts άρχισα,,' Υα mv 

:πηρικτέs, όχ'ι;ii6v.ο.'iiέ:ι'b.ζΙΙ. τω(i ~· ·απoκrιpίJσσoυν. 

5ιανοουμ.ένων>άλλόΙ1<οι: μειαξ)} , ·. Θ' . , ., 

~ιcείνων που εΚτόi&iiΟ· ''t'cι:ί{~με~ ι: :;: . εωριες και Αριστερα 
ια. ήθελαν να σπ!,δoμ'ήσoιN~o- Τι είναι όμωs αυτό που . βοηθό· 
\όκλnpO 10 πολιτικο καΙ" κοινω-: ", .mv ΆVθησn κοινωVιΚώV" θεω:. 

. .1 .; '....: .~:'~~;::~:"ι - , 

. 	ρΊοδοs ΑιcΜΉs cns θεωρΙαs τn.s α~ κοτάσταση .U\s εποx.i'ls>l . 
ποδό'μησηs ήταν κατά 115 δεκα· Σήμερα, η αίμόσφαιΡα στα 
ετίέs '6(}-,'80, περίοδοs κατά ίην τμήματα ανθρωπlστιΚών στιου· 

.	',onola και n Αριστερό ήταν σε δών είναι σαφώs πιο ήρεμη απ' 
'~Jνθ!1σn». Η απoδόμησn. τότε. 6,ΤΙ στrιν εποχή που οι θεωρίεs 
: ~δEN ήταν οπλώs ένα εργαλείο του Ντεριντό έβριαιων πρόσφο

, ' R" 

ρο έδαφοs σε αυτά. Βε· 

βaίωs n θεωρία ότι η 

γλώσσα δεν είναι οπλώs 
ένα ~σθώo» μέσο για την 

περιγραφή cns npcyμa
ταόuιταs. αλλά cπiσns 

tva πολιτισμικό σ'jστη
μα που διαμορφώνει ΊIs 

aξIrs και το πιστεύω μas, 

σννεxi.ζ(\ να έχει απfum· 

ση, αλλά λίγοι διανοού

μενοι παράγουν αξιόλο

γο KOI ριΙ:οσποΟΊ:ΙΚΟ έρ

γο, βασιζόμενη σε αυ· 

τήν . Περισσότερη βαρύ

τητο δίνεται πλέον σε 

ουτό που η κ. Λαμ6vτ ο

νομάζει «λεπτολογική ε· 

μπεφUΏ έρευνα". "Δεν 
υπόρχονν πλέον πολλοί 

εμβλημστικοϊ φιλόσο

φoι~, προσθέίει. lσωs, 

τελαά, αυτό να μην είναι 

και τόσο κακό. "Εξετόζο

νταs τα πράγματο εκ των 

υστέρων, ήταν λόθοs νο 

mστεύΕ1 KOVEiS ότι η θε· 
ωρ\α Tns οποδόμnσns 

μπορούσε να αλλάξει τον 

κόσμοι" λέει ο KOθηγn
tns αγγλ1Χήs φιλολΟΥίαs 
Στάνλε-( Φιs. 

"Οτον οι φιλοσοφικέ!; 
θεωρίεs ΤΊουουν να υπάρ

χουν μόνο στο "βοσί

λειο" τ.ns φιλοσοφίas κοι 

καλούντοl να απovτιΊσoυν (ρω

ίήμοτα για το πώs να ζήσουμε 

τη ζωή μαs, αρχίζουν να καταρ

ρέουν)), πι:>οσθέτεl ο ι( . Φιs. uKa
ιιϊα eεωΡia δεν μ.πορ.:ί να εςυΠΓ\

ρετήσει αυτό τον σκοπό. PJ.λό 
αυτή είνοl και η διαφορά μεταξύ 

των απαιτήσεων που δικαιούται 

KGvriS να έχει από μια θεωρία 
και αυτών που δεν δικαιούται. 

Evos φιλόσοφοs μπορεί να πει 
"θο σου προτείνω μια απόντηση 

σε ένα σημαντικό ΚΟΙ επίμονο ε

ρώτημο" ή μπopεi να ΠΕ1 "ακο

λούθησέ με ΚΟ\ θα σε oδπγnσω 
στη Γη tns Επαγγελίas". Ο ηρώ
τοs είνοι tvos λογικ6s κοι αρμό
l'ων ισχυρισμόs οπό IJtpous των 
φιλοσόφων. Σ.,η δεύτερη περί

πτωση έχουμε να κόνουμε με τη 

γλώσσα των προφητών ή των 

θεών'. Εuτυχώs, οι φιλόσοφοι 

δεν εί'/οι ούτε .ΠΡοφήτεs ούτε 

θεοί", KO'taλ.ήYEI ο κ. ΦΙS. 


