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Ρίτoaρντ Κλάιν 

θες , στο οεμινάριά του ο Nτεριvτό xpnolIJonoinoc μια αουνπθιοτπ λέ
ξπ για να αποδώσει το συγκΓΙονlσμό που προκαλούν ορισμένα είδn 

παράδοξου λόγου, τα οποία KlνOύVΤαι στα όρια τπς ψύχωσπς. Είπε 

λοιπόν ότι ο λόγος αυτός προκαπεί ορισμένες Φορές μία «κατοκρπμνl

σπ» . Τον τεχνικό αυτό όρο τον γνωρίζει από προσωπlκιΊ εμπειρία. 

Όπως αΦnγnθnκε, μια φορά στα νιάτα του κατέβπκε από περιέργεια 

σε ένα ανθρακωρυχείο. Στις υπόγειες στοές, έμαθε από τους ανθρακωρύχους 

ότι n ανοτίναξπ του ξύλινου σκελετού που οτπρίζει τπ οτοά, όταν έχει nntov 
εξορυχθεί όλος ο άνθρακος, ονομάζεται κατοκρπμνισπ, «KOlOKpnIJVIOn» ονο
μάζεται επίσπς και n ανατίναξπ με εΚΡΠΚίικά των θεμελίων και των υποστπριγ
μάτων ενός εργοταξίου. Το θέμα τπς Αέξπς' αποδίδει τον δαιμονισμένο θόρυ

βο, το βίαιο πΑΠγμα του κεραυνού που αστράΦτεl σε ένον υπόγειο ουρανό , 

Ο NτεΡIVΤά απέδωσε, κατ' επέκτοσπ, με τπ λέξπ «KOταKρrΊμνIOΠ» ίΟν αντί

κτυπο που έχει ένας συγκεκριμένος τύπος θεωρπτικού λόγου, ο οποlος πα

ρουσιάζεται σαφώς ως ψυχωτικός. Ανοφέρθπκε, nόγOυ χόρπ, σε ορισμένο ι

διαιτέρως παράnOγα κείμενα του Αρτό, οτα οποία ο Αρτό εκθέτει επιχειρπ

ματο, παρουσιάζει γενικές κατπγορίες και αΦπρπμένες έννοιες με Φαινομενl

κιΊ συνάφεια και αΚΡiβεlα, ενώ οτπν πραγμαΤIKότπιa το νόπμα Ποπύ γρrΊγOpO 

αναιρείται και ακυρώνεται διαρκώς, μέσα σίΟν καταιγlομό των αVΤlφαΤIKών 

εκφράσεων κοι τις ξαΦνικές ανατροπές τπς αφπρπμένπς oύvταξπς. Μέσα σ' 

αυτπ τη θύεnλα ασόφειας και σύγχυσπς, ξεχωρίζουν, στιγμές-στlγμές, κά

ποιες αναλαμπές διαύγειας, οι οποίες όσο πιο σπάνιες τόσο και πιο διαφωτl

στlκές ε(ναl, Αυτές τις φευγαRέες στιγμές, δεν αιοθάνεταl κανείς απλώς ότι 

επlτέΑους Kατάnαβε κάτι, αΑλά καταπαβαίνεl ότι του δίνετOl n όυνατότπιa 
νο σκεφτει κατά τρόπο δlαΦΟΡΕτlκό. Η συνειδπτοποiποn αυτπ μπορεί νο εί

ναι βαθύτατα αναφεπτικπ, μπορεινa καταστρέψει ορισμένες από τις λογικές 
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nροτάσειc και κόποιουc από τους γραμματικούc κανό

VcC που διέπουν συνrΊθωc τπ σκέΨπ μας αυτό είναι n 
« καταKjJnIJvlon» . 
Στπ συνέχεια, κι ενώ όλοι νομίζαμε ότι το σεμlνάjJlΟ έχει 

τελειώσει. ο ΝτεjJlντά πρόσθεσε δυο λόγια . Ειρωνικό. 

με κάποια σεμνότπτα. πρόσθεσε ότι γνωρίζει πολύ κα

Fιό nωc και ο δlκόc του AόyOC ποοκολεί στο ακροατιΊριο 

ouyxuon και αμπχανία . Κάποιες φορές μάFllστα, λόγω 

των δυσκολιών που παρουσιάζουν ορισμένα κείμενα. 

λόγω Lnc σlβυλλlκιΊζ ασόφειαζ αρlσμένων χωρίων. ο 
MyOC του δίνει τπν εντύπωσπ ότι κινείται επίσΠζ στα ό
ριο lnc ΨύχωσΠζ Δεν χρειάζεται να γνωρίζει KaVciC με 
ακρίβεια τι σπμαίνεl ψύχωσn (εξάλλου είναι πολύ αμΦί

βαλο πόσοι το γνωρίζουν) για νο χαρακτπρίσεl ωc Ψυ

χωτικό το λόγο αυτό· n ψύχωσπ αποδίδει τπν υπέρβασπ 
των εσχάτων ορίων του κατανοπτού n. ακόμα καFlύτε
ρα. τπν περαιτέρω διεύρuνσπ ΤOuC, τπν οποία πραγμα

τοποιεί ο λόγοc αυτόc, Διότι n εννοιολογlκιΊ συσκότισπ 
και n ΡΠΤΟΡIΚιΊ δυσχέρεια, ορlομένεc Φορέc , δεν είναι 

επlτΜευοπ αλλά αναγκαιότπτα. Μόνο διaβάζονταc ξα

νό και ξανά τα κείμενα αυτά ταυ Ντεριντά, καταΦέρνεl 

KaVciC στο TtAoC να αντlFlnΦθεί το νόπμα των λεγομέ
νων του και τπν κομΨότπτα ΤΠζ συνάρθοωσι1ς lOUC. 
Εκείνες τις στιγμέc κατανοεί KaVcic: ότι έχει μάθει κάτι 
καινούριο. nότι έχει μάθει να αναγνωΡll:εl αυτό που 0
σαΦώζ Μπ γνώριζε. χωρίς να το ξέρει . 

Τπν κατοκρnμνισn aUln τπν αισθάνθπκα για πρώτπ Φο
ρά πριν από είκοσι χρόνια. σε ένα σεμινάριο στπ Βολτl

μόρπ. Ίσωζ να επρόκειτο πολύ aπi1ά για ένα κεραυνο

βόλο αίσθπμο . Ο Ντεριντά , άλλωστε . είναι ένac άντρας 

γοπτευτικός στιβαρό ποράστπμα, πλούσια κόμπ. χαμό

γελο στα χείλπ. λεπτές αρθρώσειc. βλέμμα υπέροχο. 

σοβαρό μαζί και πνευματώδες - Υια να μπν αναφερ

θούμε στπ φωνπ του. n οποία , μελωδlκότατπ, πυρπο

λεί με τις αλγερινές ΤΠζ αποχρώσεlζ τα στεγνά και τυ

πικά επlχεlριΊματα . Το παράδοξο είναι ότι ο ίδιοc ο Ντε

ριντά δίδαξε οε γενιές φοιτnτών τπ δυσπιστιο για τις 

παγίδες ΤΠζ noρouoiac και για Τlζ θεFlκτικές ψευδαl-

08r'1OEIC: που γεννά μια ΦωνιΊ Διότι n αnοδόlJnοn, ποΑύ 
συχνό, είναι n KjJlllKn τnc: χάριτος. του Φισολοφικού κύ
ρουζ που προσδίδετοl οτπν έννοια κοι τπν αξία ΤΠζ πα

ιJoυσιΌς όπωζ επ{σΠζ κρίνει τον φωνο-κεντριομό, τα 

γοπτευτικά τερτίπια τnς φωνnc:. που αναδεlκνύοντοl με 

rnv παρουσία. 
Πράγματι, στο σεμινάριο του Ντεριντά. το κέντρο ΤΠζ 

όlδαοκοΑίος ουνεχώζ μετατίθεται . Είναι ένΟζ από τους 

εRόχlOΤOυς καθnγnτέc:. ίοωζ ο μοναδlκόζ. που Φέρνεl 

κάθε φορό σων αίθουσα ένα ολοκλnρωμένο και καλο

δouAEiJIΞvo κείμενο, το οποίο διαβάζει επί μrινεζ Συχνά 

το κειμενa των σεμιναρίων αυτών έχουν ενταχθεί ως 

κεΦάλοlο οε κάποιο από τα σαράντα βιβλία του. Συνn · 

θως, όμωc, παραμένουν ανέκδοτα , είναι απλέζ ΠOlδa
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γωγlκές ασκπσΕlς που επlνorlθΠKαν κατά περίπτωσπ,_ ραρχπσεις τπς δυτικπς οκέψπς , Τα γραπτά του Ντεριντά 

με θέματα ανάπογα κάθε φορά με τπν ύnn του διαγω δlOφοροποιούνται μονίμως και aVOlXld πολλές Φορές 

νισμού κaθπγπτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευοπς, Προ από άλλους τρόπους σκέψπς και έκφρασπς, κυρίως από 

σέρχεται ποιπόν κανείς για πρώτπ Φορό στο σεμινάριο εκείνους τους τρόπους των οποίων τπν ψευδαίσθπσπ, 

του Ντεριντά, αφού έχει παπέψει γιο ποπύ καιρό τις δυ τπν αυταρέσκεια και το Ψέμα καταδεικνύουν, Ο Ντερι

σκοπιες των κειμένων του, με τπν εΓΊπίδα να τον ακού ντά, ωστόσο, δεν αναΦέρεται τόσο στο σΦόΠματ:a αυ

σει διό ζώσπς και να τον κοταλάβει καλύτερα, Και συ τών των παραδοσlOκών θεωρπσεων, όσο στις ουνέπει

ναντά έναν κύριο που διαβάζει , rΊρεμα , ένα όΑπο κείμε ές τους, που κινούντοι από τπν απArΊ εξαπάτπσπ έως τις 

νο, ΕξιΌου δυσνόπτο, Η χάρις, εάν δεχτούμε ότι υπάρ ποΑlτικές χειραγώγπσπς, Πάντως, είναι γεγονός ότι ο 

χει , δεν μετ:aδίδεται με τον αυ- Ντεριντά δίνει τπ μάχπ ενάντια 

θορμπτισμό τπς ΦωνιΊς του αλ σε όλες αυτές τις παραδεδομέ

πά με τπ μεπωδικότπτα που n νες lδεοnoγίες με τπ μεγαλύτε
ΖΑΚ ΝΗΙ'ΙΝΤΑ 

φωνn του χ αρίζει στn γραφπ , ΜιηΛ ΦΟ)'ΚΩ ρπ δυνατπ αβρότπτα, Με ευγέ

Διαβάζοντας, κατά τρόπο απο νεια n οποία αγγίζει το όρια του 
πύτ:ως αντισωκρατικό, το μόθπ ΤΡΕΛΑ ιπποτισμού , ο Ντεριντά παρα


κω 

μά του, αποστααιοποιείται από χωρεί δπμοσίως στους εχθρούς


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑτον Φιποοοφικό ερωτιομό, σαν και ωυς επικριτές του το προ

αυτόν που αναπτύσσει, για πα :Ι<;ΟΣΊ ... Ι n lo[l;na Pi tI[ νόμιο των αμφιβολιών , Παρου
r ΕΚ ύΟί)'!

ράδειγμα, ο ΑΠκιβlάδπς στο Συ σιάζει τα επlχειρπματα των άλ
Ο,',ΚΟΣ,'ΜΙΚΡΙΙ A~,Ol 

μπόσιο, ο οποίος τουίίζει τον έ λων λες και τα έχει κι ο ίδιος εν

ρωτα προς το δάσκαλο με τον στερνιοτεί εδώ και πολύ καιρό

έρωτα τπς οοφίας, Όταν το τους προσδίδΕΙ δύνaμπ, τα ακο

γραπτό κείμενο διαβάζεται με νίζει, τα κάνει πιο πειστικά από 

γαποΦώνως, δπμιουργεί ανά 10 ίδια τους τα πρωτότυπα, υ

μεοα οτο δόοκαΑο και το ακρο πογραμμίζοντας το πιο αποτε

ατπριό του μια καΑοπροαίρετπ λεσματικά τους σπμεια, Η ευγέ

απΑά απρόοωππ απόοτασπ, νεια αυτrΊ, όμως, δεν αμβπύνεl 

παρεμβόΑλει μια επισπμότπτο, ποτέ τπν εlπικρίνεια tnc; Επίθε
έναν τυπικό μπχονιομά, που α σπς rΊ τπς αvτεπίθεσπς, n οποία 
ποτεΑεί το πραγματικό θέμα είναι, όταν έρχεται, άγρια, οκππ· 

του σεμιναρίου , Διότι και n lδια η αποδόμπσπ είναι ένας ρά αποτελεαμοτικπ , αποφασιστικn, Ο σκλπρός αγώνας, 

μηχανιομός, μια κατευθυνόμενπ δύναμπ, υπό τπν έν οτον onolo με μεγαλσπρέπεια αποδύεταl ο Ντεριντά 
νοια fjiOC; ασυνπθιστπς λογlκπς nγραμματικnς, που επι στο σεμινάριό του και στον οποίο διακυβεύονται θεμε

τρέπει τη αύναψπ απροσδόκπτων σχέσεων και τπ διά Αιακά για τπ σκέψn ζητπματα, τόσο σnμαντικό που να τί

λυσπ των συμβατικών δεαμών Τα κείμενα του Ντερι θεται υπό επαναδιαπραγμάτευσπ n ίδια n μoρΦrΊ του 
ντά, όπως και άλλο οπουδαία κείμενα τπς σύγχρονπς κοινού μας μέλλovτoς -n ίδια n δυνατότπτα ύπαρξης 
φlλοοοΦίας, του XόlVΤεγKεp για παράδειγμα nτου Βίτ του μέλλοντος-, είναι και n κύρια ππγΓι απόλαυσπς για 
γκενσr:oϊν, όταν το ξαναδιαβάζουμε προσεκτικά, εισχω το aκροaτπριό του , 

ρούν στο νου μας κι αλλάζουν τπ λειτουργία του, επι Απόδοση: Τιτίκα Δημητρούλια 

βάλλουν στπ σκέψπ μας έναν άλλο ρυθμό, τον οπαίο 

οlγά-σιγά ακολουθούμε, με τον τρόπο που μαθaiνουμε 

σιγά-σιγά έναν καινούριο χορό, Η δύναμπ αυτού του Σημειώσεις 

μπχανισμού σκέψπς, n οποια μεταδίδεται γραπτώς, α 1, Ο Ρ, ΚΑάιν χρπσιμοποιεί στο κείμενό του ένα πογοπαίγνιο βα· 

ποτελεί τπ σπμαντlκότερπ προσφορά του Ντεριντά ως σισμένο στπ Αέξπ foudroγage, που χρnσιμοποfnσε ο Ντερι

δασκάλου, ντά, Στον τίτRo του κειμένου, στπν τεπευταία OULri πρότασπ 

Στο σεμινάριά του, όμως, ο Ντεριντά ενσαρκώνει και έ τπς πρώτπς πορογρόΦοu αΑΑά και στ:n συνέχεια όταν μιiΊά 

να άλλο πρόσωπο, έναν άλλο ρόλο καΑύτερα: φορά το για Tnv πρώτπ του συνάντnσn με τον Ντεριντά, ο συγγραΦέ
προσωπείο του πολεμlστΓι Στο σεμινάριό του νιώθει ας παΙζει με το θέμα και τπν ποΑυοπμlα του κεραυνού, Δυ

κανείς τπ jJoxnlIKn ορμπ τπς αποδόμποπς, n οποία Kn στυχώς, στο εΜπνικό κείμενο το πογοπαίγνιο δεν μπόρεσε 

ρύσσεl διά τπς ΚΡlτικnς τον πόλεμσ στις συμβατικές lε- να διατπρπθεί παρά ως υπαινιγμός. 
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