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ΡΟΘγΜΑ θα συμφωνούσαμε ότι επεί,γει τα μέγιστα

να μάθουμε αν είμαστε θύματα της ηθικής.
Η διαύγεια -διάνοιξη του πνεύματος στο αληθές- δε

συνίσταται τάχα στο να διαΌλέψουμε τη διαρκή δυνατό
τητα του πολέμου; Η κατάσταση πολέμου αναστέλλει την
ηθική' απογυμνώνει τους αιώνιους θεσμούς και τις αιώ

νιες υποχρεώσεις από την αιωνιότητά τους και, στο εξής,
εκμηδενίζει πρόσκαιρα τις κανονιστικές προσταγές. Ρί
χνει από τα πριν τη σκια του πάνω στις πράξεις των αν
θρώπων. Ο πόλεμος δεν εγγράφεται μόνο -ως η μέγιστη
μεταξύ των δοκιμασιιί)ν τις οποίες περνάει η ηθική. Την
γελοιοποιεί. Η τέχνη του να προΒλέπεις και να κερδίζεις
με κάθε μέσο τον πόλεμο -η πολιτική- επιοάλλεται στο
εξής ως η καθαυτό εξάσκηση του Λόγου. Η πολιτική αν
τιστρατεύεται την ηθική όπως η φιλοσοφία την αφέλεια.
Δεν έχουμε ανάγκη τα σκοτεινά αποσπάσματα του
Ηράκλειτου για να αποδείξουμε ότι το είναι αποκαλύπτε
ται στη φιλοσοφική σκέψη ως πόλεμος ότι ο πόλεμος δεν
την αφορά ως το πιο εκφανές γεγονός, αλλά ως η ίδια η
εκφάνεια (patence) -ή η αλήθεια- του πραγματικού. Μέ
σα στον πόλεμο η πραγματικότητα κουρελιάζει τις λέξεις
και τις εικόνες που την αποκρύπτουν για να επιοληθεί με
τη γύμνια και τη σκληρότητά της. Σκληρή πραγματικότη
τα (τι πλεονασμός!), σκληρό μάθημα των πραγμάτων, ο

πόλεμος γεννιέται ως καθαρή εμπειρία του καθαρού εί
ναι. τη στιγμή ακρι6ώς της ανάφλεξής του μέσα στην
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οποία πυρπολούνται τα παραπετάσματα της ψευδαίσθη
σης. Το οντολογικό συμοάν που διαγράφεται μέσα σε αυ
τή τη σκοτεινή ενάργεια είναι μια κινητοποίηση των όν
των, που μέχρι τότε παρέμεναν ακινητοποιημένα στην
ταυτότητά τους, μια επιστρ!'ιτευση απολύτων ιδεών, από
μιαν αντικειμενική τάξη που κανείς δεν μπορεί να της

διαφύγει. Η δοκιμασία της δύναμης είναι η δοκιμασία
του πραγματικού. Αλλά η δία δεν είναι τόσο το να πλήτ
τεις και να εκμηδενίζεις, όσο το να διακόπτεις την συνέ
χεια των προσώπων, να τους αποδίδεις ρόλους όπου δεν
αναγνωρίζουν πια τον εαυτό τους, να τα κάνεις να προ

δίδουν όχι μόνο τις στρατεύσεις τους, αλλά την ίδια την
υπόστασή τους, να τα εξωθείς σε πράξεις που θα εξαλεί
ψουν κάθε δυνατότητα πράξης. Όπως συμ6αίνει με τον
σημερινό πόλεμο, κάθε πόλεμος χρησιμοποιεί ήδη όπλα
που στρέφονται ενάντια στον κάτοχό τους. Εγκαθιδρύει
μια τάξη απέναντι στην οποία κανείς δεν μπορεί να κρα
τήσει κάποια απόσταση. Στο εξής τίποτε δεν είναι εξωτε
ρικό. Ο πόλεμος δεν εκδηλώνει την εξωτερικότητα, και

το άλλο ως άλλο'καταστρέφει την ταυτότητα του 'Ιδιου.

Η όψη του είναι που φανερωνεται μέσα στον πόλεμο,
παγιώνεται στην έννοια της ολότητας που δεσπόζει πάνω
στη δυτική φιλοσοφία. Η ολότητα υποδι6άζει τα άτομα
σε φορείς δυνάμεων που τα κυδερνούν εν αγνοία τους.
Τα άτομα δανείζονται από αυτή την ολότητα το νόημά
τους (που παραμέν2Ι αόρατο έξω από αυτή την ολότητα).
Η μοναδικότητα κάθε παρόντος πράγματος θυσιάζεται
ακατάπαυστα σε ένα μέλλον που καλείται για να αναδεί

ξει το αντικειμενικό του νόημα. Γιατί μόνο το ύστατο
νόημα δαρύνει, μόνο η τελευταία πράξη μεταδάλλει τα
όντα σε αυτό που είναι. Είναι όπως θα εμφανιστούν μέσα
στις ήδη πλαστικές μορφές της εποποϊίας.

Η ηθική συνείδηση δεν μπορεί να υποφέρει τη χλευα
στική ματιά τουπολι τικού παρά μόνο αν η δεδαιότητα
για την ειρήνη δεσπόζει πάνω στην προφάνεια του πολέ
μου. Μια παρόμοια οεΌαιότητα δεν αποκτάται με το

απλό παιχνίδι των αντιθέσεων. Η ειρήνη των αυτοκρατο-
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ριών που ογήκαν από τον πόλεμο στηρίζεται στον πόλε

μο. Δεν αποδίδει στα αλλοτριωμένα όντα την απωλεσμέ
νη τους ταυτότητα. Απαιτείται γι' αυτό μια καταγωγική
και πρωτότυπη σχέση με το είναι.
Από ιστορική σκοπιά, η ηθική θα αντιταχθεί στην πο
λιτική και θα υπερδεί τις λειτουργίες της φρόνησης ή τους
κανόνες του ωραίου, για να διεκδικήσει έναν κανονιστι
κό και οικουμενικό χαρακτήρα, όταν η εσχατολογία της
μεσιανικής ειρήνης έλθει να υπερτεθεί στην οντολογία
του πολέμου. Οι φιλόσοφοι δυσπιστούν. Βέ6αια επωφε
λούνται για να αναγγείλουν κι αυτοί την ειρήνη' επάγουν
μια τελική ειρήνη του Λόγου που διαδραματίζεται μέσα
στους κόλπους παλαιών και σημερινών πολέμων: θεμε
λιώνουν την ηθική στην πολιτική. Αλλά η εσχατολογία,
ως υποκειμενική και αυθαίρετη μαντεία του μέλλοντος,
καρπός μιας αποκάλυψης χωρίς εχέγγυα, υποτελής στην
κατ' αυτούς απορρέει φυσικότατα από τη Γνώμη.
Εντούτοις το εξαιρετικό φαινόμενο της προφητικής
εσχατολογίας δεν επιζητεί μόνο τη θέση του μέσα στο χώ
ρο της σκέψης, εξομοιούμενο με μια φιλοσοφική προφά
νεια. Βέδαια, στις θρησκείες, ακόμα και στις θεολογίες,
η εσχατολογία, δίκην χρησμού, φαίνεται να «συμπληρώ
νει» τις φιλοσοφικές προφάνειες οι πεποιθήσεις-εικασίες

της διεκδικούν μεγαλύτερη δεδαιότητα από τις προφά
νειες σαν.η εσχατολογία να τους προσπόριζε διασαφήσεις
αναφορικά με το μέλλον αποκαλύπτοντας τον τελικό σκο
πό του είναι. Αλλά μένοντας στις προφάνειες, η εσχατο
λογία θα δεχόταν ήδη την οντολογία της ολότητας που
απορρέει από τον πόλεμο. Η αληθινή της εμδέλεια είναι
αλλού. Δεν εισάγει ένα τελεολογικό σύστημα στην ολότη
τα, δεν διδάσκει τον προσανατολισμό της ιστορίας. Η
εσχατολογία μας συσχετίζει με το είναι, πέραν της ολότη
τας ή της ιστορίας, και όχι με το είναι πέραν του παρελ
θόντος και του παρόντος. Δεν μας συσχετίζει με το κενό
που θα περιέδαλλε την ολότητα και όπου αυθαιρέτως θα
μπορούσαμε να πιστέψουμε ό,τιδήποτε, και να προαγά
γουμε έτσι τα δικαιώματα μιας υποκειμενικότητας ελείl-
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θερης σαν τον άνεμο. Είναι σχέση με μια περίσσεια πάν

τοτε εξωτερική προς την ολότητα. λες και η αντικειμενική
ολότητα δεν πληρούσε το αληθινό μέτρο του είναι, λες και
μια άλλη έννοια -η έννοια του απείρου- όφειλε να
εκφράσει αυτή την υπέροαση σε σχέση με την ολότητα,
μη συσφαιρούμενη μέσα σε μιαν ολότητα και καταγωγική
όσο η ολότητα.

Εντούτοις αυτό το «επέκεινα» της ολότητας και της αν

τικειμενικής εμπειρίας, δεν περιγράφεται μόνο με τρόπο
αρνητικό. Αντανακλάται στο εσωτερικό της ολότητας και
της ιστορίας, στο εσωτερικό της εμπειρίας. Το εσχατολοως το «επέκεινα» της ιστορίας, αποσπά τα όντα από
τη δικαιοδοσία της ιστορίας και του μέλλοντος -τα ανα

δεικνύει στην πλήρη τους υπευθυνότητα και τα καλεί σε
αυτή. Υ π06άλλοντας σε κρίση σύνολη την ιστορία, έξω
από τους πολέμους που σημειώνουν το τέλος της, αποκα
θιστά κάθε στιγμή την πλήρη της σημασία εκείνη την ίδια
στιγμή: όλες οι φωνές είναι (όριμες για να εισακουσθούν.
Το σημαντικό δεν είναι η τελική κρίση, αλλά η κρίση της
κάθε στιγμής που ανήκει στο χρόνο μέσα στον οποίο κρί
νουμε τους ανθρώπους. Η εσχατολογική ιδέα της κρίσης
(σε αντίθεση με την κρίση της ιστορίας στην οποία εσφαλ
μένα ο Χέγκελ είδε τον εξορθολογισμό της τελευταίας)
υπονοεί ότι τα όντα έχουν μια ταυτότητα «πριν» από την
αιωνιότητα, πριν από την αποπεράτωση της ιστορίας,
πριν από το πλήρωμα του χρόνου, ενόσω ακόμα υπάρχει
ο Χρόνος, ενόσω τα όντα υπάρχουν συσχετισμένα 6έ
οαια, αλλά ξεκινώντας από τον εαυτό τους και όχι από
την ολότητα. Η ιδέα του είναι που υπερδαίνει την ιστορία
καθιστά δυνατά όντα που μετέχουν στο είναι και συνάμα
είναι προσωπικά, τα οποία καλούνται να δικαστούν και
κατά συνέπεια είναι ήδη ενήλικα, τα οποία όμως, γι' αυτό
ακριοώς, είναι όντα που μπορούν να μιλήσουν, αντί να
παραδώσουν την πνοή τους σε μιαν ανώνυμη φωνή της
ιστορίας. Η ειρήνη γεννιέται ως αυτή η ικανότητα της
ομιλίας. Η εσχατολογική θέαση διαρρηγνύει την ολότητα
των πολέιιων και των αυτοκρατοριών όπου κανείς δεν μι-
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λάει. Δεν σκοποθετεί το τέλος της ιστορίας μέσα στο είναι
εννοούμενο ως ολότητα- αλλά συσχετίζει με το άπειρο
του είναι, που ξεπερνά την ολότητα. Η πρώτη «θέαση»
της εσχατολογίας (που αντιδιαστέλλεται προς τις εξ απο
καλύψεως αλήθειες των θετικών θρησκειών) αγγίζει τη
δυνατότητα της εσχατολογίας, δηλαδή τη ρήξη της ολότη
τας, τη δυνατότητα μιας σημασία χωρίς πλαίσω αναφο
ράς. Η εμπειρία της ηθικής δεν απορρέει από αυτή τη
θέαση -κατορθιόνει αυτή τη θέαση, η ηθική είναι μια
οπτική. Αλλά «θέαση» χωρίς εικόνα, στερημένη από τις
συνοπτικές και ολοποιητικές εξαντικειμενοποιούσες ικα
νότητες της όρασης, σχέση ή αναφορικότητα ενός ολωσ
διόλου διαφορετικού τύπου την οποία αυτό το βι6λίο πα
σχίζει να περιγράψει.
'Αραγε η σχέση με το είναι δεν γεννιέται παρά

μέσα στην παρασταση, τη φυσική θέση της προφάνειας;
'Αραγε η αντικειμενικότητα της οποίας ο πόλεμος μας
αποκαλύπτει τη σκληρότητα και την οικουμενική δύναμη,
χορηγεί τη μοναδική και καταγωγική μορφή υπό την
οποία το Είναι επι6άλλεται στη συνείδηση, όταν αντιδια
στέλλεται από την εικόνα, το όνειρο, την υποκειμενική
αφαίρεση; Άραγε η πρόσληψη ενός αντικειμένου ισοδυ
ναμεί με το υφάδι όπου υφαίνονται οι δεσμοί με την αλή
θεια; Σ' αυτές τις ερωτήσεις η παρούσα εργασία αποκρί
νεται αρνητικά. Για την ειρήνη μόνο εσχατολογία μπορεί
να υπάρχει. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι, Όε6αιωμένη αντι
κειμενικά, γίνεται αντικείμενο πίστης αντί να γίνει αντι
κείμενο γν(ί)σης. Σημαίνει, προπάντων, ότι δεν παίρνει
θέση μέσα στην αντικειμενική ιστορία που αποκαλύπτει
ο πόλεμος, ως τέλος αυτσί, του πολόεμου ή ως τέλος της
ιστορίας.

Αλλά η εμπειρία του πολέμου δεν αρνείται τάχα την
εσχατολογία, όπως αρνείται την ηθική; Δεν ξεκινήσαμε
αναγνωρίζοντας την αναντίρρητη προφάνεια της
τ.ας;

Η αλήθεια είναι ότι, αφότου η εσχατολογία έφερε αντι
μέτωπη την ειρήνη στον πόλεμο, η προφάνεια του πολέ-
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μου διατηρείται σε έναν πολιτισμό κατ' ουσίαν υποκριτι
κό, δηλαδή προσηλωμένο στο Αληθές και το Αγαθό, τα
οποία στο εξής είναι ανταγωνιστικά. Ίσως είναι καιρός
να αναγνωρίσουμε στην υποκρισία, όχι μόνο ένα αισχρό

συμπτωματικό ελάττωμα του ανθρώπου, αλλά τον δαθύ
διχασμό ενός κόσμου προσηλωμένου στους φιλοσόφους
συγχρόνως και στους προφήτες.
Ωστόσο για τον φιλόσοφο η εμπειρία του πολέμου και

της ολότητας, δεν συμπίπτει απλούστατα με την εμπειρία
και την προφάνεια; Και η φιλοσοφία, εντέλει, δεν ορίζε
ται τάχα ως μια απόπειρα ζωής με αφετηρία την προφά
νεια, που αίρει τη γνώμη των άλλων, όπως και τις ψευ
δαισθήσεις και τη φαντασία της δικής της υποκειμενικό
τητας; 'Αραγε η εσχατολογία της ειρήνης, που είναι έξω
από αυτή την εμπειρία, δεν ζει με υποκειμενικές γνάJμες
και ψευδαισθήσεις; Εκτός αν η φιλοσοφική προφάνεια
δεν παραπέμπει αφ' εαυτής σε μια κατάσταση που να μην
μπορεί πια να διατυπωθεί με όρους «ολότητας». Εκτός αν
η αγνωσία από την οποία αναχωρεί η φιλοσοφική γνώση,
συμπίπτει όχι με το καθαυτό μηδέν, αλλά μόνο με το μη
δέν των αντικειμένων. Χωρίς να δάζουμε στη θέση της
φιλοσοφίας την εσχατολογία, χωρίς ,να «αποδεικνύουμε»
φιλοσοφικά τις εσχατολογικές «αλήθειες» μπορούμε,
αναχωρώντας από την εμπειρία της ολότητας, να ανα
τρέξουμε σε μια κατάσταση όπου η ολότητα διασπάται,
ενόσω αυτή η κατάσταση ορίζει την ίδια την ολότητα.
Μια παρόμοια κατάσταση είναι η έκρηξη της εξωτερικό
τητας ή της υπέρδασης στο πρόσωπο του άλλου. Η έννοια
αυτής της υπέρδασης, αυστηρά αναπτυγμένη, εκφράζεται
με τον όρο άπειρο. Αυτή η αποκάλυψη του απείρου δεν
οδηγεί στην αποδοχή κανενός δογματικού περιεχομένου,
και θα σφάλλαμε αν υποστηρίζαμε τη φιλοσοφική ορθο
λογικότητα του τελευταίου εν ονόματι της υπερ6ατικής
αλήθειας της ιδέας του απείρου. Γιατί ο τρόπος να ανερ

χόμαστε και να μένουμε εντεύθεν της αντικειμενικής δε
δαιότητας, τρόπος τον οποίο περιγράψαμε παραπάνω,
είναι παραπλήσιος με την συμβατικά αποκαλούμενη
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υπεροατολογική μέθοδο, χωρίς κατ' ανάγκη να συμπερι

λαμοάνονται σε αυτή την έννοια οι τεχνικές μεθοδεύσεις
του υπεροατικού ιδεαλισμού.
'Αραγε η οία με την οποία ένα πνεύμα δεξιώνεται ένα
όν ασύμμετρο προς αυτό, θα αντιστρατευόταν το ιδεώδες
της αυτονομίας που καθοδηγεί τη φιλοσοφία, η οποία κα
τέχει την αλήθεια της μέσα στην προφάνεια; Κι όμως, η
σχέση με το άπειρο -με την ιδέα του Απείρου κατά Καρ
τέσιο- υπεροαίνει τη σκέψη προς μιαν ολωσδιόλου δια
φορετική κατεύθυνση απ' ό,τι η γνώμη. Αυτή διαλύεται

Ii'
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σαν αέρας όταν την αγγίζει η σκέψη, ή αποκαλύπτεται

ως ήδη ενεχόμενη στη σκέψη. Μέσα στην ιδέα του απεί

ρου σκεπτόμαστε ό,τι παραμένει πάντα έξω από τη σκέ
ψη. Προϋπόθεση κάθε γνώμης, αποτελεί επίσης προϋπό

θεση κάθε αντικειμενικής αλήθειας. Η ιδέα του απείρου
είναι το πνεύμα πριν ακόμα παραδοθεί στη διάκριση

εκείνου που ανακαλύπτει αφ' εαυτού και εκείνου που δέ
χεται από τη γνώμη. Βέ6αια η σχέση με το άπειρο δεν
μπορεί να εκφραστεί με εμπειρικούς όρους -γιατί το
άπειρο ξεπερνά τη σκέψη που το σκέπτεται. Μέσα σε αυ

τό το ξεπέρασμα επιτελείται για την ακρί6εια η απειρο
ποίησή του (infinition), έτσι ώστε θα χρειαστεί η σχέση με
το άπειρο να εκφραστεί με όρους διαφορετικούς από
εκείνους της αντικειμενικής εμπειρίας. Αλλά αν εμπειρία
σημαίνει για την ακρίδεια σχέση με το απολύτως άλλο

δηλαδή με εκείνο που ξεπερνά πάντα τη σκέψη- η σχέση
με το άπειρο επιτελεί την κατ' εξοχήν εμπειρία.

Τέλος, η εσχατολογική θέαση δεν αντιτάσσει στην εμ

πειρία της ολότητας τη διαμαρτυρία ενός προσώπου εν
ονόματι του προσωπικού του εγωισμού ή έστω της σωτη

ρίας του. Μια παρόμοια εξαγγελία της ηθικής, .που ξεκι
νάει από τον καθαρό υποκειμενισμό του εγώ -αίρεται
από τον πόλεμο, από την ολότητα που αποκαλύπτει και
από τις αντικειμενικές αναγκαιότητες. Στον αντικειμενι
σμό του πολέμου αντιτάσσουμε μιαν υποκειμενικότητα
που εκπορεύεται από την εσχατολογική θέαση. Η ιδέα
του απείρου απελευθερώνει την υποκειμενικότητα από
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στιγμή, ώριμη για την κρίση και -όπως θα δείξουμε!
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ρεμπιμπτόντως χαλκεύει μια υποκειμΙΞνικότητα για να
κατοπτρίσει μιαν οντότητα που να μην συναντά εκτός αυ-

κλητή για να μετάσχει σε αυτή την κρίση, η οποία την

τίποτα περιοριστικό, που να υπερ6αίνει κάθε όριο

προαπαιτεί απολύτως. Ο σκληρός νόμος του πολέμου
τσακίζεται στη σύγκρουσή του με το άπειρο -που είναι
πιο αντικειμενbκό από την αντικειμενικότητα- και όχι
στη σύγκρουσή του με έναν αδΊ'Jναι.ιο και αποκοι.ιιιένο από

και η οποία γι' αυτό ακριβώς είναι άπειρη. Η παραγωγη

όντα παραδίδουν την αλήθεια

τους σε ένα 'Ολο όπου εξανεμίζεται η εξωτερικότητά
τους; Μήπως το ύστατο συμβάν του είναι επιτελείται, αν

τιθέτως, μέσα σε όλη την έκρηξη αυτής της εξωτερικότη
τας; -ιδού σε τι συνοψίζεται το ερώτημα με το οποίο ξε
κινήσαμε.

Επομένως αυτό το 6ιολίο παρουσιάζεται σαν μια υπε-

ράσπιση της υποκειμενικότητας, δεν θα τη συλλάοει όμως
στο επίπεδο της καθαρά εγωϊστικής της διαμαρτυρίας
ενάντια στην ολότητα, ούτε μέσα στην αγωνία της ενώ
πιον του θανάτου, αλλά ως θεμελιωμένη στην ιδέα του

της άπειρης οντότητας δεν μπορεί να διαχωριστεί από την

ιδέα του απείρου, γιατί ακρι6ώς μέσα στη δυσαναλογία
ανάμεσα στην ιδέα του απείρου και στο άπειρο του οποί

ου αποτελεί την ιδέα -παράγεται αυτό το ξεπέρασμα των
ορίων. Η ιδέα του απείρου είναι ο τρόπος του είναι -η
απειροποίηση- του απείρου. Το άπειρο δεν υπάρχει αρ
χικά για να αποκαλυφθεί στη συνέχεια. Η απειροποίησή
του παράγεται ως αποκάλυψη, ως εσωτερίκευση της
ιδέας του από εμένα. Παράγεται μέσα στο αναληθοφανές
γεγονός όπου ένα αποχωρισμένο και παγιωμένο στην
ταυτότητά του ον, το Ίδιο, το Εγώ ενέχει μολαταύτα εν
εαυτώ -ό,τι δεν μπορεί να εμπεριέχει ούτε να δεχτεί δυ
νάμει της ταυτότητάς του και μόνο. Η
_Λ~""~~':"'~' αυτές τις ακατόρθωτες απαιτήσεις: το εκ

του να περιέχει περισσότερο απ' όσο
είναι δυνατό να

απείρου.

Θα προχωρήσει διαστέλλοντας την ιδέα της
α.;τό την ιδέα του απείρου και καταφάσκοντας το

σοφικό πρωτείο της ιδέας του απείρου. Θα αφηγηθεί
το άπειρο γεννιέται μέσα στη σχέση του Ίδιου (Meme)
με το 'Αλλο (Autre) και πώς αναπόδραστα το επιμέρους
και το προσωπικό, μαγνητίζουν κατά κάπ~ιo τρόπο το
πεδίο, όπου επιτελείται αυτή η παραγωγή του απείρου.
Ο όρος παραγωγή υποδεικνύει την συντέλεση του είναι
(το συμοάν «παράγεται», ένα αυτοκίνητο «παράγεται»)
όσο και τη διασάφησή του ή την έκθεσή του (ένα επιχεί
ρημα «παράγεται», ένας ηθοποιός «παράγεται»). Η αμφι
λογία αυτού του ρήματος καταδεικνύει την ουσιώδη
αμφιλογία της πράξης δι<'1 της οποίας ενεργοποιείται και
συνάμα αποκαλύπτεται το είναι ενός όντος.
Η ιδέα του απείρου δεν είναι μια έννοια την οποία πα-

Αυτό το 6ιβλίο θα παρουσιάσει

την αντικειμενικότητα ως δεξιούμενη τον 'Αλλον, ως

φιλοξενία. Σε αυτήν ολοκληρώνεται η ιδέα του απείρου.
Ή αναφορικότητα, όπου η σκέψη παραμένει ομοίωση με
το αντικείμενο, δεν καθορίζει επομένως τη συνείδηση στο
θεμελιακό της επίπεδο. Κάθε γνώση ως αναφορικότητα
προαπαιτεί ήδη την ιδέα του απείρου, την κατ' εξοχήν
αΥομοιότητα.

Το να περιέχεις περισσότερο απ' όσο δύνασαι, δεν ση

μαίνει ότι αγκαλιάζεις ή περικλείεις με τη σκέψη την
ολότητα του είναι ή, τουλάχιστον, ότι μπορείς εκ των
υστέρων να το καταδείξεις με το εσωτερικό παιχνίδι της
συγκροτούσας σκέψης. Το να εμπεριέχεις περισσότερο
απ' όσο δύνασαι - σημαίνει
ανά πάσα στιγμή, δια
σπάς τα πλαίσια ενός περιεχομένου που έχεις σκεφτεί, ότι
υποσκελίζεις τα φράγματα της εμμένειας, χωρίς όμως αυη κατά6αση στο είναι να ανάγεται εκ νέου σε μια έν

1.

Βλ. παρακάτω, σ.

311

κ.ε.

_ νοια

κατά6ασης.

Κάποιοι

φιλόσοφοι

γύρεψαν

να
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εκφράσουν με την έννοια της πράξης (ή της ενσάρκωσης
που την καθιστά εφικτή) αυτήν την κατά6αση στο πραγ
ματικό που η έννοια της σκέψης, ερμηνευμένης ως καθα
ρής γνώσης, θα διατηρούσε σαν έναν παιχνίδι φωτοσκιά
σεων. Η πράξη της σκέψης -η σκέψη ως πράξη- θα ήταν
προτερόχρονη από τη σκέψη που σκέπτεται μια πράξη ή

ΟΛΟΤΗΤΑ
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ρούν η δεξίωση του προσώπου και το έργο της δικαιοσύ

νης -που ορίζουν τη γένεση της ίδιας της αλήθειας- να
ερμηνευτούν ως εκκάλυψη. Η φαινομενολογία είναι μια
φιλοσοφική μέθοδος, αλλά η φαινομελογία -κατανόηση
δια της φωταγωγήσεως- δεν συνιστά το έσχατο συμ6άν

την συνειδητοποιεί. Η έννοια της πράξης συνεπάγεται

του ίδιου του είναι. Η σχέση ανάμεσα στο Ίδιο και το
'Αλλο, δεν ανάγεται πάντα στη γν(οση του . Αλλου από

ουσιωδώς μια οία, τη οία της μετα6ατικότητας που λείπει
από την υπέρ6αση της σκέψης, κλεισμένης στον εαυτό

ήδη διαφέρει οαθύτατα από την εκκάλυψηl.

της, παρ' όλες τις περιπέτειές της που εντέλει είναι εντε
λώς φανταστικές ή μοιάζουν με τους διασταθμούς που
περνάει ο Οδυσσέας για να παλινοστήσει. Εκείνο πόυ
μέσα στην πράξη εκρήγνυται ως ουσιώδης βία, είναι η πε

ρίσσεια του είναι απέναντι στη σκέψη η οποία φιλοδοξεί
να το περιλάβει, το θαύμα της ιδέας του απείρου. Η εν
σάρκωση της συνείδησης δεν μπορεί λοιπόν να εννοήσει
τον εαυτό της παρά μόνο αν, πέραν της ομοιώσεως, η
υπερχείλιση της ιδέας από το ideatum της -δηλαδή η ιδέα
του απείρου- κινεί τη συνείδηση. Η ιδέα του απείρου που
δεν είναι μια παράσταση του απείρου ενέχει τη δραστη
ριότητα. Η θεωρητική σκέψη, η γνώση και η κριτική στις
οποίες αντιτάσσουμε τη δραστηριότητα, έχουν κοινό θε
μέλιο. Η ιδέα του απείρου, που με τη σειρά της δεν είναι
μια παράσταση του απείρου, είναι η κοινή πηγή της δρα
στηριότητας και της θεωρίας.
επομένως ουσία της συνείδησης δεν είναι να εξισώνε
ται με το είναι μέσω της παράστασης, να τείνει προς το
άπλετο φως όπου η ομοίωση αυτή αναζητά τον εαυτό της,
αλλά να ξεπερνά αυτό το παιχνίδι των φωτοσκιάqεων
αυτή τη φαινομενολογία- και να προκαλεί συμ6άΥτα των
οποίων η έσχατη σημασία -αντίθετα προς την χαϊντεγγε

ριανή άποψη- δεν επιδέχεται εκκάλυψη. Βέβαια ο φιλό
σοφος απο-καλύπτει τη σημασία αυτών των συμ6άντων,
αλλά αυτά τα συμ6άντα παράγονται χωρίς να είναι μοίρα
τους η φανέρωση (ή η αλήθεια)' χωρίς καν μια προτερό
χρονη φανέρωση να φωτίζει την παραγωγή αυτών των
ουσιωδώς νυχτερινών συμ6άντων ή χωρίς καν να μπο-

το Ίδιο, ούτε στην αποκάλυψη του' Αλλου στο Ίδιο, που
Η αντίθεση προς την ιδέα της ολότητας ήταν κάτι που
μας εντυπωσίασε στο

Stern der Erlosung του

Φράντς Ρό

ζεντσ6αϊχ, 6ι6λίο που είναι τόσο συχνά παρόν εδά) ώστε

δεν υπάρχει λόγος να παραπέμπουμε. Αλλά η παρουσία
ση και η ανάπτυξη των χρησιμοποιούμενων εννοιών
οφείλουν τα πάντα στη φαινομελογική μέθοδο. Η αναφο
ρική ανάλυση είναι η διερεύνηση του συγκεκριμένου. Η
έννοια, ιδωμένη άμεσα από το 6λέμμα της σκέψης που την
καθορίζει, αποκαλύπτεται μολαταύτα εμφυτευμένη, εν
αγνοία αυτής της αφελούς σκέψης, σε ορίζοντες που αυτή
η σκέψη δεν υποψιάζεται' αυτοί οι ορίζοντες της χορη
γούν ένα νόημα
ιδού η ουσιαστική διδαχή του Χού

σερλ 2 • Τι σημασία έχει αν στη χουσερλιανή φαινομενολοιδωμένη κατά γράμμα, αυτοί οι ορίζοντες ερμη
νεύονται με τη σειρά τους ως σκέψεις που σκοπεύουν αν-

1. Προσπελάζοντας στο τέλος αυτού του 6ι6λίου σχέσεις τις
οποίες τοποθετούμε επέκεινα του προσώπου, συναντούμε
6άντα που δεν μπορεί να περιγραφούν ως νοήσεις που
ουν νοήματα, ούτε ως δρtσσες παρεμ6άσεις που πραγματώνουν

σχέδια, ούτε βέβαια ως φυσικές δυνάμεις που μεταδίδονται σε
μάζες. Πρόκειται για συγκυρίες μέσα στο είναι στις οποίες ίσως
αρμόζει ο όρος δράμα με την έννοια που ήθελε να τον χρησιμο
ποιήσει ο Νίτσε όταν στην κατακλείδα του Η περίπτωση Βάγ
κνερ εκφράζει τη λύπη του επειδή μετέφρασαν πάντα το δράμα
ως δράση. Εμείς παραιτούμαστε από τη χρήση του όρου λόγω
της αμφισημίας που προκύπτει.

2. Βλ. το άρθρο μας στο «Edmund HusserI 1859-1959», Phaenomenologica 4, σσ. 73-85.
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που την διευκρινίζουν' η

.,

λισης της αντικειμενοποιούσας σκέψης από μια

την

μένη εμπειρία δια της οποία ζει. Ο θρυμματισμός της τυ

νίες -μια

προσκομί

πικής δομής της σκέψης -νόημα μιας νόηση ς- σε mJμΟάν
τα που αυτή η δομή αποκρύπτει, που όμως την φέρουν

ζοντας την ειρηνη που

πΑαρή της

και την αποκαθιστούν στη συγκεκριμένη της σημασία,

να φανούμε ότι συγχέουμε tιεωρια και ιρακτικη, αντιμε
τωπίζουμε και τις δύο ως τρόπου:" Υης μεταφυσικής υπέρ
βασης. -Η φαινομενική σύΥΥ1"';η Fiyal ηf1ελημένη και συνι

εξάσκηση. Προχωρούμε στα

συνιστά μιαν αναγωγή -αναγκαία και μολαταύτα μη ανα

λυτική- που, στην έκθεσή μας, σημειώνεται με όρους

όπως «δηλαδή», ή «για την ακρί6εια» ή «αυτό περατώνει
εκείνο» i] «αυτό παράγεται 6πως εκείνο».
Στις σελίδες αυτού του βιβλίου, η φαινομενολογική

στά μιαν από τις θέσεις α":ου του f)ι6λίου. Η χουσσερ
όυνατ6 αυτό το πέρα
σμα από την ηθική στην μεταφυσική εξωτερικ6τητα.

Να λοιπόν που γράφοντας αυτό το προοίμιο απομα
κρυνθήκαμε από το θέμα του έργου όπως το υποδήλωνε
η πρώτη του φράση. Ήδη γίνεται λόγος για τόσα άλλα
πράγματα, ακόμα και σε
τις προεισαγωγικές αρά
δες που όφειλαν να διατυπώσουν απερίφραστα το νόημα
της ανειλημμένης εργασίας. Εν πάση περιπτώσει η φιλο

μια σημασια που δεν είναι ανορθόλογη. Η λαχτάρα για
τη ριζική C~{t'TC()I'VATYlTn

.

.

εξωτερικότητα την οποία, πριν απ' όλα,
σουμε να υπάρχει» -auVLmOiJV την

απαντά στις ~~

χτάρα εμψυχώνει ετούτη την εργασία και πιστοποιει την
προσηλωσή της στον ιντελεκτουαλισμό του Λόγου. Αλλά

μιλήσουμε για ένα βι5λίο λες και δεν το
λες και είμαστε ο πρώτος κριτικός του;
και αναιρέσουμε έτσι τον aV'U11:0QJEtlx

συνειλούται και σταθμίζεται μια έκθεση που διεκπε
ραιώνει το θέμα της; Στον αναγνώστη που φυσιολογικό
τατα αδιαφορεί για τις περιπέτειες αυτού του κυνηγιού,
θα φανεί σαν ένας θαμνότοπος όπου τίποτα δεν εγγυάται
ότι υπάρχει το θήραμα. Τουλάχιστον θα θέλαμε να τον

Δεν περιορίζεται στην προετοιμασία της θεω
που θα μονοπωλούσε την
1νΠΠΗΤΠ στη θεω-

σικής υπέρβασης, όπου εγκαθιδρύεται μια

απολύτως άλλο ή την αλήθεια, και της οποίας οασιl\.LΚ
οδός είναι η ηθική, Μέχρι τότε, η σχέση ανάμεσα στη
θεωρία και την πρακτικΎ] εκλαμβανόταν μόνο ως αλλη
λεγγίιη ή ιεραρχία: η δραστηριότητα έγκειται σε

.. "

η

η θεωρητική σκέψη, καθοδηγημένη από το ιδεώδες της
αντικειμενικότητας, δεν εξαντλεί αυτή τη λαχτάρα. Πα
ραμένει εντεύθεν των φιλοδοξιών της. Αν οι ηθικές σχέ
σεις οφείλουν να οδηγήσουν -όπως θα δείξουμε εδώ- την
υπέρ6αση στο τέρμα της, η αιτία έγκειται στο γεγονός ότι
το ουσι(ίJδες της ηθικής 6ρίσκεται στην υπεροατική
αναωοοά της και ότι κάθε υπεροατική πρόθεση δεν έχει
Ήδη αφ' εαυτής, η ηθικΎ] είναι μια

και στην

κίνδυνο

λιανή φαινομενολογία κατέστΎ'

αναγωγή οδηγεί τη θεωρητική σκέψη αναφορικά με το
πανοραμική έκθεση του ίδιου του είναι σε

καλείται.

και στις κοινω

\

.

καλέσουμε να μην δυσαρεστηθεί από την αφορία ορισμέ
νων ατραπών, από την δυσκαμψία του πρώτοι' μέρουc;,
του οποίου πρέπει να υπογραμμίσουμε τον ;τροπαρυ·
σκευαστικό χαρακτήρα, στο οποίο όμως αχνoI)Lαγρωμ
ται ο ορίζοντας όλων αυτών των ερευνιί)ν.
Αλλά ο
του ΙΟιου του

Απλώς η ουσία της γλώσσας συνίσταται στην ανά
στιγμή ανασκευή μιας φράσης

του προλόγου ή της
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εξήγησης, στην αναίρεση του ειπωμένου, στην απόπειρα

να ξαναπεί ανεπιτήδευτα ό,τι ήδη εννοήθηκε άσχημα μέ
σα στην αναπόδραστη επιτήδευση με την οποία τέρπεται
το ειπωμένο.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ

Α. ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

1.

Επιθυμία του αόρατου
«Η αληθινή ζωή είναι απούσα». Αλλά ζούμε μέσα στον

κόσμο. Η μεταφυσική εμφανίζεται και παραμένει μέσα σε
αυτό το άλλοθι. Είναι στραμμένη προς το «αλλού» και το
«αλλιώς» και το «άλλο». Με την πιο
περιεολήθη μέσα στην
όντως σαν μια
μας είναι οικείος -όποιοι κι αν είναι οι ανεξερεύνητοι

τόποι που τον περι6άλλουν ή που κρύ6ει- από
έναν «οίκο» που κατοικούμε και κατευθύνεται προς ένα
ξένο έξω -από- μας, προς ένα απόμακρο εκεί-κάτω.
Το τέρμα αυτής της κίνησης -το αλλοι'! ή το άλλο- ~Π(λ

καλείται άλλο με την εξέχουσα σημασία του όρου. Κανέ
να ταξίδι, καμιά αλλαγή κλίματος και ατμόσφαιρας δεν
θα κατάφερναν να ικανοποιήσουν την επιθυμία που τεί
νει προς αυτό. Το μεταφυσικώς επιθυμούμενο . Αλλο δεν
είναι «άλλο» όπως το ψωμί που τρ(ίJγω, 6πως η χώρα

όπου ζω, όπως το τοπίο που ατενίζω, όπως ενίοτε εγώ
για τον εαυτό μου, αυτό το «εγώ», αυτ6 το «άλλο». Μπο
ρώ να «χορτάσω» με αυτά τα πράγματα και σε μεγάλο

6αθμό να ικανοποιηθώ, σα να τα είχα απλώς στερηθεί.
Έτσι η ετερότητά τους απορροφάται απ6 την ταυτ6τητά
μου ως σκεπτομένου ή κτήτορος. Η μεταφυσική επιθυμία
τείνει προς κάτι ολωσδιόλου άλλο, προς το απολύτως άλ
λο. Η τρέχουσα ανάλυΘη της επιθυμίας δεν θα μπορούσε
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της. Κάτω

δηλαδή όπως προς μιαν απόλυτη ετερότητα που δεν γίνε

6ρισκόταν

ται να προληφθεί, όπως σαίνει κανείς προς το θάνατο. Η
επιθυμία είναι απόλυτη αν το επιθυμούν ον είναι θνητό
και το Επιθυμητό αόρατο. Το αόρατο δεν υπονοεί έλλει
ψη σχέσης συνεπάγεται σχέσεις με το μη δεδομένο, του

ή ανάγκη' η επιθυμία θα χαρακτήριζε έναν ον ενδεές και
ατελές ή έκπτωτο (L"tό το παρελθόν του μεγαλείο. θα συ
νέπιπτε με τη συνείδηση εκείνου που έχει απωλεσθεί. θα
ουσιαστικά νοσταλγία, άλγος του νόστου. Ωστόσο
ούτε καν θα υποπτευόταν το αληθινά άλλο.
Η μεταφυσική επιθυμία δεν λαχταρά την επιστροφή,
γιατί επιθυμεί έναν τόπο όπου ποτέ δε γεννηθήκαμε. Έ
ναν τόπο ξένο προς κάθε φύση, που δεν υπήρξε πατρίδα
μας και όπου δεν θα μετα60ύμε ποτέ. Η μεταφυσική επι
θυμία δεν εδράζεται σε καμιά προηγούμενη συγγένεια.
Είναι επιθυμία με ανέφικτη ικανοποίηση. Γιατί μιλάμε
ελαφρά τη καρδία για ικανοποιημένες επιθυμίες ή για

αφροδίσιες ανάγκες ή, ακόμη, για ηθικές και θρησκευτι

οποίου δεν υπάρχει ιδέα. Η θέαση είναι μια ομοίωση
ανάμεσα στην ιδέα και το πράγμα: κατανόηση που περι
λαμσάνει. Η αδυναμία ομοίωσης, δε δείχνει μιαν απλή
άρνηση ή μια σκοτεινότητα της ιδέας, αλλά, έξω από το

φως και από τη νύχτα, έξω από την ακριΟόλογη γνώση
των όντων, το υπέρμετρο της Επιθυμίας. Η Επιθυμία εί
ναι επιθυμία του απολύτως Άλλου. Πέρα από την πείνα
που χορταίνουμε, από τη δίψα που σ6ύνουμε και τις αι
σθήσεις που κατευνάζουμε, η μεταφυσική επιθυμεί το
, Αλλο έξω από τις ικανοποιήσεις, χωρίς να είναι εφικτή

κές ανάγκες. Έτσι ακόμη και ο έρωτας εκλαμ6άνεται ως
ικανοποίηση μιας υπέρτατης πείνας. Αυτή η γλ(σσσα εί
ναι εφικτή, επειδή η πλειονότητα των επιθυμιών μας δεν
είναι καθαρές, όπως άλλωστε ούτε και ο έρωτας. Οι επι
θυμίες που μπορούμε να ικανοποιήσουμε μοιάζουν με τη
μεταφυσική επιθυμία μόνο ως προς τις διαψεύσεις της
ικανοποίησης, ή ως προς τον παροξυσμό του ανικανο
ποίητου και της επιθυμίας, που συνιστά την καθαυτό

κάποια γνωστή θωπεία, ούτε η επινόηση κάποιας νέας
θωπείας. Είναι επιθυμία χωρίς ικανοποίηση η οποία για
την ακρί6εια υποδηλοί απομάκρυνση, την ετερότητα και
την εξωτερικότητα του' Αλλου. Για την Επιθυμία αυτή η

ηδονή. Η μεταφυσική επιθυμία έχει μιαν άλλη πρόθεση

ύψος δεν είναι πια ο ουρανός, αλλά το
αποτελεί
την εξύψωση του ύψους και την ευγένειά του. Να πεθαί
νεις για το αόρατο -ιδού η μεταφυσική. Αλλά αυτό δεν

-επιθυμεί το επέκεινα όλων εκείνων που μπορούν απλώς
να την πληρώσουν. Είναι σαν την καλοσύνη- το Επιθυ
μητό δεν την πληροί, την κενώνει.

Είναι γενναιοδωρία που τρέφεται από το Επιθυμητό
και, υπ' αυτή την έννοια, είναι σχέση που δεν συνεπάγε

ται άρση της απόστασης, που δεν είναι προσέγγιση, ή, για
να πλησιάσουμε περισσότερο την ουσία της γενναιοδω
ρίας και της καλοσύνης, σχέση της
η θετικότητα
προέρχεται από την απομάκρυνση, από το χωρισμό, για
τί, θα έλεγε κανείς, τρέφεται από την πείνα της. Απομά
κρυνση που δεν είναι ριζική παρά μόνο αν η επιθυι.ιία δι,Ύ
είναι δυνατότητα πρόληψης του επιθυuητο'i
σκfφτεται προηγουμένως, αν

ετερότητα αντίθετα από την ιδέα, έχει ένα νόημα. Έχει
εκληφθεί ως ετερότητα του' Αλλου ανθρώπου και ως ετε
ρότητα του Ύψιστου. Η διάσταση του
ται από τη μεταφυσική Επιθυμία. Το γεγονός ότι αυτό το

πάει να πει ότι η
πράξεις. Απλώς αυτές οι nOacεLC
ούτε θωπεία. ούτε λειτοι:

Ιοόκειται για μια τρελή απαίτηση του αόρατου ενώ
εμπειρία του ανθρώπου διδάσκει. μεσούντος
ότι οι ανθρώπινες σκέψεις υπα

οποίες εξηγούν την κοινωνία και
άλλο τι

άνω ποιούν ψυχην

τε

11

και το &όρατον»
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την ιστορία' ότι η πείνα και ο φό60ς μπορούν να κατα-

6άλουν κάθε ανθρώπινη αντίσταση και κάθε ελευθερία.
Το θέμα δεν είναι αν αμφιοάλλουμε για την ανθρώπινη
δυστυχία -για την κυριαρχία που ασκούν τα πράγματα
και οι κακοί πάνω στον άνθρωπο- γι' αυτή τη ζωότητα.
Αλλά να είσαι άνθρωπος σημαίνει να γνωρίζεις ότι έτσι
έχουν τα πράγματα. Ελευθερία σημαίνει να γνωρίζεις ότι
η ελευθερία κινδυνεύει. Αλλά γνωρίζω ή έχω συνείδηση
σημαίνει έχω χρόνο για να αποφύγω και να προλάαω τη
στιγμή του απανθρωπισμού. Αυτή η διηνεκής αναοολή
της προδοσίας -μηδαμινή διαφορά ανάμεσα στο ανθρώ
πινο και το απάνθρωπο- προαπαιτεί την ανιδιοτέλεια της

καλοσύνης, την επιθυμία του απολύτως' Αλλου ή την ευ
γένεια, τη διάσταση της ιιεταωυσικήc

2.

Ρήξη της ολότητας

Αυτή η απόλυτη εξωτερικότητα του όρου μεταφυσική,
το γεγονός ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να αναχθεί σε
ένα εσωτερικό παιχνίδι, σε μιαν απλή παρουσία του εαυ
τού μου στον εαυτό μου, υποτίθεται, για να μην πούμε
ότι αποδεικνύεται, από τη λέξη υπερΟατικός. Η μεταφυ
σική κίνηση είναι υπεραατική και η υπέρβαση, ως επιθυκαι αδυναμία ομοιώσεως, είναι αναγκαστικά μια
υπερανά6αση (transascendance)!. Η υπέρααση με την
οποία την υποδηλώνει ο μεταφυσικός, παρουσιάζει το

εξής αξιοσημείωτο: η απόσταmι που εκφράζει -σε αντί
θεση με κάθε απόσταση- εισέρχεται στον τρδπο ύπαρξης
του εξωτερικού όντος. Το τυπικό χαρακτηριστικό της ότι είναι άλλο- συνιστά το περιεχόμενό της. Έτσι ο με
ταφυσικός και το 'Αλλο δεν απαρτίζουν ολότητα. Ο με
ταφυσικός είναι απολύτως χωρισμένος.

1. Δανειζόμαστε αυτόν τον όρο από τον Ζαν Βάλ. Βλ. «Sur)'
idee de la transcendance» στο Existence humaine et transcendance, Baconniere, Neuchatel, 1944. Αντλήσαμε πολλά από τη θεμα
τική αυτού του βιβλίου.
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Ο μεταφυσικός και το 'Αλλο δεν απαρτίζουν μιαν
οποιαδήποτε συστοιχία που θα μπορούσε νααντι
στραφεί. Η αναστρεψιμότητα μιας σχέσης όπου οι όροι
διααάζονται αδιαφόρετα από αριστερά προς τα δεξιά και
από δεξιά προς τα αριστερά, θα τα ζευγάρωνε το ένα με
το άλλο. Θα αλληλοσυμπληρώνονταν σε ένα σύστημα
ορατό από τα
Η υποτιθέμενη υπέρααση θα απορροφάτο έτσι
στην ενότητα του συστήματος που θα
καταργούσε τη ριζική ετερότητα του Άλλου. Η
στρεψιμότητα δεν σημαίνει απλά)ς ότι το Ίδιο
προς το 'Αλλο, ενώ το 'Αλλο δεν θα έοαινε προς το Ίδιο.
Αυτό το ενδεχόμενο δε λαμαάνεται υπόψη: ο ριζικός χω
ρισμός ανάμεσα στο Ίδιο και στο' Αλλο, σημαίνει για την
ακρί6εια ότι είναι αδύνατο να πάρουμε θέση έξω από τη
συστοιχία του Ίδιου με το 'Αλλο για να καταγράψουμε
την αντιστοιχία ή την αναντιστοιχία αυτού του πήγαινε
με αυτό το έλα. Ειδαλλιώς, το Ίδιο και το Άλλο θα συ
νενώνονταν κάτω από ένα κοινό ολέμμα και η απόλυτη
απόσταση που τα χωρίζει θα είχε
Η ετερότητα

η ριζική ετερογένεια του' Αλλου, ~;~φιΚΤή μόνο αν το

'Αλλο είναι άλλο σε σχέση με ένα ,..

που η ουσία του

r

το αναγκάζει να παραμένει στο αφετηριακό σημείο, να
χρησιμεύει ως είσοδος στη σχέση, να είναι το Ίδιο όχι
σχετικώς, αλλά απολύτως. Ένα τέρμα μπορεί να παρα

μείνει απολύτως στο αφετηριακδ σημείο της σχέσης μδνο
ως Εγώ.
ΤΟ να είμαι Εγ(ί>, πέρα από κάθε εξατομίκευση που
μπορούμε να οφείλουμε σε ένα σύστημα αναφορών, σηνα
την ταυτότητα ως περιεχόμενο. Το εγώ δεν
ένα ον που παραμένει πάντοτε το ίδιο αλλά το όν
του οποίου η ύπαρξη συνίσταται στην ταύτιση με τον εαυ
τό του, στην επανεύρεση της ταυτότητάς του μέσα από
όλα όσα του συμΌαίνουν. Είναι η κατεξοχήν ταυτότητα,
το πρωταρχικό έργο της ταυτοποίησης.
Το Εγώ είναι ταυτόσημο ακόμα και μέσα στις μεταΌο
λές του.
αναπαριστά και τις σκέπτεται. Η καθολική
ταυτότητα όπου το ετερογενές μ....:ορεί να συλληφθεί, έχει

f!
;$
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το σκελετό ενός υποκειμένου, σε πρώτο πρόσωπο. Ως κα

θολική σκέψη είναι ένα «εγώ νοώ».
Το Εγώ είναι ταυτόσημο ακόμη και στις αλλαγές του
και με έναν άλλο επίσης τρόπο. Πράγματι το εγώ που
σκέπτεται αφουγκράζεται τον εαυτό του να σκέπτεται ή
τρομ,άζει για τις αδύσσους του, και είναι για τον ίδιο τον
εαυτό του κάτι άλλο. Έτσι ανακαλύπτει την περιλάλητη
αφέλεια της σκέψης του που σκέπτεται «ενώπιον του εαυ
τού της» όπως 6αδίζει κανείς «μπροστά του». Αφουγ
κράζtϊαι τον εαυτό του να σκέπτεται και τον συλλαμ6ά
νει να είναι δογματικός, ξένος στον εαυτό του. Αλλά το
Εγώ είναι το Ίδιο μπροστά σε αυτή την ετερότητα, συγ
χέεται με τον εαυτό του, ανίκανο να αποστατήσει από τον
εαυτό που το αιφνιδιάζει. Η εγελιανή φαινομενολογία όπου η αυτοσυνείδηση είναι η διάκριση του μη διακεκρι
μένου- εκφράζει την καθολικότητα του Ίδιου που ταυτί
ζεται με τον εαυτό του μέσα στην ετερότητα των αντικει
μένων που σκέπτεται και παρά την αντίθεση του εαυτού
του προς τον εαυτό του. «Αντιδιαστέλλομαι προς τον
εαυτό μου και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, είναι αμέσως
(προφανές) για μένα ότι το διακεκριμένο δεν είναι διακε
κριμένο. Εγώ, ο ομώνυμος, χωρίζομαι από τον εαυτό
μου, αλλά εκείνο που διακρίθηκε και τέθηκε ως διαφορε
τικό, καθόσον είναι αμέσως διακεκριμένο στερείται για

μένα κάθε διαφοράςΙ. Η διαφορά δεν είναι μια διαφορά,
το εγώ ως άλλος δεν είναι ένα «Αλλο». Από αυτό το πα
ράθεμα δεν θα συγκρατήσουμε τον προσωρινό χαρακτή
ρα που έχει για τον Χέγκελ η άμεση προφάνεια. Το εγώ
που απωθεί τον εαυτό του, που τον σιώνει ως απέχθεια,
το εγώ που είναι αγκιστρωμένο στον εαυτό του, και τον
σιώνει ως ανία -είναι τρόποι αυτοσυνείδησης και 6ασί
ζονται στην αδιάρρηκτη ταυτότητα του εγώ με τον εαυτό
του. Η ετερότητα του εγώ, που εκλαμδάνει τον εαυτό του
ως έναν άλλο, μπορεί να εξάπτει τη φαντασία του ποιητή,

1. HegeI. Ph6nonenoJogie de Ι' Esprit,
σσ. 127-128.

μετάφραση του
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επειδή ακρι6ώς είναι το παιχνίδι του Ίδιου: η άρνηση
του εγώ από τον εαυτό του- είναι για την ακρί6εια ένας
από τους τρόπους ταυτοποίησης του εγώ.
Η ταυτοποίηση του Ίδιου μέσα στο Εγώ δεν παράγεται
σαν μια μονότονη ταυτολογία: «Εγώ είμαι Εγώ». Η πρω

τοτυπία της ταύτισης, μη αναγώγιμης στην τυπική αρχή
του Α ίσον Α, θα διέφευγε της προσοχής μας. Δεν πρέπει
να την προσδιορίσουμε στοχαζόμενοι την αφηρημένη πα
ράσταση του εαυτού μας από τον εαυτό μας. Πρέπει να

ξεκινήσουμε από την συγκεκριμένη σχέση ανάμεσα σε ένα
εγώ και έναν κόσμο. Ο κόσμος, ξένος και ,,--χθρικός, θα
έπρεπε λογικά να μετα6άλει το εγώ. Αλλά η αληθινή και
πρωταρχική σχέση ανάμεσά τους, στην οποία το εγώ απο
καλύπτεται για την ακρί6εια ως το κατεξοχήν Ίδιο, πα

ράγεται ως διαμονή μέσα στον κόσμο. Ο τρ6ποςτου Εγώ
απέναντι στο «άλλο» του κόσμου, συνίσταται στη διαμο
νή, στην ταύτιση με τον εαυτ6 του καθώς υπάρχει στον
κ6σμο σαν στο σπίτι του. Το Εγώ, παρότι 6ρίσκεται σε
ένα κόσμο εκ πρώτης όψεως άλλον, εντούτοις είναι αυτό
χθον. Είναι μάλιστα η πλήρης μεταστροφή αυτής της με
ταδολής. Μέσα στον κόσμο σρίσκει έναν τόπο και ένα
σπίτι. Η κατοικία είναι ένας τρόπος να μένω' όχι σαν το

πασίγνωστο φίδι που συλλαμδάνει τον εαυτό του δαγκώ
νοντας την ουρά του, αλλά σαν το σώμα που, πάνω στη
γη που του είναι εξωτερική, στηρίζει τον εαυτ6 του και
δύναται. Το «σπίτι» δεν είναι κάτι περιέχον, αλλά ένας
τόπος όπου μπορώ, όπου εξαρτά)μενος από μιαν άλλη
πραγματικότητα, στο πείσμα αυτής της εξάρτησης, ή και
χάρη σε αυτή, είμαι ελεύθερος. Αρκεί να περπατήσω, να
πράξω κάτι, για να αρπαχτώ από όλα τα πράγματα, για
να τα πάρω. Κατά μία έννοια όλα είναι μέσα στο χώρο,
όλα σε τελευταία ανάλυση Όρίσκονται στη διάθεσή μου,
ακόμα και τα άστρα, αρκεί να κάνω υπολογισμούς, να
λογαριάσω τα ενδιάμεσα ή τα μέσα. Ο χώρος, ως περι6άλλον, προσφέρει τα μ,έσα. Όλα είναι εδώ, όλα μου
ανήκουΥ' όλα έχουν καταληφθεί από τα πριν με την πρω

ταρχική κατάληψη του χώρου, όλα έχουν κατα-ληφθεί. Η
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δυνατότητα της κατοχής, δηλαδή της αναστολής της ετε
ρότητας ακόμα κι εκείνου που είναι άλλο μόνο εκ πρώτης
όψεως και άλλο σε σχέση με μένα -είναι ο τρόπος του Ί
διου. Μέσα στον κόσμο είμαι σπίτι μου, γιατί ο κόσμος

είναι επιδεχτικός ή ανεπίδεχτος κατοχής. (ΤΟ απολύτως
άλλο όχι μόνο είναι ανεπίδεχτο κατοχής, αλλά την αμφι

σ6ητεί κιόλας και μόνο έτσι μπορεί να την καθιερώσει).
Πρέπει να πάρουμε στα σοΌαρά αυτή τη μεταστροφή της
ετερότητας του κόσμου σε ταύτιση με τον εαυτό μας. Οι

«στιγμές» αυτής της ταύτισης -το σώμα, το σπίτι, η έργα
σία, η κατοχή, η οικονομία- δεν πρέπει να παρουσιάζον

ται σαν εμπειρικά και τυχαία δεδομένα, επικολλημένα
πάνω σε έναν τυπικό σκελετό του Ίδιου. Είναι οι αρ
θρώσεις αυτής της δομής. Η ταύτιση του ίδιου δεν είναι
η κενότητα μιας ταυτολογίας, ούτε μια διαλεκτική αντίπρος το 'Αλλο, αλλά το συγκεκριμΙΎΟ στοιχείο του
εγωισμού. Αυτό Όαρύνει για τη δυνατότητα της μεταφυ
σικής. Αν το Ίδιο εύρισκε την ταυτότητά του με απλή αν
τίθεση προς το Άλλο, θα αποτελούσε ήδη μέρος μιας
ολότητας που θα περιελάμ6ανε το Ίδιο και το 'Αλλο. Η
αξίωση της μεταφυσικής επιθυμίας από την οποία ξεκι
νήσαμε, -σχέση με το αι"tολύτως' Αλλο- θα διαψευδόταν.
Συνεπώς, ο χωρισμός του μεταφυσικού από τη μεταφυσι
κή, που διατηρείται μέσα στους κόλπους της σχέσης -πα

ραγόμενος ως εγωισμός- δεν είναι το απλό αντίστροφο
αυτής της σχέσης.
Πώς όμως το Ίδιο, παραγόμενο ως εγωισμός, μπορεί
να σχετιστεί με ένα' Αλλο χωρίς να το στερήσει παρευθύς.
από την ετερότητά του; Ποιά είναι η φύση της σχέσης;

Η μεταφυσική σχέση δε θα μπορούσε να είναι κυριολε
κτικά μια παρρ,σταση, γιατί σε αυτή την περίπτωση το

'Αλλο θα διαλυόταν μέσα στο Ίδιο: κάθε παράσταση δί
νει το δικαίωμα να την ερμηνεύσουν ως υπερ6ατολογική
συγκρότηση. Το Άλλο με το οποίο σχετίζεται ο μεταφυ

σικός και το οποίο αναγνωρίζει ως άλλο δε 6ρίσκεται
απλώς σε μιαν άλλη περιοχή. Ισχύει γι' αυτό ό,τι και για
τις Ιδέες του Πλάτωνα ΠΟΥ, συμφωνα με την διατύπωση
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του Αριστοτέλη, είναι άτοπες. Η δύναμη του Εγώ δεν θα
καλύψει την απόσταση που δείχνει η ετερότητα του' Αλ
λου. Βέοαια η πιο μύχια εσωτερικότητά μου μου εμφανί
ζεται ως ξένη ή εχθρική' τα χρηστικά αντικείμενα, τα
τρόφιμα, ο κόσμος τον οποίο κατοικούμε, είναι έτερα σε
σχέση με μας. Αλλά η ετερότητα του εγώ και του κατοικη
μένου κόσμου είναι μόνο τυπική. Η ετερότητα εμπίπτει
στις δυνατότητές μου μέσα σε έναν κόσμο όπου διαμένω
- το δείξαμε. Το μεταφυσικώς 'Αλλο είναι ένα άλλο με
μια ετερότητα που δεν είναι τυπική, μια ετερότητα που
δεν είναι το απλό αντίστροφο της ταυτότητας ούτε μια
ετερότητα καμωμένη από την αντίσταση απέναντι στο Ί
διο, αλλά με μιαν ετερότητα προγΙοΎέστερη από κάθε πρω
τοοουλία, από κάθε ιμπεριαλισμό του Ίδιου. Είναι' Αλ
λο με μιαν ετερότητα που συνιστά το περιεχόμενο του
'Αλλου. Είναι' Αλλο με μια ετερότητα που δεν περιορίζει
το Ίδιο, γιατί περιορίζοντας το Ίδιο, το 'Αλλο δεν θα
ήταν επακρι6ώς 'Αλλο: αν είχε κοινά σύνορα, θα 6ρι

σκόταν μέσα στο σύστημα, θα ήταν πάλι το Ίδιο.
Το απολύτως 'Αλλο είναι ο 'Αλλος άνθρωπος. Δεν

συντάσσεται μαζί μου. Η συλλογικότητα μέσα στην οποία
λέω «εσύ» ή «εμείς» δεν είναι ένας πληθυντικός του
«εγώ». Εγώ, εσύ δεν είμαστε άτομα μιας κοινής έννοιας.
Με τον άλλον δεν με συνδέουν ούτε η κατοχή, ούτε η ενό
τητα του πλfιθoυς, ούτε η ενότητα της έννοιας. Πρόκει-ται
για την απουσία της κοινής πατρίδας που κάνει τον 'Αλ
λο Ξένο' ξένο πού διαταράζει την οικειότητα. Αλλά Ξέ
νος σημαίνει επίσης ελεύθερος. Πάνω του δεν μπορώ να
έχω καμιά εξουσία. Μου διαφεύγει χάρη σε μια ουσιώδη
πλευρά του, ακόμα κι αν τον έχω στη διάθεσή μου. Δεν

6ρίσκεται ολόκληρος στο δικό μου τόπο. Αλλά εγώ που
δεν υπάγομαι στην ίδια έννοια με τον Ξένο, είμαι, όπως
κι αυτός, χωρίς γένος. Είμαστε το Ίδιο και το 'Αλλο. Ο
σύνδεσμος και δε δηλώνει εδώ ούτε πρόσθεση, ούτε εξου
σία του ενός όρου πάνω στον άλλον. Θα προσπαθήσουμε
να δείξουμε ότι η σχέση του Ίδιου και του 'Αλλου -στην

οποίαν φαίνεται να επιοάλλουμε τόσο ασυνήθιστες συν-

If
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θήκες- είναι η γλώσσα. Όντως η γλώσσα πραγματώνει

μια σχέση στην οποία οι όροι δε συνορεύουν, όπου το
Άλλο, παρά τη σχέση του με το Ίδιο, παραμένει υπερδα
τικό ως προς το Ίδιο. Η σχέση του Ίδιου και του' Αλλου
-ή αλλιώς η μεταφυσική- διαδραματίζεται πρωταρχικά
ως ομιλία, όπου το Ίδιο, συμμαζεμένο στην αυτότητα του
«εγώ» -του ιδιαίτερου, μοναδικού και αυτόχθονου όν
τος- 6γαίνει από τον εαυτό του.
Συνεπώς, μια σχέση που οι όροι της δεν απαρτίζουν
μιαν ολότητα δεν μπορεί να παραχθεί μέσα στη γενική οι
κονομία του είναι, παρά μόνο ως κατευθυνόμενη από το

Εγώ προς το 'Αλλο, ως πρόσωπον προς πρόσωπον, σα
να ορίζει μιαν απόσταση σε 6άθος -την απόσταση της
ομιλίας, τrις καλοσύνης, της Επιθυμίας- που δεν μπορεί
να αναχθεί στην απόσταση που εγκαθιδρύει rι συνθετική
δραστrιριότητα της νόησης ανάμεσα στους διάφορους
όρους -διαφορετικούς μεταξύ τους- που προσφέρονται
στην συνοπτική του δραστηριότητα. Το εγώ δεν είναι
ένας συμπτωματικός σχrιματισμός χάρrι στον οποίο το Ί
διο και το 'Αλλο -λογικοί προσδιορισμοί του είναι- μπο
ρούν επιπλέον να κατοπτριστούν μέσα σε μια σκέψη. Για
να παραχθεί η ετερότητα μέσα στο είναι χρειάζεται μια
«σκέψη» και ένα Εγώ. Η μη αντιστρεψιμότητα της σχέσης
μπορεί να παραχθεί μόνο αν η σχέση έχει επιτελεστεί, χά

ρrι σε έναν από τους όρους της, ως η ίδια η κίνηση της
υπέρβασης, ως η διαδρομή αυτής της απόστασης και όχι
ως μια καταγραφή ή ως ψυχολογική επινόηση αυτής της
κίνησης. Η «σκέψη», η «εσωτερικότητα», είναι το ράγι
σμα του είναι και rι παραγωγή (όχι η αντανάκλαση) της
υπέρδασης. Αυτή τη σχέση -που γι' αυτό ακριβώς είναι
αξιοσημείωτη- τη γνωρίζουμε μόνο στο δαθμό που την
πραγματώνουμε. Η ετερότητα είναι εφικτή μόνο βάσει
ενός εγ(ίΥ.
Η ομιλία, μόνο και μόνο επειδή διατηρεί την απόσταση
ανάμεσα στο εγώ και τον Άλλον άνθρωπο, τον ριζικό

χωρισμό που εμποδίζει την ανασύσταση της ολότητας,
και προαπαιτείται μέσα στην υπέρβαση, δεν μπορεί να
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απαρνrιθεί τον εγωισμό της ύπαρξής της αλλά το γεγονός
και μόνο του να μετέχεις σε μια συνομιλία, συνίσταται
στο να αναγνωρίζεις στον άλλον άνθρωπο ένα δικαίωμα
πάνω σε αυτόν τον εγωισμό και έτσι να δικαιώνεσαι. Η
απολογία όπου το εγώ επιβεδαιώνεται και ταυτόχρονα
υποκύπτει μπροστά στο υπερβατικό, ανήκει στην ουσία
της ομιλίας. Η καλoσύνrι στην οποία -όπως θα δούμε πα
ρακάτω- καταλήγει rι ομιλία και όπου διεκδικεί μια σrι-δεν θα αποστερηθεί αυτή την απολογητική στιγΗ ρήξη της ολότητας δεν είναι διάβημα της σκέψης που

κατορθώνεται με μια απλή αντιδιαστολή όρων που αλλη
λοέλκονται ή τουλάχιστον συμπαρατάσσονται. Το κενό
που διαρρηγνύει την ολότητα δεν μπορεί να διατηρηθεί
απέναντι σε μια σκέψrι (που μοιραία είναι ολοποιητική
και συνοπτική) παρά μόνο αν η σκέψη βρίσκεται απέναν
τι σε ένα' Αλλο, που αντιστέκεται στην κατηγορία. Αντί
να απαρτίσει μαζί του, όπως με ένα αντικείμενο ένα όλον,
η σκέψη συνίσταται στο ομιλείν. Προτείνουμε να αποκλη
θεί θρησκεία ο δεσμός που συνάπτεται ανάμεσα στο Ίδιο
και το 'Αλλο χωρίς να συγκροτεί μιαν ολότητα.
Όταν λέμε όμως ότι το 'Αλλο μπορεί να παραμείνει
απολύτως' Αλλο, ότι εισέρχεται μόνο στη σχέση της ομι

λίας, είναι σα να λέμε ότι η ίδια η ιστορία- ταυτοποίηση
του Ίδιου -δε θα μπορούσε να αξιώσει την ολοποίηση
του Ίδιου και του 'Αλλου. Το αι-τολύτως 'Αλλο -την ετε

ρότητα του οποίου η φιλοσοφία της εμμένειας υπερ6αίνει
στο υποτιθέμενο κοινό πεδίο της ιστορίας- διατηρεί την
υπερδατικότητά του μέσα στους κόλ.,τους της ιστορίας.
Το Ίδιο ουσιαστικά είναι ταύτιση μέσα στο πολλαπλό, ή
ιστορία, ή σύστημα. Εκείνος που αρνείται το σύστημα δεν
είμαι εγώ, όπως πρέσβευε ο Κίρκεγκαρντυ, είναι ο 'Αλ
λος.
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3.

Η υπέρσαση δεv είvαι η αΡVΗτικότητα

Η κίνηση της υπέροασης διαφέρει από την αρνητικότη
τα με την οποία ο δυσαρεστημένος άνθρωπος, αρνείται
την κατάσταση στην οποία έχει Ορεθεί. Η αρνητικότητα
προαπαιτεί ένα εγκατεστημένο ον, εδραιωμένο σε έναν
τόπο όπου νι(ίιθει σπίτι του' είναι ένα οικονομικό γεγο
νός, με την ετυμολογική σημασία του επιθέτου* . Η εργα
σία μετασχηματίζει τον κόσμο, αλλά στηρίζεται στον κό
σμο τον οποίο μετασχηματίζει. Η εργασία στην οποία αν
τιστέκεται η ύλη, ωφελείται από την αντίσταση των υλι
κών. Η αντίσταση ορίσκεται ακόμα στο εσωτερικό του Ί
διου. Ο αρνητής και το αρνημένο τίθενται μαζί, συναπο
τελούν σύστημα, δηλαδή ολότητα. Ο γιατρός που έχασε
μια σταδιοδρομία μήχανικού, ο φτωχός που θα ήθελε να
είναι πλούσιος, ο ασθενής που υποφέρει, ο μελαγχολικός
που ανιά με το παραμικρό, αντιτάσσονται στην κατάστα
σή τους παρότι παραμένουν προσκολλημένοι στους ορί
ζοντές τους. Το «αλλιώς» και το «αλλού» που θέλουν,
εξαρτώνται ακόμα από το εδώ που αρνο{,νται. Ο απελπι
σμένος που θα ήθελε το μηδέν ή την αιώνια ζωή εκφέρει
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πατρίδας που φιλοξενεί και προστατεύει. Η μεταφυσική

δεν συμπίπτει με την αρνητικότητα.
Βέ6αια μπορούμε να επιχειρήσουμε να συναγάγουμε τη
μεταφυσική ετερότητα ξεκινώντας από οικεία όντα και
να αμφισοητήσουμε στο
τον ριζικό χαρακτήρα αυτής
της ετερότητας. 'Αραγε η μεταφυσική ετερότητα δεν κα
τορθώνεται με την υπερθετική διατύπωση των τελειοτή
των που η πελιδνή εικόνα της πληροί αυτόν εδώ τον κό
σμο; Όμως η άρνηση των ατελειών δεν αρκεί για να εν
νοήσουμε αυτή την ετερότητα. Για την ακρίΟεια, η τε
λειότητα υπερχειλίζει την διατύπωση, υπερ6αίνει την έν
νοια, καταδείχνει την α"τόσταση: η εξιδανίκευση που την
καθιστά δυνατή είναι ένα οριακό πέρασμα, δηλαδή μια
υπέρβαση, πέρασμα στο άλλο, στο απολύτως άλλο. Η

ιδέα του τέλειου είναι μια ιδέα του απείρου. Η τελειότητα
που δηλώνει αυτό το οριακό πέρασμα δεν μένει στο κοινό
πεδίο του vαι και του όχι όπου δρα η αρνητικότητα. Κι
αντίστροφα η ιδέα του άπειρου δείχνει ένα ύψος και μιαν

ευγέν~ια, μιαν υπερανά6αση. Το καρτεσιανό πρωτείο της

ιδέας του τέλειου απέναντι στην ιδέα του ατελούς διατη

έναντι του κόσμου μια συνολική άρνηση' αλλά ο θάνατος

ρεί έτσι όλη την αξία του. Η ιδέα του τέλειου και του

για τον υποψήφιο αυτόχειρα και για τον πιστό παραμένει
δραματικός. Ο θεός μας καλεί κοντά του πάντα πολύ νω

άπειρου δεν ανάγεται στην άρνηση του ατελούς. Η αρνη
τικότητα είναι ανίκανη για υπέρβαση. Η υπέρβαση δεί

ρίς. Θέλουμε τό εδώ-κάτω. Μέσα στη φρίκη του ριζικά

χνει μια σχέση με μια πραγματικότητα που απέχει απεί

άγνωστου όπου μας οδηγεί ο θάνατος, πιστοποιείται το

ρως από τη δική μου, χωρίς μολαταύτα αυτή η απόσιαση

όριο της αρνητικότητας!. Αυτός ο τρόπος άρνησης, πα

να καταστρέφει τη σχέση, και χωρίς η σχέση να κατα

ρότι 6ρίσκει καταφύγιο σε αυτό που αρνείται, χαράζει τις

στρέφει αυτη την απόσταση, όπως θα συνέ6αινε για τις
σχέσεις που συνάπτονται στο εσωτερικό του 'Ιδιοιι' χωρίς
αυτή η σχέση να αποβαίνει εγκατάσταση μέσα στο' Αλλο

6ασικές γραμμές του Ίδιου ή του Εγώ. Η ετερότητα ενός
αρνημένου κ()σμου δεν είναι εκείνη του Ξένου, αλλά της

και σύμφυση μαζί του, χωρίς η σχέση να 6λάπτει την ταυ
τότητα του Ίδιου, την αυτότητά του, χωρίς να επιβάλλει
στην απολογία, χωρίς να <Μτοβαίνει, αυτή η σχέση,

* οίκος, νόμος, σ.Τ.Μ.

1.

Βλ. τις παρατηρήσεις μας για το θάνατο και το μέλλον στο

"Le Temps et I'Autre" [Le choix, le monde, J'existence (Cahiers
du College phiIosophique), GrenobIe, Arthaud, 1947], σ. 166, που
συμφωνούν σε πολλά σημεία με τις όμορφες αναλύσεΙζ του
Μπλανσό στο

Critique,

Νο

66.

σσ.

988

κ.ε.

αποστασί.α και έκσταση.
Αποκαλέσαμε αυτή τη

μεταφυσική. Πάντως εί-

ναι πρόωρο και εν πάση περιπτώσει ανεπαρκές να τη χα
ρακτηρίσουμε θετική σε αντίθεση προς την αρνητικότητα.
Αν την χαρακτηρίζαμε θεολογική θα ήταν λάθος.
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πάρχει της αρνητικής ή καταφατικής προτάσεως, εγκαθι

δρύει μόνο τη γλώσσα όπου η πρώτη λέξη δεν είναι ούτε
το όχι ούτε το ναι. Η περιγραφή αυτής της σχέσης αποτε
λεί το θέμα αυτών των

4.

Η μεταφυσική προηγείται της οντολογίας

Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι η θεωρητική σχέση ήταν
το ευνοούμενο σχήμα της μεταφυσικής σχέσης. Η γνώση
ή η θεωρία σημαίνει αρχικά μια σχέση με το ον τέτοια,
που το γνωρίζον ον να επιτρέπει στο γνωριζόμενο να εκ
δηλωθεί, σεσόμενο την ετερότητά του, και χωρίς να του
το οιοδήποτε σημάδι με αυτή τη γνωστική σχέση.
φυσική επιθυμία θα ήταν η
ουσία της θεωρίας. Αλλά θεωρία σημαίνει επίσης κατα
νόηση -λόγος (Iogos) του είναι- δηλαδή έναν τρόπο προ
σέγγισης του γνωριζόμενου όντος όπου η ετερότητά του
σε σχέση με το γνωρίζον ον απαλείφεται. Η διαδικασία
της γνώσης συγχέεται σε αυτό το στάδιο με την ελευθερία
του όντος που γνωρίζει, μη συναντώντας.τίποτα που, άλ
λο σε σχέση με αυτό, θα μπορούσε να το περιορίσει. Αυ
τός ο τρόπος στέρησης του γνωριζόμενου όντος από την
ετερότητά του, δεν μπορεί να επιτελεστεί παρά μόνο αν
το θεωρήσουμε μέσα από ί:::ναν τρίτο όρο -όρο ουδέτερο
που δεν είναι ένα ον.

Σε αυτόν θα ερχόταν για να αποσσεστεί ο κλονισμός

της συνάντησης του Ίδιου με το Άλλο. Αυτός ο τρίτος
όρος μπορεί να εμφανιστεί σαν έννοια την οποία έχουμε
σκεφτεί. Το άτομο που υπάρχει, παραιτείται τότε μέσα
στο γενικό που έχει σκεφτεί. Ο τρίτος όρος μπορεί να
αποκληθεί αίσθηση μέσα στην οποία συγχέονται η αντι
κειμενική ποιότητα και η υποκειμενική εντύπωση. Μπο
ρεί να εκδηλωθεί ως το είναι που διαφέρει από το ον: εί
ναι που δεν είναι (δηλαδή δεν τίθεται ως ον) και εντού
τοις αντιστοιχεί στο έργο με το οποίο καταπιάνεται το ον

και συνάμα δεν είναι ένα τίποτα. Είναι που χωρίς να έχει
τη σωματικότητα του όντος, αποτελεί το φως μέσα στο
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οποίο τα όντα κατανοούνται. Στη θεωρία, ως κατανόηση
των όντων, ταιριάζει ο γενικός τίτλος της οντολογίας. Η
οντολογία που επαναφέρει το Άλλο στο Ίδιο, προάγει
την ελευθερία, η οποία είναι η ταυτοποίηση του Ίδιου
που δεν αφήνεται να αλλοτριωθεί από το 'Αλλο. Εδώ η
θεωρία παίρνει ένα δρόμο που παραιτείται από τη με
ταΨlJσική Επιθυμία, από το θαύμα της εξωτερικότητας,
με το οποίο
αυτή η Επιθυμία.
Αλλά η θεωρία, ως
σεσασμός της εξωτερικότητας, εξεικονίζει μιαν άλλη ου
σιώδη υφή της μεταφυσικής. Ο τρόπος της να κατανοεί
το είναι, η οντολογία της, χαρακτηρίζεται από την κριτι
κή μέριμνα. Ανακαλύπτει τον δογματισμό και την αφελή
αυθαιρεσία της αυθορμησίας της και θέτει υπό συζήτηση
την ελευθερία εξασκήσεως της οντολογίας. Γυρεύει τότε
να την ασκήσει έτσι ώστε να ανατρέχει κάθε στιγμή·στην
καταγωγή του αυθαίρετου δογματισμού αυτής της ελεύ
θερης άσκησης. Πράγμα που θα οδηγούσε σε ένα ιέναι
εις άπειρον, αν αυτή η αναδρομή έπρεπε να παραμείνει
μια οντολογική πορεία, μια άσκηση της ελευθερίας, μια
θεωρία. Εις τρόπον ώστε η κριτική της πρόθεση την οδη
γεί πέραν της θεωρίας και της οντολογίας: η κριτική δεν
ανάγει το 'Αλλο στο Ίδιο όπως η οντολογία!, αλλά θέτει

υπό συζήτηση την άσκηση του Ίδιου. Η εξέταση του Ί
διου -που δεν μπορεί να γίνει μέσα στην "Ύωιστική αυ
θορμησία του Ίδιου- γίνεται από το Άλλο. Αυτή την
αμφισ6ήτηση της αυθορμησίας μου από την παρουσία
του' Αλλου ανθρώπου την αποκαλούμε ηθική. Η ξενικό
τητα του 'Αλλου ανθρώπου -το γεγονός ότι δεν
να τον αναγάγω στο Εγώ μου- στις σκέψεις μου και στα
υπάρχοντά μου, επιτελείται για την ακρίσεια ως μια
αμφισοήτηση της αυθορμησίας μου, ως ηθική. Η μεταφυ
σική, η υπέρσαση, η φιλοξενία του Άλλου από το Ίδιο,
του Άλλου ανθρώπου από Εμένα, παράγεται συγκεκρι
μένα ως η αμφισοήτηση του Ίδιου από το 'Αλλο, δηλαδή
ως η ηθική που πραγματώνει την κριτική ουσία της γνώ
σης. Κι όπως η κριτική προηγείται του δογματισμού, η
της οντολογίας.
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Η δυτική φιλοσοφία κατά κανόνα ήταν μια οντολογία:
μια αναγωγή του 'Αλλου στο Ίδιο, με τη μεσολά6ηση
ενός μέσου και ουδέτερου όρου, που εξασφαλίζει την κα
τανόηση του είναι.

Αυτή η πρωτοκαθεδρία του Ίδιου ήταν το μάθημα που

έδωσε ο Σωκράτης. Να μην παίρνουμε τίποτα από τον
'Αλλο εκτός από εκείνο που είναι μέσα μας, σάμπως να
κατέχαμε ανέκαθεν ό,τι μας έρχεται απ' έξω. Να μη δε
χόμαστε τίποτα, ή να είμαστε ελεύθεροι. Η ελευθερία δεν
μοιάζει με την ιδιότροπη αυθορμησία του αυτεξούσιου.
Το έσχατο νόημά της πηγάζει από τη διάρκεια μέσα στο
Ίδιο που είναι Λόγος. Η γνώση είναι η εκδίπλωση αυτής
της ταυτότητας. Ότι ο Λόγος είναι εντέλει η εκδήλωση
μιας ελευθερίας, που εξουδετερώνει το άλλο και το περι
κλείει, δεν μπορεί να μας ξαφνιάσει, αφότου διατυπώθη
κε η σκέψη ότι ο κυρίαρχος Λόγος γνωρίζει μόνο τον εαυ
τό του, ότι τίποτε εξωτερικό δΙοΎ τον περιορίζει. Η εξου
δετέρωση του 'Αλλου, που γίνεται θέμα ή αντικείμενο
εμφανίζεται δηλαδή καθώς αποχτά ενάργεια- αποτελεί
για την ακρίδεια την αναγωγή του στον Ίδιο. Γνωρίζω
οντολογικά, σημαίνει ότι, μέσα στο ον που έχω μπροστά
μου, συλλαμδάνω εκείνο δια του οποίου δεν είναι τούτο
δα το ον, τούτο-δα το ξένο πράγμα, αλλά εκείνο δια του
οποίου κατά κάποιο τρόπο προδίνεται, δίνεται, αφήνεται
στον ορίζοντα όπου χάνεται και εμφανίζεται, δίνει λαδή,
γίνεται έννοια. Γνωρίζω πάει να πεί συλλαμ6άνω το όν
ξεκινώντας από το τίποτα ή επαναφέροντάς το στο τίπο
τα, αφαιρώ την ετερότητά του. Αυτό το αποτέλεσμα επι
τυγχάνεται ήδη με την πρώτη ακτίνα φωτός. Φωτίζω, ση
μαίνει αφαιρώ από το ον την αντίστασή του, γιατί το φως
διανοίγει έναν ορίζοντα και κενώνει το χώρο -δηλαδή
δίνει το ον ξεκινώντας από το μηδέν. Η μεσίτευση (χαρα
κτηριστικό γνώρισμα της δυτικής φιλοσοφίας) έχει νόημα
μόνο αν δεν περιορίζεται στο να μειώνει τις αποστάσεις.
Διότι, μεταξύ των σημείων μεσολάβησης τα διαστήμα
τα δεν θα παραμένουν αδιάβατα; -και αυτό απ' άπειρον.
Θα πρέπει σε κάποιο σημείο να συμ6εί μια μεγάλη «προ-
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δοσία» για να παραδοθεί έναν εξωτερικό και ξένο ον στις

μεσολα6ήσεις. Για τα πράγματα μια παράδοση επιτελεί
ται με την εννοιοποίησή τους. Για τον άνθρωπο μπορεί

να επιτευχθεί μέσω του τρόμου που θέτει έναν ελεύθερο
άνθρωπο κάτω από την κυριαρχία ενός άλλου. Για τα
πράγματα, το έργο της οντολογίας συνίσταται στη σύλλη
ψη του καθ' έκαστον (του μόνου που υπάρχει) όχι στην
ατομικότητά του, αλλά στην γενικότητά του (που μόνο γι'
αυτήν υπάρχει επιστήμη). Η σχέση με το Άλλο επιτελεί
ται μέσω ενός τρίτου όρου τον οποίο 6ρίσκω μέσα μου.
Το ιδεώδες της σωκρατικής αλήθειας εδράζεται λοιπόν
στην ουσιά)δη επάρκεια του Ίδιου, στην ταυτοποίηση της

αυτότητάς του, στον εγωισμό του. Η φιλοσοφία είναι μια.
εγωλογία.
Ο ιδεαλισμός του Μπέρκλεϋ που εκλαμ6άνεται ως μια
φιλοσοφία της αμεσότητας, απαντάει κι αυτός στο οντο

λογικό πρό6λημα. Ο Μπέρκλεϋ εύρισκε στις ιδιότητες
των αντικειμένων τη λαβή που πρόσφεραν στο εγώ: ανα
γνωρίζοντας στις ιδιότητες που απομάκρυναν πιο πολύ
τα πράγματα από μας τη 6ιωμένη ουσία τους, διέτρεχε
την απόσταση που χωρίζει το υποκείμενο από το αντικεί
μενο. Η σύμπτωση του 6ιώματος με τον εαυτό του αποκα
λυπτόταν ως σύμπτωση της σκέψης με το ον. Το έργο τη~
κατανόησης εδραζόταν σε αυτή την σύμπτωση. Και ο
Μπέρκλεϋ με τη σειρά του ξαναβυθίζει όλες τις αισθητές
ιδιότητες μέσα στο 6ίωμα των εξωτερικών ερεθισιιιών.
Η φαινομενολογική μεσίτευση διαλέγει έναν άλλο δρό
μο όπου ο «οντολογικός ιμπεριαλισμός» είναι ακόμα πιο
φανερός. Το medium της αλήθειας είναι το είναι του όν
τος. Η αλήθεια που αφορά το ον προαπαιτεί την διάνοιξη
του είναι. Λέγοντας ότι η αλήθεια του όντος συναρτάται
με τη διάνοιξη του είναι, μοιάζει σα να λέμε, εν πάση πε
ριπτώσει, ότι η κατανόησή του δεν εξαρτάται από τη σύμ
πτωσή μας μαζί του, αλλά από το ασύμπτωτό μας. Το ον

γίνεται κατανοητό στο 6αθμό που η σκέψη το υπερβαίνει,
για να το καταμετρήσει στον ορίζοντα όπου εμφανίζεται.
Σύνολη η φαινομενολογία, από τον Χούσερλ και δώθε,
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είναι η προαγωγή της ιδέας του ορίζοντα που, για τη φαι
νομενολογία, παίζει έναν ρόλο ισοδύναμο με εκείνον που
παίζει η έννοια στον κλασικό ιδεαλισμό' το ον φανερώ
νεται πάνω σε ένα βάθος πεδίου που το ξεπερνάει, όπως
για το καθ' έκαστον συμβαίνει το ίδιο με την έννοια. Αλ
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που το ον δίνεται με την παρέμβαση του απρόσωπου εί
ναι) περιέχει το έσχατο νόημα της ελευθερίας. Θα εναν

ακτινοβολίας. Προσεγγίζω το ον ξεκινώντας από το εί

τιωνόταν στη δικαιοσύνη που συνεπάγεται υποχρεώσεις
απέναντι σε ένα ον που αρνείται να δοθεί, απέναντι στον
'Αλλον άνθρωπο που, υπ' αυτή την έννοια, θα ήταν κατε
ξοχήν ον. Η χαϊντbΎγεριανή οντολογία υποτάσσοντας
κάθε σχέση με το ον στη σχέση με το είναι - επιβεβαιώνει
το πρωτείο της ελευθερίας απέναντι στην ηθική. Βέβαια
η ελευθερία που ενεργοποιείται από την ουσία της αλή
θειας δεν αποτελεί, κατά τον Χάϊντεγγερ, μιαν αρχή αυ
τεξουσίου. Η ελευθερία προβάλλει μέσω μιας υπακοής
στο είναι: δεν κατέχει ο άνθρωπος την ελευθt;ρία, αλλά η

ναι, σημαίνει ότι το αφήνω να είναι και συνάμα ότι το
κατανοώ. Δια του κενού και του μηδενός του υπάρχειν

ελευθερία τον άνθρωπο. Αλλά η διαλεκτικη που συμφι
λιώνει κατ' αυτό τον τρόπο την ελευθερία και την υπα

-που είναι φως και φωσφορισμός- ο Λόγος κυριεύει το

κοή, μέσα στην έννοια της αλήθειας, προϋποθέτει την
πρωτοκαθεδρία του Ίδιου, μέσα στο οποίο εκδιπλώνεται

λά εκείνο που διέπει το ασύμπτωτο του όντος και της
σκέψης -το είναι του όντος που εγγυάται την ανεξαρτη
σία και την αποξένωση

(extranCite)

του όντος- αποτελεί

έναν φωσφορισμό, μια φαεινότητα, μια γενναιόδωρη αν
θοφορία. Το υπάρχειν του υπάρχοντος μεταστρέφεται σε
σαφήνεια, η ανεξαρτησία του είναι μια παράδοση δια της

υπάρχον. Με αφετηρία το είναι, με αφετηρία τον φωτεινό
ορίζοντα όπου το ον έχει μια σιλουέτα, αλλά έχει απωλέ
σει την όψη του, είναι κλήση που απευθύνεται στην νόη
ση. Πιθανώς το Sein und Zeit μόνο μια θέση υποστήριξε:
το ον παραμένει αδιαχώριστο από την κατανόηση του εί
ναι (που εκτυλίσσεται ως χρόνος), το είναι συνιστά

επίκληση της υποκειμενικότητας.

Τό πρωτείο της "αϊντεγγεριανής οντολογίας] δεν δίνε
ται στην κοινοτυπία: «για να γνωρίσουμε το ΟΥ, πρέπει
να έχουμε κατανοήσει το είναι του όντος». Υποστηρίζον
τας την προτεραιότητα του είναι σε σχέση με το ΟΥ, είναι
σα να αποφαινόμαστε ήδη για την ουσία της φιλοσοφίας,
είναι σα να υποτάσσουμε τη σχέση με κάποιον που είναι
ένα ον (ηθική σχέση) σε μια σχέση με το είναι του όντος

που, απρόσωπο, επιτρέπει τη σύλληψη, την κυριάρχηση
του όντος (σε μια γνωστική σχέση), υποτάσσει τη δικαιο
σύνη στην ελευθερία. Αν η ελευθερία παρασημαίνει τον
τρόπο να παραμένεις Ίδιος μέσα στο Άλλο, η γνώση (ό-

1,

Βλ, το άρθρο μου στη

Ιανουάριος

Revue dc Metaphysique et dc Morale.
1951: «L' ontologie est -elle fondamentale'?»,

όλη η δυτική φιλοσοφία και μέσω του οποίου ορίζεται.
Η σχέση με το είναι που διαδραματίζεται ως οντολογία
συνίσταται στην εξουδετέρωση του όντος με σκοπό την
κατανόηση ή τη σύλληψή του. Συνεπώς δεν είναι μια σχέ
ση με το άλλο, αλλά η αναγωγή του Άλλου στο Ίδιο. Αυ
τός είναι ο ορισμός της ελευθερίας: να εμμένεις απέναντι
στο άλλο και παρά τη σχέση με το άλλο, να εξασφαλίζεις
την αυτάρκεια ενός εγώ. Η θεματοποίηση και η εννοιο

λόγηση, που άλλωστε είναι αχώριστες, δεν κλείνουν ει
ρήνη με το 'Αλλο, συνεπάγονται εξάλειψη ή κατοχή του
'Αλλου. Η κατοχή πράγματι επιδεοαιώνει το' Αλλο, αυτό
όμως συμβαίνει μέσα στους κόλπους μιας άρνησης της
ανεξαρτησίας του. «Εγώ νοώ» ισοδυναμεί με «εγώ μπο
ρώ» - δηλαδή μπορώ να ιδιοποιηθώ αυτό που υπάρχει,
να εκμεταλλευτώ την πραγματικότητα. Η οντολογία ως
πρώτη φιλοσοφία είναι μια φιλοσοφία της δύναμης. Κα
ταλήγει στο κράτος και στη μη-βία της ολότητας, χωρίς
να θωρακίζεται απέναντι στη βία μέσω της οποίας ζει αυ
τή η μη-οία και η οποία εμφανίζεται στην τυραννία του
Κράτους. Η αλήθεια, ενώ θα έπρεπε να συμφιλιώνει τα
πρόσωπα, εδώ υπάρχει ανωνύμως. Η καθολικότητα πα-
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λη δύναμη, στην ιμπεριαλιστική κυριαρχία, στην τυραν

εξανδραποδισμό.

νία. Τυραννία που δεν είναι η άνευ όρων εξάπλωση της

Ο εγωισμός της οντολογίας παραμένει ακόμα κι όταν,
καταγγέλλοντας τη σωκρατική φιλοσοφία ως επιλήσμονα
αναφορικά με το είναι και ως ήδη εν πορεία προς την έν
νοια του «υποκειμένου» και της τεχνικής δύναμης, ο

γη, στη λατρεία που οι υπόδουλοι μπορεί να τρέφουν για

Χαϊντεγγερ ορίσκει στους προσωκρατικούς τη σκέψη ως
υπακοή στην αλήθεια του είναι. Υπακοή που θα εκπλη
ρωνόταν ως ύπαρξη του οικοδόμου και του καλλιεργητή,
επιτελώντας έτσι την ενοποίηση του τόπου που είναι
φορέας του χώρου. Συγκεντρώνοντας την παρουσία πά
νω στη γη και κάτω από το ουράνιο στερέωμα, την προσ
δοκία των θεών και τη συντροφικότητα των θνητών, πα
ρόντες καθώς είναι μπροστά στα πράγματα, πράγμα που
ισοδυναμεί με την οικοδόμηση και την καλλιέργεια, ο
Χάϊντεγγερ, όπως σύνολη η δυτική ιστορία, εκλαμοάνει
τη σχέση με τον άλλο άνθρωπο ως διαδραματιζόμενη μέ
σα στο πεπρωμένο των μη νομαδικών λαών που κατέχουν
τη γη και οικοδομούν. Η κατοχή είναι η κατεξοχήν μορφή
με την οποία το 'Αλλο γίνεται το Ίδιο καθώς γίνεται δικό
μου. Καταγγέλοντας την κυριαρχία των τεχνικών δυνά
μεων του ανθρώπου, ο Χάϊντεγγερ εκθειάζει τις προ-τε
χνικές δυνάμεις της κατοχής. Οι αναλύσεις του δεν ξεκι
νάν οέοαια από το πράγμα-αντικείμενο, αλλά φέρουν τη
σφραγίδα των μεγάλων τοπίων στα οποία παραπέμπουν
τα πράγματα. Η οντολογία αποοαίνει οντολογία της
φύσης, απρόσωπης γονιμότητας, γενναιόδωρης τροφού
χωρίς πρόσωπο, μήτρα των επιμέρους όντων, αστείρευ
της ύλης των πραγμάτων.
Φιλοσοφία της δύναμης, η οντολογία, ως πρώτη φιλο
σοφία που δεν θέτει υπό συζήτηση το Ίδιο, είναι μια
φιλοσοφία της αδικίας. Η Χαϊντεγγεριανή οντολογία που
υποτάσσει τη σχέση με τον 'Αλλο άνθρωπο στη σχέση με
το είναι εν γένει -ακόμη κι αν αντιτάσσεται στο πάθος
της τεχνι~ής, το οποίο προκύπτει από τη λήθη του είναι
που καλύπτεται από το ον- παραμένει μέσα στην πειθή
νια στάση της ανωνυμίας- και μοιραία οδηγεί σε μιαν άλ-

τεχνικής σε ανθρώπους υπερ-αλλοτριωμένους. Ανατρέχει
σε παγανιστικές «ψυχικές καταστάσεΙς», στο ρίζωμα στη
τους αφέντες τους. Το είναι πριν από το ον, η οντολογία
πριν από τη μεταφυσική -είναι η ελευθερία (της θεωρίας

έστω) πριν από τη δικαιοσύνη. Είναι μια κίνηση μέσα στο
Ίδιο πριν από την υποχρέωση απέναντι στο Άλλο.
Πρέπει να αντιστρέψουμε τους όρους. Για τη φιλο

σοφική παράδοση, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ίδιο και
το 'Αλλο διευθετούνται με τη θεωρία όπου το 'Αλλο ανά
γεται στο Ίδιο, ή, συγκεκριμένα, με τη συλλογικότητα
του Κράτους όπου κάτω από την ανώνυμη εξουσία, έστω

κι αν είναι νοητή, το Εγώ ξαναορίσκει τον πόλεμο μέσα
στην τυραννική καταπίεση που υφίσταται εκ μέρους της
ολότητας. Η ηθική όπου το Ίδιο λαοαίνει υπόψη του τον
μη αναγώγιμο' Αλλο άνθρωπο, θα ήταν ηθική της γνώ

μης. Η προσπάθεια που κάνει αυτό το οιολίο είναι να αν
τιληφθεί μέσα στην ομιλία μια μη αλλεργική σχέση με την
ετερότητα, να αΎτιληφθεί μέσα της την Επιθυμία -όπου
η εξουσία, εξ ορισμού θανατηφόρα για το Άλλο, απο
οαίνει, απέναντι στο' Αλλο και «αψηφώντας κάθε ορθο
φροσύνη», αδυνατότητα για φόνο, υπόληψη του' Αλλου
ή δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα η προσπάθειά μας αποσκο

πεί να.διατηρήσει μέσα στην ανώνυμη συλλογικότητα την
κοινωνία του Εγώ με τον 'Αλλο άνθρωπο -γλώσσα και
καλοσύνη. Αυτή η σχέση δεν είναι προ-φιλοσοφική, γιατί

δεν οιάζει το εγώ, δεν του επιοάλλεται οάναυσα έξωθεν,
παρά τη θέλησή του ή εν αγνοία του σα μια γνώμη' ακρι

οέστερα, του έχει επιοληθεί πέρα από κάθε οία, με μια
οία που το θέτει εξολοκλήρου υπό αμφισΟήτηση. Η ηθική
σχέση, αντιτασσόμενη στην πρώτη φιλοσοφία η οποία
ταυτίζει την ελευθερία και την εξουσία, δεν αντιστρα

τεύεται την αλήθεια, οδεύει προς το είναι μέσα στην από
λυτη εξωτερικότητά του και αποπερατώνει την πρόθεση
που εμψυχώνει την πορεία προς την αλήθεια.
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Η σχέση με ένα ον απείρως απόμακρο -δηλαδή που

με την πνευματική σχέση, όπου τα όντα παραμένουν στη

υπερχειλίζει την ιδέα του- είναι τέτοια ώστε ήδη επικα

θέση τους, αλλά επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο Σωκράτης,

λούμαστε την οντική του αυθεντία μέσα σε κάθε ερώτηση

καταδικάζοντας την αυτοκτονία στην αρχή του Φαίδωνα,

που μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας για τη σημασία
του είναι του. Δεν αναρωτιόμαστε γι' αυτό, ρωτάμε το
ίδιο. Και πάντοτε αντιστέκεται. Αν η οντολογία -κατα

αρνείται την ψευδή πνευματοκρατία της άνευ όρων και

νόηση, περίπτυξη του είναι- παραμένει ανέφικτη, αιτία
δεν είναι το γεγονός ότι κάθε ορισμός του είναι προαπαι

τεί ήδη τη γνώση του είναι, όπως είχε πει ο Πασκάλ τον
οποίο ο Χάϊντεγγερ ανασκευάζει στις πρώτες σελίδες του
Sein und Zeit· η αιτία 6ρίσκεται στο γεγονός ότι η κατα

άμεσης ένωσης με το θείο, την οποία χαρακτηρίζει λιπο

ταξία. Διακηρύσσει ότι είναι αναπόδραστη ή δύσκολη
πορεία της γνώσης που ξεκινάει από εδώ-κάτω. Το ον
που γνωρίζει παραμένει χωρισμένο από το ον που γνωρί
ζεται. Η αμφιλογία της πρώτης προφάνειας του Καρτέ
σιου που αποκαλύπτει διαδοχικά το εγώ και τον θεό χω
ρίς να τα συνγχέει, αποκαλύπτοντάς τα σαν δύο ξέχωρες

νόηση του είναι εν γένει δεν μπορεί να κυριαρχήσει πάνω
στη σχέση με τον' Αλλο άνθρωπο. Η τελευταία κυ6ερνάει
την πρώτη. Δεν μπορώ να αποσπαστώ από την κοινωνία
με τον Άλλο άνθρωπο, ακόμα κι αν εξετάζω το είναι του

στιγμές της προφάνειας που αλληλοϋποστηρίζονται, χα

όντος που συνιστά. Η κατανόηση του είναι, λέγεται ήδη

κή και αναγκαία, παράγεται μέσα στο ίδιο το είναι. Γι'

ρακτηρίζει ακρι6ώς το νόημα του χωρισμού. Έτσι ο χω
ρισμός του Εγώ αποδεικνύεται ως μη-τυχαίος, μη-προ

σωρινός. Η απόσταση ανάμεσα στο εγώ και στο θεό, ριζι

στο ον που επανεμφανίζεται πίσω από το θέμα στο οποίο

αυτό η φιλοσοφική υπέρ6αση διαφέρει από την υπέρ6αση

προσφέρεται. Αυτό το «λέω στους' Αλλους» -αυτή η σχέ

των θρησκειών -με την κοινή θαυματουργική και εν γένει

ση με τον 'Αλλο άνθρωπο ως συνομιλητή, αυτή η σχέση

6ιωμένη σημασία του όρου- από την υπέρ6αση που είναι

με ένα ον- προηγείται κάθε οντολογίας. Αποτελεί την

ήδη (ή επιπλέον) μετοχή, 6υθισμένη μέσα στο ον προς το

έσχατη σχέση μέσα στο είναι. Η οντολογία προϋποθέτει

οποίο 6αίνει, που, σάμπως για να το 6ιάσει, κρατάει μέ

τη μεταφυσική.

σα στα αθέατα δίχτυα του το υπερ6αίνον ον.
Αυτή η σχέση του Ίδιου με το 'Αλλο, όπου η υπερ6α

5.

Η υπέρ6αση ως ιδέα του απείρου

τικότητα της σχέσης δεν διαρρηγνύει τους δεσμούς που
υπονοεί μια σχέση, αλλά και αυτοί οι δεσμοί δεν συνενώ

Το θεωρητικό σχήμα όπου η μεταφυσική εύρισκε τον

νουν σε ένα Όλο το Ίδιο και το 'Αλλο, έχει όντως το πά

εαυτό της, ήταν εκείνο που την διέκρινε από κάθε εκστα

γιο χαρακτήρα της κατάστασης που περιγράφει ο Καρτέ

τική συμπεριφορά. Η θεωρία αποκλείει την εμφύτευση

σιος όπου το «εγώ νοώ» διατηρεί με το 'Απειρο, που δεν

του γνωρίζοντος όντος μέσα στο γνωριζόμενο ον, την εί

μπορεί με κανέναν τρόπο να το περιαδράξει και από το

σοδο στο Επέκεινα μέσω της έκστασης. Παραμένει γνώ

οποίο είναι χωρισμένο, μια σχέση που αποκαλείται «ιδέα

ση, σχέση. Βέ6αια η παράσταση δε συνιστά την πρωταρ
για την ακρί6εια ως η δυνατότητα να θυμάσαι τον χωρι

του απείρου». Βέ6αια σύμφωνα με τον Καρτέσιο τα
πράγματα και επίσης οι μαθηματικές και ηθικές έννοιες
είναι παρούσες σε μας μέσω των ιδεών τους και διακρί

σμό του Εγώ. Το ακατάλυτο επίτευγμα της «θαυμαστής

νονται από αυτές. Αλλά η ιδέα του απείρου έχει το εξής

χική σχέση με το είναι. Εντούτοις είναι προνομιούχος·

ελληνικής φυλής» και η ίδια η καθίδρυση της φιλοσοφίας

εξαιρετικό: το

6ρίσκεται στο ότι αντικατέστησε τη μαγική επικοινωνία

τα πράγματα δεν αποκλείεται η πλήρης σύμπτωση της

των ειδών και τη σύγχυση των ξεχωριστών κατηγοριών

«αντικειμενικής» και «τυπικής» τους πραγματικότητας

ideatum

της ξεπερνά την ιδέα του, ενώ για

~

r
\
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όλες τις ιδέες εκτός του Απείρου θα μΠΟΡΟ'Jσαμε εν ανάγ
κη να τις εξηγήσουμε από μόνοι μας. Χωρίς να αποφασί
σουμε τίποτα προς το παρόν για την αληθινή σημασία της
παρουσίας των ιδεών των πραγμάτων μέσα μας, χωρίς να
προσχωρήσουμε στην καρτεσιανή επιχειρηματολογία που
αποδεικν1,ει τη χωριστή ύπαρξη του Απείρου με
ρατότητα του όντος που έχει μιαν ιδέα για το
δεν έχει και μεγάλη σημασία να αποδεΙξουμε μιαν
κατάσταση προγενέστερη
και απο τα προ6λήματα της ύπαρξης),

το σημαντικο είναι να υπογραμμίσουμε ότι η υπέρ6αση
του Απείρου σε σχέση με το εγώ, που είναι χωρισμένο
από το

' Απειρο

και το σκέφτεται, καταμετρά θα λέγαμε

την ίδια του την απειρότητα. Η απόσταση που χωρίζει το
ideatum από την ιδέα, εδιiJ συνιστά το καθαυτό περιεχό
μενο του ideatum. Το άπειρο είναι το ιδιάζον χαρακτηρι
στικό ενός υπερ6ατικού όντος ως υπερ6ατικού, το άπειρο
είναι το απολύτως άλλο. Το υπερ6ατικό είναι το μόνο

ideatum

για το οποίο μέσα μας μπορεί να υπάρχει μόνο

μια ιδέα' απέχει απείρως από την ιδέα του -δηλαδή είναι
εξωτερικό- γιατί είναι άπειρο.

Συνεπώς σκέπτομαι το άπειρο, το υπερβατικό, το Ξένο
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ψης, δε 6ρίσκουμε μόνο στη θεωρία του Αριστοτέλη για
τον ποιητικό νου, αλλά πολύ συχνά στον Πλάτωνα. Ενάν
που προέρχεται από εκείνον που «σω
αξία της μανίας που έρχεται
εδώ ένα νόημα άλογο. Δεν είναι παρά μια
θείας εξαλλαγής τών ειωθότων νομίμων ΥΙ

Υνομένψ, 3. Το τέταρτο είδος της ι.ιανίας, είναι ο ίδιος ο
Λόγος που αίρεται ώς τις ιδέες, ως σκέψη με την ύψιστη
σημασία. Η κατοχή από ένα Θεό -ο ενθουσιασι.ιός- δεν
είναι άλογη, αλλά το τέλος της μοναχικής (που αργότερα
θα' ονομάσουμε «οικονομική») ή εσωτερικής σκέψης, η
αφετηρία μιας αληθινής εμπειρίας του νέου και του
νοούι.ιενου -που είναι ήδη Επιθυμία.
Η καρτεσιανή έννοια για την ιδέα του Απείρου υποδη
λώνει μια σχέση με ένα ον, που διατηρεί την ολική εξωτε
ρικότητά του απέναντι σε κείνον που το σκέπτεται. Υπο
δηλώνει την επαφή με το ανέπαφο, επαφή που δεν θέτει
σε κίνδυνο την ακεραιότητα εκείνου που έχει αγγιχτεί.
Υποστηρίζοντας την παρουσία της ιδέας του απείοου
σα μας, θεωρούμε καθαρά
τίφαση που θα συγκάλυπτε η ιόεα της Ilf.ταωυσικη

δε σημαίνει σκέφτομαι ένα αντικείμενο. Αλλά όταν σκέ
πτομαι εκείνο που δεν έχει τα γνωρίσματα του αντικειμέ
νου στην πραγματικότητα κάνω κάτι περισσότερο ή κάτι
καλύτερο από το σκέπτεσθαι. Η απόσταση της υπέρ6ασης

την οποίαν επικαλείται ο Πλάτων στον
η σχέση με το Απόλυτο θα καθιστούσε το Απόλυτο σχετι
εξωτερικότητα του εξωτερικού όντος, δε
με την εκδήλωσή του' «εξαιρείται»

δΙΎ ισοδυναμεί με εκείνη που χωρίζει, σε όλες τις παρα
στάσεις μας, το νοητικό ενέργημα από το αντικείμενό

από τη σχέση όπου παρουσιάζεται. Αλλά η άπειρη από

του, αφού η απόσταση στην οποία παραμένει το αντικεί

ιδέα του απείρου, την περίπλοκη υφή της ανόμοιας σχέ
σης που υποδηλώνει αυτή η ιδέα, πρέπει να περιγραφεί.
Δεν αρκεί να την αντιδιαστείλουμε τυπικά από την εξαν

μενο δεν αποκλείει -και στην πραγματικότητα συνεπάγε
ται- την κατοχή του αντικειμένου, καθιστά δηλαδή εκ
κρεμές το είναι του. Η «αναφορικότητω> της υπέρδασης
είναι μοναδική στο είδος της. Η διαφορά ανάμεσα στην

αντικειμενικότητα και στην υπέρ Όαση θα χρησιμεύσει ως
γενική ένδειξη σε όλες τις αναλύσεις του παρι:ίντος έργου.
Τεκμήριο αυτής της παρουσίας στην σκέψη μιας ιδέας
που το

ideatum

της υπερχειλίζει την ικανότητα της σκέ-

σταση του Ξένου, παρά την εγγύτητα που κατορθ(l}νει η

τικειμενίκευση.

1.
2.
3.
4.

Φαίδρος

244a
249a
Φαίδρος 265a
Παρμενίδης. 133b-135c· 141e-142b
Φαίδρος
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ρικαλύμματα και τις γενικότητες του είναι, για να εκθέσει

εκφράσουν την αποτυπικοποίηση ή τη συγκεκριμενικο-

μέσα στη «μορφή» του την ολότητα του «περιεχομένου»

1tΟΙηση αυτής της έννοιας, που φαινoμεYtxι'ι:είναι ολότε
λα κενή, δηλαδή της ιδέας του απείρου. Το άπειρο μέσα

του, για να εξαλείψει εντέλει τη διάκριση μορφής και πε
ριεχομένου (πράγμα που δεν κατορθώνεται με μιαν οια

στο περατό, το πλέον μέσα στο έλαττον, που επιτελείται

δήποτε τροποποίηση της γνώσης που θεματοποιεί, αλλά
ακρι6ώς με τη μεταστροφή της «θεματοποίησης» σε ομι
λία. Η προϋπόθεση της αλήθειας και του θεωρητικού λά

με την ιδέα του Απείρου παράγεται ως Επιθυμία. Όχι
ως μια Επιθυμία που κατευνάζεται με την κατοχή του
Επιθυμητού, αλλά ως μια Επιθυμία του Απείρου που το

επιθυμητό την υποδαυλίζει αντί να την ικανοποιεί. Επι
θυμία χωρίς καμίαν ιδιοτέλεια -καλοσύνη. Αλλά η επιθυκαι η καλοσύνη προϋποθέτουν συγκεκριμένα μια
σχέση όπου το Επιθυμητό ανακόπτει την «aρνητικότητα»

του Εγώ που ασκείται μέσ« 01:0 Ίδιο, στην εξουσία, στην
απόκτηcn'j. Αυτό πCl.ράΥεται 6ετικά σαν xa'lOxή ενός κό
σμου, τον on:οίο μπορώ ν« δωρίσω στον 'Αλλον άνθρι.

πο, δηλαδή σαν μια πα,oυΘW. απέν~τι σε ίΥα ~όσωπo,
ο π(Κ)σανατολισμός μου προς τον 'Α)..λον άνθ{Jωπo δεν
μπορεί να χάσει την απληστία του ολέμματος, παρά μόνο
μετα6αλλόμενος σε γενναιοδωρία, ανίκανος να σιμώσει
τον άλλον με άδεια χέρuι.. Aυflι η σχέση υπεράνω των
πραγμάτων ποο εφεξής ενδέχεται vα είναι *,ινά, ~λαδή
επιδεκτικά εκφράσεως -είναι η σχέση της ομιλίας. Ο
τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το •Αλλο, ξεπερνών

τας την ιδέα του Άλλου μέσα μου, αποκαλείται πρόσω
πο. Αυτός ο τρόπος δε σημαίνει ότι εμφανίζεται σαν θέμα
στα μάτια μου, ότι εκτίθεται σαν ένα σύνολο ιδιοτήτων
που αποτελούν μιαν εικόνα. Το πρόσωπο του' Αλλου αν
θρώπου καταοτρέφει κάθε στιγμή και υπερχειλίζει τη"
πλαστική εικόνα που μου δείχνει, την ιδέα που είναι \Πα
μέτρα μου και στα μέτρα του ideatum του, -δηλαδή ίην
σύμμετρη ιδέα. Δεν εκδηλώνεται με αυτές τις ιδιόιητες.
αλλά καθ' αυτό. * Εκφράζεται. Στους αντίποδες της σύγ
χρονης οντολογίας, το πρόσωπο προσκομίζει μιαν έννοια
αλήθειας που δεν είναι η εκκάλυψη ενός απρόσωπου Ο\!
δέτερου, αλλά μια έκφραση: Το ον διαπερνάει όλα τα πε-

•

ελληνικά στο κείμενο.

θους είναι η λαλιά του' Αλλου -ή έκφρασή του- που ήδη
κάθε ψέμα την προϋποθέτει. Αλλά το πρώτο περιεχόμενο

της έκφρασης είναι αυτή τούτη η έκφραση. Πλησιάζοντας

Ι

τον' Αλλο άνθρωπο με την ομιλία, δεξιώνεσαι την έκφρασή του η οποία ανά πάσα στιγμή υπερχειλίζει την ιδέα
που μια σκέψη έχει γι' αυτή. Συνεχώς δέχομαι κάτι από
τον 'Αλλο άνθρωπο επέκεινα της ικανότητας του Εγώ'
πράγμα που σημαίνει ακριβώς ότι έχω την ιδέα του απεί
ρου. Αλλά επίσης ότι έχω διδαχτεί. Η σχέση με τον 'Αλλο

άνθρωπο ή η ομιλία, είναι μια μη-αλλεργική σχέση, μια
σχέση ηθική, αλλά αυτή η δεξιωμένη ομιλία είναι μια διδαχή. Αλλά η διδασκαλία δεν ισοδυναμεί με τη μαιευτική. Καταφθάνει έξωθεν και μου προσκομίζει περισσότερα από όσα έχω. Μέσα στην α-6ίαστη μεταβατικότητα
της διδαχής παράγεται για την ακρίβεια η επιφάνεια του
προσώπου. Η αριστοτελική ανάλυση του νού, που ανα
καλύπτει τον ποιητικό νου «θύραθεν εισιόντα», και ο
οποίος συνιστά μολαταύτα, χωρίς να τον διακυοεύει, την
ύψιστη δραστηριότητα του Λόγου, υποκαθιστά ήδη τη
μαιευτική με μια μετα6ατική πράξη του δασκάλου, γιατί
ο Λόγος, χωρίς να παραιτείται είναι σε θέση να δεχτεί.
,Τέλος, καθώς το άπειρο υπερχειλίζει την ιδέα του
απείρου, θέτει υπό αμφισβήτηση την μέσα μας αυθόρμητη
ελευθερία. Την κυβερνάει, την κρίνει και την οδηγεί στην
αλήθεια της. Η ανάλυση της ιδέας του Απείρου στην
οποία φτάνει κανείς ξεκινώντας από ένα Εγώ, θα αποπε
ρατωθεί με το ξεπέρασμα του υποκειμενικού.
Η έννοια του προσώπου, στην οποία θα καταφεύγουμε
σε όλο το μάκρος αυτού του βιβλίου, ανοίγει άλλες προο
πτικές: μας οδηγεί σε μιαν έννοια με νόημα προτερόχρονο

..
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από την

Sinngebung

και συνεπώς ανεξάρτητο από την

πρωτ060υλία και την εξουσία μας. Σημαίνει τη φιλοσοφι
κή προτεραιότητα του όντος απέναντι στο είναι, μιαν

εξωτερικότητα που δεν αναφέρεται στην εξουσία ούτε

στην κατοχή, μιαν εξωτερικότητα που δεν ανάγεται,
όπως στον Πλάτωνα, στην εσωτερικότητα της ανάμνησης;

και η οποία, μολαταύτα, διασώζει το εγώ που την δεξιώ
νεται. Τέλος επιτρέπει την περιγραφή της έννοιας του
άμεσου. Η φιλοσοφία της αμεσότητας δεν πραγματώνεται
μέσα στον ιδεαλισμό του Μπέρκλεϋ, ούτε στην νεότερη
οντολογία. Λέγοντας ότι το όν δεν αποκαλύπτεται παρά
μόνο μέσα στη διάνοιξη του είναι, ουσιαστικά λέμε ότι
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αδικία, δηλαδή άγνοια του' Αλλου ανθρώπου. Η ιστο
ρία, ως σχέση μεταξύ ανθρώπων, αγνοεί μια τοποθέτηση
του Εγώ απέναντι στο' Αλλο τέτοια που το .Αλλο να πα
ραμένει υπερ6ατικό σε σχέση με μένα. Αν από μόνος μου
δεν είμαι έξωτερικός προς την ιστορία, 6ρίσκω στον' Αλ

λο άνθρωπο ένα σημείο αναφοράς απόλυτο σε σχέση με
την ιστορία' όχι συγχωνευόμενος με τον άλλο άνθρωπο
αλλά μιλώντας μαζί του. Η ιστορία διαπλάθεται από τις
ιστορικές ρήξεις όπου κάθε φορά μια κρίση εκφέρεται γι'
αυτή. Όταν ο άνθρωπος πλησιάζει αληθινά τον Άλλο
άνθρωπο, τότε αποσπάται από την ιστορία.

δεν έχουμε ποτέ άμεση σχέση με το ον ως ον. Το άμεσο
είναι η επερώτηση και, αν μπορεί να ειπωθεί, η προσταγή
της γλώσσας. Η ιδέα της επαφής δεν εκπροσωπεί τον
πρωταρχικό τρόπο του άμεσου. Η επαφή αποτελεί κιόλας
θεματοποίηση και αναφορά σε έναν ορίζοντα. Το άμεσο

Β. ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ

είναι το πρόσωπον-προς-πρόσωπο.

Ανάμεσα σε μια φιλοσοφία της υπέρ6ασης που τοποθε
τεί αλλού την αληθινή ζωή στην οποία θα έφτανε ο άν
θρωπος, δραπετεύοντας από τον κόσμο, στις προνομιού
χες στιγμές της λειτουργικής, μυστικής ανάτασης ή πε
θαίνοντας -και σε μια φιλοσοφία της εμμένειας όπου θα
κυριευόταν αληθινά από το είναι όταν κάθε τι «άλλο»

(αιτία πολέμου), συσφαιρωμένο από το Ίδιο, θα εξαφα
νιζόταν στο τέρμα της ιστορίας, εμείς σκοπεύουμε να πε
ριγράψουμε, μέσα στη ροή της επίγειας ύπαρξης, της οι
κονομικής ύπαρξης όπως τη λέμε, μια σχέση με το Άλλο,
που δεν απολήγει σε μια θεία ή ανθρώπινη ολότητα, μια
σχέση που δεν αποτελεί μιαν υλοποίηση της ιστορίας, αλ
λά την ιδέα του απείρου. Αυτή η σχέση είναι η ίδια η με
ταφυσική. Η ιστορία δεν θα είναι το προνομιακό επίπεδο
όπου εκδηλώνεται το είναι αποδεσμευμένο από τη μερι
κότητα των διάφορων οπτικών γωνιών από τις οποίες ζη
μιώνεται ακόμα ο στοχασμός. Αν η ιστορία αξιώνει να
ενσωματώσει εμένα και το άλλο σε ένα απρόσωπο πνεύ
μα, αυτή η υποτιθέμενη ενσωμάτωση είναι ωμότητα και

1.

Η αθεία ή η οούληση

Η ιδέα του απείρου προαπαιτεί το χωρισμό του Ίδιου
σε σχέση με το . Αλλο. Αλλά αυτός ο χωρισμός δεν μπορεί
να εδράζεται σε μιαν αντίθεση με το .Αλλο, που θα ήταν
καθαρά αντι-θετική. Η θέση και η αντίθεση, απωθούμε
νες, αλληλοέλκονται. Μέσα στην αντίθεσή τους εμφανί

ζονται κάτω από ένα συνοπτικό 6λέμμα που τις περικλεί
ει. Απαρτίζουν ήδη μια ολότητα που, καθώς ενσωματ(1:ι
νει την μεταφυσική υπέρ6αση που εκφράζεται με την ιδέα
του απείρου, την καθιστά σχετική. Μια απόλυτη υπέρ6α

ση πρέπει να παραχθεί ως μη ενσωματώσιμη. Συνεπώς αν
ο χωρισμός απαιτείται από την παραγωγή του Απείρου
το οποίο υπερ6αίνει την ιδέα του και, έτσι, χωρίζεται

από το Εγώ που φέρει αυτή τη ιδέα (ιδέα κατεξοχήν

. ασύμμετρη) -τότε αυτός ο χωρισμός πρέπει να επιτελε
στεί μέσα μου με έναν τρόπο που δεν θα είναι μόνο σύ-
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στοιχος και αμοιδαίος με την υπερδατικότητα του απεί
ρου σε σχέση με την ιδέα που έχω γι' αυτό, πρέπει να μην

είναι μόνο η λογική απάντηση, αλλά ο χωρισμός του Εγώ
απέναντι στο 'Αλλο, να προκύπτει από μια θετική κίνη
ση. Η συστοιχία δεν είναι μια κατηγορία που επαρκεί
στην υπέρ6αση.
Ένας χωρισμός του Εγώ που δεν είναι το αντίστοιχο

της υπερδατικότητας του' Αλλου απέναντί μου, δεν είναι
ένα ενδεχόμενο το οποίο διαλογίζονται μόνο οι θηρευτές
της πεμπτουσίας. Επιδάλλεται στον στοχασμό εν ονόματι
μιας συγκεκριμένης ηθικής εμπειρίας -αυτό που ενδέχε
ται να απαιτώ από τον εαυτό μου, δεν συγκρίνεται με
εκείνο που δικαιούμαι να απαιτήσω από τον' Αλλον άν
θρωπο. Αυτή η τόσο κοινότοπη ηθική εμπειρία υποδη
λώνει μιαν μεταφυσική ασυμμετρία: τη ριζική αδυναμία
να δει κανείς τον εαυτό του από τα έξω και να μιλήσει
γι' αυτόν όπως μιλάει για τους άλλους συνεπώς και την
αδυναμία της ολοποίησης. Επίσης στο επίπεδο της κοι
νωνικής εμπειρίας, την αδυναμία να λησμονήσει τη διυ
ποκειμενική εμπειρία η οποία οδηγεί σε αυτή, και η
οποία του προσδίδει ένα νόημα, όπως η αντίληψη, ανα
πόδραστα, αν πιστέψουμε τους φαινομενολόγους, προσ
δίδει ένα νόημα στην επιστημονική εμπειρία.
Ο χωρισμός του Ίδιου παράγεται υπό τη μορφή μιας
εσωτερικής ζωής, ενός ψυχισμού. Ο ψυχισμός συνιστά
ένα συμ6άν μέσα στο είναι, συγκεκριμενοποιεί μιαν συγ
κυρία όρων που δεν ορίζονταν εξ υπαρχής από τον ψυχι
σμό και των οποίων η διατύπωση υποκρύπτει ένα παρά
δοξο. Όντως ο πρωταρχικός ρόλος του ψυχισμού δεν συ
νίσταται στην απλή αΥτανάκλαση του είναι. Είναι ήδη
ένας τρόπος ύπαρξης, η αντίσταση στην ολότητα. Η σκέ
ψη ο ψυχισμός, διανοίγει τη διάσταση την οποία απαιτεί
αυτός ο τρόπος. Η διάσταση του ψυχισμού διανοίγεται
από την ώθηση της αντίστασης που φέρνει αντιμέτωπο
ένα όν με την ένταξή του στην ολότητα, είναι το γεγονός
του ριζικού χωρισμού. Είπαμε ότι το cogito πιστοποιεί το
χωρισμό. Το ον που ξεπερνάει μέσα μας την ιδέα του
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απείρου -ο θεός στην καρτεσιανή ορολογία- υπο-δαστά
ζει, σύμφωνα με τον τρίτο Στοχασμό, την προφάνεια του
cogito. Αλλά η ανακάλυψη αυτής της μεταφυσικής σχέσης
μέσα στο cogito, χρονολογικά, συνιστά το δεύτερο εγχεί
ρημα του φιλοσόφου. Ο χωρισμός συνεπάγεται τη διάκρι
ση της χρονολογικής τάξης από τη «λογική» τάξη, την
ύπαρξη πολλών στιγμαιν μέσα στο εγχείρημα, το γεγονός
ότι συμδαίνει το εγχείρημα. Πράγματι, χάρη στο χρόνο
το ον δεν είναι ακόμα' πράγμα που δεν το συγχέει με το
μηδέν, αλλά το κρατάει σε απόσταση από τον εαυτό του.
Δεν επιτελείται δια μιας. 'Ως και η αιτία του, αρχαιότερη
από το ίδιο, επίκειται ακόμα. Η αιτία του είναι έχει γίνει
αντικείμενο σκέψης ή γνώσης με δάση το αποτέλεσμά της
σάμπως να ήταν υστερόχρονη του αποτελέσματός της.
Μιλάμε ελαφρά τη καρδία για τη δυνατότητα αυτού του
«σάμπως» που θα υποδήλωνε μια ψευδαίσθηση. Αλλά
αυτή η ψευδαίσθηση δεν είναι χωρίς λόγο, συνιστά ένα
θετικό συμδάν. Η υστεροχρονία του προτερόχρονου -αν
τιστροφή λογικά άκυρη- δεν παράγεται θα έλεγε κανείς
παρά μόνο με τη μνήμη ή τη σκέψη. Αλλά το «αναλη
θοφανές» φαινόμενο της μνήμης ή της σκέψης, πρέπει για
την ακρίδεια να ερμηνευτεί ως επανάσταση μέσα στο εί
ναι. Έτσι ήδη η θεωρητική σκέψη -αλλά δυνάμει μιας

δαθύτερης δομής που την υποστηρίζει, του ψυχισμού
αρθρώνει τον χωρισμό. Όχι κατοπτρισμένο στη σκέψη
αλλά γεννημένο από αυτή. Το Ύστερονή το Αποτέλεσμα
εκεί προσδιορίζουν το Πρότερον ή την Αιτία: το Πρότε
ρον εμφανίζεται και γίνεται απλώς δεχτό. Παρόμοια, μέ
σω του ψυχισμού, το ον που δρίσκεται μέσα στον χώρο
παραμένει ελεύθερο απέναντι σε αυτό το χώρο' τοποθε
τημένο μέσα σε έναν χώρο όπου στέκει, είναι εκείνο που
καταφθάνει από αλλού' το παρόν του cogito παρά την
υποστήριξη που ανακαλύπτει εκ των υστέρων στο απόλυ
το που το ξεπερνάει, υποστηρίζεται μόνο του -έστω και
για μια στιγμή, το χρονικό διάστημα που καταλαμδάνει
ένα cogito. Έστω κι αν μπορεί να ζήσει αυτή τη στιγμή
της εντελούς νεότητας, αδιάφορο για την ολίσθησή του
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στο παρελθόν και την ανάκτησή του στο

(και για

το αν αυτή η απόσπαση είναι απαραίτητη για να αγκι
στρωθεί το εγώ του cogito στο απόλυτο) έστω κι αν υπάρ
χει συνολικά η τάξη ή η απόσταση του χρόνου -όλα αυτά
αρθρώνουν τον οντολογικό χωρισμό του μεταφυσικού και
της μεταφυσικής. Ας ενέχει το συνειδητό ον το ασυνείδη
το και το υπονοούμενο και ας καταγγέλουμε την ελευθετου ως ήδη δέσμια μιας αγνοούμενης αιτιοκρατίας.
Εδώ η άγνοια είναι μια απόσπαση, που δεν συγκρίνεται
με την άγνοια του εαυτού τους στην οποία 6ρίσκονται τα
πράγματα. Είναι θεμελιωμένη στην εσωτερικότητα ενός
ψυχισμού, είναι θετική στην απόλαυση του εαυτού της.
Το δέσμιο ον, αγνοώντας το δεσμωτήριό του 6ρίσκεται
σπίτι του. Η ικανότητά του για ψευδαισθήσεις -αν υπάρ
χουν- συνιστά το χωρισμό του.
Το ον που σκέφτεται φαίνεται αρχικά να προσφέρεται
σε ένα 6λέμμα που το αντιλαμ6άνεται ως ενσωματωμένο
σε ένα όλο. Στην πραγματικότητα, μόνο όταν πεθαίνει εν
σωματιί}νεται. Η ζωή του επιτρέπει μιαν αυτοδιάθεση,
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τητα ενός όντος. Για να υπάρξει λοιπόν χωρισμένο ον,
για να μην είναι η ολοποίηση της ιστορίας έσχατο σχέδιο
του όντος, ο θάνατος, που στον επιζώντα φαίνεται να εί
ναι το τέρμα, πρέπει να μην είναι μόνο το τέρμα' μέσα
στο θνήσκειν πρέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση δια
φορετική από εκείνη που οδηγεί στο τέρμα σαν σ' ένα ση
μείο διακοπής μέσα στη διάρκεια των επιζώντων. Ο χω
ρισμός υποδεικνύει τη δυνατότητα ενός όντοςνα εγκατα
σταθεί και να έχει ξεχωριστή μοίρα, δηλαδή να γεννηθεί
και να πεθάνει, χωρίς η θt~ση αυτής της γέννησης και αυ
τού του θανάτου μέσα στο χρόνο της παγκόσμιας ιστο
ρίας να καταμετρά την πραγματικότητά του. Η εσωτερι
κότητα είναι η δυνατότητα μιας γέννησης και ενός θανιχ
του που δεν αντλούν τη σημασία τους από την
Η εσωτερικότητα καθιδρύει μια τάξη ('ιιαφορετική απ<'!
τον ιστορικό χρόνο όπου συγκροτείται η ολότητα, μια
τάξη όπου τα πάντα εκκρεμούΥ, όπου παραμένει π<χντα
δυνατό 6,τι ιστορικά είναι πλέον αδί,νατο. Η γέννηση
ενός χωριστού όντος που πρέπει να προέλθη απ Ι) το μη

μιαν άδεια, μια παράταση που είναι ακριβώς η εσωτερι

δέν, η απόλυτη έναρξη, είναι ένα συμ6άν ιστορικ(χ παριί.

κ6τητα. Η υλοποίηση επιτελείται μόνο μέσα στην ιστορία

λογο. Παρόμοια η δραστηΡΙ<Jτητα που οφl,ίλΗαι σ~' μια

-στην ιστορία των ιστοριογράφων- δηλαδή στους επι

η οποία, μέσα στην ιστορική αλληλουχί.α, ση

ζώντες. Έγκειται στην παραδοχή και στην πεποίθηση ότι
η χρονολογική τάξη της ιστορίας των ιστορικών, δείχνει
το υφ{lδι του είναι καθ' εαυτό, ανάλογου με τη φύση. Ο

μειώνει, ανά πάσα στίγμα, το στιγμή μιας νέας πρωταρ

χρόνος της παγκόσμιας ιστορίας παραμένει σαν οντολο
γικός διάκοσμος όπου οι επιμέρους υπάρξεις χάνονται,
λογαριάζονται και όπου τουλάχιστον συμπυκνιίJνονται οι
ουσίες τους. Η γέννηση και ο θάνατος σαν μεμονωμένες
στιγμέ.ς και το διάστημα που τις χωρίζει, στεγάζονται
στον καθολικό χρ6νο του ιστορικού που είναι επιζιΟν. Η
εσωτερικότητα είναι έναν «τίποτα», «καθαρή σκέψη»,

χής. Αυτά τα παράδοξα ξεπερνιοίινται απ6 τον
Η μνήμη ανακτά και μεταστρέφει και μετrωριζει το τι'

τελεσμένο γεγονός της γέννησης -της ψίΙCΙης. Η γονιμ6τη
τα διαφεύγει από τη μεμονωμένη στιγμή του θανάτου.
Μέσω της μνήμης, θεμελιΙΙ,νω τον εαυτό μου εκ των "στέ
ρων, αναδραστικιί,ς αναλαμ6άνω σήμερα κάτι που, μέσα

στο απόλυτο παρελθόν της καταγωγής, δεν είχε υποκεί
μενο που να το προσλά6ει και, έκτοτε, 6άραινε πάνω στη
ζωή μου σαν μοίρα. Μέσω της μνήμης αναλαμ6άνω και

και μόνο σκέψη. Μέσα στο χρόνο του ιστοριογράφου η

θέτω

εσωτερικότητα είναι το μη ον όπου τα πάντα είναι δυναγιατί εκεί τίποτα δεν είναι αδίινατο -ισχίJει το «6λα
γίνονται» 6πως στην τρέλα. Πρόκειται για μια δυνατότη

ανέφικτο; εκ των υστέρων, η μνήμη επιφορτίζεται την πα

τα που δεν είναι μια ουσία, δηλαδή όχι για την δυνατι)-

εσωτερικότητας.

πάλι υπό συζτΊτηση.

Η

μν1ιμη πραγματιλ}νει το

θητικότητα του παρελθόντος και την ελέγχει. Ως μεταστροφή του ιστορικού χρόνου, η

είναι η ουσία της
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Μέσα στην ολότητα του ιστοριογράφου, ο θάνατος του

,Αλλου

είναι ένα τέρμα, το σημείο δια του οποίου το χω

ρισμένο ον ρίχνεται μέσα στην ολότητα και όπου, κατά
συνέπεια, το θνήσκει ν μπορεί να ξεπεραστεί κα να παρέλ
θει, είναι το σημείο με αφετηρία το οποίο το χωρισμένο
ον εξακολουθεί να ζει με την κληρονομιά που θησαύριζε
η ύπαρξή του. Αλλά ο ψυχισμός εκκοκίζει μιαν ύπαρξη
που αντιστέκεται σε μια μοίρα που θα απέ6αινε «παρελ
θόν και τίποτε άλλο». Η εσωτερικότητα είναι η άρνηση
να μεταμορφωθείς σε μια καθαρή παθητικότητα που θα
καταγραφεί σε ξένους καταλόγους. Η αγωνία του θανά
του είναι για την ακρί6εια αυτή η αδυνατότητα διακοπής,
μέσα στην αμφιλογία ενός χρόνου που λείπει και ενός μυ
στηριώδους χρόνου που ρέει ακόμα. Συνεπώς θάνατος
που δεν υπο6αθμίζεται στην τελευτή ενός όντος. Εκείνο
που «μένει ακόμω>, διαφέρει ριζικά από το μέλλον, που
το υποδεχόμαστε, που το προ6άλλουμε και, σε κάποιο
δαθμό, το αντλούμε από μέσα μας. Για ένα ον στο οποίο
τα πάντα συμδαίνουν σύμφωνα με σχέδια, ο θάνατος εί
ναι ένα απόλυτο συμ6άν, απολύτως a posteriori, που δεν
θίγεται από καμιά εξουσία, ούτε από την άρνηση. Το
θνήσκειν είναι αγωνία, γιατί θνήσκοντας το ον, παρότι
την τελευτή του δεν τελευτά. Δεν έχει πλέον χρόνο,
δηλαδή δεν μπορεί πλέον να πάει πουθενά, ωστόσο πη
γαίνει έτσι στο πουθενά, πνίγεται' αλλά μέχρι πότε; Η
παρασιώπηση του κοινού χρόνου της ιστορίας σημαίνει
ότι η θνητή ύπαρξη εκτυλίσσεται μέσα σε μια διάσταση
που δεν είναι παράλληλη με το χρόνο της ιστορίας και η
οποία δεν εντοπίζεται σε σχέση με τον χρόνο όπως σε
σχέση με κάτι απόλυτο. Να γιατί η ζωή ανάμεσα στη γέν
νηση και το θάνατο δεν είναι τρέλα, ούτε παραλογισμός,
ούτε φυγή, ούτε δειλία. Κυλάει μέσα σε μιαν ιδιάζουσα

διάσταση όπου έχει ένα νόημα και όπου μπορεί να έχει
ένα νόημα Ινας θρίαμΟΟς σε 6άρος του θανάτου. Αυτός
ο θρίαμοος δεν αποτελεί μια νέα δυνατότητα που προ
σφέρεται μετά τον τερματισμό κάθε δυνατότητας -αλλά
ανάσταση μέσα στον γιο όπου συσφαιρώνεται η ρήξη του
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θανάτου. Ο θάνατος -πνιγμονή μέσα στην αδυνατότητα

του δυνατού- ανοίγει ένα πέρασμα προς την κατά6αση
(descendance). Η γονιμότητα είναι μια σχέση προσωπική
ακόμα, παρότι δεν ποσφέρεται στο «εγώ», ως μια δυνα
τότητα!.
Δεν θα υπήρχε χωρισμένο ον αν ο χρόνος του ενός μπο
ρούσε να εκπέσει μέσα στο χρόνο του Άλλου. Αυτό εξέ
φραζε, αρνητικά πάντα, η ιδέα της αθανασίας της ψυχής:
την άρνηση του νεκρού να ορεθεί μέσα στο χρόνο του άλ
λου, τον προσωπικό χρόνο απελευθερωμένο από τον κοι
νό χρόνο. Αν ο κοινός χρόνος επρόκειτο να απορροφήσει

τον χρόνο του «εγώ» -τότε ο θάνατος θα ήταν τέρμα. Αλ
λά αν η άρνηση να ενσωματωθεί στην ιστορία υποδήλωνε
την συνέχιση της ζωής μετά θάνατον ή την προυπαρξη
από τη γέννηση σε ένα χρόνο όμοιο με το χρόνο του επι

ζώντος, τότε αρχή και τέλος δεν θα σφράγιζαν με κανένα
τρόπο έναν χωρισμό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ριζικός και μια διάσταση που θα ήταν εσωτερικότητα.
Θα εξακολουθούσαμε να παρεισάγουμε την εσωτερικότη
τα μέσα στο χρόνο της ιστορίας, σαν η αιωνιότητα μέσω
ενός χρόνου κοινού στους πολλούς -στην ολότητα- να
διείπε το γεγονός του χωρισμού.
Η αναντιστοιχία του θανάτου με ένα τέρμα που διαπι
στώνει ένας επιζών, δεν σημαίνει λοιπόν ότι η θνητή, αλ
λά ανίκανη να παρέλθει ύπαρξη θα ήταν ακόμα παρούσα
και μετά θάνατον, ότι το θνητό ον επιβιώνει του θανάτου
που σημαίνει στο κοινό ρολό\: των ανθρώπων. Και θα
σφάλλαμε αν, όπως κάνει ο Χούσερλ, τοποθετούσαμε τον
εσωτερικό χρόνο μέσα στον αντικειμενικό χρόνο και απο
δείχναμε έτσι την αθανασία της ψυχής.
Ως στιγμές του καθολικού χρόνου, η αρχή και το τέλος
οδηγούν το εγώ στο τρίτο πρόσωπό του όπως αυτό λέγε
ται από τον επιζώντα. Η εσωτερικότητα συνδέεται ουσια
στικά με το πρώτο πρόσωπο του εγώ. Ο χωρισμός είναι
ριζικός μόνο αν κάθε ον έχει το χρόνο του, δηλαδή την

1.

Βλ. ΕΠ. σ.

346.
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εσωτερι.κότητά του, αν κάθε χρόνος δεν απορροφάται
από τον καθολικό χρόνο. Χάρη στη διάσταση της rσωτε
ρικότητας, το ον αρνείται να υπαχθεί σε μιαν έννοια και
αντιστέκεται στην ολοποίηση. 'Αρνηση αναγκαία στην
ιδέα του απείρου, η οποία, με την ιδιάζουσα δυνατότητά
της, δεν παράγει αυτό το χωρισμό. Η ψυχική ζωή που κα
θιστά δυνατή τη γέννηση και το θάνατο είναι μια διάσταση μέσα στο είναι, μια διάσταση
πέραν του
vmI"JTrt~J',

'\,/1"11

ΤΖνΗ
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νός ότι 6ρίσκεται μεταξύ δί,ο χρόνων. Προτείνουμε να
αποκληθεί αυτή η διάσταση νεκρός

Η ρήξη της

·-ται μέσα στην

διακόπτει τον

Η θέση που αποδίδει την πρωτοκαθε
ιστορία αποτελεί για την κατανόηση του είναι
μιαν επιλογή η οποία θυσιάζει την εσωτερικότητα. Η πα
ρούσα εργασία προτείνει μιαν ((λλη επιλογή. Το πραγμα

τικό δεν πρt:πει να καθορίζεται μόνο στην ιστορικΎI του
αντικειμενικότητα αλλά επίσης με βάση το μυστικό που

ρυγνύει τον συνεχή χρόνο της ιστορίας, χρόνο των έργων

και όχι των 60υλήσεων. Η εσωτερική ζωή είναι ο μοναδι
κός τρόπος να υπάρχει το πραγματικό ως πολλότητα. Πα
ρακάτω θα μελετrΊσoυμε πιο επισταμένα αυτό το χωρισμό
που είναι αυτότητα -στο θεμελι(ί)δες φαινόμενο της από

λαυσης!.
Μπορούμε να ονομάσουμε αθεια αυτόν τον τόσο

διακόπτει την συνέχεια του ιστορικού χρόνου, με δάση

χωρισμό όπου το χωρισμένο ον παραμένει

εσωτερικές προθέσεις. Η πολυφωνία της κοινωνίας κα

σα στην ύπαρξη χωρίς να μετέχει στο Όν

θίσταται δυνατή μόνο με οάση αυτό το μυστικό. Πιστο
ποιεί αυτό το μυστικό. Ανέκαθεν γνωρίζουμε άλλωστε ότι
δεν είναι εφικτό να πλάσουμε μιαν ιδέα για την
πινη ολότητα, γιατί οι άνθρωποι έχουν μια

του, ως εγω, ως

ζωή αθέατη

χικού- ως αποπεράτωση του χωρισμού,

κινησεις

ση στην κοινωνική πραγματικότητα με αφετηρία το χωρι-

του
δεν καταποντίζεται μέσα στην «παγκόσμια
ιστορία» όπου εμφανίζονται μόνο ολότητες. Η δίωση του
.Αλλου με αφετηρία ένα χωριqμένο Εγώ, παραμένει μια
πηγή νοήματος για την κατανόηση των ολοτήτων, όπως
η συγκεκριμένη αντίληψη παραμένει καθοριστική για τη

σημασία των επιστημονικών πεδίων. Είναι Κρόνος που

ενώ νομίζει ότι καταοροχθίζει έναν θεό κατα6ροχθίζει
μια πέτρα.

Το μεσοδιάστημα της αδηλότητας ή του θανάτου είναι
μια τρίτη έννοια μεταξύ είναι και μηδενός.
Για τη ζωή το μεσοδιάστημα δεν είναι ό,τι το δυνάμει
για το ενεργεία. Η πρωτοτυπία του συνίσταται στο γεγο-

είναι φυσικά

άθεη. Έτσι με τη λέξη αθεια εννοούμε μια θέση που
προηγείται από την άρνηση όσο και από την κατάφαση
στο θείο, τη ρήξη της μετοχής με αφετηρία την οποία το
εγά) τίθεται ως το ίδιο και ως το εγώ .
Αναμφίβολα (l,"τοτελεί μεγάλη δόξα για τον δημιουργό
ότι έπλασε ένα όν ικανό για αθεια, ένα όν που, χωρίς να
είναι causa sui, διαθέτει 6λέμμα και λαλιά ανεξάρτητα
και νιώθει σπίτι του. Ονομάζουμε οούληση ένα όν που
είναι έτσι πλασμένο ώστε μολονότι δεν είναι

causa sui.

προηγείται της αιτίας του. Ο ψυχισμός είναι η Λ""", ... Α.,.η_
ως

ως στοι-
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χείο της απόλαυση ς, ως εγωισμός. Μέσα στον εγωισμό
της απόλαυσης ανατέλλει το ego, πηγή της Οούλησης. Αυ
τό που προσκομίζει μιαν αρχή εξατομίκευσης δεν είναι η
ύλη, αλλά ο ψυχισμός. Η ιδιαιτερότητα του τόδε τι * δεν
εμποδίζει τα επιμέρους όντα να ενσωμαΤώθούν σε ένα
σύνολο, να υπάρξουν σε συνάρτηση με την ολότητα μέσα
στην οποία καταπνίγεται αυτή η μοναδικότητα. Τα επι
μέρους ι'ιντα που ανήκουν στο πλάτος μιας έννοιας είναι
εΥιίδες χ<ίρη σε αυτή την έννοια' οι έννοιες, με τη σειρά
τους, Είναι εν(χδες στην ιεραρχία τους η πολλότητά τους
σχημΙΧΤίζη ένα 6λο. Αν τα άτομα του πλάτους της έννοιας
αντλο{,ν την ιχτομικότητά τους από ένα συμπτωματικό ή
αναγκαίο κατηγ6ρημα, αυτό το κατηγόρημα δεν αντιτάσ
σΙ'!. τίποτα στη ενότητα που λανθάνει μέσα σε αυτή την
πολΜτητα. Θα εκδηλωθεί μέσα στη γνώση ενός απρόσω
που Λι'Jγου, ο οποίος ενσωματώνει τις μερικότητες των
ατι'Jμων, αποβαίνοντας ιδέα τους ή.ολοποιώντας τα με

την ιστορία. Δεν επιτυγχάνουμε το απόλυτο μεσοδιάστη
μα του χωρισμού αντιδιαστέλλοντας τους όρους της πολ

λιΊτητας με μιαν οποιαδήποτε ποιοτική εξειδίκευση που

ΙΙα τιταν έσχατη, όπως στη Μοναδολογία του Λάιμπνιτς,
Ι'Jπου τους είναι συμφυής μια διαφορά χωρίς την οποία
οι μον<ίδες θα παρέμεναν αξεδιάλυτες ή μια από την «άλ

λψ> Ι, Όντας ακόμα ποιότητες, οι διαφορές παραπέμπουν
στην κοινότητα του γένους. Ως αποήχοι της θείας υπο
στάσεως, σι μονάδες απαρτίζουν μια ολότητα μέσα στη
σκέψη της. Η πολλότητα που προαπαιτεί η ομιλία συναρ
τάται με την εσωτερικότητα με την οποία κάθε όρος είναι
«προικισμένος», με τον ψυχισμό, με την εγωϊστική και αι
σθητή αναφορά στον εαυτό του. Η ευαισθησία συνιστά
τον καθαυτό εγωϊσμό του εγώ. Πρόκειται για εκείΥΟ που
αισθάνεται κι όχι για κείΥΟ που γίνεται αισθητό. Ο άν
θρωπος .ως μέτρον πάντων χρημάτων -δηλαδή ως κάτι
που δεν μετριέται από τίποτα- συγκρίνοντας όλα τα

• ελληνικά στο κείμενο.
1. Monadologie, art. 8.
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πράγματα, αλλά παραμένοντας ασύγκριτος, πιστοποιεί
ται στο αισθάνεσθαι της αίσθησης. Η αίσθηση κατακρη
μνίζει κάθε σύστημα' ο Χέγγκελ στην αφετηρία της διαλε
κτικής του τοποθετεί το αισθητό, και όχι την ενότητα του
αισθανόμενου και του αισθητού μέσα στην αίσθηση. Δεν

είναι τυχαίο ότι, στον Θεαίτητο! η θέση του Πρωταγόρα
πλησιάζει τη θέση του Ηράκλειτου, λες και χρειαζόταν η
ιδιαιτερότητα του αισθανόμενου για να κονιορτοποιηθεί
το παρμενίδειο όν σε γίγνεσθαι και να εκτυλιχθεί με τρό
πο που διαφέρει από μια αντικειμενική ροή των πραγμά

των. Μια πολλότητα των αισθανομένων θα ήταν ο τρόπος
σύ~φωνα με τον οποίο είναι δυνατό ένα γίγνεσθαι -όπου
η σκέψη δε θα ξανάo~ισκε απλώς ένα είναι εν κινήσει,
γιατί Qα υπαγόταν σε ένα συμπαν-mκό νόμο γενεοιουnό
ινότητας. Το γίγνεσθαι που βιποκτά έτσι μόνο την αξία
μιας ιδέας ριζικά αντίθετης στην ιδέα του είναι, υποδη
λώνει την αντίσταση σε κάθε ενσωμάτωση την οποία εικο
νίζει ο ποταμός όπου, κατά Ηράκλειτο, δεν μπαίνουμε
δυο φορές, και κατά Κρατύλο, ούτε καν μια. Μια έννοια
τον γίγνεσθαι η οπotα αναιρεί τον παρμενίδειο μονισμό,
μόνο με το καθ' έκαστον της αίσθησης καθίσταται δυνα
τ'ή.

2.

Η αλήθεια

Θα δείξουμε παρακάτω πως ο χωρισμός ή η αυτότητα
παράγεται πρωταρχικά μέσα στην απόλαυση της ευτυ
χίας, πώς μέσα σε αυτή την απόλαυση το χωρισμένο ον
πιστοποιεί μιαν ανεξαρτησία που δεν οφείλει τίποτα, ού
τε διαλεκτικώς, ούτε λογικώς, στο' Αλλο που παραμένει

υπεροατικό απέναντί του. Αυτή η απόλυτη ανεξαρτησία
-που δεν τίθεται αντιτιθέμενη- στην οποία δώσαμε την
ονομασία της αθείας δεν εξαντλεί την ουσία της στον τυ
πικισμό μιας αφηρημένης σκέψης. Επιτελείται μέσα στην

πληρότητα της οικονομικής ύπαρξης2 •

1. 152. a-e
2. Βλ. μέρος 11.
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δυνατή αυτή τη σχέση. Ο άθεος χωρισμός απαιτείται από

προσφέρει ο 'Αλλος άνΘρωπος. Ο μύΘος του ΓίJγη είναι
μύθος του Εγ<!), και της εσωτερικότητας, που υπάρχουν
μη αναγνωρισμένα. Βέ6αια είναι το ενδεχόμενο όλων των
ατιμώρητων εγκλημάτων αλλά αυτό είναι το τίμημα της
εσωτερικότητας, το τίμημα του χωρισμού. Η εσωτερική
ζωή, το εγώ, ο χωρισμός είναι το ξερίζωμα, η μη μετοχή

την ιδέα του απείρου που δεν αναδεικνύει μόνο διαλεκτι
κά το χωρισμένο ον. Η ιδέα του απείρου -η σχέση ανά
μεσα στο Ίδιο και το 'Αλλο- δεν εκμηδενίζει το χωρισμό.
Ο χωρισμός πιστοποιείται μέσα στην υπέρ6αση. Πράγμα
τι το Ίδιο δεν μπορεί να ανασυνδεθεί με το 'Αλλο παρά

στην διακύ6ευση και στον κίνδυνο της έρευνας για

και συνεπώς η διπλή δυνατότητα του λάθους και της

την αλήθεια, αντί να αναπαυθεί πάνω του με κάθε ασφά
λεια. Ανευ χωρισμού, δεν θα υπήρχε αλήθεια, παρά μόνο

αλήθειας. Το γνωρίζον υποκείμενο δεν αποτελεί τμi,μα
ενός όλου, γιατί δεν συνορεύει με τί.ποτα. Η λαχτάρα του
για την αλήθεια δεν είναι ένα κενό περίγραμμα του είναι

είναι. Η Αλήθεια -επαφή μικρότερη από την εφαπτομένη

γραμμή- μέ.σα στον κίνδυνο της άγνοιας, της ψευδαίσθη

που του λείπει. Η αλήθεια προαπαιτεί ένα όν αυτόνομο
μέσα στο χωρισμό -η αναζήτηση μιας αλήθειας είναι για
την ακρίοεια μια σχέση που δεν έγκειται στη στέρηση της
ανάγκης. Aναζητco και ορίσκω την αλήθεια σημαίνει σχε

σης και του λάθους, δεν καλύπτει την «απόσταση», δεν
καταλήγει στην ενότητα του γνωρίζοντος και του γνωρι
ζ6μενου, δεν καταλήγει στην ολ6τητα. Αντίθετα προς τις
θέσεις που υποστηρίζει η φιλοσοφία της ύπαρξης αυτή η

τίζομαι, όχι γιατί καθορίζομαι από κάτι έξωθεν, αλλά

επαφή δεν τρέφεται απ6 ένα προηγούμενο ρίζωμα μέσα

επειδή, κατά κάποιο τρόπο, δε μου λείπει τίποτα.
Αλλά η αναζήτηση της αλήθειας είναι ένα συμοάν θεμε
λιωδέστερο από τη θεωρία, παρότι η θεωρητική έρευνα
είναι ένας προνομιακός τρόπος αυτής της σχέσης με την

στο είναι. Η αναζήτηση της αλήθειας f;κδιπλ(!)νεται μέσα

στην εμφάνιση των μορφών. Ο διακριτικός χαρακτήρας
της μορψrις ως μορφής, είναι ακρι6ώς η εξ αποστάσεως
Το ρίζωμα, μια πρωταρχική προ

εξωτερικότητα που ονομάζουμε αλήθεια. Επειδή ακρι66>ς ο χωρισμός του χωρισμένου όντος δεν ήταν σχετικός,
δεν ήταν μια κίνηση απομάκρυνσης απέναντι στο' Αλλο,
αλλά παρήχθη ως ψυχισμός, η σχέση με το 'Αλλο δε συνί
σταται στην αντίστροφη επανάληψη της κίνησης απομά

σύνδεση, θα διατηΡΟ1)(1ε τη μετοχij, ως μιαν από τις κυ
ρίαρχες κατηγορίες του είναι, ενώ η έννοια της αλήθειας
σημειώνει τη λήξη αυτοίl του βασιλείου. Η μετοχή είναι
ένας τρόπος αναφοράς στο 'Αλλο: να συγκρατείς και να

εκτυλίσσεις το είναι σου, χωρίς ποτέ και σε κανένα ση

κρυνσης, αλλά στην πορεία προς αυτό μέσω της επιθυ
μίας, από την οποία η θεωρία δανείζεται την εξωτερικό
τητα της κατάληξής της. Γιατί η ιδέα της εξωτερικότητας

μείο να χάνεις την επαφή μαζί του. Η ρήξη της μετοχής
σημαίνει διατήρηση 6έ6αια της επαφής, χωρίς 6μως να

αντλείς το είναι σου από

ctlItiJ

την επαφή: 6λέπεις όντας

που καθοδηγεί την έρευνα της αλήθειας, είναι δυνατή
μόνο ως ιδέα του Απείρου. Η μεταστροφή της ψυχής προς

αθέατος, όπως ο Γύγηςl. Για να συμ6εί κάτι τέτοιο θα
πρέπει ένα όν, έστω και αν αποτελεί μέρος ενός όλου, να

1.
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-όχι από τον ορισμό του- να υπ{ιρχει ανεξάρτητα, και να
μην εξαρτάται από τις σχέσεις που υποδείχνουν τη
του μέσα στο είναι, ούτε από την αναγνώριση που του

ρίς να τίθεται σε αντίl:!εση προς την ιδέα του απείρου, η
οποία υποδηλώνει μια σχέση, είναι η μόνη που καθιστά

(epiphanie).

ΑΙΙΕΙΡΟ

αντλεί τον εαυτό του αφ' εαυΤΟ1) και όχι από τα όριά του

Αλλ{t η άθεη ανεξαρτησία του χωρισμένου ('Jντος -χω

επιφάνεια

ΚΑΙ

την εξωτερικότητα ή προς το απολύτως άλλο ή προς το

'Απειρο δεν μπορεί να εξαχθεί από την ταυτότητα αυτής
της ψυχής, γιατί δεν είναι στα μέτρα αυτής της ψυχής.
Συνεπ(bς η ιδέα του απείρου δεν ξεκινάει από το Εγώ,

Σε αντίθεση. τα πράγματα μπορούν να ονομασθούν ποιητι

κιο τω τρόπω «τυφλά πρόσωπα». Βλ.

J. Wahl, "Dictionnaire
subjectif», στο Poes;e, pensee, perception, Calmany - Leνy, 1948.

L
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ούτε από μιαν ανάγκη του
που καταμετρά επακριτα κενά του. Μέσα σε αυτή την ιδέα η κίνηση
νάει από το στοχασμένο και όχι από τον στοχαστή. Πρό
κειται για τη μοναδική γνώση που παρουσιάζει αυτή τη

μεταστροφή -γνώση χωρίς a priori. Η ιδέα του Απείρου
αποκαλύπτεται, με την καθαυτό έννοια του όρου. Δεν

υπάρχει φυσική θρησκεία. Αλλά ακριβώς γι' αυτό αυτή
η εξαιρετική γνιίJση δεν είναι πια αντικειμενική. Το άπει
ρο δεν είναι «αντικείμενο» μιας γνώσης -πράγμα που θα
το ανήγαγε στο βλέμμα που το θεωρεί- αλλά το

αυτό που γεννά την Επιθυμία, δηλαδή αυτό που
προσπελάσιμο από μια σκέψη η οποία ανά πάσα στιγμή
σκέπτεται περισσότερο από ό, τι σκέπτεται. Το άπειρο δεν
είναι ένα πελώριο αντικείμενο, που ξεπερνάει του ορί
ζοντες του 6λέμματος. Η Επιθυμία καταμετρά την απει
ρότητα του απείρου γιατί είναι μέτρο δια της αδυνατότη
τας του μέτρου. Τα άμετρο καταμετρημένο από την Επι
θυμία είναι πρόσωπο. Ωστόσο έτσι ξανα6ρίσκουμε τη
διάκριση Επιθυμίας και ανάγκης. Η Επιθυμία είναι μια
λαχτάρα που εμψυχώνεται από το Επιθυμητό' γεννιέται
από το «αντικείμενό» της, είναι αποκάλυψη. Ενι.ο η ανάγ
κη είναι ένα κενό της ψυχής, ξεκινάει από το υποκείμενο.

Η αλήθεια αναζητεί τον εαυτό της στο άλλο, αλλά μέσω
εκείνου από τον οποίο δf:ν λείπει τίποτα. Η απόσταση δεν
μπορεί και συνάμα μπορεί να καλυφθεί. Το χωρισμένο ον
είναι ικανοποιημένο, αυτόνομο και μολαταύτα αναζητεί
το άλλο με μιαν αναζήτηση που δεν κεντρίζεται από την
έλλειψη που συνιστά η ανάγκη -ούτε από την ανάμνηση
του απωλεσμένου αγαθού-, και μια τέτοια κατάσταση εί
ναι γλώσσα. Η αλήθεια φανερώνεται εκεί όπου ένα ον
χωρισμένο από το άλλο δεν καταποντίζεται μέσα του, αλ
λά του μιλάει. Η yMJaaa που δεν αγγίζει τον άλλον, έστω
και ως εφαπτομένη, φτάνει στον άλλο πειθαναγκάζοντάς

τον ή κυ6ερνώντας τον, ή υπακούοντας σε αυτόν με όλη
την ευθύτητα που χαρακτηρίζει αυτές τις σχέσεις. Ο χω
ρισμός και η εσωτερικότητα, η αλήθεια και η γλώσσα συ-
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νιστοίιν τις κατηγορίες της ιδέας του απείρου ή της με

ταφυσικής.
Μέσα στο χωρισμό -που παράγεται μέσω του ψυχισμοίl
της απόλαυσης, μέσω του εγωισμού, μέσω της ευτυχίας,
όπου ταυτοποιείται το Εγώ -το Εγώ αγνοεί τον Άλλον
άνθρωπο. Αλλά η Επιθυμία του' Αλλου, υπεράνω της εΙI

τυχίας, απαιτεί αυτή την ευτυχία, αυτή την αυτονομία
του αισθητοί) μέσα στον κόσμο, έστω και αν αυτός ο χω-

δεν συνάγεται αναλυτικά, ούτε διαλεκτικά από το
Το προικισμένο με προσωπικ{ι ζωή εγώ, το άθεο
εγώ, που η αθεια του είναι ανενδεής και δεν ενσωματώ
νεται σε καμιά μοίρα, ξεπερνιέται μέσα στην Επιθυμία
που του γεννιέται από την παρουσία του Άλλου. Η Επι
θυμία είναι επιθυμία μέσα σε ένα ήδη ευτυχισμένο ον: η
επιθυμία είναι η δυστυχία του ευτυχούς, μια πολυτελής
ανάγκη.

Ήδη το εγώ υπάρχει εξόχως: όντως δεν μπορούμε να
το φανταστούμε ως αρχικά υπάρχον και ως προικισμένο
με ευτυχία επιπλέον, προσθέτοντας την τελευταία σε αυτή
την ύπαρξη σαν κατηγόρημα. Το εγώ υπάρχει ως χωρι

σμένο δια της απολαύσεως, δηλαδή ως ευτυχισμένο, και
μπορεί να θυσιάσει στην ευτυχία του το καθαυτό του εί
ναι. Υπάρχει εξόχως, υπεράνω του είναι. Αλλά στην Επι
θυμία το είναι του Εγώ εμφανίζεται ακόμα υψηλότερο,
γιατί μπορεί να θυσιάσει στην Επιθυμία του την ίδια την
ευτυχία του. Έτσι δρίσκεται υπεράνω, στο καίριο ση
μείο, στο απόγειο του είναι με την απόλαυση (ευτυχία)
και με την επιθυμία (αλήθεια και δικαιοσύνη). Υπεράνω
του είναι. Σε σχέση με την κλασική έννοια της υπόστασης

-η επιθυμία λειτουργεί ως αντιστροφή. Σε αυτή το είναι

αποβαίνει καλοσίJνη: στο απόγειο του είναι της, ευφραι
νόμενη εν ευτυχία, στον εγωϊσμό της, ιστάμενη ως ego,
νάτην που διαπρέπει ακαταγώνιστη, απασχολημένη με
κάποιο άλλο ον. Αυτό εκπροσωπεί μια δαθειά μετα
στροφή, όχι μιας όποιας από τις λειτουργίες του είναι
που έχει εκτραπεί από το σκοπό της, αλλά μια μετα
στροφή της οντικής της άσκησης, που αναστέλλει την αυ-
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κίνηση της ύπαρξής της και δίνει ένα ιΊ.λλο νόη

τείνει στην αμοιβαία αναγνιοριση, δηλαδή στην ισότητα'

μα στην αξεπέραστη απολογία της.
Πρόκειται για μιαν επιθυμία ακόρεστη, όχι επειδή αν

εξασφαλίζει την ευτυχία. Και ο πολιτικός νόμος αποπε

ταποκρίνεται σε μια ατελειιτητη πείνα αλλά εΠΕιδή δεν
ζητά τροφή. Επιθυμία ακόρεστη, όχι όμως λόγω της ΠΕ

θρησκεία είναι Επιθυμία και όχι πάλη για την αναγνώρι

ρατότητάς μας. Ο πλατωνικός μύθος του έρωτα, τέκνου
της πενίας και του πόρου, μπορεί να ερμηνευτεί ως πενία
του ίδιου του πόρου (ένδεια του πλσίιτου) όχι ως επιθυεκείνου που έχουμε χάσει, αλλά ως απόλυτη Επιθυ
που γεννιέται μέσα σε ένα όν που κατέχει τον εαυτό
του και συνεπώς 6ρίσκεται ήδη απολύτως «κινητοποιηΟ Πλάτων, απορρίπτοντας τον μύθο του ανδρόγυ
νου που παρουσιάζει ο Αριστοφάνης, δεν διείδε τάχα τον
μη νοσταλγικό χαρακτήρα της Επιθυμίας και της φιλο
σοφίας, υποθέτοντας μιαν ιιπαρξη αυτόχθονα και όχι
εξορισμένη' επιθυμίας που είναι διάβρωση της απολυτό
τητας του είναι λόγω της παρουσίας του Επιθυμητού, πα
ρουσίας συνεπώς αποκεκαλυμένης, που κενώνει την Επι
θυμία μέσα σε ένα ον το οποίο στο χωρισμό αισθάνεται
αυτόνομο.

Αλλά ο πλατωνικός έρωτας δεν συμπίπτει με ό,τι απο
καλέσαμε Επιθυμία. Δεν είναι η αθανασία ο αντικειμενι

κός σκοπός της πρώτης κίνησης της Επιθυμίας, αλλά το
'Αλλο, το Ξένο. Είναι απολύτως εκτός εγωισμού, το όνο
μά της είναι bLxaΙOo1JYη. Δεν συνδέει όντα εκ των προτέ
ρων συγγενικά. Η μεγάλη ισχί,ς της ιδέας της δημιουργίας
όπως την έφερε ο μονοθεϊσμός συνίσταται στο γεγονός ότι
αυτή η δημιουργία τελείται ex nihilo όχι γιατί αυτό εκ
προσωπεί ένα έργο πιο θαυμαστό από τη δημιουργική εμ
ψύχωση της ύλης, αλλά επειδή έτσι, το χωρισμένο και δη
μιουργημένο ον δεν βγήκε απλώς από τα χέρια του θεού,
αλλά του είναι απολύτως άλλο. Η υϊκοτητα δεν μπορεί
να φανεί ουσιώδης στο πεπρωμένο του εγώ παρά μόνο αν
ο άνθρωπος διατηρεί την ανάμνηση της ex nihilo δημιουρ
γίας, χωρίς την οποία ο υϊος δεν είναι αληθινά κάτι άλλο.
Τέλος η απόσταση που χωρίζει την ευτυχία από την επι
θυμία, χωρίζει την πολιτική από τη θρησκεία. Η πολιτική

ρατώνει και καθιερ(ονει την πάλη για την αναγνιJ)ριση. Η

ση. Είναι το πιθανό πλεόνασμα μέσα σε μια κοινωνία
ισότητας, το πλεόνασμα της ένδοξης ταπείνωσης, της
υπευθυνότητας και της θυσίας, συνθήκη της ίδιας της

3.

Η

Αποδεχόμενοι την αλήθεια ως τρόπο της σχέσης ανάμε
σα στο Ίδιο και το Άλλο, δεν αντιτασσόμαστε στη νοη
σιοκρατία, αλλά διασφαλίζουμε τη θεμελιακή της πνοή,

το σεβασμό του όντος που φωτίζει τη νόηση. Η ιδιαιτε
ρότητα του χωρι.σμού πιστέψαμε ότι έγκειται στην αυτο

νομία του χωρισμένου όντος. Γι' αυτό, μέσα στη γνώση ή
ακρι6έστερα στην αξίωσή της, ο γνωρίζων δεν μετέχει
ούτε συνενώνεται με το γνωριζόμενο. Η σχέση της αλή

θειας περιλαμ6ίχνει
ένα ψυχισμό όπου
παρότι σχετίζεται
όμως ήδη ότι αυτή

έτσι μια διάσταση εσωτερικότητας

-

ο μεταφυσικός παραμένει απόμερα,
με τη

Μεταφυσική. Παρατηρήσαμε

η σχέση αλήθειας που καλύπτει και

συνάμα δεν καλύπτει την απόσταση -δεν απαρτίζει μια
ολότητα με την «άλλη όχθη»- εδράζεται στη γλιίισσα: μια

σχέση δηλαδή όπου οι όροι απσ-λύονται από τη σχέση παραμένουν ακοινιονητοι μέσα στη σχέση. Χωρίς
από-λυση η απόλυτη απόσταση της μεταφυσικής θα
Ψ ευδαιαθησιακή.
Η γνώση των αντικειμένων δεν εξασφαλίζει μια σχέση
που οι όροι της θα αποσπώνταν από τη σχέση. Η αντικει
μΙοΎική γνώση όσο κι αν παραμένει ανιδιοτελής, φέρει εν
τούτοις τη σφραγίδα του τρόπου με τον οποίο το γνωρί

ζον ον πλησίασε το Πραγματικό. Όταν αναγνωρίζεις την
αλήθεια ως εκκάλυψη, την συναρnχς με τον
εκείνου που εκκαλύπτει. Ταυτίζοντας γνώση και θέαση ο
Πλάτων, στον μύθο του άρματος μέσα στον Φαίδρο επι-
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από πριν. Αυτή την τροποποίηση που προκαλεί η γνώση

τάσσει η εξωτερικότητα στην αναζήτηση του αληθούς.
Αυτός ο κόσμος της απόλαυσης δεν αρκεί στην μεταφυσι
κή αξίωση. Η γν(οση του θεματοποιημένου είναι ένας
αγώνας που ξαναρχίζει ενάντια στον πάντα πιθανό
φανατισμό του γεγονότος είναι ειδωλολατρεία του γεγο
νότος, δηλαδή μια επίκληση εκείνου που δεν μιλά, και
συνάμα μια αξεπέραστη πολλότητα σημασιών και φενα
κισμών. Ή αυτή η γν(,)ση προσκαλεί τον γνωρίζοντα σε
μιαν ατέρμον-rt ψυχανάλυση, στην απελπισμένη αναζήτη
ση μιας αληθινής καταγωγής τουλάχιστον μέσα του, στην

στο Εν, που χάνει μέσα στη γν(οση την ενότητά του, ο

προσπάθεια να αφυπνιστεί.

με αυτή την πο
μας και

bl:."'V

είναι

καθ' αυτό*, Σύμφωνα με την κλασική ορολογία, η αισθη
καθαρής εμπειρίας, πρόσληψη του εί
ναι, αποοαίνει γνώση μόνο αφού πρ(οτα μορφοποιηθεί
από τη νόηση, Σύμφωνα με την μοντέρνα ορολογία, απο
καλύπτουμε κάτι μόνο σε σχέση με ένα σχέδιο. Στην εργα
σία, το πλησιάζουμε σε σχέση με έναν σκοπό που θέσαμε

Πλάτων την επικαλείται στον Παρμενίδη. Κατ' απόλυτον
έννοια, η γνώση ως καθαρή εμπειρία του άλλου όντος θα
όφειλε να διατηρήσει το άλλο ον καθ' αυτό*.

Αν το αντικείμενο αναφέρεται στο σχέδιο και στην ερ
γασία του γιγνώσκοντος, αιτία είναι το ότι η αντικειμενι

κή γνώση αποτελεί μια σχέση με το πάντα ξεπερασμένο
και πάντα υπό ερμηνεία ον. Το «τι εστί» πλησιάζει «αυ

τό» ως «εκείνο». Γιατί γνωρίζω αντικειμενικά σημαίνει
γνωρίζω ιστορικά, το γεγονός, το ήδη γεγονός, το ήδη ξε
περασμένο .. ΤΟ ιστορικό δεν καθορίζεται από το παρελ

θόν -το ιστορικό και το παρελθόν ορίζονται ως θέματα
για τα οποία μπορούμε να μιλΤισουμε. Έχουν θεματο

ποιηθεί επειδή ακριοώς δεν μιλούν. Το ιστορικό απου

σιάζει πάν~α από την παρουσία του. Με αυτό θέλουμε να
πούμε ότι εξαφανίζεται πίσω από τις εμφανίσεις του, η

εμφάνισή του είναι πάντα επιφανειακή και αμφίσημη, η
καταγωγή και η αρχή του 6ρίσκονται πάντα αλλοί,. Είναι
φαινόμενο -πραγματικότητα χωρίς πραγματικότητα. Η

ροή του χρόνου που σύμφωνα με το καντιανό σχήμα συγ
κροτεί τον κόσμο, δεν έχει καταγωγή. Αυτός ο κόσμος,

με χαμένη την αρχή του, αν-αρχικός -κόσμος φαινομέ

Η εκδήλωση του καθ' αυτ6*, 6που το είναι μας αφορά
χωρίς να αποκρύπτεται και χωρίς να προδίδεται -δεν συ
νίσταται στην εκκαλυΨΎ'] του, στην φανέρωσή του μπρο
στά στο 6λέμμα που θα το εξελάμβανε ως θέμα ερμηνείας
και θα είχε μια απόλυτη θέση η οποία θα δέσποζε πάνω
στο αντικείμενο. Η εκδήλωση του καθ' αυτό κάνει το εί
ναι να μας μιλάει, να εκφράζεται ανεξάρτητα από κάθε
θέση που έχουμε πάρει απέναντί του. Εδώ, αντίθετα προς
όλες τις συνθΎικες ορατότητας των αντικειμένων, το είναι
δεν τοποθετείται κάτω από το φως ενός άλλου, αλλά αυ
τοπαρουσιάζεται μέσα στην εκδήλωση που οφείλει απλώς
να το αναγγείλει, είναι παρόν ως κατευθυντήριο νεύμα
αυτής της εκδήλωσης -παρόν πριν από την εκδήλωση που
απλώς το εκδηλώνει. Η απόλυτη εμπειοία δεν είναι εκ
κάλυψη αλλά αποκάλυψη:
και εκείνου που το εκφράζει,

Άλλου ανθρώπου, εκδήλωση ενός προσώπου πέραν της
μορφής. Η μορφή που προδίδει ακατάπαυστα
λωσή της -παγιωνόμενη ως πλ ΓιΠ,., "ή

νων- δεν ανταποκρί.νεται στην αναζήτηση του
αρκεί στην απόλαυση, που είναι η ίδια η επάρκεια, και
που δεν ενοχλείται καθόλου απ() την απ()κουι/)η που αντιελλην' Κ(l στο κείμενο

If
,..,'"'~
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αλήθειας και του ψεύδους, της ειλικρίνειας και της υπο

στιγμΎι τη μορφή που προσφέρει.
Αυτ6ς ο τρόπος να άρουμε τη μορφή που προσιδιάζει

ΚΑΙ

αυτοίl που παραμένει μέσα
στη σχέση της απόλυτης ειλικρίνειας, στην απόλυτη ειλι
κρίνεια που δεν μπορεί να αποκρυσεί.

με σημασιοδότηση ή με την ύπαρξη κάποιου νοήματος.

Η ΠΡ(lξη δεν εκφράζει τίποτα. Έχει ένα νόημα, αλλά

Παρουσιάζομαι σημαίνοντας πάει να πει μιλάω. Αυτή η

μας οδηγεί προς τον υπαίτιο εν τη απουσία του. Πλησι(~

παρουσία, σεσαιωμένη μέσα στην παρουσία της εικόνας

ζω κάποιον ξεκινάΝτας από τα έργα, σημαίνει μπαίνω

ως η διαπεραστικ6τητα του βλέμματος που σας ατενίζει

στην εσωτερικότητά του, σχεδόν με διάρρηξη' ο άλλος

λέγεται. Η σήμανση, η έκφραση τέμνει έτσι κάθε εποπτι

συλλαμβάνεται στα. μύχιά του, όπου 6έ6αια εκτίθεται,

κό δεδομένο, επειδiι ακριοιος σημασιοδοτώ δε σημαίνει
δίνω. Η σημασία δεν είναι μια ιδε(iJδης ουσία, μια σχέση

αλλά δεν εκφράζεται l , όπως τα πρόσωπα της ιστορίας.
Τα έργα παραπέμπουν στο δημιουργό τους, αλλά

που έχει προσφερθεί στη διανοητική εποπτεία, ακόμα

στο τρίτο Πρ6σωπο.

ανάλογη με την αίσθηση που προσφέρεται στο μάτι. Είναι
η κατεξοχΎιν παρουσία της εξωτερικότητας. Η ομιλία δεν
είναι απλώς μια τροποποίηση της εποπτείας (ή της σκέ

ως χειρονομία. Αλλά τότε παραλείπουμε το ουσιιί)δες της

ψης), αλλά μια πρωταρχική σχέση με το εξωτερικό ον.
Δεν πρόκειται για ένα αξιολ{,πητο λάθος ενός όντος στε
διανοητικής εποπτείας -λες και η εποπτεία που
μια μοναχική σκέψη, αποt1:λσίJσε το πρότυπο κάθε
ευθύτητας μέσα στη σχέση. Είναι η πα~αγωγή
Το νόημα δεν παράγεται ως ιδεώδης ουσία -η παρουσία
το είπε και το δίδαξε, και η διδασκαλία δεν ανάγεται
στην αισθητική ή στη διανοηΤΙΚ{l, που είναι η σκέψη του
Ίδιου. Να δίνεις ένα νόημα στην παρουσία σου είναι ένα
συμβάν μη αναγώγιμο στην προφάνεια. Δεν χωρ(χει σε
μιαν εποπτεία. Είναι μια αμεσότέρη παρουσία,

ρη από την ορατή εκδήλωση και συνάμα μια απόμακρη
-η παρουσία του άλλου. Παρουσία που δε
.πάνω σε κείνον που τη δεξιό)νεται, που καταφθά

Βέδαια μποροί,με να εκλάδουμε τη γλώσσα ως πράξη,

γλώσσας: τη σίψπτωση εκείνου που αποκαλύπτει και του
αποκεκαλυμμένου μέσα στο πρόσωπο, που αρτιώνεται
βλέποντας μας αφ' υψηλού -διδάσκοντας. Αντιστρόφως
πράξεις, μποροί,ν να αποοούν κάτι σαν λέξεις,
αποκάλυφη' δηλαδή 6πως θα δούμε -διδαχή, ενώ η ανα
σύσταση του προσώπου με αφετηρία τη συμπεριφορά του
είναι το έργο της {ιδη'αποκτημένης επισΤ{lμης μας.
Η απόλυτη εμπειρία δεν είναι εκκάλυφη. Εκκαλύπτω
ξεκινώντας από έναν υποκειμενικό ορίζοντα σημαίνει
αποτυγχάνω στο νοούμενο. Μόνο ο συζητητής είναι
το τέρμα μιας καθαρής εμπειρίας όπου ο άλλος συνάπτει
μια σχέση παρ6τι παραμένει καθ' αυτό' 6που εκφράζεται
χωρίς να πρέπει να τον εκ-καλύψουμε ξεκιν(ί)ντας από

μια «σκοπιά», μέσα σε ένα δανεικό φως. Η «αντικειμενι
κότηΤα>' την οποία αναζητεί η πλήρης γνώση, επιτελείται

νει από τα ύφη, απρόβλεπτη και κατά συνέπεια, τέτοια

της αντικειμενικότητας του αντικειμένου. Εκείνο

που διδ<'ωκει την ίδια την καινοφ(ινειά της. Είναι η

που παρουσιάζεται ως ανεξάρτητο από κάθε υποκειμενι

κάθαρη παρουσία ενός όντος που μπορεί να

κή κίνηση. ['ίνα! ο συζητητής του οποίου ο τρόπος συνί

σει, δηλαδή που διαθέτει το θέμα που προσφέρει, χωρίς

σταται στο να

να μπορεί να αποκρύψει την παρουσία του ως συνομιληπου παλεί,ει πάντα με ακάλυπτο πρόσωπο. Μέσα απ6

Αλλά ο σχετισμός

τη μι'ωκα φαίνονται τα μάτια, η α.ναποσΗί)πητη γλιίισσα
των ματιι')ν. Το μάτι δεν λάμπει, μιλάει. Η εναλλαγή της

αφετηρία τον εαυτό του, να είναι ξένος

1.

Βλ. παρακ('ιτω.
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με αυτό το «πράγμα καθ' εαυτι'J» δεν απαντάται στο
μιας γνώσης ή οποία ν' α.ρχίζει ως συγκρι'Jτηση ενός «ζά)ν
τος σώματος», σίJμφωνα με την περίφημη χουσερλιανή

ανάλυση του πέμπτου από τους Καρτεσιανούς στοχα
σμούς. Η συγκρότηση του σιΙJματος του 'Αλλου ανθρώ
που μέσα σε εκείνο που ο Χούσερλ αποκαλεί «πρωταρχι
κή σφαίρω>, το υπεροατολογικό «ζευγάρωμω> του αντι
κειμένου που έτσι συγκροτήθηκε μαζί με το σά)μα μου,
6ιωμένο ένδοθεν ως ένα <<μπορ(ί)>>, η κατανόηση του σιί)
ματος του άλλου ανθρώπου, ως ενι'Jς alter ego -αποκρύ
πτει σε καθένα από τα στάδιά της τα οποία εκλαμβάνουμε
ως μια περιγραφή της συγκρότησης, μετατροπές της συγ

" .... ι,........ """,.. T~" ~"~."r ... JC..~ .. σε μια σχέση με τον Άλλο άν-
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από μια πολλότητα ατόμων ή αν
τον

. Αλλο

άνθρωπο που δεν

ούτε καθ' έκαστον μιας έν-

ότι φτάνω σε αυτόν
Έτσι ο Ντυρκάϊμ αφΤJνει να διαφανεί μια υπέροαση που
διαφέρει απι) την αντικειμενική. Εντούτοις το θρησκευτι

κό, κατά Ντυρκά'ίμ, οδηγείται παρευθύς στη συλλογική
παράσταση: η υφτι της παράστασης και κατά συνέπεια
της αντικειμενοποιούσας αναφορικότητας που την υπο

οαστάζει

-

χρησιμεύει ως έσχατη ερμηνεία στο ίδιο το

θρησκευτικι) στοιχείο.

Χάρη σε ένα ρεύμα ιδεών που εκδηλιί)θηκε αυτοτελώς
στο Μεταφυσικό ημερολόγιο του Γκαμπριέλ Μαρσέλ και

οποία είναι
τηση από την οποία

πρωταρχική σφαίρα που αντιστοιχεί σε εκείνο που απο
Ίδιο δεν στρέφεται προς το
ρά με την κλήση του Άλλου ανθρώπου. Η αΠΟΚαΑυψη σε
σχέση με την αvτικειμενoπoιoύσα ΓV([)ση συνιστά μιαν

στο ΕΥ/δ-Εσύ του Μπούμ,.-τερ, η σΧ~'ση με τον Άλλον άν
θρωπο ως μη αναγιΙJγιμη στην αντικειμενοποιούσα γνώση
απώλεσε τον απόξενο χαρακτήρα της, ι'Jπoια κι αν είναι
η στάση που υιοθετούμε απέναντι στις συστηματικές ανα
που τη συνοδεύουν. Ο Μπούμπερ διαχώρισε τη
που θα είχε ως οδηγό την πρα

αληθινή μεταστροφή. Βέοαια στον Χάϊντεγγερ, η συνύ
παρξη έχει τεθεί σαν μια σχέση με τον Άλλον άνθρωπο,
μη αναγώγιμη στην αντικειμενική γνώση, αλλά εδράζεται
εντέλει, και στη σχέση με το είΥαι εν γένει, στην κατανόη

που συνάπτεται με το 'Αλ
Με (",{~II'\"';TηTΓ1

ση, στην οντολογία. Εκ των προτέρων, ο Χάϊντεγγερ θέ

τει αυτό το βάθος του είναι ως ορίζοντα μέ.σα στον οποίο
φανερώνεται κάθε ον, σαν ο ορίζοντας και η ιδέα του
ορίου που ενέχει, και που προσιδιάζει στην όραση, ν'
αποτελούσαν το έσχατο υφάδι της σχέσης. Επιπρόσθετα,
στον Χάιντεγγερ, η διυποκειμενικότητα είναι συνύπαρξη,
ένα εμείς πρότερο από το Εγώ και το 'Αλλο, μια ουδέτερη
διυποκειμενικότητα. Το πρόσωπον προς πρόσωπον,
αναγγέλλει μια κοινωνία ανθριίΙπων και συνάμα επιτρέ
πει να διατηρήσουμε ένα χωρισμένο Εγώ.
YN{){V,IIT'n"{'r""..,.,,r την κοινωνία με τη θρησκεία, ο
πλευρά

κότητα το κύρος της το αποκτά μονο με ης αναλυσεις του
Μποίφπερ, και μόνο έτσι εμφανίζεται ως ουσιώδης συ

νεισφορά στη σύγχρονη σκέψη. Εντοίιτοις μπορούμε να
αναρωτηθούμε μήπως το να μιλ{tς στον ενικό

(tutoiement)

τοποθετεί τον Άλλο σε μια αμοιβαία σχέση, και αν αυτή
η αμοι6αιότηταείναι πρωταρχική. Από την άλλη, η σχέση

Εγώ-Εσί! διατηρεί στον Μπούμπερ ένα τυπικό χαρακτή-

1. ΒΙ. Μ. Buber, «Das Problem des Menschen», στο Dia/ogis·
ches Leben" σ. 366. Για την επίδραση του Buber, 6λ. τη σημ.
του Maurice S. Fήedman στο άρθρο του: «Martin's Buber's theory of knowledge», στο The Review of Metaphysics, Δεκ. 1954, σ.

264.
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όπως και τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Ο τυπικι
σμός του Εγιίι-Εσύ δεν ορίζει καμιά συγκεκριμένη
Το Εγ<ί)-Εσύ είναι συμ6άν (Geschchcn), κλονισμός, κα
τανόηση -αλλά δεν επιτρέπει να εξηγήσουμε (παρά ως
πτώση ή ασθένεια) μια ζωή διαφορετική απι'ι τη
την οικονομία, την αναζήτηση της ευτυχίας, την
αναπαραστατική σχέση με τα πράγματα. Παραμένουν

μέσα σε ~:να είδος περιφρονητικής πνευματοκρατίας, ανε
ξερεύνητες και ανεξήγητες. Αυτό το γραφτι'ι δεν διακααπό τη γελοία φιλοδοξία να «διορθώσει» τον

Μπούμπερ σε ορισμένα σημεία. Η προοπτική του είναι
διαφορετική γιατί ξεκινάει απο την ιδέα του Απείρου.
Η φιλοδοξία να μάθουμε και να αγγίξουμε το . Αλλο,

πραγματιίJνεται στη σχέση με τον άλλο άνθρωπο η οποία

τελείται μέσα στη σχέση της γλώσσας που ουσιιί)δες γνά)της είναι η κλr'ιτευση, η κλητική. Ο άλλος ίσταται
και επιοεοαιώνεται μέσα στην ετερογένειά του
μόλις απευθυνθούμε σ' αυτ6ν, έστω και για να του πσίιμε
6τι δεν μπορούμε να του μιλήσουμε, για να τον κατατά

ξουμε στους ασθενείς ή για να του ανα)Ύείλουμε τη θανα
τική του καταδίκη' παρότι αιχμάλωτος, πληγωμένος, δια

σμένος, «τυγχάνει σεΟασμοίl». Ο κεκλημένος δεν είναι
αυτός που καταλαοαίνω: δεν υπάγεται. σε κατηγορία. Εί
ναι εκείνος στον οποίο μιλάω -έχει μόνο μιαν αναφορά
στον εαυτό του, δεν έχει ουσίαν (τι ην είναι.: quidιιίtc).

Αλλά η τυπικΎI υφή της προσταγής πρέπει να αναπτυχθεί.

Το αντικείμενο της γνώσης είναι πάντα γεγονός, γεγο

νός και ξεπερασμένο. Ο κλητευθείς είναι αντικείμενο

ανάκρισης, και ο λόγος του συνίσταται στο να «σπείισει
σε οοήθεια» της κρίσης του -να είναι παριiJ\f. Αυτός ο πα
έχει πλαστεί από στιγμές μυστηριωδώς ακινητο
ποιημένες μέσα στη διάρκεια, αλλά από μιαν ακατάπαυ
στη ανάκτηση στιγμών που ρέουν μέσω μιας παρουσίας
που τις οοηθεί, που τους αποκρίνεται. Αυτή η ακατάπαιι
παράγει το παρόν, είναι η παρουσίαση _η
του παρόντος.
και η παρουσία εκείνου που μι-
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λάει ανέιπρεφε την αναπόδραστη κίνηση που οδηγεί την
πρσφερόμενη λέξη προς το παρελθόν που είναι γραμμένη.

Η έκφραση αντιπροσωπείlEl αυτή την επικαιροποίηση
του επίκαιρου. Το παρόν παράγεται μέσα σε αυτή την
πάλη (αν μποροίJμε να την ονομάσουμε έτσι) ενάντια στο
παρελθόν, σε αυτή την επικαιροποίηση. Η μοναδικτl επι
καιρ6τητα της λαλιάς το αποσπά από την κατάσταση
όπου εμφανίζεται και την οποία
Προσκομί.ζΗ εκείνο που έχει
λογος: τον αυτοέλεγχο. Η λαλιά, ανώτερη
σημείο, είναι ουσιαστικά κυριαρχικΎι. Πριν απ' 6λα δι

δάσκει αυτή τη διδαχ}l, χάρη στην οποία μπορεί μόνο να
διδάσκει (και όχι να αφυπνίζει κάτι μέσα μου, όπως η

μαιευτική) πράγματα και

Οι

με διδάσκουν

κινώντας απ6 τον δάσκαλο που μας τις παρουσιάζει.: που

τις θέτει υπό συζήτηση' η αντικειμενοποίηση και το O(~μα,
στα οποία φτάνει η αντικειμενική yv(iJCTΊI, εδράζονται στη

διδασκαλία. Η ανακίνηση των πραγμάτων μέσα σε έναν
διάλογο, δεν τροποποιεί την αντίληψη που ~:χoυμε γι' αυ

τά, συμπίπτει με την εξαντικειμενίκευστί τους. Το αντι
κείμενο προσφέρεται 6ταν δεξιωνόμαστε κάποιον συνο
μιλητή. Με τη σειρά του, ο δάσκαλος -σύμπτωση του δι
δάσκοντος και της διδαχής- δεν είναι κάτι τυχαίο. Το πα
ρόν της εκδήλωσης του δασκάλου που διδάσκει, υπερ
δαίνει την αναρχία του γεγονότος.
Η γλώσσα δεν ορί.ζει τη συνείδηση υπό το πρόσχημα
6τι προσφέρει στην αυτοσυνείδηση μιαν ενσάρκωση μέσα
σε ένα αντικειμενικό ί:ργο που θα Ύιταν η γλώσσα, όπως
ήθελαν οι εγελιανοΙ Η εξωτερικότητα την οποίαν σκια
γραφεί η γλώσσα -σχέση με τον 'Αλλον άνθρωπο- δεν
μοιάζει με την εξωτερικότητα ενός έργου, γιατί η αντικει
μενική εξωτερικότητα του έργου τοποθετείται ήδη μέσα
στον κόσμο που εγκαθιδρίlEL η γλώσσα, 11τοι η υπέρβαση.
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είναι, σημαίνει θετικά την παρουσία του στο πρόσωπο.

4.

Ρητορική και αδικία

την έκφρασή του, τη γλώσσα του. Το Άλλο ως άλλο είναι

Δεν μπορούμε να πούμε ότι η οποιαδήποτε ομιλία είναι
σχέση με την εξωτερικότητα.
Ο συνομιλητής μας δεν είναι ο δ{~σκαλός μας που τον

πλησιάζουμε τις περισσότερες φορές μέσα στην ομιλία
μας, αλλά ένα αντικείμενο ή ένα παιδί, 1] ένας άνθρωπος

του πλήθους ( τοις πολλοίς) όπως λέγει ο Πλάτων ' Η παι

δαγωγική μας ή ψυχαγωγική ομιλία είναι ρητορική ιδωαπό τη θέση εκείνου που δολιεύεται τον πλησίον
του. Να γιατί η τέχνη του σοφιστή είναι ένα θέμα σε σχέ
ση με το οποίο καθορίζεται η αληθινή ομιλία της αλή
θειας ή ο φιλοσοφικός λόγος. Η ρητορική που δεν λείπει
από καμιά ομιλία και την οποία ο φιλοσοφικός λόγος πα
σχίζει να ξεπεράσει, αντιστέ.κεται στην ομιλία (ή οδηγεί
σε αυτή: παιδαγωγική, δημαγωγία, ψυχαγωγία).
σιάζει το Άλλο όχι κατά πρόσωπο, αλλά λοξά' όχι σαν
ένα πράγμα -αφού η ρητορική παραμένει ομιλία και μέσα

από όλα τα τεχνάσματά της 6αίνει προς τον Άλλον άν
θρωπο, υποκινεί την κατάφασil του. Αλλά η ειδική φίjση
της ρητορικής (της προπαγάνδας, της κολακείας, της δι

πλωματίας κτλ.) είναι να φθείρει αυτή την ελευθερία. Να
γιατί είναι οία κατεξοχήν,

δηλαδή

αδικία.

Βία που

ασκείται όχι πάνω σε κάτι αδρανές -αυτό δε θα ήταν οία
αλλά πάνω σε μια ελευθερία, η οποία ακρι6ώς ως ελευθε
ρία θα έπρεπε να είναι αδιάφθορη. Στην ελευθερία ξέρει
να εφαρμόζει μια κατηγορία -φαίνεται να την κρίνει σαν
ψίιση, θέτει την αντιφατική στους όρους της ερώτηση
«ποιά είναι η φύση αυτής της ελευθερίας;»
ΠαΡi(ιτούμενοι από την ψυχαγωγία. τη δημαγωγία, την
παιδαγωγική που περιλαμοάνει η ρητορική, είναι σα να
πλησιάζουμε τον άλλον κατά πρόσωπο, μέσα σε μιαν αλη

ομιλία. Τότε το είναι δεν αποτελεί σε κανένα 6αθμό
αντικείμενο,ορίσκεται
από τη σφαίρα επιοολής μας.

OLV1l

Αυτή η αποδέσμευση από κάΗε αντικειμενικότητα, για το

1.

Φαίδρος
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ο Άλλος άνθρωπος. Απαιτείται η σχέση της ομιλίας για
να το «αφήσει να υπάρχει»' η καθαρή «εκκάλυψη», όπου
προτείνεται ως θέμα, δεν το σέοεται επαρκώς. Αποκα

λούμε δικαιoσύVΗ αυτή την κατά πρόσωπο προσέγγιση,
μέσα στην ομιλία. Αν η αλήθεια φανερ(ι)νεται μέσα στην

απόλυτη εμπειρία όπου το είναι λάμπειαυτόφωτο, η
δεν παρ{~γεται παρά μέσα στην αληθινή ομιλία
ή στη δικαιοσίJνη.
η απόλυτη εμπειρία στο πρόσωπον προς πρόσω
πον όπου ο συνομιλητής παρουσι(ίζεται ως το απόλυτο

ον (δηλαδ11 ως το είναι που δεν υπάγεται σε κατηγορία),

θα ήταν αδιανόητη για τον Πλάτωνα χωρίς τη μεσολά6η
ση των Ιδεών. Η απρόσωπη σχέση και ομιλία, φαίνεται
να αναφέρονται στη μοναΧΙΚ11 ομιλία ή στο Λόγο, στην
ψυχή που συνομιλεί με τον εαυτό της. Αλλά η πλατωνική
ιδέα που σκοπεύει ο στοχαστής ισοδυναμεί τάχα με ένα
μεταρσιωμένο και τελειοποιημένο αΥτικείμεΥΟ;

,Αραγε

η

συγγένεια μεταξύ ψυχής και Ιδειον στην οποία επιμένει ο
Φαίδων, είναι μια ιδεαλιστική μεταφορά που εκφράζει το
ευδιαπέραστο του είναι από τη σκέψη; Η ιδανικότητα του

ιδεώδους ανάγεται τάχα σε μιαν υπερθετική επαύξηση
των ιδιοτήτων που μας οδηγεί σε έναν τόπο όπου τα όντα

έχουν ένα πρόσωπο είναι δηλαδή, παρόντα μέσα στο μή
νυμά τους; Ο Χέρμαν Κοέν -πλατωνικός ως προς αυτό

υποστήριζε ότι μόνο ιδέες μπορούμε να αγαπάμε -αλλά
εντέλει η έννοια της ιδέας ισοδυναμεί με την μετατροπή
του άλλου σε ' Αλλον άνθρωπο. Ο αληθινός λόγος, κατά
Πλάτωνα, μπορεί να αυτοϋποστηριχτεί: το περιεχόμενο
που μου προσφέρεται είναι αδιαχώριστο από εκείνον που
το σκέφτηκε, πρ(~γμα που σημαίνει ότι αυτός που μιλάει
απανΤ(lει σε ερωτήσεις. Η σκέψη, κατά Πλ6τωνα, δεν

ανάγεται σε μιαν απρόσωπη αλληλουχία αληθινών
σων, αλλά υποθέτει πρόσωπα και δια-προσωπικές
σεις. Ο δαίμονας τους Σωκράτη παρεμοαίνει στην ίδια τη
τέχνη, η OJIOia εντοίJτοις αναφέρεται σε εκείνο
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που ανήκει από κοινού στους ανθρώπουςΙ. Με τη μεσο
λά6ηση των LbeιOJV, η κοινότητα δεν εγκαθιδρίιει ανάμεσα
στους συζητητές την άνευ όρων ισότητα. Ο φιλόσοφος
που μέσα στον Φαίδωνα συγκρίνεται
σκεται υπό την κυριαρχία των θεών

τον φρουρό, 6ρί
είναι ίσος τους.

'Μπορεί άραγε να υπερ6αθεί η
της οποίας δρίσκεται το

ανΘού)πους -που, μέχρις ενός ορισμένου

και

διαπραγ~tάτευση

καταγινόμαστε μαζί τους»), λόγια που απευθύ

151
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Ομιλία και Ηθι.κή
Μποροίιμε άραγε να σεμεΑιωσου

τητα και την καθολικό
ραγε

σκέπτεται ήδη,

καθαρότητα ανταποκοίνεται η

ρητορική

5.

ΚΛΙ

αμφι)τερα μετέχουν

στις κοινές ιδέες; Αλλά η κοινότητα της σκέψης θα έπρε
πε να καταστήσει αδίινατη τη γλώσσα ως σχέση μεταξίι
όντων. Ο συνεκτικός λ6γος είναι ένας. Μια καθολική
σκέψη δεν t:XEL ανάγκη την επικοινωνία. Ένας Λδγος δεν
μπορεί να είναι άλλος για ένα Λ6γο. Πιί)ς μπορεί έ.νας

νονται σε ανΘριοπους της μάζας- τα λόγια μέσω των

Λόγος να είναι ένα εγώ ή ί~νας άλλος, 6ταν από τη φύση

οποίων αρέσουμε στους θεοlJς. Οι συζητητές δεν είναι

του παραιτείται από το καθ' έκαστον;
Η ευρωπαϊκή σκέι~η καταπολέμησε πάντα ως σκεπτικιστική την ιδ€:α του ανθρ(ί)πOιJ ως
πάντων
των, παρ6τι αυτή προσκομίζει την
του άθεου χωρικαι ένα απ6 τα θεμέλια της ομιλίας. Γι'
δεν μπορούσε να θεμελιιοσει το
από το Λ6γο. Ο ΛΙ1γος που μι

ίσοι' όταν αγγίζει την αλήθεια, η ομιλία είναι ομιλία με

έναν θε6 που

hev είναι <<ομόδουλός» μαξ Η κοινωνία δεν

απορρέει από την ενατένιση του αληθούς, γιατί η σχέση
με τον {lλλον (ινΘρωπο που είναι ο δάσκαλός μας καθιστά

δυναη'] την αλήθεια. Έτσι η αλήθεια συναρτάται με την

δεν απευθύνεται στον' Αλλο, μο
τίποτα. Έχει
και εδράζεται τιδη στη δικαιοσίινη -που σω

στά διευθετημένη αρχίζει από τον άλλον άνθρ<.ιJΠO. Ανα
γνωρίζει το προνόμιό του ως άλλου, και την κυριαρχία
του, φτάνει στον άλλον άνθρωπο έξω απ() την ρητορική
που είναι δδλος, υποταγή και εκμετάλευση. Και υπ' αυτή
την έννοια ξεπέρασμα της ρητορικής και δικαιοσίινη συμ
πίπτουν.

Αντίστροφα, δε θα έφτανε στην αληθινή προσω
πικ6τητα, δεν θα ξανάδρισκε την κυριαρχία που χαρα
κτηρίζει το αυτόνομο πριΊσωπο, παρά αποδαίνοντας κα
θολικός. Οι διάφοροι στοχαστές γίνονται έλλογοι στο μέπου οι προσωπικές και ιδιαίτερες διανοητικές πρά
τους εμφανίζονται ως στιγμές αυτές της μοναδικής
και καθολικής ομιλίας. Στο διανοούμενο 6.τομο θα υπήρ
χε Λ6γος μιΊνο στο δαθμι) που θα έμπαινε το ίδιο μέσα
στην ομιλία του, 6που, με την ετυμολογική έννοια του
η σκέwη θα

θα τον ενέκλειε.
του

στοχα

λειτουργία της
Ι. Θεαίτητος 151α

2.

Φαίόοο,

3.0.Π.
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γΑωσσας στην συνεκτικότητά της η οποία μεταφράζει τη
συνεκτικιΊτητα των εννοιών. Μέσα σε αυτfι τη συνεκτικ6τητα εξαεριί)νεται το μοναδικιΊ εγ<Ό του στοχαστή. Η λει-
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υπέρΟαση. Έτσι η
ξένου πρ6:γματος, καθαρή «γνώση» ή

ουσιωδώς ανορθόλογη. Αλλόκοτη κατ{~ληξη: η

θα απέρριπτε το 'Αλλο, φέρνοντ{(ς το σ[
Ίδιο! Αλλά, στη λειτουργία της, (ος έκφραση, η

να μας μαtιει κάτι. Και

διατηρεί ακριοιί)ς τον ιίλλο στον οποίο απευθίJνεται, είτε

ο ανt:ιρωπoς μπορει να μου είναι απολύτως

τον προστάζει είτε τον επικαλείται. Βέβαια η γλώσσα δεν

απειθής σε κάθε τυπολογία, σε κάθε γένος, σε κάθε χαρα

επικαλείται ως αναπαραστημένο και εννοημένο ον.

κτηρολογία, σε κάθε ταξινόμηση- και, κατά συνέπεια,

η νλ(ίΗ1ΩΗ

τέρμα μιας «γνώσης» που εντέλει διεισδύει πέραν του αν
την απο

τικειμένου. Η ξενικότητα του άλλου ανθρώπου, η ίδια

σε αυτή την αποκ{(λυψη,

του η ελευθερία' Μι'ινο τα ελεύθερα όντα μπορεί να είναι
ξένα μεταξύ τους. Η «κοινή» τους ελευθερία είναι για την
ακρί6εια αυτό που τα χωρίζει. Η «καθαρή γνιι)ση», η
γλώσσα, συνίσταται στη σχέση με ένα όν που, κατά μια
έννοια, δεν υπάρχει σε σχέση με μένα' η, αν θέλετε, που

να συγκροτηθΕί.

ΤΟ κεκλημένο άλλο δεν είναι κάτι αναπαραστημένο, δεν
είναι δεδομένο, δεν είναι κάτι επιμέρους, Κ{ΗΙ δηλαδ11

που ήδη έχει προσφερΘεί στη γενίκευση. Η γλώσσα, χωρίς
να προϋποθέτει καθολικ6τητα και γενικότητα~ απλriις τις
'Η
θ ιστα'>..ουνατες.

ΑΠΕΙΡΟ

συγκροτηθεί, το κοινό πεδίο. Τοποθετείται

γνύοντας αυτή τη συνεκτικότητα που, ως εκ τοί'του, Είναι

κα

ΚΑΙ

γ

λ'
ωσσα

,

υπάρχει σε σχέση με μένα στο μέτρο ΠΟΙ1 υπάρχει
κλΎιρου σε αναφορά προς τον εαυτό του, είναι καθ' αυτό
που τοποθετείται πέραν κ{ιθε κατηγορήματος το οποίο

rξ""'ΙΨΥ"'ΤΕS'
,,!ΈηtJl':lς, μιαν

προαπαιτι:ι (Η!

πολλότητα. Η δοσοληψία τους δεν είναι αναπαράσταση
του εν6ς απ6 τον <Ί.λλο, οί!τε μετοχή στην καθολικ6τητα,
στο κοιν6 επίπεδο της γλιί}σσας. Το δαί!ναι και λαβείν
τους είναι, όπως θα δούμε παρακάτω,

ακριβάις θα

ως αποτέλεσμα να το χα(\πντη"ί

λαδή να το αναγάγει σε 6,ΤΙ κοινό έχει με
6ν, κατά συνέπεια,

Ο Πλάτων διατηρεί τη διαφορά ανάμεσα στην αντικει

Τα πράγματα είναι γυμνά μόνο μεταφoρικιiις, όταν δεν

μενική τάξη της αλήΟειας,

στολίδια: τοίχοι γυμνοί, τοπία γυμνά. Και δεν

θιδρύεται μέσα στα ,,{\lHnTr,

στολι.διιίιν ()ταν απορροφώνται απ6 την

για την οποία πλάστηκαν: όταν
υπάγονται τ6σο ριζικά στην σκοπιμότητα που εξαφανίπου δεν είναι

της. Εξαφανίζονται με τη μορφή τους. Η αν

εσωτερικής λογικής,

τίληψη των καθ' έκαστον πραγμάτων είναι το γεγονός ότι

σε μια πάλη μεταξύ στο-

δεν απορροφώνται εξοκλήρου' τ6τε τα πρ6γματα παρου
σιάζονται αυθ6ρμητα, μυτερά, τρυπ(οντας τη μορφή

διακυf)είJ(}Εις που

η ελευθερία.

Η σχέση της γλιίισσας προϋποθέτει την υπέρ Όαση , το ριζι
κ6 χωρισμό, την ξενικ6τητα των συνομιλητιίιν, την απο
κάλυψη του 'Αλλου σε μένα. Με άλλα λόγια, η γλιίισσα
μιλιέται εκεί 6που η λείπει κοινότητα ανάμεσα στους
ιΊρους της σχέσης, εκεί. 6που λείπει, ή οφείλει απλώς να

τους, δεν διαλύονται μέσα στις σχέσεις οι οποίες τα συν

δέουν με την ολότητα. Από μια ορισμένη πλευρ{χ, είναι

π6ντα σαν κι αυτές τις Όιομηχανικές πόλεις όπου τα πάν
τα προσαρμόζονται σε μια παραγωγική σκοπιμ6τητα, οι
οποίες 6μως, γεμάτες καπνιά, σκουπίδια και θλίψη,
υπάρχουν

Ι. Φαί.δρος

για τον εαυτ6 τους. Για ένα πράγμα, η

γίψνια. είναι η περίσσεια του είναι του απέναντι στη σκο-
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πιμότητά του. Είναι ο παραλογισμός του. η αχρηστία του

που δεν εμφανίζεται παρι:'Χ σε σχέση με τη μορφή με
οποία ξεμυτίζει και που του λείπει. Το πράγμα (ίναι
τα κάτι θαμπό. μια αντίσταση. μια ασχiιμια. ΊΞτσι ώστε

αναιιεσα στη γυμνια του πρoσιJHΤOυ

η πλατωνικΥI ιίποψη. σύμφωνα με την οποία ο

ήλιος Όρίσκεται

του οφΗαλμο1'! που ορά και του αναΚΡΙΟ(JJς την αντί-

και την εκκάλυψη του πράγμα

τος που φωτιςεται απο τη μορφή του, δε χωρίζει απλιι)ς
δύο τρι)πους «γνιίισης». Η σχέση με το ΠΡC)(Jωπο δεν είναι
γνιι)ση ενός αντικειμέ\1Ιου. Η υπέροαση του προσιίητου ~'ί

ναι η απουσία του από τον κι'!ομο στον οποίο εισέρχεται,
και συνι:'ψα ερήμωση ενός όντος, η κατάστασή του ως

σε αυτ()ν το

πτω με την επιστημη και με την τέχνη. σημαίνει ουσιαστι

κά επανενδύομαι τα στοιχεία μιας σημασίας. ξεπερνάι την
αντΙληψη. Εκκαλύπτω ένα πρ«(γμα. σημαίνει το φωτίζω

νου, απογυμνωμένου ή προλεταρίου. Η ξενικότητα που
είναι ελευθερία, εί.ναι επίσης ξενικζΗητα-αΑλιότητα. Ι Ι

ελευΑερία παρουσιάζεται ως το 'Αλλο' παρουσιιχζεται

στο Ίδιο που, αυτ6, είναι πάντα αυτόχθον στο εί.ναι,

με τη μορφή: του βρίσκω μια θέση μέσα στο όλο αντιλαμ-

πάντα προνομισίιχο στη διαμονή του. Το άλλο. το ελε1',

6ανόμενος τη λειτουργία ή την ομορφιά του.

θερο είναι επίσης

Το έργο της γλοισσας είναι oλι'Jτελα διαφορετικό: συνί

Η

του ItQOCJI1JJTOl! του
κουιί)νει και

σταται στο συσχετισμι'J της με μια γ1'Jμνια απαλλαγμένη
από κάθε μορφ11. η οποία όμως ί~χει από μόνη της ένα
ν6ημα, καθ' αυτ6, που σημαίνει

το φως. και η οποία δεν

στο οάθος μιας

Αυτό το Όλέμμα ποι' ικετεύει και απαιπί -που δεν μπονα ικετε1'Jσει παρά επειδή απαιτεί στερημένο τα πάντα
του προσιί)

γιατί ακριοώς δικαιούται τα πάντα, και το οποίο ανα

επειδή το εκκα

γνωρίζουμε δίνοντας (ίJπως ακριοιί)ς «δίνοντας Αέτουμε

λύπτω -και το οποίο, εκ των πραγμάτων, θα μου προσφε

τα πράγματα του υπό αμφισοήτησψ>- αυτ() το 6λέμμα [ί

ρόταν. στις δυνάμεις μου, στα μάτια μου, στις αντιλήψεις

ναι ακριΌώς η επιφάνεια του προσο)πσl! ως προσιί}που.

μου, μέσα σε ένα φως που δεν του ανήκει. Το πρόσωπο

Η γίJμνια του προσιί)που είναι απογίιμνωση. Αναγνωρίζω

έχει στραφεί προς εμένα- κι αυη'Ί ακρι6ώς είναι η

τον άλλο ι:'χνθρωπο σημαίνει αναγνωρίζω μια Πfίνα. Ανα

y1'JflVLa

του. Είναι αφ' εαυτού και διόλου σι αναφορά προς ένα
σ1'ωτημα.

γνωρίζω τον' Αλλον (χνΟρωπο -σημαί.νει δίνω. ΑλλιΊ. Ν ""ι
στο δάσκαλο, στον κίJOΙΟ, σε εκείνον που του αJπ,',η-\'{)-

Βέ6αια η γύμνια μπορεί να έχει ένα τρίτο νόημα πέρα
από τον παραλογισμό του πράγματος που χάνει το
μ{i του ή τη σημασία του προσώπου που bLaItEQVCl κάθε
μορφή: τη γύμνια του κορμιού που γίνεται αισθητή με την
αιδιίJ, και εμφανίζεται στον άλλον ιΊνθοωπο

Αλλά
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αναπολλοτρίωτης ιδιοκτησίας. Η :rτα

νων πραγμάτων. αλλί~ ταυτ6χρονα. 6τι με το διi)ρo. ιδρίJω

ρουσία του 'Αλλου ανΟριοποι' ισοδυναμι"ί flf αυηΊ την
αμφ~~oήτηση της χαρσίψενης κτήση; ΤOl' κ6σμοl' μου. Η
εννο,Ztοίηση του αισθητοί, πηγ(χζc'Ι ήδη απCJ την τομή πά
νω στην ζωντανή σάρκα της υπόσταιnΊ; μου. τοl' οίκου
μου, στην συναρμογτι του δικού μου μ~' τον' Αλλον ιΊν
θρωπο, η οποία προετοιμάζει την κάθοδο των

την κοινότητά και την καθολικ6τητα. Η γλιl)σσα είναι κα
θολΙΚ11 EJTElbil είναι το πέρασμα απο το καθ' έκαστον στο
γενικ6, επειΜI προσφέρει τα Oικί~ μου πράγματα στον άλ
λον. Μιλι!) σημαίνει καθιστι!) τον κ6σμο κοιν6. δημιουργ(ό

κοινούς τ6πους. Η γλισσσα δεν ανάγεται στη γενικότητα
των εννοιών. αλλ6. θέτει τις 6ιΊσεις μιας απ6 κοινοί)

των στην τάξη των πιθανών εμπορευμάτων. Αυτη η πρω

σης. Καταργεί την αναπαλλοτρίωτη ιοιοκτησία της απ6-

ταρχική εΚΧΙJJρηση καθορίζει την υπεργενίκευση μέσω

λαυσης. Ο κ6σμος μέσα στην ομιλία Οεν είναι πλf:ον εκεί

του χρΤιματος. Η t'ννοιοπο(ηση είναι η πρι(ιτη γενίκπ'ση

νος που είναι στο χωρισμ6 -το σπίτι μου 6που όλα είναι

και ο καθορισμός της αντικειμενικι)τητας. Η αντικειμενι

δικά μου- είναι εκείνο που bίνω -το μεταΟόσιμο. η σκέ

κότητα συμπίπτει με την κα.τάργηση της αναπαλλοτρίω
της ιδιοκτησία.ς -πράγμα που προϋποθέτει την επιφιί.νεια
του' Αλλου. Ολι)κληρο το πρ6Όλημα. της γενίκευση; τίθε
ται ως πρ60λημα της αντικειμενικ6τητας. Το πρ60λημα
της γενικής και αφηρημί~νης ιδέας όεν μπορεί να προϋπο
θέσει την αντικειμενικότητα ως συγκρoτημ~νη: το γενικ()
αντικείμενο δεν είναι ένα αντικείμενο αισθητ6. αλλ6.
νο εννοημFνο με μια πρόθεση γενικότητας και
τας. Γιατί μολαταύτα η νομιναλωτική κριτική της
και αφηρημένης ιδέας Οεν έχει ξεπεραστεί' πρέπει επι
πλέον να πούμε τι σημαίνει αυτή η αναφορά της ιδανικό
τητας και της γενικότητας. Το πέρασμα από την αντίληψη
στην έννοια ανήκει στη συγκρ6τηση της αντικειμενικ6τη
τας του αντικειμένου που έχει γίνει ανnληπτ6, Δεν πρέ

ψη, το καθολικ6.

Έτσι η ομιλία δεν είναι μια

nrgLJtaHT1;

αντιπαράΟεση

δύο όντων που απέχουν από τα πράγματα και από τους
'Αλλους. Η ομιλία δεν είναι ο έρωτας. Η υπΙρΌαση του

άλλου ανθριiJπου, που είν(χι το κύρος του. το ίημος του.
η κυρι6τητά του, περιλαμ6{:ι.νει στο συγκεκριμένο της
ν6ημα την αθλιοτητά του. την ερήμωση και το δικαίωμά
του να είναι ξένος. Βλέμμα του ξένου. της χήρας και του

ορφανοί! που μπορ(ίι να το αναγνωρίσω μ6νο δίνοντας ή
αρνούμενος. ελείJθερος να δώσω ή να αρνηΘώ. περνώντας
6μως κατ' ανάγκη από τη μεσολάβηση των πραγμάτων.
Τα πριΊγματα δεν είναι, όπως στον Χάϊντεγγερ. το θεμέ
λιο του τ6που, η πεμπτουσία όλων των σχέσεων που συ

νιστούν την παρουσία μας επί της γης (και «υπό τον ου

μιαν πρόθεση ιδανικ6τητας που

ραν6, συντροφιά με τους ανθρώπους και εν αναμοντ] των

~νΤΙιl.ηψη και μέσα απι) την οπαία το μο

θεών»). Η σχέση του Ίδιου με το Άλλο, η δεξίωση του

νήρες είναι του ταυτοποιημένου μέσα στο ίδιο υποκειμΙ

νου κατευθίJνεται προς τον υπερ6ατικ6 κόσμο των I~iJv.

'Αλλου ανθριiJπου απ() μένα, είναι το Ισχατσ γεγον6ς και

σ' αυτήν τα πράγματα εμφανίζονται όχι ως αυτό που οι

Η γενικότητα του Αντικειμένου συστοιχεί με τη γενναιο-

κοδομούμε, αλλά ως αυτ6 που δίνουμε.

του υποκειμένου που οδεί'Η προς τον 'Αλλον άν
θρωπο, πέραν της εγωιστικτις και μοναχικής
προκαλ(ί)ντας, μέσα στην αποκλειστική ιδιοκτησία της
την κοινοκτημοσίJνη των αγαθών αυτο{' του

6.

Η Μεταφυσι.κή και το ανθρώπινο
Αναφέρομαι στο απ6λυτο ως άθεος, σημαίνει δεξιώνο

μαι το απ6λυτο καθαρμένο από τη οΙα του ιεροί). Μέσα

Συνεπ(ος, αναγνωρίζω τον' Αλλον άνΘρωπο
των κατεχόμεαυτόν μΙσα από τον

6τι φτάνω

στη διάσταση του ύψους όπου παρουσιάζεται η αγιότητά
του -δηλαδή ο χωρισμ6ς του- το άπειρο δεν τυφλώνει τα
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θα έπιανε το εγώ σε αόρατα δίχτυα. Δεν προξενεί δέος:

πραγμάτων. Η διάσταση του θείου διανοίγεται με αφεη
ρία το ανθρώπινο πρόσωπο. Μια σχέση με το Υπεροατικο'
-που εντούτοις δε δεσμεύεται σε τίποτα από το Υπερ6α

το εγώ που το προσεγγίζει δεν εκμηδενίζεται στο άγγιγμά

τικό- είναι μια κοινωνική σχέση. Μέσα σε αυτή το Υπερ

του, ούτε μεταφέρεται εκτός εαυτού. αλλά παραμένει χω

δατικό απείρως 'Αλλο, μας παρακινεί και μας καλεί. Η

μάτια που το ατενίζουν. Μιλάει, δεν έχει το μυθικό σχήμα
που δεν μπορούμε να το αντ.ψετωπίσουμε, και το οποίο

ρισμένο και διατηρεί την αυτοδιάθεσή του. Μόνο ένα

εγγύτητα του 'Αλλου ανθρ(ίJπου, η εγγύτητα του πλησίον,

άθεο ον μπορεί να σχετισθεί με το 'Αλλο και ήδη να εξαι

είναι μέσα στο είναι μtα αναπόδραστη στιγμή της απ οκά-

ρεθεί από αυτή τη σχέση. Η υπέρβαση αντιδιαστάλλεται

μιας παρουσίας απόλυτης (δηλαδΤ] αδέσμευτης

από μιαν ένωση με το υπερβατικό διά μεθέξεως. Η με

από κάθε σχέση) που εκφράζεται. Η επιφάνειά της συνί

ταφυσική σχέση -η

σταται στό να μας παρακινεί με την αθλιότητά της στο

ιδέα του απείρου- συνδέει με το

νοοίJμενο, που δεν είναι δαίμονας. Αυτό το νοούμενο

πρόσωπο του Ξένου, της χήρας και του ορφανού. Η αθεια

διακρίνεται από την έννοια του θεοί, που έχουν οι πιστοί

του μεταφυσικού -σημαί.νει θετικά ότι η σχέση μας με τη

των θετικών θρησκειιί}ν. που δύσκολα απαλλάσσονται
από τη μέθεξη και οι οποίοι παραδέχονται ότι είναι εν
αγνοία τους βυθισμένοι μέσα σε έναν μύθο. Η ιδέα του
απείρου, η μεταφυσική σχέση είναι η αυγή μιας ανθρω
πότητας χωρίς μύθους. Αλλά η καθαρμένη πίστη των μί,
θων, η μονοθεϊστική πίστη, προϋποθέτει την μεταφυσική
αθεΙα. Η αποκάλυψη είναι ομιλία. Για τη δεξίωση της
αποκάλυψης απαιτεΙται ένα ον ικανό γι' αυτό το ρόλο του
συνομιλητή, ένα ον χωρισμένο. Η αθεία ορίζει μιαν αλη
θινή σχέση με έναν αληθινό θεό καθ' αυτό. Αλλά αυτή η
σχέση διαφέρει τόσο από την εξαντικειμενίκευση όσο και
από τη μέθεξη. Ακούω τον θείο λόγο δε σημαίνει τόσο
ότι γνωρίζω ένα αντικείμενο, αλλά ότι σχετίζομαι με μιαν
υπόσταση που υπερχειλίζει την ιδέα που έχω γι' αυτή μέ
σα μου, ξεπερνάει εκείνο που ο Καρτέσιος αποκαλεί «αν
τικειμενική ύπαρξή της». Όντας απλά)ς γνωστή. θεματο
ποιημένη, η υπόσταση δεν υπάρχει πλέον «αναφορικά με
τον εαυτό» της. Η ομιλία μέσα στην οποία είναι ξένη και
συνάμα παροίισα, αναστέλλει τη μέθεξη και, πέραν μιας
γνώσεως αντικειμένου, εγκαθιδρύει την καθαρή εμπειρία
της κοινωνικής σχέσης όπου ένα ον αντλεί την ύπαρξή

Μεταφυσική είναι μια ηθική συμπεριφορά και όχι η θεο
λογία, όχι μια θεματοποίηση, έστω κι αν πρόκειται για
μια κατ' αναλογίαν γνώση των κατηγορημάτων του Θεού.
Ο Θεός εξυψιίJνεται στην υπέρτατη και έσχατη παρουσία
του ως σύστοιχος της δικαιοσί1νης που αποδίδει στους
ανθρώπους. Η άμεση κατανόηση του θεού είναι ανέφικτη
το 6λέμμα που τον ατενίζει, 6χι γιατί η διάνοιά μας
πεπερασμένη, αλλά επειδή η σχέση με το άπειρο,
σέοεται την ολική υπερ6ατικ()τητα του 'Αλλου χωρίς να
είναι μαγεμένη από αυτήν, και επειδή η δυνατότητά μας
να την δεξιωθούμε μέσα στον άνθρωπο πηγαίνει μακρύ
τερα από την κατανόηση που θεματοποιεί και περικλείει
το αντικείμενό της. ΜαΚΡ1Jτερα επειδή, ακρι6ώς, κατ'
αυτό τον τρόπο, οαίνει προς το 'Απειρο. Η κατανόηση
του θεοί, ως μέθεξη στην ιερή ζωή ΤOll, κατανόηση προσ
χηματικώς άμεση, είναι αδύνατη, γιατί η μέθεξη είναι μια
διάψευση σε 6άρος του θείου και γιατί τίποτα δεν είναι
πιο άμεσο από το πρι)σωπο-προς-πρόσωπο, που είναι η
ίδια η ευθύτητα. Ο α6ρατος θεός δεν έχει τη σημασία μό
νο ενός αδιαν6ητου θεού, αλλά ενός θεού προσιτού στη
δικαιοσύνη. Η ηθική είναι η πνευματική οπτική. Η (1χέση
υποκείμενο-αντικείμενο δεν την καθρεφτίζει' στην
απρόσωπη σχέση η οποία οδηγεί σ' αυτήν ο αόρατος μα
προσωπικός θεός δεν προσπελάζετσ.ι πέραν πάσης αν
θριίJπινης παρουσίας. Το ιδεάJδες δεν είναι μόνο ένα

του από την επαφή του με το άλλο.
Όταν θέτουμε το υπεροατικό ως ξένο και ενδεές, είναι
σα να απαγορεί10υμε στη μεταφυσική σχέση με το θεό να
επιτελεστεί μέσα στην άγνοια των ανθρώπων και των

90

ΟΛΟΤΗΤ Α

EMMANUEL LEVINAS

ΚΑΙ

ΑΠΕΙΡΟ

91

υπερθετικό ον, μεταρσίωση του αντικειμενικού ή, μεταρ
σίωση μέσα σε μιαν ερωτική μοναξιά, ενός Εσύ. Χρειάζε
ται η δικαιοσύνη -η ευθύτητα του πρόσωπο προς πρόσω
πο- για να επιτευχθεί το άνοιγμα που οδηγεί στο Θεό και η «εποπτεία» συμπίπτει εδώ με αυτή την πράξη δι
καίου. Στο εξής η μεταφυσική διαδραματίζεται στο χώρο
της κοινωνικής σχέσης- στις σχέσεις μας με τους ανθρά)

με το ιερό, η ηθική σχέση ορίζεται αποκλείοντας κάθε ση

πους. Ξέχωρα από τη σχέση με τους ανθρώπους, δεν μπο

ταν παρά τη θέλησή μου και σε οάρος μου. Αυτό δεν ισο

ρεί να υπάρχει καμιά «γνώση» του θεού. Ο Άλλος άν

δυναμεί με μια διαοολική έπαρση, γιατί δεν αποκλείει την
υπακοή. Αλλά η υπακοή διαφέρει ακρι6ώς από μιαν
αθέλητη μετοχή σε μυστηριώδη σχήματα που σχεδιάζουμε
ή προσχεδιάζουμε. Ό,τι δεν μπορεί να αναχθεί σε μιαν
διανθρισπινη σχέση εκπροσωπεί όχι την ανώτερη μορφή,
αλλά την διαπαντός αρχέγονη μορφή της θρησκείας.

θρωπος είναι ο τόπος της μεταφυσικής αλήθειας και απα

ραίτητος για τη σχέση μου με το θεό. Δεν παίζει ρόλο με
σάζοντα. Ο . Αλλος άνθρωπος δεν είναι η ΙΎσάρκωση του
θεού, αλλά ακρι6ώς μέσω του προσώπου του όπου απο

σαρκάJνεται, είναι η εκδήλωση του ύψους όπου αποκα
λύπτεται ο Θεός. Οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους πε
ριγράφουν ένα πεδίο ερευνών που μόλις διαφαίνεται (ό

που επί το πλείστον μένουμε σε ορισμένες τυπικές κατη

μασία που θα προσελάμοανε εν αγνοία εκείνου που τη
συνάπτει. Όταν διατηρώ μια ηθική σχέση, αρνούμαι να
αναγνωρίσω το ρόλο που θα έπαιζα σε ένα δράμα του
οποίου δεν θα ήμουν ο δημιουργός, ή του οποίου κάποιος
άλλος θα γνιι)ριζε πριν από μένα τη λίJση, να παρουσια

στώ σε ένα δράμα σωτηρίας ή καταδίκης, που θα παιζό

7. Το πρόσωπο προς πρόσωπο, σχέση μη αναγώγιμη

γορίες που το περιεχόμενό τους είναι «ψυχολογικό») και

Οι αναλί,σεις μας κατευθύνονται από μια τυπική δομή:

προσδίδει στις θεολογικές έννοιες τη μοναδική σημασία
που περιλαμβάνουν. Η καθιέρωση αυτσ(, του πρωτείου
της ηθικής, δηλαδή της διανθρώπινης σχέσης -σήμανση
διδασκαλία και δικαιοσύνη- πρωτείον μιας απαραμείω
της δομής στην οποία ερείδονται όλες οι άλλες (και ιδιαί
τερα όλες εκείνες που πρωταρχικά, νομίζουμε ότι μας
φέρνουν σε επαφή με ένα απρόσωπο αισθητικό ή οντολο
γικό υπέρτατο), είναι ένας από τους σκοπούς του παρόν-

την ιδέα του Απείρου μέσα μας. Για να έχει κανείς την
ιδέα του Απείρου, πρέπει να υπάρχει ως χωρισμένος. Αυτός ο χωρισμός δεν μπορεί να παραχθεί ως απλή απήχηση
της υπεροατικότητας του Απείρου. Ειδαλλιώς, ο χωρι
σμός θα παρέμενε σε μια συστοιχία, που θα αποκαθι
στούσε την ολότητα και θα καθιστούσε την υπέροαση
απατηλή. Αλλά η ιδέα του Απείρου είναι η ίδια η υπέρ
Όαση, η υπερχείλιση μιας σύμμετρης ιδέας. Αν η ολότητα
δεν μπορεί να συγκροτηθεί, είναι γιατί το •Απειρο δεν

τος έργου.

~

Η μεταφυσική διαδραματίζεται μέσα Ότις fWae"1~~

σχέσεις. Χωρίς τη σημασία τους που αντλείται από την

ηθική, οι θεολογικές έννοιες παραμένουν κενά και τυπικά
πλαίσια. Ο ρόλος που απέδιδε ο Κάντ στην αισθητική εμ
πειρία μέσα στον τομέα της νόησης, ισχύει για τις διαν
θρώπινες σχέσεις. Τέλος, με αφετηρία κάποιες ηθικές
σχέσεις προσλαμ6άνει κάθε μεταφυσική κατάφαση ένα
«πνευματικό» νόημα, αποκαθαίρεται από όλα όσα δαστις έννοιές μας μια φαντασία που είναι δέσμια των
πραγμάτων και θύμα της μέθεξης. Ενάντια σε κάθε σχέση

επιδέχεται ενσωμάτωσης. Αυτό που εμποδίζει την "λο-

ποίηση δεν είναι η ανεπάρκεια του Εγώ, αλλά το Άπειρο
του 'Αλλου ανθρώπου.

Παρότι ένα ον είναι χωρισμένο από το Άπειρο, μέσα
στη μεταφυσική αναφέρεται σε αυτό. Αναφέρεται με μια
αναφορά που δεν εκμηδενίζει το άπειρο διάστημα του

χωρισμού, το οποίο διαφέρει ως προς αυτό από κάθε
διάστημα. Μέσα στη μεταφυσική ένα ον σχετίζεται με
εκείνο που δεν θα μπορούσε να εξαντλήσει, με εκείνο
που, με την ετυμολογική έννοια του όρου, δεν θα μπο-

."
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ρούσε να καταλάβει. Η θετική όψη της τυπικής δομής -η
κατοχή της ιδέας του Απείρου- ισοδυναμεί συγκεκριμένα
με την ομιλία, που διακαθορίζεται ως ηθική σχέση. Στη
oχ~;ση ανάμεσα στο ον εδ(ί)-κάτω και στο υπερβατικό εί
ναι, που δεν καταλήγει σε καμιά κοινότητα έννοιας, ούτε
σε καμιά οΜτητα -σχέση χωρίς σχέση- δίνουμε .το όνομα
θρησκεία.

Η αδυναμία, για το υπερβατικό είναι και το ον που
υπάρχει χωρισμένο, να μετάσχουν στην ίδια έννοια, αυτή
η αρνητική περιγραφή της υπέρβασης ανή,κέι επίσης στον

Καρτέσιο, ο οποίος διαπιστ<ί:ινει πράγματt τ~ν αμφισημία
με την οποία ο όρος είναι εφαρμόζεται στο Θεό και στο

δημιούργημα. Μέσα από τη θεολογία των αναλογικών
κατηγορημάτων, του Μεσαίωνα, αυτή η θέση ανατρέχει
στην άποψη της αποκλειστικά αναλογικής ενότητας του
όντος στον Αριστοτέλη. Υπάρχει στον Πλάτωνα στην
υπερΌατικότητα του Αγαθοίι σε σχέση με την ουσία. Θα
έπρεπε να χρησιμεύσει ως θεμέλιο σε μια πλουραλιστική
φιλοσοφία όπου η πλειονότητα του είναι δεν θα χανόνταν
μέσα στην ενότητα του αριθμού, ούτε θα ενσωματωνόταν
σε μια ολότητα. Η οΜτητα και η περίπτυξη του είναι, η
οντολογία -δεν κατέχουν το έσχατο μυστικό του είναι. Η
θρησκεία όπου η σχέση υφίσταται ανάμεσα στο Ίδιο και
το Άλλο παρά την αδυνατότητα του Όλου -η ιδέα του
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ΠOV» δεν είναι μια τροποποίηση του «παρα-καθήμε
νου» ... Ακόμα κι όταν θα συνέδεα τον Άλλον άνθρωπο
μαζί μου με τον σύδεσμο «και», ο 'Αλλος άνθρωπος εξα
κολουθεί να με αντιμετωπίζει. να αποκαλύπτεται με το
πρόσωπό του. Η θρησκεία υπο-στηρίζει αυτή την τυπική

ολότητα. Και αν εκφέρω όπως σε μιαν ύστατη και απόλυ
τη θέαση το χωρισμό και την υπέρβαση για την οποία γί
νεται λόγος σε αυτό το σισλίο, οι σχέσεις που προτείνω
ως συστατικές του ίδιου του είναι, συνάπτονται ήδη μέσα
στους κόλπους της ομιλίας που απευθύνω στους συζητη
τές μου: αδιαλείπτως το 'Αλλο με αντιμετωπίζει -εχθρός,
φίλος, δάσκαλος, μαθητής- μέσω της ιδέας του Απείρου.
Βέβαια, ο στοχασμός μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτό
το πρόσωπο προς πρόσωπο, αλλά η «α-φύσικη» θέση του
στοχασμού δεν είναι τυχαία μέσα στη ζωή της συνείδη
σης. Συνεπάγεται μια αμφισσήτηση του εγώ, μια κριτική
στάση που παράγεται αφ' εαυτής απέναντι στο' Αλλο και
υπό την αυθεντία του. Θα το δείξουμε παρακάτω. Το

πρόσωπο-προς-πρόσωπο παραμένει έσχατη κατάσταση.

Γ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Απείρου- είναι η έσχατη δομή.
Το Ίδιο και το 'Αλλο δεν θα μπορούσαν να χωρέσουν

σε μια γνώση που θα τα περιέκλειε. Οι σχέσεις που συνά
πτει το χωρισμένο ον με εκείνο που το υπερ6αίνει δεν πα
ράγονται πάνω στο 6άθος της ολότητας, δεν κρυσταλλώ
νονται σε σύστημα. Ωστόσο δεν τα ονομάζουμε συνολικά;
Η τυπική σίινθεση της λέξης που τα ονομάζει μαζί αποτε
λεί ήδη μέρος μιας ομιλίας, δηλαδή μιας υπερ6ατικής
συγκυρίας, η οποία διασπά την ολότητα. Η συγκυρία του
Ίδιου και του' Αλλου όπου εδράζεται ήδη η λεκτική τους
γειτνίαση, είναι η κατά μέτωπον και κατά πρόσωπο δε
ξίωση του 'Αλλου από μΙΎα. Συγκυρία που δεν ανάγεται
στην ολότητα, γιατί η θέση του «πρόσωπον-προς-πρόσω-

1.

Η ελευθερία υπό αμφισ6ήτηση

Η μεταφυσική ή η υπέρσαση αναγνωρίζεται στο έργο
της νόησης που λαχταρά την εξωτερικότητα, που είναι

Επιθυμία. Αλλά η Επιθυμία της εξωτερικότητας πιστέ
ψαμε ότι κινείται όχι μέσα στην αντικειμενική γνώση, αλ

λά μέσα στην ομιλία η οποία, με τη σειρά της, έχει παρου
σιαστεί ως δικαιοσύνη, μέσα στην ευθύτητα της δεξίωσης
του προσώπου. Άραγε το πάθος για την αλήθεια που

διέπει παραδοσιακά τον νου, δεν διαψεύδεται από αυτή
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ανάμεσα στη δι-

της αναξιότητάς της: δηλαδή, είτε ως μια επίγνωση της
αποτυχίας, είτε ως μια επίγνωση της ενοχής. Στην τελευ

Πράγματι, η αλήθεια δεν χωρίζεται από την κατανοη

ταία περίπτωση, δικαιολογώ την ελευθερία, δε σημαίνει

την ανάλυση; Ποια είναι τάχα η
καιοσύνη και στην αΛήΙ:Jεια

σιμ6τητα. Γνωρίζω δε σημαίνει απλιtlς διαπιστώνω, αλλά

ότι την αποδείχνω, αλλά ότι την καθιστι!)

πάντα ~ατανoώ. Επίσης λένε ότι γνωρίζω σημαίνει δι
καιολογώ, παρεμοάλλοντας έτσι, σε αναλογία με την ηθι
κή τάξη, την έννοια της δικαιοσύνης. Η δικαιολ6γηση του

Μέσα στην ευρωπα'ίκή σκέψη μ,."tορούμε να διακρίνου
με την κυριαρχία μιας παράδοσης να υποτάσσει την ανα
ξιότητα στην αποτυχία, την ίδια την ηθική γενναιοδωρία
στην αναγκαιότητα της αντικειμενικής σκέψης, Η αυθορτης ελευθερίας δεν τίθεται υπό αμφισ6ήτηση, Μό
νο ο περιορισμός της θα ήταν τραγικός και θα γεννο{,σε
σκάνδαλο. Η ελευθερία τίθεται υπό αμφισβήτηση μόνο
στο μέτρο που κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται στον εαυ
τό της: αν μπορούσα να διαλέξω ελεύθερα την ύπαρξή
μου, όλα θα ήταν δικαιωμένα. Η αποτυχία της αυθορμη
σίας μου, που ακόμα στερείται λόγου, αφυπνίζει το Λόγο
και τη θεωρία' σε αυτήν θα υπήρχε μια οδύνη που θα
ήταν μητέρα της σοφίας. Από την αποτυχία και μόνο θα
εκπήγαζε η αναγκαιότητα να θέσουμε ένα φρένο στη οία
και να εισαγάγουι.ιε την τάξη μέσα στις διανθρώπινες
σχέσεις. Η πολιτική θεωρία συνάγει τη δικαιοσύνη από
την αδιαμφισβήτητη αξία της αυθορμησίας της οποίας
πρόκειται να εξασφαλίσει, με τη γνώση του κόσμου, την

γεγον6τος συνίσταται στην άρση του χαρακτήρα του
γεγονότος, ως τετελεσμένου, ως παρελθόντος και
νως ως αμετάκλητου, το οποίο ως τέτοιο προβάλλει προσ
στην αυθορμησία μας. Αλλά αν ποί,με ότι ως
πρόσκομμα στην αυθορμησία μας το γεγονός είναι άδικο,

είναι σα να υποθέτουμ,ε ότι η αυθορμ,ησία δεν τίθεται υπό
συζήτηση, ότι η ελεύθερη άσκηση δεν υπακούει σε κανο
νιστικές αρχές, αλλά ότι είναι η κανονιστική αρχή. Εν

τούτοις η μέριμνα για την κατανόηση διακρίνεται υαθί,
τατα

από μια στάση που γεννά μια δραστηριότητα
αδιάφορη για το πρόσκομμα. Αντίθετα σημ,αίνει έναν
ορισμένο σεβασμό για το αντικείμενο. Για να καταστεί το
πρόσκομμα γεγονός που απαιτεί μια θεωρητική δικαιο
λόγηση ή ένα λόγο χρειάστηκε να απαγορευτεί, να τεθεί
υπό συζήτησιν η αυθορμησία της πράξης που το υπερ
υαίνει. Τότε απ6 μια δραστηριότητα που αψηφά τα πάν
τα περνάμε σε μια θαόρηση του γεγον6τος. Η περιβόητη

πληρέστερη άσκηση, συντονίζοντας την ελευθερία μου ι.ιε
την ελευθερία των άλλων.

αναστολή της πράξης που θα καθιστούσε εφικτή τη θεω

Αυτή η θέση δε δέχεται μόνο την αδιαμφισβήτητη αξία

ρία, προέρχεται από ένα απόθεμα ελευθερίας που δεν
αφήνεται στις ενορμήσεις της, στις ετοψ600υλες παοακι
νήσεις της και κρατά τις αποστάσεις της. Η θεωρία,
εμφανίζεται η αλήθεια, είναι η στάση
όντος που δυ
σπιστεί για τον εαυτό του. Η γνώση αποοαίνει γνώση
ενός γεγονότος αν, ταυτ6χρονα, είναι κριτική, αν θέτει
εαυτήν υπό εξέταση, αν ανατρέχει εντε{,θεν της πρωταρ
χής της (είναι μια κίνηση ενάντια στη φύση, που θηρεύει
υψηλότερα από την πρωταρχή της και πιστοποιεί ή περι
γράφει μια δημιουργημένη ελευθερία).
Αυτή η αυτο-κριτική μπορεί να κατανοηθεί είτε ως μια

της αυθορμησίας, αλλά επίσης τη δυνατότητα' ενός έλλο

ανακάλυψη της αδυναμίας της, είτε ως μια ανακάλυψη

γου όντος να τοποθετηθεί μέσα στην ολότητα. Η κριτική
αυθορμησίας, γεννημένη από την αποτυχία που θέτει

κρίση την κεντρική θέση που κατέχει το εγώ μέσα
στον κόσμ,ο, προίJποθέτει λοιπόν μια δύναμη στοχασμ,ού

πάνω στην ίδια σου την αποτυχία και στην ολότητα, ένα
ξερίζωμα του εγι!) που αποσπάται από τον εαυτό του και
ζει μ,έσ(ι στο καθολικό. Δε θεμελιώνει τη θεωρία ούτε την
αλήθεια, τις προϋποθέτει: αναχωρεί από τη

κόσμου, γεννιέται ήδη από ~ίια γνώση, από τη
ποίηση της αποτυχίας. Η επίγνωση της αποτυχί,ας
θεωρητική,
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Αντίθετα, η κριτική της αυθορμησίας που γεννιέται
από την επίγνωση της ηθικής αναξιότητας προηγείται της

να σκοτώσω, καθορίζουν αυτή την ντροπή όπου, ως εγώ,

αλήθειας, προηγείται της θεώρησης του όλου και δεν
προϋποθέτει την μεταρσίωση του εγώ μέσα στο καθολικό.
Η επίγνωση της αναξιότητας, με τη σειρά της, δεν είναι

φονιάς. Αντίθετα, το άπειρο, το 'Αλλο ως 'Αλλο, δεν εί

δεν

είμαι

αθώα

αυθορμησία,

αλλά

σφετεριστής

και

ναι σύμμετρο με τη θεωρητική ιδέα ενός άλλου εαυτού
μου, για τον απλούστατο λόγο ότι προκαλεί την αιδώ μου

και παρουσιάζεται ως κυρίαρχός μου. Η δικαιωμένη
ύπαρξή του είναι το πρωταρχικό γεγονός, το συνώνυμο
της τελειότητάς του. Και αν ο άλλος μπορεί να με κατα
ξιώσει και να καταξιώσει την αφ' εαυτής αυθαίρετη ελευ

μια αλήθεια, δεν είναι μια θεώρηση του γεγονότος. Η

πρώτη επίγνωση της ανηθικότητάς μου, είναι η υποταγή
μου όχι στο γεγονός, αλλά στον' Αλλον άνθρωπο, στο Ά
πειρο. Η ιδέα της ολότητας και η ιδέα του απείρου δια
φέρουν στο εξής: η πρώτη είναι καθαρά θεωρητική, η άλ

θερία μου, είναι γιατί εγώ μπορώ εντέλει να αισθανθώ ως
το Άλλον του Άλλου. Αλλά αυτό κατορθώνεται μόνο
μέσα από πολύ περίπλοκες δομές.

λη ηθική. Αφού η ελευθερία μπορεί να ντρέπεται για τον

εαυτό της -θεμελιώνει την αλήθεια (και ως εκ τούτου η
αλήθεια δεν συνάγεται από την αλήθεια). Ο Άλλος άν
θρωπος δεν είναι αρχικά γεγονός, δεν είναι πρόσκομμα,
δεν με απειλεί θανάσιμα. Είναι επιθυμητός μέσα στην
ντροπή μου. Για να ανακαλύψουμε την αδικαίωτη γεγο

Η ηθική συνείδηση δεξιώνεται τον άλλον άνθρωπο.
Είναι η αποκάλυψη μιας αντίδρασης στις δυνάμεις μου,
που δεν τις οδηγεί στην αποτυχία ως μεγαλύτερη δύναμη,
παρά θέτει υπό συζήτηση το αφελές δικαίωμα της δυνά

νότητα της δύναμης και της ελευθερίας δεν πρέπει να την
θεωρήσουμε ως αντικείμενο ούτε να δούμε τον 'Αλλον
άνθρωπο ως αντικείμενο, πρέπει να αναμετρηθούμε με το
άπειρο, δηλαδή να το επιθυμήσουμε. Πρέπει να έχουμε
την ιδέα του απείρου, την ιδέα του τέλειου, όπως θα έλεγε
ο Καρτέσιος, για να γνωρίσουμε την ατέλειά μας. Η ιδέα
του τέλειου δεν είναι ιδέα, αλλά επιθυμία. Αυτό που θέ
τει υπό συζήτηση την ελευθερία μου, είναι η δεξίωση του
'Αλλου ανθρώπου, η απαρχή της ηθικής συνείδησης. Συ
νεπώς αυτός ο τρόπος του να αναμετράται κανείς με την

μεώς μου, την ένδοξη αυθορμησία μου ως ζώντος. Η ηθΙ-\

κή αρχίζει όταν η ελευθερία, αντί να δικαιωθεί αφ' εαυ- ~,.
τής, νιώθει αυθαίρετη και δίαιη. Η αναζήτηση του νοη-

τού, καθώς επίσης και η εκδήλωση της κριτικής ουσίας
της γνώσης, η αναδρομή ενός όντος εντεύθεν της συνθήκης του -αρχίζει την ίδια στιγμή.

2.

Η ανάρρηση της ελευθερίας ή η κριτική
Η πραγματική ύπαρξη δεν είναι καταδικασμένη να εί

ναι ελεύθερη, αλλά έχει αναρρηθεί σε ελευθερία. Η ελευ

τελειότητα του απείρου, δεν είναι μια ενατενιστική θεώ
ρηση. Επιτελείται ως αιδώς στην οποία η ελευθερία ανα
καλύπτει ότι ασκείται φονικά. Επιτελείται μέσα στην
ντροπή όπου η ελευθερία, καθώς αυτοανακαλύπτεται
,μέσα στην επίγνωση της ντροπής, κρύδεται μέσα στην

θερίαν δεν είναι γυμνή. Φιλοσοφώ σημαίνει ανατρέχω εν
τεύθεν της ελευθερίας, ανακαλύπτω την ανάρρηση που
ελευθερώνει την ελευθερία από το αυθαίρετο. Η γνώση
ως κριτική, ως αναδρομή εντεύθεν της ελευθερίας -μπο
ρεί να φανεί μόνο σε ένα ον που η καταγωγή του προη

ίδια την ντροπή. Η ντροπή δεν έχει τη δομή της επίγνω
σης και της σαφήνειας, αλλά προσανατολίζεται αντί
στροφα. Το υποκείμενό της είναι εξωτερικό προς εμένα.
Η ομιλία και η Επιθυμία όπου ο άλλος άνθρωπος παρου
σιάζεται ως συνομιλητής, ως εκείνος πάνω στον οποίο
δεν μπορώ να έχω καμιά εξουσία, τον οποίο δεν μπορώ

γείται της καταγωγής του- που είναι δηλαδή δημιουργη
μένο.
Η κριτική ή η φιλοσοφία είναι η ουσία της γνώσης. Αλ

λά το ιδιάζον της γνώσης δεν έγκειται στη δυνατότητά της
να οδεύσει προς ένα αντικείμενο, κίνηση δια της οποίαc:

........

..
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συγγενεύει με τις άλλες πράξεις. Το προνόμιό της συνί

Επίσης όμως η κριτική ουσία της γνό)σης μας

νεια του cogito -όπου γνώση και γινώσκων συμπίπτουν
χωρίς η YV(IJoη να κάνει κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό, όπου η
γνώση, κατά συνέπεια, δεν συνεπάγεται καμιά πρότερη
δέσμευση από την παρούσα, όπου η γνώση, ανά πάσα
στιγμή, Όρίσκεται στην αρχή, όπου η γνώση δε Όρίσκεται

ραση εντεύθεν της συνθήκης σου, που συγκαλύπτονται

εν καταστάσει (πράγμα άλλωστε που προσιδιάζει σε κάθε
καθαρή εμπειρία του παρόντος χωρίς προϋ
πόθεση ούτε παρελθόν)- δεν μπορεί να ικανοποιήσει την
κριτική απαίτηση, γιατί το ξεκίνημα του cogito της είναι
προτερόχρονο. Βέσαια σφραγίζει την αρχή, γιατί είναι η

. προφάνεια,

ενέργημα προς το αντικείμενό του; Τι σημαίνει αυτή η

•
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πέραν της γνιοσης του cogito την οποία μπορεί να θέλουμε
να διακρίνουμε από την αντικειμενική γνώση. Η προφά

τρόπο στο να κρατάει στα χέρια της τη συνθήκη που την
υπο6αστάζει και υποοαστάζει και αυτή ιJw.όμα την πράξη
της σύλληψης δια των χειρών.
Τι σημαίνει αυτή η σύλληψη. με τα χέρια, αυτή η διαπέ

t
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Άλλον άνθρωπο, σημαίνει θέτω την ελευθερία μου υπό
συζήτηση.

σταται στο ότι μπορεί να τεθεί υπό κρίση, να ανατρέξει
εντεύθεν της συνθήκης της. Βρίσκεται σε απόσταση σε
σχέση με τον κόσμο όχι επειδή τον αντιμετωπίζει ως αντι
κείμενο' μπορεί να έχει τον κόσμο ως θέμα, να τον κάνει
αντικείμενο γιατί η άσκησή της συνίσταται κατά κάποιο

αρχικά από την αφελή κίνηση που οδηγεί το γνωστικό

ΚΑΙ

επερώτηση; Δεν μπορεί να αναχθεί στην επανάληψη,
αναφορικά με τη σύνολη γνώση, ερωτήσεων που τίθενται
για την κατανόηση πραγμάτων που σκοπεύονται από το
αφξλές ενέργημα της γνιΟσης. Γνωρίζω τη γνώση θα
μαινε τότε ότι επεξεργάζομαι μια ψυχολογία που θα
έπαιρνε θέση ανάμεσα στις άλλες επιστήμες που καταγί
νονται σε αντικείμενα. Το κριτικό ερώτημα που τίθεται
στην ψυχολογία ή στη θεωρία της γνώσης, θα σήμαινε,
για παράδειγμα, να ζητήσουμε την ορισμένη αρχή από
την οποίαν απορρέει η γνώση ή την αιτία της. Βέ6αια εδώ
επ' άπειρον αναδρομή θα ήταν αναπόφευκτη και σε αυ-

αφύπνιση μιας ύπαρξης που γραπώνεται από την ίδια της

την κατάσταση. Αλλά αυτή η αφύπνιση προέρχεται από
τον' Αλλο άνθρωπο. Πριν από το cogito, η ύπαρξη ονει
ρεύεται τον εαυτό της, σάμπως να παρέμενε ξένη προς
τον εαυτό της. Κι αν αφυπνίζεται, είναι γιατί υποψιάζε
ται ότι ονειρεύεται τον εαυτό της. Η αμφι60λία την κάνει
να αναζητήσει τη 6ε6αιότητα. Αλλά αυτή η υποψία,
η επίγνωση της αμφισολίας, προϋποθέτει την ιδέα του
Τέλειου. Η γνώση του cogito παραπέμπει έτσι σε μια σχέ
ση με τον Δάσκαλο -με την ιδέα του απείρου ή του Τέλει
ου. Η ιδέα του Άπειρου δεν είναι η εμμένεια του εγώ
νοώ, ούτε η υπέρσαση του αντικειμένου. Στον Καρτέσιο
το cogito ερείδεται στο 'Αλλο που είναι ο Θεός ο οποίος
έθεσε μέσα στην ψυχή την ιδέα του απείρου, που τη δίδα
ξε, χωρίς να αφυπνίσει απλώς, όπως ο Σωκράτης, την

ακριοώς τη. στείρα πορεία θα αναγόταν η αναδρομή
εντεύθεν της συνθήκης της, η δυνατότητα να θέσει το
πρό6λημα του θεμελίου. Ταυτίζοντα το πρόβλημα του θε
μελίου με μιαν αντικειμενική γνώση της γνώσης, είναι σα
να θεωρούμε εκ των προτέρων ότι η ελευθερία μόνο στον
εαυτό της μπορεί να θεμελιωθεί' καθώς η ελευθερία -ο
καθορισμός του' Αλλου από το Ίδιο- είναι η κίνηση της
παράστασης και της προφάνειας της. Ταυτίζοντας το
πρόΌλημα του θεμελίου με τη γνώση της γνώσης, είναι σα
να λησμονάμε το αυθαίρετο της ελευθερίας την οποία
πρόκειται να θεμελιώσουμε. Η γνώση της οποίας η ουσία
είναι κριτική, δεν μπορεί να αναχθεί στην αντικειμενική
Οδηγεί στον 'Αλλον άνθρωπο. Δεξιώνομαι τον

ανάμνηση αρχέτυπων θεάσεων.

Η γνώση ως ενέργημα που διασαλεύει τη συνθήκη του
-επιτελείται υπεράνω παντ6ς ενεργήματος. Και αν η ανα

δρομή που γίνεται από μια συνθήκη εντεύθεν
συνθήκης, περιγράφει την καταστατική αρχή του
μιουργήματος, όπου απαντώνται η αβεβαιότητα της ελευ
θερίας και η προσφυγή της στη δικαίωση, αν η γνώση εί-

~
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ναι μια δραστηριότητα ενός δημιουργήματος, αυτή η δια
σάλευση της συνθήκης και αυτή η δικαίωση προέρχονται
από τον Άλλο άνθρωπο. Μόνο ο Άλλος άνθρωπος
ξεφεύγει από τη θεματοποίηση. Η θεματοποίηση δεν μπο
ρεί να θεμελιά)σει τη θεματοποίηση -γιατί την προϋποθέ
τει ήδη θεμελιωμένη, είναι η εξάσκηση μιας ελευθερίας
αέ6αιης για τον εαυτό της μέσα στην αφελή της αυθορμη

σία' ενά> η παρουσία του Άλλου ανθρώπου δεν ισούται
με τη θεματοποίησή του και συνεπώς δεν απαιτεί αυτή
την αφελή και 6έ6αιη για τον εαυτό της αυθορμησία. Η
δεξίωση του άλλου ανθρώπου ipso facto είναι η επίγνωση
της αδικίας μου -η ντροπή που νιώθει η ελευθερία για
τον εαυτό της. Αν η φιλοσοφία συνίσταται στο να γνωρί
ζει κριτικά, δηλαδή να αναζητεί ένα θεμέλιο ως δικαίωση
της ελευθερίας της, ξεκινά με την ηθική συνείδηση όπου
το . Αλλο παρουσιάζεται ως •Αλλος άνθρωπος και όπου
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στον εαυτό που είναι τόσο ριζική όσο και μια αφελής
δούληση προς το ζην. Αλλά αν η ελευθερία με τοποθετεί
προπετώς απέναντι στο μη-εγώ, μέσα μου και έξω από
μένα, αν συνίσταται στην άρνηση ή στην κατοχή του,
μπροστά στον' Αλλον άνθρωπο υποχωρεί. Η σχέση με τον
'Αλλον άνθρωπο δεν κινείται, όπως η γνώση, μέσα στην
απόλαυση και την κτήση, την ελευθερία. Ο 'Αλλος άν

θρωπος επιδάλλεται ως μια απαίτηση που κυριαρχεί πά
νω σε αυτή την ελευθερία και, επομένως, ως πιο πρωταρ
χική απ' όλα όσα συμ6αίνουν μέσα μου. Ο 'Αλλος άνθρω
πος που η εξαιρετική παρουσία του εγγράφεται μέσα
στην ηθική αδυναμία μου να τον σκοτώσω, υποδεικνύει
το τέρμα των δυνατοτήτων. Αν δεν έχω πια καμιά εξου
σία πάνω 1:0υ, είναι γιατί ξεπερνά απολύτως κάθε ιδέα
που μπορεί να έχω γι' αυτόν.

Βέοαια, για να δικαιωθεί, το εγώ μπορεί να ακολουθή-.

η κίνηση της θεματοποίησης αντιστρέφεται. Αλλά αυτή η
αντιστροφή δε «γνωρίζει τον εαυτό της» ως θέμα που

σει έναν άλλο δρόμο: θα γυρέψει να συλλά6ει τον εαυτό

σκοπεύει ο άλλος άνθρωπος υποτάσσεται σε μιαν απαί
τηση, σε ,μια ηθικότητα. Ο .Αλλος άνθρωπος με αναμετρά

καίωση της ελευθερίας την οποίαν λαχταρά η φιλοσοφία

με ένα Όλέμμα που δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνο με
το οποίο τον ανακαλύπτω. Η διάσταση του tJψοvς όπου
τοποθετείται ο •Αλλος άνθρωπος, είναι κάτι σαν η πρ(οτη
του είναι από την οποία εξαρτάται το προνόμιο
του Αλλου ανθράJπου, η ανισοπέδωση της υπέρ6ασης. Ο
.Αλλος άνθρωπος είναι μεταφυσικός. Ο 'Αλλος άνθρω
πος δεν είναι υπερ6ατικός επειδή θα ήταν ελεύθερος σαν
κι εμένα. Αντίθετα η ελευθερία του είναι μια ανωτερότη

τα που προέρχεται από την υπεραατικότητα του. Σε τι συ
νίσταται αυτή μεταστροφή της κριτικής; Το υποκείμενο
είναι «δι' εαυτόν» -παρουσιάζεται και γνωρίζει τον εαυ
τό του ενόσω υπάρχει. Αλλά γνωρίζοντας τον εαυτό του
ή αναπαριστ(Ωντας τον, τον κατέχει, τον ελέγχει, εκτείνει
την ταυτότητά του σε εκείνο που έρχεται, μέσα του, να
αρνηθεί αυτή την ταυτότητα. Αυτός ο ιμπεριαλισμός του
Ίδιου αποτελεί την ουσία της ελευθερίας. Το «δι εαυ
τόν», ως τρόπος ύπαρξης, υπoδrικν"H μια προσήλωση

του μέσα σε μια ολότητα. Αυτή νομίζουμε ότι είναι η δι

που, από τον Σπινόζα ώς το Χέγκελ, ταυτίζει οούληση
και Λόγο, που, ενάντια στον Καρτέσιο, αφαιρεί από την
αλήθεια τον χαρακτήρα της ως ελεύθερου έργου, για να
την τοποθετήσει εκεί όπου η αντίθεση του εγώ και του

μη-εγώ εξανεμίζεται μέσα στους κόλπους ενός απρόσω
που Λόγου. Η ελευθερία δεν διατηρείται, αλλά οδηγείται
στην αντανάκλαση μιας συμπαντικής τάξης, η οποίαν
υποστηρίζεται και δικαιώνεται μόνη της, όπως ο Θεός
του οντολογικού επιχειρήματος. Αυτό το προνόμιο της
συμπαντικής τάξης να υποστηρίζεται και να δικαιώνεται,
που την τοποθετεί πέραν του ακόμα υποκειμενικού έργου
της καρτεσιανής δούλησης, συνιστά τη θεία εγκυρότητα
αυτής της τάξης. Η γνώση θα ήταν ο δρόμος όπου η ελευ
θερία θα κατήγγελλε την συμ.."tτωματικότητά της, όπου θα
εξανεμιζόταν μέσα στην ολότητα. Αυτός ο δρόμος συγκα
λύπτει στην πραγματικότητα τον αρχαίο θρίαμ60 του Ί
διου πάνω στο 'Αλλο. Αν η ελευθερία παύει να διατηρεί
ται μέσα στην αυθαιρεσία της μοναχικής οεααιότητας της
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προφάνειας και αν η μοναχικότητα ενώνεται με την

Η ντροπή για τον εαυτό μας, η παρουσία και η

απρόσωπη πραγματικότητα του θείου, το εγώ εξαφανίζε
ται μέσα σε αυτή την μεταρσίωση. Για τη φιλοσοφική πα

του Άλλου ανθρώπου, δεν είναι η άρνηση της γνώσης:

ράδοση της Δύσης, κάθε σχέση ανάμεσα στο Ίδιο και το
Άλλο, όταν δεν είναι πλέον η κατάφαση της ανωτερότη
τας του Ίδιου, οδηγείται σε μιαν απρόσωπη σχέση μέσα
στη συμπαντική τάξη. Η φιλοσοφία ταυτίζεται με την αν
των προσώπων με ιδέες, του συνομιλητή με
κλήτευσης με την εσωτερικότητα
Τα όντα ανάγονται στο Ουδέτερο της
ιδέας, του
της έννοιας. Επειδή σκοπεύαμε να
ξεφύγουμε από την αυθαιρεσία της ελευθερίας, από την
εξαφάνισή της μέσα στο Ουδέτερο, γι' αυτό πλησιάσαμε
το εγώ ως άθεο και δημιουργημένο -ελεύθερο, αλλά ικα
νό να ανατρέξει εντεύθεν της συνθήκης του- ενώπιον του
'Αλλου ανθρώπου που δεν παραδίδεται στη «θεματο
ποίηση» ή στην «εννοιοποίηση» του 'Αλλου ανθρώπου.
Η θέληση να ξεφύγουμε από τη διάλυση μέσα στο Ουδέ
τερο, να θέσουμε τη γνιόση ως μια δεξίωση του Άλλου
ανθρώπου, δεν υποδηλώνει μιαν ευσε6ή απόπειρα να
διατηρήσουμε την πνευματοκρατία ενός
θεού, αλλά τη συνθήκη της γλώσσας χωρίς την οποία ο
φιλοσοφικός λόγος δεν είναι παρά μια Π(ln(ll'ln{)ΙJ.ή
χημα για μια ψυχανάλυση ή για μια

""""""νολογία ακάθεκτη, όπου η φαινομενικότητα ενός
εξανεμίζεται μέσα στο όλο. Μιλώ, σημαίνει μια δυ
νατότητα να διαρρήξω σχέσεις και να ξεκινήσω.
Θέτοντας τη γνώση ως το υπάρχειν του δημιουργήμα
τος, ως αναδρομή, πέραν της συνθήκης, προς το 'Αλλο
που θεμελιώνει, χωριζόμαστε από μια ολόκληρη φιλο
σοφική παράδοση που αναζητούσε το θεμέλιο του εαυτού
στον εαυτό, έξω από τις ετερόνομες γνώμες. Σκεπτόμαστε
ότι η ύπαρξη του δι' εαυ~)ν, δεν είναι το τελευταίο νόημα
της γνώσης, αλλά η επανεξέταση του εαυτοί), η επιστροφή
στο πριν από τον εαυτό, ενιόπιον του Άλλου ανθρώπου.
Η παρουσία του 'Αλλου ανθρώπου -προνομιούχα ετερο
νομία- δεν πλήττει την ελευθερία, αλλά την καταξιώνει.

')!ιατί η γνώση αποτελεί την συνάρθρωσή τους. Η ουσία
του Λόγου δεν συνίσταται στο να εξασφαλίσει στον άν
θρωπο ένα θεμέλιο και δυνάμεις, αλλά στο να τον θέσει
υπό συζήτηση και να τον καλέσει στη δικαιοσύνη.
Στο εξής η μεταφυσική δεν εγκύπτει στο «δι εαυτόν»
του εγώ, για να αναζητήσει εκεί το στέρεο έδαφος για
μιαν απόλυτη προσέγγιση του είναι. Το έσχατο διάβημά
της δεν καταλήγει στο «γνώθι σαυτόν». Όχι επειδή το «δι
εαυτόν» είναι περιορισμένο ή κακής πίστεως, αλλά επει
δή, αφ' εαυτού, είναι ελευθερία, δηλαδή αυθαίρετο και
αδικαίωτο και υπ' αυτή την έννοιαν αξιομίσητο' είναι
εγώ, εγωισμός. Η αθεία του εγώ 6έ6αια δείχνει τη ρήξη
της μέθεξης και συνεπώς τη δυνατότητα να αναζητήσει
μια δικαίωση για τον εαυτό της, δηλαδή μιαν έξάρτηση
απο μιαν εξωτερικότητα χωρίς αυτή η εξάρτηση να απορ
ροφά το εξαρτώμενο ον, πιασμένο σε αόρατα δίχτυα. Κα
τά συνέπεια εξάρτηση που ταυτόχρονα διατηρεί την ανε
ξαρτησία. Αυτή είναι η σχέση του πρόσωπον προς πρό
σωπον. Στην αναζήτηση της αλήθειας, έργο εξόχως ατο
μικό, που, όπως στον Καρτέσιο, αναγόταν πάντοτε στην
ελευθερία του ατόμου -η αθεια οεοαιωνόταν ως αθεΙα.
Αλλά η κριτική της δύναμη την οδηγεί ήδη εντεύθεν της
ελευθερίας της. Η ενότητα της αυθόρμητης ελευθερίας
που δρα χωρίς να κοιτάξει πίσω της και της κριτικής
όπου η ελευθερία είναι ικανή να τεθεί υπό συζήτηση και
ως εκ τούτου να μεθοδευτεί -αποκαλείται δημιούργημα.
Το θαύμα της δημιουργίας δεν συνίσταται μόνο στην ex
nihilo δημιουργία, αλλά καταλήγει σε ένα ον ικανό να δε
χτεί μιαν αποκάλυψη, να μάθει ότι είναι δημιουργημένο
και να θέσει εαυτό υπό συζήτηση. Το θαύμα της δημιουρ
γίας συνίσταται στη δημιουργία ενός ηθικού όντος. Κι
αυτό, για την ακρί6εια, προϋποθέτει την αθεία, και ταυ
τόχρονα, πέραν της αθείας, την αιδώ για την αυθαιρεσία
της ελευθερίας που τη συνιστά.
Συνtπώς αντιτασσόμαστε ριζικά επίσης στον Χάϊντεγ-
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γερ που υποτάσσει τη σχέση με τον' Αλλον άνθρωπο στην

πος ξεφεύγει διαπαντός από τη γνώση, αλλά ότι εδώ δεν

οντολογία (την ορίζει, άλλωστε, σα να μπορούσαμε να
αναγάγουμε σε αυτήν τη σχέση με τον συνομιλητή και το
Δάσκαλο), αντί να δει στη δικαιοσύνη και την αδικία μια
πρωταρχική προσπέλαση του 'Αλλου ανθρώπου
πάσης οντολογίας. Η ύπαρξη του' Αλλου ανθρώπου μας
αφορά μέσα στη συλλογικότητα, όχι με τη μετοχή του στο
ήδη οικείο σε όλους είναι, όχι με τη δύναμη και την ελευ·

έχει νόημα να μιλάμε για γνώση ή για άγνοια, γιατί η δι
καιοσύνη, η κατεξοχήν υπέροαση και η προϋπόθεση της
γνώσης δεν αποτελεί, όπως θα θέλαμε, μια νόηση σύστοι

χη "Ύός

3.

Η αλήθεια προijποθέτει τη

Αφού η αυθόρμητη ελευθερία του

δεν μεριμνά για

θερία που θα έπρεπε να υποτάξουμε και να χρησιμο
ποιήσουμε για λογαριασμό μας, όχι με τη διαφορά των

τη δικαίωσή της, είναι κάτι ενδεχόμενο που εγγράφεται

κατηγορημάτων του που θα έπρεπε να υπερ60ύμε μέσα

στην ουσία του χωρισμένου όντος: ενός όντος που δεν με

στη διαδικασία της γνώσης ή μέσα σε μια τάση συμπά

τέχει πλέΟΥ και, σε αυτό το δαθμό, αντλεί την ύπαρξή του

θειας συνταυτιζόμενοι μαζί του και σάμπως η ύπαρξή του

από τον εαυτό του, ενός όντος που έρχεται από τη διά
σταση της εσωτερικότητας, ενός όντος που έχει τη μοίρα
του Γύγη πον 6λέπει εκείνους που τον κοιτούν χωρίς να
τον δλέπουν και που γνωρίζει ότι παραμένει αόρατος.
Ωστόσο η θέση του Γύγη δεν συνεπάγεται τάχα την ατι
μωρησία
όντος μόνου στον κόσμο, δηλαδή ενός όν
τος για το οποίο ο κόσμος είναι ένα θέαμα; 'Αραγε σε αυ

να ήταν μια ενόχληση. Ο 'Αλλος δεν μας ερεθίζει ως αυ

τός που πρέπει να υπερ60ύμε, να περιλά60υμε, να υπο
τάξουμε -αλλά ως άλλος, ανεξάρτητος από μας: φανερω
μένος πίσω από κάθε σχέση που μπορεί να συνάπτουμε
μαζί του ως απόλυτο. Αυτός ο τρόπος δεξίωσης ενός απο
λίJτoυ όντος το οποίο ανακαλύπτουμε μέσα στη δικαιο
σύνη και την αδικία επιτελεί την ομιλία, η οποία είναι
ουσιωδώς διδακτική. Δεξίωση του άλλου ανθρώπου -ο
όρος εκφράζει μια ταυτοχρονία ενεργητικότητας και πα
θητικότητας η οποία θέτει τη σχέση με τον άλλον
από
διχοτομίες που προσιδιάζουν στα πράγματα: το a priori
και το a Ρrοsteήοri, τη ενεργητικότητα και την παθητικό
τητα.

Θέλουμε όμως επίσης να δείξουμε π(ος αν ξεκινήσουμε
από τη γνώση, που ταυτίζεται ~ΙΈ τη θεματοποίηση, η
αλήθεια αυτής της γνώσης οδηγεί στη σχέση με τον άλλον
άνθρωπο -δηλαδή τη δικαιοσίJνη. Γιατί το νόημα κάθε

τό δεν έγκειται η συνθήκη της μοναχικής ελευθερίας αδιαμφισ6ήτητης και ατιμώρητης- που χαρακτηρίζει τη

6εδαιότητα;
Αυτός ο σιωπηλός κόσμος -δηλαδή αυτό το καθαρό
θέαμα- δεν είναι άρα προσιτός στην αληθινή γνώση;

Ποιός μπορεί να τιμωρήσει την άσκηση της γνωστικής

ελευθερίας; Ή ακριδέστερα,
μπορεί η αυθορμησία
της ελευθερίας που εκδηλώνεται μέσα στη δεδαιότητα, να
τεθεί υπό συζήτηση; 'Αραγε η αλήθεια δεν είναι σύστοιχη
με μιαν ελευθερία που 6ρίσκεται εντέυθεν της δικαιοσύνης, επειδή είναι η ελευθερία
μοναχικού όντος;

απόφασής μας αμφισ6ητεί την αξερίζωτη πεποίθηση κά
θε φιλοσοφίας ότι η αντικειμενική γνιίιση είναι η έσχατη
σχέση της υπέρ6ασης, ότι ο 'Αλλος άνθρωπος -έστω κι
αν διαφέρει από τα πράγματα- πρέπει να γνωσθεί αντι
του όφειλε να δια
Το νόημα όλων
ο άλλος άνθρω-

α) Η αναρχία του θεάματος: το κακό ΠΥεύμα.
Ένας κόσμος απολύτως σιωπηλός που δεν θα προέκυ
πτε με αφετηρία την ψευδή έστω ομιλία, θα ήταν αναρχι
κός, χωρίς κανονιστική αρχή, χωρίς έναρξη. Η σκέψη δεν
θα προσέκρουε σε τίποτα το υποστασιακό. Το φαινόμενο
Οα υποδιΌαζόταν με την πρώτη επαφή σε φαινσμενικότη-
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τα, και απ' αυτή την έννοια θα παρέμΙΎε αμφίλογο, μέσα
στην υποψία του κακού πνεύματος. Το κακό πνεύμα δεν
εκφράζεται για να πει το ψεύδος του' ως πιθανότητα, πα
ραμένει πίσω από τα πράγματα που δείχνουν να εκδηλάJ
νονται σοδαράJς. Η δυνατότητα της έκπτωσής τους στο
επίπεδο των εικόνων ή των πέπλων, συν-προσδιορίζει
την εμφάνισή τους ως καθαρό θέαμα και αναγγέλλει την
αναδίπλωση όπου στεγάζεται το κακό πνεύμα. Εξ ου και
η δυνατότητα της συνολικής αμφιδολίας που δεν αποτε
λεί μια προσωπική περιπέτεια του Καρτέσιου. Αυτή η δυ
νατότητα συνιστά την εμφάνιση ως εμφάνιση, είτε παρά
γεται μέσα στην αισθητή εμπειρία είτε μέσα στη μαθημα
τική προφάνεια. Ο Χούσερλ που μολαταύτα δεχόταν τη
δυνατότητα μιας αυτο-παρουσίασης των πραγμάτων, ξα

νάδρισκε αυτή την αμφιλογία μέσα στην ουσιώδη ατέλεια
αυτής της αυτοπαρουσίασης και στην πάντα δυνατή
έκρηξη της «σύνθεσης» που συνοψίζει το σενάριο των
«όψεών» της.

Η αμφιλογία εδώ δεν σχετίζεται με τη σύγχυση των δύο
εννοιών, των δύο υποστάσεων ή των δύο ιδιοτήτων. Δεν
είναι από κείνες που παράγονται μέσα στους κόλπους

ενός ήδη φανερωμένου κόσμου. Δεν είναι ούτε η σύγχυση
του είναι και του μηδενός. Ό,τι εμφανίζεται δεν υπο6ι-

6άζεται σε ένα'τίποτα. Αλλά η φαινομενικότητα που δεν
είναι ένα τίποτα δεν είναι ούτε ένα ον -έστω εσωτερικό'
όντως με κανένα τρόπο δεν είναι καθ' εαυτό. Παρουσιά
ζεται σαν μια χλευαστική πρόθεση. Χλευάζουμε εκείνον

στον οποίο παΡόυσιαζόταν στη στιγμή το πραγματικό και
του οποίου η φαινομενικότητα έλαμπε σαν το δέρμα του
είναι. Γιατί ήδη το πρωταρχικό ή το έσχατο εγκαταλείπει
το δέρμα όπου έλαμπε μέσα στη γυμνότητά του, σαν ένα

περιτύλιγμα που το αναγγέλλει, το αποκρύπτει, το μιμεί
ται ή το παραμορφώνει. Η αμφιδολία που προέρχεται
απο αυτή την πάντα ανανεούμενη αμφιλογία που συνιστά
την ίδια την εμφάνιση του φαινομένου, δεν θέτει υπό
κρίση την οξύτητα του 6λέμματος που άδικα θα συνέχεε
όντα πλήρως διακεκριμένα, τοποθετημένα μέσα σε έναν
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κόσμο πλήρως μονοσήμαντο' επιπλέον η αμφιδολία δεν
θέτει υπό κρίση την ευστάθεια των μορφών αυτού του
κόσμου που θα φέρονταν από ένα αδιάλειπτο γίγνεσθαι.
Αφορά την ειλικρίνεια εκείνου που εμφανίζεται. Λες και
μέσα σε αυτή τη σιωπηλή και αναποφάσιστη εμφάνιση
ψευδόταν ένα ψεύδος, λες και ο κίνδυνος του λάθους
προερχόταν από μιαν απάτη, λες και η σιωπή ήταν ένας
τρόπος της λαλιάς.

Ο σιωπηλός κόσμος είναι ένας κόσμος που έρχεται από
τον άλλον άνθρωπο, έστω κι αν είναι το κακό πνεύμα. Η
αμφιλογία του παρεισδύει σε έναν χλευασμό. Έτσι η σιω
πή δεν είναι μια απλή απουσία λόγων' η λαλιά υποκρύ
πτεται στο δάθος της σιωπής σαν ένα γέλιο δολίως συγ
κρατημένο. Είναι το αντίστροφο της γλώσσας: ο συνομι
λητής έκανε σινιάλο αλλά αποκρύφτηκε από κάθε ερμη
νεία -κι αυτή ακριδώς είναι η σιωπή που τρομάζει. Για
τον άλλον άνθρωπο η λαλιά συνίσταται στην παροχή
60ήθειας στο διατυπωμένο σημείο, στην συμπαράσταση
στην εκδηλωσή του μέσω σημείων, στη θεραπεία της
αμφιλογίας με αυτή τη συμπαράσταση.
Το ψε{)δος του κακού πνεύματος δεν .είναι μια λαλιά
που αντιτάσσεται στην φιλαλήθη λαλιά. Βρίσκεται στο
μεταξύ της ψευδαίσθησης και της σοδαρότητας όπου
αναπνέει ένα υποκείμενο που αμφιδάλλει. Το ψεύδος του
κακού πνείιματος 6ρίσκεται πέραν κάθε ψεύδους. Στο
συνηθισμένο ψεύδος, ο ομιλών κρύ6εται, 6έδαια, αλλά με
τα λόγια της απόκρυψης δεν δραπετεύει από τα λόγια
και, έτσι, μπορεί να αναιρεθεί. Το αντίστροφο της γλώσ
σας μοιάζει με γέλιο που γυρεύει να καταστρέψει τη
γλώσσα, γέλιο απείρως μεταδιδόμενο όπου ο φενακισμός
εγκλωδίζεται σε έναν φενακισμό, χωρίς ποτέ να αναπαυ
θεί σε έναν πραγματικό λόγο, χωρίς ποτέ να αρχίσει. Το
θέαμα του σιωπηλού κόσμου των γεγονότων είναι μαγε
μένο: κάθε φαινόμενο αποκρίιπτει, φενακίζει απείρως,
καθιστώντας την επικαιρότητα ανέφικτη. Κατάσταση
που δημιουργοίJν αυτά τα σαρκαστικά όντα, συνεννοού
μενα μέσα από ένα λαδύρινθο υπονοούμενων, που ο
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Σαίξπηρ και ο Γκαίτε παρουσιάζουν στις σκηνές με τις
μάγισσες όπου μιλιέται η αντι-γλ(οσσα και όπου η απάν
τηση θα σήμαινε γελοιοποίηση.

ο) Αρχή είναι η έκφραση.
Η αμφιλογία της εμφάνισης έχει υπεροαθεί από την

Έκφραση, την παρουσίαση του άλλου ανθρώπου σε μέ
να, πρωταρχικό συμοάν της σημασίας. Καταλαδαίνω μια
σημασία δε σημαίνει ότι πηγαίνω από τον έναν όρο της

σχέσης σε έναν άλλον, ότι, μέσα στους κόλπους του δεδο
μένου, αντιλαμοάνομαι σχέσεις. Δέχομαι το δεδομένο
σημαίνει ήδη ότι το δέχομαι ως διδαγμένο- ως έκφραση
του Άλλου ανθρώπου. Όχι πως πρέπει να υποθέσουμε
κάποιον θεό που εκφράζεται μέσω του κόσμου: ο
το θέμα μας -και ως εκ τούτου το αντικεί
μενό μας- σα να μας
προταθεί, προέρχεται από μια
πρωταρχική διδαχή στους κόλ.ττους της οποίας η ίδια η
επιστημονική εργασία εγκαθίσταται και εδραιώνεται. Ο

κόσμος έχει προσφερθεί μέσα στη γλώσσα του άλλου αν
θρώπου, κάποιες προτάσεις τον προσκομίζουν. Ο 'Αλλος
άνθρωπος είναι αρχή του φαινομέ.νου. ΤΟ φαινόμενο δεν
συνάγεται από αυτόν- δεν το ξαναορίσκουμε ανατρέχον
τας απο το σημείο που θα ήταν το πράγμα, προς τον συ
νομιλητή που κάνει σινιάλο, με μια κίνηση ανάλογη με
την πορεία που θα οδηγούσε από τη φαινομενικότητα
προς το πράγμα καθ' εαυτό. Γιατί η απαγωγή είναι ένας
τρόπος σκέψης που εφαρμόζεται σε ήδη δεδομένα αντι
κείμενα. Ο συνομιλητής δεν θα μπορούσε να συναχθεί,
γιατί η σχέση του μαζί μου προϋποτίθεται από κάθε από
δειξη, Προϋποτίθεται από κάθε
επειδή πρέπει να συμφωνήσουμε γι' αυτόν τον

σμό, να συνάψουμε τις συμ6άσεις, οι οποίες, σύμφωνα με
τον Κρατύλο του Πλάτωνα, δεν μπορούν να θεσπιστούν
αυθαιρέτως, Αυτή η σχέση είναι ήδη αναγκαία ώστε ένα
δεδομένο να μπορέσει να εμφανιστεί ως σημείο, ως ση
μείο που σημαίνει έναν ομιλητή όποιο κι αν είναι το ση_
μαινόι.ιενο αυτού του σημείου, ακόμα και δια παντός
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αναποκρυπτογράφητο. Και το δεδομένο πρέπει να λει
τουργεί ως σημείο για να είναι απλώς δεδομένο. Εκείνος
που δηλώνεται από ένα σημείο ως σηι.ιασιοδοτών αυτό το
σημείο, δεν είναι ένα σημαινόμενο του σημείου, παρά
ελευθερώνει το σημείο και το δίνει. Το δεδομένο παρα
πέμπει στον δότη, αλλά αυτή η παραπομπή δεν είναι η
αιτιότητα όπως δεν είναι η σχέση του σημείου με τη σημα
σία του. Παρακάτω θα το εκθέσουμε διεξοδικότερα.
γ) Το cogito και ο Άλλος άνθρωπος
Το cogito δεν προσφέρει μιαν έναρξη σε αυτή την επα
νάληψη του ονείρου. Μέσα στο καρτεσιανό cogito, πρώτη
οε6αιότητα (η οποία όμως, για τον Καρτέσιο, έγκειται
ήδη στην ύπαρξη του Θεού), υπάρχει ι.ιια αυθαίρετη
στάθμευση που δεν δικαιώνεται αφ' εαυτής. Η αμφιβολία
για τα αντικείι.ιενα υποοάλλει την προφάνεια αναφορικά
την άσκηση της αμφι60λίας. Καταφάσκουμε αυτή την
και όταν την αρνούμαστε. Στην πραγματι
κότητα, στο cogito, το διανοούμε
νείται τις προφάνειές του, καταλήγει στην προφανεια αυ
τού του αρνητικού έργου, αλλά σε ένα επίπεδο διαφορε
τικό από εκείνο στο οποίο αρνήθηκε. Κυρίως όμως κατα

λήγει στην κατάφαση μιας προφάνειας που δεν είναι
έσχατη ή πρώτη κατάφαση, γιατί με τη σειρά της μπορεί
να τεθεί υπό αμφιοολία, Η αλήθεια της δεύτερης άρνησης
καταφάσκεται τότε σε ένα επίπεδο ακόμα πιο οαθύ αλλά
γι' άλλη μια φορά, δεν ξεφεύγει από την άρνηση. Δεν εί
ναι μια άνευ όρων σισύφεια εργασία, αφού η απόσταση
που διανύεται κάθε φορά δεν είναι η ίδια, Είναι μια κα
τιούσα κίνηση προς ένα ολοένα βαθύτερο οάραθρο το
οποίο αλλού το αποκαλέσαμε υπάρχει (il Υ a), πέρα από
την κατάφαση και την άρνηση. Λόγω αυτής ακριβ(ί)ς της
ιλιγγιώδους κατάβασης προς την ά6υσσο, λόγω αυτής της

αλλαγής επιπέδου, το καρτεσιανό cogito δεν είναι
συλλογισμός με την τρέχουσα έννοια του όρου, ούτε μια
ενόραση. Ο Καρτέσιος επιδίδεται σε ένα έργο ατέρμονης
άρνησης που οπωσδήποτε είνα.ι το έργο του άθεου υπο-
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Στην πραγματικότητα, το θέαμα θεωρείται μόνο στο

δαθμό που έχει ένα νόημα. Το νοηματοδοτημένο δεν είναι
ύστερο του «ιδωμένου», του «αισθητού» - τα οποία είναι
ασήμαντα από μόνα τους, και η φαντασία μας θα τα
έπλαθε ή θα τα μετέοαλε ορισμένως με 6άση a priori κα

Το εγώ μέσα στην αρνητικότητα που εκδηλώνεται με
την αμφι6ολία διακόπτει τη μέθεξη, αλλά δε ορίσκει στο
cogito και μόνο ένα σημείο στάσης. Αυτός που μπορεί να
πει ναι, δεν είμαι εγώ
είναι ο 'Αλλος άνθρωπος. Η κα

τηγορίες.

τ<ιφαση έρχεται από εκείνον. Βρίσκεται στην αρχή της εμ
πειρίας. Ο Καρτέσιος αναζητεί μια οεοαιότητα και στα
ματά από την πρώτη κιόλας αλλαγή επιπέδου σε αυτή την
ιλιγγιώδη κάθοδο. Γιατί πράγματι κατέχει την ίδέα του
απείρου, μπορεί να καταμετρήσει από τα πριν την επι
στροφή της κατάφασης .πίσω από την άρνηση. Αλλά κα
τέχω την ιδέα του απείρου, σημαίνει ήδη ότι έχω δεξιωθεί

θετώντας την μέσα στη σκοπιμότητα της πρακτικής μας

τον Άλλον άνθρωπο.

Έχοντας εννοήσει τον αδιάρρηκτο δεσμό ο οποίος συν
δέει την εμφάνιση με τη σημασία, αποπειραθήκαμε να κα
ταστήσουμε την εμφάνιση ύστερη της σημασίας

τοπο

συμπεριφοράς. Ό,τι απλώς εμφανίζεται, η «καθαρή αν
τικειμενικότηΤα»,

η

«απλούστατη

αντικειμενικότητα»,

δεν είναι παρά μια υποστάθμη αυτής της πρακτικής σκο

πιμότητας από την οποία και θα δανειζόταν το νόημά
του. Εξου η προτεραιότητα της μέριμνας απέναντι στην

ενατένιση, το ρίζωμα της γνώσης σε μια κατανόηση που
αγγίζει την «κοσμικότητα» του κόσμου και διανοίγει τον
ορίζοντα της εμφάνισης του αντικειμένου.

δ) Α ντικειμενικότητα και γλώσσα.
Έτσι ο σιωπηλός κόσμος θα ήταν άν-αρχος. Η γνώση
δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει από αυτόν. Αλλά ήδη ως
άν-αρχος -στο όριο της ανυπαρξίας νοήματος- η παρου

σία του στη συνείδηση έγκειται στην προσμονή του λόγου
που δεν έρχεται. Έτσι εμφανίζεται μέσα στους κόλπους
μιας σχέσης με τον' Αλλον άνθρωπο, ως σημείο που απε
λευθερώνει ο 'Αλλος άνθρωπος, έστω και αν κρύοει το
πρόσωπό του, δηλαδή υπεκφεύγει τη 6οήθεια που θα
έπρεπε να προσφέρει στα σημεία τα οποία απελευθερώ
νει, και τα οποία κατά συνέπεια τα απελευθερώνει αμφί
σημα. Ένας απόλυτα σιωπηλός κόσμος, αδιάφορος για
τη λαλιά που σωπαίνει, σιωπηλός μέσα σε μια σιωπή που
δεν αφήνει να μαντέψουμε, πίσω από τις φαινομενικότη
τες κάποιου που σημασιοδοτεί αυτόν τον κόσμο και αυτο
σημαίνεται σημασιοδοτώντας αυτόν τον κόσμο -έστω και
για να ψευσθεί μέσω των επιφαινομένων, σαν κακό
πνεύμα, ένας κόσμος τόσο σιωπηλός δεν θα μπορούσε
καν να προσφερθεί ως θέαμα.

Με αυτό τον τρόπο η αντικειμενικότητα του αντικειμέ
νου υποτιμάται. Η αρχαία θέση που βάζει την παράστα
ση στη βάση κάθε πρακτικής συμπεριφοράς - που έχει
δεχτεί το στίγμα του ιντελεκτουαλισμού
υποτιμήθηκε
πολύ βιαστικά. Το πιο διεισδυτικό 6λέμμα δεν θα μπο

ρούσε να ανακαλύψει στο πράγμα τη λειτουργία του ως
εργαλείου. ' Αραγε αρκεί η απλή αναστολή της πράξης
για να αντιληφθούμε το εργαλείο ως πράγμα;
'Αλλωστε η πρακτική σημασία είναι τάχα το πρωταρχι
κό πεδίο του νοήματος; Δεν υποθέτει άραγε την παρου

σία μιας σκέψης στην οποίαν εμφανίζεται και στα μάτια
της οποίας αποκτά αυτό το νόημα; Αρκεί μήπως, με τη

διαδικασία της, να φανερά)σει αυτή τη σκέψη;
Ως πρακτική
η σημασία παραπέμπει εντέλει στο ον
που υπάρχει με σκοπό αυτή την ύπαρξη. Επίσης είναι δα
νεισμένη από έναν όρο που είναι σκοπός του εαυτού του.
Έτσι εκείνος που κατανοεί τη σημασία είναι απαραίτη
τος στη σειρά όπου τα πράγματα αποκτούν ένα νόημα,
ως τέρμα της σειράς. Η παραπομπή την οποία συνεπάγε-
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ται η σημασία θα κατέληγε εκεί όπου η παραπομπΎI γίνε

τα αρχίζουν να παί.ρνουν μια σημασία μέσα στη μέριμνα

ται αυτοπαθι.Ος

του όντος που είναι ακομα «εν

-

δηλαδή στην απ<'Jλαυση. Η διαδικασία

από την οποία τα όντα θα δανείζονταν το νόημά τους δεν
θα ήταν μόνο εμπράκτως περατή αλλά, ως σκοπιμότητα,
θα όδευε λόγω της ουσίας της προς ένα σκοπό, θα κατέ
ληγε. Αλλά η κατάληξη είναι το σημείο όπου για την
ακρί6εια κάθε σημασία χ«νεται. Η
ποίηση και εγωισμός του εγώ- είναι μια καταληξη σε
την οποία τα όντα προσλαμ6άνουν ή χάνουν τη

απέναντι στο δυνάμει;

,Αραγε

δεν πρέπει μάλλον να σκεφτούμε ότι η αμφιοο
λία που αποτελεί μιαν επίγνωση της ικανοποίησης, δεν
προέρχεται από την αποτυχία της, αλλά από ένα συμοάν
στο οποίο δεν χρησιμεύει ως πρωτότυπο η διαδικασί.α της
σκοπιμότητας; Η συνείδηση που φθείρει την ευτυχία, ξε
περνά την ευτυχία και δεν μας φέρνει στους δρόμους που
οδηγούν σε αυτή. Η συνείδηση που ζημιιl)νει την ευτυχία

τους ως μέσα ανάλογα με το αν ακολουθούν το
που οδηγεί σε αυτή ή αν παρακάμπτουν. Αλλά τα
τα μέσα χάνουν τη σημασία τους στην κατάληξη. Ά
και επιτευχθεί, ο σκοπός είναι ασύνειδος. Με ποιό

δικαίωμα τάχα η αθωότητα της ασύνειδης ικανοποίησης
θα φώτιζε με σημασία τα πράγματα, όταν η ίδια είναι
νάρκη;
Στην πραγματικότητα η σημασία συλλαμ6ανόταν πάν
τα στο επίπεδο της σχέσης. Η σχέση δεν εμφανιζόταν ως
νοητό περιεχόμενο -καθορισμένο εποπτικά. Παρέμενε
σημαίνουσα μέσω του συστήματος σχέσεων στο οποίο ει
σχωρούσε η ίδια. 'Ετσι η κατανόηση του

Έτσι ώστε αν

τλούμε από αυτή την ρήξη την ίδια τη συνείδηση. Το νοη
τό θα προερχόταν από το ανικανσ:
καιρη ένδεια του όντος, από την παραμο
της αποπερατωσής του. Εντούτοις με ποιό
είναι το περατωμένο ον, αν το ενερ

και προσδίδει μια σημασία στην ευτυχία και στην σκοπι

μότητα και στην αλληλουχία των σκοπών των
-δεν απορρέει από τη
όπου το ον έχει προ

•

δεν είναι μια υποστάθμη της σκοπι

σχετικότητα, αφού αποσπά το αντικείμενο από κάτι που

μότητας. Τα αντικείμενα δεν είναι αντικείμενα όταν
προσφέρονtαι στο χέρι που τα χρησιμοποιεί, στο στόμα
και στα ρουθούνια. στα μάτια και στα αυτιά που τα απο
λαμΟάνουν. Η αντικειμενικότητα δεν είναι εκείνο που
μένει από ένα εργαλείο ή από μια τροφή, όταν χωρίζονται
από τον κόσμο όπου λειτουργεί το είναι τους. ηΟενται
μέσα σε μιαν ομιλία, μέσα σε μια συν-ομιλία που προτεί
νει. τον κόσμο. Αυτή η πρc1ταση εκφέρεται ανάμεσα σε
δύο σημεία που δεν συγκροτούν σύστημα, κόσμο, ολότητα.
Η αντικειμενικότητα του αντικειμένου και

δεν είναι η ίδια). ΩσΤCJσο δεν είναι 6έβαιο ότι αυτΎI η αυ

του προέρχονται από τη γλώσσα.

ζεται μέσα από τη
από την
ποτέ ως εποπτεία. Ο Χούσερλ όμως μετατρέπει τις σχέ
σεις σε σύστοιχα ενός ολέμματος που τις καθορίζει και
τις εκλαμβάνει ως περιεχόμενα. [J ροσκομίζει την ιδέα
μιας σημασίας και μιας εσωτερικής κατανοησιμότητας
του περιεχομένου, της ενq.ργειας ενός περιεχομένου (στη

διαύγεια περισσότερο πάρά στη δι<ικριση που είναι η

τοπαρουσίαση μέσα στο φως μπορεί αφ' εαυτής να έχει
ένα νόημα. Και ο ιδεαλισμός, η

Sinngebung

δια του υπο

περατώνει όλον αυτόν τον σεαλισιιό του
τος.

ο
το αντικείμενο να τίθεται ως θέμα που προσφέρεται

"",/f,,,"',.

της σήμανσης όχι το γεγονός της

που το ορίζει σε εκείνο
αποτελεί μE~ρoς του ίδιου συστήμα
της εκδήλωσης του σημαίνοντος.

του ποιιπου του σημείου. μιας απόλυτης ετερι)τητας η
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οποία, εντούτοις, του μιλάει και, έτσι, θεματοποιεί, δη

κάθε απόφανσης. Η προφορική ομιλία είναι η πληρότητα

λαδή προτείνει ένα κόσμο. Ο κόσμος που για την ακρί

της ομιλίας.
Η σημασία ή η κατανοησιμότητα δεν εξαρτάται από
την ταυτότητα του Ίδιου που παραμένει καθ' εαυτό, αλ
λά από το πρόσωπο του' Αλλου που καλεί το Ίδιο. Η ση
μασία δεν εμφανίζεται επειδή ό,τι μπορεί να πληρώσει
την έλλειψη προσλαμσάνει έτσι ένα νόημα. Η σημα

σεια δίνεται ως πρόταση, ως έκφραση, έχει ένα νόημα,
αλλά γι' αυτό το λόγο δεν είναι ποτέ πρωτό-τυπος. Για
μια σημασία, το να δοθεί

leibhaft,

το να εξαντλήσει το εί

ναι της μέσα σε μια διεξοδική εμφάνιση είναι παραλογι
σμός. Αλλά η μη-πρωτοτυπία εκείνου που έχει ένα
δεν είναι κάτι οντικά κατώτερο, μια παραπομπή σε μια
πραγματικότητα που μιμείται, που αποκρούει ή συμσο
λίζει. Το νοηματοδοτημένο παραπέμπει σε ένα σημαίνον.
Το σημείο δε σημαίνει το σημαίνον, όπως σημαίνει το ση
μαινόμενο. Το σημαινόμενο δεν αποτελεί ποτέ πλήρη πα
ρουσία' όντας με τη σειρά του σημείο πάντα, δεν επανέρ
χεται σε μια ξεκάθαρη παρουσία. Ο σημαίνων, εκείνος
που εκπέμπει το σημείο είναι κατά πρόσωπο, παρά τη με

σολάοηση του σημείου, χωρίς να προταθεί ως θέμα. Βέ6αια μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του, -αλλά τότε θα
ανήγγελλε τον εαυτό του ως σημαινόμενο και συνεπώς ως
σημείο κι αυτόν με τη σειρά του. Ο Άλλος άνθρωπος, ο

σημαίνων -εκδηλώνεται με τη λαλιά μιλιί>ντας για τον
και όχι για τον εαυτό του, εκδηλώνεται προτείνον
τας τον κόσμο, θεματοποιώντας τον.
Η θεματοποίηση εκδηλώνει τον' Αλλον άνθρωπο επει
δή ή πρόταση που θέτει και προσφέρει τον κόσμο, δεν κυ
ματίζει στον αέρα, αλλά υπόσχεται μια απάντηση σε
εκείνον που δέχεται αυτή την πρόταση και κατευθύνεται
προς τον 'Αλλον άνθρωπο επειδή μέσα στην πρόταση δέ
χεται τη δυνατότητα του ερωτάν. Η ερώτηση δεν εξηγεί
ται μόνο με τον θαυμασμό, αλλά και με την παρουσία
εκείνου στον οποίο απευθύνεται. Η πρόταση παραμένει
μέσα στην τεταμένη ατμόσφαιρα των ερωτήσεων και των
απαντήσεων. Η πρόταση είναι ένα σημείο που ήδη ερμη
νεύεται, που προσκομίζει το δικό του κλειδί. Αυτή η πα
ρουσία Τ9υ κλειδιού που ερμηνεύει μέσα στο υπό ερμη
νεία σημείο είναι για την ακρίσεια η παρουσία του Άλ
λου μέσα στην πρόταση, η παρουσία εκείνου που μπορεί
να σοηθήσει την ομιλία του, ο διδαχτικός χαρακτήρας

σία έγκειται στην απόλυτη περίσσεια του Άλλου σε σχέ

ση με το Ίδιο που το επιθυμεί, που επιθυμεί αυτό που
δεν του λείπει, που δεξιώνεται το 'Αλλο μέσα από τα θέ
ματα που -χωρίς να απουσιάζει από σημεία που δίνονται
έτσι- το Άλλο του προτείνει ή δέχεται από αυτό. Η ση
μασία εξαρτάται από το 'Αλλο που λέει ή εννοεί τον κό
σμο και η γλώσσα ή η νόησή του για την ακρί6εια θεμα
τοποιούν. Η σημασία άρχεται από τη ζώσα φωνή όπου ο
κόσμος
θεματοποιηθεί και συνάμα ερμηνευτεί, όπου
ο σημαίνων δε χωρίζεται ποτέ από το σημείο που απελευ
θερ(ί)νει, αλλά το ανακτά πάντα καθώς το εκθέτει. Γιατί
αυτή η οοήθεια, που δίνεται πάντα στη λέξη που θέτει τα
πράγματα, είναι η μοναδική ουσία της γλώσσας.
Η σημασία των όντων εκδηλώνεται στην προοπτική όχι
της σκοπιμότητας αλλά της γλ6)σσας. Μια σχέση μεταξύ
όρων που αντιστέκονται στην υλοποίηση, που αποσκιρ
τούν απο τη σχέση ή την προσδιορίζουν είναι εφικτή μόνο
ως γλώσσα. Η αντίσταση
όρου απέναντι σε έναν άλ

λον, δεν εξαρτάται εδώ από τη σκοτεινή και εχθρική υπο
στάθμη της ετερότητας, αλλά αντίθετα από την ανεξάνπερίσσεια προσοχής που η λαλιά, πάντα διδαχτική,
μου προσφέρει. Στην πραγματικότητα η λαλιά είναι πάν
τα μια ανάληψη εκείνου που υπήρξε σημείο που εκπέμ
φθηκε από αυτή, υπόσχεση αενάως ανανεούμενη για τη
διασάφηση κάθε σκοτεινού που υπάρχει μέσα στη λαλιά.
Έχω ένα νόημα, σημαίνει ότι τοποθετούμαι σε σχέση
προς ένα απόλυτο, δηλαδή έρχομαι από εκείνη την ετε
ρότητα που δεν αναρροφάται μέσα στην αντίληψη. Μια
παρόμοια ετερότητα είναι εφικτή μόνο ως εκπληκτική δα
ψίλεια, ανεξάντλητη περίσσεια προσοχής που φανερ<ίΝΕ-
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τί σε αυτή. το ομιλοίJν ον εγγυάται την εμφάνιση και

γλώσσας να σαφηνί.σει την εκδΎΊλωσΙΊ της. Έχω ένα νόη

προσφέρει 60ήθεια, παρίσταται στην ίδια του

μα, σημαίνει διδάσκω ή διδ{~σκoμαι, μιλώ ή μπορώ να εί
μαι ειπωμένος.

νιση. Το είναι του επιτελείται σε αυτή την παράδοοη.
λαλιά που ανατέλλει ήδn στο =Ν

Μέσα στην προοπτική της σκοπιμότητας και της από
λαυσης, η σημασία εμφανίζεται μέσα στην εργασία που
προϋποθέτει μιαν απόλαυση παρεμποδισμένη. Αλλά η

το6λέπω
_._
Σε σχέση με αυτή ο κόσμος προσανατολίζεται. δηλαδή
προσλαμ6άνει μια σημασία. Σε σχέση με τη λαλιά ξεκι
νάει και αυτ6 δεν ισοδυναμεί με τη φ6ρμουλα: ο κόσμος

παρεμποδισμένη απόλαυση από μόνη της δε θα γεννούσε
καμιά σημασία, παρά μόνο την οδίινη, αν επενεργούσε
όπου ηοη αντηχησε ο

ΚΑΙ

καταλήγει σε αυτή. ι\έγεται και εφεξής μπορεί να είναι
θέμα, μπορεί να προταθεί. Η είσοδος των όντων μέσα σε
μια πρόταση συνιστά το πρωταρχικό συμ6άν της σημα
σιοδότησής τους με αφετηρία την οποία θα εδραιωθεί. η
δυνατότητα της ίδιας της αλγοριθμικής έκφρασης. Έτσι
η λαλιά 6ρίσκεται στην πρωταρχή κάθε σημασίας -των
εργαλείων και όλων των ανθρώπινων έργων- γιατί, με τη

.

Η λειτουργία της πρωταρχής δεν οδηγεί σε έναν σκοπό

που, μέσα σε ένα σύστημα αναφορών, θα αναφερόταν
στον εαυτι) της (όπως το δι' εαυτόν της συνείδησης). Αρ
χή και τέλος δεν είναι έσχατες έννοιες με την ίδια σημασία
του όρου. ΊΌ «δι' εαυτόν» ξανακλείνεται στον εαυτό του

λαλιά, το σύστημα των παραπομπώ
κάθε σημασία δέχεται την αρχή της λειτουργικότητάς του

και, ικανοποιημένο, χάνει κάθε σημασία. Σε όποιον το

πλησιάζει εμφανίζεται τόσο αινιγματικό όσο και κάθε
άλλη εμφάνιση. Είναι πρωταρχή -αυτό που φέρει το κλει
δί του αίνΙ'Vllατόc του- που ποοσκομίζει τη λέξη. Η

-το κλειδί του. Δεν είναι η γλό)σσα τρόπος του συμβολι
σμού, παρά κάθε συμ60λισμ6ς αναφέρεται Ύιδη στη γλώσ
σα.

να παρίσταται στην εκ

της. Η λαλιά συνίσταται στο να εξηγείται αναφο
ρικά με τη λαλιά. Είναι διδασκαλία. Η εμφάνιση είναι
μια παγιωμένη μορφή από την οποια κάτι έχει ήδη απο
σπαστεί, ενιί) στη γλιί)σσα επιτελείται η αδιάπτωτη συρ

ε) Γλώσσα και προσοχή.
Παρουσία του όντος στην ίδια του την παρουσία -η λα
λιά είναι διδαχή. Η διδαχή δεν μεταδίδει ωτλιί)ς ένα αφη

ροή μιας .παρουσίας που ξεσχίζει το αναπόφευχτο πέπλο

στον' Αλλον άνθρωπο. Δεν επωμίζεται μόνο μια

ρημένο και γενικό περιεχόμενο, κοινό ήδη σε

της εμφάνισΎlς της, που είναι πλαστική όπως κάθε εμφά
νιση. Η εμφάνιση αποκαλύπτει και αποκρύπτει, η λαλιά
llπερ6αίνει, με μια ολοκληρωτική παρρησία,
ανανεούμενη, την αναπόδραστη απόκρυψη κάθε
σης.

Έτσι προσδίδεται έν" νArιllπ _{:vn,- .". ...."rrr"fNT'" ι_

σε κάθε φαινόμενο.

γία, που στο κάτω-κάτω είναι υποτυπιοδης, του να
νήσει ένα πνεύμα που ήδη εγκυμονεί. Η λαλιά εγκαθι

!J

δρύει μόνο την κοινότητα προσφέροντας, παρουσιάζον
τας το φαινόμενο ως δεδομένο, και δίνει θεματοποιών
τας. Το δεδομένο είναι το γεγονός μιας φράσης. Μέσα
στη φράση η εμφάνιση χάνει τη φαινομενικότητά της κα

Το ξεκίνημα της ίδιας της γν(οσης, καθίσταται δυνατό

θοριζόμενη ως θέμα' αντίθετα προς τον σιωπηλό κόσμο,

μόνο αν σταματήσει η μαγεία και η διαρκής αμφισημία
ψη, όπου το ξεκίνημα λείπει. Η λαλιά εισάγει μιαν αρχή

προς την απείρως διευρυνόμενη αμφισημία, προς το λι
μνάζον ύδωρ, προς το νερ6 που 6αλτώνει λόγω του φενα
κισμού που ΠQρουσιάζεται ως μυστήριο, η πρόταση συ

σε αυτήν την αναρχία. Η λαλιά εξάγει από τη μαγεία για-

νάπτει το φαινόμενο με το όν, την εξωτερικότητα. την

ενός κόσμου όπου κάθε εμφάνιση είναι πιθανή απόκρυ

ι

L
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γένος του, προϋποθέτει τον ορισμό που αποσπά το άμο

προσοχή που είναι εξόχως κυρίαρχη σε μένα, αποτελεί
εκείνο που ουσιαστικά ανταποκρίνεται σε μια κλήση. Η
προσοχή είναι προσοχή για κάτι, επειδή είναι προσοχή
για κάποιον. Η εξωτερικότητα της αφετηρίας είναι ου
σιώδης, σε αυτή που είναι η ένταση του εγώ. Το σχολείο,
χωρίς το οποίο καμιά σκέψη δεν είναι ρητή, καθορίζει
την επιστήμη. Εκεί επιοεοαΙ«Jνεται η εξωτερικότητα που
πραγματώνει την ελευθερία αντί να την πληγιJ)σει: η
τερικότητα του Δασκάλου. Η διασάφηση μιας σκέψης
μπορεί να γίνει μόνο εις διπλούν: δεν περιορίζεται να
υρει ό,τι ήδη κατείχε. Αλλά η πρώτη διδαχή του διδά
σκοντος, είναι η ίδια η παρουσία του ως διδάσκοντος από

ρφο γεγονός από τη σύγχυσή του, για να το προσανατο
λίσει με αφετηρία το Απόλυτο, την πρωταρχή του, για να

-pcr genesim

ή

προuποθέτει ήδη

αυτή τη θεματοποίηση, αυτή την είσοδο σε έναν κόσμο
όπου αντηχούν οι φράσεις.
Ακόμα και η εξαντικειμενίκευση της αλήθειας παρα
πέμπει στη γλώσσα. Το άπειρο όπου κάθε ορισμός τεμα

χίζεται, δεν ορίζεται, /'ιεν προσφέρεται στο ολέμμα, αλλά
σημαίνεται' όχι σαν θέμα, αλλά ως θεματοποιούν, ως
εκείνο με αφετηρία το οποίο κάθε πράγμα μπορεί να ορι
στεί ταυτοσήμως σημαίνεται επίσης παριστάμενο στο έρ
γο που το σημαίνει' δεν σημαίνεται μόνο, αλλά
είναι πρόσωπο.
Η διδασκαλία ως τέρμα της αμφισημίας ή της σύγχυσης
είναι μια θεματοποίηση του φαινομένου. Επειδή ακριοώς
το φαινόμενο το διδάχτηκα από κείνον που παρουσιάζε
ται εν αυτώ -ανακτώντας τις πράξεις αυτής της θεματο
ποίησης που είναι τα σημεία- μιλώντας -εφεξής δεν είμαι
παίγνιο ενός φενακισμού, αλλά θεωρώ τα αντικείμενα. Η
παρουσία του άλλου ανθρ(ίJπου διακόπτει την αναρχική
μαγεία των γεγονότων: ο κόσμος γίνεται αντικείμενο. Το
να είναι κάτι αντικείμενο, να είναι θέμα, σημαίνει ότι εί
ναι εκείνο για το οποίο μπορώ να μιλήσω με κάποιον ο

την οποία γεννιέται η παράσταση.
ζ) Γλώσσα και δικαιοσύνη.
Αλλά τι μπορεί να σημαίνει η φράση: ο διδάσκων που

οποίος διαπέρασε την οθόνη του φαινομένου και συνδέμαζί μου. Σύνδεση της οποίας η υφή, όπως αφήσαμε
να εννοηθεί, μόνο ηθική μπορεί να είναι, έτσι ώστε η
αλήθεια θεμελιώνεται στη σχέση μου με τον 'Αλλον ή στη
δικαιοσύνη. Θέτω τη λαλιά στην πρωταρχή της αλήθειας,
σημαίνει εγκαταλείπω την εκκάλυψη που προίίποθέτει τη
μοναξιά της θέασης -ως πρώτο έργο της αλήθειας.
.
Ως έργο της γλ!ίJσσας, ως μια επίδραση που ασκείται
από τον Δάσκαλο πάνω μου, η θεματοποίηση δεν είναι
μια μυστηριιJJδης πληροφόρηση, αλλ{( η κλήση που απευ-
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την οποία καθιστά δυνατή, αποτελούν την ίδια τη συνεί
δηση και όχι μιαν εκλέπτυνση της συνείδησης. Αλλά η

Ο ορισμός, αυτός που εντάσσει το αντικείμενο στο

per genus et differentiam specificam-
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θύνεται στην προσοχή μου. Η προσοχή και η ρητή σκέψη

Απειρία του 'Αλλου που η σκέψη μου δεν περιέχει. Ορί-

το θεματοποιήσει. Κάθε λογικός ορισμός
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t;

επισύρει την προσοχή υπερχειλίζει τη συνείδηση; Πώς ο
διδάσκων ορίσκεται εκτός της συνειδήσεως την οποία δι
δάσκει; Δεν είναι
από αυτή όπως το εννoημ~~νo περιε
χόμενο είναι εξωτερικό προς τη σκέψη που το σκέφτεται.
Η εξωτερικότητα του εννοημένου περιεχομένου, σε σχέση
με τη σκέψη που το σκέπτεται, αναλαμυάνεται από τη
σκέψη και, υπ' αυτή την έννοια, δεν ξεπερνά τη συνείδη
ση. Τίποτα απ' όσα αγγίζουν τη σκέψη δεν μπορεί να
υπερχειλίσει τη σκέψη, όλα παραμένουν ελεύθερα μέσα
της. Τίποτα, εκτός από τον κριτή που κρίνει την ίδια την.
ελευθερία της σκέψης. Η παρουσία του Δασκάλου που με
τα λόγια του δίνει ένα νόημα στα φαινόμενα και επιτρέ
πει να τα θεματοποιΎlσουμε, δεν προσφέρεται για μιαν
αντικειμενική γν(ί)ση' μέσω της παρουσίας του βρίσκεται
σε κοινωνία μαζί μου. Η παρουσία του είναι μέσα στο
φαινόμενο που διακόπτει τη γοητεία του μαγεμένου κό
σμου, που προφέρει το ναι για το οποίο το εγώ είναι ανί
κανο, που προσκομίζει την κατεξοχήν θετικότητα του
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Άλλου ανθριοπου, είναι ipso facto απο-σύνδεση. Αλλά η
αναφορά στο ξεκίνημα δεν υπονοεί γνώση του ξεκινήμα
τος. ΑΠl:cΎαντίας, κάθε εξαντικειμενίκευση αναφέρεται
ήδη σε αυτή την αναφορά. Η απο-σύνδεση, ως κατεξοχήν
εμπειρία του είναι, δεν εκκαλύπτει. Μπορούμε να την
αποκαλέσουμε εκκάλυψη εκείνου που
αποκαλυφθεί
-εμπειρία ενός προσώπου- αλλά έτσι παραχαράζουμε
την πρωτοτυπία αυτής της εκκάλυψης. Μέσα σε αυτή την
εκκάλυψη εξαφανίζεται για την ακρίβεια η συνείδηση της
μοναΧΙΚΊ'Ίς βε6αιι'ιτητας όπου λειτουργεί κάθε γν(ί)ση,
ακόμα και εκείνη που μπορούμε να έχουμε για ένα πρό
σωπο. Όντως, η 6ε6αιότητα έγκειται στην ελευθερία μου
και υπ' αυτή την έννοια είναι μοναχική. Είτε μέσω a priori
εννοιών που μου επιτρέπουν να επιφορτισθώ το δεδομέ
νο, είτε με προσχώρηση της 60ί)λησης (όπως στον Καρτέ
σιο), εντέλει μόνο η ελευθερία μου είναι αυτή που αναλα
δαίνει την ευθύνη για το αληθές. Η απο-σύνδεση, η δε
του δασκάλου, είναι ο αντίποδας μέσα σε αυπι τί
θεται υπι'ι συζήτηση η εξάσκηση της ελευθερίας μου. Αν
αποκαλούμε ηθική συνείδηση μια κατάσταση ι'ιπου η
ελευθερία μου έχει τεθεί υπό συζήτηση, ο προσεταιρισμι'ις
ή η δεξίωση του Άλλου ανθριί)που, είναι η ηθική συνεί
δηση. Η πρωτοτυπία αυτής της κατάστασης δε 6ρίσκεται
μόνο στην τυπική της αντίθεση απέναντι στη γνω(πική
συνείδηση. Η αμφισ6ήτηση του εαυτού είναι τόσο πιο
ισχυρή όσο ο εαυτός ελέγχει ήδη πιο αυστηρά τον εαυτό
του. Αυτή η απομάκρυνση του σκοπού στο δαθμι'ι που
πλησιάζουμε είναι η ζωή της ηθικής συνείδησης. Η επαύ
ξηση των απαιτήσεων που έχω απέναντι στον εαυτό μου,
επι6αρύνει την κρίση που αναφέρεται σε μένα, μεγαλώνει
την ευθύνη μου. Υπ' αυτή την πολύ συγκεκριμένη έννοια
η κρίση που αναφt:ρεται σε μένα, δεν αναλαμβάνεται πο
τέ από μένα. Το αδύνατο αυτής της ανάληψης είναι η ίδια
η ζωΊ'Ί -η ουσία- αυτής της ηθικής συνείδησης. Τον τελευ
ταίο λόγο δεν τον έχει η ελευθερία μου, δεν
Και λέμε τότε ότι μόνο η ηθική συνείδηση 6γαίνει από τον
εαυτό της. Με άλλα λόγια, μέσα στην ηθική συνείδηση,

ΟΛΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΑΠΕΙΡΟ

121

6ιώνω μιαν εμπειρία που δεν έχει να κάνει με κανένα a
priori πλαίσιο -μια εμπειρία χωρίς έννοια. Κάθε άλλη εμ
πειρία είναι εννοιολογική, δηλαδή γίνεται δική μου ή
απορρέει από την ελευθερία μου. Περιγράψαμε παραπά
νω την ουσιωδώς ακόρεστη διάθεση της ηθικής συνείδη
σης, που δεν απορρέει από την τά~η της πείνας ή του κο
ρεσμού. Έτσι καθορίσαμε παραπάνω την επιθυμία. Η
ηθική συνείδηση και η επιθυμία δεν δρίσκονται μέσα
στους τρόπους της συνείδησης, αλλά αποτελούν την
προϋπόθεσή της. Είναι συγκεκριμένα η δεξίωση του' Αλ
λου ανθρώπου μέσα από την κρίση του.
Η μεταβατικότητα της διδασκαλίας, και ι'ιχι η εσωτερι
κότητα της ανάμνησης, εκδηλώνει το είναι. Η κοινωνία
είναι ο τόπος της αλήθειας. Η ηθική σχέση με τον Δάσκα
λο που με
υποδαστάζει την ελευθερία της προσ
χά)ρησής μου στο αληθές. Έτσι αρχίζει η γλώσσα. Εκεί
νος που μου μιλάει και, μέσα από τις λέξεις προτείνεται
σε μένα, διατηρεί τη δαθύτατη παραδοξότητα του άλλου
ανθρώπου που με κρίνει' οι σχέσεις μας δεν μπορούν ποτέ
να αντιστραφούν. Αυτή η πρωτοκαθεδρία τον θέτει καθ'

εαυτό, έξω άπό τη γνώση μου, και σε σχέση με αυτό το
απόλυτο, το δεδομ{ψο προσλαμδάνει ένα νόημα.
Η «μετάδοση» των ιδεών, η αμοιΌαιότητα του διαλό
γου, κρύ60υν ήδη τη Όαθιά ουσία της γλώσσας. Αυτή έγ
κειται στην μη αντιστρεψιμότητα της σχέσης ανάμεσα στο

Εγώ και στο 'Αλλο, στον έλεγχο που ασκεί ο Δάσκαλος
και ο οποίος συμπίπτει με τη θέση του ως , Αλλου και εξω
τερικού. Πράγματι, για να μιληθεί η γλώσσα, ο συνομιλη
η αρχή της ομιλίας του, να παραμένει

του συστήματος, αν δε δρίσκεται
στο ίδιο επίπεδο με μένα. Ο συνομιλητής δεν είναι ένα
Εσύ, είναι ένα Εσείς. Αποκαλύπτεται ως εξοχότατος. Η

εξωτερικότητα συμπίπτει με την ιδιότητα του κυρίου. Έ
τσι η ελευθερία μου τίθεται υπό κρίση από ενα Δάσκαλο
που μπορεί να την επενδύσει. Εφεξής, η αλήθεια, κυρίαρ

χη άσκηση της ελευθερίας, αποβαίνει δυνατή.
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Το Ίδιο και το 'Αλλο συσχετίζονται και aποσκιρτούν
από αυτή τη σχέση, παραμένοντας απολύτως χωρισμένα.

Η ιδέα του Απείρου ζητεί αυτό το χωρισμό. Είχε τεθεί
ως η έσχατη υφή του είναι, ως η παραγωγή της ίδιας του
της απειρίας. Η κοινωνία το αποπερατώνει συγκεκριμέ
να. Αλλά προσπελάζω το είναι στο επίπεδο του χωρι
δε σημαίνει τάχα ότι το προσπελάζω στην κατά
πτωσή του; Οι θέσεις που μόλις συνοψίσαμε αντιοαίνουν
. στο αρχαίο προνόμιο της ενότητας, που υποστηρίζεται
από τον Παρμενίδη, ώς το Σπινόζα και τον Χέγκελ. Ο
χωρισμός και η εσωτερικότητα θα ήταν ακατανόητα και
ανορθόλογα. Η μεταφυσική γνώση που συνδέει το Ίδιο
με το 'Αλλο, θα αντανακλούσε τότε αυτή την έκπτωση. Η
μεταφυσική θα πάσχιζε να καταργήσει το χωρισμό, να
ενώσει. Το μεταφυσικό είναι θα έπρεπε να aπoρρoφήσει
τον μεταφυσικό. Ο εμπράγματος χωρισμός απ' όπου ξεκι
νάει η μεταφυσική, θα προέκυπτε από μια ψευδαίσθηση
ή από ένα λάθος. Στάδιο το οποίο διανύει το χωρισμένο
ον στο δρόμο της επιστροφής προς τη μεταφυσική του πη
γή, στιγμή μιας ιστορίας που θα ολοκληρωθεί με την ένω
ση, η μεταφυσική θα ήταν μια Οδύσεια και η ανησυχία
της ο νόστος. Αλλά η φιλοσοφία της ποτέ δε γνώριζε aπό
που ερχόταν αυτή η ψευδαίσθηση και αυτή η πτώση που
είναι τυχαίες και αδιανόητες μέσα στο άπειρο, το Απόλυ
το και το Τέλειο.
Εκλαμ6άνω τον χωρισμό ως έκπτωση ή στέρηση ή προ
σωρινή ρήξη της ολότητας, δε σημαίνει ότι γνωρίζω άλ
λον χωρισμό από εκείνον που μαρτυρεί η ανάγκη. Η
ανάγκη πιστοποιεί το κενό και την έλλειψη μέσα στο εν
δεές, την εξάρτησή της από το εξωτερικό, την ανεπάρκεια
του ενδεούς όντος, επειδή ακρισώς δεν κατέχει εξολο
κλήρου το είναι του και, κατά συνέπεια, δεν είναι στην
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κυριολεξία χωρισμένο. Ένας από τους δρόμους της ελλη
νικής μεταφυσικής αναζητούσε την επιστροφή στην Ενό

τητα, τη σίιμφυση μαζί της. Αλλά η ελληνική μεταφυσική
εκλαμ6άνει το αγαθό ως χωρισμένο από την ολότητα της
ουσίας και, ως εκ τούτου, δια6λέπει (χωρίς καμιά συνει
σφορά της λεγόμενης ανατολικής σκέψης) μιαν υφή τέ
τοια ώστε η ολότητα να μπορεί να δεχτεί ένα επέκεινα
Το Αγαθό είναι Αγαθό καθ' αύτό και όχι σε σχέση με την
ανάγκη από την οποία λείπει. Σε σχέση με τις ανάγκες
είναι μια πολυτέλεια. Γι' αυτό ακρι6ώς 6ρίσκεται επέκει
να της ουσίας. Όταν παραπάνω μια εκκάλυψη αντιπρο
τάθηκε στην αποκάλυψη όπου η αλήθεια εκφράζεται και
μας καταυγάζει προτού την αναζητήσουμε, η έννοια του
Αγαθού καθ' αυτό ήδη επανεντάχθηκε. Ο Πλωτίνος επι
στρέφει στον Παρμενίδη όταν με την απορροή και την
κάθοδο παρουσιάζει την εμφάνιση της ουσίας ξεκινώντας
από το Εν. Ο Πλάτωνας με κανένα τρόπο δεν επάγει το
είναι του Αγαθού: θέτει την υπέροαση ως υπεροαίνουσα
την ολότητα. Ο Πλάτωνας, δίπλα στις ανάγκες που η ικα
νοποίησή τους έρχεται να πληρώσει ένα κενό, διαολέπει
επίσης λαχτάρες που δεν προοιωνίζονται aπό οδύνη και
έλλειψη και στις οποίες αναγνωρίζουμε το σχήμα της επι
θυμίας, ανάγκη εκείνου που δtΎ του λείπει τίποτα, λα
χτάρα εκείνου που κατέχει εξολοκλήρου το είναι του, που
πηγαίνει πέραν της πληρότητάς του, που έχει την ιδέα του
ΑπεΙρου. Η θέση του Αγαθού υπεράνω πάσης ουσίας,
είναι η οαθύτερη διδαχή -η οριστική διδαχή- όχι της θεο
λογίας, αλλά της φιλοσοφΙας. Το παράδοξο ενός Απείρου
που δέχεται ένα ον έξω από αυτό και το οποίο δεν περι

κλείει -και που επιχειρεί χάρη σε αυτή τη γειτνίαση με
ένα χωρισμένο ον την ίδια του την απειρότητα-, με ένα
λόγο, το παράδοξο της δημιουργίας, χάνει έκτοτε την
τόλμη του.
Αλλά εφεξής πρέπει να πάψουμε να ερμηνείιουμε τον
χωρισμό ως ξεκάθαρη μείωση του Απείρου, ως έναν υπο

6ι6ασμό. Ο χωρισμός απέναντι στο Άπειρο, συμ6ατός με
το Άπειρο. δεν είναι μια απλή «πτώση» του Απείρου.
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κοινωνία με τον Θεό δεν είναι μια προσθήκη στον Θεό,
ούτε μια εξαφάνιση του διαστήματος που χωρίζει τον θεό

στο αφηρημένο, το περατό με το άπειρο: οι σχέσεις του

από το δημιο(ιργημα. Σε αντίθεση προς την ολοποίηση

Αγαθού. Η μείωση δεν 6αρύνει παρά μόνο αν συγκρα
τούμε από το χωρισμό (και το δημιοίιργημα) μέσω μιας
αφηρημένης σκέψης, την περατ6τητά του, αντί να θέτου
με την περατότητα μέσα στην υπέρ6αση όπου έχει πρόσ

την αποκαλέσαμε θρησκεία. Ο περιορισμός του δημιουρ
γικού Απείρου, και η πολλότητα -είναι συμβατά με την
τελειότητα του Απείρου. Αρθρώνουν το νόημα αυτής της
τελειότητας.

6αση στην επιθυμία και στην καλοσύνη. Η οντολογία της

Το άπειρο διανοίγει την τάξη του Αγαθού. Πρόκειται

ανθρ<ί)πινης ύπαρξης -r1 φιλοσοφική ανθρωπολογία- δεν

για μια τάξη που Οεν αντικρούει, αλλά ξεπερνά τους κα

παύει να παραφράζει αυτή την αφηρημένη σκέψη επιμέ

νόνες της τυπικής λογικής. Στην τυπική λογική, η δι(~κρι

νοντας παθιασμένα στην περατότητα. Στην πραγματικό

ση μεταξύ ανάγκης και Επιθυμίας δεν θα μι-τ;ορούσε να

τητα πρόκειται για μια τάξη όπου απλά)ς η έννοια του
Αγαθού προσλαμ6άνει κάποιο νόημα. Πρόκειται για την
κοινωνία. Η σχέση δεν συνδέει όρους που αλληλοσυμπλη
ρώνονται και κατά συνέπειαν πάσχουν από αμοιδαία
έλειψη, αλλά όρους επαρκείς. Ετοί1τη η σχέση είναι Επι
θυμία, ζωή όντων που έχουν φτάσει στην κτήση του εαυ
τού τους. Ιδωμένο συγκεκριμένα, δηλαδή με αφετηρία το
χωρισμένο ον που στρέφεται προς αυτό, το άπειρο υπερ

γίνει δεχτή' κατ' αυτήν, η επιθυμία διέπεται από τις μορ

σαίνεται. Με άλλα λόγια, διανοίγεται στην τάξη του Αγα
θού. Λέγοντας ότι το άπειρο είναι ιδωμένο συγκεκριμένα

φές της ανάγκης. Από αυτή την καθαρά τυπική αναγ
καιότητα απορρέει η δ{ιναμη της παρμl,νίδειας φιλο
σοφίας. Αλλά η τάξη της Επιθυμίας -της σχέσης μεταξύ

ξένων που δεν νιώθει ο ένας την έλλειψη του άλλου- της

επιθυμίας στη θετικότητά της -επικυρώνεται μέσα από
την ιδέα της

cx nihilo

δημιουργίας. Έτσι εξανψίζεται το

επίπεδο του ενδεούς όντος, που είναι άπληστο για τα

συμπληρώματά του και εγκαινιάζετqι η δυνατότητα μιας
ύπαρξης σα66ατικής όπου η ύπαρξη αναστέλλει τις αναγ

με αφετηρία το χωρισμένο ον που στρέφεται προς το μέ
ρος του, διόλου δεν θεωρούμε σχετική μια σκέψη που

καιότητες της ύπαρξης. Πράγματι, ένα 6ν είναι όν στο

κινάει από το χωρισμένο ον. Ο χωρισμός είναι η συγκρό

που προϋποθέτει την εξάρτηση. Κάθε περιστολή που δέ

τηση της σκέψης και της εσωτερικότητας, δηλαδή μας
σχέσης μέσα στην ανεξαρτησία.

ΤΟ 'Απειρο παράγεται αρνούμενο την εισ60λή μιας
ολότητας μέσα σε μια σίισπαση που αφήνει θέση στο χω
ρισμένο ον. Ί:::τσι, διαφαίνονται σχέσεις που ανοίγουν
ένα δρόμο εκτός του είναι. Ένα άπειρο που δεν κλείνεται
κυκλικά στον εαυτό του, αλλά αποσύρεται απ() την οντο
λογική έκταση για να αφήσει μια θέση σε ένα χωρισμένο
ον, υπάρχει θεόθεν. Πάνω από την ολότητα εγκαινιάζει
μια κοινωνία. Οι σχέσεις που εγκαθιδρίιονται ανάμεσα
στο χωρισμένο ον και το . Απειρο, εξαγοράζουν ό,τι σχε

τικό με μείωση υπήρχε μέσα στην δημιουργική σύσπαση
του Απείρου. Ο άνθρωπος εξαγοράζει τη δημιουργία. Η

μέτρο που είναι ελεύθερο, δηλαδή

από το σίιστημα

χεται η ελευθερία είναι μια περιστολή του είναι. Γι' αυτό
το λόγο η πολλότητα θα ήταν η οντολογική έκπτωση όν
των που αλληλοπεριορίζονται με τη γειτνίασή τους. Από
το Παρμενίδη και μέσω του Πλωτίνου δεν καταφέρνουμε
να σκεφτούμε διαφορετικά. Γιατί η πολλότητα μας φαι

νόταν συνενωμένη μέσα σε μιαν ολότητα της οποίας η
πολλότητα δεν μπορούσε να είναι παρά μια φαινομενι
κότητα, άλλωστε ανεξήγητη. Αλλά η ιδέα της

ex nihilo δη

μιουργίας εκφράζει μια πολλότητα μη συνενωμένη σε

ολότητα. Το δημιούργημα είναι μια ύπαρξη που ι::ξαρτά
.Αλλο, αλλά όχι ως ένα τμήμα που
αποσκιρτά. Η ex nihilo δημιουργία διαρρηγνύει το σύ
στημα, θέτει ένα ον εκτός παντός συστήματος, δηλαδή

ται 6έ6αια από ένα

126

EMMANUEL LEVINAS

εκεί όπου η ελευθερία είναι εφικτή. Η δημιουργία αφήνει
στο δημιούργημα ένα ίχνος εξάρτησης, αλλά μιας εξάρτη
σης ανεκτίμητης: το εξαρτώμενο ον αντλεί από αυτή την
εξαιρετική εξάρτηση, από αυτή τη σχέση, την ίδια του την
ανεξαρτησία, την εξωτερικότητά του προς το σίJστημα.
Το ουσιώδες της δημιουργημένης ύπαρξης δεν έγκειται
στον περιορισμένi) χαρακτήρα του είναι της και η συγκε
υφή του δημιουργήματος δεν m"'/"'c~~,

την περατότητα. Το ουσιώδες της
ύπαρξης συνίσταται στο χωρισμό της απέναντι στο

ρο. Αυτός ο χωρισμός δεν είναι απλή άρνηση. Εκπληρω
νόμενος ως ψυχισμός, ανοίγεται για την ακρίΌεια στην
ιδέα του απείρου. Η σκέψη και η ελευθερία μας έρχονται
απο τον χωρισμό και από την θεώρηση του 'Αλλου αν

θρώπου -αυτή η θέση Όρίσκεται στους αντίποδες ταυ σπι
ναζισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Α. Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΖΩΗ

1.

Αναφορικότητα και κοινωνική σχέση

Περιγράφοντας την μεταφυσική σχέση ως ανιδιοτελή,
ως ω:οδεσμευμένη από κάθε μέθεξη, θα σφάλλαμε αν
αναγνωρίζαμε σε αυτή την αναφορικότητα, την συνείδη
ση του ... , την εγγύτητα και ταυτόχρονα την απόσταση. Ο
χουσσερλιανός όρος επικαλείται όντως τη σχέση με το αν
τικείμενο, με το τεθειμένο, με το θεματικό, ενώ η μεταφυ

σική σχέση δεν συνδέει ένα υποκείμενο με ένα αντικείμε
νο. Όχι γιατί η επιχειρηματολογία μας είναι αντι-ιντελε
κουαλιστική. Αντίθετα προς τους φιλοσόφους της
δεν θα θεμελιώσουμε τη σχέση με το ον που αντιμε

τωπίζεται με σεβασμό στο είναι του -και στην απόλυτα
εξωτερική έννοια, δηλαδή στη μεταφυσική- στο είναι
στον κόσμο, στη μέριμνα και στο πράττειν του χαϊντεγγε

ριανού Dasein. Το πράττειν, δηλαδή η εργασία, προϋπο
θέτει ήδη τή σχέση με το υπερ6ατικό. Αν η γν(ί)ση, υπό

μορφή αντικειμενοποιοίJσας πράξης, δε μας φαίνεται ότι
6ρίσκεται στο επίπεδο της μεταφυσικής σχέσης, αυτό δε
συμ6αίνει επειδή η εξωτερικότητα θεωρούμενη ως αντι

κείμενο -το θέμα- απομακρύνεται απο το υποκείμενο με
την ταχύτητα των αφαιρέσεων' αντίθετα, επειδή δεν απο
μακρύνεται επαρκάις. Η θεώρηση των αντικειμένων πα
ραμένει εγγύτατα στην πράξη,

συνεπώς λειτουργεί σε ένα επίπεδο
από ένα άλλο. Η μεταφυσική

.........

το θέμα της και
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αγγίζει. Ο τρόπος της δεν είναι πράξη, αλλά κοινωνική
σχέση. Υποστηρίζουμε ότι η κοινωνική σχέση είναι μολα
ταύτα η κατεξοχήν εμπειρία. Πράγματι τοποθετείται
μπροστά στο ον που εκφράζεται, δηλαδή παραμένει στον
εαυτό του. Αντιδιαστέλλοντας την αντικειμενοποιούσα
πράξη από τη μεταφυσική, δεν οδεύουμε προς την καταγ
γελία του ιντελλεκτουαλισμού, αλλά προς την ισχυρότατη
ανάπτυξή του, αν εντούτοις αληθεύει, ότι η νόηση επιθυ

μεί το είναι καθ' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε τη
διαφορά που χωρίζει τις ανάλογες σχέσεις της υπέρ6ασης
και αυτές της ίδιας της υπέρ6ασης. Οι δεύτερες οδηγούν
στο 'Αλλο που η ιδέα για το 'Απειρο μας επέτρεψε να
ορίσουμε τον τρόπο του. Οι πρώτες -και ανάμεσά τους η
αντικειμενοποιούσα πράξη- έστω και αν 6ασίζονται στην

υπέρσαση -παραμένουν μέσα στο Ίδιο.
Η ανάλυση των σχέσεων που παράγονται μέσα στους
κόλπους του 'Ιδιαυ - στην οποία αφιερ(ί)νεται αυτό το
του σι6λίου - θα περιγράψει το μεσοδιάστημα του
χωρισμού. Το τυπικό σχήμα του χωρισμού, δεν είναι το
σχήμα κάθε σχέσης, δηλ. η ταυτοχρονία της απόστασης
ανάμεσα στους όρους και της ενότητάς τους. Μέσα στο
χωρισμό, η ένωση των όρων διατηρεί το χωρισμό με μια
υψηλή έννοια. Το είναι μέσα στη σχέση, αποσπάται από
τη σχέση, είναι απόλυτο μέσα στη σχέση. Η συγκεκριμένη
ανάλυση, αυτή που αναλασαίνει ένα ον που τον εκπλη
ρώνει (και δεν παύει να τον εκπληρώνει αναλύοντάς τον),
θα αναγνωρίσει το χωρισμό ως εσωτερική ζωή, ή ως ψυ
χισμό. Αυτό το σημειώσαμε, αλλά αυτή η εσωτερικότητα
θα εμφανισθεί, με τη σειρά της, σαν εν οίκω παρουσία,
πράγμα που σημαίνει διαμονή και οικονομία. Ο ψυχι
σμός και οι προοπτικές που διανοίγει, διατηρούν την
απόσταση που χωρίζει τον μεταφυσικό από τη μεταφυσι
κή και την αντίστασή τους στην ολοποίηση.
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Ζωή με ... (απόλαυση). Η ίννοια της εκπλήρωσης
Ζούμε με «ζεστή σούπα», με αέρα, με φως, με θεάματα

με εργασία, με ιδέες, με ύπνο Κ.Τ.λ ... Δεν πρόκειται για
αντικείμενα παραστάσεων. Τα ζούμε. Αυτά με τα οποία
ζούμε, δεν είναι άλλωστε «μέσα ζωής», όπως η πέννα εί
ναι μέσο σε σχέση με την επιστολή που επιτρέπει να γρά

ψουμε' δεν είναι ούτε σκοπός ζωής, όπως η επικοινωνία
είναι σκοπός της επιστολής. Τα πράγματα με τα οποία
ζούμε δεν είναι όργανα, ούτε εργαλεία με τη χαϊντεγγε
ριανή έννοια του όρου. Η υπόστασή τους δεν εξαντλείτι;ιι
στον χρησιμοθηρικό σχηματισμό που τα σκιαγραφεί,
όπως η υπόσταση των σφυριών, των δειχτών ή των μηχα
νών. Σε έναν ορισμένο 6aθμό, είναι πάντα - ακόμα και
τα σφυριά, οι δείχτες και οι μηχανές - αντικείμl,να από
λαυσης, τα οποία προσφέρονται στην «όρεξή» μας, κο

σμημένα και εξωραϊσμένα. Επιπλέον, ενώ η προσφυγή
στο εργαλείο προϋποθέτει τη σκοπιμότητα και συνεπάγε
ται μιαν εξάρτηση απέναντι στο άλλο, το να

με ...
σκιαγραφεί την ίδια την ανεξαρτησία της απόλαυσης και
της ευτυχίας της που είναι το αρχικό σχήμα κάθε ανεξαρ
τησίας.

Αντίστροφα, η ανεξαρτησία της ευτυχίας εξαρτάται
πάντα από ένα περιεχόμενο: είναι η χαρά ή η οδύνη του
να αναπνέεις, να κοιτάς, να διατρέφεσαι, να εργάζεσαι,
να χρησιμοποιείς το σφυρί και τη μηχανή, κτλ. Η εξάρτη
ση της ευτυχίας από το περιεχόμενο, δεν είναι εντούτοις

η σχέση του αιτιατού με την αιτία. Τα περιεχόμενα με τα
οποία ζει η ζωή δεν είναι πάντα απαραίτητα στη διατή
ρηση αυτής της ζωής, σαν μέσα ή σαν αναγκαία καύσιμα
στη «λειτουργία» της ύπαρξης. Τουλάχιστον δεν 6ιώνον
ται ως τέτοια. Μαζί με αυτά πεθαίνουμε και ενίοτε προ
τιμούμε να πεθάνουμε παρά να τα στερηθούμε. Εντού
τοις, η «στιγμή» της αποκατάστασης ενέχεται φαινομενο

λογικά στο γεγονός της διατροφής για παράδειγμα, και
μάλιστα αυτό είναι το ουσι(ί>δες χωρίς να χρειάζεται να
καταφύγουμε σε καμιά γνώση φυσιολογίας ή οικονομίας

""'vJ"
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για να το εξηγήσουμε. Η διατροφή ως μέσο
σης, είναι η μετατροπή του άλλου σε Ίδιο,

μφυτο με την απόλαυση: μια άλλη ενέργεια, που αναγνω

ρίζεται ως άλλη. που, όπως θα δούμε, αναγνωρίζεται ως
υποστήριγμα της πράξης που κατευθύνεται προς αυτή,
αποσαίνει μέσα στην απόλαυση, ενέργειά μου, Μναμή
μου, εγώ μου. Υπ' αυτή την έννοια, κάθε απόλαυση είναι
διατροφή. Η πείνα, είναι η ανάγκη, η κατεξοχήν στέρη
ση, και υπ' αυτήν ακρισιυς την έννοια, το να ζω με ... δεν
αποτελεί μιαν απλή επίγνωση εκείνου που πληροί τη ζωή.

Αυτά τα περιεχόμενα είναι σιωμένα: τροφοδοτούν τη
Ζει
τη ζωrl του. Ζω είναι κάτι σαν μεταοατι
κό ρήμα που τα περιεχόμενα της ζωής απαρτίζουν τα
του. Και η οίωση αυτιυν των περιεχο
facto πεΟΙε'Υόιιενο τηc tωής. Η σχέση μΕ
μετασχηματι

.()ΠΙ)fI)Ο1!Γ' της

με ένα

τη σχέση που, και αυτή, τρέφει και ΠΛηροι τη

Δεν υπάρχουμε μόνο τον πόνο 11 τη χαρά μας, υπάρχο"
μέσω των πόνων και των χαρ(ίJν. Αυτός ο τρ6πος για
πράξη του να διατρέφεσαι με την δραστηριότητά σου,
ναι για την ακρίοεια η απόλαυση. Ζω με ψωμί, δε σημαί
νει λοιπ6ν αναπαριστώ το ψωμί, οί,τε επιδριί) πάνω του,
ούτε δρω χάρη σ' αυτό. Βέσαια πρέπει να κερδίζει κανείς
το ψωμί του και πρέπει να τρέφεται για να κερδίσει το
ψωμί του' έτσι ώστε το ψωμί που τρώει να είναι αυτ6 χά
ρη στο οποίο κερδίζει το ψωμί και τη ζωή του. Αλλά αν

το ψωμί του για να εργαστεί και να ζήσει, ουσια
από την εργασία του και μΕ το ψωμί του. Το
δεν τον διασκεδάζουν, πασκαλικω τω

'''''''''';..,.

της ύπαρξης, οίη!' πληροίJν
είναι

τείται ως σκοπός και η
σαίνει με τη σειρά της σκοπ6ς. Έτσι, τα

είναι

πάντα κάτι παραπάνω από το απολί,τως αναγκαίο, συνι
στούν τη χ(φη της ζωής. Ζοί,με με την εργασία μας που
εξασφαλίζει την επισίωσή' μας ζούμε 6μως και με την ερ

γασία μας επειδή πληροί (χαροποιεί ή θλίΌει) τη ζωή.
Αυτή η δείηερη έννοια του «ζω από την εργασία μου» αν
τιστρέφει -αν τα πράγματα έχουν καλώς- την πρώτη. Το
αντικείμενο που βλέπουμε κατέχει τη ζο)'l'ι ως αντικείμενο,
αλλά η θέαση του αντικειμένου συνιστά τη «χαρά» της
ζωής.
Όχι πως υπάρχει θέαση της θέασης: η σχέση της ζωής

με την εξάρτηστl της από τα πράγματα είναι απόλαυση,
ως ευτυχία, είναι ανεξαρτησία. Οι
της
δεν είναι ευθείες και σάμπως
σκοπό τους. Ζούμε μέσα στη ,",,,,,,,'''η...,η τη,.. rr"""ίΛηrnv

αλλά αυτή η συνείδηση της

σμός (reflexion). Δεν είναι
όπως θα δούμε, ο εγωισμός
Όταν λέμε ότι ζούμε με περιεχόμενα, δε
6εοαιώνουμε πως καταφεύγουμε σε αυτά σα να
για την εξασφάλιση της ζωής, θεωρώντας τα ως γυμνό γε
γονός της ίJπαρξης. Το γυμνό γεγονός της
δεν είναι
ποτέ γυμνό. Η ζωή δεν είναι γυμνή βούληση για ίιπαρξη,
οντολογική μέριμνα (Sorge) αυτής της ζωής. Η σχέση της
ζωής με τις συνθήκες της ζωής της, γίνεται τροφή και πε
ριεχόμενο αυτής της ζωής. Η ζωή είναι αγάπη για τη ζωή
σχέσrj με περιεχόμενα που δεν είναι το είναι μου, αλλά
κάτι πιο ακριβό από το είναι μου: να σκέφτομαι, να
τρώω, να κοιμ(ιμαι, να διαβάζω, να εργάζομαι, να κάθο
μαι στον ήλιο. Ξέχωρα από την υπ6στασή μου, αλλά συ
στατικά της, αυτά τα περιεχόμενα αποτελούν την αξία
της ζωτις μου. Αν η ζωή περιοριστεί στην γυμνή ί,παρξη,
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με, είναι, στην πραγματικότητα, πάντα πέραν του είναι
είναι μια

της, Η τελευταία

συνιστά το είναι. Η
6ρίσκεται ήδη στο επίπεδο της
και. υπ' αυτι'ι την έννοια, πέραν της οντολογίας.
δεν είναι ένα συμ6εδηκός του όντος, αφού το
όν διακινδυνεiJει για την

Αν το «tw με ... » δεν είναι μια απλή παράσταση κάποι
τ6τε το
με . .,» δεν υπάγεται στις κατη
της δραστηριότητας και της δύναμης, καθοριοτι
κές για την αριστοτελική οντολογία, Το αριοτοτελικό
ενεργεία ισοδυναμούσε με το όνο Ενταγμένος μέσα σε ένα
σύστημα σκοπ(ίιν και μέσων, ο άνθρωπος πραγματωνόταν

Ι

ΚΑΙ

όπου έχουν αναφανεί τα πράγματα. Είναι κατάληξη, αλ
λά εκεί η ανάμνηση της λαχτάρας προσδίδει στην κατά
ληξη τον χαρακτήρα της εκπλήρωσης, που αξίζει περισ
σότερο από την αταραξία. Η καθαρή ί,παρξη είναι ατα
ραξία, η ευτυχία είναι εκπλήρωση. Η απόλαυση είναι κα
μωμένη απο την ανάμνηση της δίψας της, είναι κατάσδε
ση. Είναι ενέργημα που θυμάται το «δυνάμει» του. Δεν
εκφράζει, όπως θα "θελε ο Χαϊντεγγερ, τον τρόπο της κα
τασκήνωσής μου -την τοποθέτησή μου- στο είναι, την το
νικότητα της παραμονής μου. Δεν είναι η παραμονή μου
στο είναι, αλλά ήδη το ξεπέρασμα του είναι' το ίδιο το
είναι «φτάνει» σε κείνον που μπορεί να αναζητήσει την
ευτυχία, σαν μια νέα δόξα πάνω από την υποστασιακό

ογαίνοντας Δια του ενεΡΥήματοςαπό τα φαινομενικά του

τητα. Το ίδιο το είναι αποτελεί {,να περιεχόμενο που προ

6ρια. Όπως κ(ιfΙε άλλη φύση, η ανθρώπινη φύση εκπλη
ρων6ταν, bηλaδή γινόταν εξολοκλήρου ο εαυτός της, λει
τουργ(ίιντας, συσχετιζόμενη. Κάθε όν είναι άσκηση οντι
κή, και η ταύτιση της οκέψης με την πράξη δεν είναι έκτο
τε μεταφορική. Αν ζω με ... , η απόλαυση, συνίσταται εξί
σου στο συσχετισμό μου με κάτι άλλο, αυτή η σχέση δεν
σκιαγραφείται στο επίπεδο του καθαρού είναι. Η ίδια η
πρ(iξη που εκδιπλώνεται στο επίπεδο του είναι, εισέρχε
ται επιπροσΟέτως στην ευτυχία μας. Ζούμε με πράξεις
και από την πράξη του όντος, όπως ακρι6ώς ζούμε με

καλεί την ευτυχία ή τη δυστυχία εκείνου που δεν πραγμα
τώνει απλώς τη φύση του, αλλά γυρεύει μέσα στο είναι

ιδέες και αισθήματα. Ό,τι κάνω και ό,τι είμαι, είναι ταυ
τόχρονα αυτό από το οποίο ζω. Σχετιζόμαστε μαζί του
με μια σχέση που δεν είναι θεωρητική, ούτε πρακτική.
Πίσω από τη θεωρία και την πράξη, υπάρχει η απόλαυση
της θεωρίας και της πράξης: εγωισμός της ζωής. Η έσχα
τη σχέση είναι απόλαυση, ευτυχία.

Η απόλαυση δεν είναι μια απ' όλες τις ψυχολογικές κα
ταστάσεις, μια θυμική ταυτότητα της εμπειρικής
γίας, αλλά η φρικίαση του εγ«(,. Με την απόλαυση
μένουμε πάντα στον δεύτερο δαθμό που, μολαταύτα,
είναι ακόμα ο δαθμός του αναλογισμού. Η
στην οποίαν κινούμαστε ήδη απλ(ί'ις και

έναν θρίαμ60 που είναι αδιανόητος μέσα στην τάξη των
υποστάσεων. Οι τελευταίες είναι μόνο αυτό που είναι. Η
ανεξαρτησία της ευτυχίας διακρίνεται λοιπόν από την
ανεξαρτησία που, κατά τους φιλοσόφους, κατέχει η υπό
σταση. Σάμπως, πέρα από την πληρότητα του είναι, το
ον να μπορούσε να αξιώσει έναν νέο θρίαμ60. Και 6έ6αια
μπορούν να μας αντιτείνουν ότι μόνο η ατέλεια της
ύπαρξης :π;ου διαθέτει ένα ον καθιστά

δυνατό και πολύτιμο καί ότι
του υπάρχειν. Αλλά θα

τότητα ενός ατελούς όντος, είναι
ξης της ευτυχίας και το
ανεξαρτησία,
την υποστασιακότητο
Η

της δραστηριότητας αν

στη διάρκεια, που
πράξη
το·
ανωνυμο ον -οπου τέλος και αρχή δεν
έχουν
πά>ς η

L

cιηl1πl'lF{'Η μιαν αρχή και ένα τέλος. Συνε

την ανεξαρτησία απέναντι
μέσα στους κόλπους αυτής της αλλη

Ι
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λουχίας: κάθε ευτυχία

την ανάγκη ως απλή έλλειψη, παραδλέποντας την ψυχο

κειμενικότητα αντλεί την κατ'"'"''''''
τησία και την κυριαρχία της

λογία του Πλάτωνα, οίJτε ως καθαρή παθητικότητα πα
ραβλέποντας την ηθική του Κάντ. Το ανθρώπινο ον αρέ

Ο Πλάτωνας μιλάει για την ψυχή που ε1HιJχείται με

σκεται στις ανάγκες του, είναι ευτ1Jχές για τις ανάγκες

ιδέεςl. Μέσα στην έλλογη σκέψη όπου εκδηλιονεται η κυ

του. Το παράδοξο του «να ζω απο κάτι» ή όπως θα

ριαρχία της ψυχής, διακρίνει μια σχέση με το

ο Πλάτωνας, η μανία αυτών των ηδονών, βρίσκεται για
την ακρί6εια στην ευαρέσκεια απέναντι σε κείνο από το

νο, που δεν είναι μόνο ενατενιστική, αλλά επιοευαιά,νει
το Ίδιο του σκεπτόμενου, μί'σα στην κυριαρχία του. Από
το πεδίο που βρίσκεται μέσα στον λειμώνα της αλήθειας

«oiJ

δή

ή πολλή σπουδή τό αληθείας Ιδείν πεδίον

oV

οποίο εξαρτάται η ζωή.

Όχι έλεγχος από τη μια και

εξάρτηση από την άλλη, αλλά έλεγχος μέσα στην εξάρτη
ση. Αυτ6ς ίσιος είναι ο ορισμός της ευαρέσκειας και της

εστιν, η τε προσήκουσα ψυχiΊς
αρίστφ νομή εκ του εκεί
τυγχ6.νει σόσα, η τε πτερού φί'(πς, Φ ψυχή
κουφίζεται, τοίπφ τρέφεται»2. Εκείνο που επιτρέπει στην

ται σε κυριαρχία, σε ευτυχία ουσιωδ{ί,ς εγωιστικ1Ί. Η

ψυχή να ανέλθει στην αλήθεια, τρέφεται με την

νοια, τέκνο του πόρου και της πενίας -είναι η πενία ως

ηδονής. Ζω από ... , σημαίνει εξάρτηση που μεταστρέ.φε
ανάγκη -πάνδημος Αφροδίτη- είναι επίσης κατά μια έν

Μέσα σε αυτό το οι6λίο αντιτασσόμαστε στην πλΎιρη ανα
ανάμεσα στην αλήθεια και την τροφή. Επειδή ακρι

του πιJΡOυ αντίθετα προς την επιθυμία που είναι η

η μεταφυσική Επιθυμία είναι υπεράνω της ζωής και

ρότητας και πλούτου. Ως ευτυχής εξάρτηση, η ανάγκη

δεν μπορούμε να μιλήσουμε στην περίπτωσή μας για κό
ρο. Αλλά η πλατωνΙΚΥΊ ε,ικόνα περιγρί~φει για τη
τη σχέση που θα εκπληΡΙ;Jσει ΥΙ ζωή όπου η προσήλωση
στα περιεχόμενα που την πληροίιν της προσφέρει έναν
ύπατο πεοιε1lόιιενο. Η κατανάλωση των τροφών είναι η

επιδέχεται ικανοποίηση σαν ένα κενό που πληροίιται. Έ

του πόρου. Εκείνο που του λείπει είναι πηγή πλη

η φυσιολογία μας μαθαίνει ότι η ανάγκη είναι έλ
Το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι ευτυ
χής με τις αν(Ίγκες του, δείχνει ότι το φυσιολογικό πεδίο
υπερΌαίνεται μέσα στην ανΟριοπινη ανάγκη, ότι, άπαξ
και εμφανιστεί η ανάγκη, βρισκόμαστε έξω απι) τις κατη

Απόλαυση και ανεξαρτησία

3.

γορίες του όντος. Έστω και αν, μέσα στην τυπική λογική,
η υφή της ευτυχίας -ανεξαρτησία μέσω εξάρτησης- ή εγώ

ότι ζω με κάτι δε σημαίνει ότι αντλ(ι) από κάπου
τη ζωτική ενέργεια. Η ζωή δεν ισοδυναμεί με την αναζή

ανθρώπινο δημιούργημα- δεν μπορεί να διαφανεί χω

τηση και την κατανάλωση τφι καυσίμων που προσφέρει

Η ανάγκη και η απόλαυση δεν θα μπορούσαν να καλυ

αντίφαση.

αλλά, αν λέγεται, με την κατανά

φθοίιν από τις έννοιες της ενεργητικότητας και της παθη

και ουρανιων τροφιΟν. 'Ετσι, αν εξαρτιi
ται απο κάτι που δεν είναι η ίδια, αυτή η

τικότητας, έστω και αν έχουν πάθει σύγχυση μέσα στην

αντι-στάθμισμα που σε τελευταία ανάλυση την

στη σχέση με την τροφΊι που είναι το άλλο της ζωής, είναι

Αυτό με το οποίο ζούμε, δεν μας υποδουλώνει, το
απολαμδάνουμε. Δεν θα μποροίJσαμε να ερμηνε'ύσουμε

μια

έννοια της πεπερασμένης ελευθερίας. Η απόλαυση,

sui generis ανεξαρτησία, είναι ευτυχία. Η ζωή είναι
Ουμικότητα κω συναίσθημα. Ζω, σημαίνει χαίρομαι τη
ζωή. Η απελπισία για τη ζωτι

1.
2.

Φαίδρος,
Φαίδρος,

246 e
248b-c

νόημα επειδή πρωταρ

η ζωή είναι ευτυχία. Η οδίινη είναι μια αδυναμία
της ευτυχίας, κω θα είναι άστοχο αν ποίιμε ότι η ευτυχία
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είναι απουσία οδύνης. Η ευτυχία δεν αποτελείται ωτό
απουσία αναγκ(i>ν των οποίων καταγΥέλουμε την τυραν
νία και τον πιεστικό χαρακτήρα, αλλά από ικανοποίηση
όλων των αναγκών. Η στέρηση της ανάγκης, δεν είναι μια

όποια στέρηση, αλλά η στέρηση σε ένα όν που γνωρίζει
την περίσσεια της ευτυχίας, η στέρηση σε ένα πεπληρω
μένο ον. Η ευτυχία είναι εκπλήρωση: υπάρχει μέσα σε
μιαν ικανοποιημένη ψυχή και όχι σε μια ψυχή που έχει
ξεριζώσει τις ανάγκες της, σε μια ψυχή ευνουχισμένη.
Επειδή ακρι5ιiις η ζωή είναι ευτυχία, είναι προσωπική.

Η προσωπικ6τητα του προσώπου, η αυτότητα του εγώ,
περισσότερο απο την ιδιαιτερότητα του ατόμο" και του
καθ' έκαστον ανθριίJπου, είναι η ιδιαιτερότητα της ευτυ
χίας και της αΠ{Jλαυσης. Η απόλαυση εκπληρώνει τον
άθεο χωρισμό: αποτυπικοποιεί την έννοια του χωρισμού
που δεν είναι μια τομή μέσα στο αφηρημένο, αλλά η εν
οίκω ύπαρξη ενός αυτόχθονο" εγώ. Η ψυχή δεν είναι,
όπως στον Πλάτωνα αυτή που «επιμελειται παντός τού

αψύχου»1 κατοικεί 6έ6αια σε κάτι διαφορετικό από αυτή,
αλλά με αυτή τη διαμονή στο «άλλο» (και όχι λογικά, σε
αντίθεση με το άλλο) κατακτά η ψυχή την ταυτότητά της.

4.

Η ανάγκη και η σωματικότητα

Αν η απόλα1Jση είναι ο ανα6ρασμός του ίδιου, δεν εί
ναι άγνοια το" άλλου, αλλά εκμετάλλευσή του. Η ετερό

τητα αυτού του άλλου που είναι ο κόσμος, "περπηδάται
από την ανάγκη που θυμάται και αγκαλιάζει η απόλαυ
ση. Η ανάγκη είναι η πρώτη κίνηση του ΊδΙΟ1J' 6έ6αια η
ανάγκη είναι επίσης μιά εξάρτηση από το άλλο, αλλά εί

ναι μιά εξάρτηση μέσω Η,)υ'χρόνου, εξάρτηση που δεν εί
ναι μιά στιγμιαία προδοσία το" Ίδιου, ένας μετεωρισμός
η μιά καθ1Jστέρηση της εξάρτησης και ως εκ τούτου, ή
σω της εργασίας και της οικονομίας δυνατότητα να κατα
στραφεί το σημείο της ετερότητας από το οποίο εξαρτά

ται η ανάγκη.

1,
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Καταγγέλλοντας τις ηδονές που συνοδεύουν την ικανο
ποίηση των avayx(i>v ως απατηλές, ο Πλάτωνας όρισε την
αρνητικ,ι έννοια της ανάγκης: θα ήταν ένα μείον, η έλλει
ψη που θα πληρούσε την ικανοποίηση. Η 01Jσία της ανάγ
κης θα ήταν ορατή μέσα στην ανάγκη μας να να ξηθούμε
λόγω της ψάιρας, μέσα στη αρρώστια .. Αραγε πρέπει να

παραμείνουμε σε μια φιλοσοφία της ανάγκης ΠΟ" τη συλ
λαμ6άνεις μ{:σα στην ένδεια; Η ένδεια είναι ένας αΠΌ

τους κινδύνους πο" διατρέχει η απελευθέρωση το" ανθρώπου ο οποίος αποσπάται από την ζωική και φυτική
κατάσταση. Το ουσιώδες της ανάγκης έγκειται σε αυτή
την απόσπαση, παρά τον κίνδυνο. Εκλαμ6άνω την ανάγ
κη ως απλή στέρηση σημαίνει τη συλλαμ6άνω μέσα σε
μιαν αποδιοργανωμένη κοινωνία που δεν της αφήνει ούτε
χρόνο, οί,τε συνείδηση. Είναι η απόστασηιπου παρέμ6άλ
λεται ανάμεσα στον άνθρωπο και τον 1itόσμο από τον
οποίο εξαρτάται -η οποία συνιστά την αιτία της ανάγκης.
Ένα ον αποσπάται απ6 τον κόσμο (L-τό τον οποίο εντού
τοις διατρέφεται! Το μέρος του 6ντος που έχει αποσπα
στεί από το όλο όπου βρίσκονταν οι ρίζες t01J, διαθέτει
το είναι του και η σχέση του με τον κόσμο είναι στο εξής
σχέση ανάγκης. Ελε1Jθερώνεται από όλο το 6άρος του
κόσμου, από τις άμεσες και ακατάπαυστες επαφές. Βρί
σκεται σε απόσταση. Και αυτή η απόσταση μπορεί να με
ταστραφεί σε χρόνο και να υποτάξει έναν κόσμο στο απε
λευθερωμένο, αλλά πολύμοχθο ον. Εδ(ίι έχουμε μιαν
αμφισημία, άρθρωση της οποίας είναι το ίδιο το σώμα.
Η ανάγκη του ζώου έχει ελευθερωθεί από την φυτική
εξάρτηση, αλλά αυτή η ανεξαρτησία είναι εξάρτηση και
α6ε6αιότητα. Η ανάγκη ενός αγριμιού είναι αδιαχώριστη
από την πάλη και το φό60. Ο εξωτερικός κόσμος από τον
οποίο ελευθερώθηκε παραμένει απειλητικός. Αλλά η
ανάγκη είναι επίσης ο χρόνος της εργασίας: σχέση με Ι-να
άλλο πο" παραδίδει την ετερότητά του. Το κρύο, η πείνα,
η δίψα, η γύμνια, η έλλειψη στέγης όλες α1Jτές οι εξαρτή
σεις από τον κόσμα, αποοαίνοντας ανάγκες, αποσπούν το
ενστικτώδες ον από τις ανών1Jμες απειλές για να συγκρο

,
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τήσουν ένα ον ανεξάρτητο από τον κόσμο, αληθινό ιιπο
ικανό να εξασφαλίσει την ικανοπο
κισν του, αναγνωρισμένων ως υλικών αναγκών, δηλαδή
ως επιδεχτικών ικανοποίησης. Οι ανάγκες είναι του χε
ως Ίδιο και όχι ως εξαρτώμενο
μου δεν είναι μόνο ένας τρόπος
για το υποκεί.μενο να υποδουλωθεί, να εξαρτηθεί από

κάτι εκτός αυτοί" αλλά ένας τρόπος κατοχής και εργα
σίας, κατοχής ελεύθερου χρόνου, υπέρ6ασης της ετερότη
τας αυτού από το οποίο πρέπει να ζήσουμε. Το σώμα εί
ναι η κατοχή του εαυτο(, μου δια της οποίας το εγώ, ελευ
θερωμένο απ6 τον κόσμο δια της ανάγκης, κατορθ(ίινει να
ξεπεράσει την αθλι6τητα αυτής της απελευθέρωσης. Θα
επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα παρακάτω.

ΟΛΟΤΗΤΑ
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να συλλά6ει και συνεπ(i.Jς να τοποθετηθεί μέσα σε
αυτόν τον κόσlλΟ από τον οποίο εξαρτώμαι, μπροστά σε
σκοπούς τεχνικά πραγματοποιήσιμους. Συνεπιίις στο
δεν έχουν εκπληρωθεί τα πάντα, δεν έχουν γίνει τα
τα, για ένα σιίψα ποι' εργ6ζεται -ftOl είμαι σ(')μα σημαί
νει να έχω χρόνο μέσα στα γεγονότα, να είμαι εγώ ζ(οντας
μέσα στο <Ιλλο.
Η αποκάλυψη της απόστασης είναι
χρόνος καταστρί'φει την ασφ(χλεια της στιγμιαιας ευτυ

χίας και επιτρέπει να υπερπηδήσουμε το εύθραυστο που
αποκαλύψαμε. Η σχέση με το 'Αλλο -που εγγράφεται στο
σώμα ως ανίnvωσΤj του- είναι αυτή που καθιστά δυνατή
την μεταΤΡΟΠ)l της απόλαυσης σε συνείδηση και

Έκτοτε, έχοντας αναγνωρίσει τις ανάγκες του ως υλι
δηλαδή ιΊντας ικανό να ικανοποιηθεί, το εγό) μπορεί
να στραφεί προς αυτό που δεν του λείπει. Αντιδιαστέλλει

5.

το υλικό από το πνευματικό, διανοίγεται στην
Εντούτοις η εργασία απαιτεί ήδη την ομιλία και κατά συ
νέπεια, το ύψος του' Αλλου που δεν ανάγεται στο Ίδιο,
την παρουσία του Άλλου ανθρώπου. Δεν υπάρχει φυσι

Εγώ μεταφράζει τον χωρισμό. Ο κατεξοχήν χωρισμός εί

κή θρησκεία' αλλά ήδη ο ανθριοπινος εγωισμός εξέρχεται
από την καθαρή φ(ιση με το ανθρώπι.νο σ(ύμα στημένο
από τα κάτω προς τα πάνω, ιστάμενο όρθιο. Δεν υπάρχει
εμπει.ρικrί ψευδαίσθηση, αλλά η αναλογική παραγωγή
και ή ανεξάλειπτη μαρτυρία. Το «μπορώ» απορρέει από
αυτό το ύψο

σημειώσο!,με πάλι τη διαφορά μεταξύ ανάγκης και
επιθυμίας. Στην ανάγκη μπορ(ί} να γραπωθ,ίl από το
και να ικανοποιηθώ αφομοιισνοντας το άλ
Στην Επιθυμία, δεν γραπώνομαι από το

δεν κορένυμαι, αλλά έχω μπροστά μου ένα αστήριχτο
Ο χρόνος που προαπαιτεί η ανcχγκη μου δίνεται

από την επιθυμία. Η ανθριοπινη ανάγκη έγκειται ήδη
στην Επιθυμία. Έτσι η ανάγκη έχει το χρόνο να μετα
αυτό το άλλο σε ίδι.ο, μέσω της εργασίας. Υπάρ
δηλαδή ως ανορθωμένος, ως ι'φγανο ποι' θα

Θυμικότητα ιό:; αυτότητα του Εγιυ
ΔιαΌλέ.πουμε μια δυνατότητα να καταστήσουμε κατα
τη μοναδικότητα του εγώ. Η μοναδικότητα του

ναι μοναξιά και η απόλαυση -ευτυχία ή δυστυχία- είναι
η ίδια η μόνωση.
Το εγώ δεν είναι μοναδικό όπως ο ΠίJργος του' Αιφελ

ή η Τζοκόντα. Η μοναδικότητα του εγώ δεν συνίσταται
μόνο στο γεγονός ότι υπ6ρχει σε ένα μόνο αντίτυπο, αλλά
στο ότι υπάρχει χωρίς ανώτερο γένος, χωρίς να είναι εξα
τομίκευση μιας έννοιας. Η αυτ6τητα του εγώ παραμί~νει

έξω απ6 τη διάκριση του ατομικού και του γενικού. Η
άρνηση της έννοιας δεν είναι μια αντίσταση που αντιτάσ
σει στη γενίκευση το τόδε τι ,το οποίο αρίσκεται στο ίδιο
επίπεδο με την έννοια και μέσω του οποίου η έννοια κα
θορίζεται απ6 έναν αντιθετικό όρο. Εδώ, η άρνηση της

έννοιας δεν είναι μόνο μια από τις όψεις του είναι της,
αλλά όλο της το περιεχόμενο -είναι ωωτερικότητα. Αυτή
η άρνηση της έννοιας ωθεί το ον που την αρνείται στη
διάσταση της εσωτερικότητας. Είναι σπίτι του. Έτσι το
ελληνικ(~ στο κείμενο.
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Αυτή η λογικά παράλογη
η μη μετοχή στο γένος, είναι ο ίδιος ο εγωισμός της ευτυ
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χαρακτηρίζει την απόλαυση- είναι ριζική. Όταν η κριτι

χίας. Η ευτυχία είναι επαρκής στη σχέση της με το «άλλο»

κή παρουσία του 'Αλλου ανθρώπου θα θέσει υπό συζή

των τροφών' είναι επαρκής μάλιστα εξαιτίας αυτής της

τηση αυτόν τον εγωισμό, δεν θα καταστρέψει τη μοναξιά

σχέσης με το 'Αλλο -συνίσταται στην ικανοποίηση των

του. Η μοναξιά θα αναγνωρίσει τον εαυτό της στη μέρι
μνα της γνώσης που διατυπάJνεται ως ένα πρό6λημα κα
ταγωγής (αδιανόητο μέσα στην ολότητα), του οποίου η
έννοια της αιτιότητας δεν μπορεί να. προσφέρει λύση
επειδή για την ακρίοεια πρόκειται για έναν εαυτό, για
ένα ον απολύτως μεμονωμένο του οποίου την μόνωση η
αιτιότητα θα έθετε σε κίνδυνο αποκαθιστώντας την σε

αναγκιlJν και όχι στην απόρριψή τους. Η ευτυχία είναι
επαρκής χάρη στο «δεν αρκούμαι» της ανάγκης. Η έλλει
ψη απόλαυση ς που κατήγγειλε ο Πλάτωνας, δεν θέτει σε
κίνδυνο τη στιγμή της επάρκειας. Η αντίθεση του εφήμε
ρου με το αιώνιο δεν δείχνει το αληθινό νόημα της επάρ

ego.
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έννοιαν μπορέσαμε να πούμε παραπάνω ότι το εγώ είναι
μια απολογία -λόγω της ευτυχίας που συνιστά τον εγωι
σμό του, το εγιο που μιλάει παραπονείται, όποιες κι αν
είναι οι μεταμορφώσεις που αυτός ο εγωισμός θα υποστεί
από την ομιλία.
Η ρήξη της ολότητας που επιτελείται από την απόλαυ
ση που χαρακτηρίσει τη μοναξιά -ή από τη μοναξιά που

εγώ είναι ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο συγκεκριμένα
επιτελείται η ρήξη με την ολότητα, η οποία καθορίζει την
παρουσία του απολύτως άλλου. Είναι κατεξοχήν μονα
ξιά. Το μυστικό του εγώ εγγυάται τη διάκριση της ολότη

κειας. Αυτή είναι η συναίρεση του

ΚΑΙ

Είναι μία ύπαρξη

δι' εαυτή,η οποία όμως αρχικά δεν αποσκοπεί στην ύπαρ

μια σειρά. Μι)νο η έννοια της δημιουργίας θα είναι σε θέ

ξή της, ούτε στην αναπαράσταση του εαυτού της. Είναι

ση να αντιμετωπίσει μια τέτοιαν ερώτηση που σέβεται την

δι' εαυτή, όπως στην έκφραση «καθένας για τον εαυτό

απόλυτη καινοτομία. του εγώ και συνάμα την προσκόλλη

του», δι' εαυτή όπως μόνο τον εαυτό της σκέφτεται «η

σή του σε μιαν αρχή, την επανεξέτασή του. Επίσης η μο

πεινασμένη κοιλιά που δεν ακούει τίποτα», ικανή να σκο

ναξιά του υποκειμένου θα αναγνωριστεί μέσα στην καλο

τώσει για μια μπουκιά ψωμί' δι' εαυτή όπως ο χορτάτος

σύνη στην οποία καταλήγει η απολογία.

που δεν καταλαοαίνει τον πεινασμένο και τον ζυγώνει
σαν φιλάνθρωπος, σαν άθλιο που ανήκει σε ένα ξένο εί
δος. Η επάρκεια της απόλαυσης καταμετρά τον εγωισμό
ή την αυτότητα του Ego και του Ίδιου. Η απόλαυση είναι
μια καθαυτό υποχώρηση, μια οπισθοδρόμηση. Αυτό που
αποκαλούμε θυμική κατάσταση, δεν έχει την σκοτεινή μο
νοτονία μιας κατάστασης, αλλά είναι μια ασπαίρουσα έκ
σταση όπου ο εαυτός υψούται. Όντως, το εγά) δεν είναι
ro υποστήριγμα της απόλαυσης. Η «αναφορική»
εδώ διαφέρει ριζικά. Το εγώ είναι η σύσπαση του συναι
σθήματος, ο πόλος μιας σπείρας που η απόλαυση σκια
γραφl'ί την περιέλιξη και την συσπείρωσή της: το κέντρο
της καμπύλης αποτελεί μέρος της καμπύλης. Η απόλαυση
συντελείται για την ακρίΌεια ως «περιέλιξη», ως κίνηση
προς τον εαυτό της. Και καταλαοαίνουμε τώρα υπό ποια"

Η εμφάνιση του εαυτού με αφετηρία την απόλαυση και
εκεί όπου η υποστασιακότητα του εγώ έχει εκληφθεί όχι
ως υποκείμε:νο του ρήματος είναι, αλλά ως συνέπεια της
ευτυχίας -και δεν προκύπτει από την οντολογία, αλλά
από την αξιολογία- είναι απλά και μόνο η έξαρση του
όvτoς. Συνεπώς το ον δεν θα δικαιωνόταν από την «κατα
νόηση του όντος» ή από την οντολογία. Γίνεται κανείς

υποκείμενο του είναι, όχι επιλαμοανόμενος του είναι, αλ
λα απολαμβάνοντας την ευτυχία, με την εσωτερίκευση
της απόλαυσης που είναι επίσης μια έξαρση, ένα <<υπερά
νω του είναι». Το ον είναι «αυτόνομο» σε σχέση με το εί

ναι. Δεν υποδεικνύει μια μετοχή στο είναι αλλά την ευτυ
χία. Το κατεξοχήν ον είναι ο άνθρωπος.
Ταυτισμένο με το Λόγο -ως δύναμη θεματοποίησης και

....
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εξαντικειμενίκευσης- το εγιl) χάνει την αυτότητά του.
Αναπαριστιι) τον εαυτό μου σημαίνει κεν(IJνομαι από την
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~Iς που καταφεύγει στο ατομο για να OιασφαΛ.Lσε

απρόσωπο θρί.αμ66 τηςl. Η μοναδικότητα του

εξανεμίζει το χωρισμό. Αλλά η χαρά

ταστατική του αρχή ως ατόμου χωρίς έννοια, θα εξαφαν'
σε avti] τη μετοχή μέσα σε εκείνο που την ξεπερνά.
Η περιπάθεια του φιλελευθερισμού που κατά μιαν έν

σίψπτωσης και η ελευθερία αυτής

νοια προσεταιριζόμαστε, προ(ιγει ένα πρόσωπο καθόσον

την απεριόριστη αναι

μια διαχωριστική γραμμή μέσα

αυτ6 δεν εκπροσωπεί τίποτε άλλο, είναι δηλαδή, ακρι

στην κατακτημένη ενότητα. Ο Λόγος καθιστά δυνατή την
κοινωνί.α, αλλά μια. κοινωνία που τα μέλη της
δεν θα ήταν παρά λι'Jγoι θα κατέρρεε ως κοινωνία. 'Αρα,
τι θα είχε να πει ένα εξολοκλήρου έλλογο ον σε ένα
εξολοκλΙΊρου έλλογο ον; Ο Λόγος δεν έχει πληθυντι
κό, otIVEJtliJ; πώς θα διακρίνονταν οι πολλοί Λόγοι; Πώς
θα ήταν δυνατό το βασίλειο των Καντιανών σκοπών αν
τα έλλογα όντα που το απαρτίζουν δεν είχαν διατηρήσει

βώς, Ινας εαυτός. Εφεξής η πολλότητα μπορεί να υπάρξει

ως αρχή εξατομίκευσης την ευτυχή ΙJπαρξή τους,

πολλότητα της πρόσθεσης. Για να διατηρηθεί η πολλότη

τουργικά διασωθείσα απι'J το ναυάγιο της
Στον K(~ντ το εγώ βρίσκει πάλι τον εαυτιΊ του σε

τα, η σχέση που πηγαίνει απ6 τον έναν στον' Αλλον άν

αν τα άτομα διατηρούν το μυστικό τους, αν η σχέση που
δεν είναι ορατή έξωθεν, αλλά
πάΗ από το ένα στο άλλο. Αν ήταν εξολοκλήρου ορατΥI
έξωθεν, αν η εξωτερική σκοπιά διανοιγόταν στην έσχατη
πραγματικότητα της πολλότητας, ί] τελΕυταία θα απ{~ρτι

ζε μιαν ολότητα στην οποία θα μετείχαν τα άτομα. Ο δε
σμός α.ν<'φεσα στα πρόσωπα δεν θα.

διατηΡΤ]<Jει την

θρωπο -στάση ενός προσώπου απέναντι σε ένα άλλο
πρέπει να είναι πιο ισχυρή από την τυπικιΊ σημασία της

σημαίνει ότι υπάρχω έτσι ώστε είμαι ήδη πέ

mJγκυρίας όπου κάθε σχέση διατρέχει τον κίνδυνο να πε

εν ευτυχία. Για το εγώ, είμαι δε σημαίνει

ριπέσει. Αυτή η μεγαλίJτερη δύναμη επαληθείJπαι συγκε

ούτε αναπαριστώ

ούτε

κάτι, οίηε λαχταρώ κάτι, αλλι'J. το χαίρομαι.

6.

Το εγώ της απ6λαυσης δεν είναι 01ίτε 6ωλογι.κ6 ούτε
κοι.νωΥι.ολογικ6
Η εξατομίκευση δια της

νοιω> που η κατανόηση και το
εξατομίκευση της έννοιας με την ταίl τιση του εγώ, συγ

κριμένα στο γεγονός ότι η σχέση που έχει κατείlΟυνση από
το Ενώ στον' Αλλον άνθοωπο δ~'ν πεοικλείεται σε ένα δί

j. Βλ. για παράδειγμα Kurt Schilling -<,Είnfίίhrιιng ίη die Staats
und Rechtspilo50phie». στο RechtswίH8Cfl5chafilίche Grundrisse
υπό Οιιο Koellreuter. zunker nnd DtInhanpt Vereag Berlin 1939.
με αυτό το 6ι6λίο 11 ατομικι)τητα και τι κοινωνικότητα

τυπικό γνιιιρισμα της ρατσιστικής φιλοσοφίας. συμβάν
τα της ζω!Ί; ποι' προηΥοίlνται των ατόμων και τα δημιουργούν
καλ('πρα. για να μπορέσουν να

κροτεί το περιεχόμενο αυτής της έννοιας. Η έννοια του
χωρισμένου

προσιlJπου

που προσεγγίσαμε στην περι

γραφή της απόλαυση ς και η οποία τίθεται στην ανεξαρτη
σία της ευτυχίας -διακρίνεται από την έννοια του προ
σώπου όπως την χαλκεύει η φιλοσοφία της ζωής ή της
Μέσα στην έξαρση της 6ιολογικής ζωi]ς το πρόσω
πο εμφανίζεται ως καρπ6ς του είδους και της απρ6σωπης

λείπει

'1 έννοια τη; ευτυχίας με Ο,ΤΙ το

ατομικό ανακαλεΙ Η μιζέρια -Νοι

απΡΙλεί τη ζωή. Το Κρ{nος
είναι απλά,; μια οργάνωση αι-τl]ς της πολλαπλότητας για να κα
ταστεί. εφ1ΚTl'1 η ζω'1. Το πρι·ισωπο ··rστω και ως ηγέτης- παρα
μένει εξολοκλήρου σπιν υπηρεσία της ζωής και της δημιουργίας
της ζωής. Η ιδιάζοιφα αρχή της προσωπl κ6τητας δεν αποτελεί
ποτέ σκοπ6.
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κτυο σχέσεων που είναι ορατές για έναν Τρίτο. Αν ο δε
σμός του Εγώ με το 'Αλλο επιδεχόταν σύλληψη από τα
έξω -μέσα στο 6λέμμα που θα τον αγκάλιαζε θα καταρ
γούσε την ίδια την πολλότητα, που είναι συνδεδεμένη με
αυτόν το δεσμό. Τα άτομα θα εμφανίζονταν ως μετέχοντα
στην ολότητα: ο άλλος άνθρωπος θα γινόταν ένα δεύτερο
αντίτυπο του εγιί}: και οι δυο θα υπάγονταν στην ίδια έν
νοια. Ο πλουραλισμός δεν είναι μια αριθμητική πολλότη
τα. Για να παραχθεί ένας καθαυτό πλουραλισμός τον
οποίο δεν θα μπορούσε να κατοπτρίσει η τυπική λογική,
πρέπει να παραχθεί σε 6άθος η κίνηση από το εγώ στο
άλλο, μια στάση
εγώ απέναντι στον' Αλλον άνθρωπο
(στάση που ήδη έχει χαρακτηριστεί έρως ή μίσος, υποτα
γή ή επι60λή, εκμάθηση ή διδαχή κτλ .... ) που δεν θα ήταν
ένα είδος σχέσης εν γένει' πράγμα που σημαίνει ότι η κί
από το εγώ στο 'Αλλο δεν θα μπορούσε να προταθεί

ως l:Jφα σε ένα αντικειμενικό 6λέμμα ελευθερωμένο από
την αντιμέτωπιση του Άλλου, σε έναν αναλογισμό! Ο
πλουραλισμός προϋποθέτει μια ριζική ετερότητα του άλ
λου τον οποίο δεν αντιλαμ6άνομαι απλώς σε σχέση με
εμένα, αλλά τον αντιμετωπίζω ξεκινώντας από τον εγωι
σμό μου. Η ετερότητα του Άλλου ανθρώπου είναι σε αυ
τόν και όχι σε σχέση με μένα, αποκαλύπτεται αλλά την
προσπελάζω με αφετηρία τον εαυτό μου και όχι με την
σύγκριση του εγιο με το' Αλλο. Προσπελάζω την ετερότη
τα του 'Αλλου ανθρώπου ξεκινώντας από την κοινωνία

που διατηριο μαζί του και όχι εγκαταλείποντας αυτή τη
για να στοχαστώ του όρους της. Η σεξουαλικότητα
προσφέρει το παρ(Χδειγμα αυτής της σχέσης, που εκπλη
ρώνεται προτού τη σκεφτούμε: το άλλο φύλο είναι μια
ετερ6τητα που φέρεται από ένα ον ως ουσία και όχι ως

αντίστροφο της ταυτ6τητάς του, δεν θα μπορούσε όμως
να εντυπωσιάσει ένα αναφροδίσιο εγώ. Ο 'Αλλος άνθρω
πος ως δάσκαλος -μπορεί να μας χρησιμεύει επίσης ως
παράδειγμα μιας ετερότητας που δεν υπάρχει μόνο σε
σχέση με μένα, που μολονότι ανήκει στην ουσία του 'Αλ

λαυ, μας είναι ορατή μονο αν ξεκινήσουμε απ6 ένα εγιΟ.
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Β. ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ό,τι ζούμε και απολαμοάνουμε δεν συγχέεται με
την ίδια τη ζωή. Τρώω ψωμί, ακούω μουσική, είμαι η

των ιδεών μου. Αν ζω τη ζωή μου, η ζωή που ζω και το
ζω παραμένουν εντούτοις ξεχωριστά
πράγματα. Έστω κι αν αληθεύει ότι αυτή η ζωή γίνεται
συνεχώς και ουσιωδώς περιεχόμενο του εαυτού της.
Άραγε μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή τη σχέση;
Η απόλαυση ως τρ6πος με τον οποίο η ζωή συσχετίζεται

γεγονός ότι τη

με τα περιεχόμενά της, δεν είναι τάχα μια μορφή αναφο
ρικότητας με την χουσσερλιανή έννοια του όρου σε μιαν
ευρύχωρη εκδοχή της ως καθολικού γεγονότος της ανθρώ
πινης ύπαρξης; Κάθε στιγμή της ζωής (συνειδητή και
ασύνειδη, 6πως την μαντείJει η συνείδηση), σχετίζεται με
ένα άλλο από αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε τον ρυθμό σύ
μφωνα με τον οποίο εκτίθεται αυτή η θέση: κάθε αντίλη
ψη είναι αντίληψη του αντικειμένου της, κάθε ιδέα ιδέα
ενός ideatum, κάθε επιθυμία επιθυμία ενός επιθυμητού,
κάθε συγκίνηση συγκίνηση ενός συγκινούντος αλλά κάθε
σκοτεινή σκέψη του είναι μας, προσανατολίζεται κι αυτή
προς κάποιο πράγμα. Κάθε παρόν μέσα στη χρονική του
γυμνότητα, τείνει προς το μέλλον και επιστρέφει στο πα
ρελθόν ή ανακτά αυτό το παρελθόν -είναι προοολή και
αναδρομή. Εντούτοις, από την πριοτη έκθεση της αναφο
ρικότητας, ως φιλοσοφικής θέσης, παρουσιαζόταν το
προνόμιο της παράστασης. Η θέση σίJμφωνα με την οποία

κάθε αναφορικότητα είναι είτε μια παράσταση, είτε θεμε
λιωμένη σε μια παράσταση -δεσπόζει στις Lοgίsche
Untersuchungen και επανέρχεται σαν ιδεοληψία σε όλο το
ύστερο έργο του Χούσσερλ. Άραγε ποιά είναι η σχέση
ανάμεσα στη θεωρητική αναφορικ6τητα της αντικειμενο
ΠΟΙΟύσα ς πράξης, όπως την αποκαλεί ο Χούσσερλ, και

Ι

στην απόλαυση;

ΕΜΜΑΝυΕΙ
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Παράσταση και συγκρότηση
Για να απαντήσουμε σε αυτό το

στην οποίαν

σου με να ακολουθήσουμε

εμβέλεια. Αλλά η

των νοητικων εικόνων, η σύγχυση ανάμεσα στο
ενέργημα και το αντικεί~ιενo της συνείδησης την οποία

καταγγέλλει,
τάχα μόνο σε μιαν εσφαλμένη πε
ριγραφή της συνείδησης η οποία εμπνέεται από τις προ
καταλήψεις
ψυχολογικού ατομισμού; Κατά μια έν
νοια, το αντικείμενο της παράστασης είναι όντως εσωτε

του εγω και ο πειρασμός

που προκύπτει, ευνοούνται ήδη, οέοαια,
σχέση και από την σχέση με το απο
πιστοποιοίιν τον χωρισμό μέσα στους
κ6λπους αυη1ς της υπέρ6ασης (χωρίς πάντως να υπ06ι
οάζονται σε απόηχο της υπέρβασης). Αρχικά θα την πε

ρικό στη σκέψη: παρά την ανεξαρτησία του, 6ρίσκεται
στα χέρια της σκέψης. Δεν υπαινισσόμαστε την μπερ

κλεϋανή αμφισημία της αίσθησης και δεν περιορίζουμε το
στοχασμό μας στα λεγόμενα αισθητά αντικείμενα. Αντί
θετα έχουμε να κάνουμε με εκείνο που σύμφωνα με tΎlν
καρτεσιανή ορολογία αποβαίνει εναργής και διακεκρι
μένη ιδέα. 'Ενα αρχικά εξωτερικό αντικείμενο, δίνεται
μέσα στην ενάργεια, δηλαδή παραδίδεται σε εκείνον που
το συναντά
και ήταν εξολοκλήρου καθορισμένο από

ριγράψουμε, αποσπ(ί)ντας την από τις πηγές της. Ιδωμένη

στον εαυτό της, ξεριζωμένη κατά κάποιο τρόπο -η παρά
σταση φαίνεται να προσανατολίζεται προς μια κατεύθυν
ση αντίθετη από την κατεύθυνση της απόλαυσης και θα
μας επιτρέψει, αντιθετικά, να δείξουμε το «αναφορικό»

αυτόν. Μέσα στην ενΙΙργεια το εξωτερικό ο'} παρουσl
ται ως έργο της σκέwηc που το ποοσλαιιΟάνει. Η κατα

σχέδιο της απόλαυσης και της αισθητικότητας (παρότι η

παράσταση είναι συνυφασμένη με αυτή και επαναλαμ6ά
νπ το συμ66.ν που είναι ο χωρισμός).
Η χουσσερλιανή θέση για το πρωτείο της αντικειμενο
ποιούσας πράξης -όπου
την υπερβίιλουσα προ
σήλωση του Χούσσερλ στη

του ως εξωτερικού

οποία χρησίμευσε
κατηγορούσα τον
S::1Tl"lA""S:~ITO

για
στην

και οιονεί

για

το αντικείμενο
της παράστασης ανάγεται σε νοήματα (noemes). Το κα
τανοητό είναι για την ακρίΌεια εκείνο που ανάγεται εξο

_ΑΛ1

",,'uu.Lwu

λοκλήρου στα νoή~ιατα και του οποί.ου όλες οι σχέσεις με
τη νοήση ανάγονται σε εκείνες που εγκαθιδρίιεl το φως.

Μέσα στην κατανοησιμ6τητα της παράστασης εξαλεί.φε
ται η διάκριση ανάμεσα στο εγι(ι και στο αντικείμενο 
ανάμεσα στο εσωτερικ<'ι και στο εξωτερικό. Η εναργιΊς

.

Βλ. παρακάτω σ.

188

Κ.ε.

Ι

και διακεκριμένη ιδέα του Καρτf'σΙΟLJ εκδηλ(ονεται ως
αληθινή και ως εξολοκλήρου εμμενής στη σκέψη: εξολο
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να έχει τίποτα το παρανοuο.

ρισύ 2 που διακινδυνεί1ει οδεύοντας προς το σκοπό του,
για το χέρι. τουλάχιστον η θέαση του σκοπού έχει
ανοίξει ένα πέρασμα.
ήδη πρ06ληθεί. Η παράσταση
είναι αυτή η πρ060λή, αφού επινοεί τον σκοπό ο οποίος
στις πράξεις, που ακόμα ψηλαφοίιν, θα προσφερθεί ως a

χωρίς αναίδεια, δηλαδή είναι ολοκληρωτικά παρούσα
χωρίς αυτοδικαίως να προσκροί1ει κάτι στη σκέψη, χωρίς
ποτέ η σκέψη να νιώθει αδιάκριτη. Η ενάργεια είναι η
εξαφάνιση εκείνου που θ'α μπορούσε να προσκρούσει. Η
κατανοησιμότητα, το ίδιο το γεγονός της παράστασης,

priori

κατακτημένος. Για να κυριολεκτήσουμε, το «ενέρ

γημα» της παράστασης δεν ανακαλύπτει τίποτα μπροστά
του.

είναι η δυνατότητα του' Αλλου να προσδιοριστεί από το
Ίδιο, χωρίς να προσδιορίσει το Ίδιο, χωρίς να εισαγάγει

Η παράσταση είναι καθαρή αυθορμησί.α, παρότι ορί

σκεται εντεί1θεν πάσης δραστηριότητας. Έτσι η εξωτερικότητα του αναπαριστώμενου αντικειμένου, εμφανίζεται

ελεύθερη εξάσκηση του Ίδιου.

στο Ίδιο του εγώ που αντιτίθεται στο

στο στοχασμό ως το νόημα που το αναπαριστών υποκεί
μενο παρέχει σε ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να ανα
χθεί σε ένα έργο της σκέψης.

Έτσι η παράσταση κατέχει μεσα στο
κότητας τη θέση ενός προνομιούχου

Βέ6αια το εγ{ίJ που σκέφτεται το άθροισμα των γωνιών
ενός τριγώνου προσδιορίζεται επίσης από αυτό το αντι
κείμενο. Είναι για την
εκείνος που σκέπτεται

ρική σχέση της παράστασης, διακρίνεται απο κάθε
-μηχανική αιτιότητα ή αναλυτική ή συνθετική σχέση της
λογικής τυποκρατίας, απι) κάθε άλλη μη παραστατική
αναφορικότητα- στο εξής: μέσα στη~ αναφορικ6τητα το
Ίδιο σχετίζεται με το 'Αλλο, με τέτοιο τρόπο όμως ώστε
το 'Αλλο να μην προσδιορίζει το Ίδιο, αλλά το Ίδιο να

αυτό το άθροισμα

μικό 6άρος. Προσδιορίζεται από το γεγονός ότι

από την σκέψη του αθροίσματος των γωνιών, είτε το θυ
μάται είτε το ξέχασε. Έτσι θα φανεί στον ιστορικό για

προσδιορίζει πάντα το Άλλο. Βέ6αια η παράσταση είναι
έδρα της αλήθειας: η ιδιάζουσα κίνηση της αλήθειας συ
νίσταται στο γεγονός ότι το αντικείμενο που παρουσιάζε
ται στον V001Jvta, προσδιορίζει τον νοούντα. Αλλά τον
να τον αγγίζει, χωρίς να
πά

τον οποίο το εγ!Ώ που αναπαριστ(( τον εαυτό του είναι

ήδη κάτι αναπαραστημένο. Τη στιγμή της παράστασης,
το εγώ δεν σφραγίζεται από το παρελθόν, αλλά το χρησι
μοποιεί σαν έναν αναπαραστημένο και αντικειμενικό
στοιχείο. Ψευδαίσθηση; 'Αγνοια των επιπτώσε<ί>ν της; Η
παράσταση είναι η δύναμη μιας παρόμοιας ψευδαίσθη
σης και λήθης. Η παράσταση είναι καθαρό παρόν. Η θέ
ση ενός καθαροl) παρόντος χωρίς ερείσματα, χωρίς καμιά
επαφή με το χρόνο, είναι το θαύμα της παράστασης. Κενό
του χρόνου που ερμηνεύεται ως αιωνιότητα. Και 6έ6αια

νω του' ετσι ο νοισν που αναδιπλώνεται στο
αναδιπλά)νεται «καλοδιάθετα», λες και το
ακόμα και στις εκπλήξεις που

είχε προληφθεί από το
Ενώ κάθε δραστηριότητα, έτσι ή αλλιώς φωτίζεται απ()

Σύμφωνα με την ι':κφραση του Πλάτωνα <ψαΥτικόν γε τι
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ρία, πρότερη από την περιπετειώδη επιχείρηση του χε

δες. Κατανοησιμότητα και παράσταση είναι ισοδύνα
έννοιες: πρόκειται για μιαν εξωτερικότητα που παραοι
δει στη σκέψη όλο της το είναι μέσα στην ενάργεια και

το 'iδιο χωρίς να την προλα6αίνει κανένας φωτιστής.

ΑΠΕΙΡΟ

καί ή ψυχή» ι. Υπάρχει μια απόλυτη. δημιουργική ελευθε

της οποίας η καινοφάνεια δεν έχει τίποτα το

μια παράσταση, και έτσι προχωρεί σε ένα ήδη οικείο
έδαφος -η παράσταση είναι μια κίνηση που ξεκινάει από

ΚΑΙ

το εγώ που
,

1

1. Φαίδρος 242 c
2. Βλ. π_κά,ω σ. 209.
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γερνά) μέσα στο χρόνο όπου εκτίθενται οι διαδοχικές
σκέψεις μέσω των οποίων σκέπτεται μέσα στο παρ6ν. Αλ
λά αυτό το γίγνωθαι μέσα στο χρόνο δεν εμφανίζεται στο
επίπεδο της παράστασης: η παράσταση δεν ενέχει
παθητικ6τητα. Το Ίδιο που αναφέρεται στο 'Αλλο, αρ
νείται ό,τι το εξωτερικό προς τη στιγμή του, προς την
ταυτότητά του, για να ξαναβρεί σε αυτή τη στιγμή που
δεν οφείλει τίποτα -καθαρή δωρεά- 6.τι απορρίφθηκε,
ως «δοσμένο ν6ημα», ως νόημα (noeme). Η πριί}τη του
είναι αρνητική: ξαναΌρίσκει μέσα του και εξαν
τλεί το νόημα μιας εξωτερικότητας, η οποία για την
ακρίΌεια μπορεί να μεταστραφεί σε νοήματα. Αυτ6 είναι
το νεύμα της χουσσελιαντις εποχής* που, για να

ΚΑΙ

ΑΠΕΙΡΟ

153

πος. Ας συγκρατiισουμ;:: για τψ ~~c.. ό-' ~Ί ,'τη της πα
ράστασης ως μη αμοιοαίος προσδιορισμ6ς του 'Αλλου

από το Ίδίσ. είναι για την ακρί6εια ΤΩ
ότι το Ί
διο είναι παρόν και ότι το 'Αλλο είναι παρ6ν στο Ίδιο.
Το αποκαλσίψε Ίδιο γιατί στην παράσταση το εγώ
για την ακρί6εια την αντίΟεση του προς το
του' εξαφανίζεται για να αναδείξει την ταυτότητα του
πολλότητα των αντικειμένων του. δηλαδΊ'1
για την ακρΙΌεια τον αναλλοίωτο χαρακτήρα του εγώ.

Παραμένω ο ίδιος σημαίνει αναπαριστώ τον εαυτό μου.
ΊΌ

νοώ» είναι ο

της ορθολογικής σκέψης.

Η ταυτότητα του αναλλοίωτου και μη αλλοιιοσιμου Ίδιου
στις σχέσεις του με το 'Αλλο, είναι το εγιο της παρ{~στα

λογ11σουμε, χαρακτηρίζει την παρ{ωταση. Η λ" .. ~~A~ __ ..(.

σης. Το υποκείμενο που σκέπτεται με την παράσταση εί

της καθορίζει την παράσταση.

ναι ένα υποκείμενο που αφουγκράζεται τη σκέψη του: η

Το

6τι στην παράσταση το Ίδιο καθορίζει το

σκέψη σκέπτεται τον εαυτό της, μέσα σε ένα

'Αλλο χωρίς να προσδιορίζεται από αυτ6, δικαιολογεί

είναι ανάλογο με τον ήχο και όχι με το φως. Η

την καντιανή άποψη για την ενότητα της υπερΌασιακής
που παραμένει κενή μορφή μέσα στους κ\)λ

σία του είναι κι'ιτι σαν έκπληξη για το υποκείμενο, λες

σουμε σε όλο το μάκρος αυτής της ανάλυσης. Και το θαυ

και το εγ(ίι ξαφνιαζ6ταν γι' αυτ6 που συνέ6αινε παρά τον
πλήρη έλεγχ6 του πι'ινω στο εγώ. Αυτή η ευφυια είναι η
καθαυτό υφι] της παράστασης, επιστροφή της nαgOiJaa;
στο παρελθόν της σκέψης. ανάληψη αυτού του
παρελθ6ντος μέσα στο παρ6ν' ξεπέρασμα αυτού του πα
ρελθ6ντος και του παρ6ντος, 6πως στην πλατωνική ανά
μνηση όπου το υποκείμενο αίρεται στο αιιί>νιο. Το ιδιαί

μαστό έργο της συγκρότησης που επιτελεί είναι προπάν

τερο εγώ συγχέεται με το Ίδιο. συμπίμπτει με τον «δαί

πους του συνθετικού της έργου. Καμιά σχέση δεν έχουμε
με τη σκέψη που θέλει να ξεκινοίιμΕ απ6 την παράσταση
Οεωρώντας την προϋπ6θεση χωρίς προϋπόθεση! Η πα
ράσταση συνδέεται με μιαν «αναφορικ6τητα» ολωσδιό
λου διαφορετική την οποίαν δοκιμάζουμε να προσπελά

των εφικτ6 μέσα στον αναστοχασμ6. Εμείς αναλύσαμε

μονα»-που του μιλ{χει μέσα στη σκέψη που είναι η καΘο

την «ξεριζωμένη» παράσταση. Ο τρόπος που η παράστα

λική σκέψη. Το εγώ της

ση συνδέεται με μιαν «ολότελα διαφορετική» αναφορι

ρασμα από το μl:'ρικό στο καθολικό. Η καθΟΛΙΚ'

διαφέρει απ6 τον τρόπο με τον οποίο το αντικεί

είναι το

είναι μια σκέψη σε πριοτο πρόσωπο. Να γιατί η συγκρό

μενο ουνδέεται με το υποκείμενο ή το υποκείμενο με την

αναπλι'ιθει το σύμπαν ξεκι

ιστορία.

δεν εί.ναι η ελευθερία ενός

Η ολοκληρωτικτι ελευΗερία του Ίδιου μέσα στην πα

της συγκρότησης παραμένοντας

ράσταση έχει μια Ηετική συνΗήκη μέσα στο' Αλλο που δεν

ελεύθερο και υπεράνω των νιιμων που θα έχει

είναι κάτι αναπαραστημένο. αλλ(l ένας' Αλλος

σεl.. Το εγιΙ> που συγκροτεί διαλύεται μέσα στο
περιλαμ6άνει και εισάγεται στο αιώνιο. Η

ελληνικά στο κ.'ίμενο,

δημιουργία είναι η παράσταση.

~
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6αίνει η λανθάνουσα γέννησή του. Και η απόλαυση απο
σπασμένη και αυτή, από τις συγκεκριμένες συνθήκες, πα
ρουσιάζει μιαν ολοκληρωτικά διαφορετική δομΎΊ. Θα το
δείξουμε αμέσως. Ας σημειώσουμε για την ώρα την ου
σιώδη συστοιχία ανάμεσα στην κατανόηση και στην πα

ράσταση. Είμαι κατανοητός σημαίνει είμαι αναπαραστη
ρτίοτί. Ανάγω μια πραγματικό

τητα στο εννοημένο περιεχόμενό της, σημαίνει την ανάγω
στο Ίδιο. Η σκεπτόμενη σκέψη είναι ο τόπος όπου, χωρίς
αντίφαση, συντονίζονται μια πλήρης ταυτότητα και μια
πραγματικότητα που έπρεπε να την άρει. Η πιο πιεστική

πραγματικότητα, ιδωμένη σαν αντικείμενο μια σκέψης,
γεννιέται μέσα στη αναίτια αυθορμησία μιας σκέψης που
την ·σκέπτεται. Κάθε,προτεραιότητα του δεδομένου ανά

ζωή που υποβαστάζεται από αυτές τις παραστάσεις και

γεται στη στιγμιακότητα της σκέψης και, ταυτόχρονη με

ζει από αυτές η ένδειά του -οι ανάγκες του- οε6αιώνουν

αυτή, εμφανίζεται μέσα στο παρόν. Έτσι παίρνει ένα

«την εξωτερικότητα» ως μη-συγκροτηθείσα, πριν από

νόημα. Ανα-παριστώ δε σημαίνει μόνο επαναφέρω «εκ

κάθε 6ε6αίωση.

νέου» στο παρόν, σημαίνει ότι ξαναφέρνω στο παρόν μια
τωρινή αντίληψη που κυλάει. Ανα-παριστώ δε σημαίνει
ότι ξαναφέρνω ένα παρωχημένο γεγονός σε μια τωρινή ει

κόνα, αλλά ότι ξαναφέρνω στη στιγμιακότητα μιας σκέ-

ψης ό,τι φαίνεται ανεξάρτητο από αυτή. Σε αυτό ακρι6ώς
η παράσταση είναι συστατική. Η αξία της υπερ6ατολογι
κής μεθόδου και το μερίδιο της από την αιώνια αλήθεια
εδράζονται στην καθολική δυνατότητα αναγωγής του
αναπαραστημένου στο νόημά του, του όντος στο νόημα
(noeme), στην εκπληκτικότατη δυνατότητα αναγωγής στο
νόημα ακόμα και του είναι του όντος.

2.

Απόλαυση και τροφή

Η

αναφορικότητα της απόλαυσης μπορεί να περι

γραφεί σε αντίθεση προς την αναφορικότητα της παρά
στασης. Συνίσταται στο ότι λα6αίνει υπόψη της την εξω
τερικότητα την οποία αναστέλλει η υπερ6ατολογική μέ
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υπόψη μου την εξωτερικότητα δεν ισοδυναμεί απλώς με
κατάφαση του κόσμου -αλλά με σωματική τοποθέτηση
μέσα σε αυτόν. Το σώμα είναι ανύψωση, αλλά επί,σης και
όλο το 6άρος της θέσης. Το γυμνό και ενδεές σώμα. ταυ
τοποιεί το κέντρο του κόσμου το οποίο αντιλαμ6άνεται.
αλλά δεσμευμένο από τη δική του παράσταση του κόσμου
μQιάζει αποσπασμένο από το κέντρο από το οποίο ξεκι
νούσε -όπως το νερό που ανα6λύζει από το βράχο και
παρασύρει και το 6ράχο. Το ενδεές και γυμνό σώμα- δεν
είναι ένα πράγμα ανάμεσα στα άλλα, και το οποίο «συγ
κροτώ» ή 6λέπω εν θεώ συσχετισμένο με μια σκέψη' οίπε
όργανο μιας νευματικής σκέψης που η θεωρία θα σημείω
νε απλώς ένα όρι6 της. Το γυμνό και ενδεές κορμί είναι
η μη αναγώγιμη σε μια σκέψη αντιστροφή της παράστα
σης σε ζωή, της υποκειμενικότητας που αναπαριστά σε

-αποσπασμένο απο τις συνθήκες μέσα στις οποίες συμ

a

ΑΠΕΙΡΟ

θοδος που εγκλείεται μέσα στην παράσταση. Να λαδαίνω

Αλλά αυτό αληθεύει μόνο για το εγιίl της παράστασης

μένος και ως εκ τούτου

ΚΑΙ

,

'Οταν αμφιοάλλουμε για το αν η μορφή που εμφανίζε
ται στον ορίζοντα ή στο σκοτάδι υπάρχει, όταν σε ένα
κομμάτι σίδερο επι6άλλουμε την τάδε μορφή για να πλά
σουμε ένα μαχαίρι, όταν υπερνικάμε ένα εμπόδιο ΤΙ
τώνουμε έναν αντίπαλο -τ6τε η αμφι60λία, η εργασία, η
καταστροφή, ο φόνος είναι αρνητικές πράξεις που επι

λαj16άνονται της αντικειμενικής εξωτερικότητας αντί να
τη auyxgOtOiJV. Επιλαμ6άνομαι της εξωτερικ6τητας, ση
μαίνει ότι συνάπτω μαζί της μια σχέση όπου το Ίδιο κα

θορίζει το άλλο, παρότι καθορίζεται απο αυτό. Αλλά ο
τρόπος με τον οποίο καθορίζεται δεν μας οδηγεί απλώς

στην αμοιβαιότητα που υποδηλιίινεται απο πιν τρίτη καν
τιανή κατηγορία της σχέσης. Ο τρόπος με τον οποίο το

'Ιδιο είναι καθορισμένο από το άλλο και ορίζει το πεδίο
όπου TonoeEtoiJvtal οι ίδιες οι αρνητικές πράξεις, είναι

για την ακρί6εια ο τρόπος που παραπάνω ορίστηκε ως

«ζω από .... ". Εκπληρώνεται από το κορμί που η ουσία
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του συνίσταται στην εΚΠΛηρωση της
στο να μου

θα

ήδη υποβαστάζεται από την ηκόνα που
σωματικά, σημαίνει αγγίζω τη γη, με τέτοιο τρόπο όμως

η πραςη του εσθίειν

«()σπ το άγγιγμα να εξαρτάται ήδη από τη θέση, το πόδι
να πατάει σε μια πραγματικότητα την οποίαν ορίζει ή

αυτής της πραγματικότητας της

συγκροτεί αυτή η πράξη, όπως ένας ζωγράφος που αντι

ναι ποσοτική, αλλ6 ο τρόπος με τον οποί.Ο το εγώ. ως

γραφίζει.

τικότητα του ζωντανοί! ίJντoς και η ένδεια του γυμνού και

λαμ6άνεται ότι κατέρχεται από τον πίνακα που ζω
Η παράσταση συνίσταται στη δυνατότητα εξήγησης

του αντικειμένου,
και είχε συγκροτηθεί από μια σκέ
ψη,
και ήταν νόημα (nocΠJe). Κι αυτό οδηγεί τον κό
όο της σκέψης. Η διαδικασία της

αναπαραστημένη πραγματικ6τητα, περίσσεια που δεν εί
απόλυτη έναρξη. μετεωρίζεται μέσα στο μη-εγ(ίι. Ι-Ι σωμα
πεινασμένου οιιψατος, είναι η εκπλΎ]ρωση αυτών των δο
μών (που περιγράφονται με αφηρημένους όρους ως κα
τάφαση της εξωτερικ,ηητας που εντοίηοις δεν είναι μια
θεωρητική κατάφαση) και σαν μια λήψη θέσεως επί της

παντοί, όπου υπά()Υ", rrrγ"hriTo_

γης, που δεν είναι η τοποθέτηση μιας μάζας πιχνω στην

στο «ζω από ... ".

άλλη. Βέ6αια στην ικανοποίηση της ανάγκης, η παραδο

μου δεν είναι

χάνει την ετερό

που είναι εσωτερικό στην

αιωνι6τητα του Ίδιου i] μέσα στο tΙU<'UflclJTO παρον του
διανοί]ματος. Αν μπορούμε ακόμα να μιλάμε για συγ
κρότηση, θα έπρεπε να ποίψε ότι το συγκροτημένο που
ανάγεται στο νόημά του. εδιίι το υπερχειλίζει, και γίνεται,
μέσα στους κ6λπους της συγκρότησης, η πρσίjπόθεση του

συγκροτούντος ή ακρι6έστερα η τροφή του συγκροτούν
τος. ΑυηΊ η υπερχείλιση του νοί]ματος μπορεί να οριστεί

ως διατροφή. Η περίσσεια του νοήματος δεν είναι με τη
σειρά της νόημα, που απλ(ί,ς το σκεπτόμαστε ως προίΥπό
θεση - πρc'ιγμα που θα έκανε τα τρόφιμα αναπαραστημέ
Η
καθορίζει ακόμα και τη σκέψη που
rι"~Ci1Tr.TΓI" '''~ 'J'·/.Ι~~ισμό. Όχι πως αυτός ο καθο
εκ τιον υσΤf:{)(ι)ν' η

'!Tf'\f.\TJ''lI''\.>'\.fI

από το

η

των τροφών εισιχγεται στο Ίδιο. Ισχί'Η πάντα ότι εδιό η
σχέση διαφέρει οαθύτατα από την ευφυια της παράστα
σης για την οποία μιλήσαμε παραπάνω. ΙΞδl;, η σχέση αν

τιστρέφεται λες και η συγκροτοί,σα σκέψη ένιωθε έξαψη
για τη λειτουργία της, μέσα στην ι:λεί!θερη λειτουργία

της, λες και η ελεlJθερία ως απόλυτη παροίισα αφετηρία,
εύρισκε μια πρoϊiπόθεση στο ίδιο της το αποτέλεσμα, λες

και αυτό το αποτέλεσμα δεν btxc:'Jtαv το νιΊημά του από
μια συνείδηση που προσδίδει ένα νόημα στο είναι. ΤΟ
είναι μια διαρκής n"c,," "e;";.,.",,.,

και του UVΙ"Jιu\!(Χστημενου, του

και του

-σχέση που, αρχικά.

σε κι"ιθε συνειόησιακ6 γεγονός. Ότι τρ(οω λόγου χάρη δεν
ανc'ιγεται 6έβαια στη χημεία της διατροφής. Αλλά η
τροφΎI δεν ανάγεται οί,τε στο σύνολο των γευστικι;,ν. οσ

της.
τον
και
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«περιβάλλον». Η αναφορικότητα που σκοπεύει το εξωτε
ρικό, αλλάζει νόημα μέσα στη θέασή της απ06αίνοντας
εσωτερική στην εξωτερικότητα την οποίαν συγκροτεί, έρ
χεται. κατά κάποιο τρόπο από το σημείο όπου
αΙ1το-αναγνωρίζεται ως παρελθόν μέσα στο
με εκείνο που σκέπτεται.

Αν η αναφορικότητα του «ζω με ... » που είναι καθαυτό
αυτό δε σημαίνει ότι ένα ασύλ
αμετάτρεπτο σε νόημα μιας σκέψης,

μη αναγώγιμο στο παρόν και συνεπώς μη αναπαραστάσι
μο περιεχόμενο θα διακΜ;ευε την καθολικότητα της πα

ράστασης και της υπερ6ατολογικής μεθόδου. Λυτό που
μεταστρέφεται είναι η ίδια η κίνηση της συγκρ6τησης.
Δεν σταματά το παιχνίδι της συγκρότησης η συνάντηση
με το ανορθόλογο, απλιί)ς το παιχνίδι αλλάζει νόημα. Η

μετα60λΎΊ αυτού του νοήματος είναι το ενδεές και γυμν6
κορμί. Εδώ 6ρίσκεται η 6αθειά σί1λληψη του Καρτέσιου
όταν αρνείται στα αισθητά δεοομένα την τάξη των εναρ
γών και διακεκριμένων ιδειίιν, συνάπτοντάς τες ιιε το σώ

Το στοιχείο και τα πράγματα, τα εργαλεία

3.

Αλλά ως προς τι ο κόσμος της απόλαυση ς αντιστέκεται
σε μια περιγραφή που θα δοκίμαζε να τον παρουσιάσει

ως σύστοιχο της παράστασης; Ετούτη η καθολικά εφικττl
μεταστροφή του 6ιώματος και της γνώσης, από την
οποίαν 60υκολείται ο φιλοσοφικός ιδεαλισμός θα απο
τύγχανε στο ζήτημα της απόλαυσης; Αναφορικά με τη
διαμονή του ανθριίιπου μέσα στον κόσμο τον οποίο απο
λαμ6άνει παραμένει μη αναγώγιμη και 11'(\(\Ί'Ι'(\'Ι1
γνώση αυτού του κόσμου; Γιατί να
ρίζει -που τον υποστηρίζει και τον

μα και εντάσσοντάς τες στη χρησιμότητα. Εδώ
ανωτερότηΤ{l της απέναντι στη

Αυτό τάχα

δεν ισοδυναμεί με κατάφαση της εξωτερικότητας των

που δεν θέτει κανένα όριο στην

σε σχέση με τον άνθρωπο;
Για να απαντήσουμε, πρέπει να αναλύσουμε πιο επι

νηση
η

την

εσωτερικότητα του ανθρώπου στον κόσμο που τον καθο

σταμένα τον τρόπο που 6ρίσκουμε τα πράγματα με τα

rt't\"I.

όταν το
που δεν έχει
το παρόν της παράστασης, σαν ένα απόλυτο

παρελtJον που δεν παίρνει το νόημά του από τη μνήμη.
Ο κ6σμος απο τον οποίο ζω δεν συγκροτείται απλώς
σε δεύτερο 6αθμό αφοίl πρώτα η παράσταση απλ(ίισει
μπροστά μας μιαν οθόνη μιας απλώς δεδομένης πραγμα
τικότητας και αφού «αξιoλoγΙΚ~'ς» αναφορές προσδώ
σουν σε αυτό τον κόσμο μιαν αξία που να τον καθιστά
καtοικήσιμο. Η <<μεταστροφΎ]" του συγκροτημένου σε
προϋποθέση επιτελείται μόλις ανοίξω τα μάτια μου: με το
άνοιγμα των ματιών απολαμ6άνω
το
ν(σντας καΤ{l κάποιο τρόπο από το

οποία νιώ-Uουμε απόλαυση. Η απόλαυση δεν τα αγγίζει
για την ακρί6εια ως πράγματα. Τα πράγματα έρχονται
στην παράσταση ξεκινώντας από ένα βάθος απο το οποίο
αναδύονται και στο οποίο επιστρέφουν μέσα στην από
λαυση που μπορεί να μας χαρίσουν.
Στην απόλαυση, τα πράγματα δεν καταποντίζονται
μέσα στην τεχνική σκοπιμότητα που τα οργανώνει σε σύ
στημα. Διαγράφονται μέσα σε έναν διάκοσμο όπου τα
χρησιμοποιούμε. Βρίσκονται στο χώρο, στον
γη, στο δρόμο, στη λεωφόρο. Πρόκειται
ρο

το

στη
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τα. Αυτός ο περί.γυρος δεν ανάγεται σε ένα σύστημαλει
τουργικών αναφοράιν και δεν ισοδυναμεί με την ολότητα
αυτοί, του συστήματος, ούτε με μιαν ολότητα όπου το
βλέμμα ή το χέρι θα είχαν τη δυνατ6τητα να
μια δυνητικ6τητα των πραγμάτων δηλαδή που κάθε φορά
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Ο άνθρωπος νίκησε τα στοιχεία υπερπηδώντας αυτή την
αδιέξοδη εσωτερικι'ιτητα μέσω της κατοικίας που του
προσφέρει κάτι το υπερ-εδαφικι'ι. Πατάει πόδι στο στοι
χειακό με μιαν ήδη ιδιοποιημένη πλευρά: ένας αγρι'ις τον

μπορούν να μεταφερθοί,ν. είναι έπιπλα' ο περίγυρος από

οποίο έχω καλλιεργήσει, η θάλασσα όπου ψαρεύω και
όπου αγκυροβολώ τα σκζχφη μου, το δζχσος όπου κόβω
και όλες αυτές οι πράξεις, όλη αυηΙ η εργασία
αναφέρονται στην κατοικία. Ο άνθρωπος 6υθίζεται στο

τον οποίο ξεκινώντας φτάνουν ως εμένα τελεί εν ακληρία.

στοιχειακό ξεκινώντας απ6 την κατοικία, την πρωταρχι

είναι μέρος ή έδαφος κοινό, μη αποκτησιμο. ουσιαστικά
«αδέσποτο»: είναι η γη, η θιίλασσα, το φως, η π6λη. K<iHE

ιδιοποίηση για την οποία θα μιλτισουμε παρακζχτω.
εσωτερικός σε αυτι'ι που κατέχει, έτσι ώστε μπο
ρούμε να πούμε πως η κατοικία. πρoίiπι'ιθεση κάθε ιδιο
κτησίας, καθιστά εφικτή την εσωτερική ζωή. Έτσι το εγώ
νοιώθει σπίτι του. Με το σπίτι η σχέση μας με το χώρο
ως απόσταση και ως έκταση υποκαθιστά την απλτι «κατα
ούθιση στο στοιχείο». Ωστι'ισο η κανονική σχέση με το
στοιχείο είναι για την ακρίβεια η κατα6ύθιση. Η εσωτερι
κότητα της καταβύθισης δεν μεταστρέφεται σε εξωτερι
κι'ιτητα. Η καθαρή ποιι'ιτητα του στοιχείου δεν αγκι
στρώνεται σε μια υπόσταση που θα η]ν υποΟ(ωταζε. Κα
τα6υθίζομαι στο στοιχείο σημαίνει είμαι μέσα σε έναν
άνεστραμμένο κόσμο και εδι.ο η αντίστροφη όψη δεν ισο
δυναμεί με την καλή. Το πράγμα μας παρουσιζχζεται με
την ι'ιψη του, σαν μια παρακίνηση που ορμάται από την
υποστασιαΚΙ1τητά του, απ6 μι,α σταθερι'ιτητα (που 'ΙΊδη με
τεωρίζεται λι'ιγω της κατοχής). Βέ6αια μπορούμε να ανα
παραστήσουμε το υγρ6 ή το αεριώδες, σαν μια πολλα
πλότητα στερεών, αλλά τι'ιτε κάνουμε αφαίρεση της πα
ρουσίας μας μέσα από το στοιχείο. Το υγρ6 εκδηλώνει
την υγρότητά του, τις ίtνευ ερείσματος ιδιότητές του, τα
επίθετά του που στερούνται ουσιαστικού, στην κατα6ύ
του λουι'ιμενου. Το στοιχείο μας προσφέρει Οα Af:ya
με το ανάστροφο της πραγματικ6τητας, χωρίς να κατάγε

θα πραγματοποιούσε η επιλογΤι. Ο περίγυρος έχει τη δικτι

του 6αρί,τητα. Τα πράγματα αναφέρονται στην

ή κτήση τοποθετείται μέσα στους κόλπους του μη
αποκτήσιμου που περιδάλλει ή περιέχει

6άλλεται

11 να περιέχεται.

Το αποκαλούμε σΤΟΙΎειακό

lemental).
Ο ταξιδευτής που χρησιμοποιεί τη Θάλασσα και τον
άνεμο ελέγχει αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν τα
σε πράγματα. Διατηρούν την απροσδιοριστία των στοι

παρζχ την ακρωεια των νόμων που τα διέπουν και
τους οποίους μποροίψε να :'(νωρίσουμε και να διδζχξουμε.
Το στοιχείο δεν έχει μορφές που το περιέχουν. Είναι πε
ριεχόμενο χωρίς μορφή. Ή μάλλον

μόνο μία πλευρζχ:

η επιφάνεια της θζχλασσας και του αγρού, η δριμίιτητα

του ανέμου, ο περίγυρος πζχνω στον οποίο αυτή η 6φη
διαγράφεται δεν απαρτίζεται από πρζχγματα. Εκδιπλιίι

νεται στη δική του διάσταση -τη βαθύτητα, που δεν μετα
στρέφεται σε πλζχτος και μήκος, όπου εκτείνεται το σ(ομα

του στοιχείου. Βέ6αια, και το πρ(~γμα, προσφέρεται με
μια μοναδική όψη' μποροίψε ι'ιμως να το περιτρέξουμε
και έτσι η ανάποδη είναι προσιη1 ι'ισο και η καλτ]. Η βα
θύτητα του στοιχείου το προεκτείνει και το αφήνει πζχνω
στη γη και μέσα στον ουρανό. «Τίποτα δεν τελειιονει, τί
ποτα δεν αρχίζει».
Η αλήθεια είναι ι'ιτι το στοιχείο δεν έχει όψη. Δεν το
προσπελιΊζουμε. Η σχέση που αντιστοιχεί στην ουσία τοll
το ανακαλί,πτει για την ακρίΌεια σαν περίγυρο: 6υΟιζ6
μαστε μtΌα του. Στο στοιχείο. cίμαι πζχντα εσωη-ρικ();.

ται απ6 κίιποιο ον, παρότι προσφέρεται στην

-της απόλαυσης- είναι σα να βρισκι'ιμαστε στα έγκατα
του είναι. Επίσης μ.."tορούμε να πούμε (')Τι το στοιχείο έρ
χεται προς εμάς απι'ι πουΟενά. Η όψη που μας δείγνει δl'ν
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καθορίζει ένα αντικείμενο, παραμένει εξολοκλήρου
ανώνυμη. Είναι άνεμος, γη, θάλασσα, ουρανός, αέρας.
Εδώ η απροδιοριστία δεν ισοδυναμεί με το άπειρο που

τις σχέσεις με τα πρ{χγματα. Η δομή του

υπεροαίνει τα όρια. Προηγείται από τη διάκριση περα
τού-απείρου. Δεν πρόκειται για κάτι τις, για (Ύα όν που
εκδηλώνεται ως απειθές στον ποιοτικό προδιορισμό. Η

περίφροντι χειρισμό, αλλά δεν εγκλείουν την υ'Jτoστασια

ποιότητα εκδηλώνεται μέσα στοιχείο σα να μην προσδιο
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Zeug

ως

και το σύστημα των αναφορών όπου τοποθετείται, εκδη

λώνονται οέοαια ως μη αναγ(ΙJγιμες στη θέαση μέσα στον
κότητα των
Εξάλλου το

Zeug

το σπίτι, η τροφή, το ρούχο δεν είναι

με την καθαυτό έννοια του όρου; το ρούχο χρησι

στην προστασία' του κορμιού ή στον καλλωπισμό
η

του, το σπίτι

1ι((ΥΗΠί\ή

σή του. Αλλά

του ποιά είναι η
τη

μια του

ανακύπτει στη σχέση που διατηρείται με το
στοιχείο. Ο ουρανός, η γη, η θάλασσα, ο αέρας-αρκούν.
Το στοιχείο κατά κάποιο τρόπο φράζει το άπειρο σε σχέ
ση με το οποίο θα έπρεπε να το σκεφτούμε και σε σχέση
με το οποίο το τοποθετεί, όντως, η επιστημονική σκέψη
που έχει δεχτεί άλλωστε την ιδέα του απείρου. Το στοι
χείο μας χωρίζει από το άπειρο.

ι

Κάθε αντικείμενο προσφέρεται στην απόλαυση -καθο
λική κατηγορία της εμπειρίας- έστω και αν αδράχνω ένα
αντικείμενο -εργαλείο, έστω και αν το χειρίζομαι ως
Ο χειρισμός και η χρήση των εργαλείων, η
σε κάθε εργαλειακή σκευή μιας ζωής -είτε
στην κατασκευή άλλων εργαλείων είτε στην πι:ιοcrοcιση

Zeug.

σε απόλαυση.

τα τρέχοντα χρηστικά αντικείμενα υποτάσσονται
στην απόλαυση -ο αναπτήρας στο τσιγάρο που καπνίζου
με, το πηρούνι στο φαγητό, το ποτήρι στα χείλια. Τα
πράγματα αναφέρονται στην απόλαυσή μου. Είναι η πιο

κοινότοπη διαπίστωση την οποία οι αναλύσεις της

haftigkeit

Zeug

δεν κατορθ(lJνουν να εξαλείψουν. Η ίδια η κα

τοχή και όλες οι σχέσεις με τις αφηρημένες έννοιες μετα
στρέφονται σε απόλαυση. Ο ακόρεστος ιππότης του
Πούσκιν χαίρεται να κατέχει την κατοχή του κόσμου.
Έσχατη σχέση με την υποστασιακή πληnι,τΎιΤΠ
ναι, με την υλικότητά του -ή απόλαυση

στέγασή του, το φαγητό στην ενδυνά~ιω
χαιρόμαστε είτε uποφi~ρουμε με αυτά,

είναι σκοποί. Τα ίδια τα εργαλεία που είναι για να ...
αποοαίνουν αντικείμενα απόλαυσης. Η απόλαυση ενός
πράγματος -εργαλείου έστω- δε συνίσταται μόνο στο να
συνδέει αυτό το πράγμα με τη χρήση για την οποία κατα
σκευάστηκε -η πέννα για το γράψιμο, το σφυρί για τις
πρόκες, αλλά επίσης στο να υποφέρει ή να χαίρεται με
αυτή την εξάσκηση. Τα πράγματα που δεν είναι εργαλεία

-ένα κομμάτι ψωμί, η φωτιά στο τζάκι, το τσιγάρο προσ
φέρονται για απόλαυση. Αλλά αυτή η απόλαυση συνο
δεύει κάθε
ο σκοπός

ενόςπράγ
ματος με σκοπό να ... , αυτή η αναφορά στο όλο, παραμέ
νει στο επίπεδο των κατηγορημάτων του. Μπορεί να αγα

πήσει κανείς τη δουλειά του, να χαίρεται με τις κινήσεις
που κάνει και με τα πράγματα που επιτρέπουν να τις επι
τελεί. Μπορεί κανείς να μετατρέψει σε σπορ την κατάρα
της εργασίας. Η δραστηριότητα δεν παίρνει το νόημά της
και την αξία της από έναν έσχατο και μοναδικό σκοπό,

λες και ο κόσμος αποτελούσε ένα σύστημα χρήσιμων
αναφορών το τέρμα του οποίου αφορά την ύπαρξή μας.

Ο κόσμος ανταποκρίνεται σε ένα σύνολο σκοπιμοτήτων
που αλληλοαγνοούνται. Να απολαμΌάνεις άσκοπα, αλό
γιστα, χωρίς σκέψη. χωρίς να παραπέμπεις σε κάτι άλλο,

μόνο και μόνο για να αναλωθείς -ιδσί) το ΓtνAιν;,π
υ;στημαΤΙΚή
απασχολήσεω

Ι

ι,

.f

~

σεων, σε I.tίη Γf1'T()ΠΤΓfΠ'YI Γf'Π() TC\ ("{l1rrTηΙΙN

\
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από κάθε επικοινωνία και κάθε άρνηση επικοινωνίας

η συνάντηση με τον' Αλλον άνθρωπο διανοίγει το 'Απει
ρο και από το σύστημα που ενστίκτου, πρότερου από το

-χωρίς αυτιά 6πως η πεινασμένη κοιλιά.

χωρισμένο ον, πρότερου από το
από την την αιτία του, τη

στημα και συναρτάται από τη μέριμνα μιας ίιπαρξης που

Ο κόσμος ως σίJνολο εργαλείων που απαρτίζει ένα σύ

ότι αυτή η επισιορευση έχει ως προϋπί)

αγωνιά για το είναι της, ερμηνευμένος ως οντο-λογία, πι

θεση την αντίληψη της χρησιμότητας, που μπορεί να ανα

στοποιεί την εργασία, την κατοικία, τον οίκο και την οι

χθεί στην μέριμνα για την ύπαρξη; Αλλά η μέριμνα για

κονομία' επιπροσθέτως όμως, μιαν ιδιαίτερη οργάνωση
της εργασίας ώστε οι «τροφές» να προσλαμ6άνουν την

την τροφή δε συνδέεται με τη μέριμνα για την ίιπαρξη, Η
μεταστ~oφή των ενστίκτων

αξία των καυσίμων μέσα στην οικονομική μηχανή. Είναι .. (

θρέψης που απώλεσαν την

παράξενο που ο Χαϊντεγγερ δεν λα6αίνει υπόψη του τη

ΌιολογΙΚ11 τους σκοπιμότητα, σφραγίζει την ανιδιοτέλεια
του ανθρ(Οπου. Η αναστολή ή η απουσία της τελΙΚΊΊς σκο

σχέση της απόλαυσης. Το εργαλείο επικάλυψε πλήρως τη

πιμότητας έχει μια όψη θετική, την ανιδιοτελή χαρά του

χρήση και την κατάληξη

παιχνιδωίl. Ζιι), σημαίνει παίζω, στο πείσμα της σκοπι

τεγγερ το

Dasein

-

την ικανοποίηση. Στον Χάϊν

δεν πεινάει ποτέ. Η τροφή μπορεί να

μότητας και της έντασης του ενστίκτου' ζω με κάτι χωρίς

ερμηνευτεί ως εργαλείο μόνο μέσα σε έναν κόσμο εκμε

αυτό το κάτι να έχει το νόημα
σκοποί, ή ενός οντολο
γικοί, μέσου, απλό παιχνίδι η απόλαυση της ζωής. Αμερι

τάλλευσης.

στη θέση μιας ύπαρξης που έχει ένα θετικό νόημα.

4.

Ωθεί στο να καταοροχθίζουμε τις τροφές του κόσμου, να

Αλλά θέτονεας το στοιχείο σαν μια ιδιότητα χωρίς
υπόσταση, δε Ισημαίνει ότι δεχ<,>μαστε την ύπαρξη μιας
κολο6ωμένης ή ψελλίζουσας <<σκέψης», σύστοιχης με πα
ρόμοια φαινoμιsνα. Το να-είσαι-μέσα-στο-στοιχείο απο
σπά- 6έ6αια το ον από την τυφλή και κωφή μετοχή σε ένα

δεχόμαστε τον κόσμο ως πλοίιτο, να διασπούμε
χειακή του ουσία, Μέσα στην απόλαυση τα
επιστρέφουν στις στοιχειακές τους ιδιότητες. Η απόλαυ
ση, η ευαισθησία της οποίας αναπτίισσει την ουσία, πα

ράγεται για την ακρίΌεια σαν μια οντική δυνατότητα
προέκταση της πείνας μέχρι τη

όλο, σλλά διαφέρει από μια σκέψη που κατευθίινεται
προς τα

για την επιοιωση. Εδώ εδρ{Χζεται η διηνεκές αλήθεια των

ηδονιστικών ηθικών: πίσω από την

ανάγκης δεν γυρείJOυν μια τάξη σε σχέση
ικανοποίηση θα αποκτούσε απλώς μιαν

θα μπορούσε να ξεκινήσει πάλι η ανασκοπική κίνηση της
σκέψης. Είναι μέσα, είναι (πο εσωτερικό τού ... Η κατά

νουν ως σκοπό την ικανοποίηση που είναι το

ευχαρίστησης. Η ανάγκη της τροφής δεν έχει ως

σταση δεν ανάγεται σε μια παράσταση, ούτε καν σε μια

την ίιπαρξη, αλλά την τροφή. Η βιολογία διδάσκει την

ψελλίζουσα παράσταση. ΙΙρ6κειται για την

προέ.κταση της τροφής μέχρι την ύπαρξη -η ανάγκη είναι

τα που είναι ο τρόπος της απόλαυσης. Όταν ερμηνείιου

αφελής. Μέσα στην απόλαυση είμαι απολίιτως για λογα

με την αισθητικ<'>τητα ως παράσταση και κολοοωμένη

ριασμό μου. Εγωιστής χωρίς αναφορά στον άλλον άν

εμένα» -αλλά εξολοκλήρου κουφός απέναντι στον άλλον.

Αντίθετα, εδώ, η κίνηση έρχεται ακατάπαυ

στα πάνω μου σαν το κί'llα που πλημμυρίζει, καταπίνει
και πνίγει. Ακατάπαυστη κίνηση ΡΟ1Ίς χωρίς ανάπαυλα,
σφαιρική επαφή χωρίς ρωγμές και χωρίς κενά απ' όπου

ικανοποίηση της

θρωπο -είμαι μόνος χωρίς μοναξιά, αθώα εγωιστής και
μ6νος. Όχι ενάντια στους άλλους, όχι «σε αναφορά προς

Η αισθητικότητα

i

,

σκέψη, τότε είμαστε υποχρεωμένει να επικαλεσcούμε την
περατότητα της σκέψης μας για να εξηγήσουμε
τι

[",,,νι ς • οχ/ψ",. Η α,σΗη"κ';,",α "ο,. π.ο ...οΑ......

ι
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του αισθητού, τουλάχιστον όμως αναγνωρίζει έτσι ότι το

κει στην τάξη της σκέψης αλλά του αισθήματος, δηλαδή

αισθητό είναι αφ' εαυτού μια εμφάνιση που δεν έχει τίπο

στην θυμικότητα όπου φρικιά ο εγωισμός του εγάl. Δε

τα να εμφανίσει.

γνωρίζουμε τις αισθητές ιδιότητες, τις ζούμε: το
χρώμα αυτών των φύλλων. το κόκκινο αυτού του ηΛ.ΙΟΟ{1
σιλέματος. Τα αντικείμενα με τέρπουν στην περατότητά
τους χωρίς να μου παρουσιάζονται πάνω στο δάθος ενός

Η αισθητικότητα μας φέρνει σε επαφή με μια καθαρή
ιδιότητα χωρίς υποστήριγμα, με το στοιχείο. Η αισθηΙ!.;

απείρου. Το περατό χωρίς το άπειρο, είναι δυνατό μόνο

ως τέρψη. Το π'ερατό ως τέρψη είναι η αισθητικότητα. Η

αισθητικότητα δεν συνιστά τον κόσμο, γιατί ο αποκα

κότητα είναι απόλαυση. 1Ό αισθητό ον, το σ6}μα, συγκε
κριμενοποιεί αυτόν τον τρόπο ύπαρξης, που έγκειται στο
να Όρίσκει προυπόθεση σε κάτι που, άλλωστε, μπορεί να
εμφανιστεί σαν αντικείμενο της σκέψης, ως απλώς συγ
κροτημένο.

λούμενος αισθητός κόσμος δεν έχει ως λειτουργία του τη

Συνεπώς η αισθητικότητα περιγράφεται όχι σαν μια

συγκρότηση μιας παράστασης, αλλά συνιστά την τέρψη

στιγμή της παράστασης, αλλά ως το γεγονός της απόλαυ

της ύπαρξης, γιατί η ορθολογική ανεπάρκειά του δεν
φανερώνεται μέσα στην απόλαυση που μου χαρί1:.ει.
σθάνομαι, σημαίνει είμαι μέσα, χωρίς αυτό να
ότι ο εξαρτημένος και κατά συνέπεια ασταθής χαρακτή

σης. Η αναφορά της, αν επιτρέπεται να προσφύγουμε σε

ρας αυττΊς της ατμόσφαιρας που ανησυχεί την ορθολογική

αυτόν τον όρο, δεν ακολουθεί την κατεύθυνση της παρά
στασης. Δεν αρκεί να πούμε ότι η αίσθηση δεν έχει ενάρ
γεια και ευκρίνεια. Η αισθητικότητα δεν είναι μια κατώ
τερη θεωρητική γν(ί)ση, συνδεδεμένη μύχια έστω, με θυμι

σκέψη περιέχεται με έναν κάποιο τρόπο στην αίσθηση. Η

κές καταστάσεις: ακόμα και μέσα στη γνώση της

ουσιωδώς αφελής αισθητικότητα αρκείται σε έναν κόσμο

η αισθητικότητα είναι απόλαυση, ικανοποιείται με το δε

που είναι ανεπαρκής για τη σκέψη. Τα αντικείμενα του

δομένο, τέρπεται. Η αισθητηριακή «yνtnoη» δεν υπερ
οαίνει την εις άπειρον αναδρομή, τον ίλιγγο της διάνοιας
ούτε καν τον νιώθει. Βρίσκεται άμεσα στο τέρμα, ολοκλη
ρώνει, περατώνει χωρίς να αναφέρεται στο άπειρο. Η πε
ράτωση χωρίς αναφορά στο άπειρο, περCχτωση χωρίς πε

κόσμου που, για τη σκέψη μένουν στο κενό, εκτίθενται

για την αισθητικότητα -ή για τη
που

XQ1JOH

σε έναν ορίζοντα

πλήρως αυτό το κεν6. Η αισθητικότητα αγγί

την ανάποδη, χωρίς να αναρωτηθεί για την καλή
πράγμα που παράγεται για την ακρίδεια στην τέρψη.
Η δαθύτητα της καρτεσιανής φιλοσοφίας για το

(gnose)

ριορισμό, είναι η σχέση με το τέλος ως σκοπ6. Συνεπώς
το αισθητό δεδομένο από το οποίο τρέφεται η αισθητικό

τό συνίσταται, όπως είπαμε, στην κατάφαση του {tλφ!γου

τητα έρχεται πάντα να καλύψει μιαν ανάγκη, ανταποκρί

χαρακτήρα της αίσθησης, που είναι για πάντα ιδέα χωρίς

νεται σε μια τάση. Όχι πως η πείνα υπήρχε απ6 μιας αρ

ενάργεια και ευκρίνεια, και προκύπτει από την τάξη του
χρήσιμου και όχι του αληθούς. Η Μναμη της καντιανής

χής η ταυτοχρονία της πείνας και της τροφής συνιστά την
αρχική παραδείσια προϋπόθεση της απ6λαυσης, έτσι

φιλοσοφίας για το αισθητό συνίσταται επίσης στο χωρι

ώστε η πλατωνική θεωρία των αρνητικών ευχαριστήσεων

σμό της αισθητικής από την νόηση, στην έστω και αρνη

στηρίζεται μόνο στο τυπικ6 σχέδιο της απόλαυσης και

τική κατάφαση της ανεξαρτησίας της «ύλης» της

παραγνωρίζει την πρωταρχικότητα μιας δομής που δεν

απέναντι στην συνθετική

ικανότητα της παράστασης.

Θέτοντας ως αξίωμα τα πρ'(ιγματα καθ' εαυτά για να
αποφύγει τον παραλογισμό εμφανίσεων που δεν εμφανί-J
ζουν '(ΠΟ'", ο Καν. ξ",ρνά 6'6αω τη φα<vοl,cνολογ(α

διαφαίνεται τυπικά, αλλά υφαίνει συγκεκριμένα το ζιb
από ... Μια παρόμοια ύπαρξη, είναι σιl)μα -χωρισμένο
από το σκοπό του (δηλαδή ανάγκη)- το οποίο 6μως ήδη
οδε'ίJει προς αυτό το σκοπό χωρίς να χρειάζεται να γνω
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μέσα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του σκοπού,
μια πράξη που εκτινάσσεται εκ του τέλους, που επιτελεί
ται χωρίς γνώση των μέσων -δηλαδή χωρίς εργαλεία. Η
καθαρΎ] σκοπιμότητα, που δεν ανάγεται σε ένα απoτ~~λε
σμα, γεννιέται από τη σωματική πράξη που αγνοεί τον
μηχανισμό της φυσιολογίας της. Αλλά το σιl>μα δεν είναι

μόνο αυτό που λοίJζεται μέσα στο στοιχείο παρά εκείνο
που διαμένει, δηλαδή που κατοικεί και κατέχει. Μέσα
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χομαι τα αισθητά αντικείμενα ή κατευθί,νομαι προς αυ

τά. Ο τόπος που με υποδαστάζει, με υποΌαστάζει χωρίς
να ανησυχώ να μάθω τι είναι αυτ6 που υπ06αστάζει τη
Αυτή η άκρη του κόσμου, σύμπαν της καθημερινότη
μου, αυτή η πίJλη ή αυτή η συνοικία ή αυτός ο δρόμος
όπου μεγαλώνω, αυτός ο ορίζοντας όπου ζω, μου αρκούν
με την όψη τους, δε τα στηρίζω σε ένα ευρύτερο σύστημα.
Αυτά με στηρίζουν. Τα δέχομαι χωρίς σκέψη. Απολαμ

στην αισθητικότητα, και ανεξάρτητα από κάθε σκέψη,

6άνω σ' αυτόν τον κι>σμο πράγματα ως καθαρά στοιχεία,

αναγγέλλεται μια ανασφάλεια που θέτει και πάλι υπό συ

σαν ιδιότητες χωρίς έρεισμα, χωρίς υπόσταση.
Αλλά αυτό το «για μένα» δεν προϋποθέτει μια παρά
σταση του εαυτού μου με την ιδεαλιστική έννοια του
όρου; Ο κόσμος είναι για μένα -αλλά αυτΙ> δε σημαίνει
ότι αναπαριστώ τον κόσμο σα να υπάρχει για μένα και
συνακόλουθα ότι αναπαρισnΏ αυιό το εγ(ί) με τη σειρά
του. Αυτή η σχέση του εγώ μου με το εγώ μου επιτελείται
όταν παραμένω μέσα στον κι'>σμο που προηγείται από μέ
να σαν ένα απόλυτο μιας ασύλληπτη ς αρχαϊκότητας. Βέ
βαια δεν μπορ(Ώ να σκεφτώ τον ορίζοντα 6που δρίσκομαι
σα να είναι ένα απόλυτο, μένω όμως μέσα του όπως σε
ένα απόλυτο. Μένω μέσα σε κάτι διαφέρει για την ακρί
Όεια από το «σκέπτομαι». Η άκρη της γης που με υποδα
στάζει δεν είναι μόνο το αντικείμεν6 μου' υποοαστάζει
την εμπειρία που {χω για το αντικείμενο. Οι πολυσύχνα
στοι τόποι δε μου αντιστέκονται, αλλά με υποδαστάζουν.
Η σχέση με τον τ6πο μου μέσω αυτής της «στάσης», προη
γείται από τη σκέψη και την εργασία. Το σώμα, η θf:ση,
το γεγονός ότι ίσταμαι -σχέδιο της πρώτης σχέσης με τον
εαυτό μου, της σύμπτωσης με τον εαυτό μου- δεν μοιά
ζουν διόλου με την ιδεαλιστική παράσταση. Είμαι ο εαυ
τός μου, είμαι εδ(ί) , στο σπίτι μου, κατοικία, εμμένεια

ζήτηση αυτή την οιονεί αιιl)νια αρχαϊκ6τητα του στοιχεί
ου που θα την ανησυχήσει ως το άλλο και που θα το ιδιο
καθ(ί>ς συγκεντριl)νεται μt:σα στον οίκο.

φαίνεται να αγγίζει ένα «άλλο», στο οαθ
μό που ένα μέλλον αναγγέλλεται μέσα στο στοιχείο και
την απειλεί με ανασφάλεια. Παρακάτω θα μιλΎlσουμε γι
την ανασφάλεια που ανήκει στην τάξη της απόλαυ
Για την ώρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να
6τι η αισθητικότητα ανήκει στην τάξη της από
λαυσης και όχι στην τάξη της εμπειρίας. Ιδωμένη με αυτό
τον τρόπο η αισθητικ6τητα. δεν συγχέεται με τις ακόμα
αδέβαιες μορφές της «συνείδησης του». Δε χωρίζεται απ6
τη σκέψη με μια απλή διαφορά δαθμοί'. Ούτε 6έ6αια με
μια διαφορά που θα αφορούσε την ευγένεια

il

τον

ανάπτυξης των αντικειμένων τους. Η αισθητικότητα δεν
σκοπεύει

ένα αντικείμενο,

υπoτυπιl>δες έστω.

Αφορίχ

ακόμα και τις επεξεργασμένες μορφέ.ς της συνείδησης,

αλλά το έργο της συνίσταται στην απόλαυση, μέσω της
οποίας κ('ιθε αντικείμενο διαλύεται σε στοιχείο μέσα στο
οποίο λούζεται η απ6λαυση. Γιατί πραγματικά, τα αισθη
τά αντικείμενα που απολαμδάνουμε ~'χoυν ήδη υποστεί
μιαν επεξεργασία. Η αισθητή ποι6τητα προσκολλάται
ήδη σε κάποια υπ()σταση. Και παρακάτω έχουμε να ανα

λύσουμε τη σημασία του αισθητού αντικειμένου ως
ματος. Λλλ6. η τέρψη, μέσα στην αφέλειά της, κρύ6ετα
πίοω απ6 τη σχέση με τα πράγματα. Μου αρκεί αυτι>ς ο
ίJΠ01 1 OOίσΚOlλαι και απ6 τον οποίο ξεκινι.ί)ντας

hf

στον κόσμο. Η αισθητικότητά μου είναι εδώ. Στη θέση
μου δεν υπάρχει το συναίσθητα της εγκατάστασης, αλλά
η εγκατάσταση της αισθητικ6τητάς μου. Η λΎlψη θέσεως,
χωρίς καμμιάν απολύτως υπέ.ρδαση, δε μοιάζει με την κα
τανόηση του κόσμου που
το χαϊντεγγεριανό Da. Όχι
μέριμνα του είναι, ούτε
με το ον, ούτε καν άρνηση
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του κόσμου, αλλά η προσιτότητά του μέσα στην απόλαυ
ση. Αισθητικότητα.. στενότητα της ίδιας της ζωής, αφέ
λεια του αστόχαστου εγώ, πέραν του ενστίκτου, εντεύθεν

υστερ060υλίες, χωρίς αμφιλογία, ότι διαρρηγνύω όλα τα
υπονοούμενα -ότι μένω σπίτι μου. Αποσπασμένη από

του Λόγου.

σφέρει. η σκέψη, η αποπεράτωση όλων των στιγμών της

Αλλά η «όψη των πραγμάτων» που προσφέρεται
στοιχείο δεν παραπέμπει τάχα έμμεσα στην
Οπωσδήποτε έμμεσα. Και ενώπιον του Λόγου, η
στηση της αισθητικότητας γελοιοποιείται. Αλλά η αισθη

τικότητα δεν είναι τυφλός Λόγος και τρέλα. Είναι πριν
από το Λόγο' το αισθητό δεν αναφέρεται στην ολότητα
απέναντι στην οποία κλείνεται. Η αισθητικότητα λει
τουργεί ως χωρισμός του όντος, χωρισμένου και ανεξαρ
τήτου. Η ικανότητα να παραμένεις στο άμεσο δεν ανάγε
ται σε τίποτα, δε σημαίνει την αδυναμία της
που

διαλεκτικά θα εξηγούσε τις προϋποθέσεις του άμεσου, θα
τις κινητοποιούσε και θα τις απέρριπτε μεταρσιώνοντάς
τες. Η αισθητικότητα δεν είναι μια σκέψη που αγνοεί τον
εαυτό της. Για να περάσουμε από το ενδιάθετο στο
προφορικό, χρειάζεται ένας δάσκαλος για να επισύρει
την προσοχή. Επισύρω την προσοχή δεν σημαίνει ότι επι

όλα τα υπονοούμενα, από όλες τις προεκτάσεις που προ

ζωής μας είναι εφικτή επειδή ακρι6ώς η ζωή αντιπαρέρ
διανοητική αναζήτηση του απροϋπόθετου. Στο

πράξεις μου σημαίνει 6έβαια ότι τις το
ποθετώ σε σχέση με το άπειρο, αλλά η αστόχαστη και
αφελής συνείδηση συγκροτεί την πρωταρχικότητα της

απόλαυσης. Η αφέλεια της συνείδησης περιγραφόταν σαν
μια νωθρή σκέψη, ενώ από αυττι τη νωθρότητα με κανένα
τρόπο δεν θα μπορούσαμε να αντλήσουμε τη σκέψη. Εί
ναι η ζωή με το νόημα που δίνουμε στην έκφραση γεύομαι
τη ζωή. Απολαμβάνουμε τον κόσμο προτού να αναφερ

θούμε στις προεκτάσεις του' αναπνέουμε, ααδίζουμε,
περπατάμε κτλ ....
Η περιγραφή της απόλαυση ς

δεν ανταποκρίνεται 6έβαια στον συγκεκριιιεν(
Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος

απείρου, δηλαδή ζει εν κοινωνία και αναπαριστά τα

τελώ ένα υποδεέστερο έργο. Μέσα στην προσοχή το εγώ
υπεροαίνει τον εαυτό του, αλλά θα χρειαζόταν μια σχέση

πράγματα. Ο χωρισμός που επιτελείται ως απόλαυση, δη

με την εξωτερικότητα του δασκάλου για να Π(10κληθεί η
προσοχή. Η διασάφηση προαπαιτεί αυτή την υπέρβαση.
Ο περιορισμός της ευχαρίστησης χωρίς αναφορά στο
απεριόριστο προηγείται από τη διάκριm
από το άπειρο, όπως αυτή επιοάλλεται στη σκέψη. Οι πε
ριγραφές της σύγχρονης ψυχολογίας που ολέπουν την αί
σθηση σαν μια νησίδα η οποία αναδύεται από έναν θολό
και σκοτεινό 6υθό του ασυνειδήτου -σε σχέση με τον
οποίο η συνείδηση του αισθητού θα είχε ήδη απωλέσει
την ειλικρίνειά της- παραγνωρίζουν την βαθειά και μη
αναγώγιμη επάρκεια της αισθητικότητας, επειδή παρα

νων. Τα πράγματα παγΗί)νονται χάρη στη λέξη που τα

μένουν μέσα στον ορίζοντά της. Αισθάνομαι, σημαίνει
για την ακρί6εια ότι ευχαριστιέμαι ειλικρινά από αυτό
που αισθάνομαι, ότι απολαμ6άνω, ότι αρνούμαι τις ασύ
νειδες προεκτάσεις, ότι ζω χωρίς

λαδή ως εσωτερικότητα, απ06αίνει συνείδηση αντικειμέ
προσφέρει, που τα μεταδίδει και τα θεματοποιεί. Και η
νέα ευστάθεια που αποκτοί,ν τα πράγματα χάρη στη
γλώσσα, προαπαιτεί ακόμα περισσότερο τη σύνδεση ενός
με πράγμα. γπεράνω της απόλαυση ς σκιαγραφεί
ένας
και η παράσταση
προσθέτουν ένα νέο συμα{ιν στην απόλαυση. Θεμελιιί)
νονται στη γλ(σσσα ως σχέση μεταξύ ανθρώπων. Τα πράγ
ματα έχουν ένα όνομα και μια ταυτότητα -παρότι μετα
6άλλονται, τα πράγματα παραμένουν τα ίδια: η πέτρα
δια6ρώνεται, αλλά παραμ~~νει η ίδια' ξαναβρίσκω την
ίδια γραφίδα και το ίδιο κάθισμα, μέσα (1ΤΟ ίδιο ανάκτο
ρο του Λουδο6ίκου χιν που υπογράφηκε το σύμφωνο
των ΒεοσαλιόJν, το ίδιο τραίνο
πάντα την ίδια
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είναι ένας κόσμος
ταυτότητα και είναι φανερό

επωιωση αυτού του κόσμου είναι εφικτή μόνο δια
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την οπτική γωνία 6που τα ξαναΌρίσκουμε ταυτόσημα.

Μια γη που κατοικείται από ανθρώπους προικισμένους
με τη γλώσσα απαρτίζεται από σταθερά πράγματα.

Αλλά αυτή η ταυτότητα των πραγμάτων παραμένει
ασταθής και δεν διασφαλίζει την επιστροφή των πραγ
μάτων στο στοιχείο. Τα πράγμα υφίσταται εν μέσω των
αποριμμάτων του. Όταν η ξυλεία για το τζάκι γίνεται
καπνός και στάχτη, η ταυτότητα του τραπεζιοίl μου

εξαφανίζεται. Τα απορίμματα απ06αίνουν αδιαφόρετα,
ο καπνός διαλύεται προς όλες τις κατευθίινσεις. Αν η
μου ακολουθεί τον μετασχηματισμό των πραγμά
των, τότε -μόλις εγκαταλείπουν το περιέχον τους- χάνω
γοργά τα ίχνη της ταυτότητάς τους. Ο συλλογισμός που

κάνει ο Καρτέσιος σχετικά με το κερί, δείχνει το δρομο
λόγιο όπου κάθε πράγμα χάνει την ταυτότητά του. Στα

πράγματα η δι(χκριση της ίιλης από τη μορφή είναι ου
σιώδης, καθώς και η διάλυση της μορφής μέσα στην

Επιβάλλει μια ποσοτική φυσική στη θέση του κόσμου της

αντίληψης.

Η διάκριση σε μορφή και ύλη δεν χαρακτηρίζει κ(ιθε

εμπειρία. Το πρόσωπο δεν έχει μορφή που να το επικα

λύπτει' αλλά δεν προσφέρεται ως άμορφο, ως ύλη που
δεν έχει μορφή και την επικαλείται. Τα πράγματα έχουν
μια μορφή, φαίνονται μέσα στο φως -με το περίγραμμα

ή την κατατομή τους. Το πρόσωπο αυτο-σημαίνεται. Ως

περίγραμμα και ως κατατομή, το πράγμα αντλεί τη φύση
του από μια προοπτική. παραμένει σχετικό με μια σκοπιά
-έτσι η κατάσταση του πράγματος συνιστά το είναι του.

. Δεν έχει καθαυτό ταυτότητα' f:ύκολα μετατρέψιμο σε κά
τι άλλο, μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα. Τα πράγματα
δεν έχουν πρόσωπο. Μετατρέψιμα, «πραγματώσιμα»,
έχουν μια τιμή. Εκπροσωπούν το χρήμ.α επειδή είναι

ΑΠΕΙΡΟ
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στοιχειακά, είναι πλO(JτOς. Έτσι επιοεοω(ί,νεται το
μά τους στο στοιχειακό. η πρόσοασή τους στη φυσικη και
τους ως εργαλείων. Ο αισθητικός προσανατο

της μνήμης. Η ταυτότητα των προσώπων και η αλληλου

χία των εργασιών τους προοάλλουν πάνω στα πράγματα

ΚΑΙ

που δίνει ο άνθρωπος στο σύνολο του κόσμου, εκ
προσωπεί, σε ένα ανόηερο επίπεδο, μιαν επιστροφή στην
απόλαυση και στο στοιχειακό. Ο κόσμος των πραγμάτων

επικαλείται την τέχνη όπου η διανοητική πρόσΌαση στο
είναι μεταπίπτει σε απόλαυση, όπου το ' Απειρο της ιδέας

λατρείιεται ειδωλολατρικά στην περατή, αλλά επαρκή ει
κόνα. Κάθε τέχνη εί.ναι πλαστική. Τα όργανα και τα ερ
γαλεία που προϋποθέτουν την απόλαυση, προσφέρονται
με τη σειρά τους στην απόλαυση. Είναι παίγνια: ο όμο
ρφος αναπτήρας, το όμορφο αυτοκίνητο. Κοσμούνται
από τις διακοσμητικές τέχνες, Όυθίζονται μέσα στην ομο
ρφιά όπου κάθε ξεπέρασμα της απόλαυση ς επιστρέφει
στην απόλαυση.

5.

Το

σχήμα του στοιχείου

Ο αισθητός κόσμος, ξεπερν(οντας την ελευθερία της
παράστασης, δεν αναγγέλλει την αποτυχία -της ελευθε

ρίας, αλλά την απόλαυση ενός κόσμου, ενός κόσμου «για
μένα» που ήδη με τέρπει. Τα στοιχεία δεν υποδέχονται
τον κόσμο ως γη της εξορίας, ταπεινώνοντας και περιο
ρίζοντας την ελευθερία του. Το ανθρώπινο ον δε 6ρίσκε
ται μέσα σε ένα παράλογο κόσμο όπου θα ήταν
(geworfen). Και αυτό αληθεύει απολύτως. Η ανησυχία

που εκδηλώνεται μέσα στην απόλαυση του στοιχείου, μέ
σα στην υπερχείλιση της στιγμής που ξεφεύγει από τον
γλυκό έλεγχο της απόλαυση ς, επανευρίσκει τον εαυτό της
με την εργασία, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η εργασία
προφτάνει την καθυστέρηση της αίσθησης απέναντι στο

στοιχείο .

Αλλά αυτή η υπερχείλιση της αίσθησης απι'ι το στοιχείο
που φαίνεται στην απροσδιοριστία με την οποία προσ

φέρεται στην απόλαυσή μου, προσλαμ6άνει ένα χρονικό
νόημα. Μέσα στην απόλαυση, η ποιότητα δεν είναι ποιό
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υποΌαστάζει, το γαλάζιο του ουρανού πάνω από το
κεφάλι μου, η πνοή του ανέμου. ο κυματισμός της θάλασ
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νιση εκείνου που προσφέρεται, στην αστάθεια της ευτυ

σας, η έκλαμψη του φωτός, δεν εξαρτιί)νται απ6 μια υπό

χίας. Η τροφή έρχεται ως ευτυχής συγκυρία. Αυτή η
αμφιλογία της τροφής που από τη μια μεριά προσφέρεται
και τέρπει, αλλά ήδη απομακρύνεται, '(ια να χαθεί στο
πουθενά, διακρίνεται από την παρουσία του απείρου μέ

σταση. Έρχονται από το πουθενά. Το γεγονός ότι έρχον
ται από το πουθενά, απ6 «κάτι τις» που δεν υπάρχει, ότι
εμφανίζονται χωρίς τίποτα να εμφανίζουν -και συνεπώς

ότι έρχονται παντοτινά, χωρίς να μπορώ να κατέχω την

σα στο περατό και από την υφή του πράγματος.
Αυτή η προέλευση από το πουθενά αντιτάσσει το στοι
χείο σε εκείνο που περιγράφαμε ως πρόσωπο, όπου για
την ακρίΌεια ένα όν παρουσιάζεται προσωπικά. Το να
έρχομαι σε επαφή με μιαν όψη του είναι, παρότι η πυ

πηγή τους- σκιαγραφεί το μέλλον της αισθητικότητας και
της απόλαυσης.
Δεν πρόκειται ακόμη για μια παράσταση του μέλλοντος
6που η απειλή δίνει παράταση και απελευθέρωση. Μέσω
της παράστασης και καταφεύ'(οντας στην εργασία, η

κνότητα του παραμένει απροσδιόριστη και έρχεται από
το πουθενά, σημαίνει να εγκύπτω στην ανασφάλεια της
επαύριον. Το μέλλον του στοιχείου ως ανασφάλεια, Όιώ
νεται συγκεκριμένα ως μυθική θεότητα του στοιχείου.
Θεοί χωρί.ς πρόσωπο, θεοί απρόσωποι στους οποίους δε
μιλούμε, καταδείχνουν το μηδέν που περιβάλλει τον εγωι
σμό της απόλαυση ς, μέσα στους κόλπους της οικειότητας
με το στοιχείο. 'Ητσι όμως η απόλαυση εκπληρώνει το χω
ρισμό. Το χωρισμένο ον οφείλει να διατρέξει τον κίνδυνο

απόλαυση επανευρίσκει τον απόλυτο έλεΊΧΟ του κόσμου.
εσωτερικεύοντάς τον σε σχέση με την κατοικία της. Το

μέλλον, ως ανασφάλεια, ορίσκεται ήδη μf~σα σε αυτή την
καθαρή ποιότητα από την οποία λείπει η κατηγορία της
υπόστασης, το κάτι τις. Όχι πως η πηγή όντως μου δια
φεύγει: μέσα στην απόλαυση η ποιότητα χάνεται στο που

(apeiron)
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ται στην εργασία, ανοίγει ένα βάραθρο μέσα στην ίδια
την απόλαυση. Η απόλαυση δεν αναφΙ~ρεται σε ένα άπει
ρο πέραν εκείνου που τη ζει, αλλά στην δυνητική εξαφά

τητα κάποιου πράγματος. Η σταθερότητα της γης που με

θενά. Είναι το άπειρον
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που διακρίνεται από το

ίnίίnί και, σε αντίθεση προς το πράγμα, παρουσιάζεται

ως ποιότητα που αποκρούει την ταυτοποίηση. Η ποιότη

του παγανισμού που πιστοποιεί το χωρισμό του και που
μέσα του επιτελείται αυτός ο χωρισμός, μέχρι τη
που ο θάνατος αυη!)ν των θεών, Οα το οδηγήσει στην

τα δεν αντιστέκεται στην ταυτοποίηση γιατί θα αντιπρο
σώπευε μια ροή και μια διάρκεια' ο στοιχειακός της χα
ρακτήρας, η έλευσή της από το τίποτα, συνιστά αντίθετα

αθεϊα και στην αληθινή υπέρδαση.
Το μηδέν του μέλλοντος εξασφαλίζει το χωρισμό: το
στοιχείο που απολαμ6άνουμε καταλήγει στο μηδέν που
χωρίζει. Το στοιχείο όπου κα.τοικώ δρίσκεται στην

την εύθραυστη υφή της, την ίσχνανσή της λόγω γίγνεσθαι,

αυτό το χρόνο που είναι ΠQότερος από την παράσταση
-που είναι απειλή και καταστροφή.

Το στοιχειακό μου ταιριάζει -το απολαμοάνω' η ανάγ

ακρώρεια μιας νύχτας. Εκείνο που κρύδει η όψη του

κη στην οποία ανταποκρίνεται είναι ο τρόπος αυτού του

στοιχείου που είναι στραμμένο προς το μέρος μου, δεν εί
ναι «κάτι τις» επιδεχτικ6 αποκάλυψης, αλλά μια ολοένα
καινούρ'(ια δαθύτητα της απουσίας, ύπαρξη χωρίς υπάρ
χον, το κατεξοχήν απρ6σωπο. Αυτός ο τρόπος ύπαρξης
που δεν αποκαλύπτεται,
από το είναι και από τον
κόσμο, πρέπει να αποκληθεί μυθικός. Η νύκτια προέκτα
ση του στοιχείου είναι το βασίλειο των μυθικών θεών. Η

ταιριάσματος ή αυτής της ευτυχίας. Μόνο η απροσδιορι
στία του μέλλοντος επιφέρει την ανασφάλεια της ανάγ
κης, την ένδεια: το δόλιο στοιχειακό δίνεται διαφεύγον
τας. Συνεπώς αυτό που Οα κατέδειχνε την αν-ελευθερίαν
της ανάγκης δεν είναι η σχέση της ανάγκης με μια ριζική
ετερότητα. Η αντίσταση της ύλης δεν προσκρούει σαν το
απόλυτο. Όντας ήδη νικημένη αντίσταση που προσφέρε
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απόλαυση δεν διασφαλίζεται. Αλλά αυτό το μέλον δεν

ζούμε προϋποΘέτει μια προηγούμενη συναίνεση -που την

προσλαμ6άνει τον χαρακτήρα μιας Geworfenheit, γιατί η
ανασφάλεια απειλεί μιαν απόλαυση που είναι ήδη ευτυ
μέσα στο στοιχείο και στην οποία μόνο αυτή η ευτυ

και την αποσπούμε. τη συναίνεση της ευτυχίας.

συναίνεση- το ζην -δεν αλλοτρι(ονει το εγό), αλ
συνιστά τον οίκο του. Η διαμονή, η κα

χία καθιστά αισθητή την ανησυχία.

τοικία ανήκει στην ουσία -στον εγωισμc)- του εγι!). Ενάν

Σε άλλο διΌλίο περιγράψαμε αυτή τη νύκτια διάσταση
του μέλλοντος με το απρόσωπο υπάρχει (il Υ a). Το στοι
χείο προεκτείνεται στο υπάρχει. Η απόλαυση, ως εσωτε
ρίκευση, προσκρούει στην ξενικότητα της γης.
Αλλά έχει την καταφυγή της εργασίας και της κατοχής.

τια στο απρόσωπο υπάρχει που είναι φρίκη, τρόμος και
ίλιγγος, διασάλευση του εγώ που δεν συμπίπτει με τον
εαυτό του, η ευτυχία της απόλαυση ς καταφάσκει στο
που κατοικεί σπίτι του. Αλλά αν, στη σχέση με το μη-εγώ
του κόσμου που κατοικείται από αυτ6, το ~Ύώ παράγεται
ως επάρκεια και μένει σε μια στιγμή αποσπασμένη από
την αλληλουχία του χρόνου, διατεθειμένο να επωμιστεί ή
να αρνηθεί ένα παρελθόν, αυηΊ η διάθεση δεν

ται με ένα προνόμιο σχετικό με την αιωνιότητα. Η
νή θέση του εγώ μέσα στο χρόνο, συνίσταται στο να τον

r.

διακόπτει καταμετράJντας τον μ!' αλλεπζ1ληλες "ν\1~"~I:Ι".

ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

που συμδαίνει με διάφορους τρόπους δράσης. Η
έναρξη μέσα σε μιαν συν~:χεια μόνο ως δράση είναι δυνα
τή. Αλλά ο χρόνος όπου το εγό) μπορεί να αρχίσει τη

1.

δρ<ωη του, αναγγέλλει την ολισθηρότητα της ανεξαρτη

Η χαρά και η επαύριός της

σίας του. Οι αδεοωότητl'ς του μέλλοντος που πλήττοιιν

Η κίνηση της απόλαυσης και της ευτυχίας προς τον
εαυτό της καταδείχνει την
του εγώ, παρότι η ει
κόνα της
που ανελίσσεται, την οποία χρησιμο
ποιήσαμε, δεν επιτρέπει να μεταδώσουμε επίσης το
μα αυτής της επάρκειας μέσα στην ανεπάρκεια του
με ... Βέδαια το εγώ είναι ευτυχία, παρουσία στον εαυτό
του. Αλλά επζιρκεια ~ιέσα στην ανεπάρκεια. παραμένει
στο μη-εγώ' είναι απόλαυση «άλλου πράγματος». ποτι
του εαυτού του. Αυτόχθον, δηλαδή ριζωμένο σε κείνο
που δεν εί.ναι ο εαυτός του, και μολαταίιτα, ανεξάρτητο
και χωρισμένο μέσα σε αυτό το ρίζωμα. Η σχέ.ση του

την απ6λαυση, θυμίζουν στην απόλαυση 6τι η ανεξαρτη

σία της περικλείει μιαν εξάρτηση. Η ευτυχία, bl'v κατορ
θ(!)νει να αποκρίιψει αυτή τη ρωγμή που έχει η κυριαρχία
της -που αυτοκαταγγέλλεται ως «υποκειμενική», ως «ψυ

χική» και «μόνο εσωτερική». Η επιστροφή όλων των τρό
πων ύπαρξης το εγ(Ο. προς την αναπόδραστη υποκειμενι

κότητα που συγκροτείται μέσα στην ευτυχία της απόλαυ
σης, δεν εγκαθιδρίιει μιαν

ανεξάρτητη απ6 το μη-εγ(JJ. Το μη-ι::γό) τροφοδοτεί την

απ6λαυση και το εγώ ί:χει ανάγκη τον κόσμο που εκθειά-

J .

Έτσι η ελευθερία της απόλαυσης διώνεται ως ~1f.~f'Jff;#II".

με το μη-εγιί) παράγεται ως ευτυχία που προάγει το

χ~ένη. Η περιχαράκωση δεν σχετίζεται με το γεγο-

αλλά δεν επιλαμδάνεται, οίιτε αρνείται το μη-εγώ. Ανά
μεσα στο εγώ και σε κείνο με το οποίο
δεν εκτείνεται
η απόλυτη διζωταση που χωρίζει το Ίδιο από τον' Αλλον
άνθρωπο. Η αποδοχή ή η άρνηση εκείνου με το οποίο

νός 6τι το εγό) δεν

τη γέννησή του και ως εκ τού

του είναι εξαρχής εν καταστάσει' αλλά μι:: το γεγονός ότι
η πληρ6τητα της στιγμιΊς της απ6λαυσής του, δεν ε1Ξασωα
απέναντι στο άγνωστο του στοιχείου που

Joιιό....
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Η αγάπη για τη ζωή
Πρωταρχικά υπάρχει ένα πλήρες ον, ένας ΠΟλίτης του

γεννήσει την υποψία για την ποιοτική πληρότητα της
απόλαυσης. Η απόλαυση και η ευτυχία δεν λογαριάζον

παραδείσου. Για να νιώθει «κενό» προϋποτίθεται ότι η
ανάγκη που συνειδητοποιεί, ορίσκεται ήδη μέσα σε μιαν

ται με οάση τις ποσότητες είναι και μηδενός που αντι
σταθμίζονται ή υπολείπονται. Η απόλαυση είναι μια
έξαρση, ένα σημείο που
την καθαρή εξάσκηση

απόλαυση -ας είναι και του αέρα που αναπνέουμε. Προ

ικανοποίηση

την αισθητή ζωή, τοποθετείται μέσα στους ορίζοντές της
και αναφέρεται στη χαρά της ζωής. Στο εξής η ζωή αγα
πιέται. Βέ6αια το εγ(ί) μπορεί να εξεγερθεί ενάντια στα

των αναγκων την οποία

λαμ6άνει τη χαρά της ικανοποίησης που είναι καλύτερη
από την αταραξία. Η οδύνη, αντί να θέσει υπό συζήτηση

ο ρυθμός -ανάγκη- ικανο

-δεν επαπειλεί, μπορεί να σκιαστεί από τη μέρι

δεδομένα της κατάστασής του -γιατί δε χάνεται μέσα
στον οίκο του παρότι τον κατοικεί, και παραμένει ξεχω
ριστό από αυτό με το οποίο
Αλλά αυτή η ασυγχρονία

μνα για την αύριο, που ενέχεται στην ανερεύνητη δαθύ

τητα του στοιχείου όπου ουθίζεται η απόλαυση. Η ευτυ
χία της απόλαυση ς ανθεί πάνω στο «κακό» της ανάγκης

ανάμεσα στο εγώ και σε κείνο που το τρέφει, δεν εξουσιο

και ι'~τσι εξαρτάται από ένα «άλλο» -ευτυχής συνάντηση,
τύχη. Αλλά αυτή η συγκυρία δε δικαιώνει ούτε την κα
ταγγελία της ηδονής ως αυταπάτης, Ο'ίηε τον χαρακτηρι
σμό του ανθριίJπου μέσα στον κόσμο ως διάρριψης. Δεν

δοτεί την άρνηση της τροφής ως τροφής. Αν
την ασυγχρονία μπορεί να προκληθεί μια αντίθεση, πα
ραμένει μέσα στα όρια της κατάστασης που αρνείται και

από την οποία τρέφεται. Κάθε εναντίωση στη ζωή κατα
φεύγει στη ζωή και αναφέρεται στις αξίες της. Ιδού η
αγάπη για τη ζωή, προκατεστημένη αρμονία με ό,τι

θα μπορούσαμε να κάνουμε σύγχυση ανάμεσα
δεια που απειλεί το ζην ως
οποίο ζει η ζωή μπορεί να της

και το κενό της

απλώς θα μας συμΟεί.
Η αγάπη για τη ζωή δε μοιάζει με τη μέριμνα του είναι
που θα αναγόταν στην κατανόηση του είναι ή στην οντο
λογία. Η αγάπη για τη ζωή δεν αγαπά το είναι, αλλά την

που ήδη υπάρχει μέσα στην απόλαυση, το οποίο
καθιστά δυνατή μέσα στην ικανοποίηση, πέραν του
απλού είναι, την αγαλλίαση.
το «κακό» της
ανάγκης δεν πιστοποιεί μιαν υποτιθέμενη αλογία του αι
σθητού, λες και το αισθητό έπληττε την αυτονομία του έλ
λογου προσώπου. Μέσα στην οδύνη των αναγκών ο Λό

ευτυχία του να είσαι. Η αγαπημένη ζωή -είναι η απόλαυ
ση της ζωής, η τέρψη- που ήδη την έχουμε γευτεί μέσα
στην άρνηση που της αντιτάσσουμε, τέρψη αναιρεμένη
στο όνομα της ίδιας της τέρψης. Όντας σχέση της ζωής
με τη ζωή, η αγάπη για τη ζωή, δεν είναι παράσταση της

γος δεν εξεγείρεται ενάντια στο σκάνδαλο ενός δεδομέ
νου που προϋπάρχει της ελευθερίας. Γιατί δεν μποροίJμε
νι,ι θέσουμε αρχικά ένα εγιό για να αναρωτηθούμε στη συ
νέχεια αν η απόλαυση και η ανάγκη το πλήττουν, το πε
ριορίζουν, το προσ6άλλεουν ή το αίρουν. Μέσα στην
απόλαυση το εγώ απλώς

ζωής, ούτε στοχασμός για τη ζωή. Η ασυγχρονία ανάμεσα
και την χαρά μου δεν αφήνει περιθώριο για μιαν

"",,,...,,,,,ll,;,,,c.,,,.

άρνηση. Μέσα στην εξέγερση δεν υπάρχει ριζική

άρνηση, όπως στην απολαμ6άνουσα πρόσ6αση της ζωής
στη ζωή, δεν υπάρχει καμιά ανάληψη. Η περίφημη παθη
τικότητα του αισθάνεσθαι είναι τέτοια ώστε δεν επιτρέπει
την κίνηση μιας ελευθερίας που θα την επιφορτιζίιταν. Η

L
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του αισθητού είναι Ύίδη απόλαυση. Εκείνο

που θΓ ::lποπειρόμασταν να παρουσιάσουμε ως αρνημένο
ή ως καταναλωμένο απ6 την απόλαυση, δεν επιβεβαιώνε
ται δι' εαυτόν, αλλά δίνεται

υπαρχής. Η απόλαυση ει

σέρχεται σε έναν κόσμο που δεν έχει μυστικό, ούτε αληθι

ξενικότητα. Η πρωταρχική θετικότητα της απόλαυσης,
αθιό.1, δεν αντιτίθεται σε τίποτα και υπ' αυτή την
υπαρχής επαρκΤ)ς. Στιγμή ή στάση, επιτυ

dicm,
χάος».

κυριαρχία τοι <<μετά από μένα το

οι αξιώσεις θα ήταν καθαροί παραλογισμοί

με το ιδεώδες

TrJ;

ΚΑΙ

ΑΠΕΙΡΟ

181

χαράς. Στην πραγματικότητα, αυτος ο

πεσσιμισμός
οικονομικό υπόΌαθρο
την
αγωνία για την αίJΡΙΟ και την κόπωση της εργασίας της
το ρόλο μέσα στη μεταφυσική επιθυμία θα δείξου
με παρακάτω. Οι μαρξιστικές απόψεις διατηροίιν εδιυ
6λη τους την ισχί" ακόμα και μέσα σε μια διαφορετική
προοπτική. Η οδύνrJ της ανάγκης δεν πραtΊνεται από την
ο.νορεξία, αλλά από την ικανοποίηση. Η ανάγκη αγαπά
τον εαυτ6 της, ο άνθρωπος είναι
κες. Ένα ον χιορΙς ανάγκες δεν θα ήταν πιο ευτυχές

και όχι αιώνιοι πειρασμοί αν η στιγμή της απόλαυση ς δεν

ένα ον ενδεές -αλλά εκτός ευτυχίας και δυστυχίας. Το γε

την διάβρωση

γονός ότι η ένδεια μπορεί να σημαδεύσει την Ύ)δονή της

Συνεπώς η ανάγκη δεν Οα μπορούσε να χαρακτηριστεί

ρότητα, προ6αίνουμε σε μιαν απόλαυση μ~'σα από την

σ(Jτε ελευθερία, εφόσον είναι εξάρτηση, ούτε παθητικό

ανάγκη και την εργασία, αποτελεΙ μια συγκυρία που

τητα, εφόσον

εξαρτάται από την υφή του χωρισμού. Ο χωρισμ6ς που

του χρόνου.

ικανοποίησης, ότι αντί να κρατήσουμε την ακέραια πλη

με εκείνο που, οικείο ήδη και χωρίς μυ

στικό, δεν την υποδουλώνει, αλλά την χαροποιεί. Οι

επιτελείται με τον εγωισμό θα ήταν απλώς μια λέξη, αν

φιλ{Jι1Οφοι της ύπαρξης που επιμένουν στο θέμα του αν

το χωρισμένο και επαρκές ον, αν το

που είναι εριμμένος στον κόσμο, απατ(υνται σχε
τικά με την αντίθεση ανάμεσα στο r:γώ και τ

J χαρά

του

όταν πιστεύουν ότι η αντίθεση προέρχεται από την ανη

ego

δεν αφουγκρα

ζόταν τον 6αρίl ψίθυρο του μηδεν6ς 6που παλιρροσίιν
και χάνονται τα στοιχεία.

συχία που παρεισφέρει στην aπόλαυση η οποία απειλεί

Η εργασία μπορεί να ξεπεράσει την ένδεια που προκα
λεί στο ον όχι η ανάγκη, αλλά η α6ε6αιότητα του μέλλον

ται από την aπροσδιοριστία του μέλλοντος, ουσιtl)δη στην

τος.

-

αισθητικότητα, ότι προέρχεται από την κόπωση της

Όπως θα

το μηδέν του μέλλοντος μεταπίπτει σε

Με κανένα τρόπο το ον δεν αρνείται τον εαυτο του

Οιακοπή του χρόνου όπου υπεισέρχονται η κτήση και η

συνολικά. Στην αντίθεσή του προς το είναι, το εγό) ζητ(!ει
καταφύγειο στο ίδιο το είναι. Η αυτοκτονία εί.ναι τραγι

εργασία. 1Ό πέρασμα από τη στιγμιαί.α απόλαυmj στην
κατασκευή των πραγμάτων, που αφορούν την κατοικία,

κή, γιατί ο θάνατος δεν προσφέρει λύση σε όλα τα προ

την οικονομία, προϋποθέτει τη δεξίωση του άλλου αν

βλήματα που έθεσε

θρώπου. Συνεπ(iις ο πεσσιμισμ6ς της διάρριψης δεν είναι
ανεπανόρθωτος ~o άνθρωπος κρατάει στα χέρια του το
φάρμακο των πληγιίJν του και τα φάρμακα προυπάρχουν

τις αξίες της γης.

γέννηση, ανήμπορη να ταπεινώσει
ου και η lJστατη κραυγή του ΜάκΌεθ

που αντιμετωπίζει το θάνατο, νιώθοντας νικημένος επει
το σίιμπαν δεΎ καταρρέει ταυτόχρονα με τη ζωΎ'] του.
Ο πόνος απελπίζεται επειδή είναι καρφωμένος στο είναι,
και συνάμα αγαπάει το είναι 6που έχει καρφωθεί. Αδυ
ναμία εξ6δου από τη ζωή. Τι τραγωδία! Τι κωμωδία! Το
taediurn vitae λοίJζεται μέσα στην αγάπη για τη
απορρίπτει. Η απελπισία δεν διαρρηγνύει τους

των πληγών.

Αλλά η ίδια η εργασία, χάρη στην οποία
ελείιθερα,
εξασφαλιζοντάς με απέναντι στην αβεΌαιότητα της ζωής,
δεν προσδίδει στη ζωr) την έσχατη σημασία της. Γίνεται
κι αυτή κάτι με το οποίο ζω. Ζω με κάθε περιεχόμενο

Ι

-ακόμη κα< μ, 'ην 'ΡΥασ'α που ,ξασφαλlζη '"

i~g

λον. Ζω με την εργασία μου όπως ζω με αέρα, με φως και

ψωμί. Η οριακή περίπτωση όπου η ανάγκη επιοάλλεται
πέραν της απόλαυσης, η προλεταριακή κατάσταση που
καταδικάζει στην καταραμένη εργασία και όπου η ένδεια
της σωματικής ύπαρξης δε 6ρίσκει καταφύγιο ούτε σχόλη
σπίτι της, είναι ο παράλογος κόσμος της διάρριψης στον
κόσμο
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ται η εξατομίκευση, η αυτο-προσωποποίηση, ή υποστα
και η ανεξαρτησία του εγώ, λήθη της απρο
r<fιιl-Τr\Ύ\Τ'<n.- ~ι~Α'I'Ι"Γ'IΨ'Γf'lΙ- του παρεθόντος και του ενστίκτου

Η απόλαυση είναι η παραγωγή
Υεννι.έται, που διακόπτει τη
νιότητα της σπερματικής ή ενδoμήτρια~ .{,~~~j::.ι._

να κλειστεί σε ένα πρόσωπο το οποίο,

(Geworfenheit).

σμο,

σπίτι του. Η αδιάλειπτη μι::τάπτωση την οποία

καταδείξαμε, από την εκστατική παράσταση στην από

Απόλαυση και χωρισμός

λαυση, ανανε(ίJνει κάθε στιγμή την προτεραιότητα εκεί

Μέσα στην απόλαυση σκιρτά ο εγωισμός. Η απόλαυση
χωρίζει δεσμεύοντας τα περιεχόμενα από τα οποία ζει. Ο

νου που συγκροτώ σε σχέση με αυτή τη συγκρότηση. Εί

χωρισμός ασκείται ως το θετικό έργο αυτής της πρόσκλη

ναι το ζωντανό και Όιωμένο παρελθόν, όχι με την έννοια
που δίνουμε αυτό το όνομα σε μια πολί, έντονη ή πολύ

σης. Δεν

από μιαν απλή τομή, σαν μια χωρική

πρόσφατη ανάμνηση, oiJtE ένα παρελθόν που μας σημα

Όντας χωρισμένσς, είμαι σπίτι μου. Αλλά
με ... , απολαμ6c(νω το στοι

παρελθόν που θεμελιώνει εκείνο που χωρίζεται και απε

~Λότησης των αντικειμένων

λευθερώνεται απ6 αυτό! Απελευθέρωση που σπινθηρίζει

στην αλογία ή στην σκο

μέσα στη διαύγεια της ευτυχίας -χωρισμός. Η ελεύθερη

τεινότητα αυτών των αντικειμένων, αλλά στη
τους ως τροφών. Το στοιχείο μπορεί να παρασταθεί' υπο
στηρίζει την παράστασή του, αλλά το εγώ Όρίσκει σε αυτό

δεύει και μας δεσμεύει υποδουλώνοντάς μας, αλλά ένα

πτήση της και η χάρη της γίνονται αισθητές -και παρά
γονται- ως η άνεση της ευχάριστης στιγμής. Ελευθερία
που αναφέρεται στην ευτυχί.α, καμωμένη από ευτυχία,

τον εαυτό του. Η αμφισημία μιας συγκρότησης όπου ο

που, κατά συνέπεια είναι συμβατή με ένα όν που δεν είναι

αναπαραστημένος κόσμος ορίζει την παραστατική πρά
ξη, είναι ο τρόπος tJπαρξης εκείνου που δεν έχει μόνο τε
θεί, αλλά θέτει τον εαυτό του. Το απόλυτο κενό, το «που
θενά» όπου χάνεται ή εμφανίζεται το στοιχείο, πολιορκεί

causa

ολόπλευρα τη νησίδα του Εγώ που ζει εσωτερικά. Η εσω
τερικότητα που διανοίγει η απόλαυση δεν προστίθεται
σαν ένα κατηγόρημα στο υποκείμενο που είναι «προικι
σμένο>} με συνειδητή ζωή, σαν μια ψυχολογική, ιδιότητα
ανάμεσα σε άλλες. Η εσωτερικότητα της απόλαυση ς είναι
ο καθαυτό χωρισμός, ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο ένα
συμοάν σαν τον χωρισμό μπορεί να παραχθεί μέσα στην
οι.κονοιιία του είναι.
είναι αρχή εξατομίκευσης, αλλά η καθαυτό
εΕατοιιίκευση συλλαμβάνεται μόνο ένδοθεν, από την εσω
Μέσα στην ευτυχία της απόλαυση ς επιτελεί

σης όπου εγείρεται και σκιρτά το
εγώ μέσω της ελευθερίας. Η

έναρξης που αναφέρεται στην ευτυχία -στο tιαυμα της ευ
χάριστης στιγμής που εμφανίζεται αν{ιγλυφη πάνω στην
αλληλουχίαν των ωρών- είναι η παραγωγή του
όχι μια εμπειρία που «ζεΙ.» το Εγ(ί) ανάμεσα στις
Ο χωρισμός, η αθεΙα. είναι αρνητικές έννοιες που παρά
γονται από θετικά συμ6άντα. ΊΌ να ει,μαι εγό), {lθεος, εν

οίκω, χωρισμένος, ευτυχής, δημιουργημένος -όλα αυτά
είναι συν(σνυμα.
.
Ο εγωισμός, η απόλαυση, ο χωρισμός και κάθε διάστα
ση εσωτερικότητας -αρθρώσεις του χωρισμού- είναι
αναγκαία σrην ιδέα του απείρου -ή στη σχέση με τον' Αλ

r

-,
r ς".\
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λον άνΗρωπο που διανοί.γεται
και περατ6 ον. Η μεταφυσική

σε ένα χωρισμένο ον μπορεί να παραχθεί,

σε ένα
ον που αποΑαμοανει, που είναι εγωιστικό και ικανοποιη
μένο, δεν απορρέει από την απ6λαυση. Αλλά αν το
σμένο ον -δηλαδή αυτό που αισθάνεται- είναι
στην παραγωγή του απείρου και της εξωτερικι'Jτητας μέσα

στην μεταφυσική, θα κατέστρεφε αυτή την εξωτερικ6τητα
συγκροτούμενο σαν θέση ή σαν αντίθεση μέσα σε ένα δια
λεκτικό παιχνίδι. Το άπειρο δεν αποδεικνύει αντιθετικά
το περατό. Όπως η εσωτερικότητα της απόλαυσης δεν
'';''CTf!! από τη σχέση υπέρβασης, η τελευταία δεν συ

ΟΛΟΤΗΙΆ
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νο φαινομενική, η μοίρα του εσωτερικού 6ντος να δια

δραματίζεται μέσα σε μιαν εγωιστικτι αθεια που τίποτα
το εξωτερικ6 δεν την αρνείται, να διαδραματίζεται έτσι
ώστε, σε 6λες τις καταοάσεις στην εσωτερικ6τητα, το όν
που καταβαίνει μέσα του να συσχετίζεται με την εξωτερι
κότητα μι'σω εν6ς διαλεκτικοl) παιχνιδιού και με τη μο
ρφή αφηρημένης συστοιχίας. Αλλά από την {ιλλη μεριά,
μέσα στην εσωτερικότητα που διανοίγει η απόλαυση,
πρέπει να παραχθεί μια ετερονομία που παρωθεί προς
μιαν άλλη μοίρα. οιαφορετική από την καθαυτό
ευχαρίστηση. Αν η οιάοταση της εσωτερικότητας δεν
μπορεί να bιαψείισει την εσωn:ρικότητ{ι της με την εμφά

με το μη εγώ, μέσα στην

νιση
ετεΡΟ''ίενούς στοιχείου κατά τη διάρκεια αυTlΊς
της εσωτερικής κατάβασης πάνω στην κλιτίl της επιθυ
μίας, (κατcH5ασης που. στην πραγματικότητα,
αυTlΊ τη διάσταση), πρέπει εντοt:ιτοις σε αυτή την
κατάβαση να προκληθεί μια πρόσκρουση που, χωρίς να
αντιστρέψει την κίνηση της εσωτερίκευσης,
ψει το υφάδι της fσωτερικής υπόστασης, να προσωέοε

στην ταυτότητα του εγιΟ).

την ευκαιρι'α μΊας επαν(ιληψης των σχέσεων με την

δίκην διαλεκτικής αντιθέσεως, από το χωρισμέ
νο ον, για να ταιριάξει με την υποκειμενικότητα με τον

τρ6πο που η ένωση ταιριάζει με τη διάκριση των bίlO
όρων στην oπoιαδfιπoτε σχέση. Η

δε 6ρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την
σης. Είμαστε έξω από τη διαλεκτικΎι

Τ6σο το χωρισμένο ον, όσο και το άπειρο ον, ι)εν πα
ιγονται ως αντιθετικοί όροι, Η ωωτερικ6τητα που εξα

σφαλίζει το χωρισμό (χωρίς αυτι) να συμ(')αίνει ως αφηρη
μένη απάντηση στην έννοια τηζ σJlέσηζ) - ποέπει να πα
ραγάγει ένα ον απολύτως

Η εσωτεοικότητα οφείλει να είναι κλειστή και
περιγράφεται η δυνατότη
τα απόστασης απο την κατασταση του ζά)ου.
Σε αυτή την αλλ6κοτη αξίωση, η απ6λαυση αποκρίνε
την ανασφάλεια που διαταράσσει τη θεμελιιοδη της

οποίο δεν αντλεί διαλεκτικά τη μ6νωσή του από την α

Αι\τή η ανασφάλεια δεν οφείλεται στην ετερο

του προς τον 'Αλλον άνθρωπο. Και αυτ6ς ο εγ

με την απόλαυση η που θα

πρέπει να μην απαγορει:ισει την

την κυριαρχία του εγώ. Η

εσωτερικότητα. (οστε η εξωτερικότητα να

ευτυχία της απόλαυση ς είναι πιο ισχυρή από κιιθε

μιλήσει, να της αποκαλυφθεί,

vq Είναι
ανοιχτή και συνάμα κλειστΎι. Θα πρέπει λοιπ6ν ο εγκλει

χία. αλλά η ανησυχία μπορεί να την ταράξει
ασυγχρονία ανάμεσα στο ζα)(ίJδες και το ανθρώπινο.
ευτυχία της ωτ6λαυσης είναι πιο ισχυρή από κάθε ανησυ
χία: όποιες κι αν είναι οι ανησΙ'χίες της επαύριον, η ευτυ
χία του
-να αναπνέεις, να βλέπεις, να αισθάνεσαι

σμ(Jς του χωρισμένου 6ντος να είναι αρκετά

παραμένει μέσα στην ανησυχία το τέρμα που προτείνεται

(ί)στε. από τη μια μεριά. η αναγκαία στην ιδέα του αΠf'ί

για κάθε απόδραση από τον κι'Jσμo, διαταραγμί'νο, μέχρι

ρου εσωτερικ6τητα να παραμένει πραγματική και όχι μ6

ωτι'J την ανησυχία. Ξεφεύγουμε από τη ζωή

που δεν θα μπορούσε. με απλ11 αντίστιξη, να προ
καλέσει η απομόνωση του χωρισμένου 6ντος. Συνεπιος

στο χωρισμένο ον, η εξωτερική Ούρα πρέΠΕΙ
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προς τη ζωή. Η αυτοκτονία εμφανίζεται ως δυνατότητα,
σε ένα ον που σχετίζεται με τον 'Αλλον άνθρωπο, που

ήδη, έχει αρθεί στη ζωή για τον Άλλον άνθρωπο.
Είναι η δυνατότητα μιας ήδη μεταφυσικής ύπαρξης.
Μόνο ένα ον που είναι ήδη ικανό για θυσία μπορεί να
αυτοκτονήσει. Προτού ορίσουμε τον άνθρωπο ως
που μπορεί να αυτοκτονήσει, πρέπει να τον ορίσουμε ως
ικανό να ζήσει για τον άλλον άνθρωπο και να υπάρχει
ξεκινώντας από αυτόν, εξωτερικό σε σχέση με τον εαυτό
του. Αλλά ο τραγικός χαρακτήρας της αυτοκτονίας και
της θυσίας πιστοποιεί τον ριζικό χαρακτήρα της αγάπης
για τη ζωή. Η πρωταρχική σχέση του ανθρώπου με τον
υλικό κόσμο δεν είναι η αρνητικότητα, αλλά η απόλαυση
και η συναίνεση στη ζωή. Μόνο απέναντι σε αυτή τη συ

ναίνεση, που δεν ξεπερνιέται μέσα στην εσωτερικότητα
γιατί τη συγκροτεί, ο κόσμος μπορεί να φανεί εχθρικός:
υποκείμενος σε άρνηση και κατάκτηση. Παρότι η ανα
σφάλεια του κόσμου που γίνεται πλήρως αποδεχτός
στην απόλαυση, διαταράσσει την απόλαυση, η ανασωά
λεια δεν θα μπορούσε να απορρίψει τη θεμελΙUJδ
νεση στη ζωή. Αλλά αυτή η ανασφάλεια προσδίόει στην
της

απόλαυσης

ένα

σ{Jνορο

που

ΚΑΙ
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Για να φανερωθεί αυΤί) το μέλλον, με τη σημασία του ως
παράτασης και προθεσμίας μέσα από την οποία τι εργα
σία, ελέγχοντας την α6ε6αιότητα του μέλλοντος και την
ανασφάλειά του και εγκαθιδρύοντας την κτήση, σκια
γραφεί το χωρισμό υπό τη μορφή της οικονομικής ανεξαρ
τησίας, το χωρισμένο ον πρέπει να μπορεί να συγκεντρωθεί
και να έχει παραστάσεις. Η περισυλλογή και η παράσταση
παράγονται συγκεκριμένα ως εγκατάσταση σε μια διαμο
νή ή σε έναν Οίκο ... Αλλά η εσωτερικότητα του σπιτιού
απαρτίζεται από γειτνι{ισεις μέσα στο στοιχείο της από
λαυσης από την οποία τροφοδοτείται η ζωή. Γειτνίαση
που έχει μια θετική όψη. Παράγεται μέσα στη γλυκύτητα
ή τη θέρμη της μυχιότητας. Πράγμα που δεν είναι μια
υποκειμενική ψυχική διάθεση, αλλά ένα συμ6άν μέσα
στην οικουμενικότητα του είναι -μια γλυκιά #Νλη."" .. '
οντολογικής τάξης. Χάρη στην αναφορικ

έρχεται στο χωρισμένο ον
Τον

'Αλλον άνθρωπο που για την

ακρί6εια αποκαλύπτεται -και μέσω της ετερότητάς του
όχι μέσα σε έναν αρνητικό κλονισμό του εγώ, αλλά ως το
πρωταρχικό φαινόμενο της γλυκύτητας.

δεν

από την αποκάλυψη του Άλλου ανθριί)που,
από ένα όποι!) ετερογενές περιεχ6μενο -αλλά κατά

κάποιο τρόπο από το μηδέν. Εξαρτάται από τον τρόπο
που το στοιχείο ή το χωρισμένο ον αρκείται και τέρπεται
από τον εαυτό του, έρχεται στο είναι -στη μυθολογική
πυκνότητα που προεκτείνει το στοιχείο κάι όπου χάνεται
το στοιχείο. Αυτή η ανασφάλεια -που σκιαγραφεί έτσι
μια παρυφή του μηδενός γύρω από την εσωτερική
επι6ε6αιώνοντας τη μόνωσή της- 6ιιίΝεται μέσα στη στιγ
ως μέριμνα για την επαύριο.
στην εσωτερικότητα διανοίγεται μια
διάσταση μέσω της οποίας θα μπορεί να προσδοκ{χ και
να δεξιωθεί την αποκ{Χλυψη της υπέρ6ασης. Μέσα στη
μέριμνα της επαύριον λάμπει το πρωταρχικό φαινόμενο

του ουσιωδώς α6έ6αιου μέλλοντος της αισθητικότητας.

Το σ{ινολο αυτής της πραγματείας πασχίζει να δείξει
μια σχέση με το 'Αλλο που αποκόπτεται όχι μόνο από τη
λογική της αντίφασης όπου το άλλο του Α είναι το μη-Α,
άρνηση του Α, αλλά επίσης και από τη διαλεκτική
όπου το Ίδιο μετέχει διαλεκτικά στο 'Αλλο και συμφι
λιώνεται μαζί του μέσα στην Ενότητα του συστήιιατοc. Η
δεξίωση του προσώπου, εξ αρχής
κρίνεται στην ακατάσχετη Επιθυμία του Απείρου της
οποίας ο πόλεμος είναι μια από τις δυνατότητες -και
διόλου προϋπόθεση- παράγεται με πρωταρχικό τρόπο,
μέσα στη γλυκύτητα του γυναικείου προσώπου, όπου το
χωρισμένο όν μπορεί να συγκεντρωθεί και χάρη στο
οποίο κατοι.κεί, και μέσα στην διαμονή του εκπληρώνει
το χωρισμό. Η κατοικία και η μυχιότητα της διαμονής η
οποία καΟιστά δυνατό το χωρισμό του ανθρώπινου όν

188

EMMANUEL LEVINAS

τος, προϋποθέτει μια πρώτη αποκάλυψη του' Αλλου αν
θρώπου.
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εργαλείο, να εργάζομαι, να επιτελώ χρησιμοποιώντας το
τις κινήσεις που εντάσσονται ΌέΌαια σε ένα σύ, τημα τε

Έτσι η ιδέα του απείρου -που αποκαλύπτεται πάνω
στο πρόσωπο- δεν απαιτεί μόνο ένα χωρισμένο ον. Το
φως του προσώπου είναι αναγκαίο στο χωρισμό. Αλλά
θεμελιώνοντας τη μυχιότητα του σπιτιού, η ιδέα του
απείρου δεν προκαλεί το χωρισμό με μιαν οποιαδήποτε

λολογικό, του οποίου όμως ο σκοπός τοποθετείται μα
κρύτερα από την ευχαρίστηση ή τον κόπο που προκαλούν
αυτές οι απομονωμένες κινήσεις, που εν πάση περιπτώσει

δύναμη αντίθεσης και διαλεκτικής επίκλησης, αλλά με τη

δραστηριότητας, αλλά στο ότι αποτελεί προϋπόθεσή της
και υπ' αυτή την έννοια έναρξή της. Η περισΙ'λλογή που
είναι απαραίτητη ώστε η φύση να μπορέσει να αναπαρα

γυναικεία χάρη της ακτινοΌολίας της. Η δύναμη αντίθε
σης και διαλεκτικής επίκλησης θα κατέστρεφε την υπέρ
Όαση ενσωματώνοντάς την σε μια σύνθεση.

Δ. Η ΔΙΑΜΟΝΗ

1.

Η κατοικία

Μπορούμε να ερμηνεύσουμε την κατοικία ως χρήση
ενός «εργαλείου» ανάμεσα σε άλλα «εργαλεία». Το σπίτι
χρησιμεύει για κατοικία όπως το σφυρί για το κάρφωμα
μιας πρόκας ή η πέννα για το γράψιμο. Όντως, ανήκει
στη σκευή των πραγμάτων που είναι απαραίτητα για τη

πληρούν ή τρέφουν μια ζωή. Ο προνομιούχος ρόλος του
σπιτιού δεν έγκειται στο ότι είναι σκοπός της ανθρώπινης

σταθεί και να δουλευτεί, γω να εμφανιστεί μόνο ως κό
σμος, εκπληρώνεται ως σπίτι. Ο άνθρωπος μένει μέσα
στον κόσμο σα να έρχεται προς αυτόν ξεκινώντας από
έναν ιδιωτικό χώρο, από μια κατοικία, όπου ανά πάσα
στιγμή μπορεί να αποτραΌηχτεί. Δεν έρχεται από έναν
διαστημικό χώρο όπου ήδη κατείχε τον εαυτό του και με

αφετηρία τον οποίο θα μπορούσε, ανά πάσα στιγμή, να
ξεκινήσει μια επικίνδυνη προσγείωση. Δε Όρίσκεται στον
κόσμο Όάναυσα ριγμένος και εγκαταλελειμμένος. Όντας
έξω και ταυτόχρονα μέσα, κινείται προς τα έξω ξεκινών
τας από μιαν οικειότητα. Από την άλλη μεριά αυτή η οι
κειότητα διανοίγεται σε αυτό το έξω. Η διαμονή, ως κτί
σμα, ανήκει όντως σε έναν κόσμο αντικειμένων. Αλλά αυ

τή η θέση της δεν εκμηδενίζει την εμΌέλεια του ότι κάθε
θεώρηση αντικειμένων -έστω κι αν είναι κτίσματα- πα

ζωή του ανθρώπου. Χρησιμεύει να τον προστατεύει από

ράγεται ξεκινώντας από μια διαμονή. Συγκεκριμένα, η
διαμονή δεν τοποθετείται μέσα σε έναν αντικειμενικό κό

τις νεροποντές, να τον κρύΌει από τους εχθρούς ή τους
ενοχλητικούς. Εντούτοις, μέσα στο σύστημα των σκοπι

προς τη διαμονή μου. Το ιδεαλιστικό υποκείμενο που

μοτητων όπου κινείται η ανθρώπινη ζωή, το σπίτι κατέχει

μια προνομιούχα θέση. Όχι τη θέση ενός έσχατου σκο
πού. Αν μπορούι!ε να το δούμε σαν σκοπό, αν μπορούμε

να<hπολαύσουμέ:tο σπίτι μας, το σπίτι δεν εκδηλώνει με
αυτή τη δυνατότητα της απόλαυσης, την πρωταρχικότητά
του. Γιατί όλα τα «εργαλεία», έξω από τη χρησιμότητά
τους ως μέσων για ένα σκοπό, έχουν ένα άμεσο ενδιαφέ
ρον. Πράγματι μπορεί να μου αρέσει να χειρίζομαι ένα

σμο, αλλά ο αντικειμενικός κόσμος τοποθετείται σε σχέση

συγκροτεί a ΡΓίΟΓί το αντικείμενό του και μάλιστα τον τό
πο όπου Όρίσκεται, δεν τα συγκροτεί, για να κυριολεκτή
σουμε, a ΡΓίΟΓί, αλλά για την ακρίΌεια εκ των υστέρων,
αφού πρώτα διέμεινε, ως συγκεκριμένο ον, σε αυτό, που
υπερχειλίζει τη γνώση, τη σκέψη και την ιδέα όπου το
υποκείμενο, εκ των υστέρων, θα θελήσει να κλείσει το

συμΌάν της διαμονής που δεν έχει κοινό μέτρο με τη γνώ
ση.

::=::
~
~
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Η ανάλυση της απόλαυσης και του ζω με .... έδειξε ότι
το είναι δε διαλύεται σε εμπειρικά γεγονότα και σε σκέ

τοποίηση μιας ορισμένης συγκυρίας του ανθρώπινου σ6)
ματος και των οικημάτων, είναι σα να αφήνουμε κατά
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περισυλλογή, έργο του χωρισμού, συγκεκριμενοποιείται
ως ύπαρξη μέσα σε μια διαμονή, ως οικονομική ύπαρξη.
Επειδή το εγώ υπάρχει εν περισυλλογή, καταφεύγει εμ
πειρικά στο σπίτι. Το οίκημα προσλαμ6άνει αυτή τη ση
μασία της διαμονής χάρη στην περισυλλογή. Αλλά η
«συγκεκριμενοποίηση» δεν αντανακλά μόνο τη δυνατότη

μέρος, σα να λησμονούμε το ξεχείλισμα της συνείδησης
προς τα πράγματα, που για τη συνείδηση δε συνίσταται
σε μια παράσταση των πραγμάτων, αλλά σε μιαν ειδική
αναφορικότητα της συγκεκριμενοποίησης. Αυτό μπορεί.
να διατυπωθεί ως εξής; η συνείδηση ενός κόσμου είναι
συνείδηση μέσω του κόσμου αυτού. Κάποιο πράγμα
αυτού του ιδωμένΟΙ1 κόσμου είναι όργανο ή ουσιώδες μέ
σο της όρασης; το κεφάλι, το μάτι, τα γυαλιά, το φως, οι
λαμπτήρες, τα σ.ισλία, το σχολείο. Σύνολος ο πολιτισμός
της εργασίας και της κτήσης εμφανίζεται ως συγκεκριμε
νοποίηση του χωρισ'μένου όντος που εκπληρώνει το χωρι
σμό του. Αλλά αυτός ο πολιτισμός παραπέμπει στην εν
σάρκωση της συνείδησης και της κατοικίας -στην ύπαρξη
με αφετηρία την οικειότητα ενός σπιτιού- πρώτη

τα να συγκεκριμενοποιεί για να επεξηγεί τις ενεχόμενες
αρθρώσεις της. Η εσωτερικότητα, εκπληρωμένη συγκε
κριμένα από το σπίτι, το πέρασμα της περισυλλογής στο
ενεργεία -ενέργει.α- της περισυλλογής μέσα από τη δια
μονή, ανοίγει νέες δυνατότητες τις οποίες η δυνατότητα
της περισυλλογής δεν περιείχε αναλυτικά, και οι οποίες,
όντας ουσιώδες στην ενέργειά της, εκδηλώνονται μόνον
όταν αυτή εκδιπλώνεται. Πώς συμ6αίνει και η κατοικία
που πραγματώνει αυτή την περισυλλογή, αυτή την οι
κειότητα και τη θαλπωρή ή αυτή τη γλυκύτητα της οι
κειότητας, καθιστά δυνατή την εργασία και την παράστα

κριμενοποίηση. Η έννοια ενός ιδεαλιστικού υποκε
Q, TC
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όμως ήδη ανησυχεί για την αύριο), την περισυλλογή μέσα
στην οικειότητα του σπιτιού.
Η απομόνωση του σπιτιού δεν αναδεικνύει μαγικά, δεν
προκαλεί «χημικά» την περισυλλογή, την ανθρώπινη υπο
κειμενικότητα. Πρέπει να αντιστρέψουμε τους όρους: η

ψεις που αντανακλούν αυτά τα γεγονότα ή τα σκοπεύουν
«αναφορικά» παρουσιάζοντας την κατοικία ως συνειδη

έχει εκπηγάσει από μια παραγνώριση αυτού του ξ

ΚΑΙ

"

~ της συγκεκριμενοποίησης. Το δι' εαυτόν του υπο

ση που αποπερατώνει τη δύναμη του χωρισμού -θα το

κειμένου ετίθετο μέσα σε ένα είδος αιθέρα και η θέση του
δεν προσέθετε τίποτα σε αυτή την παράσταση του εαυτού
του από τον εαυτό του που περιέκλειε αυτή την θέση. Η
θεώρηση, μαζί με την αξίωσή της να συγκροτήσει, εκ των
υστέρων, την διαμονή, πιστοποιεί σέσαια τον χωρισμό,
ή ακόμα καλύτερα, είναι μια απαραίτητη στιγμή της πα
ραγωγής του. Αλλά η διαμονή δεν θα μποροίισε να λη
σμονηθεί ανάμεσα στις προϋποθέσεις τη παράστασης,

δούμε παρευθίις. Προηγουμένως όμως επείγει να περι
γράψουμε τα «αναφορικά συμπαρομαρτούντα» της περι

συλλογής και της γλυκύτητας όπου έχει σιωθεί.

2.

Η κατοικία και η θηλύτητα

Με την τρέχουσα σημασία της, η περισυλλογή υποδει
κνύει μια αναστολή των άμεσων αντιδράσεων που υποκι

έστω κι αν η παράσταση είναι κάτι που δεσμεύεται προ

νεί ο κόσμος, μια πιο προσεχτική θέαση του εαυτού μας,

νομιακά, αφού καταβροχθίζει αυτό που τη δεσμείιΕι. Για

των δυνατοτήτων του και της κατάστασης. Συμπίπτει ήδη

τί το κατα6ροχθίζει κατόπιν εορτής, a posteriori. Συνε
πώς το υποκείμενο που ατενίζει έναν κόσμο προϋποθέτει
το συμσάν τη διαμονής, την απόσυρση με αφετηοία τα

με μια κίνηση της προσοχής που έχει απελευθερωθεί από
την άμεση απόλαυση, επειδή δεν αντλεί πλέον την ελευθε

ρία της από την επιδοκιμασία των στοιχείων. Από πού
την αντλεί; Πώς μπορεί να επιτρέπεται ένας ολικόι: ανα

στοιχεία, (δηλαδή με αφετηρία την άμεση

-.
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λογισμός σε ένα ον που ποτέ δεν γίνι:ται το γυμ1/ό γεγονός
του υπάρχειν και του οποίου η ύπαρξη είναι ζωή, δηλαδil
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να παραχθεί Ιλέσα στην οικουμένη του είναι -θα πρέπει
η παρουσία του' Αλλου ανθρώπου να μην αποκαλ1'Jπτεται

ζωή με κάποιο πράγμα; Πώς συμοαίνει και μέσα στους
κόλπους μιας ζωής που είναι ζωή με ... , που απολαμοάνει

του εικόνα, αλλά να αποκαλύπτεται, ταυτόχρονα με αυτή

μόνο πάνω στο πρόσωπο που προ6άλλει την πλαστική

τα στοιχεία και καταγίνεται στο ξεπέρασμα της ανασφά

την παρουσία, στη μόνωση και στην απουσία της. Αυτή

λειας της απόλαυση ς, παράγεται μια απόσταση; Άραγε

η ταυτοχρονία δεν είναι μια αφηρημένη κατασκευή της

η περισυλλογή παραμίΎει σε μιαν αδιάφορη περιοχή, σε

διαλεκτικής, αλλά η καθαυτό ουσία της κρυπτικότητας.

ένα κενό, σε ένα από αυτά τα διάκενα του είναι όπου
υπάρχουν οι επικούρειοι θεοί; Έτσι το Εγά) θα έχανε την
επιοε6αίωση που, ως ζωή με ... και απόλαυση του ... , δέ
χεται μέσα στο στοιχείο που το τρέφει, χωρίς να παίρνει
από αλλού αυη'ι την επιΟεΟαίωση. Τουλάχιστον στο 6αθ
μό που η απόσταση απέναντι στην απόλαυση, αντί να

Και το Άλλο του οποίου η παρουσία είναι κρυπτικά μια
απουσία και με αφετηρία το οποίο εκπληρώνεται η κατε

ξοχήν φιλόξενη υποδοχή που περιχαράζει το πεδίο της
μυχιότητας, είναι η Γυναίκα. Η γυναίκα είναι η προϋπό
θεση της περισυλλογής, της εσωτερικότητας του σπιτιοί,
και της κατοικίας.
Το απλό ζω μι ... , η αυθόρμητη επιδοκιμασία των στοι

το ψυχρό χάσμα των διάκενων του είναι, έχει

θεί θετικά ως μια διάσταση εσωτερικότητας με αφετηρία

χείων δε δηλώνει ακόμα την κατοικία. Αλλά η κατοικία.

την μύχια οικειότητα όπου βυθίζεται η ζωή;

δεν είναι ακόμα η υπέρ6αση που χαρακτηρίζει τη γλώσ

Η οικείωση του κόσμου δεν προκύπτει μόνο από συνή
θεια αποκτημένη μέσα σε έναν κόσμο, που του αφαιρεί
τις ρικνότητες και που καταμετρά την προσαρμογή του
ζάJντος, σε έναν κόσμο τον οποίο απολαμ6άνει και από
τον οποίο διατρέφεται. Η οικείωση και η μυχιότητα πα
ράγονται σαν μια γλυκύτητα που διασκορπίζεται πάνω
στην επιφάνεια των πραγμάτων. Δεν πρόκειται μόνο για
ένα συνταίριασμα της φύσης με τις ανάγκες του χωρισμέ
νου όντος που εξ 1Jπαρχής τις απολαμ6άνει και συγκρο
τείται ως χωρισμένο -δηλαδή ως εγώ- μέσα σε αυτή την
απόλαυση' αλλά πρόκειται για μια γλυκύτητα που προέρ
χεται από μια φιλία απέναντι στο εγιό. Η μυχιότητα την
οποία προϋποθέτει ήδη αυτή η οικειότητα -είναι μια μυ
χιότητα με κάπο/ον. Η εσωτερικότητα της περισυλλογής
είναι μια μοναξιιχ μέσα σε έναν ήδη ανθριίιπινο κόσμο. Η

~
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σα. Ο ' Αλλος άνθρωπος που μας δεξιώνεται μέσα στη μυ
χιότητα δεν είναι το εσείς του προσώπου που αποκαλίι
πτεται μέσα σε μια διάσταση {,ψους -αλλά για την ακρί

βεια το εσύ της οικειότητας: γλ(όσσα χωρίς διδαχή, γλ(ι)σ
σα σιωπηλή, συνεννόηση χωρίς λέξεις, έκφραση μυστικΤI.
Το εγώ-εσύ όπου ο Μπούμπερ αντιλαμοάνεται την κατη
γορία της διανθΡΙ1Jπινης σχέσης δεν είναι η σχέση με τον
συνομιλητή, αλλά με τη γυναικεία ετερότητα. Αυτή η ετε

ρότητα τοποθετείται σε ένα επίπεδο διαφορετικό απ6 της
γλώσσας και δεν εκπροσωπεί μια κολω6ή, ψελλίζουσα,
στοιχειώδη ακόμα γλά)σσα. Απεναντίας, η κρυπτικότητα

αυτής της παρουσίας, εγκλείει όλες τις δυνατότητες της
υπερ6ατικής σχέσης με τον άλλον άνθρωπο. Κατανοείται
και ασκεί τη λειτουργία της εσωτερίκευση ς πάνω στο οά

θος της πλήρους ανθρώπινης προσωπικότητας η οποία
όμως, στη γυναίκα, μπορεί για την ακρί6εια να επιφυλα

περισυλλογή αναφέρεται σε μιαν αποδοχή.

Πιί)ς όμως μποροίιν να παραχθούν ο χωρισμός της μο
ναξιάς, και η μυχιότητα απέναντι στον'Αλλον άνθρωπο;

χθεί για να διανοίξει τη διάσταση της εσωτερικότητας.

Η παρουσία του Άλλου ανθρώπου δεν είναι τάχα ήδη

Και πρ6κειται για μια νέα και μη αναγι.!ηψη δυνατ6τητα,
μια γλυκειά αδυναμία μί~σα στο ον και πηγή της καθαυτ6
γλυκ{ιτητας.

Για να μπoρ~:σει η μυχιότητα που γενν(l η περισυλλογή

Η οικ[ι{)τητα είναι μια εκπλήρωση, μια εν-c:ργεια του

γλώσσα και υπέρ6αση;

ι.....
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χωρισμού. Ξεκινώντας από αυτή, ο χωρισμός συγκροτεί
ται ως διαμονή και κατοικία. Έτσι υπάρχω σημαίνει εφε
ξής διαμένω. Το διαμένειν δεν είναι για την ακρίDεια το
απλό γεγονός της ανώνυμης πραγματικότητας ενός όντος
που έχει ριφθεί μέσα στην ύπαρξΥ] σαν μια πέτρα που ρί
χνουμε πίσω μας. Είναι περισιιλλογή, μια
γΥ], που

,ονή, σε

Jποδοχή όπου η

γΛωσσα που σιωπά παραμένει μια ουσιώδης δυνατότητα.
Αυτά τα σιωπηλά πήγαιν'- έλα της γυναίκας που κάνει
να αντηχούν με τα βήματά της οι μυστικές σαθίlΤΥ]τες του
είναι, δεν είναι το αλλόκοτο μυστήριο της ζωικής και αι
λουροειδούς παρουσίας της οποίας ο Μπωντλαίρ αρέσκε
ται να μνημονεύει την παράδοξη αμφισημία.ιΟ χωρισμός
που συγκεκριμενοποιείται μέσα από την οικειότητα της

διαμονής, σκιαγραφεί νέες σχέσεις με τα στοιχεία.

3.

Το Σπίτι και η κτήση
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περισυλλέγει τον εαυτό του παραμένοντας σπίτι του. Αλ
λά ο χωρισμός δεν με απομονώνει σαν να

αποσπασμένος από αυτά τα στοnεία. Καθιστά
την εργασία και την ιδιοκτηc
Η εκστατική και άμεση απόλαυση στην οποία το
-εμπνευσμένο κατά κάποιο τρόπο α.,.,;ό το α6έ6αιο χάσμα

του στοιχείου- μπόρεσε να παραδοθεί, ανασάλλεται και
παίρνει παράταση μέσα στο σπίτι. Αλλά αυτή η αναβολή
δεν εκμηδενίζει τη σχέση του εγώ με τα στοιχεία. Με τον
τρόπο της, η διαμονή παραμένει ανοιχτή στο στοιχείο
από το οποίο χωρίζει.
αποστάσεως, που από μόνη της
είναι αμφίσημη, απομάκρυνση και συνάμα προσπέλαση,
το παράθυρο αφαιρεί αυτή την αμφισημία για να κατα
στήσει δυνατό ένα 6λέμμα που κυριαρχεί, ένα 6λέμμα
εκείνου που ξεφεύγει από τα βλέμματα, το 6λέμμα που
ατενίζει. Τα στοιχεία παραμένουν στη διάθεση του εγώ
-να τα πάρει ή να τα αφήσει. Εφεξής, η εργασία θα απο

σπάσει τα πράγματα από τα στοιχεία και έτσι θα ανακα
λύψει τον κόσμο. Αυτή η πρωταρχική σύλληψη, αυτή Υ]
προέκταση της εργασίας, που αναδεικνύει τα πράγματα
και μεταμορφώνει ΤΥ] φύση σε κόσμο, προαπαιτεί,

Το σπίτι δεν ωθεί το χωρισμένο ον να ριζώσει σε ένα
έδαφος για να το αφήσει σε φυτική επικοινωνία με τα
στοιχεία. Απομακρύνεται από την ανωνυμία της γΥ]ς, του
αέρα και του φωτός, του δάσους, του δρόμου, της θάλασ

η ενατένιση του βλέμματος, την περισυλλογή του
σα στη διαμονή του. Η κίνηση δια της οποίας ένα ον οι

σας, του ποταμού. Έχει «παράθυρο στο δοόιιο». αλλά

σε μια κίνηση δια της οποίας

έχει επίσης το μυστικό του. Με αφετηρία τη
χωρισμένο ον διαρρηγνύει τις
ύπαρξη, 6υθίζεται μέσα σε ένα JLtι>ιuUM.U
ασφάλεια, συσπώμενη

Κυκλοφορώντας μεταξύ ορατότητας και αφά
νειας, είναι πάντα έτοιμο προς αναχώΡΥ]ση για το εσωτε
ρικό του σπιτιού του, όπου η γωνιά του, ή η σκηνή του,
ή η σπηλιά του είναι το δώμα του. Η πρωταρχική λειτουρ
γία του σπιτιού δεν είναι να προσανατολίσει το ον με την
αρχιτεκτονική του κτίσματος και να το οδηγεί να ανακα
λύψει ένα χώρο -αλλά να διασπάσει την πληρότητα του
στοιχείου. να διανοίξει εκεί την ου-τοπία όπου το «εγώ»

και διασφαλίζει την εσω

το χωρισμένο ον περισυλλέγεται στον εαυτό του. Η λαν

θάνουσα γέννηση του κόσμου παράγεται με αφετηρία τη
διαμονή.
Η αναβολή της απόλαυσης καθιστά προσιτό έναν κό
σμο, δηλαδΥι το όν που διατελεί εν ακληρία, αλλά 6ρίσκε
ται στη διάθεση εκείνου που θα το αποκτήσει. Εδά) δεν

υπάρχει καμιά αιτιότητα: ο κόσμος δεν προκύπτει από
αυτή την αναβολή που αποφασίστηκε μέσα σε μιαν αφη
ρημένη σκέψη. Η ανα60λή της απόλαυσης δεν έχει άλλη
συγκεκριμένη σημασία από αυτή τη διαθεσιμότητα που
την εκπληρώνει, που είναι η εν-εργειά της. Για την εκδί

πλωση αυτής της εν-έργειας είναι απαραίτητη μια νέα
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Κατοχή και εργασία

Η προσπέλαση του κόσμου επιτελείται μέσα στην κίνη
ση που, ξεκινώντας απο την ουτοπία της διαμονής -δια

που της Όρίσκει η αφη

νύει ένα χώρο για να πραγματώσει μια πρωταρχική κα
τάληψη, για να συλλά6ει και να μεταφέρει. Το α6έ6αιο
μέλλον του στοιχείου μετεωρίζεται. Το στοιχείο ακινητο

που ακολουθούν θα περιγράψουμε τις
'καθιδρύει το σπίτι με ένJ.ν κόσμο που πρό
κειται να αποκτηθεί, να κατακτηθεί, να καταστεί εσωτε

πως σε μια «νεκρή φύση». Αυτή η σύλληψη του στοιχεια

η παρουσία στο «σπίτι»,

ποιείται μέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού, γαλη
νεύει μέσα στην κτήση. Εκεί εμφανίζεται σαν πράγμα, το
οποίο πιθανώς μπορεί να οριστεί από την αταραξία. Ό

πvt'1λ"f'T11 του

κού -είναι η εργασία.

ρικός. Πράγματι η πρώτη κίνηση της οικονομίας είναι
εγωιστική  δεν είναι υπέροαση, δεν είναι έκφραση. Η
εργασία που αποσπά τα πράγματα από τα στοιχεία όπου
Όυθίζομαι, απoκαλ\Jπτει διαρκείς υποστάσεις αλλά πα
ρευθύς αναστέλλει την ανεξαρτησία του διαρκούς είναι
τους, απoκτά)vτας τες ως έπιπλα που μπορούν να μετα
φερθούν, να φυλαχτούν, να τοποθετηθούν μέσα στο σπί

Η κτήση των πραγμάτων που επιτελείται με αφετηρία
το σπίτι και μέσω της εργασίας, διαστέλλεται από την
άμεση σχέση με το μη-εγι6 μέσα στην απόλαυση από την
κτήση, χωρίς απόκτηση την οποία απολαμ6άνει η αισθη
τικότητα που λοί'ζεται μέσα στο στοιχείο, που «κατέχει»
χωρίς να λαμ6άνει. Μέσα στην απόλαυση, το εγώ δεν επι
λαμ6άνεται κανενός πράγματος.
αρχής ζει με ... Η

τι.
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κτήση μέσωt της απόλαυση ς συγχέεται με την απόλαυση.

Το σπίτι, που θεμελιώνει την κτήση, δεν είναι κτήση με
την ίδια έννοια που είναι τα πράγματα-έπιπλα που μπο

Καμιά δραστηριότητα δεν προηγείται από την αισθητι
κότητα. Αλλά από την άλλη, κατέχω απoλαμoάνovτας,
σημαίνει επίσης ότι κατέχομαι και ότι παραδίδομαι στην
αχανή οαθύτητα, δηλαδή στο απειλητικό μέλλον του

ρεί να περισυλλέξει και να διαφυλάξει. Κατέχεται επειδή
εφεξής φιλοξενεί τον ιδιοκτήτη του. Πράγμα που μας πα
ραπέμπει στην ουσιώδη του εσωτερικότητα και στον κά
τοικο που το κατοικεί πριν από κάθε κάτοικο, στον κατε
ξοχήν υποδοχέα, στην αποδοχή καθ' εαυτή -στο θηλυκό
ον. 'Αραγε θα πρέπει να προσθέσουμε ότι εδιί) διόλου δεν
πρόκειται να υποστηρίξουμε, πλειοδοτώντας στη γελοιό
τητα, την εμπειρική αλήθεια ή αν-αλήθεια ότι κάθε σπίτι
προϋποθέτει όντως μια γυναίκα; Σε αυτή την ανάλυση το
θηλυκό απαντήθηκε σαν ένα από τα νευραλγικά σημεία
του ορίζοντα όπου τοποθετείται η εσωτερική ζωή -και η
εμπειρική απουσία του ανθρά)πινου όντος «θηλυκού γέ

στοιχείου.

Η κτήση που αναχωρεί από τη διαμονή, διακρίνεται
από το κατεχόμενο περιεχόμενο και από την απόλαυση
αυτού του περιεχόμενου. Αδράχνοντας για να κατέχει, η
εργασία αναστέλλει μέσα στο στοιχείο που προάγει, αλλά
παρασύρει το απολαμοάνον εγώ, την ανεξαρτησία του
στοιχείου: το είναι του. Το πράγμα πιστοποιεί αυτή τη

λήξη ή αυτή την κατανόηση: αυτή την οντολογία. Η κατο
χή εξουδετερώνει αυτό το είναι: το πράγμα, ως έχειν, εί
ναι ένα ον που έχει απωλέσει το είναι του. Αλλά έτσι, η
κτήση, με αυτή την αναστολή, κατα-λαοαίνει το είναι του

νους» από μια διαμονή, δεν αλλάζει σε τίποτα τη διάστα
, ση της θηλύτητας που παραμένει ανοιχτή, ως η υπoδc:ιxή
: της διαμ<.:>"ή~~---- --  .

όντος και μόνο έτσι αναδεικνύει το πράνuα. Η
που σuλλαμoάνει το είναι του όντος-η

L
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απόκτησης, αποκρύπτεται από τα ίχνη και τα «απορίμμα
τα» και τα «έργα» που αυτή η απόκτηση αφήνει καθώς
επιστρέφει στην εσωτερικότητα του σπιτιού. Αυτά τα έρ
γα ως πόλη, ως πεδίο, ως κήπος, ως τοπίο, ξαναρχίζουν
τη στοιχειακή τους ύπαρξη. Στην αρχική της πρόθεση, η

με τα πράγματα και εκδήλωση των πραγμάτων- είναι ένα
αυθόρμητο και προθεωρητικό έργο κάθε κατοίκου της

γης. Το απρόΌλεπτο μέλλον του στοιχείου -την ανεξαρτη
σία του, το είναι του- η κτήση το ελέγχει, το μετε~ρίζει,
το αναΌάλλει. Είναι «απρόΌλεπτο μέλλον» όχι επειδή ξε
περνά την εμΌέλεια της θέασης, αλλά επειδή, μη έχοντας

εργασία είναι αυτή η απόκτηση, αυτή η κίνηση προς το

πρόσωπο και καταποντιζόμενο στο μηδέν, εγγράφεται
σκοτεινή πυκνότητα άνευ καταγωγής, από το κακό άπει

σπίτι. Δεν είναι μια υπέρΌαση.
Η εργασία συντονίζεται με τα στοιχεία από τα οποία
αποσπά τα ~ράγματα. Αδράχνει την ύλη ως πρώτη ύλη.

ρο ή από το απροσδιόριστο, από το άπειρον

(apeiron).

Σε αυτό το πρώτο άδραγμα, η ύλη αναγγέλλει την ανωνυ

Δεν έχει καταγωγή γιατί δεν έχει υπόσταση, δεν γραπώ

μία της και συνάμα την αρνείται. Την αναγγέλλει γιατί η
εργασία, η λήψη της ύλης, δεν είναι μια θέαση ούτε μια
σκέψη όπου η ήδη καθορισμένη ύλη θα οριζόταν σε σχέση

στην αχανή Όαθύτητα του στοιχείου, έρχεται από μια

νεται από «κάτι τις», ως χαρακτηριστικό που δε χαρακτη
ρίζει τίποτα, χωρίς μηδενικό σημείο απ' όπου θα περ
νούσε ένας κάποιος άξονας συντεταγμένων, απολύτως

με το άπειρο· παραμένει μέσα στη σύλληψη που είναι για

απροσδιόριστη πρώτη ύλη. Να αναστείλουμε αυτή την

την ακρίΌεια Όαθύτατα απροσδιόριστη και, με τη νοημα

ανεξαρτησία του είναι, αυτή την υλικότητα του στοιχεια

τική σημασία του όρου, ακατανόητη. Αλλά παραιτείται
από την ανωνυμία της επειδή η πρωταρχική λήψη της ερ
γασίας την εισάγει μέσα στον κόσμο του ταυτοποιήσιμου,
την ελέγχει και την θέτει στη διάθεση ενός όντος που πε

κού μη-εγώ με την κατοχή, δε σημαίνει να σκεφτούμε αυ
τή την αναστολή, ούτε να την κατακτήσουμε με μια φόρ
μουλα. Ο τρόπος πρόσΌασης στην αχανή σκοτεινότητα
της ύλης, δεν είναι η ιδέα του απείρου, αλλά η εργασία.
Η κτήση εκπληρούται με την απόκτηση ή την εργασία που

ρισυλλέγει και ταυτοποιεί τον εαυτό του, πριν από κάθε
πολιτική συνθήκη, πριν από κάθε ποιότητα, αυτοδη

είναι η ιδιάζουσα μοίρα του χεριού. Το χέρι είναι το όρ

μιούργητου.

γανο της σύλληψης και της λήψης, της πρώτης και τυφλής

Η λαΌή που γίνεται πάνω στο απροσδιόριστο μέσω της
εργασίας δε μοιάζει με την ιδέα του καθορισμένου. Η ερ
γασία <<μορφοποιεί» την ύλη χωρίς να καταφεύγει στην

λήψης μέσα στο 60ρΌορυγμό: συσχετίζει με μένα, με τους
εγωιστικούς μου σκοπούς, πράγματα που έχουν αποσπα
στεί από το στοιχείο, το οποίο όντας άναρχο και ατελεύ

ιδέα του καθορισμένου. Η πρωταρχική τεχνική δεν ενερ

τητο, λούζει και πνίγει το χωρισμένο ον. Αλλά το χέρι συ

γοποιεί μια προηγούμενη «γνώση», αλλά συλλαμΌάνει

σχετίζοντας το στοιχειακό με τη σκοπιμότητα των αναγ

άμεσα την ύλη. Η δύναμη του χεριού που συλλαμΌάνει ή
αποσπά ή θραύει ή μαλάσσει, συσχετίζει το στοιχείο όχι
με ένα άπειρο αναφορικά με το οποίο θα καθοριζόταν το
πράγμα, αλλά με ένα στόχο με την έννοια του σκοπού, το

κών, συγκροτεί τα πράγματα διαχωρίζοντας την λήψη
από την άμεση απόλαυσή του, καταθέτοντάς την στη δια
μονή, αποδίδοντάς της την καταστατική τάξη ενός έχειν.

Η εργασία είναι η καθαυτό εν-έΡΥεια της απόκτησης. Θα
ήταν αδύνατη σε ένα ον χωρίς διαμονή.

σκοπό της ανάγκης. Μια αχανή ς Όαθύτητα την οποία η
απόλαυση υποψιαζόταν μέσα στο στοιχείο, στρώνεται
στη δουλειά που ελέγχει το μέλλον και κατευνάζει την
ανώνυμη Όοή του απρόσωπου ύπάρχει, την ανεξέλεγκτη
μετακόμιση μέσα στο στοιχείο, που είναι ανησυχητική ως
και μέσα στην απόλαυση. Αυτή η αχανής σκοτεινότητα

Το χέρι εκπληρώνει τη λειτουργία του πριν από κάθε
εκτέλεση σχεδίου, πριν από κάθε κατάστρωση σχεδίου,
πριν από κάθε σκοπιμότητα που θα οδηγούσε έξω από το
σπίτι. Η αυστηρά οικονομική χειρονομία σύλληψης και
i
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της ύλης, παρουσιάζεται στην εργασία ως αντίσταση και

από ένα άλλο επειδή

όχι ως πρόσωπον-προς-πρόσωπον. Όχι σαν μια ιδέα της

Αλλά το τμήμα ενός πράγματος
κι αυτό με την
του πράγμα; Π.χ. ο φάκελλος ή το πόδι της καρέκλας. Αλ

αντίστασης, όχι σαν μια αντίσταση που αγγέλλεται με μια

υπάρχει ένα όιάστηιιπ.

ιδέα ή αγγέλλεται απολύτως ως πρόσωπο -αλλά ήδη στην
επαφή με το χέρι που την κάμπτει και ως δυνητικά υπο
ταγμένη: Ακόμα κι όταν ο εργάτης υπερισχύει η ύλη δεν

λά ακόμα και το όποιο τμήμα του ποδιού, έστω κι αν δεν
αποτελεί μιαν άρθρωση' ό,τι μπορούμε να αποσπάσουμε

αντιτίθεται κατά μέτωπο, αλλά ήδη ως παραιτούμενη,
στο χέρι που αναζητεί το τρωτό της σημείο, που, όντας
ήδη δόλος και πανουργία. την πλήττει πλαγίως. Η εργα
σία προσεγγίζει την απατηλή αντίσταση της ανώνυμης

του πράγματος δηλώνει Τ'Υ] δυνατότητα να το αποσπάσου
με, να το κινήσουμε χωρίς τα άλλα, να το πάρουμε μαζί

-το άπειρο του μηδενός της. Επίσης η εργασία δεν
μπορεί σε τελευταία ανάλυση να αποκληθεί δία. Εφαρ
μόζεται σε κάτι που δεν έχει πρόσωπο, στην αντίσταση
του

ιιηδενόc.

Δρα μέσα στο φαινόμενο. Πλήττει την
θεών των οποίων εφεξής

καταγγέλλει τη μηδενικότητα. Ο Προμηθέας που κλέ6ει
τη φωτιά από τον ουρανό συμδολίζει την πανούργα εργα
σία στην ασέδειά της.
Η εργασία ελέγχει ή αναστέλλει sine die το απροσδιό
ριστο μέλλον του στοιχείου. Συλλαμ6άνοντας τα πράγμα
τα, αντιμετωπίζονιας το είναι σαν έπιπλο, JfnN'VlltΎ
μπορεί να μεταφερθεί σε ένα σπίτι, έχει στη

το απρΜ5λεπτο μέλλον όπου αναγγελλόταν η
είναι πάνω μας. Φυλάει για τον εαυτό της αυτό το
Η κατοχή υποκλέπτει το είναι από την αλλαγή του.
κής
ορισμού, δεν διαρκεί μόνο σαν μια ψυχική διάθε
ση. Eπιβεδαιιl)νει τη δύναμή της πάνω στο χρόνο, πάνω
σ' εκείνο που δεν ανήκει πουθενά -στο μέλλον. Η

από αυτό και να το πάρουμε μαζί μας. Το περίγραμμα

μας. Το πράγμα είναι έπιπλο. Διατηρεί μιαν ορισμένη

αναλογία με το ανθρώπινο σώμα. Μια αναλογία που το
υποτάσσει στο χέρι' όχι μόνο στην απόλαυσή του. Το χέρι
οδηγεί τις στοιχειώδες ιδιότητες στην απόλαυση και συ
νάμα τις παίρνει και τις φυλάσσει για την μελλοντική
απόλαυση. Το χέρι σκιαγραφεί ένα κόσμο αποσπώντας τη
λαβή του πάνω στο στοιχείο, σκιαγραφώντας καθορισμέ
να όντα με μορφή, δηλαδή σταθερά' η μορφοποίηση του
άμορφου είναι η σταθεροποίηση, ανάδειξη του συλλήψι
μου, του όντος, υποστηρίγματος ιδιοτήτων. Συνεπώς η
υποστασιακότητα δεν έγκειται στην αισθητή φύση του
πράγματος, επειδή η αισθητικότητα συμπίμπτει με την

απόλαυση που απολαμβάνει ένα «επίθετο» χωρίς ουσια
στικό, μιαν καθαρή ποιότητα, μια ποιότητα χωρίς υπο
στήριγμα. Η αφαίρεση που θα προήγαγε το αισθητό σε
έννοια δεν θα του προσέδιδε την υποστασιακότητα που
απουσιάζει από το αισθητό περιεχόμενο. Εκτός αν επι
στο περιεχόμενο της έννοιας, αλλά στη λαν

,,,,,,,,,,,,..,,..

η

περιγράμματα. Πλάϊ στα τραπέζια, στις καρέκλες, στους
φακέλλους, στα τετράδια, στα μολύδια, στα τεχνουργή
ματα·- οι πέτρες, οι κόκκοι του αλατιοίJ, οι βώλοι της
γης, τα κομμάτια πάγου, τα μήλα είναι πράγματα. Αυτή
η μορφή που χωρίζει το αντικείμενο, που του ορίζει πλευ
ρές, φαίνεται να το συγκροτεί. Ένα πράγμα διακρίνεται

Η κατανοησιμότητα της έν
την αναφορά της

θέτει το προϊόν της εργασίας, ως αυτό που παραμένει

διαρκές μέσα στο χρόνο -ως υπόσταση.
Τα πράγματα παρουσιάζονται ως στερεά με ξεκάθαρα

της έννοιας μέσα από την πρωταρχική

παράγεται η
στασιακότητα τρυ πράγματος έγκειται στην ευστάθειά
του η οποία προσφέρεται στο lΙέοι που αδοάΥνει και απο
κομίζει.
Έτσι το
δεν είναι μόνο το άκρο δια του οποίου
μεταδίδουμε μια ορισμένη ποσότητα δυνάμεων στην ύλη.
Διαπερνάει την απροσδιοριστία του στοιχείου, ανα6άλ
λει τις απρόβλεπτες εκπλήξεις, κλητείΙΕΙ την απόλαυση
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όπου ήδη αυτές απειλούν. Το χέρι λαοαίνει και καταλα
6αίνει, αναγνωρίζει το είναι του όντος, γιατί αρπάζεται
από τη λεία και όχι από τη σκιά, και, συνάμα, το ανα
στέλλει, γιατί το ον είναι το έχειν του. Εντούτοις αυτό το
ανασταλμένο ον, παραμένει εξημερωμένο, δεν φθείρεται
στην απόλαυση που καταναλώνει και φθείρει. Για ένα

διάστημα τίθεται ως διαρκές, ως υπόσταση. Σε έναν ορι
σμένο οαθμό, τα πράγματα είναι το μη-φαγώσιμο, το ερ
γαλείο, το χρηστικό αντικείμενο, το όργανο εργασίας,
ένα αγαθό. Το χέρι καταλαΌαίνει το πράγμα όχι επειδή
το αγγίζει ταυτόχρονα από παντού ( δεν το αγγίζει από
παντού), αλλά επειδή δεν είναι πλέον ένα αισθητικό όρ
γανο, ούτε καθαρή απόλαυση, ούτε καθαρή αισθητικότη
τα, αλλά έλεγχος, κυριαρχία, διάθεση -πράγμα που δεν
απορρέει από την τάξη της αισθητικότητας. Όργανο
σύλληψης, απόκτησης, περισυλλέγει το φρούτο αλλά το
κρατάει μακριά από τα χείλη, το διαφυλλάσσει, το απο
θηκεύει, το κατέχει μέσα σε ένα σπίτι. Η διαμονή καθο
ρίζει την εργασία. Το χέρι που αποκτά κάτι παρεμποδί
ζεται από αυτό. Δεν θεμελιώνει από μόνο του την κτήση.
Εξάλλου το ίδιο το σχέδιο της απόκτησης προϋποθέτει
την περισυλλογή της διαμονής. Ο Μπουτρού λέει κάπου
ότι η κτήση προεκτείνει το σώμα μας. Αλλά το σώμα ως
γυμνό σώμα δεν είναι η πρώτη κτήση, 6ρίσκεται ακόμα
έξω από το έχειν και την αν-έχεια. Διαθέτουμε το σώμα
μας ανάλογα με το αν ήδη έχουμε αναστείλει το είναι του
στοιχείου που μας λούζει, κατοικώντας. ΤΟ σώμα είναι η
κτήση μου ανάλογα με το αν το είναι μου μένει μέσα σε
ένα σπίτι στο όριο της εσωτερικότητας και της εξωτερι
κότητας. Η αν-εδαφικότητα ενός σπιτιού καθορίζει την
κτήση του σώματός μου.

Η υπόσταση παραπέμπει στη διαμονή, δηλαδή, με την
ετυμολογική σημασία του όρου, στην οικονομία. Η κατο
χή συλλαμδάνει μέσα στο αντικείμενο το είναι, αλλά το
συλλαμδάνει, δηλαδή το αμφισδητεί παρευθύς τοποθε
τώντας το μέσα στο σπίτι μου ως έχειν, του προσδίδει ένα
είναι καθαρά επιφαινόμενο, ένα φαινομενικό είναι. Το
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πράγμα που είναι για μένα ή για κάποιον άλλο, δεν είναι
καθ' εαυτό. Μόνο η κατοχή αγγίζει την υπόσταση, οι άλ

λες σχέσεις με το πράγμα έρχονται σε επαφή μόνο με τα
κατηγορήματα. Η λειτουργία του εργC;Xλείσυ, ως η αξία
που φέρουν τα πράγματα, δεν επι6άλλεται στην αυθόρ
μητη συνείδηση ως η υπόσταση, αλλά ως ένα απο τα κα
τηγορήματα αυτών των όντων. Η πρόσ6αση στις αξίες,
και η χρήση και ο χειρισμός και η κατασκευή εδράζονται
στην κτήση, στο χέρι που αδράχνει, που αποκτά, που
φέρνει σπίτι του. Για το πράγμα, η υποστασιακότητα,
σύστοιχη με την κτήση, δε συνίσταται στο να παρουσιά
ζενται απολύτως. Μέσα στην παρουσία τους τα πράγμα

τα κατακτώνται, δίνονται.
Επειδή ακρι6ώς δεν είναι καθ'

το πράγμα μπο

ρεί να ανταλλαγεί και κατά συνέπειαν να συγκριθεί, να
ποσοτικοποιηθεί, και κατά συνέπεια να χάσει ήδη την
ταυτότητά του, να αντανακλαστεί στο χρήμα. Επίσης η
ταυτότητα του πράγματος δεν είναι η πρωταρχική δομή.
Εξαφανίζεται μόλις πλησιάσουμε το πράγμα ως ύλη.
Μόνο η ιδιοκτησία εγκαθιδρύει τη μονιμότητα μέσα στην
καθαρή ποιότητα της απόλαυσης, αλλά αυτή η μονιμότη
τα εξαφανίζεται αμέσως μέσα στη φαινομενικότητα που
αντανακλάται στο χρήμα. Ως έχειν, ως εμπόρευμα το

οποίο αγοράζουμε και πωλούμε, το πράγμα αποκαλύπτε
ται στην αγορά, ως επιδεκτικό κατοχής, ανταλλαγής και

ως ι;.κ τούτου μετατρέψιμο σε χρήμα, ικανό να διασπαρεί

μέσα στην ανωνυμία του χρήματος.
Αλλά η ίδια η κτήση παραπέμπει σε βαθύτερες μεταφυ
σικές σχέσεις. ΤΟ πράγμα δεν αντιστέκεται στην απόκτη
ση' οι άλλοι κάτοχοι -εκείνοι που δεν μπορούμε να τους
κατέχουμε- αμφισβητούν και έτσι μπορούν να δαπανή
σουν την ίδια την κατοχή. Έτσι η κατοχή των πραγμάτων
καταλήγει σε μιαν ομιλία. Και η δράση, πάνω από την
εργασία που προϋποθέτει την απόλυτη αντίσταση του
προσώπου ενός άλλου όντος, είναι διαταγή και λαλιά-ή

6ιαιότητα του φόνου.
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Η εργασία, το σώμα, η συνείδηση

Η διδασκαλία που ερμηνεύει τον κόσμο ως ορίζοντα με
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αυτού του χωρισμού και, αν μπορούμε να εκφραστούμε

. έτσι, σαν επίθετο παρά σαν ουσιαστικό. Έτσι, μέσα στο
. σφυγμό της χωρισμένης ύπαρξης, παραγόταν ουσιαστικά

αφετηρία τον οποίο τα πράγματα παρουσιάζονται ως ερ

ένας κόμπος όπου συναντώνται μια κίνηση εσωτερίκευ

γαλεία, ως σκευή μιας ύπαρξης που μεριμνά για το είναι

σης και μια κίνηση εργασίας και απόκτησης που κατευ

της, παραγνωρίζει αυτή την εγκατάσταση στην παρυφή
μιας εσωτερικότητας που καθίσταται δυνατή από τη δια
μονή. Κάθε χειρισμός ενός συστήματος οργάνων και ερ
γαλείων, κάθε εργασία προυποθέτει μιαν αρχική λαδή
πάνω στα πράγματα, την κατοχή, της οποίας η λανθάνου
σα γέννηση διαφαίνεται με το σπίτι στο χείλος της εσωτε

ρικότητας. Ο κόσμος είναι πιθανή κατοχή, και κάθε με

θύνεται προς την αχανή βαθύτητα των στοιχείων, πράγμα

που τοποθετεί το χωρισμένο ον μεταξύ δύο κενών, στο
«κάπου» όπου τίθεται για την ακρί6εια ως χωρισμένο.
Αυτή την κατάσταση πρέπει να την συναγάγουμε και να
την περιγράψουμε εκτενέστερα.

Μέσα στην παραδείσια απόλαυση, χωρίς χρόνο και μέ
ριμνα, η διάκριση της ενεργητικότητας και της παθητι

ταμόρφωση του κόσμου μέσω της τεχνικής είναι μια πα
ραλλαγή τους καθεστώτος ιδιοκτησίας. Ξεκινώντας από

κότητας συγχέεται μέσα στην συναίνεση. Σύνολη η από

τη διαμονή, η κατοχή που έχει συντελεστεί από την οιονεί

ναίνεσή της εκδηλώνει την κυριαρχία της, κυριαρχία τό
σο ξένη στην ελευθερία μιας causa SUi, που τίποτα εξωτε

θαυματουργική σύλληψη ενός πράγματος μέσα στην νύ
χτα, μέσα στο άπειρο (apeiron) της ΠΡ<1Jτης ύλης, ανακα
λίJπτει έναν κόσμο. Η σύλληψη ενός πράγματος φωτίζει
τη νύχτα του απείρου

(apeiron)'

αυτό που καθιστά δυνα

τά τα πράγματα δεν είναι ο κόσμος. Από την άλλη, η νοη
σιοκρατική άποψη ενός κόσμου ως ενός θεάματος που

λαυση τρέφεται από το έξωθεν όπου κατοικεί, αλλά η συ

ρικό δεν θα μπορούσε να την αγγίξει, όσο και στην χαi:ν

τεγγεριανή Gewofenheit η οποία, ιδωμένη μέσα στο άλλο
που την περιορίζει και την αρνείται, υποφέρει από αυτή
την ετερότητα όσο θα υπόφερε και μια ιδεαλιστική ελευ
θερία. Το χωρισμένο ον είναι χωρισμένο ή ικανοποιημένο

προσφέρεται στην απαθή θεώρηση, παραγνωρίζει εξίσου

μέσα στη χαρά του ότι αναπνέει, 6λέπει και αισθάνεται.

την περισυλλογή της διαμονής, χωρίς την οποία ο ακατά

Το άλλο μέσα στο οποίο αγαλιά -τα στοιχεία- πρωταρχι

παυστος θόρυ60ς του στοιχείου δεν μπορεί να προσφερ
θεί στο χέρι που αδράχνει, γιατί το χέρι ως χέρι δεν μπο
ρεί να φανερωθεί μέσα στο σιομα που αναδύεται μέσα στο
στοιχείο, χωρίς την περισυλλογή της διαμονής. Η θεώρη
ση δεν. είναι η αναστολή της δραστηριότητας του ανθρά)
που' έρχεται μετά από την αναστολή του χαοτικού και
αυτό ανεξάρτητου είναι του στοιχείου, και μετά από τη
συνάντηση του 'Αλλου ανθρώπου που θέτει υπό συζήτη
ση την ίδια την κατοχή. Εν πάση περιπτώσει η θεώρηση
προϋποθέτει την κινητοποίηση του πράγματος, xaH(1J;
έχει συλληφθεί από το χέρι.
Το σώμα εμφανίστηκε στις προηγούμενες θεωρήσεις
όχι σαν ένα αντικείμενο ανάμεσα στα άλλα, αλλά ως το
καθεστώς υπό το οποίο τελείται ο χωρισμός, ως το «πώς»

κά δεν είναι ούτε υπέρ του, ούτε κατά του. Καμμιά ανά

ληψη δεν καταμετρά την πρώτη σχέση της απόλαυσης,

ούτε η κατάργηση του «άλλου» ούτε η συμφιλίωση μαζί
του. Αλλά η κυριαρχία του εγώ που σφύζει μέσα στην
απόλαυση, έχει την ιδιατερότητα ότι ουθίζεται σε ένα πε
ριβάλλον και, επομένως, υφίσταται επιδράσεις. Η πρω
ταρχικότητα της επίδρασης έγκειται στο εξής: Το αυτόνο
μο είναι της απόλαυσης μπορεί να αποκαλυφθεί μέσα σε
αυτή την απόλαυση στην οποία προσκολλάται -ως καθο

ρισμένο από αυτό που δεν είνdι, χωρίς όμως να διακοπεί

η απόλαυση, χωρίς να παραχθεί η βία. Εμφανίζεται ως

το προϊόν του περι6άλλοντος όπου εντούτοις, όντας
επαρκές, 6υθίζεται. Όντας αυτόχθον, είναι ιδιότητα κυ

ριαρχίας και συνάμα υποταγής. Είναι ταυτόχρονες ιδιό
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τητες. Ό,τι επενεργεί στη ζωή, καθαίρεται από αυτή σαν

ένα γλυκό δηλητήριο. Αλλοτριώνεται αλλά ακόμα και
μέσα στην οδύνη, η αλλοτρίωση της έρχεται ένδοθεν. Αυ
η πάντα πιθανή μεταστροφή της ζωής, δεν μπορεί να
εκφραστεί με όρους περιορισμένης ή περατής ελευθερίας.
Εδώ η ελευθερία παρουσιάζεται σαν μια από τις δυνατό
τητες της πρωταρχικής αμφιλογίας που τελείται μέσα
στην αυτόχθονη ζωή. Η ύπαρξη αυτής της αμφιλογίας εί
ναι το σώμα. Η κυριαρχία της απόλαυση ς τρέφει την ανε
ξαρτησία της από μιαν εξάρτηση έναντι του άλλου. Η κυ
ριαρχία της απόλαυσης διατρέχει τον κίνδυνο μιας προ

όοσίας: η ετερότητα από την οποία ζει, την εκδιώκει ήδη
από τον παράδεισο. Η ζωή είναι σώμα, όχι μόνο σώμα
όπου φανερώνεται η επάρκειά της, αλλά σταυροδρόμι
φυσικών δυνάμεων, η ζωή πιστοποιεί αυτήν την πάντα
πιθανή μεταστροφή του σώματος-κυρίου σε σώμα-σκλά
σου, της υγείας σε ασθένεια. Είμαι σώμα σημαίνει από
τη μια ότι ίσταμαι, αυτο-κυριαρχία, και από την άλλη ότι
στέκομαι στη γη, είμαι μέσα στο άλλο και έτσι, παρεμπο
δίζομαι από το σώμα μου. Αλλά -ας το ξαναπούμε- αυτή
η παρεμπόδιση δεν παράγεται ως καθαρή εξάρτηση.
Αποτελεί την ευτυχία εκείνου που την απολαμσάνει.
Εκείνο που είναι αναγκαίο στην ύπαρξή μου για να επι
6ιώσει, ενδιαφέρει την ύπαρξή μου. Περνώ από αυτή την
εξάρτηση σε αυτή την χαρούμενη ανεξαρτησία -και ακό
μα και μέσα στην οδύνη μου, αντλώ την ύπαρξή μου ένδο
θεν. Να είσαι σπίτι σου σαν κάτι άλλο, να είσαι εσύ ζών
τας από κάτι άλλο να
με ... συγκεκριμενοποιείται στην
σωματική ύπαρξη. Η «ενσαρκωμένη σκέψψ> αρχικά δεν

παράγεται σαν μια σκέψη που επιδρά πάνω στον κόσμο,
αλλά σάν μια χωρισμένη ύπαρξη που επι6ε6αιώνει την
ανεξαρτησία της μέσα στην ευτυχή εξάρτηση της ανάγ
κης. Όχι πως σε αυτή την αμφισημία πρόκειται για τις
δύο διαδσχικές απόψεις για το χωρισμό, που η ταυτοχρο
νία τους συνιστά το σώμα. Η τελευταία λέξη δεν ανήκει

σε καμιά από τις όψεις που αποκαλύπτονται διαδοχικά.
Η διαμονή διακόπτει ή ανα6άλλει αυτή την προδοσία
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καθιστώντας εφικτές την απόκτηση και την εργασία. Κα
θώς ξεπερνάει την ανασφάλεια της ζωής, η διαμονή απο
τελεί μια διηνεκή παράταση της προθεσμείας όπου η ζωή
κινδυνεύει να σ6ήσει. Η συνείδηση του θανάτου είναι η
συνείδηση της διηνεκούς ανα60λής του θανάτου, μέσα
στην ουσδιώδη άγνοια της ημερομηνίας του. Η απόλαυση
ως σώμα που εργάζεται, παραμένει μέσα σε αυτή την
πρώτη ανα60λή, εκείνη που διανοίγει τη διάσταση του
χρόνου. Η οδύνη του όντος που ζει εν περισυλλογή, η
οποία είναι η κατεξοχήν υπομονή, η καθαρή παθητικότη
τα, είναι διάνοιξη στη διάρκεια, και συνάμα παράταση
αυτής της οδύνης. Μέσα στην υπομονή συμπίπτουν το
επικείμενο της ήττας, αλλά επίσης μια απόσταση απέναν
τί της. Η αμφισημία του σώματος είναι η συνείδηση.
Συνεπώς δεν υπάρχει δυισμ6ς ανάμεσα στο δικό μου
σώμα και στο φυσικό σώμα που θα έπρεπε να συμφιλιω
θούν. Η διαμονή που στεγάζει και προεκτείνει τη ζωή, ο
κόσμος που αποκτά η ζωή και τον χρησιμοποιεί με την
εργασία, είναι επίσης ο φυσικός κόσμος όπου η εργασία
ερμηνεύεται ως ένα παιχνίδι ανώνυμων δυνάμεων. Για
τις δυνάμεις του εξωτερικού κόσμου η διαμονή είναι μια
παράταση. Το ον που οικουρεί σχετίζεται με τα πράγμα
τα επειδή δίνει μια αναστολή στον εαυτό του, επειδή «κα
θυστερεί το αποτέλεσμω>, επειδή εργάζεται.
Δεν αμφισ6ητήσαμε την αυθορμησία της ζωής. Αντίθε
τα, οδηγήσαμε το πρό6λημα της αλληλεπίδρασης ανάμε
σα στο σώμα και τον κόσμο, στην κατοικία, στο «ζω με ... »
όπου δεν θα μπορούσαμε πλέον να ξανα6ρσύμε το σχήμα
μιας ελευθερίας causa sui, ακατανόητα περιορισμένης. Η
ελευθερία ως σχέση της ζωής με ένα άλλο που τη στεγάζει
και δια του οποίου η ζωή νιώθει σπίτι της, δεν είναι μια
ελευθερία περατή, δυνητικά είναι μια μηδενική ελευθε
ρία. Η ελευθερία είναι κάτι σαν υπο-προ·ίόν της ζωής. Η
συνάφειά της με τον κόσμο όπου διατρέχει τον κίνδυνο
να χαθεί είναι για την ακρί6εια -και συνάμα- αυτό δια
του οποίου υπερασπίζει τον εαυτό της και 6ρίσκεται σπί
τι της. Αυτό το σώμα, κρίκος μιας στοιχειακής πραγματι
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κότητας, είναι επίσης αυτό που επιτρέπει να πιαστεί από

τον κόσμο, να εργαστεί. Είμαι ελεύθερος, σημαίνει κατα
σκευάζω έναν κόσμο όπου μπορώ να είμαι ελεύθερος. Η
εργασία πηγάζει από ένα ον, πράγμα μεταξύ των πραγ
μάτων και σε επαφή με τα πράγματα, αλλά που μέσα σε
αυτή την επαφή, προ6αίνει από το σπίτι του. Η συνείδη
ση δεν πραγματώνεται σε ένα σώμα -δεν ενσαρκώνεται'
είναι ένα ξεκόρμισμα- ή, ακριΌέστερα, μια αναστολή της
σωματικότητας του σώματος. Αυτό δε συμΌαίνει μέσα
στον αιθέρα της αφαίρεσης, αλλά ως η συγκεκριμένη
πραγματικότητα της διαμονής και της εργασίας. Έχω συ
νείδηση -σημαίνει ορίσκομαι σε σχέση με εκείνο που εί
ναι, αλλά σάμπως το παρόν εκείνου που είναι να μην είχε
συντελεστεί ακόμα πλήρως, και να συγκροτούσε μόνο το
μέλλον
όντος Ι:Ύ περισυλλογή. Έχω συνείδηση ση
για την ακρίΌεια έχω χρόνο. Όχι ότι υπερΌαίνω
τον παρόντα χρόνο προς ένα σχέδιο που προ-λαμβάνει το
μέλλον, αλλά ότι απέναντι στο παρόν κρατάω μια από
σταση, αναφέρομαι στο στοιχείο όπου έχω εγκατασταθεί,
όπως σε κάτι που δεν είναι ακόμα εκεΙ Ολόκληρη η ελευ

θερία της κατοίκησης εξαρτάται από το χρόνο που απο
μένει ακόμα στον κάτοικο. Το απροσμέτρητο, δηλαδή το
ακατανόητο σχήμα του περιοάλλοντος, αφήνει περιθώρια
χρόνου. Η απόσταση απέναντι στο στοιχείο στο οποίο
έχει παραδοθεί το εγόJ, δεν το απειλεί μέσα στη διαμονή
του, αλλά στο μέλλον. Για την ώρα το παρόν είναι η συ
νείδηση του κινδύνου, ο φόβος, το κατεξοχήν συναίσθη
μα. Η απροσδιοριστία του στοιχείου, το μέλλον του γίνε
ται συνείδηση, δυνατότητα χρησιμοποίησης του χρόνου.
Η εργασία δεν χαρακτηρίζει μιαν ελευθερία που αποκολ
λήθηκε από το ον, αλλά μια 60ύληση: ένα απειλούμενο

ον, το οποίο όμως έχει καιρό για να αποφύγει μιαν απει
οικονομία του είναι, η 60ύληση δη

όπου η οριστικότητα ενός συμ6άντος πα
Η δύναιιη της βούλησης δεν εκ
από το

ΚΑΙ

ΑΠΕΙΡΟ

209

Πλησιάζει το εμπόδιο όχι προσκρούοντας πάνω του, αλ
λά κρατώντας πάντα μιαν απόσταση, αντιλαμΌανόμενη
ένα διάστημα ανάμεσα σε αυτή και στο επικείμενο εμπό
διο. Βούλομαι, σημαίνει προ-λαμΌάνω τον κίνδυνο. Αν
τιλαμΌάνομαι το μέλλον, σημαίνει προ-λαμΌάνω. Εργά
ζομαι, σημαίνει καθυστερώ την έκπτωσή μου. Αλλά η ερ
γασία είναι εφικτή μόνο σε ένα ον που έχει την υφή του
σώματος, ον που συλλαμΌάνει όντας, δηλαδή ον που τελεί
εν περισυλλογή σπίτι του και βρίσκεται απλώς σε σχέση
με το μη-εγώ.

Αλλά -όπως θα δούμε παρακάτω- ο χρόνος που εκδη
λώνεται μέσα στην περισυλλογή της διαμονής προϋποθέ
τει τη σχέση με ένα ον που δεν προσφέρεται στην εργασία
-τη σχέση με τον Άλλον άνθρωπο, με το άπειρο, τη με
ταφυσική.

Αυτή η αμφισημία του σώματος δια της οποίας το εγώ
δεσμεύεται από το άλλο, αλλά έρχεται πάντα από ένα εν
τεύθεν -παράγεται μέσα στην εργασία. Η εργασία δεν εί
ναι η πρώτη αιτία σε μια διαρκή αλληλουχία αιτιών,
όπως την αντιλαμΌάνεται μια ήδη πεφωτισμένη σκέψη'
δεν είναι η αιτία που θα ενεργούσε τη στιγμή που η σκέ
ψη, οπισθο6ατώντας με αφετηρία το τέλος, θα κατέληγε
σε αυτή την αιτία που είναι η πιο κοντινή σε μας, γιατί
συμπίπτει μαζί μας. Οι διάφορες

συνδεδεμένες, σχηματίζουν ένα μηχανισμό που η μηχανή
του εκφράζει την ουσία του. Οι τροχοί της μηχανής συ
ναρμόζονται τέλεια μεταξύ τους και αποτελούν μια
αδιάλειπτη αλληλουχία. Για μια μηχανή μπορούμε εξίσου
να πούμε ότι το αποτέλεσμά της είναι η τελική αιτία της
πρώτης κίνησης και ότι είναι το αποτέλεσμα αυτής της
πρώτης κίνησης. Απεναντίας, η κίνηση του κορμιού που
αποδεσμεύει τη δράση της μηχανής, το χέρι που πηγαίνει
προς το σφυρί ή προς το καρφί, δεν είναι απλώς το κινούν
αυτού του σκοπού, που θα αποτελούσε το ου ένεκα αυτής
της πρώτης κίνησης. Γιατί στην κίνηση του χεριού, πρό
κειται πάντα, σε ένα 6αθμό, να αναζητήσουμε και να πα

γιδεύσουμε τον σκοπό με όλα τα συμπαρομαρτούντα που
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συνεπάγεται αυτό το διάδημα. Αυτή η απόσταση που
προκαλείται και διανύεται από το σώμα προς τη μηχανή
ή τον μηχανισμό που την κινεί, μπορεί να είναι λίγο-πολύ
μεγάλη' το περιθώριό της μπορεί να περιοριστεί κατά πο

λύ στη συνηθισμένη χειρονομία. Αλλά κι όταν ακόμα η
χειρονομία είναι συνηθισμένη απαιτείται δεξιότητα και
συνήθεια, για να καθοδηγεί την ικανότητα.
Με άλλα λόγια, η δράση του σώματος -που εκ των
υστέρων μπορεί να διατυπωθεί με όρους αιτιότητας- εκ

διπλώνεται τη στιγμή της πράξης υπό την επήρεια μιας
καθαυτό τελικής αιτίας, όπου τα ενδιάμεσα που θα επι
τρέψουν να καλύψουμε αυτή την απόσταση, για να αλλη
λοκινηθούν αυτομάτως, δεν έχουν ακόμα δρεθεί, όπου το
χέρι κινείται στην τύχη και πετυχαίνει το σκοπό του με
ένα αναπόφευκτο ποσοστό τύχης ή ατυχίας, πράγμα που
συνάγεται από το γεγονός ότι μπορεί να απστύχει.
ορισμού το χέρι είναι ψηλάφηση και λα6ή. Η ψηλάφηση
δεν είναι μια πράξη τεχνικά ατελή,b, αλλά προϋπόθεση
κάθε τεχνικής. Ο σκοπός δεν εκλαμβάνεται ως σκοπός
μέσα σε μιαν απενσαρκωμένη λαχτάρα της οποίας θα όρι
ζε τη μοίρα ως πάγια αιτία, ως μοίρα της αιτίας. Αν η
αιτιοκρατία του σκοπού δεν μεταστρέφεται σε αιτιοκρα
τία της αιτίας, είναι γιατί η αντίληψη περί του τέλους δεν
χωρίζεται από την πραγμάτωσή του' ο τελικός σκοπός
δεν έλκει, δεν είναι κατά έναν τρόπο αναπόδραστος, αλ
λά επιτυγχάνεται, και ως εκ τούτου προϋποθέτει το σώμα
ως χέρι. Μόνο ένα ον προικισμένο με όργανα μπορεί να
συλλά6ει μια τεχνική σκοπιμότητα, μια σχέση μεταξύ
σκοπού και εργαλείου. Ο σκοπός είναι ένα τέλος που το
χέρι αναζητεί με κίνδυνο να μην το επιτύχει. Ως δυνατό
τητα ενός χεριού, το σώμα -που όλη του η σωματικότητα
μπορεί να υποκατασταθεί από το χέρι- υπάρχει μέσα στη
δυνητικότητα αυτής της κίνησης που τείνει προς το εργα
λείο.

ΟΛΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΑΠΕΙΡΟ

211

ξη που ασκεί ένας σκοπός δεν ανάγεται πλήρως σε μια
διαρκή σειρά κλονισμών, σε μια διαρκή προ(!)θηση -εί

ναι, καθώς λένε, γιατί η ιδέα του τέλους κατευθύνει τη
διάζευξη αυτών των κλονισμών. Αλλά αυτή η ιδέα του
τέλους θα ήταν ένα επιφαινόμενο αν δεν εκδηλωνόταν
στον τρόπο που ο πρώτος κλονισμός έχει προκληθεί: ώθη
ση εν κενώ, στην τίJχη. Στην πραγματικότητα, η «παρά
σταση» του τέλους και η κίνηση του χεριού που τείνει
προς αυτή μέσα από μιαν ανεξιχνίαστη απόσταση, χωρίς
να έχουν φωτιστεί προηγουμένως -αποτελούν ένα και
μόνο συμδάν και ορίζουν ένα ον που, μέσα στον κόσμο
όπου ρίζωσε, φτάνει σε αυτόν τον κόσμο από ένα εντεύ
θεν αυτού του κόσμου- από μια διάσταση εσωτερικότη
τας, από ένα ον που κατοικεί στον κόσμο σα να είναι
σπίτι του. Η ψηλάφηση αποκαλύπτει αυτή τη θέση ενός
σώματος που ενσωματώνεται στο είναι και συνάμα δια
μένει στα διάκενά του, που καλείται πάντα να καλύψει
μιαν απόσταση στην τύχη, με αποκλειστικό έρεισμα τον
εαυτό του: τη θέση ενός χωρισμένου όντος.

6.

Η ελευθερία της παράστασης και η δωρεά
Είμαι χωρισμένος, σημαίνει διαμένω κάπου. Ο χωρι

σμός παράγεται θετικά μέσα στην εγκατάσταση. Το σώμα
δεν έρχεται σαν ενα συμδε6ηκός στην ψυχή. Παρείσδυση
μιας ψυχής στο χώρο; Αυτή η μεταφορά δεν μας δοηθά

διόλου. Το ζητούμενο θα ήταν να καταλά60υμε την πα
ρείσδυση της ψυχής μέσα στην έκταση του σώματος.
Εμφανιζόμενο στην παράσταση σαν ένα πράγμα ανάμεσα
στα πράγματα, το σώμα είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα
ον υπάρχει χωριστά, χωρίς να είναι χωρικό, ούτε ξένο
προς τη γεωμετρική ή φυσική έκταση. Είναι το καθεστ6)ς
του χωρισμού. Το κάπου της διαμονής παράγεται σαν ένα

συμβάν πρωταρχικό σε σχέση με το οποίο (και όχι αντι

Η ψηλάφηση -κατεξοχήν έργο του χεριού και έργο
σύμφωνο με το άπειρον (apeiron) του στοιχείου, καθιστά

στρόφως) πρέπει να κατανοηθεί το συμβάν της εκδίπλω

δυνατή την πρωταρχικότητα της τελικής αιτίας. Αν η έλ

Εντούτοις, η παραστασιακή σκέψη που τρέφεται και

σης της φυσικο-γεωμετρικής έκτασης,
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ζει από το ον που αναπαριστά παραπέμπει σε μια εξαιρε

λείται από την παράσταση -η παράσταση οφείλει να πα

τική δυνατότητα αυτής της χωρισμένης ύπαρξης. Όχι
πως σε μιαν υποτιθέμενη θεωρητική πρόθεση, Όάση του
εγώ, θα προσετίθεντο οουλήσεις, επιθυμίες και συναι

ραχθεί εκ των υστέρων. Η θεωρητική στάση, επειδή είναι
εκ των υστέρων, επειδή είναι ουσιώδης ανάμνηση, δεν
είναι ΌέΌαια δημιουργική, αλλά η κριτική της ουσία -η
εντεύθεν αναδρομή της- δε συγχέεται με καμιά δυνατότη

σθήματα, για να μετατρέψουν τη σκέψη σε ζωή. Η αυστη
ρά νοησιοκρατική θέση υποτάσσει τη ζωή στην παράστα
ση. Υποστηρίζουν ότι το Όούλεσθαι προαπαιτεί την πα

τα της απόλαυση ς και της εργασίας. Πιστοποιεί μια νέα

ενέργεια,

προσανατολισμένη

αναπόταμα,

ενάντια στο

ρεύμα και την οποία μόνο επιπόλαια αποδίδει η απάθεια

ράσταση του αντικειμένου, η επιθυμία προαπαιτεί την
παράσταση του επιθυμητού, η αίσθηση την παράσταση

της θεώρησης.

του αντικειμένου του αισθήματος και η δράση την παρά

Το γεγονός ότι η παράσταση καθορίζεται από τη ζωή

σταση του υπό πραγμάτωση σκοπού. Πώς όμως η τάση

και ότι αυτός ο καθορισμός μπορεί, εκ των υστέρων, να

και η μέριμνα μιας ζωής θα πηγάζουν από την απαθή πα

αντιστραφεί -δηλ. ότι ο ιδεαλισμός είναι ένας αιώνιος

ράσταση; Η αντίθετη θέση δεν παρουσιάζει λιγότερες δυ
σκολίες. Η παράσταση, ως οριακή περίπτωση μιας δέ
σμευσης με την πραγματικότητα, ως υποστάθμη μιας αν ε
σταλμένης και διστακτικής πράξης, η παράσταση ως απο
τυχία της δράσης, εξαντλεί τάχα την ουσία της θεωρίας;

πειρασμός- οφείλεται στο συμοάν του χωρισμού που σε
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να το ερμηνεύσουμε ως αφη
ρημένη τομή μέσα στο χώρο. Το γεγονός του εκ των υστέ
ρων δείχνει ΌέΌαια ότι η δυνατότητα της συγκροτούσας

παράστασης δεν αποδίδει στην αφηρημένη αιωνιότητα ή
στη στιγμή το προνόμιο της μέτρησης του κάθε πράγμα
τος αντίθετα δείχνει ότι η παραγωγή του χωρισμού συν
δέεται με το χρόνο και μάλιστα δείχνει ότι η άρθρωση του
χωρισμού μέσα στο χρόνο παράγεται αφ' εαυτής και όχι
μόνο δευτερευόντως, για μας.
Η δυνατότητα μιας συγκροτούσας παράστασης, η
οποία όμως να εδράζεται ήδη στην απόλαυση μιας πλή

Αν δεν είναι εφικτό να αντλήσουμε από μιαν απαθή
θεώρηση ενός αντικειμένου την αναγκαία σκοπιμότητα
της πράξης, άραγε είναι πιο εύκολο να αντλήσουμε από
τη δέσμευση, από την πράξη, από τη μέριμνα, την ελευθε
ρία της θεώρησης που αναγγέλλει η παράσταση;
,Αλλωστε το φιλοσοφικό νόημα της παράστασης δεν
εκπορεύεται από την απλή αντίθεση της παράστασης
προς την πράξη. Άραγε η απάθεια που αντιτίθεται στη
δέσμευση, χαρακτηρίζει επαρκώς την παράσταση; Η
ελευθερία με την οποία την συγκρίνουν, είναι τάχα απου
σία σχέσης, κατάληξη της ιστορίας όπου τίποτα δεν πα
ραμένει άλλο και εφεξής έχουμε μια εν κενώ κυριαρχία;

ρως συγκροτημένης πραγματικότητας, υποδηλώνει τον

ριζικό χαρακτήρα του ξεριζώματος εκείνου που ζει εν πε
ρισυλλογή σε ένα σπίτι, όπου το εγώ, παρότι ουθίζεται
μέσα στα στοιχεία, ίσταται απέναντι σε μια φύση. Τα
στοιχεία όπου και από τα οποία ζω, είναι επίσης αυτά
στα οποία αντιτίθεμαι. Το γεγονός ότι περιχαράκωσα ένα

Η παράσταση έχεις τις προϋποθέσεις της. Η υπερΌατο
λογική της αξίωση διαψεύδεται σταθερά από τη ζωή που
εξ υπαρχής είναι ριζωμένη στο ον το οποίο η παράσταση
φιλοδοξεί να συγκροτήσει. Αλλά η παράσταση φιλοδοξεί
εκ των υστέρων να υποκατασταθεί σε αυτή τη ζωή στο
πραγματικό, για να συγκροτήσει αυτό τούτο το πραγμα
τικό. Μέσω του χωρισμού, πρέπει να μπορούμε να εξη
γήσουμε αυτόν τον συγκροτούντα καθορισμό, που επιτε

τμήμα αυτού του κόσμου και το περιέκλεισα, ότι προσπε

λάζω τα στοιχεία που απολαμΌάνω από τη θύρα και από
το παράθυρο, πραγματώνει την αν-εδαφικότητα και την
κυριαρχία της σκέψης, πρότερης από τον κόσμο του
οποίου είναι ύστερη. Πρότερος υστεροχρόνως ο χωρι
σμός δε γίνεται έτσι «γνωστός», έτσι παράγεται. Για την
ακρίΌεια η ανάμνηση είναι η εκπλήρωση αυτής της οντο

Ι
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λογικής δομής. Παλιρροιακό κύμα που επιστρεφει σα

συλλογή που με αποσπά από την κατάδυση, δεν είναι

ρώνοντας την αμμουδιά εντε{,θεν του σημείου από το

ένας απλός απόηχος της κατοχής. Δεν μπορούμε να τη
δούμε ως απάντηση της παρουσίας κοντά στα πράγματα,
λες και η κατοχή των πραγμάτων, ως παρουσία κοντά
τους, περιείχε διαλεκτικά την υποχώρηση απέναντί της.
Αυτή η υποχώρηση συνεπάγεται ένα νέο συμΟάν. Πρέπει
να σχετιζόμουν με κάτι με το οποίο δεν ζω. Αυτό το συμ
6άν είναι η σχέση με τον' Αλλον άνθρωπο που με υποδέ
χεται στο Σπίτι του, η διακριτική παρουσία της Θηλύτη
τας. Αλλά για να μπορέσω να απελευθερωθώ από την κα
τοχή που εγκαθιδρύει η υποδοχή του Σπιτιού, για να
μπορέσω να δω τα ίδια τα πράγματα, δηλ. να τα παρα
στήσω, αν αρνηθώ την απόλαυση και την κατοχή, πρέπει
να ξέρω να δώσω αυτό που κατέχω. Μόνο έτσι θα μπο
ρούσα να τοποθετηθ(δ απολύτως υπεράνω της δέσμευσής
μου από το μη-εγώ. Αλλά γι' αυτό πρέπει να συναντήσω
το αδιάκριτο πρόσωπο του 'Αλλου ανθρώπου που με
αμφισ6ητεΙ Ο 'Αλλος άνθρωπος -απολύτως άλλος- πα
ραλύει την κατοχή την οποία αμφισ6ητεί με την επιφά
νειά του μέσα στο πρόσωπο. Μπορεί να αμφισοητήσει την
κατοχή μου επειδή με πλησιάζει, όχι έξωθεν, αλλά άνω

οποίο ξεκίνησε, σπασμός του χρόνου που καθορίζει την
αναμνηστικότητα. Μόνο έτσι ολέπω χωρίς να με βλέπουν,
όπως ο Γύγης, δεν με πλημμυρίζει η φύση, δε ουθίζομαι
σε έναν περίγυρο ή σε μια ατμόσφαιρα. Μόνο ί,σι η
αμφίσημη ουσία του σπιτιού ανοίγει διάκενα στην αλλη
λουχία της γης. Οι χαϊντεγγεριανές αναλύσεις του κόσμου
μας συνήθισαν να σκεπτόμαστε ότι το «προηγούμενο-του
εαυτού-του» που χαρακτηρίζει το Dasein, ότι η εν κατα
στάσει μέριμνα, καθορί,ζουν εντέλει κάθε ανθρώπινη κί
νηση. Μέσα στο Sein und Zeit, το σπίτι δεν εμφανίζεται
ξέχωρα από το σύστημα των εργαλείων. Αλλά το «προη
γούμενο-του-εαυτού-του», που χαρακτηρίζει τη μέριμνα
τάχα να επιτελεστεί χωρίς μιαν αποδέσιιευση από
την κατάσταση, χωρίς
δαφικότητα -χωρίς
σμένο στην κατάστασή του. Το χέρι που '\JIΤιΛαwει
ζει ένα κενό στην τύχη.
'Αραγε από πού μου έρχεται αυτή η υπεροατολογική

ενέργεια, αυτή η παράταση που είναι ο ίδιος ο χρόνος,
αυτό το μέλλον όπου η μνήμη θα πιαστεί από ένα παρελ
θόν πρότερο του παρελθόντος, από το «οαθύτατο άλλοτε

που ποτέ δεν είναι αρκετά οαθύ» -ενέργεια που προϋπο
θέτει ήδη την περισυλλογή σε ένα σπίτι;
Ορίσαμε την παράσταση ως καθορισμό του' Αλλου από
το Ίδιο, χωρίς το Ίδιο να καθορίζεται από το 'Αλλο. Αυ
ο καθορισμός απέκλειε την παράσταση των αμοι
6αίων σχέσεων των οποίων οι απολήξεις συναντώνται και

θεν. Το Ίδιο δεν θα μπορούσε να επικρατήσει σε 6άρος
αυτού του'Αλλου εκτός αν το εξοντώσει. Αλλά το αξεπέ
ραστο άπειρο αυτής της άρνησης του φόνου αγγέλλεται
για την ακρί6εια με αυτή τη διάσταση του ύψους, στην
οποία μου έρχεται ο 'Αλλος άνθρωπος συγκεκριμένα μέ
σα στην ηθική αδυνατότητα διάπραξης του φόνου. Δε

ξιώνομαι τον άλλον άνθρωπο που παρουσιάζεται σπίτι
μου ανοίγοντάς του το σπίτι μου.

όπου Oυtιιι,.oιιαι.

Την αμφισοήτηση του εγώ μου, που είναι επάλληλη με
την εκδήλωση του 'Αλλου ανθρώπου μέσα στο πρόσωπο
-την αποκαλούμε γλώσσα. Το ύψος απ' όπου κατε6αίνει

χώρο όπου

η γλώσσα το υποδηλώνουμε με τη λέξη διδασκαλία. Η

να πλησιάσω απλώς αυτά τα στοιχεία, να κατέχω
ματα. Βέοάια δεν μπορώ να ζω εν περισυλλογή μέσα
ζωή μου που είναι ζωή με ... Μόνο που η αρνητική
αυτού του διαμένειν που καθορίζει την κατοχή, η περι

σωκρατική μαιευτική υπερτερούσε απέναντι σε μια παι

Παρασταίνω αυτό με το οποίο

δαγωγική που εισήγαγε ιδέες σε ένα πνεύμα 6ιάζοντας ή
θέλγοντας (πράγμα ταυτόσημο) αυτό το πνεύμα. Δεν
αποκλείει τη διάνοιξη της διάστασης του απείρου σι;ου εί
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ναι ύψος στο πρόσωπο του Δασκάλου. Αυτή η φωνή που

έρχεται από την άλλη όχθη διδάσκει την υπέρΟαση. Η δι
δασκαλία σημαίνει την απειρία της εξωτερικότητας. Και
η απειρία της εξωτερικότητας δεν παράγεται αρχικά, για
να διδάξει στη συνέχεια -η διδασκαλία είναι η ίδια η πα
ραγωγή της. Η πρώτη διδασκαλία διδάσκει αυτό το ύψος
που ισοδυναμεί με την εξωτερικότητάς της, την ηθική. Με
αυτο το πάρε-δώσε με το άπειρο της εξωτερικότητας ή
του ύψους, η αφέλεια της άμεσης ορμής, η αφέλεια του
όντος που ασκείται σαν μια ενεργός δύναμη, ντρέπεται
για τον εαυτό της. Αποκαλύπτει τον εαυτό της ως οία,
αλλά έτσι τοποθετείται σε μια νέα διάσταση. Το πάρε
δώσε με την ετερότητα του απείρου, δεν πληγώνει σαν
γνώμη. Δεν περιορίζει ένα πνεύμα με τρόπο απαράδεχτο
για ένα φιλόσοφο. Ο περιορισμός συμοαίνει πάντα μέσα
σε μιαν ολότητα, ενώ η σχέση με τον Άλλον άνθρωπο
τσακίζει την οροφή της ολότητας. Είναι οαθύτατα ειρηνι
κή. Ο 'Αλλος δεν αντιτίθεται σε μένα σαν μια άλλη ελευ

θερία, αλλά παραπλήσια με τη δική μου, και ως εκ τού
του, εχθρική προς τη δική μου. Ο 'Αλλος άνθρωπος δεν
είναι μια άλλη ελευθερία τόσο αυθαίρετη όσο η δική μου,
χωρίς την οποία θα υπερπηδούσε παρευθύς το άπειρο
που με χωρίζει από αυτόν για να υπαχθεί στην ίδια έν
νοια. Η ετερότητά του εκδηλώνεται με μια αυτοκυριαρ

χία που δεν κατακτά, αλλά διδάσκει. Η διδασκαλία δεν
είναι το είδος ενός γένους που αποκαλείται κυριαρχία,
μια ηγεμονία που τελείται μέσα στην ολότητα, αλλά η πα
ρουσία του απείρου που διασπά τον κλειστό κύκλο της
ολότητας.

Απέναντι στον κόσμο που την τροφοδοτεί, η παράστα
ση αντλεί την ελευθερία της από την ουσιωδώς ηθική
σχέση - με τον' Αλλον άνθρωπο. Η ηθική δεν επιπροστί
θεται στις απασχολήσεις του εγώ, για να τις οάλει σε τάξη
ή να τις κρίνει -θέτει υπό συζήτηση και εξ αποστάσεως
από το εγώ, το ίδιο το εγώ. Η παράσταση ξεκίνησε όχι

από την παρουσία ενός πράγματος που προσφέρεται στη
οία μου, αλλά διαφεύγει εμπειρικά από τις δυνάμεις μου,

ΟΛΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΑΠΕΙΡΟ

217

αλλά μέσα στη δυνατότητά μου να αμφισοητήσω αυτή τη
οία, μέσα στη δυνατότητα που παράγεται από το πάρε
δώσε με το άπειρο ή με την κοινωνία.
Η θετική εκδίπλωση αυτής της ειρηνικής σχέσης με τον
'Αλλον άνθρωπο που δεν έχει σύνορο η αρνητικότητα πα
ράγεται μέσα στη γλώσσα. Η γλώσσα δεν ανήκει στις

σχέσεις που μπορεί να διαφανούν μέσα στις δομές της τυ
πικής λογικής: είναι επαφή μέσα από μια απόσταση, συ
σχετισμός με εκείνο που δεν αγγίζεται μέσω του κενού.
Τοποθετείται μέσα στη διάσταση της απόλυτης επιθυμίας
με την οποία το Ίδιο συσχετίζεται με κάτι άλλο το οποίο
δεν είναι κάτι που απλώς είχε απωλέσει το Ίδιο. Η επαφή
ή η θέαση δεν επιοάλλονται ως αρχετυπικά νεύματα της
ευθύτητας. Αρχικά ή τελικά ο 'Αλλος άνθρωπος δεν είναι
αυτό που συλλαμοάνουμε ή αυτό που θεματοποιούμε.
Αλλά η αλήθεια δε ορίσκεται ούτε στο οράν ούτε στο συλ
λαμοάνειν -που είναι τρόποι της απόλαυσης, της αισθη
τικότητας και της κατοχής. Βρίσκεται στην υπέροαση
όπου η απόλυτη εξωτερικότητα παρουσιάζεται εκφραζό
μενη, σε μια κίνηση που ανα-λαμοάνει και αποκωδικο
ποιεί, ανά πάσα στιγμή, τα σημεία που εκπέμπει.
Αλλά η υπέροαση του προσώπου δεν τελείται έξω από
τον κόσμο, λες και η οικονομία δια της οποίας παράγεται
ο χωρισμός παρέμενε υποκάτω ενός είδος μακαριοποιού
σας θεώρησης του Άλλου ανθρώπου. (Η τελευταία θα
μεταστρεφόταν σε ειδωλολατρεία που υποτρέφεται μέσα
σε κάθε θεώρηση). Η «θέαση» του προσώπου ως προσώ
που, είναι ένας ορισμένος τρόπος παραμονής σε ένα σπίτι
ή, για να το πούμε απλούστερα, μια ορισμένη μορφή οι
κονομικής ζωής. Καμιά ανθρώπινη ή διανθρώπινη σχέση
δεν θα μπορούσε να τελεστεί έξω από την οικονομία, κα
νένα πρόσωπο δεν θα μπορούσε να πλησιαστεί με άδεια
χέρια και κλειστό σπίτι: η περισυλλογή μέσα σε ένα σπίτι

που είναι ανοιχτό στον 'Αλλον άνθρωπο -φΙλΟξενία-ι

θρώπινης περισυλλογής και του χωρισμού, συμπίπτει με t,t:.
αποτελεί το συγκεκριμένο και αρχικό γεγονός της αν-

την Επιθυμία του απολύτως υ~~~_.:Λ~λ~..:ι!. αν-
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θρώπου. Το επιλεγμένο σπίτι είναι ο αντίποδας της ρί
ζας. Υποδεικνύει μιαν αποδέσμευση, μια πλάνη που το
κατέστησε δυνατό, η οποία δεν υστερεί απέναντι στην
κατάσταση, αλλά είναι μια περίσσεια της σχέσης με τον

ενώ τα ίδια τα γεγονότα που
κατεύθυνση, θα παρέμεναν
νουν οντολογικά τίποτα το
ακολουθούμε εδώ αναζητεί

'Αλλον άνθρωπο ή με τη μεταφυσική.

καταστάσεων αλλά στις λεγόμενες εμπειρικές αναπτύξεις
όπου η καθορίζουσα δυνατότητα εκπληρώνεται -δηλ.
στη συγκεκριμενοποίηση- επιτρέπει ένα οντολογικό ρόλο
ο οποίος προσδιορίζει το νόημα της θεμελιώδους δυνα

Αλλά το χωρισμένο ον μπορεί να κλειστεί στον εγωισμό
του, δηλαδή στην εκπλήρωση της μόνωσής του. Και αυτή
η δυνατότητα να ξεχάσουμε την υπερ6ατικότητα του'Αλ
λου ανθρώπου -να εκδιώξουμε ατιμώρητα από το σπίτι
μας κάθε φιλοξενία (δηλαδή κάθε γλώσσα), να εκδιώξου
με την υπερ6ασιακή σχέση που μόνο αυτή επέτρεψε στο
Εγώ να κλειστεί στον εαυτό του- πιστοποιεί την απόλυτη
αλήθεια, τη ριζικοποίηση του χωρισμού. Ο χωρισμός δεν
είναι μόνο, διαλεκτικώ τω τρόπω, σύστοιχος με την υπέρ
6αση ως το αντίθετό της. Επιτελείται ως θετικό συμ6άν.
Η σχέση με το άπειρο παραμένει μια άλλη δυνατότητα
του όντος που
εν περισυλλογή στη διαμονή του. Η δυ
νατότητα του σπιτιού να ανοιχτεί στον Άλλον άνθρωπο,
είναι τόσο δασική για την ουσία του σπιτιού, όσο οι κλει
στές θύρες και τα κλειστά παράθυρα. Ο χωρισμός δεν θα
ήταν ριζικός αν η δυνατότητα να κλειστείς σπίτι σου δεν
μπορούσε να συμ6εί χωρίς εσωτερική αντίφαση ως συμ
οάν καθ' εαυτό, (αν έπρεπε απλώς να είναι ένα εμπειρι
κό, ψυχολογικό γεγονός, μια ψευδαίσθηση), όπως συμ
οαίνει με την αθεία. Το δακτυλίδι του Γύγη συμΌολίζει
τον χωρισμό. Ο Γύγης παίζει σε δύο ταμπλώ κινούμενος
ανάμεσα σε μια παρουσία στους άλλους και μιαν απου
μιλώντας στους «άλλου;», και αποτάσσοντας την
ο Γύγης είναι η συνθήκη του ανθρώπου, η δυνα
της αδικίας και του ριζικού εγωισμού, η δυνατό
τητα να δεχτεί κανείς τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά

ακολουθούν αυτή ή την άλλη
εμπειρικά, χωρίς να αρθρώ
καινούργιο. Η μέθοδος που
τη συνθήκη των εμπειρικάιν

τότητας, που είναι αθέατο νόημα μέσα σε αυτή τη συνθή
κη.

Η σχέση με τον άλλον άνθρωπο δεν παράγεται εΚΤός!

ν\ ~j)'

κόσμου, αλλά θέτει υπό συζήτηση τον κατεχόμενο κόσμο. "'~f ι
Η σχέση με τον άλλον άνθρωπο, η υπέρ6αση, συνίσταται
στο να του λες τον κόσμο. Αλλά η γλιίισσα επιτελεί την
αρχική κοινοκτησία -η οποία αναφέρεται στην κατοχή
και προϋποθέτει την οικονομία. Η καθολικότητα που
προσλαμΌάνει ένα πράγμα από τη λέξη που το αποσπά
από το

hic et nunc χάνει το
προοπτική όπου τοποθετείται η
ανατρέχει αφ' εαυτού στην
συλληφθεί και η γλώσσα που το υΠOόηλC.σνει στον
είναι μια πρωταρχική αποστέρηση, μια πρώτη δωρεά. Η \
γενικότητα της λέξης Eκαθιδρύει.~<! ..~ι).~yό )~όσμo. ΤΟ Ι
ηθικό συμοάν που τοποθετείται στη Όάση της γενίκευσης,

είναι η οαθειά πρόθεση της γλώσσας. Η σχέση με τον άλ
λον άνθρωπο δεν υποκινεί μόνο, δεν προκαλεί μόνο τη
γενίκευση, δεν της προσφέρει μόνο το πρόσχημα και την
ευκαιρία (πράγμα που κανείς δεν αμφισβητεί), αλλά εί
ναι η ίδια η γενίκευση. Η γενίκευση είναι μια καθολίκευ
ση -μόνο που η καθολίκευση δεν είναι η εισαγωγή ενός
πράγματος σε μια ηο man's land του ιδεώδους,

να τους παρα6εί.

Όλες οι αναπτύξεις αυτής της πραγματείας δοκιμά
ζουν να απαλλαγούν από μια αντίληψη που γυρεύει να

η προσφορά του

συναρθρώσει τα γεγονότα της ύπαρξης που'σημασιοδο
τούνται από αντιτιθέμενα σημεία μέσα σε μια αμφίσημη
συνθήκη, που μόνο αυτή θα είχε οντολογική εγκυρότητα,

πρωταρχική

ση δεν είναι μια

σαν στείρα παραίτηση, αλλά
στον άλλον άνθρωπο. Η υπέρ6α
του ' Αλλου ανθοώπου -αλλά μια

Η γλώσσα δεν εξωτερικεύει μια παράσταση που
:τ:άρχει μέσα μου -καθιστά κοινόκτητο ένα κόσμο που

ΙΙ
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.,..
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χρι τότε ήταν δικός μου. Η γλώσσα πραγματώνει την εί
σοδο των ποανιιάτων μέσα σε έναν νέο αιθέρα όπου παίρ

δε σημαίνει παραμένω αλληλέγυος σε μιαν ολότητα, ση
μαίνει θετικά ότι είμαι κάπου, σε ένα σπίτι, είμαι οικονο

είναι η
πράξη,

μικά. Το «κάπου» και το σπίτι επεξηγούν τον εγωισμό,
τον πρωταρχικό οντολογικό τρόπο όπου παράγεται ο χω
ρισμός. Ο εγωισμός είναι ένα οντολογικό συμοάν, ένα έμ
πρακτο ξέσχισμα και όχι ένα όνειρο που τρέχει στην

__ , '. _

έστω κι αν η λαλιά περιλαμοάνει την προσπι'ιθεια της
γασίας, αν, ως ενσαρκωμένη σκέψη, μας εισάγει στον
σμο, στους κινδύνους και στις συμπτώσεις κάθε

επιφάνεια του είναι και το οποίο θα μπορούσαμε να αμε

Ανά πάσα στιγμή
αυτή την εργασία με τη γεν
ναιοδωρία της προσφοράς που κάνει παρευθύς με αυτή

λήσουμε σα να 'τανε σκιά. Το ξέσχισμα μιας ολότητας

την εργασία. Οι αναλύσεις της γλώσσας που τείνουν να
την παρουσιάσουν σαν μια λελογισμένη πράξη ανάμεσα
στις άλλες παραγνωρίζουν αυτή την προσφορά του κό
σμου, αυτή την προσφορά περιεχομένων που αντιστοιχεί
πρόσωπο του άλλου ανθρώπου ή που το ερωτά και

δεν είναι απατηλή, ούτε υποτάσσεται σε κάτι που να
ανήκει στην ολότητα την οποία κουρελιάζει. Ο εγωισμός
είναι ζωή: ζωή με .. ή απόλαυση. Η απόλαυση που παρα
δίδεται στα στοιχεία που την τέρπουν αλλά την παραπλα
νούν στο «πουθενά» και την απειλούν -αποσύρεται σε

την προοπτική

Η «θέαση» του προσώπου δε χωρίζεται από αυτη την
προσφορά που είναι η γλιίJσσα. Βλέπω το πρόσωπο, ση

μαίνει μιλώ για τον κόσμο. Η υπέρ6αση δεν είναι μια
οπτική, αλλά το πρώτο ηθικό νεύμα.

Ε. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
Η ΕΚΦΡΑΣΗ

μπορεί να συμ6εί μόνο με τη φρικίαση του εγωισμού, που

μια διαμοτη. Τόσες αντίθετες κινήσεις -καταδύθιση στα
στοιχεία, που διανοίγει η εσωτερικότητα, παραμονή- ευ
τυχής και επίμοχθη -πάνω στη γη, ο χρόνος και η συνεί
δηση που χαλαρώνουν το σφιγκτήρα του είναι και εξα
σφαλίζουν τον έλεγχο του κόσμου- συνενώνονται στο σω
ματικό είναι του ανθρώπου -γύμνια και ένδεια εκτεθει
μένη στην ανώνυμη εξωτερικότητα της ζέστης και του
ψύχους, αλλά και περισυλλογή στην εσωτερικότητα του
σπιτιού- και ως εκ τούτου, εργασία και κατοχή. Η κατο
χή καταγίνεται να αναγάγει στο Ίδιο ό,τι αρχικά προ
σφέρεται ως άλλο. Η οικονομική ύπαρξη (όπως η ζωική
ύπαρξη) -παρά την άπειρη έκταση των αναγκών που κα
θιστά δυνατή- παραμένει στο Ίδιο. Η κίνησή της είναι
κεντρομόλος.

1.

Ο χωρισμός είναι μια οικονομία

Βεοαι<ίJνοντας τον χωρισμό δεν μετατ{χσσουμε σε αφη
ρημένη διατύπωση την εμπειρική εικόνα του χωρικού με
σοδιαστήματος που ενώνει τα άκρα του μέσω του χώρου
που τα Υωρίζει. Ο χωρισμός πρέπει να σκιαγραφηθεί έξω
την τυποκρατία, σαν συμοάν που δεν ισοδυνα
και παραχθεί, με το αντίθετό του. Χωρίζομαι

Αλλά το έργο δεν εκδηλώνει άραγε αυΤή την εσωτερι
κότητα; Δεν κατορθώνει να διατηρήσει το κέλυφος του
χωρισμού; Οι πράξεις, τα νεύματα, οι τρόποι, τα χρησι
μοποιούμενα και κατασκευαζόμενα αντικείμενα, δεν
προδίδουν τον κατασκευαστή τους; Βέδαια, αλλά αυτό
συμβαίνει μόνο αν έχουν επενδυθεί τη σημασία της γλώσ
σας που καθιδρύεται πέραν των έργων. Το εγώ δεν φτά
νει στην εξωτερικότητα μόνο με τα έργα' αποσύρεται από
αυτά ή απολιθώνεται πάνω τους λες και δεν καλούσε τον
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στηριότητά του αναζητούσε την άνεση, τη μυχιότητα και
τον ύπνο. Οι νοηματικές γραμμές που σύρει η δραστη
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λάοαινε υπόψη της την εξωτερικότητα, δεν πρόσεχε.
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ση, το Ίδιο μου μέσα στην πολλότητα. Ο 'Αλλος άνθρω
πος σημαίνεται αλλά δεν παρουσιάζεται. Τα έργα τον
συμΟολίζουν. Ο συμοολισμός της ζωής και της εργασίας,
συμοολίζει -με την αλλόκοτη έννοια που ο Φρόυδ ανα
κάλυψε σε όλες τις συνειδητές εκδηλώσεις μας και στα
όνειρά μας και η οποία είναι η ουσία κάθε σημείου -τον
πρωταρχικό της ορισμό: αποκαλύπτει κρύβοντας. Υπ'
αυτή την έννοια τα σημεία συγκροτούν και προστατεύουν
την μυχιότητά μου. Εκφράζομαι με τη ζωή μου, με τα έρ
γα μου, σημαίνει για την ακρίβεια αρνούμαι να εκφρα
στώ. Η εργασία παραμένει οικονομική. Έρχεται από το
σπίτι κι εκεί ξαναγυρίζει, πορεία του Οδυσσέα όπου η
περιπέτεια μέσα στον κόσμο είναι το συμβεοηκός μιας
επιστροφής. Βέβαια, κατ' απόλυτο τρόπο η ερμηνεία του
συμ6όλου μ.."τορεί να οδηγήσει μέχρι μιαν προεικασμένη
πρόθεση, αλλά διεισδύουμε σε αυτόν τον εσωτερικό κό
σμο σαν διαρήκτες και χωρίς να εξορκίσουμε την απου
σία. Απουσία στην οποία μόνο η λαλιά μπορεί να θέσει
τέρμα, απαλλαγμένη όμως από την πυκνότητά της ως

που δεν τα θέλησα -το έργο αναδεικνύεται μέσα από τα
απορίμματα της εργασίας. Ο εργάτης δεν κρατά στα χέ
ρια του όλα τα νήματα της πράξης του. Εξωτερικεύεται
με πράξεις που ήδη κατά μια έννοια είναι ελειμματικές.
Αν τα έργα του απελευθερώνουν σημεία, πρέπει να απο
κωδικοποιηθούν χωρίς τη οοήθειά του. Αν λάοει μέρος
σε αυτή την αποκωδικοποίηση, μιλάει. Επίσης το προϊόν
της εργασίας δεν είναι αναπαλλοτρίωτη κτήση και μπορεί
να το σφετεριστεί ο άλλος άνθρωπος. Τα έργα έχουν μια
μοίρα ανεξάρτητη από το εγώ, ενσωματιονονται σε ένα
σύνολο έργων: μπορούν να ανταλλαγούν, δηλαδή παρα
μένουν μέσα στην ανωνυμία του χρήματος. Η ενσωμάτω
ση σε έΎαν οικονομικό κόσμο, δεν δεσμεύει την εσωτερι
κότητα από την οποία προέρχονται τα έργα. Αυτή η εσω
τερική ζωή δεν πεθαίνει σαν φωτιά που τη σΟήνουμε
γρήγορα, αλλά και δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της στην
ύπαρξη που της αποδίδουμε στην οικονομία. Αυτό διαπι
στώνεται στην επίγνωση που έχει το άτομο για την τυραν
νία του Κράτους. Του αφυπνίζει μιαν ελευθερία την
οποία παρευθύς βιάζει. Το Κράτος που πραγματώνει την
ουσία του μέσω των έργων, ολισθαίνει προς την τυραννία
και πιστοποιεί έτσι την απουσία μου από τα έργα που μου
επιστρέφουν ξένα μέσα από τις οικονομικές αναγκαιότη
τες. Με αφετηρία το έργο, έχω απλώς εκτεθεί και ήδη πα
ρεξηγηθεί, έχω μάλλον προδοθεί παρά εκφραστεί.
Αλλά δεν διατρυπώ το κέλυφος του χωρισμού πλησιά
ζοντας τον άλλον άνθρωπο μέσα από τα έργα του που εί
ναι όπως τα δικά μου, παραδομένα στην ανώνυμη κονί

Τα πράγματα εκδηλώνονται σα να απαντούν σε μιαν
-ερώτηση μέσα στην οποία έχουν ένα νόημα, την ερώτηση
quid; Η ερώτηση αναζητεί ένα ουσιαστικό και ένα επίθε
το - αξεχώριστα. Σε αυτή την αναζήτηση αντιστοιχεί ένα
περιεχόμενο, είτε αισθητό, είτε νοητικό, μια «κατανόη
ση» της έννοιας. Ο δημιουργός του έργου, ιδωμένος με
αφετηρία το έργο, θα παρουσιαστεί ως περιεχόμενο. Αυ
τό το περιεχόμενο δε θα μπορούσε να αποσπαστεί από τα
πλαίσια αναφοράς, από το σύστημα όπου ενσωματώνον
ται τα έργα, και αποκρίνεται στο ερώτημα με τη θέση που
κατέχει μέσα στο σύστημα. Όταν ρωτάμε τι είναι σα να
ρωτάμε ως τι: δεν εκλαμοάνουμε την εκδήλωση ως κάτι

στρα της οικονομικής ζωής όπου παραμένω εγωιστής και
χωρισμένος, ταυτοποιώντας, με την εργασία και την κτή

Αλλά η ερώτηση που ερωτά για την ουσία, το τι ήν εί

γλωσσικού προϊόντος.

2.

Έργο και έκφραση

ανεξάρτητο.

EMMANUEL LEVINAS

224

ναι (qujddite) απευθύνεται σε κάποιον. Εδώ και πολύ
καιρό, εκείνος που πρι,-τει να απαντήσει, έχει ήδη παρου
σιαστεί απαντώντας έτσι σε μιαν ερώτηση πρότερη από
κάθε ερώτημα περί των ουσιών. Στην πραγματικότητα, το
«ΤΙ εστί» δεν είναι ερώτηση και δεν ικανοποιείται με κά
ποια γνώση. Εκείνος που δέχεται την ερώτηση, έχει ήδη
παρουσιαστεί χωρίς να είναι περιεχόμενο. Έχει παρου
σιαστεί ως πρόσωπο. Το πρόσωπο δεν είναι ένας τρόπος
του τι ην είναι, μια απάντηση στην ερώτηση, αλλά το σύ
στοιχο εκείνου που προηγείται από κ{Χθε ερώτηση. Με τη
σειρά του, το πρότερον κάθε ερώτησης δεν είναι ερώτη
ση, ούτε μια γνώση

a Ρrίοή,

αλλά επιθυμία. Το ποιόςπου

συστοιχεί στην Επιθυμία, το παιός στο οποίο τίθεται η
εοώτηση, στη μεταφυσική είναι μια «έννοια» τόσο θεμε

και καθολική όσο το τι ην είναι, το είναι, το ον και
οι κατηγορίες.
8έ6αια το

τις περισσότερες φορές είναι ένα τι.
Ρωτάμε «ποιός είναι ο Κύριος χ» και απαντούν: «Είναι
πρόεδρος του Συμαουλίου Επικρατείας» ή «Είναι ο Κύ
ριος Τάδε». Μια απάντηση προσφέρεται ως ουσία,
αναφέρεται σε ένα σύστημα σχέσεων. Στην ερώτηση
ποιός; αποκρίνεται η αχαρακτήριστη παρουσία ενός όν
τος που παρουσιάζεται χωρίς να αναφέρεται σε τίποτα
και, μολαταύτα, διακρίνεται από κάθε άλλο ον. Η ερώ
ποιός; αφορά ένα πρόσωπο. Η έννοια του προσώ
που aιαφέρει από κάθε παραστημένο περιεχόμενο. Αν η
ερώτηση ποιός δεν ερωτά με την ίδια έννοια που ερωτά
η ερώτησrrτι αυτό συμααίνει επειδή εδώ συμπίπτει ο ερω
τώμενος με το ζητούμενο. Σκοπεύω ένα πρόσωπο σημαί
νει θέτω την ερώτηση ποιός στο πρόσωπο που είναι η
απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο απαντών και το απαν
τώμενο συμπίπτουν. Το πρόσωπο, κατεξοχήν έκφραση,
διατυπώνει την πρώτη κουαέντα: η σημασία αναδεικνύε
ται στην κόψη του σημείου της, ως μάτια που σας κοιτά
ζουν.

Το ποιόςτης δραστηριότητας δεν εκφράζεται μέσα στη

δραστηριότητα, δεν είναι παρόν, δεν παρίσταται στην εκ
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δήλωσή του, αλλά σημαίνεται απλώς με ένα σημείο μέσα
σε ένα σύστημα σημείων, δηλαδή σαν ένα ον που εκδη
λώνεται επακρι6ώς ως απόν από την εκδήλωσή του: μια
εν απουσία του όντος -ένα φαινόμενο. Όταν

έναν άνθρωπο ξεκινώντας από τα έργα
του, τότε τον καταλαμ6άνουμε επ' αυτοφώρω μ,άλλον πα
ρά τον κατανοούμε. Η ζωή του και η
λύπτουν. Ως σύμ60λα, επικαλΟ{Jνται την ερμηνεία. Η
φαινομενικότητα για την οποία πρόκειται δεν υποδει

κνύει απλ'ώς μια σχετικότητα της γνώσης αλλά έναν τρό
πο ύπαρξης όπου τίποτα δεν είναι έσχατο, όπου όλα είναι
σημεία, παρουσία που απουσιάζει από την παρουσία της
και, υπ' αυτή την έννοια, όνειρο. Μαζί με την εξωτερικό
τητα που δεν είναι εκείνη των πραγμάτων -εξαφανίζεται

ο συμ60λισμός και άρχεται η τάξη του 6ντος και ανατέλ
λει μια μέρα από το 6άθος της οποίας καμιά κανούργια
δεν πρ6κειται να ανατείλει. Αυτό που λείπει από
την εσωτερική ύ'παρξη, δεν είναι ένα υπερθετικό ον που
να προεκτείνει και να απλοποιεί τις

τερικότητας και του συμοολισμού της, αλλα μια

όπου όλοι οι συμοολισμοί αποκωδικοποιούνται απ6 τα
όντα που παρουσιάζονται απολίηως -που εκφράζονται.
Το Ίδιο δεν είναι το Απόλυτο, η πραγματικότητά του
που εκφράζεται μέσα στο έργο του απουσιάζει από το έρ
γο του' η πραγματικότητά του δε 6ρίσκεται ολόκληρη
στην οικονομική του ύπαρξη.

Μόνο πλησιάζοντας στον 'Αλλον άνθρωπο παρίσταμαι
στον εαυτό μου. Όχι πως η ύπαρξή μου συγκροτείται μέ
σα στη σκέψη των άλλων. Μια ύπαρξη που θεωρείται αν
τικειμενική, έτσι όπως αντανακλάται μέσα στη σκέψη των

άλλων, και δια της οποίας λογαριάζομαι ως τμήμα της
καθολικότητας του Κράτους, της ιστορίας, της ολότητας,

δεν με εκφράζει, παρά για την ακρί6εια με αποκρύπτει.

Το πρόσωπο που δεξιώνομαι με κάνει να περάσω απ6 το
φαινόμενο στο είναι διαφορετικά: μέσα στην ομιλία εκτί

θεμαι στην ερωτηματσθεσία του 'Αλλου ανθρώπου και
αυτός ο επείγων χαρακτήρας της απάντησης -η αιχμή του
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παρόντος- με γεννά για την ευθύνη' ως υ,πεύθυνος οδη

γούμαι στην τελική μου πραγματικότητα. Αυτή η άκρα
προσοχή δεν ενεργοποιεί το εν δυνάμει, γιατί είναι αδια
νόητη χωρίς το 'Αλλο. Δείχνω προσοχή σημαίνει μια πε
ρίσσεια συνείδησης που προϋποθέτει την επίκληση του
'Αλλου. Είμαι προσεχτικός σημαίνει αναγνωρίζω την κυ
ριαρχία του' Αλλου, δέχομαι τη διαταγή του ή ακρι6έστε
ρα δέχομαι εκ μέρους του τη διαταγή να διατάξω. Η
ύπαρξή μου, ως «πράγματος καθ' εαυτό», αρχίζει με την
παρουσία της ιδέας του Απείρου' μέσα μου, όταν αναζητώ
τον εαυτό μου στην έσχατή μου πραγματικότητα. Αλλά
αυτή η σχέση συνίσταται ήδη στην εξυπηρέτηση του 'Αλ
λου ανθρώπου.
Αυτός ο κυρίαρχος δεν είναι ο θάνατος. Πάντα μελλον

τικός και άγνωστος, ο θάνατος καθορίζει το φό60 ή τη
φυγή ενώπιον των ευθυνών. Το θάρρος υπάρχει ενάντια
στον θάνατο. Το ιδεώδες του 6ρίσκεται αλλού, με στρα
τεύει στη ζωή. Ο θάνατος, πηγή όλων των μύθων, είναι
παρών μόνο στον άλλον άνθρωπο. Και μόνο από εκείνον
με καλεί επειγόντως στην τελική μου ουσία, στην ευθύνη
μου.

Δεν αρκεί η τέρψη να υποκατασταθεί από τη δυσαρέ
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πάρκεια να δηλώνει έναν όποιο περιορισμό επι6ε6λημένο
από αυτή την εξωτερικότητα, χωρίς αυτή η ανεπάρκεια
της εσωτερικότητας να μεταστρέφεται παρευθύς σε ανάγ
κες που προαισθάνονται την ικανοποίησή τους ή υποφέ
ρουν για την ένδειά τους, χωρίς να αναδιαρθώνεται η
εξαρθωμένη εσωτερικότητα μέσα στους ορίζοντες που
,σκιαγραφούν οι ανάγκες. Μια παρόμοια εξωτερικότητα
αποκαλύπτει λοιπόν την ανεπάρκεια του χωρισμένου όν
τος, αλλά μια ανεπάρκεια χωρίς εφικτή ικανοποίηση.
Όχι μόνο χωρίς έμπρακτη ικανοποίηση, αλλά έξω από

κάθε προοπτική ικανοποίησης ή ανικανοποίητου. Η εξω
τερικότητα, ξένη στις ανάγκες, θα απεκάλυπτε λοιπόν
μια ανεπάρκεια, γεμάτη από αυτή την ανεπάρκεια και όχι
από ελπίδες, μιαν απόσταση πιο πολύτιμη από το άγγιγ
μα, μιαν αν-έχεια πιο πολύτιμη από την κατοχή, μια πεί
να που τρέφεται, όχι με ψωμί, αλλά με την ίδια την πείνα.

Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα όποιο ρομαντικό όνει
ρο, αλλά με εκείνο που από την αρχή αυτής της έρευνας

επι6λήθηκε ως Επιθυμία. Η Επιθυμία δεν συμπίμπτει με
μιαν ανικανοποίητη ανάγκη, τοποθετείται πέραν της ικα
νοποίησης και του ανικανοποίητου. Εκπληρούται από τη
σχέση με τον 'Αλλον άνθρωπο ή την ιδέα του απείρου. Ο

νομενικότητά της και την ασυμφωνία της με το απόλυτο.

καθένας μπορεί να τη ζήσει μέσα στην παράδοξη επιθυ
μία του 'Αλλου ανθρώπου που καμιά ηδυπάθεια δεν έρ

Η δυσαρέσκεια παραμένει ακόμα μέσα στον ορίζοντα

χεται να την στέψει, να την κλείσει ή να την αποκοιμίσει.

μιας ολότητας, σαν μια ένδεια που, εν ανάγκη, προλαμ

Χάρη σε αυτή τη σχέση ο άνθρωπος που έχει αποσυρθεί
από το στοιχείο, που ζει εν περισυλλογή μέσα σε ένα σπί

σκεια ώστε η ολότητα της τέρψης να αποκαλύψει τη φαι

6άνει την ικανοποίησή της. Όπως το εξαθλιωμένο προ

λεταριάτο που θα φθονούσε την άνεση του εσωτερικού

τι, παριστά έναν κόσμο. Εξαιτίας αυτής της σχέσης, εξαι

των αστικών σπιτιών και τους γελοίους ορίζοντες των

τίας της παρουσίας μπροστά στο πρόσωπο του 'Αλλου

αστών. Η ολότητα της τέρψης κατηγορεί τη φαινομενικο

ανθρώπου, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να εξαπατηθεί
από τον θρίαμ60 του ζώντος και, σε αντιδιαστολή προς
το ζώο, μπορεί να γνωρίσει τη διαφορά ανάμεσΗ στο εί
ναι και στο φαινόμενο, να αναγνωρίσει τη φαινομενικό
τητά του, την έλλειψη της πληρότητάς του, έλλειψη που

τητά της όταν επέρχεται μια εξωτερικότητα που δεν διο

λισθαίνει μέσα στο κενό των ικανοποιημένων ή αποστε
ρημένων αναγκών. Η ολότητα της τέρψης αποκαλύπτει τη
φαινομενικότητά της όταν αυτή η εξωτερικότητα -ασύμ
μετρη σε σχέση με τις ανάγκες- διαρρηγνύει την εσωτερι

κότητα με αυτή τούτη την ασυμμετρία. Τότε η εσωτερικό
τητα αποκαλύπτεται ως ανεπαρκής, χωρίς αυτή η ανε

δεν μεταστρέφεται σε ανάγκη και η οποία, όντας πέρα τη

Ιληρ",ψας κα, ,ο κ>'Vό, δ"" θα ",ορούσ, να πληρωθ,Ι
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να ΠΕριγραφει απο την αΠΟΛαυση και την οικονο

Φαι νόμενο και ον

Η επιφάνεια της εξωτερικότητας που δηλοποιεί την έλ
λειψη της κυρίαρχης εσωτερικότητας του χωρισμένου όν
τος, δεν τοποθετεί την εσωτερικότητα μέσα σε μιαν ολό
τητα σαν ένα μέρος που περιορίζεται από ένα άλλο.
Μπαίνουμε στην τάξη της Επιθυμίας και στην τάξη των
σχέσεων που δεν μπορεί να αναχθσί'ν στις σχέσεις που
διέπουν την ολότητα. Η αντίφαση ανάμεσα στην ελεύθε
ρη εσωτερικότητα και στην εξωτερικότητα που θα έπρεπε
να την περιορίσει, αίρεται μέσα στον άνθρωπο που είναι
ανοιχτός στη διδασκαλία.
Η διδασκαλία είναι μια ομιλία όπου ο δάσκαλος μπο
ιrνΑ'V\τήr δε

μία, είναι γιατί η κυριαρχία του ανθρώπου με κανένα
τρόπο δεν υπήρξε το aπλό αντίστροφο της σχέσης με τον
Άλλον άνθρωπο. Αφού ο χωρισμός δεν ανάγεται σε ένα
απλό αντίστοιχο της σχέσης, η Σχέση με τον'Αλλον άν
θρωπο δεν έχει την ίδια καταστατική τάξη με τις σχέσεις
που προσφέρονται στην αντικειμενοποιούσα σκέψη και
όπου η διάκριση των όρων αντανακλά επίσης την ένωσή
τους. Η σχέση ανάμεσα στο Εγώ και στον'Αλλον άνθρω
πο δεν έχει την ίδια υφή με αυτή που εντοπίζει η τυπική
λογική σε όλες τις σχέσεις. Οι όροι της παραμένουν από
λυτοι παρά το συσχετισμό τους. Η σχέση με τον 'Αλλον
άνθρωπο είναι η μόνη όπου μπορεί να συμβεί μια παρό
μοια ανανατροπή της τυπικής λογικΤlς.

όμως κα

ταλαδαίνουμε ότι η ιδέα του απείρου η οποία απαιτεί τον
χωρισμό, τον aπαιτεί μέχρι αθειας, αρκετά Όαθιά δηλαδή
ώστε να λησμονηθεί η ιδέα του απείρου. Η λήθη της υπέρ
fTt1()T"CΙ,N από όσα μπορεί να αντλήσει από τον εαυτό

δασης δεν παράγεται σαν ένα συμΌε6ηκός μέσα σε ένα

της. Σκιαγραφεί ένα εσωτερικό ον, ικανό για σχέση με το

χωρισμ.ένο ον, η δυνατότητα αυτής της λήθης είναι απα

εξωτερικό και το οποίο δεν εκλαμΌάνει την εσωτερικότη

τά του ως την ολότητα του είναι. Ολόκληρη η πραγματεία
μας γυρεύει να παρουσιάσει το πνευματικό σίιμφωνα με
την καρτεσιανή τάξη, που είναι πρότερη από τη σωκρατι
κή τάξη. Γιατί ο σωκρατικός διάλογος πρoίiπoθέτει ήδη
όντα αποφασισμένα για την ομιλία, όντα κατά συνέπεια
που έχουν δεχτεί τους κανόνες της, ενιο η διδασκαλία
οδηγεί στη λογική ομιλία χωρίς ρητορική, χωρίς κολακεία
και γοητεία και ως εκ τούτου χωρίς Όία -συγκρατώντας
την εσωτερικότητα εκείνου που υποδέχεται.
Ο άνθρωπος της απόλαυσης που ίσταται μέσα στην
εσωτερικότητα, που εξασφαλίζει το χωρισμό του, μ.ιΊ:ορεί
να αγνοεί την φαινομενικότητά του. Αυτή η δυνατότητα
δεν υποδεικνύει έναν καηί)τερο Όαθμό συ
αλλά το τίμημα του ΎOJιΊισΙlOύ. Ο χωρισμός
την Ιδέα του

1

πάνω από το

Αν ο

και όταν η ψυχή ανοίγεται, μέσα στο tιαυμα της οιοασκα

λίας, η μεταβατικότητα της διδασκαλίας είναι
αυ
θεντική με την ελευθερία του διδασκάλου και του μαθη
τή, έστω κι αν σε αυτή την περίπτωση το χωρισμένο ον

Όγαίνει από το σχέδιο της οικονομίας και της εργασίας.

Είπαμε ότι αυτή η στιγμή όπου το χωρισμένο ον αποκα
λύπτεται χωρίς να εκφραστεί εκεί όπου εμφανίζεται, αλ
λά απουσιάζει από την εμφάνισή του, αντιστοιχεί με ικα
νή ακρίβεια, με το νόημα του φαινομένου. Το φαινόμενο
είναι το ον που εμφανίζεται, αλλά παραμένει απόν. Δε
μιλάμε για ένα επιφαινόμενο, αλλά για πραγματικόηίτα
Που της λείπει η πραγματικότητα, που ακόμα απέχει
aπείρως από το είναι της. Μαντέψαμε εμπράκτως την

πρόθεση κάποιου, αλλά την κρίναμε ερημοδικώντας. Το
ον δεν έσπευσε σε δοήθεια του εαυτού του, (όπως λέγει
ο Πλάτωνας σχετικά με τη γραφή). ο συνοιιιλητήι::. δεν
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παρέστη στην ίδια του την αποκάλυψη. Διεισδύσαμε στο
εσωτερικό του, αλλά εν τη απουσία του. Τον κατανοήσα
με σαν προ'ίστορικό άνθρωπο που άφησε πίσω του τσε

κούρια και σχέδια, αλλά όχι λόγια. Όλα συμ6αίνουν λες
και η λαλιά, αυτή η λαλιά που ψεύδεται και αποκρύπτει,
ήταν απολύτως απαραίτητη στη δί.κη, για να διαφωτίσει
τις κατηγορίες και τα πειστήρια, λες και μόνο η λαλιά
μπορούσε να συμπαρασταθεί στους κριτές και να κάνει
παρόντα τον κατηγορούμενο,
και μόνο με τη λαλιά,
οι πολλαπλές ανταγωνιστικές δυνατότητες του συμ6όλου
-που συμ60λίζει μέσα στη σιωπή και μέσα στο,λυκόφως
θα μπορούσαν να πλειοψηφήσουν και να γεννήσουν την
αλήθεια. Το είναι είναι ένας κόσμος όπου μιλάμε και για
τον οποίο μιλάμε. Η κοινωνία είναι η παρουσία του είναι.
Σε σχέση με το φαινόμενο, το είναι, το πράγμα καθ'

εαυτό δεν αντιπροσωπεύει το κρυμμένο. Η παρουσία του
παρουσιάζεται στη μιλιά του. Όταν θέτουμε το
καθ' εαυτό ως κρυμμένο, είναι σαν να υποθέτουμε ότι εί
ναι για το φαινόμενο ό,τι είναι το φαινόμενο για το
επιφαινόμενο. Η αλήθεια της εκκάλυψης στην καλύτερη
περίπτωση είναι η αλήθεια του φαινομένου που καλύπτε
ται από τα επιφαινόμι~να. Η αλήθεια του πράγματος καθ'
εαυτό δεν εκκαλΙιπτεται. Το πράγμα καθ' εαυτό
ται. Η έκφραση εκδηλ(ίινει την παρουσία του όντος, όχι
παραμερίζοντας απλώς το παραπέτασμα του φαινομέ
νου, Αφ' εαυτής είναι παρουσία ενός προσώπου και εφε
επίκληση και διδασκαλία, συσχετισμός με μένα -ηθι
σχέση. Η έκφραση δεν εκδηλ!lIνει επιπλέον την παρου
σία του όντος ανατρέχοντας από το σημείο στον σημαι

νόμενο. ΙΙαρουσl/ιζει τον σημαίνοντα. Ο σημαίνων. εκεί
νος που σηματοδοτεί -δεν είναι σημαινόμενο. Για να

μπορέσει το σημείο να εμφανιστεί. ως σημείο θα πρέπει
11δη να βρίσκεται σε κοινωνία ανθρώπων που σημαίνουν.
Συνεπώς ο σημαίνων πρέπει να παρουσιαστεί πριν από
κάθε σημείο, - αφ' εαυτού- να παρουσιάσει ένα πρόσω
πο.

Όντως, η λαλιά είναι μια εκδήλωση ασυναγώνιστη:
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όεν εκτελεί την κίνηση ξεκινώντας από το σημείο για να

πάει στον σημαίνοντα και στο σημαινόμενο. Ξεκλειδώνει
ό,τι το σημείο κλείνει, και μάλιστα τη
το δρόμο που οδηγεί στο σημαινόμενο κάνοντας τον ση
μαίνοντα να παραστεί σε αυτή την εκδήλωση του σημαι
νόμενου. Αυτή η συμπαράσταση καταμετρά την περίσ
σεια της ζιίισης φωνής απέναντι στη φωνή που έγινε γραμ
μένο σημείο. Το σημείο είναι μια σιωπηλΎ'] γλιοσσα, μια
γλώσσα παρεμποδισμένη. Η γλ(οσσα δεν συνομαδώνει τα
σιψοολα σε συστήματα, αλλά αποκωδικοποιεί τα σύμβο

λα. Αλλά στο 6αθμό που αυτή η πρωταΡΧΙΚ11 εκδήλωση
του 'Αλλου ανθρώπου έχει ήδη συμβεί, στο 6αθμό που
ένα ον έχει παρουσιαστεί και έχει προσφέρει βοήθεια
στον εαυτ6 του, όλα τα σημεία που δεν εί.ναι λεκτικά μπο
ρούν να χρησιμεύσουν ως γλώσσα. Αντίθετα, η ίδια η λα
λιά δε 6ρίσκει πάντα την πρέπουσα υποδοχή ·στη λαλιά.
Γιατί

περιλαμ6άνει

άλαλα

στοιχεία

και

μπορεί

να

εκφράσει όπως εκφράζουν τα εργαλεία, τα ρούχα, οι χει
ρονομίες. Με την άρθρωση, με το ύφος, η λαλιά σημασιο
δοτεί ως δραστηριότητα και ως προ'ίόν. Για την καθαρή
λαλιά είναι ό,ΤΙ η γραφή που προσφέρεται στους γραφο

λόγους είναι για την γραπτή έκφραση που προσφέρεται
στον αναγνι')στη.
δραστηριότητα η λαλιά
όπως τα έπιπλα ή τα εργαλεία. Δεν έχει την πλήρη δια
του Όλέμματος που κατευθύνεται προς το 6λέμμα,
την απόλυτη παρρησία του πρόσωπον-προς-πρ6σωπον
που γνέφει στο βάθος κάθε λαλιάς. Απουσιάζω απ6 τη
λαλιά-δραστηριιΊτητά μου, όπως λείπω απ6 όλα τα
προϊόντα μου. Aλλ{~ είμαι η αστείρευτη πηγή -αυτής της
αδιαλείπτως ανανεοίιμενης αποκωδικοποίησης. Και αυΤ11
η ανανέωση είναι για την ακρίβεια η παρουσία ή η συμ
παράσταση στον εαυτό μου.

Η ί'παρξη του avHQdJJtoιI παραμένει φαινομενική, κα
θόσον παραμένει εσωτερικότητα. Η γλά)σσα δια της
οποίας ένα ον υπ{~ρχει για ένα άλλο, είναι η μοναδική του
δυνατότητα να υπάρχει με μια ίJπαρξη που υπερτερεί
απέναντι στην εσωτερική του ύπαρξη. Η περίσσεια τηc:
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γλώσσας απέναντι σε

τις εργασίες και τα έργα που
καταδείχνει την απόκλιση
,ωντανό άνθρωπο και στον
άνθρω

πο, τον μΟνο πάντως που η ιστορία -που τον πλησιάζει
αντικειμενικά στα
του και στην κληρονομιά του θα

ΜΕΡΟΣ ΠΙ

αναγνώριζε. Ανι'1μεσα στην υποκειμενικότητα που είναι
κλεισμ!':νη στην εσωτερικότητά της και στην υποκειμενι
κότητα που παραμένει παρεξηγημένη μέσα στην ιστορία,
υπάρχει η συμπαράσταση της υποκειμενικότητας που μι

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΛΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤ Α

λάει.
Η επιστροφή που ξεκινάει από τον κόσμο των σημείων
και των συμΌόλων της φαινομενικής ύπαρξης για να κα
ΤΓΙ'λήΙ::", στο μονοσήμαντο ον, δεν συνίσταται

στο όλο, όπως την αντιλαμΌάνεται η νοηση και

όπως την εγκαθιδρύει η πολιτική. Η ανεξαρτησία του χω
ρισμένου όντος χίlνεται μέσα στο όλο, παραγνωρίζεται
και καταπιέζεται. Η επιστροφή στο εξωτερικό ον, στο μο
νοσήμαντο ον -στη σήμανση που δεν κρύΌει καμμιάν άλ
λη σήμανση- υποδηλώνει την είσοδο στην ευθίιτητα του
πρόσωπον-προς-πρόσωπον. Δεν πρόκειται για ένα παι
χνίδι κατόπτρων, αλλίl για την υπευθυνότητά του, δηλα

δΙ1 για μιαν ήδη υποχρεωμένη ίιπαρξη. Αυτή τοποθετεί το
κέντρο 6άρους
όντος έξω από αυτό·το ον. Το ξεπέ
ρασμα της φαινομενικής ή εσωτερικής ύπαρ1:η, δε συνί
σταται στην αποδοχή της αναγνώρισης του
θρώπου, αλλίl στο να του προσφέρεις το είναι σου.

εν εαυτώ σημαίνει εκφρίlζoμαι, δηλαδή ήδη υπηρετώ τον
(ιλλον άνθρωπο. Το 6άθος της έκφρασης είναι η καλωσ1Ι
νη. Είμαι καθ' αυτό -σημαίνει είμαι αγαθός.

Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΙΣ

,Αραγε το

πρόσωπο δεν προσφέοετα

κειται η διαφορετική σχέση της επ
από εκείνη που χαρακτηρίζει ολόκλη
εμπειρία;

Η Ιδέα της αναφορικότητας υπονόμfυσε την ιδέα της
αίσθησης αφαιρώντας τον χαρακτήρα

δεδομένου από αυτήν την υποθετικά
και υποκειμενική, ξένη προς κάθε

κατάσταση. Ήδη η κλασική ανάλυση,
σκοπι((, είχε καταδείξει τον πλrιΠ'T'ΛI

αφοί, η αίσθηση που μποροί,σε να
δοσκόπηση ήταν ήδη μια αντίληψη.
ση και αντικειμενότητα, χράιμα ενός

ενός τοίχου -ο ήχος, θόρυ60ς του
ή φωντl του ανθρά)που που

που περνά
στην απλό

τητα του φυσιολογικού ορισμού της

_ δεν

tLatOLxoiJaE τίποτα το ψυχολογικό. Η

ση ως απλ1

ποιότητα που κυματίζει στον αέρα ή
αποτελεί. μια αφαίρεση επειδή, χωρίς

θα αν

στην ψυχή μα.ς,

οποίο αναφέρεται, η ποιότητα θα
της ποιότητας μόνο σχετικά: !αναποδογυρίζον
τας έναν πίνακα μπορούμε να δούμε τα χρώματα των
γραφισμένων αντικειμένων σαν χριί}ματα καθ' εαυτά (ήδη
όμως σαν χρώματα του μουσαμά που τα φέρει). Εκτός

6έοαια και αν το καθαρά αισθητικό τους αποτέλεσμα. δε
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από το αντικείμενο,

σψ> την οποία αναζητούν οι αισΘησιοκράτες, υποδει

πορεία

κνύει μια δομή που δεν ανάγεται απαραιτήτως στο σχήμα
ενός αντικειμένου προικισμένου, με ποιότητες, Οι αισθή

της

Αυτή η κριτική
όπου η αισθητή

τρόπος ζωής δεν θα
να ερμηνευτεί σε
με την εξαντικειμενίκευση που αναζητεί τον εαυτό της, Η
αισθητικότητα δεν είναι μια εξαντικειμενίκευση που ανα

ζητεί τον εαυτό της, Η απ6λαυση, εξ ορισμοίl ικανοποιη
μένη, χαρακτηρίζει
τις αισθήσεις των οποίων το πα
ραστασιακό περιεχόμενο διαλύεται μέσα στο θυμικό τους
περιεχόμενο, Η διάκριση σε παραστασιακό και θυμικό
αναγνωρίζει ότι η απόλαυση είναι προικι

σεις έχουν ένα νόημα που δεν είναι προκαθορισμένο ως
εξαντικειμενίκευση, Επειδή ακρι6ώς αμελήσαμε μέσα
την λειτουργία της καντιανά εν

ως αντικειμενικότητα του

νου, Πράγματι, αναγνωρίζουμε μιαν υπεροατολογική
λειτουργία στις οπτικές και απτικές ποιότητες και στις
ποιότητες που προέρχονται από άλλες αισθήσεις αναθέ
τουμε απλ(ύς το ρόλο επιθέτων που κολλάνε Π(lνω στο

.

ορατό και αγγιγμένο αντικείμενο, αδιαχώριστο από την

για

ή για αίσθηση μέσα στον τομέα της θέας ή της ακοόαση
όταν έχουμε πολλά δει και πολλά ακσί1σει και το

εργασία και το σπίτι, Το φανερωμένο, εκκαλυμμένο,

-είναι το αντικείμενο που 6λέ

μενο που έχει αποκαλύψει η εμ.."tειρία πνίγεται μέσα στην

απόλαυση -ή στην οδύνη- της καθαρής αίσθησης όπου
βυθιστήκαμε και ζήσαμε όπως μέσα σε ιδιότητες χωρίς
έρεισμα, Αυτό κατά ένα τρ6πο αποκαθιστά την έννοια
της αίσθησης, Με άλλα λόγια η αίσθηση επαv.ακτά μια
όταν τη βλέπουμε όχι ως υποκειμενικό
ν. αλλά

απόλαυ

της
και

μη-εγω,

σε

κρυστάλλωση δεν παριψοα

της απόλαυση ς, αλλά σαν μια στιγμή του
της
που πρέπει να ερμηνευτεί με τους όρους της απόλαυσης,
Αντί να εκλ(Ί.60υμε τις αισθήσεις ως περιεχ6μενα που
πρέπει να πληρώσουν τις a ΡΓίΟΓί μορφές της αντικειμενι

κότητας, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε μιαν sui generis
υπερ6ατολογική λειτουργία (ιδιάζουσα για κάθε ποιοτι
ειδικότητα)' παρότι είναι τυπικές Η priori δομές του
δεν αποτελούν κατ' ανάγκη δομές
"A~~TN~ ΊΌ ιδιάtον κ{ιθε αίσθηση
την «"Π()Ι ,","'Γητrι

του

ται χωρίς να μετέχουν οι άλλες αισθήσεις, Πάντα ταυτό
σημη με τον εαυτό της, η αντικειμενικότητα θα έπαιρνε
θέση μέσα στις προοπτικές της θέασης ή τις κινήσεις του
χεριού που ψηλαφεί. Όπως παρατηρεί ο Χά'ίντεγγερ
ακολουθώντας τον 'Αγιο Αυγουστίνο, χρησιμοποιούμε
τον όρο όραση για όλες τις εμπειρίες αδιακρίτως, ακόμα
κι όταν αφορά αισθήσεις διαφορετικές από την όραση,
Επίσης χρησιμοποιο{ιμε με αυτή την προνομιούχα έννοια
το συλλαμ6άνειν, Η ιδέα και η έννοια συμπίπτουν με την
η ερμηνεία της
με αφετηρία την
και την αφή, δεν είναι
μ.."tορεί να αναπτυχθεί σε

σ6ήτητα η εξαντικειμενίκευση τελείται προνομιακά
στο βλέμμα, Δεν είναι 6έ6αιο ότι η τάση της να μορφο
ποιεί κάθε εμπειρία εγγράφεται ευθέως στο είναι, Θα
επιβαλλόταν μια φαινομενολογία της αίσθησης ως από
λαυσης, μια μελέτη εκείνου που θα μπορούσαμε να απο

καλέσουμε υπερΌατική της λειτουργία η οποία δεν κατα
αναγκαστικά στο αντικείμενο, ούτε στην ποιοτική
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εξειδίκευση ενός αντικειμένου, και ως τέτοιου απλι;)ς
ιδωμένου. Η Κριτική του Καθαρού Λόγου, ανακαλί!
πτοντας την υπερ6ατολογική δραστηριότητα του πνεύμα
τος, κατέστηκε οικεία την ιδέα μιας πνευματικής δραστη
που δεν καταλήγει σε ένα αντικείμενο, έστω και
καντιανή φιλοσοφία, αυτή η επαναστατική ιδέα
επειδή η περι ης ο λόγος δραστηριότητα συνι

στοί'οε την προϋπόθεση του αντικειμένου. Μια υπερ6α
τολογ ΙΚ11 φαινομενολογία της αίσθησης θα δικαίωνε την
επιστροφή στον όρο αίσθηση, για να χαρακτηρίσει την

υπερ6ατολογική λειτουργία της ποιότητας που θα της αν
τιστοιχούσε  λειτουργία που η πεπαλαιωμένη αντίληψη
για την αίσθηση όπου εντούτοις παρενέΌαινε η διέγερση
ενός υποκειμένου από ένα αντικείμενο ανακαλούσε κα

λύτερα από την αφελώς ρεαλιστική γλι!)σσα των μοντέρ
νων. Υποστηρίξαμε ότι η απόλαυση -που δεν rvtClOaEtaL
στο σχήμα της εξαντικειμενίκευσης και της όρασης- δεν

εξαντλεί το νόημά της στον χαρακτηρισμό του ορατοί) αν
Όλες οι αναλύσεις μας στο προηγΟI!μενο μέ
ρος καθοδηγήθηκαν από αυτή την πεποίθηση. Ποδηγε
τήθηκαν επίσης από την ιδέα ότι η παράσταση δεν είναι
αποκλειστικό έργο του 6λέμματος, αλλά της γλιUσσας.
Αλλά για να διακρίνουμε Όλέμμα και γλώσσα. δηλαδή
βλέμμα και
του προσιοπου που πρoϊJπoθέτη η
πρέπει να αναλύσουμε πιο επισταμένα το προ
νόμιο της όρασης.

Η όραση, όπως είπε ο Πλάτωνας, προαπαιτεί. εκτ6ς
από το μάτι και το πράγμα, το φως. Το μάτι δεν 6λέπει
το φως, αλλά το αντικείμενο μέσα στο φως. Συνεπιος η

όραση είναι μια σχέση με «κάτι τις» που συνάπτεται μέσα
στο συσχετισμό με κάτι που δεν είναι «κάτι τις». Βρισκό
μαστε μέσα στο φως στο Όαθμό που συναντοίφε το πράγ
μα μέσα στο τίποτα. Το φως εμφανίζη το πράγμα δια
λύοντας τα σκοτάδια, κενώνει το χώρο. Κάνει το χιυρο
να εμφανίζεται σαν κεν6. Στο 6αθμι) που η κίνηση του
χεριού που αγγίζει διασχίζει το «τίποτα» του
αφή μοιάζει με την 6ραση. Εντούτοις η 6ραση έχει
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ναντι στην αφη το προνόμιο να διατηρεί το
μέσα στο κενό και να το δέχεται πάντα με αφετηρία αυτό
το μηδέν σαν να πρόκειται για μια καταγωγή, ενι!) το μη

δέν στην αφή εκδηλώνεται στην ελεύθερη κίνηση της ψη
λάφησης. ΊΞτσι για την όραση και την αφή, έναν ον εκπη

γάζει θα έλεγε κανείς από το μηδέν, και εκεί ακριβώς έγ
κειται το παραδοσιακ6 φιλοσοφικό τους κύρος. Αυτή η
έλευση που

από το κενό και ως εκ τούτου είναι

έλευση που ξεκινάει από την καταγωγή τους-αυτή η
«διάνοιξη» της εμπειρίας ή αυτή η εμπειρία της διάνοιξης

-

εξηγεί το προνόμιο της αντικειμενικότητας και την

αξίωσή της να συμπέσει με το είναι των όντων. Αυτό το
σχήμα της όρασης το απαντούμε από τον Αριστοτέλη ιίις
τον Χάϊντεγγερ. Μέσα στο φως της γενικότητας που δεν
υπάρχει, εγκαθιδΡIJπαι η σχέση με το καθ' έκαστον. Στον
Χάϊντεγγερ, μια διάνοιξη στο είναι που δεν είναι αν-που
δεν είναι «κάτι τις»- είναι αναγκαία για να εκδηλωθεί εν
γένει «κάτι ΤΙζ». Στο κατά κάποιο τρόπο τυπικό γεγονός
ότι το ον είναι, στο έργο του ή στην οντολογική του εξά
σκηση -στην ανεξαρτησία του- έγκειται η κατανοησιμό
τητά του. Έτσι έμφανίζονται οι αρθριίισεις της όρασης
όπου η σχέση του υποκειμένου με το αντικείμενο υποτάσ

σεται στη σχέση του αντικειμένου με το κενό της διάνοι
ξης που, αυτή τουλάχιστον, δεν είναι αντικείμενο. Η κα
τανόηση ΤΟΙ1 όντος επιτυγχάνεται πηγαίνοντας πέραν του

όντος, μέσα στη διάνοιξή του. Κατανοι!ι το καθ' έκαστον

ον σημαίνει το ~λαμ6άνω με αφετηρία έναν

χώρο τον οποί#πληροί.

Αλλά αυτό το χωρικό κενό δεν είναι τάχα «κάτι ΤΙζ»,
κάθε εμπειρίας, το αντικείμενο της γεωμετρίας,
τις που με τη σειρά του είναι αρατό; Πράγματι, για.

να όούμε τη γραμμή πρέπει να τη σύρουμε. Όποια κι αν
είναι η σημασία του φτάνω ώς το τέρμα -οι έννοιες της
εποπτικής γεωμετρίας θα επιΌληθούν με αφετηρία ιδω
μένα πράγματα; η γραμμή είναι το όριο ενός πράγματος,
το επίπεδο επιφιινεια ενός αντικειμένου. Οι γεωμετρικές
θα επι6λnθσ(Jν ξεκιν<Jιντας από κάποιο πράγμα.
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Είναι πειραματικές «έννοιες» όχι επειδή προσκρούουν
στο Λόγο, αλλά επειδΥj γίνονται αντικείμενο του βλέμμα

τος ξεκινώντας από πράγματα ως όρια των πραγμάτων.
Αλλά ο πεφωτισμένος χώρος περιλαμ6άνει την μέχρι του
μηδενός ελάττωση αυτιον των ορίων, την εξαφάνισή τους.
Ιδωμένος καθαυτον, ο πεφωτισμένος χώρος, κενωμένος
από το φως του σκότους που τον πληροί, δεν είναι τίπο
τα. Βέβαια αυτό το κενό δεν ισοδυναμεί με το απόλυτο
μηδέν, η διίιοασή του δε σημαίνει υπέρΌαση. Αλλίι αν ο
κενός χώρος διακρίνεται από το μηδέν και αν η απ6σταση
που διανοίγει δεν δικαιώνει την αξίωση της υπέρΌασης
που θα μποροίισε να εγείρει η κίνηση που το διαπερνά,
η «πληρ6τητcι» του με κανένα τρόπο δεν το οδηγεί στην
καταστατική τάξη του αντικειμένου. Αυτή η «πληρ6τητα»

είναι άλλης τάξεως. Αν το κενό που δημιουργεί το φως
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να πλησιάσεις τα αντικείμενα καταγωγικά, με αφετηρία

το μηδέν. Αυτή η έξοδος απί) τη φρίκη του απρόσωπου
υπάρχει, αγγέλλεται μέσα (πην ευχαρίστηση της απόλαυ
σης. Το κενό του χώρου δεν είναι το απόλυτο μεσοδιά
στημα με αφετηρία το οποίο μπορεί να αναδειχθεί το
απολύτως εξωτερικό ον. Είναι ένας τρ<'>πος της απόλαυ
σης και του χωρισμοί1 •
Ο πεφωτισμένος χώρος δεν είναι ένα απίιλυτο μεσο

διάστημα. Ο δεσμός μεταξύ όρασης και αφής, μεταξύ πα
ράστασης και εργασίας παραμένει ουσιώδης. Η όραση
μεταλλάσσει σε σύλληψη. Η θέαση διανοίγεται σε μια

προοπτική, σε έναν ορίζοντα και περιγράφει μιαν καλύ
ψιμη απ<'>σταση, καλεί το χέρι να κινηΘεί και να
και το εξασφαλίζει. Ο Σωκρ{nης θα περιπαίξει τον
Γλαύκωνα που θα εκλάΌει τη θέα του έναστρου ουρανού

στο χιί)ρο όπου διαλίιει τα σκοτάδια δεν ισοδυναμεί
με μηδέν, ακόμα κι όταν απουσιάζει κάθε επιμέρους αν
τικείμενο, υπάρχει το ίδιο το κενό. Δεν υπάρχει χάρη σε

λούν το χέρι και το άδραγμα. Μέσω του χεριού, το αντι

ένα λεκτικό παιχνίδι. Η άρνηση κάθε αναγνωρίσιμου
πράγματος αφήνει να αναδειχθεί το απρόσωπο υπάρχει.

μεταφέρεται και συσχετίζεται με άλλα αντικείμενα, επεν

που, πίσω απ6 κάθε άρνηση, επιστρέφει άθιχτο και
αδιάφορο στο υαθμι'ι της άρνησης. Η σιωπή του άπειρου
διαστήματος είνειι τρομακτική. Η εισοολή αυτού του
απρόσωπου υπάρχει δεν αντιστοιχεί σε καμιά παράστα
ση' αλλά περιγράψαμε αλλού τον ί4.ιγγό του. Και'η στοι
χειακή ουσία τοι) στοιχείοll, με το μυθικό α-πρι'ισωπο από
το οποίο προέρχεται, μετέχει στον ίδιο

ΔιαλίJοντας τα σκοτάδια, το φως δεν σταματάει το
αδιάλειπτο παιχνίδι του απρόσωπου υπάρχει. ΊΌ κεν6
που παράγεται από το φως παραμένει απροσδιόριστη πυ
κνότητα που δεν έχει νόημα αφ' εαυτής πριν απ6 την ομι
λία και δεν ΟριαμΌεύει ακόμα σε υάρος της επιστροφής
των μυθικιον θεών. Αλλά η θέαση μέσα στο φως είναι

την ακρίβεια η δυνατ<'>τητα να λησμονήσουμε τη
αυτή η ατελεύτητη επιστροφή, αυτ<'> το

(apeiron), η δυνατότητα να κρατηθείς μπροστά
σε αυτ<'> το ομοίωιια του μηδενός που είναι το κενό και

ως εμπειρία του ύψους. Οι μορφές των αντικειμένων κα
κείμενο εντέλει αδράχνεται, αγγίζεται, mJλλαμδάνεται,
δύεται μια σημασία. σε σχέση με άλλα αντικείμενα. Ο κε

νός XιlJQo; αποτελεί την προϋπόθεση αυτής της σχέσης.
Δεν Ι'ίναι μια τρήση του ορίζοντα. Η θέαση δεν είναι

υπέρΌαση. Προσδίδει μια σημασία μέσω της σχέσης την
οποία καθιστά δυνατή. Δεν διανοίγει τίποτα που, πέραν
του Ίδιου, θα 'ιταν απολίιτως {ιλλο, δηλαδή καθ' εαυτ<'>.
ΤΟ φως καθορίζει τις σχέσεις

δεδομένων -καθι

στά δυνατΎI τη σημασία αντικειμένων που υπάρχουν
πλά·ί-πλάϊ. Δεν επιτρέπει να τα πλησιάσουμε κατά πρό
σωπο. ΜΙ' σε αυτΎI την πολύ γενική έννοια του <'>ρου, η
εποπτεία δεν αντιτίθεται στη σκέψη των σχέσεων. Είναι
Ύιδη συσχέτιση, αφού όντας θέαση, διαΌλέπει το
σα από τον οποίο τα πράγματα μεταφέρονται τα μεν προς
τα δε. Αντί να μεταφέρει στο επέκεινα, ο χώρος απλώς
εξασφαλίζει την προϋπόθεση της πλάγιας σημασίας των
πραγμάταιν μέσα στο Ίδιο.
Βλέπω, σημαίνει π(χντα βλέπω στον ορί.ζοντα. Η θέαση
που συλλαμΌάνει στον ορίζοντα δεν σιiναντά ένα ον ξεκl
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ρο. Παρ6τι διαφεί'γ~Ί μέσα στη θέαση, η συνείδηση επι

λυώσουμε το μέταλλο των πραγμάτων για να πλάσουμε
νέα αντικείμενα, να χρησιμοποιήσουμε το ξί!λο μιας κάσ
σας για να κατασκευάσουμε Ε'να τραπέζι με ροκάνι.
πριόνι και τσεκούρι: το κρυμμένο γίνεται φανερ6 και το
φανερό κρυμμένο. Αυτή η σκέψη !Μ-τορεί να φανεί αφελής

στρέφει στον εαυτ6 της.

-λες και η εσωτερικότητα ή η ουσία του πράγματος ποι'

νιοντας απ6 το επέκει να κι'(θε όντος. Η θέαση ως ΛrJl1f] του

απρόσωπου υπάρχει οφείλεται στην ουσιώδη ικανοποίη
ση. στην ευχαρίσΤIj<Jη της αισθητικ6τητας, στην απ6λαυ
ση. στην τέρφη που χαρίζει το περατό αμελώντας το άπει

Αλλά. κατά μιαν άλλη έννοια. το φως δεν είναι τάχα

καταγωγή του εαι'τοί' του: Δηλαδή ως πηγή φωτός όπου
συμπίπτουν τα είναι και το φαίνεσθαί του, ως φωτιά και
ήλως: Οπωσδ1jΠΟτε εδιο υπάρχει το σχήμα κάθε σχέ.σης
με το απ6λυτο. Αλλά είναι μόνο ένα σχί] μα. Το φως ως

κρύοει η μορφή θα έπρεπε να εκληφθεί χωρικά- αλλά
στην πραγματικότητα, η οαθ'ύτητα του πράγματος δεν
μπορεί να έχει σημασία άλλη από εκείνη της ί,λης του και

η αποκάλυψη της ίJλης είναι ουσιαστικά επιφανειακή.
Φαίνεται πως υπάρχει μια υαθύτερη διαφορά ανάμεσα

to νυ

στα διάφορα επίπεδα. Η διαφορά της ανάποδης όψης και
της καλής. Μια επιφάνεια προσφέρεται στο Όλέμμα και

κτεριν6 φως φαίνεται σαν πηγή φωτός. Μέσα στη θέαση

μποροίιμε να γυρί,σουμε το ρούχο όπως λυιίινουμε ένα νό

ήλιος είναι αντικείμενο. Αν μέσα στο φως της ηιιέρας το
φως μας επιτρέπει να βλέπουμε χωρίς να φαίνεται.

της λαμπρ6τητας τελείται η ζεύξη φωτός και αντικειμέ.

μισμα. Αλλά η διάκριση της ανάποδης όψης και της κα

νου. Το αισθητό φως ως οπτικό δεδομένο δεν διαφέρει
από άλλα δεδομένα και παραμένει σχετικ6 με τον εαυτό
του σε ένα σταιχειακό και σκοτεινό βάθος. Χρειάζεται
μια σχέση με εκείνο που. κατά μιαν άλλη έννοια, πηγάζει
από τον εαυτό του -για να καταστήσει δυνατή τη συνεί
δηση της ριζικής εξωτερικότητας. Χρειαζόμαστε ένα φως

λής δεν μας κάνει άραγε να ογούμε από αυτές τις επιπό
λαιες θεωρήσεις; Δεν μας υποδεικνύει ένα άλλο πεδίο,
διαφορετικό από εκείνο όπου καταθέσαμε ευθαρσώς τις
τελευταίες μας παρατηρήσεις; Η καλή θα ΎΊταν η ουσία
του πράγματος αναφορικά με την οποία η ανάποδη όψη,
όπου τα νήματα είναι αόρατα, υποφέρει τις δουλικότη

για να δοίιμε το φως.

τες. Ωστόσο ο ΠροίJOΤ θαύμαζε την ανάποδη των μανι

. Αραγε

η επιστήμη δεν επιτρέπει να υπερβούμε την

υποκειμενική συνθήκη της αισθητικότητας; Αλλά αν δια
κρίνουμε απ6 την ποιοτική επιστήμη εκείνη που εξήρε ο
Λεόν Μπρενσβίκ, μποροίιμε τάχα να αναρωτηθούμε αν η
μαθηματική σχέση αποκόπτεται από την αίσθηση; Ουσια

στικά το μήνυμα της φαινομενολογίας αποκρίνεται αρνη
τικά. Οι πραγματικότητες της φυσικο-μαθηματικής επι
στήμης δανείζονται το ν6ημά τους από διαβήματα που
αναχωρούν από το αισθητό.
Η ολοκληρωτική ετερότητα, χάρη στην οποία ένα ον
δεν σχετίζεται πλέον με την απόλαυση και ξεκινάει από
τον εαυτό του, δεν λάμπει μέσα στη μορφή των πραγμά
των δια της οποίας διανοίγονται σε μας, γιατί, κάτω από
τη. μορφή, τα πράγματα κρύβονται. Η επιφάνεια μπορεί
να μετασχηματιστεί σε εσωτερικότητα: μποροί,με να

κιών της ρόμπας μιας μεγαλοκυρίας όπως τις σκοτεινές
γωνιές των καθεδρικι1:ιν ναών. που μολαταύτα είχαν δου
λευτεί εξίσου καλλιτεχνικά με την πρόσοψη. Η τέχνη
προσδίδει στα πράγματα κάτι σαν πρόσοψη -κι έτσι τα
αντικείμενα δε φαίνονται απλώς, αλλά μοιάζουν με αντι
κείμενα που επιδεικνύονται. Η σκοτεινότητα της ύλης θα
σήμαινε την κατάσταση ενός όντος που για την ακρίβεια
δεν έχει πρόσοψη. Η έννοια της πρόσοψης, δανεισμένη
από τα οικοδομήματα, μας υπο6άλλει τη σκέψη 6τι πιθα
νώς η αρχιτεκτονική είναι η πρώτη ανάμεσα στις καλές
τέχνες. Αλλά σε αυτή συγκροτείται το ωραίο που η ουσία
του είναι η αδιαφορία, η ψυΧΡ1] αίγλη και η σιωπή. Με
την πρόσοψη, το πράγμα που κρατάει το μυστικό του
εκτίθεται κλεισμένο στην μνημειακή ουσία του και στον
μύθο του όπου λάμπει σαν αίγλη, αλλά δεν παραδίδεται.
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, Αλλου
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της καθαυτ() διάνοιξης του είναι
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ανθρ(ίιπου δεν εξαρτάται από μια όποια ποιότητα

που θα τον διαχώριζε απ6 μένα, γιατί μια παρόμοια δι{~

τ~~μνει τη θέαση των

κριση θα συνεπαγόταν για την ακρί6εια μεταξύ μας την

μορφ(Δν και δεν μπορεί να διατυπωθεί με όρους ενατενι

κοινότητα του γένους που ήδη εκμηδενίζει την ετερ6τητα.

ούτε με όρους πρακτικοίις. Είναι πρόσωπο' η

Εντοί1τοις ο άλλος άνθρωπος δεν αρνείται το Εγιο άνευ

αποκαλυψή του είναι λαλιά. Η σχέση με τον 6λλον άν

όροιν' η ολοκληρωτική άρνηση που ο φόνος αποτελεί. πει

Θρωπο εισάγει μια διάσταση της υπέρ6ασης και μας οδη

ρασμό και απόπειρά της, παραπέμπει σε μια πρότερη

γεί προς μια σχέση πλήρως διαφορετική από την εμπει
ρία, με την ~ννoια της αίσθησης, που είναι σχετική και

σχέση. Αυτή η σχέση ανάμεσα στον Άλλον άνθρωπο και
σε μένα, που λάμπει μέσα στην έκφρασή του δεν καταλή
γει στον αριθμό ή στην έννοια. Ο 'Αλλος άνθρωπος πα
ραμένει απείρως υπερ6ατικός, απείρως ξένος -αλλι'ι το
πρόσωπό του όπου επιτελείται η επιφάνειά του και ονο
μάζεται εγ(Δ, διακ6πτει με τον κόσμο που μπορεί να μας
είναι κοιν6ς και του οποίου οι δυνητικότητες εγγράφον
ται στη φύση μας και τις αναπτύσσουμε με την ύπαρξΎ]
μας. Αλλι'ι η λαλιά απορρέει από την απόλυτη διαφορά.

εγωιστική.

Β. ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

Η ακρι6{στερα, μια απόλυτη διαφορά δ~Ύ παράγεται

σα σε μια διαδικασία εξειδίκευσης όπου, κατερχόμενη
απ6 το γένος στο είδος, η τάξη των λογικών σχέσεων

1.

προσΚΡΟ(JεL στο δεδομένο, το οποίο δεν ανάγεται σε σχέ

Πρόσωπο και άπειρο

αυτή η διαφορά παραμένει αλληλέγγυα προς την λο

Η προσπέλαση των όντων, στο 6αθμό που αναφέρεται

ιεραρχί.α την οποία τέμνει και έτσι εμφανίζεται πι'ι

στην όραση, δεσπόζει πάνω στα όντα, ασκεΙ πάνω τους

μια εξουσία. Τσ πράγμα είναι δοσμέΥΟ, μου προσφέρεται.
Πλησιάζοντάς το παραμένω μέσα στο Ίδιο.
Το πρόσωπο είναι παρόν με την άρνησή του να γίνει
περιεχόμενο. Υπ' αυτή την εννοια, δεν θα μπορούσε να
κατανοηθεί, δηλαδή να περιληφθεί. Είναι αόρατο και
άθιχτο -γιατί στην οπτική ή απτική αίσθηση, η ταυτότητα
του I:.Ύώ περικλείει την ετερότητα του αντικειμένου που
για την ακρίΩεια αποΩαίνει περιεχόμενο.

Ο 'Αλλος άνθρωπος δεν είναι άλλος με μια σχετική ετε
ρότητα όπως, σε μια σύγκριση, τα είδη, έσχατα έστω, που
αλληλοαποκλείονται, αλλά εντάσσονται ακόμα μέσα στην
κοινότητα του γένους, αλληλοαποκλειόμενα εξ ορισμού,
αλλά αλληλοπαραπέμποντα μέσω αυτού του αποκλεισμού
δια της κοινότητας του γένους τους. Η ετερότητα του

νω στο 6άθος του κοινού γένους.
Η απόλυτη διαφορά, αδιανόητη με τους όρους της τυ
πικής λογικΎ]ς, εγκαθιδΡ1Jεται μ6νο με τη ..J'λιί)(}Q!;t. Η

γλciισσα εκπληρώνει μια σχέση μετcιξυ'ορων που δια
σπούν την ενότητα ενός γένους. Οι όροι, οι συζητητι';ς,

.

ι

αποτάσσουν τη σχέση ή παραμένουν απόλυτοι μέσα στη
σχέση. Πιθανώς η γλ(ί)σσα ορίζεται ως η δύναμη που μπο
ρεί να διακόψει την αλληλουχία του είναι ή της ιστορίας.
Ο ακατανόητος χαρακτήρας της παρουσίας του ' Αλλου
ανθρ(όπου για τον οποίο μιλήσαμε παραπάνω δεν περι
γράφεται αρνητικά. Εντελέστερα από την κατανόηση, η
ομιλία μας φέρνει σε επαφή με εκείνο που παραμένει ου
σιωδώς υπερΩατικό. Για την (~ρα πρέπει να συγκρατή
σουμε το τυπικό έργο της γλώσσας που συνίσταται στην
παρουσίαση του υπερ6ατικού' παρευΟίlς θα εκπηδήσει

;r
~

-

$

~
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σημασία. Η γλιίισσα είναι μια

σχέ.ση μεταξύ χωρισμένων όρων. Βέβαια ο ένας

μπο

ρεί να παρουσιαστεί στον άλλον ως θέμα, αλλά η παρου
σία του δεν αναρροφάται στην καταστατική του τάξη ως
θέματος. Η λαλιά που αναφέρεται στον άλλον άνθοωπο
ως θέμα φαίνεται να περικλείει τον άλλον άνθρωπο.
όμως λέγεται στον άλλον άνθρωπο ο οποίος, ως συζητη
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Ίδιου, παρουσία που το υπερχειλίζει, ορίζει την «κατα
στατική» του τάξη ως απείρου. Αυτό το ξεπέρασμα αντι
διαστέλλεται από την εικόνα του υγρού που ξεχειλίζει
ένα δοχείο γιατί αυτή η παρουσία-που-υπερχειλίζει επι
τελείται σαν μια θέση απέναντι. στο Ίδιο. Η
ως

η κίνηση ξεκινάει από το Άλ

τής, εγκαταλείπει το θέμα που τον περιέ.κλειε και φανε

του απειρου, το α;τείρως μεγαλύτερο που πε

ρώνεται αναπόδραστα πίσω από το ειπωμένο. Ο λόγος
λέγεται έστω και δια της σιωΠ1Ίς, η 6αρύτητα της οποίας
την δραπέτευση του 'Αλλου ανθρώ
που κατα6ροχθίζει τον άλλον άνθρωπο το
που του απευθύ

ριέχεται στο μικρότερο, επιτελείται συγκεκριμένα ως μια
σχέση με το πρόσωπο. Και μιΊνο η ιδέα του απείρου -δια
τηρεί την εξωτερικότητα του 'Αλλου σε σχέση με το Ίδιο,
παρά τον συσχετισμ(). Έτσι, εδώ έχουμε μιαν άρθρωση
που είναι ανάλογη με του οντολογικοίl επιχειρήματος:
στο είδος, η εξωτερικότητα ενός όντος εγγράφεται στην
ουσία του. Μόνο που έτσι ()εν αρθριί!νεται ένας συλλογι
σμός, αλλά η
ως πρόσωπο. Η μεταφυσική επι

ίναι», τον

Μέσα στη

γνώση ή τη θέαση, το ιδωμένο αντικείμενο μπορεί 6έ6αια
να καθορίσει μια πράξη. αλλ{χ μια πράξη που ιδιοποιεί
ται κατι'ι κάποιο τρόπο το «ιδωμένο», το ενσωματώνει σε

που

έναν κόσμο προσδίδοντάς του μια σημασία, και εντέλει

το συγκροτεΙ Μέσα στην ομιλία, η απόκλιση που αναπό
δραστα δηλοποιείται ανάμεσα στον 'Αλλον άνθρωπο ως
Θέμα μου και ως συνομιλητή μου, τον ελευθερώνει από
στιγμή φάνηκε να τον παγιδεύει.
το νόημα που αποδίδω στον συνο
της γλώσσας αναγγέλει
του' Αλλου cινA{)ι,ιΠι1

.

εκ<'>ιπλιίινει

μέσα στη θέαση του προσιίιπου ή στην ωεα του
Η ιδέα του απείρου ξεπερνι! τις ()υν('ιμει ς μου -(όχι ποσο
τικά, αλλά,όπως θα bο{ψ.t, παρακι't.τω, αμφισοητιίιντας
τες). Δεν προέρχεται απ6 το a ΡΓίΟΓί 6ωΙος μας και ως ~'Κ
τούτου είναι η κατεξοχijν ιμΠΗρία.
Η καντιανή έννοια του απείρου τίΗπαι ως ~:να ιοειί,<'>ες
του Λόγου, ως η προ60λή των απωτήσΗίιν του σε ένα

επέκεινα, ως η ιδεώδης αποπεράτωοη ,κείνου που i'ιίνι:
γεγονι)ς ότι το πρόσωπο οιατηρει μεσω της ΟΙ1l.Λιαc

ται ως

χωρίς το ατελές να

μια σχέση με μένα, δεν το εντάσσει στο Ίδιο.

μια

ωτόλυτο μέσα στη σχέση. Ί::τσι διακόπτεται η

από αυτη την αντιμετωπιση τα
περατό δεν συλλαμ6άνεται πια σε

κή διαλεκτικij της συνείδησης που είναι πάντα καχύπο

πτη για την αιχμαλωσία της μέσα στο ΊΟιο. Η ηθική σχέ
ση που υποστηρίζει την ομιλία, πράγματι Οεν είναι μια
παραλλαγή της συνείδησης που η ακτίδα της ξεκινάει από
το Εγ!ί). Θ{:τει υπό κρίση το εγ!!). Αυτή η <'>ιαδικασία
κινάει απι) τον άλλο.

Η παοουσία

όντος που <'>εν χωρ{πι στη σφαίρα του

Αντίθετα, το άπειρο προϋποθέτει το περατό το οποίο μ~
γεθύνει απείρως (έστω και αν αυτό το φτάσιμο
τα

άκρα ή αυτή η προ60λή συνεπάγεται με μιαν ανομολόγη
τη μορφή την ιδέα του απείρου με 6λες τις
που
συνήγαγε ο Καρτέσιος και τις οποίες προϋποθέτει η προ
Οολή). Η Καντιανή περατότητα περιγριιφεται θετικά μ~'_
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απείρου», που εντίθεται στο χωρισμένο ον από το άπειρο,

συγκρατούμε την θετικι'Jτητά του, την προτεραιότητά της
απέναντι σε κάθε περατή σκέψη και σε κάθε σκέψη του
περατού, την εξωτερικι'Jτητά της απέναντι στο περατό.
Αυτή ήταν η δυνατι'Jτητα του χωρισμένου ι'Jντoς. Η ιδέα
του απείρου, η υπερχείλιση της περατής σκέψης απι'J το
περιεχόμενό της -εκπληρώνει τη σχέση της σκέψης, με
εκείνο που ξεπερνά την ικανοτητιί της, με εκείνο που μα

μια σχεση με το

και ως εκ τουτου tια περιορις,ε το άπειρο. Το άπει

ρο περικλείει όλες τις σχέσεις. Παρόμοια με τον θεό του
αναφέρεται μάνο στον εαυτά του. έστω και
στο τέρμα μιας ιστορίας. Ο συσχετισμός ενός επιμέρους
με το άπειρο θα ισοδυναμοίJσε με την εισαγωγΥI αυτού του
επιμέρους μέσα στην κυριαρχία ενός Κράτους. Γίνεται
άπειρο αρνοίJμενο την περατιΊτητα του. Αλλά αυτή η κα
τ{ιληξη δ"ν κατορθιίJνει να καταπνίξει τη διαμαρτυρία
του ιδιωτικού ατόμου. την απολογία του χωρισμένου όν
τος -έστω κι αν αντιμετωπίζεται ως εμπειρική και ζωική

θαίνει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να προσκρούει πάνω του.
ΑυτΎ) είναι η κατάσταση την οποία αποκαλούμε δεξίωση
του προσώπου. Η ιδέα του απείρου παράγεται μέσα στην
αντίθεση της ομιλίας, μέσα στην κοινωνικότητα. Η σχέση
με το πρόσωπο, με το ιχλλο που Είναι απολύτως άλλο και
γι' αυτό δεν θα μποροί1σα να το περιλάβω, με το άλλο που
υπ' αυτή την έννοια είναι άΠΕΙΡΟ. αποτελεί εντούτοις την
Ιδέα μου, ένα πάρε-διΟσε. ΑλΜ η σχέση διατηρείται χω
ρίς οία -ειρηνικά με αυττl την απόλυτη ετερότητα. Η «αν
τίστασψ' του' Αλλου δεν ασκεί. βία σε 6άρος μου, δεν δρα
αρνητικά' έχει θετική υφή: ηΟική. Η

του ατόμου που αισθάνεται τυραννικό το Κράτος που

του άλλου, που προίiποτίθεται σε

θέλησt· ο ΛιJγoς του. αλλά μέσα στην απρόσωπη μοίρα

μαζί του. δε συνίσταται στο να τον συλλάβω

τις

του οποί.ου δεν αναγνωρίζει πλ~~oν το Λόγο του. Στην πε
ρατι)τητα στην οποία ανΤΙΤ{lσσεται το Ι'γελιανό

για να την περιλάβει. αναγνωρίζουμε το εγελειανό άπει
ρο. την περατάτητα του ανΘρώπου μπροστά στα στοιχεία,
την περατ{)τητα του ανθριίJπου που πλημμυρίζεται από το

απρόσωπο ιιπάρχπν, το οποίο ανά πάσα στιγμή
νάται απ6 α-πρόσωπους θεοίις και ενι'ιντια στους
ασκείται η εργασία για να πραγματιίJσει την ασφαλεια

όπαι' το "άλλο» των στοιχείων θα αποκαλυπτόταν ως Ί
διο. Αλλά το Άλλο -το lL"tολύτωc άλλο- ο

που

2.
πμοσωπο αποτάσσει την κατοχή. τις ουναμεις μου.
του, στην έκφραστl του. το αισΘητό, ()ν

προ6άλλει ολοκληρωΤΙΚ1Ί αντί στα
ΑυηΊ η μετατΡοπlΊ καθίσταται εφικτή
μόνο με τη διάνοιξη μιας νέα:; διάστασης. Πράγματι. 11

αντίσταση στη σύλληψη δεν παράγεται ως ανυπέρβλητη
αντίσταση, ως σκληρότητα τol' 6ράΧΟl' ποι' συντρίβει την
προσπάθεια του XEgιoil. ως απομάκρυνση
άστρου
μέσα στο αχανές του διασηΊματος. Η "κφραση την οποία
εισάγει το πρόσωπο στον κόσμο δεν αψηφci την αδυναμία
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των δυνάμεών μου, αλλά τη δυνατότητα που έχω να μπο
Το πρόσωπο,

ακόμα πράγμα μεταξύ πραγμά

των, διατρυπά τη μορφή που μολαταύτα το οριοθετεί.

Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο μου μιλάει
και έτσι με καλεί σε μια σχέση χωρίς τίποτα το κοινό με

μια δύναμη που ασκείται, είτε απόλαυση είναι αυτή είτε
Εντούτοις αtnή η νέα διάσταση διανοίγεται μεσα στην
αισθητή

φαινομενικότητα του

προσώπου.

Η

διαρκής

διάνοιξη των περιγραμμάτων της μορφής του μέσα στην

έκφραση, φυλακίζει μέσα σε μια καρικατούρα αυτή τη
διάνοιξη που διασπά τη μορφή. Όντας στο 6ριο της
αγιότητας και της καρικατούρας, το πρ6σωπο προσφέρε
ται λοιπ6ν κατά μία έννοια σε δυνάμεις. Κατά μία έννοια
η βαθύτητα που διανοίγεται μi:σα σε αυτή την αι
σθητικότητα τροποποιεί τη φύση της δύναμης που εφεξής
δεν μπορεί να πάρει, αλλά μ.."tορεί να σκοτώσει. Ο φόνος

σκοπεί,ει ακόμα ένα αισθητό δεδομένο, αλλά
μπροστά σε ένα δεδομένο του οποίου το είναι δεν Οα μπο
ρούσε να ανασταλεί με μιαν ιδιοποίηση. Βρίσκεται μπρο
στά σε ένα δεδομένο απολύτως μη εξoυδετεριi}σιμo. Η
«άρνηση» που ~'πιτελείται από την ιδιοποίηση και τη
χρήση παρέμενε πάντα μερική. Η λήψη που αμφισ6ητεί
την ανεξαρτησία του πρ6γματος το διατηρεί «για μένα».
του κόσμου τούτου, το πρόσωπο δε θίγεται από

την καταστροφή των πραγμάτων, ούτε από το κυνήγι ού
τε από την εξ6ντωση των ζωντανών. Α υτά προκύπτουν
από την εργασία. έχουν μια σκοπιμότητα και αν
ταποκρίνονται σε μιαν αν6γκη. Μόνο ο φ()νος αξιώνει
την ολοκληρωτική άρνηση. Η 6ρνηση της εργασίας και

της ΧΡιΊσης. 6πως η 6ρνηση της παράστασης, -επιτελούν
μια λήψη ή μια κατανόηση. έγκεινται σε μια κατάφαση
που μποροί,ν να την επιζητήσουν. Σκοτώνω δε σημαίνει
ότι υποτάσσω αλλ6 ότι εκμηδενίζω, ότι παραιτούμαι
απολί'τως από την κατανόηση. Ο φ6νος ασκεί μιαν εξου
σία πάνω σε κείνο που ξεφεύγει από τη δύναμη.
για δ(lναμη αφού το πρόσωπο εκφρ«(ζεται
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ετερότητα που

εκφράζεται μέσα στο πρόσωπο προσφέρει το μόνο δυνα
τό «υλικι'ι» για την ολοκληρωτική άρνηση. Μπορώ να
σκοτώσω μι'ινο ένα ον απολύτως ανεξάρτητο, εκείνο που
υπερ6αίνει απείρως τις δυνάμεις μου και ως εκ τοί,του
δεν αντιτάσσεται. αλλά παραλί,ει την δύναμη της ίδιας
της δί,ναμης. Ο 'Αλλος άνΟρωπος είναι το μόνο ον που
να θελήσω να σκοτιίJσω.

αναcρορικά με τι αυττι η δυσαναλογία ανάμεσα
στο 6πειρο και στις δυνάμεις διαφί:ρει από τη δυσαναλο
γία που χωρίζει ένα πολύ μεγάλο εμπίJδιo από μια δί'να
μη που στρέφεται εναντίον του; Δε Οα χρησίμευε σε τίπο
τα να επιμείνουμε στην κοινοτοπία του qJt'JVOlJ που απο

καλύπτει την οιονεί μηδαμινί] αντίσταση του εμποδίου.
AυτίJ το πλέον κοινότοπο συμ66ν της ανθριi)πινης ιστο

ρίας αντιστοιχεί σε μιαν εξαιρετική δυνατότητα -επειδή
αξιώνει την ολοκληρωτική άρνηση του όντος. Δεν αφορά
τη δύναμη που μπορεί να κατέχει αυτό το ον ως μέρος
του κόσμου. Ο Άλλος άνθρωπος που μπορεί να μου πει
όχι αλαζονικά. προσφέρεται στην αιχμή του ξίφους ή στη
σφαίρα του περιστρόφου και όλη η ακλόνητη σκληρότητα
του «δι εαυτίJν» του που εκδηλάινεται με αυτό το αδιάλ
λακτο όχι που αντιτάσσει, εξαφανίζεται γιατί το ξίφος ή
η σφαίρα έπληξαν τους κόλπους της καρδιάς ή '1:0 περι
κάρδι6 του. Μέσα στο πλαίσιο του κόσμου είναι σχεδόν
έ.να τίποτα. Μπορεί όμως να μου αντιτάξει έναν αγ(lΝα,
δηλαδή να αντιτάξει στη Μναμη που τον πλήττει .όχι μια

Μναμη αντίστασης, αλλά το απρό6λεπτο της αντίδρασής
του. Έτσι μου αντιτάσσει όχι μια μεγαλύτερη δύναμη 
μιαν εκτιμήσιμη ενέργεια που παρουσιάζεται σα να απο
τελεί μέρος ενός όλου -αλλά την υπέρβαση του είναι του

σε σχέση με τα πάντα' 6χι ένα oπoιoδfιπoτε υπερθετικ6
δύναμης. αλλά για την ακρί6εια το άπειρο της υπερ6ατι
κι'ιτητάς του. Άυτό το άπειρο. πιο ισχυρό απίJ τον φόνο,
μας αντιστέκεται ήδη στο πρόσωπό του, είναι το πρόσω
πό του, είναι η πρωταρχική έκφραση, είναι η πρώτη
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«δεν θα σκοτώσεις». ΊΌ άπειρο παραλύει τη διΊ

λου. 'Ετσι όμως η επιφάνεια του απείρου είναι έκφραση

ναμη με την άπειρη αντίστασή του στο φόνο ο οποίος,
σκληρός και ανυπέρβλητος, λάμπει στο πρόσωπο του άλ
λου ανθριοπου, μέσα στην εντελΥ] γύμνια των ματιών του,
καθώς είναι ανυπεράσπιστος, μέσα στην γύμνια της από

για έναν εσωτερικό και κρυμμένο κόσμο. M(~σα στην

λυτης διάνοιξης του Υπερβατικού. Υπάρχει εδώ μια σχ~'
ση που συνάπτεται όχι με μιαν πελώρια δίιναμη, αλλά

και ομιλία. Η πρωταρχική ουσία της έκφρασης και της
ομιλίας δεν έγκειται στις πληροφορίες που θα πρόσφεραν
έκφραση ένα ον παρουσιάζεται αυτοπροσ(Ι)πως. Το ον

που εκδηλι.!Jνεται παρίσταται στην ίδια του την εκδι1λωση
και κατά συνέπεια με καλεί. Αυτή η
μιας εικόνας, αλλά μια ανάδειξη

κάτι το απολ{ιτωc Άλλο: την

της ανεχειας και του Ύψους του που με αφοροί)ν. Όταν
του προσώπου

μου μιλάει σημαίνει ότι υπερπηδά ανά πάσα στιγμΎι δ.τι

του απείρου

το απαραιτήτως πλαστικό υπάρχει στην εκδήλωση. Εκδη

όχι μόνο ως πειρασμό ολικής καταστροφής αλλά ως -κα
θαρά ηθική- αδl'νατότητα αυτού του πειρασμού και αυ
τής της απόπειρας. Αν η αντί.σταση στο φόνο δεν ήταν
ηθική αλΜ! πραγματική, θα είχαμε κάποια παράστασή
της που θα έφερε τα γνωρίσματα εκείνου που μέσα στην
παράσταση αποοαίνει υποκεψενικότητα. Θα παραμένα

λ(ονομαι ως πρόσωπο σημαίνει επι.6άλλομαι. πέραν της

με στον ιδεαλισμό μιας συνείδησης της πάλης και όχι σε
σχέση με τον 'Αλλον άνθρωπο, που μπορεί να στραφεί

μορφής, που είναι έκδηλη και καθαρά φαινομενική, πα
ρουσιάζομαι με τρόπο που δεν ανί(γεται στην εκδήλωση,
όπως η ευθύτητα του πρόσωπον προς πρόσωπον. χωρί.ς
το ενδιάμεσο καμιά εικόνας στη γυμνότητά του, δηλαδή

με την ανέχεια και την πείΎα
συγχέονται οι

στην πάλη, αλλά ήδη υπερχειλίζει τη
Η

Η έκφραση δεν ακτινοοολεί σαν μια λάμψη που διαχέε

την οποία

ται εν αγνοία του ακτινο60λούντος, πράγμα που αποτελεί

θέτει την υπερ6ατικότητα της έκφρασης. Το πρόσωπο
επισιεί την απειλή της πάλης ως ενδεΥόμενο, χωρίς αυτή
η απειλή να εξαντλεί. την επιφάνεια του απείρου, χωρίς
να διατυπι.!>+n την πρώτη φράση του. Ο πόλεμος προα
παιτεί την ειρΊ]νη, την πρότερη και μη-αλλεργική παρου
σία του' Αλλου ανθρώπου' δεν αποτελεί το πρώτο συμ

πιθανώς τον ορισμό του ωραί.ου. Εκδηλώνομαι παριστά

Όάν της συνάντησης.

σης. Ο κόσμος που με πλημμυρίζει όταν M"ηllrιι

Το ανέφικτο του φόνου δεν έχει μια απλώς αρνητική
και τυπική σημασία' η σχέση με το άπειρο i1 η ιδέα του
απείρου μέσα μας, το καθορίζει θετικά. Το
ρουσιάζεται σαν πρόσωπο μέσα στην ηθική
που παραλύει τις δυνάμεις μου και εγείρεται σκληρό και

απόλυτο από το 6άθος των ανυπεράσπιστων ματιών μέσα
στη γύμνια και την ανέχειά του. Η κατανόηση αυπις της
ανέχειας και της πείνας καθιδρύει την εγγύτητα του' Αλ

μενος στην εκδηλωσή μου σημαίνει ότι επικαλούμαι τον

συζητητή και εκτίθεμαι στην απάντησή του και στην ερω
τησή του. Η έκφραση δεν επι6άλλεται ούτε σαν αληθινή
παράσταση, ούτε σαν πράξη. Το ον που προσφέρεται
στην αληθινή παράσταση παραμένει δυνατότητα

aπoδείχνεται ανήμ.ι-τορος απέναντι
Ψη»

που

αυτό το δεσμό

εσωτερικά, όντας ικανή να ζήσει κρυμμένη. Το ον που

εκφράζεται επι6άλλεται, αλλά για την ακρίΌεια θυμίζον
τάς μου την ανέχεια και τη yίJIlVIα του
την πείνα του
χωρίς να μποριο να κωφεύσω στην κλήση του. Έτσι, μέσα
στην έκφραση, το ον που επι6άλλεται δεν περιορίζει, αλ
λά προάγει τηνΈλευθερία μου, παρακινώντας την καλω
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σίJνη μου. Η τάξη της ευθύνης όπου η οαρύτητα του ανα
πόφευκτου όντος παγιJJνει κάθε γι':λιο, αποτελεί επίσης
την τάξη όπου η ελευθερία ανακαλείται αναπόφευκτα
έτσι ιJ)στε το ασ1'Jγγνωστο οάρος του όντος να καταδείχνει
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σαι μή άκούοντος)! και θεμελιώνει έτσι την αληθινή κα
θολικότητα του Λόγου.

Πριν από την εκκάλυψη του είναι εν
της γνώσης και ως νοήματος του

την ελευθερία μου. Το αναπόφευκτο δεν έχει πλέον τον

με τον ον που εκφρ{'1ζε

απάνθρωπο χαρακτήρα του μοιραίου, αλλά την αυστηρή

χει η

σοοαρότητα της καλωσύνης.
Α υτός ο δεσμ6ς ανάμεσα στην έκφραση και στην ευθ1',

νη

αυτή η προϋπόθεση ή αυτή η ηθική ουσία της γλώσ

σας- αυτή η λειτουργία της γλώσσας που είναι πρότερη
από κάθε εκκάλυψη του είναι και από την ψυχρή λάμψη,
επιτρέπουν να υπεξαιρέσουμε τη γλιίισσα από την υποτα
της απέναντι σε μια προϋπάρχουσα σκέψη της οποίας
θα

δουλικcχ ή θα εκκαθολίκευε τις εσωτερικές

κινήσεις. Η παρουσίαση του προσΙl>που δεν είναι αληθής,
γιατί το αληθές αναφέρεται στο αν-αληθές, το αιιίινιο
συγκαιρινό του, και αναπόφευκτα συναντά το γέλιο και

τη σιωπή του σκεπτικιστή. Η παρουσίαση του όντος στο
πρόσωπο δεν αφήνει λογικό έδαφος στην αντίφασή της.
Επίσης, από την ομιλία που αρχίζει η
σωπο, δεν μπορώ να κρυφτώ μέσω της Ρ'ιωπής, όπως δο
κιμάζει να κάνει ο οργισμένος Θρασύ μαχος , μέσα στο
οιολίο της Πολιτείας (ανεπιτυχώς άλλωστε).
ανθριοπους χωρίς τροφή -αυτό είναι ένα σφάλ
μα που σε καμιά περίπτωση δεν συγχωρείται ούτε δέχεται
τη διάκριση του ηθελημένου και του αθέλητου" λέγει ο

Ραοί Γιοχανάν Ι • Απέναντι στην πtίνα των ανθρ(οπων η
ευθύνη λογαριάζεται «αντικειμενικά». Είναι αναμφίλε
κτη. Το πρόσωπο ανοίγει την πρωταρχική ομιλία της
οποί,ας η πρώτη λέξη είναι η υποχρέωση που καμμιά «ε
σωτερικότητα» δεν επιτρέπει να αποφύγουμε. Ομιλία
που μας υποχρεώνει να μετάσχουμε, απαρχή ομιλίας την
οποία εύχεται ο ορθολογισμός, «δύναμη» που πείθει
ακόμα και ανθΡΙl>πους που δεν θέλουν να ακούσουν

Ι.

"In"""rITcirι

Synhedrin l04b

3.

Πρόσωπο και Λόγος

Η έκφραση δεν επιτελείται ως η εκδήλωση μιας νοητής
μορφής πόυ θα αλληλοσυνέδεε όρους για να εγκαθιδρύ
σει, μέσω της απόστασης, τη συνίJπαρξη των μερών μέσα
σε μιαν ολότητα, όπου οι όροι που έρχονται αντιμέτωποι
αντλούν ήδη το νίJημά τους στην κατάσταση που έχει δη
μιουργήσει η κοινότητα που, με τη σειρά της, οφείλει το
δικό της νόημα στους συναρθρωμένους όρους. AυτίJς ο
«κύκλος της κατανόησης» δεν επιοάλλεται ως το πρωταρ
χικό συμ6άν της λονική, του είναι. Η fVmfVVC1'η τr""η",,{_

ται από αυτά τα

ορατά
Το

συμοάν της έκφρασης συνίσταται στο να

μαρτυρείς για τον εαυτό σου εγγυώμενος συνάμα αυτή τη
μαρτυρία. Αυτή η αυτο-οεοαίωση δεν είναι δυνατή παρά
ως πρόσωπο, δηλαδ1'} ως λαλιά. Γεννά την αρχή της κατα

νόησιμότητας, την ίδια την πρωταρχή, την ηγεμονία, τη
βασιλική κυριαρχία, που διατάσσει άνευ όρων. Η αρχή
λειτουργεί μόνο ως διάταγμα. Αν αναζητούσαμε την
επιρροή που θα μπορούσε να είχε δεχτεί η έκφραση ή μια
ασύνειδη πηγή από την οποία θα εκπήγαζε, αυτό θα
προιίπέθετε μιαν έρευνα που θα μας παρέπεμπε σε νέα
τεκμήρια και συνεπ(ίις στην πρωταρχική ειλικρίνεια μιας
έκφρασης.
Η γλιοσσα ως

1. Πλάτων. Πολιτε{α
σημει(ίινει b (Σ.τ.Μ).

327 d.

Η γαλλική έκδοση από παραδρομή
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σεις της ειλικρίνειας και του ψεύδους που σκιαγραφεί,
προϋποθέτει την πρωταρχικότητα του προσιvπου χωρίς
την οποία, ιδωμένη σαν μια πράξη μεταξύ άλλων που το
νόημά τους θα μας επι6άλλονταν από μια ατελεύτητη ψυ
χανάλυση ή κοινωνιολογία, δεν θα μπορούσε να ξεκινή
σει. Αν στο 6άθος της λαλιάς δεν υπήρχε αυτή η πρωταρ
χικότητα της έκφρασης, αυτή η ρήξη με κάθε εΠΙΡΡΟ11,
αυτή η δεσπόζουσα θέση του ομιλούντος, που είναι ξένη
προς κάθε διακί,οευση και κάθε μόλυνση, αυτή η ευθύτη
τα του πρόσωπον-προς-πρόσωπον, η λαλιά δεν θα ξεπερ
νούσε το πεδίο της δραστηριότητας της οποί.ας προφα
νι1Jς, δεν είναι ένα είδος, παρ6τι η γλά)σσα μπορεί να εν
σωματωθεί σε ένα σί!στημα πράξεων και να χρησιμεύσει
ως 6ργανο. Αλλά η γλώσσα είναι εφικτή μ6νο όταν η λα
λιά παραιτείται από αυτή τη λειτουργία της πράξης και
επιστρέφει στην εκφραστική της ουσία.

Η έκφραση δε μας δίvει την εσωτερικότητα του' Αλλου
ανθρώπου. Ο Άλλος άνθρωπος που εκφράζεται, για την
ακρί6εια, δεν δίvεται και συνεπώς διατηρεί την ελευθε
ρία να ψευσθεί. Αλλά το ψεύδος και η φιλαλήθεια προϋ
ποθέτουν ήδη την απόλυτη αυθεντικότητα του προσ(οπου
-προνομιούχου γεγονότος της παρουσίασης του όντος,

ξένου προς την εναλλακτικότητα αλήθειας

αν-αλήθειας,

το οποίο απορρίπτει την αμφισημία του αληθούς και του
ψευδούς που κατατρέχει κάθε αλήθεια, αμφισημία μέσα
στην οποία (ίλλωστε κινούνται όλες οι αξίες. Η παρου
σίαση του όντος μέσα στο πρίισωπο δεν έχει την καταστα
τική τάξη μιας αξίας. Αποκαλούμε πρ6σωπο για την
ακρί6εια αυτή την εξαίρετη παρουσίαση του εαυτού που
γίνεται αυτοπροσι1)πως, χωρίς τίποτα κοιν6 με την πα
ρουσίαση απλώς δεδομένων πραγματικοτήτων, που πάν
τα γεννούν την υποψία κάποιας πανουργίας, που πάντα
μπορεί κανείς να τις ονειρευτεί. Για να αναζηΤ11σω την

αλήθεια, διατήρησα ήδη μια σχέση με ένα πρ6σωπο που
μπορεί να εγγυηθεί για τον εαυτ6 του, του οποίου η ίδια

η επιφάνεια είναι, κατά κάποιο τρόπο, ένας λόγος τιμής.
Kω~ε YXUJoaa ως ανταλλαγή ακουστικιον σημείων ήδη
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αναφέρεται σ' αυτ6 τον πρωταρχικό λόγο τιμής. Το λεκτι

κ6 σημείο τοποθετείται -iΞκίΤόπδυκαπόιοςσrlμασιοδοτεί

rrtIf;(~:!7T

κάτι σε κ(ίποιον. Προαπαιτεί ήδη μια νομιμοποίηση του
σημαίνοντας.

Η ηΟική σχέση, το πρ6σωπον-προς-πρόσωπον διαφέρει
oxi'o!] που θα μπορούσαμε να αποκαλέ

επίσης απ('> κ(Ί.θ~·

σουμε μυσΤΙΚ11 και ('>ΠΟll ουμ()(ίντα διαφορετικά απ6 την

του ΠΙΗnΤΙΙι'χικοIΊ 6ντος, έρχονται να διατα
ράξουν ή να μΙΤΙlι'οι(ί)(Jουν την καΗαρή ειλικρίνει α αυτής
της παψJl!οίωιηc:;, ι'ιποι! μεΗυοτικές αμφιλογίες έρχονται
να πλουτίσουν την Πι'ωταρχικΎ1

μονοσημαντότητα της

έκφρασης, ιΊπΟ\! τι ομιλία γίνεται γοητεία όπως η προσευ

χή αποΙjαίνπ πλΠ11 και λπτουργία, 6που οι συνομιλητές
κατιιλΎιγοι,ν να παίξουν {να ρ6λο σε Ινα δράμα που άρχι
σΓ ('ξω αJTI') <Η!το('ς.

t:('Hi)

6ρίσκεται ο έλλογος χαρακτήρας

της ηΟΙΚ1ις αχ{ση; κω της Υλ(ί>οσας. Κανένας φ('ιοος, κα
νένας τριΊπος ()ΙΎ Οα μποροί!σε να αλλοιώσει την
τα της σχέσης που διατηρεί την ασυνέχεια της συσχέτισης,

που απαρνείται τη σύμφυση και 6που η απάντηση δεν πα
ραλείπει την εριl)τηση. Στην ποιηΤΙΚ!l δραστηριότητα
6που εν αγνοία μας εμφανίζονται !:'πιδράσεις αυτής της
δραστηριότητας που μολαταί,τα είναι συνειδητή, για να
την περιλ(ί()ουν και να την αιωρήσουν σαν ρυθμός, και

<)που η πράξη φέρεται από το έργο που ανάδειξε, όπου
διονυσιακιl) τω τρ6πω ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με την
έκφραση του Νίτσε, γίνεται έργο τέχνης, -αντιτί.Οεται η
γλώσσα, που κωΙε στιγμή διακ6πτει τη χάρη του ρυθμού

και εμποδίζει την πρωτο()ουλία να γίνει ρόλος. Η ομιλία
είναι ρήξη και έναρξη, ρήξη του ρυθμοίl που μαγεί,ει και
θέλγει τους συνομιλητές -πρ6ζα.
Το πρ6σωπο όπου παρουσιάζεται το 'Άλλο -απολύτως
άλλο- δεν αρνείται το Ίδιο, δεν το οιάζει όπως η

ή η αυΟεντία ή η υπερφυσική θαυματουργία. Παραμένει
στοί!ψος εκείνου που δl:,ξιι()νεται, παραμένει ΥιΊινο.

η παρουσίαση είναι η κατεξοχήν μη-οία, γιατί αντί να
πληγώσει την [λευθερία μου, την καλεί να αναλάσει την
<tlθί,νη της, και την εγκαΘιδρί,ει. Παρίιτι μη-οία, bιατη

i'
;.~
.,..,
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ρεί την πολλότητα του Ίδιου και του'Αλλου. Είναι
νη. Η σχέση με το 'Αλλο -το απολίJτως άλλο- που δε συ
νορεύει με το Ίδιο, δεν εκτίθεται στην αλλεργία που λυ
πεί το Ίδιο μέσα σε μιαν ολότητα, και πάνω στην οποία
εδράζεται η εγελιανή διαλεκτική. Για τον Λόγο το Άλλο
δεν είναι ένα σκάνδαλο που τον κινεί διαλεκτικά, αλλά
η πρώτη έλλογη διδαχή, η προϋπόθεση κάθε διδαΧτΊς. Το
υποτιθέμενο σκάνδαλο της ετερότητας, προϋποθέτει τη
γαλήνια ταυτότητα του Ίδιου, μιαν ελευθερία o~:Όαιη για
τον εαυτό της, που ασκείται ανεπιφύλακτα, και στην
οποία ο
παρέχει ενόχληση και περιορισμό. Αυτή η
αψεγάδιαστη ταυτότητα, ελευθερωμένη από κάθε μετοχτ],
ανεξάρτητη μέσα στο εγι1.ι, μπορεί εντούτοις να απωλέσει
αταραξία της αν το άλλο, αντί να την πλήξει εμφανι
στο ίδιο επίπεδο με αυτή, της μιλάει, δηλαδή δεί
στην έκφραση, στο πρόσωπο και καταφfl<l:νει
Τότε η ελευθερία κωλύεται όχι προσκρούοντας
.,,_ι ~-~,~

_11". . . -

_... Α.'.

ένοχη και δειλή'

την ευθύνη. ΤΟ

δεν της φανεριίι

νεται πάνω στο άλλο, αλλά μέσα της. Αυτό που σl'""""n"
την συμπτωματικότητα δεν είναι ο περιορισμ6ς

άλλο, αλλά ο εγωισμός, ως αφ' εαυτού
σχέση με τον 'Αλλον ιiνθρωπo ως σχέση με την υπέροασή

δεν διάζει το

εγκαθιδρύει την
ένα σκάνδαλο που τον θέτει σε διαλεκτική κίνηση, αλλά
η πρώτη διδαχή. Ένα ον που δέχεται την ιδέα του Απεί
ρου -που δέχεται,
γιατί δεν μ.."tορεί να την ενέχει

αφ' εαυτού -είναι ένα ον που έχει διδαχτεί μη μαιευτικώς
-ένα ον που η ύπαρξή του συνίσταται στην ακατάπαυστη
αποδοχή της διδασκαλίας, στο αδιάκοπο ξεχείλισμα του
εαυτού του (ή στο χρόνο). Σκέπτομαι σημαίνει έχω την
ιδέα του απείρου ή έχω δεχτεί το μάθημα. Η έλλογη σκέ
ψη αναφέρεται σ' αυτό το μάθημα. Αλλά αν παραμένουμε
στην τυπική υφή της λογικiις σκέψης, που ξεκινάει από
έναν ορισμό, τότε το άπειρο, σε αναφορά προς το οποίο

οριοθετούνται οι έννοιες, δεν θα μπορούσε με τη σειρά
του να καθοριστεί. Συνεπ<ί)ς παραπέμπει σε μια «γνώση»
νέας υφής. Εδώ δοκιμάζουμε να την ορίσουμε ως σχέ.ση
με το πρόσωπο και να δείξουμε την ηθική ουσία αυτής
της σχέσης. Το πρόσωπο είναι η προφάνεια που καθιστά
δυνατή την προφάνεια όπως η θεία φιλαλήθεια που υπο
στηρίζει τον καρτεσιανό ορθολογισμό.
Η

εΥκαθιδούει τη στιι.ιασία

4.

σκέψης: της προσφέρει

Βεοαιώνοντας 6τι το πέρασμα από ένα περιεχόμενο, από
ένα πνεύμα στο άλλο, δεν τελείται χωρίς Όία παρά μόνο
αν η αλτιθεια την οποία διδάσκει ο δάσκαλος ορίσκεται
ανέκαθεν μέσα στον μαθητή, είναι σα να εξωθούμε την
μαιευτική πέρα της νομίμου χρήσεώς της. Η ιδέα του
απείρου μέσα μου, που υπονοεί ένα περιεχόμενο το οποίο
ξεχειλίζει το περιέχον - αποκόΌεται από την προκατάλη
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και καtιoριζει την ιοια τη μη-οία, δηλαδή

τηση τη οάναυση αυθορμησία της εμμενούς μοίρας της,
εισάγει μι':σα μου κ{χτι που δεν ήταν μέσα μου. Αλλά αυτή
η «δράση» πάνω στην ελευθερία μου θέτει για την ακρί
αυτή την έννοια επίσης, εγκαθιδρύει το Λόγο (Raison).

ΑΠΕΙΡΟ

να αποκοπεί από τον ορθολογι

του -η σχέση με τον άλλον {ινθρωπο που θέτει

Όεια τέρμα στη Όία και στη συμπτωματικ6τητα και, υπ'

ΚΑΙ

Έτσι η

πρώτη σημασιακή ταυτότητα
μιλάει, δηλαδή εκείνου που παρουσιά
ακατάπαυστα την αμφισημία της εικόνας του, των λεκτι
κών του σημείων. Η γλώσσα καθορί.ζει τη σκέψη: όχι η
γλώσσα με τη φυσική της υλικότητα, αλλά σαν μια στάση
του Ίδιου απέναντι στον άλλον άνθρωπο, που δεν μ,ίτορεί
να αναχθεί στην παράσταση του άλλου ανθρώπου, που
δεν μπορεί να αναχθεί σε μια διανοητική πρόθεση, που

δεν μπορεί να αναχθεί σε μια συνείδηση του ... , επειδή

ιαναφέρ"α, σ, κάη που καμ,ά =ν<Ι&ηση δ" μπορ,Ι να
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περιλάοει, επειδ'i] αναφέρεται στο άπειρο του' Αλλου αν
Η γλώσσα δεν τελείται μέσα σε μια συνείδηση.
μου έρχεται από τον άλλο άνθρωπο και απηχεί τη συνεί
δηση θέτoντ{~ς την υπό κρίση, πράγμα που αποτελεί ένα
συμΌάν μη αναγώγιμο στη συνείδηση όπου όλα fnΙOlJIl
6αί,νουν έσωθεν, ακόμα και το αλλόκοτο της οδύνης. Ό
ταν εκλαμ6άνουμε τη γλlί)οσα ως μια πνευματική στάση,
δε σημαίνει ότι την απενσαρκώνουμε, αλλά ότι για την
ακρίΌεια εξηγούμε την Ενσαρκωμένη της ουσία. τη δια
της από την συγκροτησιακή, εγωλογικΎI φίιση της
υπερΌατολογικής σκέψης του ιδεαλισμού. Η πρωταρχι
κότητα της ομιλίας σε σχέση με την συγκροτησιακτ]
αναφορικότητα, σε σχέση με την καθαρή συνείδηση.
γκρεμίζει την έννοια της εμμένειας: η ιδέα του απ,ίρου
μέσα στην συνείδηση είνυ.ι ένα ξεχείλισμα αυτής της συ
νείδησης που η ενσάρκωστ] της προσφέρει νέες δυνάμεις
σε μια ψυχή που δεν είναι πλ(~oν παραλυτική, δυνάμεις
υποδοχής. δωρεάς, πλοίιτου, φιλοξενίας. Αλλά αν η εν

eQCiJnOIJ.
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περιεχομένων που έχουμε σκεφτεί, aιITt'J; ο συμβολισμ6ς
επέστρεφε στον συνειρμ6 με έναν ορισμένο αριθμ6 συνει
δητών εποπτικιον δεδομένων που είναι αυτάρκη και δεν
απαιτοίιν σκέψη. Ο μόνος σκοπός της θεωρίας ήταν η
εξήγηση μιας απόκλισης ανάμεσα στη σκέψη, που ήταν
ανίκανη να σκοπεύσει ένα γενικό αντικείμενο, και στη
γλώσσα που φαίνεται να αναφέρεται σε αυτ6. Απόκλιση
της οποίας ο Χούσσερλ κατέδειξε τον φαινομενικό χαρα
κτήρα, υποτάσσοντας πλήρως τη λέ.ξη στο Λόγο. Η λέξη
είναι παράθυρο' αν είναι οθόνη, πρέπει να την απορρί
ψουμε. Στον Χ6.ϊντεγγερ, η εσπεράντο λέξη του Χούσερλ
παίρνει το χρώμα και τη βαρύτητα μιας ιστορικής πραγ
ματικότητας. Παραμένει 6μως συνδεδεμένη με τη διαδι
κασία της εννόησης.
Η δυσπιστία απέναντι στην λεκτικότητα καταλήγει στο
αδιαμφισ6τιτητο πρωτείο της έλλογης σκέψης απέναντι σε
όλα τα ενεργήματα της έκφρασης που παρεισ6.γουν μια
σκέψη σε μια γλώσσα σα να πρόκειται για ένα σύστημα

σάρκωση ιδωνόταν ως πριίnο συμο{ιν της γλώσσας, χωρίς

σημείων ή τη συνδέουν με μια γλώσσα η οποία πρυτανεύει

ένδειξη της οντολογικής δομής που εκπληριJJνει, θα εξο

στην επιλογή αυτιίιν των σημείων. Οι νεότερες έρευνες της

μοίωνε τη γλώσσα της δραστηριότητας με αυτή την προέ

φιλοσοφίας της γλώσσας κατέστησαν οικεία την ιδέα μιας

κταση της σκέψης σε σωματικότητα. το εγιό νοώ με το tγιb

δαθειάς αλληλεγγύης ανάμεσα στη σκέψη και στη λαλιά.

μποριο που αναμφίΌολα χρησίμευσε ως πρ6τυπο στην κα

Μεταξύ άλλων. και καλίιτερα από αυτούς, ο Μερλ(ο-Πον
τύ κατέδειξε ότι η απενσαρκωμένη σκί~ψη, η σκέψη που
συγκροτεί τον κόσμο της λαλιάς, συνάπτοντάς τον με τον

τηγορία του ιδίου σιJJματος ή της ενσαρκωμένης σκέψης
που δεσπ6ζει σε ένα τμήμα της σύγχρονης φιλοσοφίας. Η
που παρουσιάζουμε εδώ χωρίζει ριζικά τη γλιοσσα
απ6 τη δραστηριότητα, την έκφραση από την εργασία,
παρά την πρακτική πλευρά της γλιίΥσσας, της οποίας τη

σπουδαι6τητα δε θα μπορούσαμε να υποτιμήσουμε.
Μέχρι μια πολύ πρόσφατη εποχή η θεμελιώδης λει
τουργία της ομιλίας μέσα στην ανάδειξη του Λδγου πα
ραγνωρίστηκε. Η λειτουργία της απ6φανσης εκλαμβανό

ταν στην εξάρτησή της από το Λ6γο: η απόφανση αντανα
κλά τη σκέψη. Πρώτος απ' όλους ο νομιναλισμός γίιρεψε
μιαν 6.λλη λειτουργία για την απόφανση: την είδε σαν όρ

γανο του Λόγου. Όντας μάλλον συμΌολική λειτουργία
της
που συμοολίζει το αδιανόητο, παρά σημαίνον

κόσμο, -ο οποίος είχε συγκροτηθεί από σημασίες, μέσα
από μια πάντα υπερΌατολογική διαδικασία- ήταν
μύθος. Ήδη η σκέψη συνίσταται στο να προβάλλει μέσα
στο σύστημα των σημείων -μέσα στη γλώσσα ενός λαού
ή ενός πολιτισμού για να δεχτεί τη σημασία αυτής της
διαδικασίας. Οδεύει στην τύχη, στο 6αθμό που δεν ξεκι

νά από μια προηγούμενη παράσταση. οίιτε από αυτές τις
σημασίες, οίιτε από φράσεις υπό συν6.ρθρωση. Συνεπώς
η σκέψη ενεργεί μέσα στο «μπορώ» του σώματος. Δηλαδή
ενεργεί προτού να έχει την παρ6.σταση του εαυτού της ή
να συγκροτήσει αυτό το σώμα. Η σημασία καταλαμ6άνει
αιφνίδια τη σκέψη που τη σκέφτηκε.

- - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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υπεροατολογική σκέψη, ούτε καν στη νουνεχή δραστη
ριότητα, αλλά στον' Αλλον άνθρωπο' με αντιμετωπίζει,

με θέτει υπό συζήτηση και με υποχρεώνει λόγω της ου
σίας του ως απείρου. Αυτό το «κάτι», που αποκαλούμε

σημασία εμφανίζεται μέσα στο είναι με τη γλώσσα, γιατί
η ουσία της γλά)σσας είναι η σχέση με τον' Αλλον άνθρω
πο. Αυτή η σχέση δεν έρχεται να προστεθεί στον εσωτερι

κό μονόλογο -~στω στην «σωματική αναφορικότητα» του

Μερλώ-Ποντύ- όπως μια διεύθυνση προστίθεται στο
προϊόν που ταχυδρομούμε -γιατί

1] δεξίωση του όντος
που εμφανίζεται στο πρόσωπο, το ηθικό συμοάν Τ1] κοι
νωνικότητας, επιτάσσει ήδη την εσωτερική ομιλία. Και η
επιφάνεια που παράγεται ως πρόσωπο δεν συγκροτείται
όπως όλα τα άλλα όντα, επειδή ακριοώς «αποκαλύπτει»
το άπειρο. Η σημασία είναι το άπειρο, δηλαδή ο 'Αλλος
άνθρωπος. Το νοητό δεν είναι μια έννοια, αλλά μια νόη
ση. Η σημασία προηγείται από την νΟ1]ματοδοσία (Sin
ngebung) και υποδεικνύει το όριο του ιδεαλισμού αντί να
τον δικαιώσει.
Κατά μια i:vvoLa, η σημασία είναι για την αντίληψη ό,ΤΙ
είναι το σύμΌολο για το συμΌολιζόμενο. Το σύμοολο υπο
δ1]λώνει την ανομοιότητα του δεδομένου της συνείδησης
με το ον που το συμοολίζει, μια συνείδηση ενδεής και πει
ναλέα για κείνο που της λείπει, για το ον εκείνο που αγ
γέλεται με την ευκρίνεια με την οποία έχει Όιωθεί η απου
σία του, μια δύναμη που προαισθάνεται την ενέργεια. Η
σημασία του μοιάζει, σαν ξεχείλισμα της αναφορικότητας
που σκοπεύει, μέσω του σκοπευόμενου όντος. Αλλά εδώ

νική και στατική παράσταση την «κίνησψ> της συμοολι
κής σχέσης; Αλλά τότε η γλώσσα θα ήταν εκ νέου ύποπτη
ότι μας απομακρύνει από «τα ίδια τα πράγματα».

Πρέπει να oεΌαιtoσoυμε το αντίθετο. Δεν κάνει η μεσί
τευση του σημείου τη σημασία, αλλά η σημασία (που
πρωταρχικό της συμΌάν είναι το πρόσωπον-προς-πρόσω
πον) καθιστά δυνατή τη λειτουργία του σημείου. Η πρω
ταρχική ουσία της γλώσσας δεν πρέπει να αναζητηθεί στο
σωματικό ενέργημα που την αποκαλύπτει σε μένα και
στους άλλους και μέσα στην προσφυγή στη γλώσσα οικο
δομεί μια σκέψη, αλλά στην παρουσίαση του νοήματος.
Αυτό δεν μας οδηγεί σε μια συγκροτούσα υπεροατολογι
κή συνείδηση των αντικειμένων ενάντια στην οποία εγεί
ρεται με τόσο δίκαιη σφοδρότητα η θεωρία της γλώσσας
που μόλις μνημονεύσαμε. Γιατί οι σημασίες δεν παρου
σιάζονται στη θεωρία, δηλαδή στη συγκροτούσα ελευθε
μιας υπεροατολογικής συνείδησης το είναι της σημα
σίας θέτει υπό συζήτηση την ίδια την συγκροτούσα ελευ

θέτει την κατανόηση της πρώτης σημασίας, αλλά κατα
νόηση που, πριν αφεθεί να ερμηνευτεί ως «συνείδηση
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το 'Απειρο, αλλά το άπειρο δεν παρουσιάζεται σε μιαν

συγκροτεί τη σημασία επειδή θα εισήγαγε στην αντικειμε

θερία μέσα σε μιαν ηθική σχέση. Το νόημα είναι το πρό
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του», είναι κοινωνία και υποχρέωση. Η σημασία -είναι

Γιατί όμως η γλιοσσα, ως προσφυγή στο σύστημα των

σημείων, είναι απαραίτητη στη σκέψη; Γιατί το αντικεί
μενο, ακόμα και το αντικείμενο που υπέπεσε στην αντί
ληψη, έχει ανάγκη ένα όνομα για να γίνει παραδεδεγμένη
σημασία; Τι σημαίνει έχω νόημα; Η σημασία αυτής της
ενσαρκωμένης γλιοσσας παραμένει «αναφορικό αντικεί
μενο» μέσα σε αυτή την αντίληψη. Η υφή της συγκροτού
σας συνείδησης ανακτά όλα της τα δικαιώματα μετά από
τη μεσίτευση του σώματος που μιλάει ή γράφει. Η περίσ
σεια της σημασίας απέναντι στην παράσταση, δεν έγκει
ται τάχα σε έναν νέο τρόπο παρουσίασή της -νέο σε σχέση
με την συγκροτούσα αναφορικότητα-, τρόπο άλλωστε
που η ανάλυση της «αναφορικότητας του σώματος» δεν
εξαντλεί το μυστικό του; 'Αραγε η μεσίτευση του σημείου

σωπο του άλλου και κάθε προσφυγή στη γλά)σσα προϋπο

ΚΑΙ

ι

ι

η ανεξάντλητη περίσσεια ξεχειλίζει το παρόν της συνεί
δησης. Αυτή η ροή του απείρου ή το πρόσωπο δεν μπορεί
πλέον να διατυπωθεί με όρους συνείδησης, με μεταφορές
που να αναφέρονται στο φως ή στο αισθητό. Η ηθική
απαίτηση του προσώπου θέτει υπό συζήτηση τη συνείδη

ση που το δεξιώνεται. Η συνείδηση της υποχρέωσης -δεν

ι:~ μ,α ~V<~~. ,""δή αποσπά τη =,,'δηση

\1

'"

~
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από το κέντρο της υποτάσσοντάς την στον Άλλον άνθρω

ατομικής συνείδησης, είτε για να την μετατρέψει σε ένα

πο.

«Εγώ νοι!)" που δεν μιλάει πια, είτε για να την εξαφανίσει

Αν το πρόσωπον-' ρος-πρόσωπον θεμελιό)νει τη γλιοσ
σα, αν το πρόσωπο προσκομίζει την πρώτη σημασία, εγ

νο που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να υποστεί την

μέσα στην ομιλια της 6ΠΟ1\, μπασμένη στο Κράτος, το μό

καθιδρύει την ίδια τη σημασία μέσα στο είναι -η γλιοσσα

κρίση της ιστορίας αντί να παραμείνει εγιο, ήτοι να την

όχι μόνο υπηρετεί το Λόγο αλλά είναι ο Λόγος. Με την
έννοια μιας απρόσωπη ς νομιμότητας, ο Λόγος δεν επι

κρίνει.
Μέσα σε έναν παρόμοιο ορθολογισμό δεν υπάρχει

τρέπει να εξηγ11σουμε την ομιλία, γιατί απορροφά την

πλέ.ον κοινωνία, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον σχέση που οι

πολλότητα των συνομιλοίΥντων. Επειδή είναι μοναδικός,
ο Λόγος δεν μπορεί να μιλήσει σε έναν άλλον Λόγο. 'Ενας

όροι της να την αποτάσσουν.

Λόγος που είναι εμμενής σε μιαν ατομική συνείδηση μπο

Οι εγελιανοί μ.,;ορούν κάλλιστα να εντάσσουν στην αν
θρώπινη ζωικότητα τη συνείδηση της τυραννίας που αι

6έΌαια να συλλά6ει τον εαυτό του, φυσιολογικά, ως

σθάνεται το άτομο ενώπιον του απρόσωπου νόμου, οφεί

σύστημα νόμων που διέπουν τη φύση αιιτής της συνείδη

λουν όμως να εξηγήσουν πως ένα έλλογο ζώο είναι δυνα

σης που εξατομικεύεται όπως 6λα τα φυσικά όντα, αλλά
επιπλέον εξατομικείΥεται ως εαυτός. Η συμφωνία μεταξύ

τ6, πως η μερικότητα του εαυτοί, -μπορεί. τάχα να θιχτεί

συνειδήσεων θα εξηγιόταν τότε με την ομοιότητα μεταξύ

από την απλή καθολικότητα μιας ιδέας, πώς ένας εγωι
σμός μπορεί να παραιτηθεί.

όντων πανομοιότυπα συγκροτημένων. Η γλώσσα θα ανα

Αντίθετα, αν ο ΛίJγος ζει μέσα στη γλιίJοσα, αν στην

γόταν σε ένα σύστηιlα σημείων που. από τη μια συνείδηση
στην άλλη. θα αφύπνιζε παρόμοιες σκέψεις. Εφεξής πρέ

αντιπαράθεση του πρόσωπον-προς-πρόσωπον λάμπει η

λογισμοί), ενάντια στον οποίον ισχύουν πάντα τα επιχει

πρώτη ορθολογικότητα, αν το πρώτο νοητό, η πριοτη ση
μασία, είναι το απειρο της νόησης που παρουσιάζεται
(δηλαδή που μου μιλάει) μέσα στο πρόσωπο' αν ο Λόγος
καθορίζεται από τη σημασία αντί η σημασία να καθορί
ζεται απί> τις απρόσωπες δομές του Λόγου, αν η κοινωνία

ρήματα του πριί)του τόμου των

προηγείται από την εμφάνιση αυτών των απρ6σωπων δο

πει να αμελήσουμε την αναφορικότητα της έλλογης σκέ
ψης που διανοίγεται σε' μια καθολΙΚ1'] τάξη και να δια
6λους τους κινδύνους του φυσιοκρατικού ψυχο

Logische Untersuchungen.

Οπισθοχωριοντας μπροστά σε αυτές τις συνέπειες και

μό)ν, αν η καθολικ6τητα ΌασιλειΎει ως η παρουσία της αν

για να συμμορφωθούμε περισσότερο με το «φαινόμενο»,

θρωπότητας μέσα στα μάτια που με κοιτούν, αν τέλος

μποροίψε να αποκαλέσουμε Λόγο την εσωτερική συνοχή
μιας ιδε(οδους τάξης που πραγματώνεται στο είναι καθό

αναλογιζόμαστε 6τι α15τ6 το 6λέμμα ανακαλεί την ευθύνη

σον η ατομική συνείδηση, εκεί όπου μαθητεύει ή οικοδο
μεί ται, θα εγκατέλειπε την μερικότητά της ως ατόμου και
εαυτ6τητας και είτε θα οπισθοχωρούσε προς μια νοηnΊ
σφαίρα 6που θα ασκοί'σε άχρονα τον ρόλο της ως απόλυ
το υποκείμενο στο Εγ(ο νοώ, είτε θα ενοφθαλμιζόταν
στην καθολική τάξη του Κράτους την οποία, ευθί'ς εξ αρ
φαινόταν να διααλέπει ή να συγκροτεί. Και στις δύο

το-προσφορά, η πολλότητα της κοινωνίας δεν θα μπο

πεΡΙΠΤΙ;Jσrις η γλώσσα θα είχε το ρόλο να διαλί'σει την
<αυτότητα της ααθύτατα ανταγωνιστικής προς το Λ6γο

ση»- να μπορεί να είΥαι..

μου και καθιερ(ονει την ελευθερία μου ως ευθύνη και αυ

ρούσε να εξαφανιστεί μέσα στην εξίΥψωσή της (.ος το Λό
γο. Θα ήταν η προΗπ60εσή του. Ο Λόγος δεν θα εγκαθί

δρυε το απρόσωπο μέσα μου, αλλι'ι. ένα Εγώ ικαν6 για συ
νύπαρξη, αναδυμένο μf.σα στην απόλαυση ως χωριστ6.
του οποίου όμως ο χωρισμός υπήρξε αναγκαίος ιοστε το
άπειρο -που η απειρία του συντελείται ως
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5. ΓλΙ1Jσσα και αντικειμενικότητα
Ένας λελογισμένος κόσμος είναι ένας κόσμος όπου
υπάρχει ο 'Αλλος άνθρωπος δια του οποίου ο κόσμος της
απόλαυσή ς μου γίνεται θέμα με σημασία. Τα πράγματα
αποκτούν μια σημασία ορθολογική, και όχι μόνο απλής
χρήσεως, γιατί ένα 'Αλλο έχει συνδεθεί με τις σχέσεις που

έχω μαζί τους. Υποδηλώνοντας ένα πράγμα, το υποδη
λισνω στον άλλον άνθρωπο. Η πράξη της υποδήλωσης,
τροποποιεί τη σχέση απόλαυσης και κατοχής με τα πράγ
ματα, τοποθετεί τα πράγματα μέσα στην προοπτική του

άλλου ανθρώπου. Η χρησιμοποίηση ενός σημείου δεν πε

ριορίζεται στο να υποκαθιστά την άμεση σχέση με ένα

πράγμα με μια έμμεση σχέση, αλλά επιτρέπει να γίνουν

τα πράγματα προσφέρσιμα, να αποσπαστούν από τη

χρτιση μου, να αλλοτριωθοίιν, να καταστούν εξωτερικά.
Η λέξη που υποδηλώνει τα πράγματα πιστοποιεί τον με
ρισμό τους σε μένα και στους άλλους. Η αντικειμενικότη
τα του αντικειμένου δεν απορρέει από μια αναστολή της

χρήσης και της απόλαυση ς όπου τα κατέχω χωρίς να τα
επιφορτίζομαι. Η αντικειμενικότητμ προκύπτει από τη

γλώσσα που επιτρέπει να θέσουμε υπό συζήτηση την κα
τοχή. Αυτή η αποδέσμευση
θετικό νόημα: γίνεται εί
σοδος του πρ{χγματος μέσα στην σφαίρα του άλλου. Το
πράγμα γίνεται θέμα. Θεματοποιώ, σημαίνει προσφέρω
τον κόσμο στον' Αλλον άνθρωπο μέσω της λαλιάς. 'Ετσι

η «απόσταση» από το αντικείμενο ξεπερνά τη χωρική του
διάσταση.

Αυτή η αντικειμενικότητα συστοιχεί -6χι με κάποιο
στοιχείο ενός μεμονωμένου υποκειμένου, αλλά με τη σχέ
ση του με τον'Αλλον άνθρωπο. Η αντικειμενοποίηση πα

ράγεται μέσα στο ίδιο το έργο της γλώσσας όπου το υπο
κείμενο αποσπάται από τα κατεχόμενα πράγματα σάμ

πως να υπερίπτατο της ίδιας του της ύπαρξης, σάμπως
να αποκ06όταν από αυτή, σάμπως η ύπαρξη την οποία
υπάρχει να μην είχε συμ6εί ακόμα πλήρως. Α1Jτή η από
σταση είναι πιο ριζική από κάθε απόσταση απ6 τον κό
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σμο. Το υποκείμενο πρέπει να 6ρίσκεται «σε απόσταση»
απ6 το είναι του, ακόμα και απέναντι στην απόσταση που
κρατάει από το σπίτι δια του οποίου 6ρίσκεται ακόμα
μέσα στο είναι. Γιατί μια άρνηση, ακόμα κι όταν αναφέ
ρεται στην ολότητα του κόσμου, παραμένει εσωτερική
στην ολότητα. Για να κατορθωθεί η αντικειμενική από
σταση θα πρέπει το υποκείμενο, παρότι 6ρίσκεται μέσα
στο είναι, να μην είναι ακόμα' κατά μία έννοια πρέπει να
μην έχει γεννηθεί ακόμα -να μην είναι μέσα στη φύση.
Αν το ικανό για αντικειμενικότητα υποκείμενο δεν είναι
ακόμα πλήρως, τότε αυτό το «όχι ακόμα», αυτή η κατά
σταση του δυνάμει σε σχέσει με το ενεργεία, δεν υποδη
λώνει κάτι κατώτερο από το είναι, αλλά το χρόνο. Η συ
νείδηση του αντικειμένου -η θεματοποίηση- έγκειται
στην απόσταση από τον εαυτό της που μόνο χρόνος μπο
ρεί να είναι' ή αν προτιμάτε έγκειται στην αυτο-συνείδη
ση υπό την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζουμε ως «χρόνο»
την απόσταση του εγώ από το εγώ μέσα στην αυτο-συνεί
δηση. Μόνο που ο χρόνος δεν μπορεί να υποδηλώνει ένα
«όχι ακόμα» που να μην είναι εντούτοις ένα «κατώτερο
είναι» -δεν μπορεί να κρατηθεί μακριά από το είναι και
από το θάνατο συγχρόνως παρά ως ανεξάντλητο μέλλον
του απείρου, δηλαδή ως εκείνο που παράγεται μέσα στη
σχέση της γλώσσας. Το υποκείμενο υπερίπταται της
υπάρξεώς του υποδηλώνοντας στο άλλο ό,τι κατέχει -με
την ομιλία. Αλλά την ελευθερία έναντι του εαυτού, την

οποία" απαιτεί αυτή η αποστέρηση, την οφείλει στην δε
ξίωση του απείρου του 'Αλλου. Την οφείλει τελικά στην
Επιθυμία που δεν προέρχεται από μιαν έλλειψη ή έναν
περιορισμό, αλλά από μια περίσσεια της ιδέας του Απεί
ρου.

Η γλώσσα καθιστά δυνατή την αντικειμενικότητα των
αντικειμένων και τη θεματοποίησή τους. Ήδη ο Χούσερλ
6εοαίωνε ότι η αντικειμενικότητα της σκέψης συνίσταται
στο γεγονός ότι ισχύει για όλους. Συνεπώς γνωρίζω αντι
κειμενικά, θα σήμαινε συγκροτώ τη σκέψη μου έτσι ώστε
να περιλαμ6άνει ήδη μιαν αναφορά στη σκέψη των άλ
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λων. Συνεπ(,)ς ό,τι μεταδίδω συγκροτείται εφεξής σε συ

νάρτηση με τους άλλους. Μιλώντας δεν μεταδί.δω στον
άλλον άνθρωπο εκείνο που για μένα είναι αντικειμενικό:
το αντικειμενικό γίνεται αντικειμενικό μόνο μέσω της
επικοινωνίας. Αλλά στον Χούσσερλ, ο Άλλος άνθρωπος
που καθιστά αυτή την επικοινωνία εφικτή, συγκροτείται
αρχικά για μια σκέψη μεμονωμένη. Η δάση της αντικειμε
νικότητας τίθεται μέσα από μια διαδικασί.α καθαρά υπο
κειμενική. Θέτοντας τη σχέση με τον' Αλλον άνθρωπο ως
ηθική, ξεπερνάμε μια δυσκολία που θα ήταν αναπόφευ
κτη αν η φιλοσοφία, αντίθετα προς τον Καρτέσιο,
νούσε από ένα cogito που θα ετίθετο απoλίJτως ανεξάρτη
τα από τον' Αλλον άνθρωπο.

Πράγματι το καρτεσιανό cogito, στην κατακλείδα του
τρίτου διαλογισμΟ'I'!, δίνεται ως ερειδόμΙCΎO στη σεσαιότη
τα για την ύπαρξη του Θεού, ως απείρου, σε σχέση προς
την οποία τίθεται και νοείται η περατότητα του cogito ή
της αμφιΟολίας. Αυτή η περατότητα δεν θα μποροί,σε,
όπως στους νεώτερους, να καθοριστεί χωρίς προσφυγή
στο άπειρο, για παράδειγμα ξεκιν(οντας από τη θνητότη
τα του υποκειμένου. Το καρτεσιανό υποκείμενο υιοθετεί
μια σκοπιά εκτ6ς εαυτού με οάση την οποία μπορεί να
συλλάσει τον εαυτό του. Αν σε ένα πριl)τo διάδημα, ο
Καρτέσιος έχει μιαν αναμφίλεκτη συνείδηση του εαυτού
του, σε ένα δεύτερο διάβημα -στοχασμό επί στοχασμού
αντιλαμσάνεται τις προϋποθέσεις αυτΎlς της Οεσαι6τητας.
Αυτή η σεοαιότητα οφείλεται στην ενάργεια και την ευ
κρίνεια του cogito -αλλά η ίδια η Όεοαιότητα αναζητείται
λόγω της παρουσίας του απείρου μέσα σε αυ-r;ή την περα
τή σκέψη που χωρίς αυτή την παρουσία θα αγνοούσε την
περατοτητά της: ... manifcste intelligo plus realitatis eSse
ίη substantia infinita quam ίη finita, ac proindc priorem
qmodammodo ίn me esse perceptioncm infiniti quam finiti,

hoc est Dei quam mei ipsius. Qua cnim ratione intelligerem
me dubitarc me cupere, hoc est alίquid mihi deesse, et me
ηοη esse omnino perfectum si nul1a idea entis perfectionis
ίη me' esset, ex cujus eomparatione defectus meos cognos

cerem'?

(Έκδ.
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'Αραγε η θέ.ση της σκέψης μέσα στο άπειρο που τη δη
μιούργησε και της έδωσε την ιδέα του απείρου, αποκα
λί,πτεται μέσω ενός συλλογισμού ή μιας ενόρασης που
μ6νο Θέματα μποροί,ν να

Of:oovv;

Το άπειρο δεν θα μπο

ρούσε να θεματοποιηθεί και η διάκριση ανάμεσα σε συλ
λογισμό και ενόραση δεν ταιριάζει καθ6λου όσον αφορά

στην πρόσβαση του qιτείρoυ. Α ν ο Χοί,σσερλ Όλέπει στο
μιαν υποκειμενικότητα που δε στηρίζεται σε κάτι
εκτός εαυτής, συγκροτεί την ίδια την ιδέα του απείρου,
και την εκλαμ6άνει ως αντικείμενο. Η μη-συγκρότηση
του απείρου στον Καρτέσιο αφήνει μια θί'ρα ανοιχτή. Η
αναφορά του περατού cogito στο άπειρο του θεοί, δε συ
νίσταται σε μιαν απλή Οεματοποίηση του Θεού. Για όλα

cogito

τα αντικείμενα δίνω την εξήγηση μόνος μου, τα περιλαμ

Όάνω. Το οντολογικό επιχείρημα έγκειται στην μετατρο
αυτοί, του «αντικειμένου» σε ον, ανεξίψτητο από μέ
να.

Ο θεός είναι το

Άλλο.

Αν σκέφτομαι σημαίνει

αναφέρομαι σε ένα αντικείμενο τότε πρέπει να πιστέψου

με ότι η σκέψη του απείρου δεν είναι σκέψη. Αλλά θετικά
μιλώντας τι είναι; Ο Καρτέσιος δεν διατυπιίινει αυτή την
ερΙΙιτηση. Εν πάση περιπτώσει, είναι προφανές ότι η ενό

'ζ;>

IJ,
5'
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;:γ

ραση του απείρου διατηρεί ένα ορθολογιστικό νόημα και

με κανένα τρόπο δεν θα αποΌεί πλημμυρίδα του Θεού

μέσω μιας εσωτερικής συγκίνησης. Ο Καρτέσιος, υπερτε
ρι,)ντας απέναντι σε έναν ιδεαλιστή ή σε έναν ρεαλιστή,
ανακαλύπτει μια σχέση με μια πλilρη ετερότητα, μη ανα
γώγιμη στην εσωτερικότητα, η οποία, εντοί,τοις, δε Όιά
ζει την εσωτερικ6τητα' μια δεχτικότητα χωρίς παθητικ6
τητα, μια σχέση μεταξί, ελευθεριών.

Η τελευταία αράδα του τρίτου διαλογισμοί, μας οδηγεί
σε μια σχέση με το άπειρο, που, μέσω της σκέψης,
λίζει τη σκέψη και γίνεται π{!οσωπική σχέση, Η ενατένιση
μεταπίπτει σε Θαυμασμό, λατρεία και χαρά. Δεν πρ6κει
ται πια. για ένα «άπειρο αντικείμενο» που είναι ακόμα
γνωστό και θεματοποιημένο, αλλά για κάτι μεγαλειώ
δες: .... placet hic aliquamdiu ίη ipsius Dei contemplatione

\"'"

IJ

~
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immorari, eius attributa apud me expendere et immensi
huius luminis pulchritudinem quantum caligantis ingenii
mei acies ferre poterit, intueri, admirari, adorare. υι enim
ίη hac sola divinae majestatis contemplatione summam al
terius vitae felicitatem consistere fide credimus, ita etiam
jam ex eadem licet multo minus perfecta, maximum cujus
ίn hac vita capaces simus voluptatem percipi posse expe
rimur ...
Αυτό το παράθεμα δε μας φαίνεται σαν κοσμητικό

στοιχείο του ύφους ή σαν σώφρων φόρος τιμής στη θρη
σκεία, αλλά σαν έκφραση αυτής της μετατροπής της ιδέας
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Ως παρουσία του προσώπου, η γλώσσα δεν καλεί σε
συνενοχή με το ευνοούμενο ον, στο «εγώ-εσύ» που έχει
αυτάρκεια και ~ησμoνά το σύμπαν' μέσα στην παρρησία
της αρνείται την παρανομία του έρωτα όπου χάνει την
παρρησία και το νόημά της για να γίνει γέλιο η γουργού

ρισμα.) ο τρίτος με κο'ιτάζει μέσα στα μάτια του άλλου
. ανθ.ρώπου -η γλώσσα είναι δικαιοσύνη. Όχι-πως αρχικά
υπήρχε το πρόσωπο και στη συνέχεια το ον που εκφράζει
η εκδηλώνει, μεριμνά για δικαιοσύνη. Η επιφάνεια του
προσώπου ως προσώπου, διανοίγει την ανθρωπινότητα.
μνια του φτωχού και του ξένου, αλλά αυτή η φτώχια και

που προσπελάζεται σαν πρόσωπο.

αυτή η εξορία που επικαλούνται τις δυνάμεις μου, με
σκοπεύουν, δεν παραδίδονται σε αυτές τις δυνάμεις ως
δεδομένα, παραμένουν έκφραση του προσώπου. Ο φτω
χός, ο ξένος παρουσιάζεται ως ισότιμος. Μέσα σε αυτή

Ο Άλλος άνθρωπος και οι Άλλοι
Η παρουσίαση του προσώπου -η έκφραση- δεν εκκα

λύπτει έναν εσωτερικό κόσμο, που ήταν κλειστός, προσ
θέτοντας έτσι μια νέα περιοχή προς κατανόηση ή προς
κατάληψη. Αντίθετα με καλεί πάνω από το δεδομένο που

η λαλιά θέτει ήδη ως κάτι κοινό ανάμεσά μας. Αυτό που
δίνουμε, αυτό που παίρνουμε, ανάγεται στο φαινόμενο
που έχει αποκαλυφθεί και προσφέρεται, που υπάρχει με

την ουσιώδη φτώχια, η ισοτιμία του συνίσταται στο να
αναφέρεται στον τρίτο, που είναι έτσι παρών στη συνάν
τηση και που μέσα στην ανέχειά του, ο 'Αλλος άνθρωπος
τον υπηρετεί ήδη. Συνάπτεται μαζί μου. Αλλά συνάπτε

ται μαζί μου για να τον υπηρετήσω, με διατάζει σαν
Αφέντης. Διαταγή που με αφορά μόνο στο 6αθμό που εί
μαι ο ίδιος κύριος, διαταγή συνεπώς που με διατάζει να

τρόπο ο οποίος μετεωρίζεται μέσα στην κατοχή. Αντίθε

διατάξ(l). Το εσύ τίθεται μπροστά σε ένα εμείς. Το να εί

τα, η παρουσίαση του προσώπου με συσχετίζει με τον ον.

μαστε εμείς δε σημαίνει να «συνωθούμαστε» ή να συμπα
ραστεκόμαστε σε ένα κοινό έργο. Η παρουσία του προ

Το υπάρχει ν αυτού του όντος-μη αναγώγιμο στη φαινο
μενικότητα, εννοούμενη ως πραγματικότητα χωρίς πραγ

σώπου -το άπειρο του Άλλου- είναι γύμνια, παρουσία

ματικότητα -επιτελείται μέσα στην αμετάθετη επιτακτι

του τρίτου (δηλαδή όλης της ανθρωπότητας που μας κοι

κότητα με την οποία απαιτεί μιαν απάντηση. Αυτή η

τάζει) και διαταγή που διατάζει να διατάξουμε. Να γιατί

απάντηση διαφέρει από την «αντίδραση» η οποία προκα

η σχέση με τον άλλον άνθρωπο ή η ομιλία δεν είναι μόνο
η αμφισ6ήτηση της ελευθερίας μου, η κλήση που έρχεται
από το Άλλο για να με θέσει προ της ευθύνης μου, όχι
μόνο η λαλιά δια της οποίας απογυμνώνομαι από την κα
τοχή που με-περισφίγγει, εκφέροντας έναν αντικειμενικό
και κοινό κόσμο' αλλά επίσης κήρυγμα, προτροπή,

λεί το δεδομένο, γιατί δεν μπορεί να παραμείνει <<μεταξύ
μας», όπως όταν παίρνω κάποιες θέσεις απέναντι σε κά
ποιο πράγμα. Ό,τι συμ6αίνει εδώ <<μεταξύ μας» αφορά

όλον τον κόσμο. Το πρόσωπο που τον κοιτάζει εκτίθεται
σε δημόσιο θέα, έστω κι αν χωρίζομαι από αυτό αναζη
τώντας μαζί με τον συνομιλητή τη συνενοχή μιας ιδιωτι
κής σχέσης και μιας παρανομίας.

\'''I''4'4I!ιf -2.

Μέσα στη γύμνια τόυ, το πρόσωπο μου επιδείχνει τη γύ

του απείρου που κομίζει η συνείδηση, σε Μεγαλειότητα

6.

!t/(~~i

προφητικός λόγος. Ο προφητικός λόγος ουσιαστικά απο
κρίνεται στην επιφάνεια του προσώπου, ζευγαρώνει
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μου απέναντι

,.

οεξίωση του προσώ

που ~oεξιωση που ειναι ηοη η EιIl;UVTj μου απέναντί του
και όπου, κατά συνέπεια, με πλησιάζει ξεκιν(οντας απ6
μια διάσταση ύψους και κυριαρχεί πάνω μο.υ), εγκαθι
δρύεται η ισότητα. Ή, η ισ6τητα παράγεται εκεί. 6που το
'Αλλο διατ6σοει το Ίδιο και αποκαλύπτεται σ' αυτ6 μέσα
στην ευθύνη' ή, η ισότητα δεν είναι παρ6 μια αφηρημένη

που συνι"V(ονει τα 6μοια άτομα.
ανθρώπινο
ως οιολογικ6 γένος

ΛΕιτουργία που μποροίιν να ασκήσουν οι άν
στον κόσμο ως ολ6τητα επιτρέπει να τους
εφαρμόσουμε μια κοινή έννοια. Αλλά η ανθρι(ιπινη κοι

νότητα εγκαθιδρύεται με τη γλώσσα -όπου οι συνομιλη
παραμένουν απολύτως χωρισμένοι- δεν συγκροτεί
την ενότητα του γένους. Διατυπώνεται ως συγγένεια των
ανθριΟπων. Το αν όλοι οι άνθρωποι είναι αδι':λφια δεν
εξηγείται με την ομοιότητά τους -ούτε από μια κοινή αι
τία της οποίας θα ήταν το αποτέλεσμα όπως τα μετάλλια
που παραπέμπουν στον ίδιο τύπο που τα σφράγισε. Η
συγγένεια δεν παραπέμπει σε μια αιτιότητα στην οποία
τα άτομα θα μετείχαν μυστηριωδώς και η οποία θα καθό
ριζε, με ένα όχι λιγότερο μυστηριυ)δες αποτέλεσμα, ένα
φαινόμενο αλληλεγγύης.

~

~

~

~

Αυτό που συγκροτεί το πρωταρχικ6 γεγονός της αδελ
φότητας είναι η ευθύνη μου απέναντι σε ένα πρ6σωπο
που με κοιτάζει ως απολύτως ξένο -και η επιφάνεια του
JtgoaUJJtOlJ συμπίπτει με
τις δύο στιγμές. Η πατρό
τητα δεν είναι μια αιτιότητα: αλλά η εγκαθίδρυση μιας
μοναδικότητας με την οποία η μοναδικότητα του πατέρα
συμπίπτει και δεν συμπίπτει!. Συγκεκριμένα το α-σύμ
πτωτο συνίσταται στη θέση μου ως αδερφοί), rι"",,""Iι''''Tr1
άλλες μοναδικότητες στο πλευρό
κότητα του εγώ μου να
Ι. Βλ.

σ.

360.

ιδέα και μια λέξη μόνο. Δεν μπορούμε να την αποσπά
σουμε από τη δεξίωση του προσώπου του οποίου αποτε
λεί μια στιγμή.

.Η ίδια η καταστατική τάξη του ανθριίιπινου συνεπάγε-\.v..
ται την αδερφοσίινη και την ιδέα του aVOQ(ilJtLVOlJ γένους.
~l(

(Pt

Αντιτίθεται ριζικά στην ιδέα της ανθρωπότητας που

ενώνεται στην ομοιότητα, μιας πολλότητας ποικίλων οι
κογενειών που 6γήκαν από τις πέτρες που έριξε ο Δευκα
λίων πίσω του και η οποία, με την πάλη του εγωισμού,
καταλήγει σε μια avOg(JJJtLVTj πάλη. Έτσι η ανθρ<ί)πινη

αδερφότητα έχει μια διπλή όψη, συνεπάγεται ατομικότη
τες των οποίων το λογικό καταστατικό δεν αν6γεται στην
καταστατική τάξη των έσχατων διαφορών μέσα σε ένα
γένος η ιδιομορφία τους συνίσταται στο ότι καθεμία
αναφi:ρπαι στον εαυτό της (ένα 6τομο που θα είχε ένα
κοινό γένος με ένα άλλο άτομο, δεν θα
πολύ από

α~τό). Eξάλλoι~ συνεπάγεται την κοινότητα του πατρός,
σαμπως η κοινοτητα του

να μην

κώς. Η κοινωνία π":,_·,, .". .. ι .. ~ . ..... ~)i. .. "~,, • .:•
για να καθίστατι_ι
.:._--,,~

.. /.~ ..

στην
Ο

.. "",,Ω ...·_..

επαρ.,,,,,.A___ . v

ILL
'.q fz

l.
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Ασυμμετρία του διαπροσωπικού

«' Αλ

λον άνθρωπο». Η προτεραιότητα αυτού του προσανατο
δεν μπορούν να αναδειχτούν χωρίς αυτόν τον προσανα
τολισμό -συγκεφαλαιώνει τις θέσεις αυτού του 6ι6λίου.
Το ον δεν υπάρχει αρχικά για να αφήσει θέση στη συ

δεΥ εμφαΥίζεται μόνο στο πρόσωπό του -όπως ένα φαι
νόμενο που υπακούει στη δράση και στην κυριαρχία μιας
ελευθερίας. Απείρως απομακρυσμένος από την ίδια τη

νέχεια, εκρηγνυόμενο, σε μια ποικιλία της οποίας όλοι οι
όροι θα είχαν μεταξύ τους αμοι6αίες σχέσεις προδίνοντας
την ολότητα από την οποία προέρχονται και όπου ενδε

σωπο όπου ο άλλος άνθρωπος στρέφεται προς εμένα, δεν

χομένως θα παραγόταν ένα ον που υπάρχει δι' εαυτόν,
ένα εγώ που τοποθετείται απέναντι σε ένα άλλο εγώ,
(συμ6άντα .που θα μπορούσαν να εξηγηθούν από έναν
απρόσωπο λόγο έξω από αυτά). Από τον προσανατολι
σμό του Εγώ προς τον' Αλλον άνθρωπο, δεν εκπηγάζει η

αναρροφάται μέσα στην παράσταση του προσώπου. Να

γλώσσα που τον εξιστορεί. Δεν τοποθετείται μπροστά σε

σχέση που συνάπτει, αρχικά παρουσιάζεται μέσα σε αυτή

ως απόλυτο. Το Εγώ αποδεσμεύεται από τη σχέση αλλά
μέσα στη σχέση με ένα ον απολύτως χωρισμένο. Το πρό

...... 1

του είναι «ξεκινώντας από τον εαυτό μου» προς τον
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αφουγκράζεσαι την ανέχειά του που ζητάει δικαιοσύνη

μια συστοιχία από την οποία το εγώ θα δανειζόταν την

δε σημαίνει να αναπαριστάς μια εικόνα, αλλά να ίστασαι

ταυτότητά του και ο 'Αλλος άνθρωπος την ετερότητά του.

ως υπεύθυνος, ως κάτι περισσότερο και ταυτόχρονα ως

Ο χωρισμός της γλώσσας δεν παραδηλώνει την παρουσία

κάτι λιγότερο από το ον που παρουσιάζεται μέσα στο

δύο όντων μέσα σε έναν αιθέριο χώρο όπου η ένωση

πρόσωπο. Λιγότερο, γιατί το πρόσωπο με ανακαλεί στις

απλώς απηχεί το χωρισμό. Αρχικά ο χωρισμός είναι το

υποχρεώσεις μου και με κρίνει. Το ον που παρουσιάζεται

γεγονός ενός όντος που ζει κάπου, με κάτι, δηλαδή που

στο πρόσωπο έρχεται από μια άνωθεν διάσταση, διάστα

απολαμ6άνει. Η ταυτότητα του εγώ πηγάζει από τον

ση της υπέρ6ασης όπου μπορεί να παρουσιαστεί ως ξέ

εγωισμό του, του οποίου η απόλαυση εκπληρώνει την νη

νος, χωρίς να αντιταχθεί σε μένα, ως εμπόδιο ή εχθρός.

σιωτική επάρκεια και στον οποίο το πρόσωπο διδάσκει

Περισσότερο, επειδή η θέση μου ως εγώ συνίσταται στο

το άπειρο από το οποίο αυτή η νησιωτική επάρκεια χω

να μπορώ να απαντήσω στην ουσιώδη ανέχεια του άλλου
ανθρώπου, να 6ρω πόρους. Ο Άλλος άνθρωπος που δε
σπόζει πάνω μου μέσα στην υπέρ6ατικότητά του είναι
επίσης ο ξένος, η χήρα και το ορφανό, απέναντι στους
οποίους είμαι υποχρεωμένος.

Αυτές οι διαφορές ανάμεσα στον' Αλλον άνθρωπο και
σε μένα δεν εξαρτώνται από διαφορετικές «ιδιότητες»
που θα ήταν έμφυτες σε «μένα» από τη μια μεριά και στον
Άλλον άνθρωπο από την άλλη' ούτε από ψυχολογικές
διαθέσεις που θα αποκτούσαν το πνεύμα τους κατά τη
συνάντηση. Εξαρτώνται από την συγκυρία του Εγώ-Άλ
λος άνθρωπος, από τον αναπόδραστο προσαΥατολισμό

ρίζεται. Αυτός ο εγωισμός 6ασίζεται 6έ6αια στην απειρία
του άλλου που μπορεί να συντελεστεί μόνο παραγόμενο
ως η ιδέα του Απείρου μέσα σε ένα χωρισμένο ον. Βέ6αια
το Άλλο επικαλείται αυτό TJ χωρισμένο ον, αλλά αυτή
η επίκληση δεν περιορίζεται στην κλήση ενός συστοίχου.
Αφήνει μια θέση σε μια διαδικασία ενός όντος που συνά
γεται από τον εαυτό του, δηλαδή παραμένει χωρισμένο

και ικανό να κωφεύσει στην κλήση που το ανέδειξε, αλλά
επίσης ικανό να δεξιωθεί αυτό το πρόσωπο του απείρου
με όλες τους πόρους του εγωισμού του: οικονομικά. Η λα
λιά δεν εγκαθιδρύεται μέσα σε ένα ομοιογενές ή αφηρη
μένο περι6άλλον, αλλά μέσα σε έναν κόσμο όπου πρέπει
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να

να συνδράμουμε και να δάισουμε. ΠρoίJπoθέτει ένα εγώ,

"'Μιλ'Y'lΠ'Y'l θέλει να

ύπαρξη χωρισμένη μέσα στην απόλαυσή της που δεν δε
ξιώνεται το πρόσωπο και που η φωνή της έρχεται από
μιαν άλλη όχθη, με άδεια Υέοια. Η πολλότητα ιιέσα στο
ον που αρνείται την
αδελφότητα και

ΚΛΙ

_
στην ελπίδα και στην

της ευτυχίας, αναπόδραστη στην
έστω και ως πρακτικό Λόγος,
ΠΟλυιιερεια μέσα στην κοινωνία των πνευ

μάτων.
Μέσα σε αυτόν τον κόσμο χωρίς πολλαπλότητα, η
γλιόσσα χάνει κάθε κοινωνική σημασία. οι συνομιλητές

στικά

8.
Η ομιλία καθορίζει τη σκέψη, γιατ(. το πρώτο νοητό δεν

είναι μια έννοια, αλλά μια νόηση της οποίας το πρόσωπο

εκφέρει την απαρα6ίαστη εξωτερικότητα προφέ.ροντας το
«δεν θα σκοτιί,σεις». Η ουσία της ομιλίας είναι ηθική.
Διατυπώνοντας αυτή τη θέση, αρνούμαστε τον ιδεαλι
σμό.

Το ιδεαλιστικό νooίJμενo συνιστά ένα σύστημα ιδεατών
ιJυνεχτικών σχέσεων που η παρουσίασή τ~υς ενώπιον του
υποκειμένου, ισοδυναμεί με την είσοδο του υποκειμένου
σε αυτή την τάξη και την απορρόφησή του από αυτές τις
ιδεατές σχέσεις. Κάτω από τον νοητό ήλιο όλες οι πηγές
του υποκειμένου στερεύουν. Η 60ύλησή του είναι Λόγος

και ο χωρισμός ταυ ψευδαίσθηση (παρότι η δυνατότητα
της ψευδαίσθησης πιστοποιεί την ύπαρξη μιας υποκειμε
νικής, υπόγειας έστω, πηγής που το νοητό δεν μπορεί να
την αποξηράνει).

Σπρωγμένος ώς τα άκρα, ο ιδεαλισμός οδηγεί κάθε
Ο 'Αλλος άνθρωπος και εγώ λειτουρ
ενός ιδεώδους λογισμού, δεχόμαστε
λογισμό το πραγματικό μας είναι και

αιιοι6αία υπό το κράτος ιδεωδών αναγκαιο
διαπεονούν από παντού. Παίζουμε ρόλο
και όχι αρχής. Η πολιτική κοι

εμφανίζεται ως μια πολλότητα που εκφράζει την
πολλαπλότητα των αρθρώσεων ενός συστήματος. Βέ6αια,
μέσα στο βασίλειο των σκοπών όπου τα πρόσωπα καθο
ρίζονται ως 60υλήσεις, αλλά η βούληση καθορίζεται ως

παραιτούνται από την μοναδικότητά τους όχι επιθυμών
τας ο ένας το\ άλλον, αλλά επιθυμώντας το καθολικό. Η
γλώσσα θα ισοδυναμούσε με τη συγκρότηση έλλογων θε
σμ(l)ν μέσα στους οποίους γίνεται αντικειμενικός και έμ
πρακτος ένας Λόγος απρόσωπος που ενεργεί ήδη μέσα
στα άτομα που μιλούν και υποστηρίζουν κιόλας την απτή
πραγματικότητά τους: κάθε ον τοποθετείται ξέχώρα από
όλα τα άλλα, αλλά η 60ύληση καθενός απ' αυτά ή η αυτό
τητά του εξ υπαρχής συνίσταται στο να 60ύλεται το καθο
λικό ή το έλλογο, δηλαδή στο να αρνείται την μερικότητά
του. Εκπληρώνοντας την ουσία του ως λόγου -απο6αί
νοντας οικουμενικά συνεχτικός λόγος, η γλώσσα θα
πραγματοποιούσε δω μιας το καθολικό Κράτος όπου η
πολλαπλότητα απορροφάται και όπου, ελλείψει συνομι
λητών, η ομιλία
Αν θέλουιιε να διατηρήσουμε την πολλότητα μέσα στο
,vhT'Y'ITa του ατόμου, δε χρησιμεύει σε τί
τυποκρατικά τη οοί,ληση από τη
τη θούληση από το Λόγο, όταν παρευθύς απο

φασΙζουμε να θεωρούμε αγαθή 60ί,ληση μόνο τη 60ύληση
που προσεταιρίζεται τις εναργείς ιδέες ή αποφασίζει μό

νο από σε6ασμό προς το καθολικό. Αν η 60ί,ληση μπορεΙ.
να λαχταρά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το Λόγο, τότε
είναι Λόγος, Λόγος που αναζητεί τον εαυτό του ή πλάθε

C'"

ται. Στον Σπινόζα ή στον Χέγκελ αποκαλύπτει την αληθι

νή της ουσία. Σε αυτή την ταύτιση 60ύλησης και Λόγου
στην οποίαν αποσκοπεί η έσχατη πρόθεση του ιδεαλι

αντ.τάσσπα, ""νολη η π,","αθής ,>",,,ρ'α της αν
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θρωπότητας την οποία ο εγελιανός ή σπινοζικός ιδεαλι

είναι, εκδηλώνεται έντονα στον Μπερξόν όπου η διάρ

σμός αποπέμ.-τουν στην υποκειμενικότητα ή στο φαντα
στικό. Το ενδιαφέρον αυτής της αντίθεσης δεν έγκειται

κεια, στην έκπτωσή της, δεν μιμείται πια μιαν ασάλευτη
αιωνιότητα, ή στον Χάϊντεγγερ, όπου η δυνατότητα δεν
αναφέρεται πια σαν δύναμις* σε ένα έργον". Ο Χά'ίντεγ

στη διαμαρτυρία του ατόμου που αρνείται το σύστημα
και το Λόγο, δηλαδή στην αυθαιρεσία του την οποία, κα
τά συνέπεια, ο συνεχτικός λόγος δεν θα μπορούσε να την
κάνει να σωπάσει με την πειθώ, αλλά στην κατάφαση που
ζωοποιεί αυτή την αντίθεση. Πράγματι η αντίθεση δεν
συνίσταται στο να εθελοτυφλείς απέναντι στο είναι και
στο να χτυπάς τρελά το κεφάλι στον τοίχο για να ξεπερά
σεις τη συνείδηση των ελλείψεων σου ως ον, της ανέχειας
και της εξορίας σου, και για να μετατρέψεις μια ταπείνω
έπαρση. Έχει τη δεδαιότητα της πε
το πλήρες ή ακίνητο ή ενεργεία
ον- περιλαμδάνει μιαν ύπαρξη χωρισμένη από αυτό και
η οποία ως εκ τούτου το επιθυμεί, δηλαδή περίσσεια που
παράγεται από την κοινωνία με το άπειρο, ακατάπαυστη
περίσσεια που εκπληρ<ί'Jνει την απειρία του απείρου. Η
διαμαρτυρία ενάντια στην ταύτιση της δούλησης με το
Λόγο, δεν αρέσκεται σ-εην αυθαιρεσία, πράγμα που με
τον παραλογισμό και την ανηθικότητά του, θα δικαίωνε
:ταρευθύς αυτή την ταύτιση. Προέρχεται από τη δεδαιό
τητα ότι το ιδεώδες ενός όντος που έχει περατωθεί δια
παντός και σκέπτεται μόνο τον εαυτό του, δεν θα μπο
ρούσε να χρησιμεύσει ως οντολογικό πρότυπο για μι α

ζωή, για ένα γίγνεσθαι, ικανά για ανανέωση της Επιθυ
μίας, της κοινωνίας. Η ζωή δεν εννοείται απλ(ί'Jς ως μείω
ση, ως έκπτωση ή ως έμδρυο ή ως δυνητικότητα του όν
τος. Το ατομικό και το προσωπικό 6αρύνουν και
ανεξάρτητα από το καθολικό που θα τα διαμόρφωνε και
με αφετηρία το οποίο, άλλωστε, η ύπαρξη του ατομικού
ή η έκπτωση από την οποία εκπηγάζει, παραμένουν ανε

ξήγητα. Το ατομικό και το προσωπικό είναι αναγκαία για
να μπορέσει το άπειρο να παραχθεί ως άπειροΙ. Η αδυνα
τότητα να αντιμετωπίσουμε τη ζωή σε συνάρτηση με το

J, Βλ, παρακάτω: «Η αλήθεια της 60ύλησης» σ. Κ,Ε,

γερ αποσπά τη ζωή από αυτή τη σκοπιμότητα της δύνα
μης που τείνει προς την ενέργεια. Αν ενδέχεται να υπάρ
χει κάτι παραπάνω ή κάτι υπεράνω του είναι, αυτό μετα
φράζεται στην ιδέα της δημιουργίας που, εν
ένα ον που είναι αιωνίως ικανοποιημένο με τον εαυτό
του. Αλλά αυτή η έννοια του όντος πάνω από το ον, δεν
έρχεται από τη θεολογία. Αν δεν έπαιξε κάποιο ρόλο μέ
σα στη δυτική φιλοσοφία που πήγασε από τον Αριστοτέ
λη, η πλατωνική ιδέα του Αγαθού της διασφαλίζει την
αξιότητα μιας φιλοσοφικής σκέψης που κατά συνέπεια

δεν πρέπει να την αναγάγουμε σε μια όποια ανατολίτικη
σοφία.

Αν η υποκειμενικότητα δεν ήταν παρά ένας ελλιπής ον
τολογικός τρόπος, η διάκριση δούλησης και Λόγου θα
κατέληγε να εκλά6ει τη δούλη ση ως αυθαιρεσία, ως άνευ
όρων άρνηση
εμορυακού ή δυνητικού λόγου που
υπνώττει μέσα σε
εγώ και συνεπώς ως άρνηση αυτού
του εγώ και ως δία απέναντι στον εαυτό του. Αντίθετα,
αν η υποκειμενικότητα ορίζεται ως ένα χωρισμένο ον που
σχετίζεται με ένα άλλο απολύτως άλλο, ή τον Άλλον άν

θρωπο -αν το πρόσωπο προσδίδει την πρώτη σημασία,
δηλαδή την ίδια την ανάδειξη του ορθολογικού, η δούλη
ση διακρίνεται δαθύτατα από το νοητό που δεν οφείλει
να κατανοήσει και όπου δεν πρέπει να εξαφανιστεί, γιατί
η κατανοησιμότητα αυτού του νοητού έγκειται για την

ακρί6εια στην ηθική συμπεριφορά, δηλαδή στην ευθύνη
στην οποία προσκαλεί τη 60ύληση. Η 60ύληση είναι
ελεύθερη να επωμιστεί αυτή την ευθύνη με όποιο τρόπο
θέλει, αλλά δεν είναι ελεύθερη να αρνηθεί την ευθύνη,
δεν είναι ελεύθερη να αγνοήσει τον λελογισμένο κόσμο
όπου το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου την έχει εισαγά

•

ελληνικά στο κείμενο.
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γει. Μέσα στη δεξίωση του ΠΡOσ(ίJπoυ η 60ύληση διανοί

γεται στο Λόγο. Η γλώσσα δεν περιορίζεται στη μαιευτι
κΥI αφύπνιση σκέψεων, xotvti>v στα όντα. Διδάσκει και ει
σάγει κάτι νέο σε μια σχ:έψη' η εισαγωγή του νέου σε μια
σκέψη, η ιδέα του απείρου
εί.ναι το καθαυτό έργο του
Λόγου. Το απολύτως νέο, είναι ο Άλλος άνθρωπος. ΊΌ
έλλογο δεν αντιτίθεται στο Όιωμένο. Η απόλυτη εμπειρία,
η εμπειρία εκείνου που με κανένα τρόπο δεν είναι a priori
-είναι ο ίδιος ο Λόγος. ΑνακαλίJπτοντας τον Άλλον άν
θρωπο ως σύστοιχο της εμπειρίας, δηλ. εκείνον που ου
σιαστικά όντας καθ' εαυτόν μπορεί να μιλήσει και με κα
νένα τρόπο δεν επιΌάλλεται ως αντικείμενο- συμφιλιώ
νουμε την καινοτομία που προσκομίζει η εμπειρία με την

παλαιά σωκρατική απαίτηση

πνείJματος που τίποτα

δεν μπορεί να το Όιάσει και την οποία υιοθετεί Π(lλι ο
Λάϊμπνιτς αρνούμενος στις μονάδες τα παράθυρα. Η ηθι
παρουσία είναι άλλη και συν('iμα επιΌάλλεται α-σία
στα. Η δραστηριότητα του Λόγου που αρχίζει με τη λα

λιά, το υποκείμενο, δεν απαρνείται τη μοναδικότητά του,
αλλά επικυριi>νει το χωρισμό του. Δεν μπαίνει στη δική
του ομιλία για να χαθεί μέσα της. Παραμένει απολογία.

Το πέρασμα στο έλλογο δεν είναι μια απο-εξατομίκευση
επειδή ακριΌώς είναι γλιίJσσα, δηλαδή απάντηση στο ον
που του μιλάει στο πρόσωπο και δεν ανέχεται παρά μόνο
μια προσωπική απάντηση, δηλαδή μια ηθική πράξη.

Γ. Η ΗΘΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

1.

Η πολλότητα και η υποκειμενικότητα

Ο χωρισμός -που επιτελείται συγκεκριμένα, ως κατοι
κία και οικονομία- καθιστά δυνατή τη σχέση με την απο
σπασμένη, την {L'tόλυτη εξωτερικότητα. Αυτή η σχέση, η
μεταφυσική, πρωταρχικά επιτελείται από την επιφάνεια
του 'Αλλου ανθρώπου στο πρόσωπο. Ο χωρισμός συμ
6αίνει ανάμεσα σε απόλυτους όρους που μολαταύτα σχε
τίζονται μεταξύ τους, .που αποκόπτονται από τη σχέση
. που διατηρούν, που δεν την αΠΟΤ(lσσουν προς όφελος
μιας ολότητας που θα σκιαγραφούσε αυτή τη σχέση. Έ
τσι η μεταφυσική σχέση πραγματώνει ένα πολλαπλό
υπάρχειν, την πολλότητα. Αλλά αυτή η σχέση δεν θα
πραγμάτωνε την πολλότητα, αν η τυπική δομή της σχέ
σης, εξαντλούσε την ουσία της σχέσης. Πρέπει να επεξη
γήσουμε τη δύναμη που έχουν τα όντα που έχουν τοποθε
στη σχέση του να αποτάξουν τη σχέση. Αυτή η δύ
ναμη, για καθέναν από τους χωρισμένους όρους, περι
λαμ6άνει ένα διαφορετικό νόημα απόταξης. Ο Μεταφυ
σικός δεν είναι απόλυτος με το ίδιο νόημα που είναι το
Μεταφυσικό. Η διάσταση του ύψους απ' όπου το Με
ταφυσικό φτάνει στον Μεταφυσικό, υποδεικνύει μιαν αν
ομοιογένεια του χώρου, τέτοια <ί)στε μια ριζική πολλα
πλότητα, ξέχωρη από την αριθμητική πολλαπλότητα, να
μπορεί να εισαχθεί στο χ<ί)ρο. Η αριθμητική πολλαπλότη
τα παραμένει ανυπεράσπιστη απέναντι στην ολοποίηση.
Για να παραχθεί μια πολλαπλότητα μέσα στην τάξη του

είναι, δεν αρκεί η εκκάλυψη (όπου το ον δεν εκδηλώνεται
μόνο, αλλά επιτελείται ή πασχίζει ή ασκείται ή οασιλεύ
ει), δεν αρκεί η παραγωγή του να ακτινοοολεί μέσα στην
ψυχρή αίγλη της αλήθειας. Μέσα σε αυτή τη λάμψη, το
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διάφορο συναρθρώνεται κάτω από το πανοραμικό 6λέμ
μα που επικαλείται αυτή η αίγλη. Η ίδια η θεώρηση
απορροφάται μέσα σε αυτή την ολότητα και, έτσι ακρι
6ώς, εγκαθιδρύει αυτό το αντικειμενικό και αιώνιο ον ή
αυτή την «απαθή φύση που λάμπει με το αιώνιο κάλλος
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την εκφέρω και της οποίας η αξίωση για την αλήθεια 
που αιτεί έναν ολικό στοχασμό- αρνείται τον αξεπέραστο
χαρακτήρα του πρόσωπον-προς-πρόσωπον, την επικυ

ση ορίζεται ως μια διαδικασία δια της οποίας το ον απο

ρώνει εντούτοις επειδή εκφέρει αυτή την αλήθεια, επειδή
την λέει στον άλλον άνθρωπο. Συνεπώς η πολλαπλότητα
προϋποθέτει μιαν αντικειμενικότητα που τίθεται μέσα
στο ανέφιχτο του ολικού στοχασμού, στο ανέφιχτο της
σύμφυσης του εγώ και του μη-εγώ σε ένα όλο. Αυτό το
ανέφιχτο δεν είναι αρνητικό (θα ήταν σα να το θέτουμε
σε σχέση με το ιδεώδες της θεωρούμενης αλήθειας). Αυτό
το ανέφιχτο σχετίζεται με την περίσσεια της επιφάνειας
του 'Αλλου που δεσπόζει πάνω μου με το ύψος της.
Αυτή η θεμελίωση της πολυφωνίας δεν παγιώνει μέσα
στη μόνωση τους όρους που συγκροτούν την πολλότητα.

καλύπτεται χωρίς να παύει να είναι ον. Η φιλοσοφία την

Υποστηρίζοντάς το'tJς απέναντι στην ολότητα που θα τους

οποία κυ6ερνά αποτελεί καταστολή της πολυφωνίας.

απορροφούσε, τους αφήνει να έχουν εμπορικές συναλλα
γές ή να πολεμούν. Σε καμιά στιγμή δεν τίθενται ως αιτίες
του εαυτού τους -πράγμα που θα τους αφαιρούσε κάθε
δεχτικότητα και κάθε δραστηριότητα, θα τους φυλάκιζε
στην εσωτερικότητά τους και θα τους απομόνωνε σαν επι
κούρειους θεούς στα διάκενα του είναι ή σαν τους θεούς
που είναι ακινητοποιημένοι στα χρονικά μεσοδιαστήμα
τα! της τέχνης, αφημένους, δια παντός, στο χείλος του

της» όπως γράφεί ο Πούσκιν -όπου ο κοινός νους ανα
γνωρίζει το πρότυπο του όντος και το οποίο, για τον
φιλόσοφο, προσδίδει το κύρος του στην ολότητα. Η υπο
κειμενικότητα της γνώσης δεν μπορεί να διασπάσει αυτή

την ολότητα που αντανακλάται στο υποκείμενο ή αντανα
κλά το υποκείμενο. Η αντικειμενική ολότητα παραμένει
αποκλειστική κάθε άλλου παρά την απογύμνωσή της, δη
λαδή παρά την εμφάνισή της σε ένα άλλο. Ίσως η θεώρη

Για να διατηρηθεί μια πολλαπλότητα, πρέπει να μην

παραχθεί μέσα της η υποκειμενικότητα που δεν μπορεί να
αναζητήσει μιαν σύμπλευση με το είναι όπου παράγεται.
Το ον πρέπει να ασκηθεί ως αποκαλύπτον, δηλαδή ως
κάτι που μέσα στο είναι του, κυλάει προς ένα εγώ που το
πλησιάζει, που κυλάει όμως ατελεύτητα, χωρίς να στε
ρεύει, που λάμπει χωρίς να καίγεται. Αλλά αυτό το πλη
σίασμα δεν μπορούμε να το εκλά60υμε ως μια γνώση
όπου το γνωρίζον υποκείμενο αντανακλάται και απορ
ροφάται. Αυτό θα σήμαινε ότι παρευθύς καταστρέφεται
η εξωτερικότητα του είναι, από έναν ολικό στοχασμό

στον οποίο αποσκοπεί η γνώση. Το ανέφιχτο ενός ολικού
στοχασμού δεν πρέπει να τεθεί αρνητικά ως η περατότητα
ενός γνωρίζοντος υποκειμένου που, θνητό και εφεξής δε
μένο με τον κόσμο, δεν έχει πρόσ6αση στην αλήθεια, αλλά
ως η περίσσεια της κοινωνικής σχέσης όπου υποκειμενι
κότητα παραμένει απέναντι σε ... μέσα στην ευθύτητα της
δεξίωσης, και καταμετράται με 6άση την αλήθεια. Η κοι

νωνική σχέση δεν είναι μια οιαδήποτε σχέση, μια σχέση
μεταξύ τόσων άλλων, που μπορεί να συναφθούν μέσα στο
είναι, αλλά το έσχατο συμ6άν του. Η φράση με την οποία

διαλείμματος, στο κατώφλι ενός μέλλοντος που δεν πα
ράγεται ποτέ, αγάλματα που κοιτάζουν τον εαυτό τους
με άδεια μάτια, είδωλα που, αντίθετα με τον Γύγη, εκτί
θενται και δεν 6λέπουν. Οι αναλύσεις που αφιερώσαμε
στο χωρισμό διάνοιξαν μιαν άλλη προοπτική. Η πρωταρ
χική μορφή αυτής της πολλαπλότητας δεν παράγεται ως
πόλεμος, ούτε ως εμπόριο. Ο πόλεμος και το εμπόριο
προϋποθέτουν το πρόσωπο και την υπερ6ατικότητα του
όντος που εμφανίζεται στο πρόσωπο. Ο πόλεμος δεν
απορρέει από το εμπειρικό γεγονός της πολλαπλότητας
των ό,:των που αυτο-περιορίζονται υπό το πρόσχημα ότι,
αφού η παρουσία του ενός αναπόδραστα περιορίζει το
άλλο, η 6ία θα συνέπιπτε με αυτό τον περιορισμό. Ο πε
ριορισμός αφ' εαυτού δεν είναι 6ία. Ο περιορισμός γίνε
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ται αντιληπτός μέσα σε μιαν ολότητα όπου τα μέρη καθο

ρίζονται αμοι6αία. Ο ορισμός, όχι μόνο δεν ασκεί οία
στην ταυτότητα όρων που έχουν συγκεντρωθεί σε ολότη
τα -αλλά διασφαλίζει αυτή την ταυτότητα. Το όριο χω
ρίζει και ενώνει σε ένα όλο. Η πραγματικότητα που έχει
κατακερματιστεί σε έννοιες που περιορίζονται αμοιοαία

αποτελεί μιαν ολότητα χάρη σε αυτόν τον κατακερματι

σμό. Ως παιχνίδι ανταγωνιστικών δυνάμεων, ο κόσμος
αποτελεί ένα όλο και συνάγεται ή πρέπει να συναχθεί μέ
σα σε μια περατωμένη επιστημονική σκέψη, από μια μο

ναδική φόρμουλα. Αυτό που αποπειραθήκαμε να ονομά
σουμε ανταγωνισμό δυνάμεων ή εννοιών προϋποθέτει
μιαν υποκειμενική προοπτική και μια πολυφωνία 60υλή
σεων. Το σημείο όπου συγκλίνει αυτή η προοπτική δεν

αποτελεί μέρος της ολότητας. Η οία μέσα στη φύση παρα
πέμπει έτσι σε μιαν ύπαρξη, για την ακρίοεια μη περιορι
σμένη από μιαν άλλη που μένει εκτός ολότητος. Αλλά ο
αποκλεισμός της οίας από όντα δεχτικά ενσωμάτωσης σε
μιαν ολότητα, δεν ισοδυναμεί με την ειρήνη. Η ολότητα
απορροφά την πολλαπλότητα w>v όντων που συνεπάγε
ται η ειρήνη. Μόνο όντα που είναι ικανά για πόλεμο μπο
ρούν να αρθούν μέχρι την ειρήνη. Ο πόλεμος, όπως και
η ειρήνη, προί;ποθέτει όντα που είναι δομημένα όχι ως
μέρη μιας ολότητας.

Συνεπώς ο πόλεμος διακρίνεται από τη λογική αντίθε
ση του ενός προς το (Χλλο δια της οποίας τόσο το ένα όσο

και το άλλο καθορίζονται μέσα σε μιαν ολότητα που μπο
ρεί να ιδωθεί πανοραμικά και από την οποία θα αντλού
σαν την αντίθεσή τους. Στον πόλεμο, τα όντα αρνούνται

να ανήκουν σε μιαν ολότητα, αρνούνται την κοινότητα,
αρνούνται το νόμΟ' κανένα σύνορο δεν σταματά το ένα

μέσα στο άλλο και δεν το καθορίζει. Επιοεοαιώνονται ως
υπεροατικά απέναντι στην ολότητα, που το καθένα ορί

1. Βλ. το άρθρο μας: «Η πραγματικότητα και η σκιά της».
"Temps modenJcs", Νοέμ6ριος 1948.
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σκει την ταυτότητά του όχι μέσω της θέσης που κατέχει

μέσα στο όλο, αλλά αφ' εαυτού.
Ο πόλεμος συνεπάγεται την υπέρδαση του ανταγωνι"
aτή. Γίνεται ενάντια στον άνθρωπο. Περι6άλλεται από
τιμές και αποδίδει τιμές -σκοπεύει μια παρουσία που έρ
χεται πάντα από αλλού, ένα ον που εμφανίζεται μέσα στο
πρόσωπο. Δεν είναι κυνήγι, ούτε πάλη με ένα στοιχείο.
Η δυνατότητα που διατηρεί ο αντίπαλος να αναιρέσει
τους πιο καλ06αλμένους υπολογισμούς -μεταφράζει το
χωρισμό, τη ρήξη της ολότητας μέσω της οποίας οι αντί
παλοι αλληλοπροσπελάζονται. Ο πολεμιστής διατρέχει
έναν κίνδυνο. Καμιά λογιστικτι δεν εγγυάται τη νίκη. Οι
υπολογισμοί που επιτρέπουν εντούτοις να καθορίσουμε
την έκ6αση ενός παιχνιδιού δυνάμεων μέσα σε μιαν ολό
τητα, δεν προκαθορίζουν τον πόλεμο. Αυτός παραμέ.νει
στο όριο μιας υπέρτατης αυτοπεποίθησης και ενός υπέρ
τατου κινδύνου. Είναι μια σχέση μεταξύ όντων εξωτερι
κών προς την ολότητα, που κατά συνέπειαν δεν αγγίζον
ται.

Αλλά η ανέφικτη οία μεταξύ όντων που είναι
να συγκροτήσουν μιαν ολότητα -δηλαδτι να την ανασυγ

κροτήσουν- θα μπορούσε τάχα να κατορθωθεί μεταξύ
χωρισμένων όντων; 'Αραγε με ποιό τρόπο χωρισμένα όν
τα θα μπορούσαν να διατηρήσουν μιαν έστω δίαιη σχέση;
Η άρνηση της ολότητας μέσω του πολέμου δεν αρνείται
τη σχέση, επειδή στον πόλεμο οι αντίπαλοι αλληλο-ανα
ζητούνται.
Πράγματι η σχέση μεταξύ χωρισμένων όντων θα ήταν
παράλογη αν αυτοί οι όροι ετίθεντο ως υποστάσεις, η κα
θεμιά ως causa sui, επειδή, όντας καθαρές ενέργειες, χω

ρίς να δίνουν λαδή σε καμιά πράξη, οι όροι δεν θα μπο
ρούσαν να υποστούν καμιά οία. Αλλά η σχέση της οίας
δεν παραμi:νει στο επίπεδο της ολωσδιόλου τυπικτις συγ
κυρίας της σχέσης. Συνεπάγεται μια καθορισμένη δομή
των όρων που σχετίζονται. Η οία ασκείται σε βάρος ενός
όντος που μπορεί να συλληφθεί και συνάμα διαφεύγει
από κάθε σύλληψη. Χωρίς αυτή την ζωντανή αντί.φαση,

ιι
~
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μέσα στο ον που υφίσταται τη οία, η εκδίπλωση της οία
ιης δύναμης θα περιοριζόταν σε εργασία.
Για να είναι εφικτή η σχέση μεταξύ χωρισμένων όντων,
θα έπρεπε λοιπόν οι πολλαπλοί όροι να είναι ενμέρει.ανε
ξάρτητόι και ενμέρει σχετικοΙ Η έννοια της περατής
ελευθερίας επιοάλλεται τότε στο στοχασμό. Αλλά από τι
πρέπει να ξεκινήσουμε για να σχηματίσουμε αυτή την έν
νοια; Αν ΠΟ{Jμε ότι ένα ον είναι ενμέρει ελεύθερο, παρευ

θύς ανακύπτει το πρόολημα της σχέσης που υπάρχει μέσα
του ανάμεσα στο ελεύθερο μέρος,

causa sui,

και το αν-'

ελεύθερο μέρος. Αν πούμε ότι το πρώτο εμποδίζει το
δεύτερο, οδηγούμαστε απροσδιόριστα στην ίδια δυσκο
λία. Πώς άραγε το ελεύθερο μέρος,

causa sui,

μπορεί να

υποστεί το οτιδήποτε από το αν-ελεύθερο μέρος; Η περα

τότητα της ελευθερίας δεν πρέπει τάχα να καταδείχνει
fΎα κάποιο όριο μέσα στην υπόσταση του ελεύθερου όν

τος, διχοτομημένη καθώς είναι σε ένα μέρος προικισμένο
με ιδιάζουσα αιτιότητα και ένα μέρος που υποτάσσεται

σε εξωτερικές αιτίες; Την έννοια της ανεξαρτησίας δεν
πρέπει να τη συλλάοουμε μέσα στην αιτιότητα, αλλά αλ
λού. Η ανεξαρτησία, δε θα ισοδυναμούσε με την ιδέα της
causa sui, που εξάλλου διαψεύδεται από την γέννησή μας
που δε την διαλέξαμε και είναι αδύνατο να την διαλέξου
με (το μέγα δράμα της σύγχρονης σκέψης), γέννηση που
θέτει τη οούληση μέσα σε έναν αναρχικό, δηλαδή άν-αρχο
κόσμο.

Μέσα στη σχέση που δε συνιστά ολότητα, τα εμπόλεμα
όντα δt."V μπορούν λοιπόν να περιγραφούν από την ελευ
θερία
γιατί είναι μια αφαίρεση που αποδείχνεται αντι
φατική, άπαξ και θέσουμε ως προϋπόθεσή της έναν πε
ριορισμό.
'Ενα ον που είναι ανεξάρτητο από το άλλο και εντού
τοις προσφέρεται συνάμα σε αυτό -είναι ένα ον χρονικό:

στην αναπόδραστη οία του θανάτου αντιτάσσει το χρόνο
του που είναι η παράταση. Η έννοια του χρόνου δεν κα
θίσταται κατανοητή χάρη στην περατή ελευθερία' αντίθε
ται ο χρόνος είναι αυτός που δίνει ένα νόημα στην έννοια
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της περατής ελευθερίας. Ο χρόνος για την ακρίΌεια είναι
το γεγονός ότι ολόκληρη η ύπαρξη του θνητού όντος -που

εκτίθεται στη οία- δεν είναι το είναι προς θάνατον, αλλά
το «όχι ακόμα» που αποτελεί ένα είναι ενάντια στο θάνα
το, μιαν υποχώρηση απέναντι στο θάνατο που τελείται
μάλιστα μέσα στο ανήλεο πλησίασμά του. Μέσα στον πό
λεμο σκοτώνουμε εκείνον που απομακρύνεται από το θά
νατο, εκείνον που για την (Ωρα υπάρχει πλήρως. Μέσα
στον πόλεμο αναγνωρίζεται έτσι η πραγματικότητα του
χρόνου που χωρίζει το ον από το θάνατό του, η πραγμα

τικότητα ενός όντος που παίρνει θέση απέναντι στο θά
νατο, δηλαδή ακόμα η πραγματικότητα ενός συνειδητού
όντος και της εσωτερικότητάς του. Ως causa sui ή ελευθε
ρία, τα όντα θα ήταν αθάνατα και δεν θα μπορούσαν, μέ
σα σε ένα είδος οωοού και παράλογου μίσους να γραπω

θούν το ένα από το άλλο. Εκτεθειμένα στη Ο.ία, απλώς
θνητά, τα όντα θα ήταν νεκρά μέσα σε έναν κόσμο όπου
τίποτα δεν αντιτίθεται σε τίποτα, και του οποίου ο χρό
νος θα εξαρθρωνόταν μέσα στην αιωνιότητα. Η έννοια
ενός θνητού όντος, αλλά χρονικού, που αντιμετωπίζεται
μέσα στη βούληση -έννοια που θα αναπτύξουμε παρακά
τω- διακρίνεται υαθύτατα από κάθε αιτιότητα που οδη
γεί στην ιδέα της

causa sui.

Ένα παρόμοιο ον εκτίθεται,

αλλά επίσης αντιτίθεται στη οία. Ζει τη οία όχι ως ένα
συμοε6ηκός που επισυμοαίνει σε μια κυρίαρχη ελευθε
ρία. Η εξουσία της υίας πάνω σε αυτό το ον -η θνητότητα

αυτού του όντος- είναι το πρωταρχικό γεγονός. Η ίδια η
ελευθερία είναι η ανα60λή μέσω του χρόνου. Δεν πρόκει
ται για μια περατή ελευθερία όπου θα είχαμε ένα αλλό
κοτο αμάλγαμα ενεργητικότητας και παθητικότητας, αλ
λά για μια πρωταρχικά μηδαμινή ελευθερία, που μέσα
στο θάνατο προσφέρεται στο άλλο, όπου όμως ο χρόνος
εμφανίζεται ως εκτόνωση: η ελεύθερη οούληση είναι μάλ
λον χαλαρωμένη και αναοεSλημένη αναγκαιότητα παρά
περατή ελευθερία. Είναι χαλάρωση ή αποστασιοποίηση

-

αναοολή δια της οποίας τίποτα ακόμα δεν είναι οριστι

κό, τίποτα δεν έχει κριθεί, δεξιότητα που 6ρίσκει τη διά
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πάλη σώμα με σώμα. Ο 'Αλλος άνθρωπος, παγιδευμένος

σταση μιας αναδίπλωσης, εκεί όπου το αδυσώπητο επί
κειται.

Η επαφή της ψυχής με το σώμα το οποίο διαθέτει, με
ταστρέφεται σε μη-επαφή ενός χτυπήματος στο κενό.
Πρέπει να λάοουμε υπόψη μας -αλλά πώς;- τη δεξιότητα
του αντιπάλου που δεν εξαντλείται στις δυνάμεις του. Η

δεξιότητά μου -αναοάλλει το αναπόδραστο. Για να επι
τύχει, το χτύπημα πρέπει να δοθεί εκεί όπου ολιγώρησε
ο αντίπαλος για να τον αποκρούσω, πρέπει να απομα
κρυνθώ από το σημείο όπου με φτάνει. Ο δόλος και η πα
γίδα -τέχνασμα του Οδυσσέα- συνιστούν την ουσία του
πολέμου. Αυτή η επιδεξιότητα εγγράφεται στην ίδια την
ύπαρξη του σώματος. Είναι ευκαμψία -ταυτοχρονία της

απουσίας και της παρουσίας. Η σωματικότητα είναι ο
τρόπος ύπαρξης ενός όντος που η παρουσία του αναοάλ
λεται τη στιγμή της παρουσίας του. Μια παρόμοια χαλά

μέσα στις δυνάμεις που τον περισφίγγουν, εκτεθειμένος
στις δυνάμεις, παραμένει απρόολεπτος, δηλαδή υπεροα
τικός. Πρόκειται για μιαν υπέροαση που δεν περιγράφε

ται αρνητικά, αλλά εκδηλώνεται θετικά μέσα στην ηθική
αντίσταση του προσώπου απέναντι στη οία του φόνου. Η
δύναμη του Άλλου ανθρώπου είναι εφεξής ηθική. Η
ελευθερία -έστω η ελευθερία του πολέμου- μπορεί να εκ

δηλωθεί μόνο έξω από την ολότητα, αλλά αυτό το «έξω
από την ολότητα» διανοίγεται από την υπεροατικότητα
του προσώπου. Σκέπτομαι την ελευθερία μέσα στους κόλ
πους της ολότητας, σημαίνει υποοιοάζω την ελευθερία
στην τάξη μιας απροσδιοριστίας μέσα στο είναι και πα
ρευθύς την ενσωματώνω σε μιαν ολότητα ξανακλείνοντας
τις <<τρύπεζ» της απροσδιοριστίας της και αναζητώντας
με την ψυχολογία τους νόμους ενός ελεύθερου όντος!
Αλλά η σχέση που υπο-στηρίζει τον πόλεμο, ασύμμετρη

ρωση της έντασης της στιγμής έρχεται μόνο από μια άπει

σχέση με το' Αλλο που, άπειρο, διανοίγει το χρόνο, υπερ

ρη απόσταση που με χωρίζει από το άλλο, που είναι πα

οαίνει και ελέγχει την υποκειμενικότητα (το εγώ δεν είναι

ρόν και συνάμα επίκειται η έλευσή του, διάσταση που

υπεροατικό σε σχέση με το 'Αλλο με την ίδια ένοια που

διανοίγει το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Ο πόλεμος

το Άλλο είναι υπερ6ατικό σε σχέση με Εμένα), μπορεί

μπορεί να διεξαχθεί μόνο όταν προσφέρεται στη οία ένα

να προσλάοει τη μορφή μιας συμμετρικής σχέσης. Το

ον που αναοάλλει το θάνατό του. Μπορεί να διεξαχθεί
μόνο εκεί που η ομιλία ήταν δυνατή: η ομιλία υπο-στηρί
ζει τον πόλεμο. Εξάλλου η οία δεν σκοπεύει απλώς να
διαθέτει το άλλο όπως διαθέτει ένα πράγμα, αλλά, όντας

ήδη στα πρόθυρα του φόνου, προκύπτει από μιαν απε
ριόριστη άρνηση. Μπορεί να σκοπεύει μόνο μια παρου

σία που είναι άπειρη, παρά την παρείσδυσή της μέσα στο
πεδίο της δυνατοτήτων μου. Η οία μπορεί να σκοπεύει
μόνο ένα πρόσωπο.

Συνεπώς η υπερΌατικότητα του 'Αλλου ανθρώπου δεν
εξηγείται με την ελευθερία, αλλά η υπεροατικότητα του
Άλλου ανθρώπου εξηγεί την ελευθερία' υπεροατικότητα
του' Αλλου ανθρώπου σε σχέση με μένα, η οποία, άπειρη
ούσα, δεν έχει την ίδια σημασία με την υπεροατικότητά

μου σχετικά με αυτόν. Ο κίνδυνος που ενέχει ο πόλεμος
καταδείχνει την απόσταση που χωρίζει τα σώματα στην

πρόσωπο του οποίου η ηθική επιφάνεια συνίσταται στην
ανάδ~ιξη μιας απάντησης (που μόνο η οία του πολέμου
και η ανθρωποκτόνος άρνησή του μπορεί να πασχίσουν
να της επιοάλλουν σιωπή), δεν αρέσκεται στην «καλή
πρόθεση» και στην πλατωνικότατη ευΟουλία. Η «καλή
πρόθεση» και η «πλατωνικότατη ευοουλία» είναι απλώς
η υποστάθμη μιuς στάσης που υιοθετούμε εκεί όπου απο
λαμοάνουμε τα πράγματα, εκεί όπου μπορούμε να τα
απεκδυθούμε και να τα προσφέρουμε. Εφεξής, η ανεξαρ
τησία του εγώ και η θέση του απέναντι στο απολύτως άλ
λο, μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε μιαν ιστορία και μια
πολιτική. Ο χωρισμός ορίσκεται ενοφθαλμισμένος μέσα
σε μια τάξη όπου η ασυμμετρία της απρόσωπη ς σχέσης
εξαλείφεται, όπου το εγώ και το άλλο αποοαίΥουν αντι
καταστατά μέσα στο εμπόριο και όπου ο επιμέρους άν
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η 60ύληση που αποσπάται από αυτή την κατοχτ], από αυ
τόν τον ενθουσιασμό ως δίιναμη της ρήξης

-

παραδίδεται

στον 'Αλλον άνθρωπο μέσω του έργου της που, μολαταύ

XωιJιυμυς δεν εξαλείφεται μεσα σε αυτη την αμφιση

τα, επιτρέπει να εξασφαλίσει την εσωτερικότητ{ι της. ΊΞ

αρμόζει τώρα να δείξουμε υπό ποία mιγΚf
χάνεται η ελευθερία του χωρισμού και κα
έννοια διατηρείται μέσα στην ίδια την απώλειά

τσι η εσωτερικότητα δεν εξαντλεί την ύπαρξη του χωρι

της και

2.

σμένου όντος.
Η ιδέα του

Ηα

{:i'>ELXVt τη μεταστροφή που υφί

του προΗέσεις, οι οποίες λ6γω της αντίθεσής τους προς

Το εμπόριο, η ιστορική σχέση και το πρ6aωπο

αυτ6 το δρ{φα, επιταχ{ινουν την ολοκλήρωση σχεδίων

Ως μοχθούσα, η 60ύληση εξασφαλίζει το σπίτι του χω
ρισμένου όντος. Αλλά η 60ύληση παραμένει ανέκφραστη
μέσα στο έργο της που έχει μεν μια σημασία, αλλά παρα
μένει 6ωδό. Η εργασία στην οποία ασκείται, παρεισφρέει

ξένων προς αυτ{'ς τις προΗέσεις. Ο παραλογισμός του

Jatum

αποκρο{lfΙ την υπ{ρτατη βούληση. Πράγματι, η εγ

γραφή μέσα σι' μια ξένη 60ύληση, παράγεται με την πα
Ρ~'μooλή του {ργου που αποκόπτεται απ6 τον κατασκευα

φανερά στα πράγματα αλλά η δούλη ση παρευθύς απου
σιάζει επειδή το έργο περιδάλλεται την ανωνυμία του εμ
πορεύματος, ανωνυμία όπου, ως μισθωτός, μπορεί να
εξαφανιστεί και ο ίδιος ο εργάτης.
Βέβαια το χωρισμένο ον μπορεί να φυλακιστεί. στην
εσωτερικότητά του. Τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να
την πειράξουν απολύτως και η επικούρεια σοφία ζει με
αυτή την αλήθεια. Αλλά η βούληση όπου το ον ασκείται
κραησντας κατά κάποιο τρόπο στα χέρια του όλα τα νή
ματα που κινούν το είναι του, εκτίθεται μέσω του έργου
του στον' Αλλον άνθρωπο. Η άσκησή του φαίνεται σαν
πράγμα, έστω και με την παρείσφρησή του σώματός του
μέσα στον κόσμο των πραγμάτων, έτσι ώστε η σωματικό
τητα να περιγράφει το οντολογικό καθεστώς μιας πρώτης
αλλοτρίωσης του εγώ, σύγχρονης του συμβ{ιντος δια του
οποίου το εγώ εξασφαλίζει, ενάντια στο άγνωστο των
στοιχείων, την ανεξαρτησία του, δηλαδή την κατοχή του
εαυτού του ή την ασφάλειά του. Η βούληση που ισοδυνα

μεί με την αθεία -που δεν ενδίδει στον'Αλλον άνθρωπο,
όπως σε μιάν επιρροή που ασκείται πάνω στο Εγώ ή το
κρατά μέσα στα αθέατα νήματά της, που αρνείται τον
'Αλλον άνθρωπο όπως έναν θεό που κατοικεί στο Εγώ

fatum

σταται κάθε ηρωικός ρ6λος. Ο ηρωας 6ρίσκεται να παίζει
ένα ρόλο μέσα σε ένα δΡ(lμα που ξεπερνάει τις ηρωικές

να αναφανεί.

στή του, απl> τις προθέσεις του και από την κατοχή του,

και περιi'ρχπαΙ στην κατοχτ} c'tλλης βούλησης. Η εργασία
που ol'ιηγι:( το ον στην κατοχή μας, αποσπάται ipso Jacto,
και, μέσα στην κυριαρχία των όυνάμεών του, παραδίδε
ται με κιiποιο τρι)πο στον' Αλλον άνθρωπο.

Κ<ί:fιε βοίιληση χωρίζεται απ6 το έργο της. Η ιδιάζουσα
κίνηση της πράξης συνίσταται στο να καταλήξει στο

άγνωστο -να μην μπορεί να λογαριάσει όλες τις συνέπειές
της. Το άγνωστο

i'>ev προκύπτει από μιαν έμπρακτη

άγνοια. Το άγνωστο 6που εκρέει η πράξη, αντιστέκεται
σε κάθε γνώση, δεν φωτίζεται, επειδή υποδηλιί}νει το
νόημα που προσλαμβάνει το έργο ξεκινώντας από το άλ
λο. Το 'Αλλο μπορεί να μου υστερήσει το
το πάρει ή να το αγοράσει και έτσι να
συμπεριφορά μου. Εκτίθεμαι στην παρότρυνση. Το

είναι ταμένο σε αυτή την
ότι βγήκε από τα χέρια μου.
ότι αυτός ο προορισμός του

Ι

σε μια ιστορία που δεν
μπορώ να τη δω- "V\",t."'CT~,
και δεν
από

λων παρισταμένων προσώπων

Sinngebuιlg, που δε
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πλήρως με την ορμή της, δε συ

νοδεύει το έργο της μέχρι τέλους. Ανάμεσα στον παραγω
γό και στο προϊόν επέρχεται ένας χωρισμός. Σε μια κά

ποια στιγμή ο παραγωγός δεν ακολουθεί πια, καθυστε
ρεί. Η υπέροασή του παραμ~~νει στα μισά του δρόμου.
Αντίθετα με την υπέρβαση της έκφρασης όπου το ον που
εκφράζεται παρίσταται προσωπικά στο έργο της έκφρα
σης, η παραγωγή πιστοποιεί τον κατασκευαστή του έργου
εν απουσία του κατασκευαστή, ως πλαστική μορφή. Α 1'
τός ο ανέκφραστος χαρακτήρας του προ'ίόντος αντανα
κλiιται θετικά στην εμπορευματική του αξία, στη συμφω

νία του με άλλους. στη δυνατότητα του να επενδυθεί το
που άλλοι θα του αποδιΟσουν. να μπει σε ~;να
πλαίσιο ολωσδιόλου διαφορετικό από εκείνο μέσα στο
οποίο παράχθηκε. Το έργο δεν αντικρούει την Sinngeb
ung του άλλου ανθριοπου και εκθέτει τη
παρήγαγε σε αμφισ6ήτηση και σε παραγνώριση, υπα
X01JEt στα σχέδια μιας ξ~'νης οούλησης και αφήνεται στην
ιδιοποίηση. Το 60ύλεσθαι της ζωντανής οούλησης ανα
6άλλει, αυτή την υποδούλωση και κατά συνέπειαν

l't.,.,,,,,,,,,,_

ται ενάντια στον <'ιλλον άνθρωπο και στην απειλή του,

Αλλά αυτός ο τρόπος που έχει μια 60ί,ληση να παίξει

έναν ρόλο μέσα στην ιστορία την οποίC' δε θέλησε, χαρά
ζει και τα όρια της εσωτερικότητας: η 60ί,ληση εμπλέκε
ται σε γεγονότα που θα δει μόνο ο ιστορικός. Τα ιστορικά
γεγονότα δένονται με τα έργα. Βουλήσεις χωρίς έργα δε
θα συγκροτήσουν ιστορία. Δεν υπάρχει καθαρά εσωτερι
κή ιστορία. Η ιστορία ή η εσωτερικότητα κάθε 60ύλησης
εκδηλώνεται μόνο πλαστικά -μέσα στην αφασία του
προϊόντος- είναι μια οικονομική ιστορία. Η 60ύληση μέ
σα στην
παγιώνεται σε πρόσωπο που ερμηνεύεται
με αφετηρία το
του όπου συσκοτίζεται το ουσιά)δε,
της 60ύλησης που παράγει πράγματα, Π"1! "J:n()

τα πράγματα, αλλά παλεύει ενάντια σε
ση που το παραδίδει στον άλλον άνθρωπο . .tνόσω η
ληση, μέσα σε ένα ον που μιλάει, αναλαμοάνει και υπερα
σπίζεται το έργο της ενάντια στην ξένη 60ύληση, η ιστο

ρονομιά νεκρών
Συνεπώς το είναι της

μέσα της. Η ικανότητα του
6άνει το είναι της. Η οοί,ληση διαφεύγει από τη Οούληση.

Κατά μια έννοια, το έργο είναι πάντα παραδρομή. Δεν
είμαι εξολοκλήρου εκείνο που θέλω να κάνω. Εξ ου και
ένα πεδίο απεριόριστης έρευνας για την ψυχανάλυση ή
την κοινωνιολογία που συλλαμ6άνουν τη 60ύληση ξεκι
νώντας από την εμφ{ινισή της μέσα στο f::Qyo, στη συμπε
ριφορά της ή στα έργα της.
Η τάξη που είναι εχθρική προς τη βούληση η οποία
αποσπάται από το έργο της και έτσι μεταστρέφεται το

60ύλεσθαί της, εξαρτάται από
60υλήσεις. Το έργο
έχει ένα νόημα για άλλη ν 60ύληση, μπορεί να υπηρετήσει
κάποιον άλλον και ενδεχομένως να στραφεί ενάντια στον
κατασκευαστή του. Η «διαφορετική σημασία» που χαρα

κτηρίζει το αποτέλεσμα της 60ύλησης που έχει αποσυρθεί
από το έργο της, εξαρτάται από τη

6ιώσει. Το παράλογο έχει νόημα για κάποιον άνθρωπο.
Η μοίρα δεν προηγείται της ιστορίας, την ακολουθεί. Η
μοίρα είναι η ιστορία των ιστοριογράφων, αφήγηση των

επι6ιωσάντων, οι οποίοι ερμηνεύουν, δηλαδή χρησιμο
ποιούν τα έργα των νεκρών. Η ιστορική οπισθοχώρηση
που καθιστά δυνατή αυτή την ιστοριογραφία, αυτή τη

οία, αυτή την υποδοί,λωση, καταμετράται από τον χρόνο
που είναι αναγκαία για να απωλέσει πλήρως το έργο της
η 6ία. Η ιστοριογραφία διηγείται τον τρόπο που οι επι

6ιώσαντες ι.διοποιούνται τα έργα των νεκρών 60υλήσεων

έγκειται από σφετερισμό ο οποίος επιταλείται από τους'
νικητές, δηλαδή απ6 τους επιοι6ισαντες διηγείται την
υποδούλωση λησμονώντας τη ζωή που παλεύει ενάντια
στην υποδούλωση.

Το γΕΎ?Vός ότι η 60ύληση ξεφεί,γει από τον εαυτό
ότι η 6ούληση δεν αυτοπεριέχεται, ισοδυναμεί με τη

j #.
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νατότητα των άλλων να αρπάξουν το έργο, να το απαλλο

αντίστασης που

τριώσουν, να το αποκτήσουν, να το αγοράσουν, να το

πτει σε αντίσταση δεν εξηγεί την οντολογική της

σε μέσο και από μέσο μεταπί

αποκρύψουν. Έτσι η ίδια η οοίJληση παίρνει ένα νόημα

Μέσα στη δραστηριότητά του, μέσα στο δι' εαυτόν του,

για τον άλλον σα να ήταν ένα πράγμα. Μέσα στην ιστορι

το σιίιμα μετατρέπεται σε πράγμα που πρέπει να χρησιμο

κή σχέση, μια οούληση δεν προσπελάζει οέοαια μιαν άλλη
βούληση σα να είναι πρ{~γμα. Η σχέση αυτή δε μοιάζει

ποιηθεί σαν πράγμα. Γεγονός που εκφρι'ι.ζουμε συγκεκρι

με εκείνη που χαρακτηρίζει την εργασία: η σχέση με τα
έργα παραμένει μέ.σα στο εμπόριο και στον πόλεμο μια
σχέση με τον εργάτη. Αλλ6 μέσα από το χρυσάφι που τον
αγοράζει ή το όπλο που τον σκoτ(~νει, δεν πλησιάζουμε

νείας. Μέσα από αυτό, δεν παραγνωρίζουμε μόνο, αλλά

τον άλλον κατά πρόσωπο' το εμπόριο σκοπείιει την ανιί)

νυμη αγορά, ο πόλεμος διεξάγεται με μια μάζα παρότι
διανύει το μεσοδιάστημα μιας υπέρΟασης. Τα υλικά

μένα λέγοντας ότι ορίσκεται μεταξύ υγεΙας και ασθε
μπορούμε να κακομεταχειριστούμε το «δι' εαυτόν» του

προσώπου, δεν το προσ6άλλουμε μόνο, το εξαναγκάζου
με. «Είμαι ό,ΤΙ επιθυμείτε». λέει ο Σγαναρί~λoς καθιίις τον
χτυποί,ν. Απέναντί του δεν υιοθετουμε διαδοχικά και
ανεξάρτητα τη σκοπιά της διαλογικής θέασης και την «ο
πτική γωνία» που έσωθεν το συντηρεί ως ίδιο σι~μα. Η

το ένδυμα και ο οίκος,

πρωτοτυπία του σώματος συνίσταται στην σίιμπτωση των

αδράχνουν το «δι' εαυτόν»

δύο οπτικόJν γωνι(~ν. Είναι το παράδοξο και η ουσία του

της αιιJ)νιας αλήθειας που περι

ίδιου του χρόνου που οαίνει προς το θάνατο όπου η οού
ληση πλήττεται ως πράγμα από τα πράγματα -απι) την
αιχμή του

ή απ6 τη χημεία των ιστ(ίιν (που προκα

λείται από
μια

ένα «δι' εαυτόν».

ή από την ανημπόρια των ια
τρών), αλλά
μιαν αναοολή και παρατείνει την
το ενάντια
στο - θάνατο της παράτασης. Η
ουσία της την

ναι μαλαταίιτα
ακλόνητο μέσα στην
φνίδια αυθορμησία

της -πράγμα
"JΓiΤ\f'l'V'τ.:ιΓΗ'1 της-~ αλ

μεταπίπτει στο

ατσ6λι δεν ΤΡΙJΠ(l ένα αδρανές ον. το χρυσάφι δεν
ένα πράγμα. αλλ6 μια οοίιληση που. ως βούληση, ως «δι'

εαυτόν». θα όφειλε να είναι θωρακισμένη απέναντι σε
κάθε πλήγμα. Η οία αναγνωρίζει, αλλ6 κάμπτει τη οοί,
ληση. Η απειλή και η γοητεία δρουν παρεισφρί,οντας στο
δι6κενο που χωρίζει το έργο από τη βούληση. Η οία, ~'ί
ναι η διαφορ{ι -γοητεία και απειλή όπου η βούληση προ

δίδεται. Λυτή η καταστατική τάξη της 60ύλησης είναι το
σώμα.

Το (π~μα ξεχειλίζει τις κατηγορίες ενός πράγματος, αλ
λά δεν συμπίπτει με το ρόλο του «δικοί, μου σ(ιιματος» το
οποίο χειρίζομαι μέσα στην εθελούσια πράξη μου και δια
του οποίου δι;ναμαι.· ο επαμφοτερισμός της σωματικήι;

Όάση αυτή την
εκτίθεται στους

εγωισμού. Το σώμα είναι το οντολογικ6 του καταστατικό
και όχι ένα αντικείμενο. Το σιίψα 6που μπορεί να
η έκφραση και όπου ο εγωισμός της βούλησης
απόφαση, και κατ' εξοχήν αντί.θεοη, εκόηλιονει συνάμα
την είσοδο του εγιίι μέσα στους ολολογισμσύς του άλλου.
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Εφεξής, καθίσταται δυνατή μια αλληλεπίδραση δουλή

δεδομένα ενός προδλήμqτος, τα οποία θα μπορούσ!' να

σεων ή ιστορία -αλληλεπίδραση μεταξύ δουλήσεων καθε
μιά από τις οποίες καθορίζεται ως αυτοαιτία, επειδή η

πρεξοφλήσει ή δούληση. Η δούληση που δεν ενδίδει στην
ξένη δούληση είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει αυτή

επίδραση πάνω σε μια καθαρή δραστηριότητα θα προα

την ξένη 60ύληση ως απολύτως εξωτερική, ως αμετάφρα

παιτούσε μια παθητικότητα μέσα σε αυτή τη δραστηριό

στη σε σκέψεις που θα της ήταν εμμενείς. 'Δεν μπορώ να

θνητότητα,

ενέχω τον' Αλλον άνθρωπο όποιο κι αν είναι το απεριό

αμφίσημο δάθρο που καταδεικνύεται από το οντολογικό

ριστο είιρος των σκέψεών μου: είναι αδιανόητος -άπει

τητα.

Παρακάτω

θα

πραγματευθούμε

τη

καταστατικό του σώματος.

ρος, και αναγνωρίζεται ως τέτοιος. Αυτή η αναγνώριση

Αλλά η ολική ανεξαρτησία της δούλησης δεν πραγμα

δεν παΡ(lγεται εκ νέου ως σκέψη, αλλά ως ηθικότητα. Η

τώνεται τάχα μέσα στο θάρρος; Το θάρρος, η δύναμη να

ολοκληρωτική (ίρνηση του άλλου, η δούληση που προτι

αντικρύσεις το θάνατο, φαίνεται από πρώτη ματιά ότι

μ(ιει το Η<'ινατο από τη δουλεία, που εκμηδενίζει την

ολοκληρώνει την ολική ανεξαρτησία της δούλησης. Ό

ίιπαρξή της για να διακόψει κάθε σχέση με το έξω, δεν

ποιος έχει απ(,δεχτεί το θάνατό του παραμένει εκτεθειμέ

μπορεί. να σταΗεί εμπό!'nο ώστε αυτό το έργο που δεν την

νος στη δία του δολοφόνου, ωστόσο δεν αρνείται μέχρις

εκφρ(ίζει, απ6 το οποίο λείπει (γιατί δεν είναι λαλιά), να

εσχάτων να συμφωνήσει με μια ξένη δούληση; Εκτός κι

μην ~Ύγραφεί μέσα σε αυτή την ξένη λογιστική την οποία

αν ο άλλος άνθρωπος θέλει αυτό τον θάνατο. Στην περί

αποτιίσσΗ, αλλ<'ι την αναγνωρίζει για την ακρίδεια με το

πτωση αυτή, και αρνούμενη τη συμφωνία, η δούληση πα

υπ{ρτιπο Η(ίρρος της. ΚαΗώς κλείνεται στον εαυτό της,

ρέχει, παρά τη θέλησή της, ικανοποίηση, με το αποτέλε

η ιlπ{ρτ(πη 60ύληση επικυρώνει με το έργο της την ξένη

σμα της συμπεριφοράς της, με το έργο της για την ακρί

(iοίιληση που Ηέλει να αγνοεί και έτσι «ξεγελιέται» από

δεια. Στην ακραία κατάσταση του αγώνα μέχρι θανάτου,

τον ιίλλον ι'ινΗρωπο. Με αυτό τον τρόπο εμφανίζεται ένα

η άρνηση να συγκατεθεί σε μια ξένη δούληση, μπορεί να

πεδί.ο 6που η 60ύληση, παρ6τι ~:χει διακόψει με τη συμμε

μεταστραφεί σε ικανοποίηση που παρέχεται σε αυτή την

τοχή, 6ρίσκεται εγγεγραμμένη και όπου εντυπώνεται πα

εχθρική δούληση. Συνεπώς η αποδοχή του θανάτου δεν
επιτρέπει να αντισταθούμε στην δολοφονική δούληση του

της που ('nακόπτει με το είναι. Στην προσπάθειά της να

άλλου ανθρώπου. Η απόλυτη διαφωνία με μια ξένη δού

ξεφίιγει απ6 τον' Αλλον άνθρωπο πεθαίνοντας, αναγνω

ρ('ι τη Ηέλησή της, απρ6σωπα, η υπέρτατη πρωτοδουλία

ληση, δεν αποκλείει την πραγμάτωση των σχεδίων της.

ρίζει το 'Αλλο. Η αυτοκτονία την οποία αποφασίζει για

Όταν αρνούμαι να υπηρετήσω τον άλλον άνθρωπο με τη

να γλιτιί)σει από τη δουλεία, δε χωρίζεται από την οδύνη

ζωή μου, δεν σημαίνει ότι αποκλείω την περίπτωση να
τον υπηρετήσω με το θάνατό μου. Το ον που δούλεται,
με τη δούλησή του δεν εξαντλεί τη μοίρα της ύπαρξής του.
Μοίρα που δεν υπονοεί κατ' ανάγκη μια τραγωδία, γιατί
η αποφασιστική αντίθεση προς την ξένη δούληση ίσως
είναι τρέλα, επειδή μπορούμε να μιλήσουμε στον' Αλλον

της «ήττας», ενώ αυτός ο θάνατος Ηα έπρεπε να είχε δεί

άνθρωπο και να τον επιθυμήσουμε.

Τα σχέδια του' Αλλου ανθρώπου δεν παρουσιάζονται
σε μένα ως νόμοι των πραγμάτων. Τα σχέδια του' Αλλου
ανθρό)που φαίνεται ότι δεν μπορούν να μετατραπούν σε

ξει τον παραλογισμό όλου του ζητήματος. Ο Μάκδεθ εύ
χεται την καταστροφή όλου του κόσμου μέσα στην ήττα

και στο Ηάνατό του

now undone)

(and wish th' estate

ο

th' wor/d were

ή, ακόμα δαΗύτερα, ο Μάκδεθ εύχεται το

μηδέν του θανάτου να είναι τόσο ολοκληρωτικό όσο
εκείνο που θα δασίλευε αν ο κόσμος δεν είχε ποτέ bTj
μιουργηθεί.

Ε\'- lύτοις η δούληση, μέσα στο χωρισμό της από το έρ
'(Ο και στην πιθανή προδοσία που την απειλεί στη διάρ
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κεια της άσκησής του, συνειδητοποιεί αυτή την προδοσία

προδομένο από αυτή -την έκφραση- χωρίς να πάψει

και, έτσι, κρατάει απόσταση από την προδοσία. Έτσι,

όμως να αναφέρεται στο ανέκφραστο έργο δια του οποί

πιστή στον εαυτό της, κατά μία έννοια, παραμένει απα

ου η 60ύληση. ελεύθερη απέναντι στην ιστορία, μετέχει

ρα6ίαστη, ξεφεύγει από την ιστορία Τfjς και ανανεώνεται.

στην ιστορία.

Δεν υπάρχει εσωτερική ιστορία. Η εσωτερικότητα της

Η 60ύληση, όπου ασκείται η ταυτότητα του Ίδιου μέσα
στην πιστότητα στον εαυτό του και στην προδοσία του,

60ύλησης τίθεται ως υποκείμενη σε μια δικαιοδοσία που
ετάζει τις προθέσεις της, ενώπιον της οποίας το νόημα
του είναι της συμπίπτει πλήρως με την εσωτερική της

60ύληση. Τα 60υλήματα της 60ύλησης δεν 6αρύνουν πά
νω της και από την δικαιοδοσία στην οποία διανοίγεται
έρχεται η συγνώμη, η δύναμη να εξαλειφθεί, να αποσυν
δεθεί, να απορριφθεί η ιστορία. Έτσι η 60ύληση κινείται

δεν προκύπτει από την εμπειρική σύμπτωση που θα είχε
τοποθετήσει ένα ον μέσο στην πολλότητα των 6ντων που
του αμφισ6ητούν την ταυτότητά του. Η 60ύληση περιέχει
αυτή τη δυαδικότητα της προδοσίας και της πιστότητας
μέσα στην θνητότητά της, η οποία παράγεται 11 ασκείται
μέσα στη σωματικότητά της. Ένα ον στο οποίο η πολλό

-και η θρησκευτική 60ύληση διατηρεί τη σΧfση της μ~' τον

τητα δεν υποδηλώνει την απλή διαιρεσιμότητα ενός όλου
σε μέρη, ούτε την απλή αριθμητική ενότητα θεών που
ζουν ο καθένας για τον εαυτό του, στα διάκενα των όν
των , απαιτεί την θνητότητα και τη σωματικότητα χωρίς

ανάμεσα στην προδοσία της και στην πιστότητά της που,
ταυτόχρονες, περιγράφουν την πρωταρχικότητα της δυ
ναμής της. Αλλά η πιστότητα δεν λησμονά την προδοσία
'Αλλον άνΘρωπο. Η πιστότητα κατακτ{nαι μ~' τη μπιι

την οποία, είτε η ιμπεριαλιστική 60ύληση θα ανασυγκρο

νοια και η προσευχή -προνομιοίιχος λ()γος μfΌα στον

τούσε ένα όλο, είτε ως φυσικό σώμα, ούτε θνητό ούτε

οποίο η 60ύληση γυρεύει την πιστι)τητα στον εαυτι) της

αθάνατο, θα σχημάτιζε μιαν ενότητα. Η ανα60~ή του θα

όσο για τη συγχώρεση που της εξασφαλίζΗ αυτή η JTιon'J

κατανοηθεί, αποκαλύπτει ακόμα μια σχf"ση μ~' την ~'ξωπ

νάτου μέσα σε μια θνητή 60ύληση -ο χρόνο - είναι ο
τρόπος ύπαρξης και η πραγματικότητα ενός χρισμένου
όντος που συνάπτει σχέση με τον' Αλλον άνθρ πο. Πρέ
πει να το εκλά60υμε ως αφετηρία -αυτό το διάστημα

ρικότητα. Η 6~ύληση από αυτή προσμένει την απόδοση

χρόνου. Μέσα του τελείται μια σώφρων ζωή που δεν

του αξιώματος και τη συγχιίJρωη. Την προσμf"νει από μια

εξωτερική 60ίl ληση. της οποίας δεν Ηα αισθανόταν το

πρέπει να τη λογαριάσουμε με 6άση ένα ιδεώδες αιωνιό
τητας αναγνωρίζοντας ως παράλογη ή ως ψευδαισθησια

πλήγμα. αλλά την κρίση' από μια εξωτερικότητα που υπε

κή τη διάρκειά της και τα ενδιαφέροντά της.

τητα, έρχεται έξωθεν. Το δικαίωμα τηι; ωωπρικής (ίοί,

λησης, η 6ε6αιότητά της ότι είναι \Jοίιληση που ('>~'ν {-Χ~'Ι

ξαιρείται από τον ανταγωνισμό των \Jουλήσεων, υπεξαι

ρείται από την ιστορία. Αυτή η δυνατότητα δικαίωσης
και συγχ(ορωης ως Ηρησκευτική συνείδηση όπου η εσω

3.

Η 60ύληση και ο θάνατος

τερικότητα τείνΕι να συμπέσει με το είναι, διανοίγεται
απέναντι στον' Αλλον άνθρωπο στον οποίο μπορώ να μι
λήσω. Λαλιά η οποία, στο 6αθμό που δεξι(ονεται τον' Αλ

Σε όλη τη φιλοσοφική και θρησκευτική παράδοση ο
θάνατος ερμηνεύεται είτε ως πέρασμα στο μηδέν, είτε ως

λον άνθρωπο ως 'Αλλον του προσφέρει ή του θυσιάζει
ένα προϊ6ν εργασίας και συνεπώς δεν τελείται υπεράνω
της οικονομίας. Έτσι 6λέπουμε το άλλο άκρο της ηθελη
μένης δίιναμης να είναι χωρισμένο από το έργο του και

υε ένα νέο διάκοσμο. Τον σκεπτόμαστε μέσα στην εναλ
λαγή του είναι και του μηδενός, την οποία πιστοποιεί ο
θάνατος των συναθρώπων μας που, όντως, παύουν να
\1πάρχουν μέσα στον εμπειρικό κόσμο, πράγμα που γι'

πέρασμα σε μιαν άλλη ύπαρξη, που προεκτείνεται μέσα
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αυτόν τον κ6σμο σημαίνει εξαφάνιση ή αναχώρηση. Μέ
σα στο π6.θος της δολοφονίας τον πλησιάζουμε ως μηδέν

με έναν τρόπο οαΘύΤfΡΟ και κατά μία έννοια a priori. Η
αυθ6ρμητη αναφορικ6τητα αυτού του πάθους σκοπεύει
την εκμηδένιση. Όταν ο Κάϊν σκ6τωνε τον' Α6ελ έπρεπε
να
αυτό το πράγμα για τον θάνατο. Η ταύτιση του
θανάτου με το μηδέν ταιριάζει με τον θάνατο του 'Αλλου
στο φόνο. Αλλά αυτό το μηδέν παρουσιάζεται συνάμα
σαν ένα είδος αδυνατότητας. Πράγματι, πέρα από την
μου συνείδηση, ο 'Αλλος άνθρωπος δεν θα μπο
να παρουσιαστεί ως . Αλλος άνθρωπος και το πρό

σωπό του εκφράζη την ηΘικτl μου αδυνατότητα να εκμη
δενίσω. Απαν60ευση Ι)ι'οαια, που δεν ισοδυναμεί με την
και η οποία συνεπάγεται για την
Ι 1 νατ6τητα που απαγορεύει, αλλά στην
ποανιιατικ()τηΤί1

η Ω'Π('tvc"Ο$Cl1tTη ~'""ll"J'CI ΤΓΗ v"λΥ\ σε αυτή τη

και με

τον Κάϊν. Συνεπ':'~
στο φόνο, έχει ένα καθαρά

στα άκρα μιας- άρνησης που tJΙΙI.CΙΙ,"'Ι
εσωτερικι'! του κόσμου. Πράγματι μας οδηγεί προς μια
για την οποία δεν μ:τορούμε να
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του θαν{που τοι' ιΊ.λλοι. αν

κάθε

διατυ

θρώπου -πρά.γμα που, σε

πώνεται ως ενστικτ<όδης
καθορίζει την απειλή δεν είναι η γνιυση τοι'
πρωταρχικά η απειλή συνίσταται στο επικείμενο του θα
νάτου, στην απαραμείωτη προσεγγισΤΙΚΤ1 του κίνηση, και
εκεί προφέρεται και αρθρώνεται. αν μπορούμε να εκφρα

στούμε έτσι, η «γνώση του θανάτου». Ο φίJooς δίνει το
μέτρο αυτής της κίνησης. Το επικείμενο της απειλΎΊς δεν

έρχεται από ένα καθορισμένο σημείο του μέλλοντος. υΙιί
ma latet. Ο απρόβλεπτος χαρακτήρας της έσχατης στιγ
μής δεν εξαρτάται απ6 μια εμπειρική άγνοια, από τον πε
ριορισμένο ορίζοντα της νόησής μας που μια μεγαλί,n-ρη
νόηση θα τον υπερέβαινε. Ο απρ6βλεπτος χαρακτήρας
του θανάτου προέρχεται από κάτι που δεν σχετίζεται με
κανένα ορίζοντα. Δεν προσφέρεται σε καμιά λαΌΎ]. Με
αδράχνει χωρίς να μου δίνει καμιά από τις ευκαιρί.ες που
δίνει η πάλη, γιατί. στην αμοιβαία π(Χλη, αρπ(Χζω αυτ6
που με αδράχνει. Μέσα στο θάνατο. εκτίθεμαι στην απ6
λυτη οία, στο φόνο μέσα στη νίlχτα. Αλλά, για να ακριΌο
λογήσουμε. ήδη μέσα στην πάλη, παλεύω με το αόρατο.
Η πάλη δεν
των οποίων
σουμε την

με τη σύγκρουση δί!ο δυνάμεων
να προβλέψουμε και να υπολογί
Η πάλη είναι ήδη ή ακόμα πόλεμος,

καν το είναι, το αντίθετο του ανέφικτου μηδενός.
Θα μποροί)σε κανείς να εκπλαγεί 6λέποντας ότι εδώ

αμφισ6ητοίψε την αλήθεια της σκέψης που τοποθετεί το
θιχνατο είτε στο μηδέν, είτε στο είναι. λες και η εναλλαγή
του είναι και του μηδεν6ς δεν είναι η έσχατη. Θα αμφι
σΌητήσουμε το

tertium ποπ datur;

Εντοί!τοις η σχέση μου με το θάνατό μου, με τοποθετεί
μπροστά σε μια κατηγορία που δεν εισέρχεται σε κανι!.Ύα
όρο αυηΊς της εναλλαγής. Η άρνηση αυτής της έσχατης
εναλλαγής περιέχει το ν6ημα του θανάτου μου. Ο θάνα
τός μου δεν συνάγεται, κατ' αναλογία, από το θάνατο των
άλλων, εγγράφεται στο φ6Όο που μπορεί να έχω για το
,ίναι μου. Η «γνώσψ> του απειλούντος προηγείτα.ι από

που είναι ουναμει
έλευσής του

η

οριστεί. απ6 κάποιον. Εχθρικές και
πιο δόλιες, πιο
από
απόλυτα ξένες και

αυτ6 απειλητικές, κρατούν το μυστικ6 του. Όπως
πρωτόγονη νοημοσίινη 6που, σύμφωνα με τον
Μπρί,λ, ο θάνατος δεν είναι ποτέ φυσιολογικ6ς, αλλά
απαιτεί μια μαγική εξήγηση -, ο θάνατος, με τον παραλο
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Δεν ξέρουμε π6τε θα έρθει ο θάνατος. Τί θφ. έρθει; Με
τι με απειλεί ο θάνατος; Με το μηbέν i) με
ξη; Το αγνοώ. Σε αυη1 την ανέφικτη γνώση
νατον, έγκειται η ουσία της υπi~ρτατης στιγμή
απολύτως να συλλάοω τη στιγμή του θανάτιηl

από το επέκεινα.
η σιωπή του

διαστήμα

από το 'Αλλο και αυτή η ετε
ως απόλυτο, με πλήττει σχεδιά

κάτι κακ6 ή κρίνοντας δίκαια. Η μοναξιά του θα
νάτου δεν εξαφανίζει τον άλλον άνθρωπο, αλλά διατηρεί
μια επίγνωση της εχθρότητας και ως εκ τούτου καθιστά
ακόμα δυνατή μιαν επίκληση του άλλου ανθρώπου, της
φιλίας του, και της θεραπευτικής του αντίδρασης. Ο για
τρός είναι μια a priori αρχτι της ανθρ(ίιπινης θνητότητας.
Ο θάνατος πλησιάζει μέσα στο φ660 κάποιου και ελπίζει
σε κάποιον. "Το Α ιώνιο φέρνει το θάνατο και γεννάει τη
ζωή». Μέσα στην απειλή διατηρείται μια κοινωνική συγ
κυρία. Δεν βουλιάζει μέσα στην αγωνία που θα την
μεταμόρφωνε σε <<μηδενοποίηση του μηδενός». Μέσα στο
είναι προς θάνατον του φό60υ, δεν 6ρίσκομαι rV(1JnΙOV
του μηδενός, αλλ6 ενώπιον εκείνου που στρέφεται εναν
τίον μου, λες και ο φόνος, αντί να είναι μια από τις ευκαι
ρίες θανάτου, δε χωριζόταν απ6 την ουσία του θανάτου,
λες και το πλησίασμα του θανάτου παρέμενε ένας από
τους τρόπους της σχέσης με τον' Αλλον άνθρωπο. Η οία
του θανάτου απειλεί σαν τυραννία, σα να προέρχεται από
μια ξένη Οούληση. Η τάξη της αναγκαι6τητας που εκπλη
ρώνεται μέσα στο θάνατο, δε μοιάζει με έναν ανήλεο ν6μο
της αιτιοκρατίας που διέπει μιαν ολότητα, αλλά με την
αλλοτρίωση της 60ίJλησής μου από τον άλλον άνθρωπο.

Εννοείται 6τι δεν πρόκειται να εισαγάγουμε τον θάνατο
σε ένα πρωτ6γονο (i) εξελιγμένο) θρησκευτικό

που τον εξηγεί, αλλά να δείξουμε, πίσω από την
που εκφράζει ενάντια στη οούληση, την αναφορά του σε
μιαν απρόσωπη τάξη της οποίας δεν ""lιηΛ"ν
σία.

ξεπερνά την εμ6ελειά μας» 6πως θα έλεγε ο

ma latct

-αντίθετα προς όλες τις στιγμές τη

που εκτείνονται ανάμεσα στη γέννησή μου
τ6 μου, και μπορούν να ανακληθούν ή να ΠΡ"-ληrnΗ{)1!
Ο θάνατ6ς μου έρχεται απ6 μια στιγμιl πάνω

δεν μποριί) να ασκήσω καμιάς μορφιις εξουσί.α
κρούω σε ένα εμπ6διο που τουλάχιστον πάνω
κρούση το άγγιζα και υπερΌαίνοντάς το ή
το, το ενσωματώνω στη ζωή μου αίροντας

του. Ο Θάνατος είναι μια απειλή που με
μυστήριο' το μυστικ6 του τον καθορίζει -πλη
να ελέγχεται, έτσι ι))στε ο χρόνος που με χωnΙLI'Ι

θάνατό μου, που εκλεπτύνεται και συνάμα
σε εκλέπτυνση, περιέχει κάτι σαν τελευταίο
η συνείδησή μου Οεν μπορεί να δια6εί καί
άλμα, θα συμ6εί το πέρασμα του θανάτου σε
λευταίο τμήμα του ορ6μου θα διανυθεί χω
χρ6νος του θανάτου κυλάει αναπόταμα, το

οολή του προς το μέλλον ταράσσεται από μι
κίνηση, που είναι καθαρή
μιαν απόλυτη ετερ6τητα. Έτσι
του Πόε όπου οι
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Αλλά το επικείμενο είναι απειλή και συνάμα αναΌολ1].
Πιέζει και συγχρ6νως αφήνει χρόνο. Είμαι μελλοντο
χρονικ6ς, σημαίνει 6τι είμαι προς θάνατον και συνάμα

σε μια ):"νη f)ο{,ληση. Να νιατί ο
απ6 τη

τρόπο που η απειλή με κατατρέχει με τον επικείμενο χα

ή μιας αναγέννησης,

κάθε

κόσμου μου, διατηρεί αΚCJμα μια σχέση μαζί μου και μου

γεγονός ότι

ρετικός της χαρακτήρας δεν
αλλά από το

ή μιας

στην ανωνυμια της κατι'ι Χά'ίντεγγερ καΘημερινής
Ο εχθρι'ις ή ο
απέναντι στον οποίο δεν έχω
καμιά δυνατότητα και ο οποίος δεν αποτελεί μέρος του

και την ουσία του φό60υ. Σχέση με μια στιγμή που ο
6ρίσκεται στο κατιί)φλ

305

ΑΠΕΙΡΟ

μια παθηΤΙΚCJτητα που απειλείται όχι [tCJVo από το μηδέν
στο είναι της, αλλά από μια 601lληση μέσα στη βούλησή
της. Μέσα στην
μου, μf:σα στο δι' εαυτόν της οού

ότι έχω ακ6μα καιρ6, ()τι είμαι Ι'νάντια στο θάνατο. Στον

ρακτήρα της, έγκειται η υπονόμευσή μου από την απειλή

ΚΑΙ
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παθητικό

επιτρέπει να βούλομαι, αλλ{Χ με μια 6σίιληση που δεν εί

τητας πλιχϊ στην οποία η παθητικ6τητα της αισθητικότη

ναι εγωιστική, με μια οοίιληση που κινείται μf:σα στην ου
σία της επιθυμίας της οποίας το κί'ντρο 6άρος δΙΎ
πτει με το εγl;, της ανάγκης, με μια επιθυμία που
για τον 'Αλλον (Χνθρωπο. Ο φι'ινος που αναδεικνύει τον

τας που μεταπίππι σε δραστηρι6τητα, μ6νο εξ αποστά
σεως μιμείται την παΗητικι'ηητα. Ο φό60ς για το είναι

μου που εΙ.ναι η σχέση μου με το Ηάνατο, δεν είναι συνε
π(!)ς ο φ{)60ς για το μηδέν, αλλά ο φΜ>ος για τη 6ία (και

VExgCJ αποκαλί,πτει έναν ωμCJ κ()σμο, αλλ<χ στην κλίιιακα

~:τσι προεκτείνεται σε φ660 γω·τον Άλλον άνΗρωπο, για

"ι.Jυυooι", και αυτο-αΛΛοτριωοη, η οποία
την προδοσία, που οδείlΗ προς το Θάνατο, αλλ{ι εί.

το απολίηως απρ{)Ολεπτο).
Η αλληλεπίδραση του
rι'ιΙ.ι''I''1Ι{'ι''JΙ "ι.ΙΥί

της

που προσπελά
το οποί.ο τίθεται ως δι' εαυτόν

11

ως causa sui, και από το φυσικό, που τίθεται σαν να κυ
λάει σε συν{ιρτηση με το «{ιλλο», Ηέτει ένα πρό6λημα λCJ
γω της αφαίρεσης στην οποία ρδηγούμε τους σχετιζόμε

ναι πάντα μ[λλοντική, που εκτίθεται στο θ{ινατο αλλά (Ίχι
αμέσως, έχει το χρ6νο να ε(ναι για τον 'Αλλον άνΟρωπο
και ως εκ τοίηου να 6ρει ένα νόημα παριι τον θάνατο.
ΑυΤ11 η ύπαρξη για τον' Αλλον (ινΘρωπο, αυτή η Επιθυ
μία του' Αλλου, αυτή η καλωσ{ινη που έχει απελευθερω
θεί από την εγωιστική έλξη, διατηρεί εντοίιτοις ένα προ

νους όρους. Η Ονητότητα είναι το συγκεκριμένο και πρω

σωπικό χαρακτήρα. Το περιορισμένο ον διαΟέτει το χρό

ταρχικό φαιν()μενο. Απαγορεύει να θέσουμε ένα δι' εαυ

νο του επειδ1]

ttJV

που να μην είναι ήδη παραδομένο στον (ιλλον άνΗρω

πο και <JιIVEnUJ; να μην είναι πράγμα. Θνητό κατ' ουσία,
τα ποάγιιατα, τα

το δι' εαυτόν δεν αναπαριστά

αναβάλλει τη 6ία,

πέραν του θαν{ιτου, υΠ{ιΟΥει "Ι(, rιι!}ωΩι,n
όλες οι λ"""~"~~~N
του κεφαΜου στον

στην οποία διαλύεται η απειλούμενη οούληση, δεν
υπερασπίζεται πλέον τις δυν6.μεις μιας βούλησης, αλλ{ι

AλλCx αν η
τη

την πείνα και τη δίψα, αν είναι σιίψα που ίσταται
και ασθένειας, δε σημαίνει ότι περιστσιχί
μόνο απι) το μηδέν. Αυτό το μηδέν είναι ένα διάστη
μα πέραν του οποίου κείται μια εχθρική 60ίlληση. Είμαι

έχει το κέντρο της
εαυτής, όπως η καλωσύνη της
οποίας το νιΊημα bf'V μπορεί ο θ<λνατος να αφαιρέσει. Αυ

τ6 θα πρέπει να το δείξουμε, αναδεικνίιοντας καθ' οδ<'ιν,
την {ιλλη τί'χη που η οούληση σιιλλαμ6άνει μέσα στο χρό
νο που της επιτρέπει το είναι της [ν{ιντια στο Οιχνατο: τη
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της. Η αούληση παραμένει σε αυτ6 το κινούμενο όριο του

διασφαλίζει έναν κόσμο λελογισμένο, αλλά απο6σωπο

απαραοίαστου και της παρακμής.
Αυτή η μεταστροφή είναι πιο ριζική από το
επειδή απειλεί τη βούληση μέσα στην ίδια τη
στην αξιοτητά της ως καταγωγής και ταυτότητας. Αλλά
αυτή η μεταστροφή είναι
λιγότερο ριζι
γιατί απλά)ς απειλεί, αναβάλλει, απροσδιορίστως, εί
ναι συνείδηση. Η συνείδηση είναι αντίσταση στη αία,

4. Η 60ύληση και ο χρόνος: η υπoμoVΉ
Βε6αιι6νοντας ότι η ανθρώπινη 601:'ληση δεν είναι
ηρωική δεν πήραμε το μέρος της δειλίας, αλλά
την προσωριν6τητα του θά~ψοl'::. το οποίο 6ρίσκεται στο

χείλος της λιποψυχίας τοι'. Κω ωΗΟ λι)γω της ουσιώδους

επειδή αφήνει τον χρόνο που ΧΡεΗίζεται για να την προ
λάΟει. Η ανθρώπινη ελευΟερία εδράζεται στο μέλλον.

θνητότητας της βούλησης που προδίνεται ασκούμενη.
Αλλά μέσα σε αυτή την λιποψυχία εντοπίσαμε το θαύμα
του χρόνου, τη μελλοντοποίηση και την αναβολή αυτής
της λιποψυχίας. Η 60ύληση cvιJJvn τους όρους μιας αντί

που είναι πάντα ελαχιστοβάθμιο μέλλον, της μη-ελευθε
ρίας της, μέσα στη συνείδηση -πρόαλεψη της βίας, επι
κείμενη μέσα στον υπολειπόμενο χρ6νο. Έχω επίγνωση,

φασης: από τη μια το γεγονός ότι είναι αθωράκιστη απέ
ναντι σε κάθε εξωτερική επίΟεση μέχρι σημείου να τίΟεται

σημαίνει έχω χρόνο. Όχι ξεχειλίζω το παρόν, προλαμ

6άνοντας και επιταχύνοντας το μέλλον, αλλά κρατιύ μια

αδημιούργητη και αθάνατη, προικισμένη με μια δύναμη
υπεράνω κάθε μετρήσιμης δύναμης (το ίδιο πιστοποιεί η

απόσταση απέναντι στο παρόν: σχετίζομαι με το είναι ως

επερχόμενο, κρατώ μια απόσταση απέναντι στο είναι πα

αυτοσυνείδηση όπου το ον καταφεί,γει αβίαστο: «θα πα

ρότι υφίσταμαι ήδη τον εναγκαλισμό του. Είμαι ελείιθε

ραμεινω αιωνίως ακλόνητη») και απ6 την άλλη την

ρος σημαίνει έχω χρ6νο για να προλά6ω την έκπτωσή μου

κή τρωσιμ6τητα αυτής της κυριαρχίας που είναι απαρα
βίαστη μέχρι σημείου το βουλητικ() ον να καταφείιγει σε
τεχνικές της γοητείας. της προπαγάνδας και των οασανι
Η 60ίιληση μπορεί να υποκί,ψει στην τυραννική

κάτω από την απειλή της βίας.
Χάρη στο χρόνο, το καθορισμένο ον, δηλαδή το ται'τ6
σημο λόγω της θέσης που κατέχει μέσα στο 6λο, το φυσικ6
ον (γιατί η γέννηση περιγράφει για την ακρί6εια την εί

'ιαφθορά. λες και μ6νο η ποσι!nητα
γειας που απελευθερι6νει για να αντισταθεί ή η ποσότητα

σοδο μέσα σε ένα όλο που προϋπάρχει και επιαιιονει), δεν
φτάνει ακόμα στο τέρμα του, παραμένει σε απ6σταση από
τον εαυτό του, εν προετοιμασία. στο προθάλαμο του εί
ναι, ακόμα εντεύθεν της μοί.ρας που είναι η μη
γέννηση, δεν αποπερατώνεται ακίJμα. Υπ' αυη'ι την έν

ενέργειας που ασκείται πάνω της, θα διέκρινε τη δ~'ιλία
από το
Όταν η αοίιληση θριαμ6εύη σε αάρος
των παθιίιν της bcV εκδηλάινεται μ6νο ως το ισχυρ6τερο
πcχθος, αλλά, υπεράνω όλων των παΟιίΝ εκδηλώνπαt ως
αυτοκαΟοριζι)μενη και απαραβίαστη. Αλλά όταν υποκίl
πτει, αποκαλί,πτεται ως εκτεθειμένη σε επιδριΧσεις. ως

νοια, το ον που καθορίζεται από τη γέννησή του μπορεί

να πάρει μια θι':ση απέναντι στη φί'ση του' διαθέτει μια
παρασκηνιακή θέση, και υπ' αυηΊ την έννοια δεν έχει γεν
νηθεί πλήρως, παραμένει πρ6τερο τοι' ορισμοί' του ή της
φύσης του. Μια στιγμιl δεν συγκολλάται με μιαν
για
να σχηματίσει ένα παρόν, Η τιn'τ6τητα του
ΤΕ
μαχίζεται σε μιαν ανεξάντλητη πολλαπλότητα Ol'vatonj
των που μετεωρίζουν τη στι γμή. Και αυτό δί νει ένα ν6ημα

δύναμη της φύσης, απολύτως ελέγξιμη. που διαλί!εται
πλήρως στα συστατικά της. Έχει αιασθεί μέσα στην αυ
της. Η «ελευθερία σκέψης της" XClVεTal: η
των αρχικά εν('ίντιων δυνάμεων. καταντά να

ως ροπή. Μέσα σε ένα είδος μεταστροφής,

((πεμπολεί ακόμα και την επίγνωση της κλίσης των

ΚΑΙ
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στην πρωτο60υλία την οποία τίποτα το καθορισμένο δεν
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παραλί'εl' και στην παρηγοριά. γιατί πιός ένα δάκρυ 
{(πω σκουπισμένο- θα μπορούσε να λησμονηθεί, πώς η
παραμυθία θα t'ίχε την παραμικρή αξία, αν δεν υελτίωνε
την ίδια τη στιγμή, αν την άφηνε να διαφί,γει στο ίδιο της
ΠΟ1' λ6.μπει
στο δάκρυ δεν
«προσδΟΚΙΙΝτας», αν δεν υπΥlρχε χάρη σε έ"α
προσωρινό ακόμα ον, αν το παρόν είχε περατωθεί.
Η προνομιούχα κατάιπαση 6που το πάντα
κακό γίνεται παρόν -το όριο της συνείδησης

νεται μέσα την λεγόμενη φυσικΥ] οδύνη, Εκεί
εγκλωβισμένοι μέσα στο είναι. Δεν γνωρίζουμε την OMJVT]

ΚΑΙ
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θερο ον παύει να είναι ελείlΗερο. αλλά και ως αν-ελεί'θε
ρο, είναι ακόμα ελεύθ~'ρo. Διατηρεί

ναντι σε αυτό το κακό χάρη στη
συνέπεια. μπορεί. να μεταστραφ~'ί σε
Αυτή η κατάσταση, όπου η στερημένη κάΒε ελευθερία κι

νήσεως συνείδηση διατηρεί μιαν ελαχιστο6άθμια από
παθητικότητα ποιl
εντούτοις μετατρέπεται απελπισμένα σε πράξη και ελπί
δα -είναι η υπομονή-, η παθητικότητα να υφίστασαι κάτι
και μολαταύτα να το ελέγχεις. Μέσα
λείται μια αποδέσμευση μέσα στους κόλπους της δέομευ

σης -που δεν είναι απι'ι,θεια μιας ενατένισης που υπερί

ως δυσάρεστη αίσθηση, ως κάτι που ιrιJνoδειίει το
ν""ν,nΙΟΓ ότι είμαστε στριμωγμένοι και αμ{lΧανoι. Πρ6κει

πταται της ιστορίας, οίιτε αναπ{ιδραστη δέσμευση ιπην

ται για την ίδια την oMJvTt, το «αδιέξοhο» της επαφής.
Όλη η οξίιτητα της οδύνης οφείλεται στο ανέφικτο

ται. Το ον που με οιάζΗ και με κρατά δ~Ύ ι::ίναι

να προστατέψει τον εαυτ6 της
τον εαυτι) της οφείλεται στην απόσπαση απ6 κάθε

Αhυναμία οπισθοχώρησης. Εδώ, η αποκλειστικ{{
6.ρνηση της 60ύλησης μέσα στο φό60, ο επι
κείμενος χαρακτήρας εκείνου που αρνείται την εξουσία,
εισδύει στο παρόν, εδιο το άλλο με συλλαμοάνει, ο κόσμος
με πολιορκεΙ θίγει τη βούληση. Μέσα στην οδύνη, η
ΠΡ(Γ'ματικότητα επιδρά πάνω στην καθαυτ6
που απελπισμένη μεταστρi:φεται σε πλ1]ρη υποταγή απέ
ναντι στη θέληση TOc' άλλου ανθρώπου. Μέσα στην οδί,
νη, η οοί,ληση εξουδετερώνεται από την αρρώστια. Μέσα
στο
ο θάνατος είναι ακόμα μελλοντικός, σε από
σταση από μας αντίθετα ή οδίινη, μέσα στη οούληση
πραγμαnJJνει την ακραία εγγύτητα του ()ντος που απειλεί
τη 60ίJληση.

Αλλά σε αυτή τη μεταστροφή του εγώ σε πψχγμα, παρι
ακόμα, όντας πράγμα και συνάμα σε απόσταση
από την πραγματοποίησή μας, παραίτηση που διατηρεί
μιαν ελαχιστο6άΘμια απόσταση απ() την παραίτηση. Η
οδύνη παραμένει αμφίσημη: είναι ήδη το κακό που δρα
πάνω στο δι' εαυτό της 60ύλησης, αλλ.ά, ως
είναι π{χντα το μέλλον του κακοί!. Με την οδύνη, το

ορατή της αντικειμενικότητα. Οι δύο θέσεις συγχωνείιον
κοντά μου, εξακολουΘεί να απειλεί ξι::κινιJJντας από το
μέλλον, δεν είναι ακόμα κοντά μου,
σμένο.

είναι εντοπι

Aλλ{~ πρόκειται για ένα συνειδητ() εντοπισμ6

όπου η 60ύληση κατορθ(ίjνn έναν έλεγχο με νέα σημασία
-εκεί ο θάνατος δεν την αγγίζει πια, η άκρα

τα γίνεται ακραιφνής αυτοέλεγχος. Ο εγωισμός της οού

λησης τοποθετείται στην παρυφή μιας ύπαρξης που δεν
πια ο εαυτ6ς της.

Η υπέρτατη δοκιμασία της ελευθερίας -δεν είναι

()

θά

νατος, αλλά η οδύνη, Το μίσος έχει πλήρη επίγνωση αυ
τοί, του πράγματος καθώς γυρείιει να συλλ{ι6ει το ασύλ

ληπτο, να ταπεινιόσει, από πολύ ψηλά, μέσω της οδίινης
όπου ο άλλος άνθρωπος υπάρχει ως καΒαρή παθητικ6τη
τα' αλλά το μίσος θέλει αυτή την παθητικότητα μέσα ιπο
εξ6χως δραστήριο ον που πλήττει, Το μίσος δεν EJtLBlIftεf
πάντα το θάνατο του άλλου ανθριJHτoυ ή, τουλ(ιχιστον,
το θάνατο του άλλου ανΘρ«()που επιβάλλοντας
αυτό το θάνατο ως υπέρτατη οδύνη. Αυτός που μισεί γυ

ρεύει να γίνει αιτία μιας οδύνης μάρτυρας της οποίας
να γίνει το μισοίJμενο άτομο. Προκαλι,) την
σημαίνει υποοι6άζω τον άλλον άνθρωπο στην τάξη του
αντικειμένου, αντίθετα τον συγκρατ([) μεγαλοπρεπώς μΕ'
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Η αλήθεια της Όοί.λτισης

Η 60ύληση είναι υποκειμενική -δεν ελι':γχει όλο της το

θέλει και τα δύο. Εξ ου ο

είναι, γιατί, με το θάνατο, της συμβαίνει ένα γεγονός που

ακ6ρεστος

κείμενο γιατί, ταυτόχρονα με την έκπτωσή του, απαιτσί,

ξεφείιγει απολύτως από τη δικαιοδοσία της. Ο θάνατος
δεν σφραγίζει την υποκειμενικότητα της 60ίJλησης ως τέ
λος, αλλά ως υπέρτατη οία και αλλοτρίωση. EvtoiJTOΙ;
στην υπομονή όπου η βούληση μεταφέρεται μέχρι
μια ζωή εν6:πια σε κάποιον και

με την διαίιγεια και τη μαρτυρία του. Eδιl) βρίσκεται ο

δεν αγγίζει πια τη

λογικιΊς παραλογισμός του μίσους.

αληθινή ή απλώς υποκειμενική;

ποιημένο όταν

δεν είναι

άλλος άνθρωπος το ικανοποιεί αποοαίνοντας
νο, αλλά δεν Οα μπορούσε ποτέ να αποοεί επαρκώς αντι

Η υπέρτατη δοκιμασί.α της βούλησης δεν είναι ο θάνα

Θέτοντας αυΤ1] την εριlnηση, δεν υποθέτουμε την ίJπαρ
ξη μιας πραγματικής σφαίρας που αντιτιίσσεται στην

τος. αλλά η οδύνη. Μέσα στην υπομονή, στο 6ριο της πα
"ΓΙΙΊληπη δε βουλιάζει μιΌα στο παράλο

εσωτερική ζωΎ] , η οποία ενδεχομένως Οα ήταν ασταθής
και ψευδαισΟησιακή. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την
ζωή όχι ως επιφαινόμενο και φαινομενικ6τη

που θα ανήγαγε σε καθαρή
υποκειμενικ6τητα, σε εσωτερικότητα, σε

σε ασημαντιΊτητα, το χρονικό διάστημα που
απιΊ τη γέννηση

μιας διάστα

το θάνατο, -οία που η βούληση την

υποφέρει-, έρχεται το άλλο σαν μια τυραννία η οποία

παραγωγή του απείρου

όμως, παράγεται σαν ένας παραλογισμιΊς που αποσπάται
απ6 τη σημασία. Η βία δεν σταματά την Ομιλία' δεν είναι
τα πάντα αδυσι()πητα. Μ()νο έτσι η βία παραμ~:νει

είναι μια απλή πλάνη της σκέψης,
στο ίδιο το είναι. Έχει μιαν οντολογικιl
το πεδίο της απολογίας όπου ίσταται η εσωτερικΎI ζωή
και το οποίο επ' ουδενί δεν πρόκειται να ξεπεράσει γιατί
τότε θα υποβιοαζόταν εκ νέου η εσωτερική ζωή σε
δεν επικαλείται αφ' εαυτής, για την ακρί

στην υπομονtι. Παράγεται μ.όνο μέσα σε
να πεθάνω εξαιτίας κάποιου και
Υ/.α κάποιον. Αυτό τοποθετεί τον θάνατο μέσα σε ένα νέο
πλαίσιο και τροποποιεί την έννοιά του, κενώνοντάς την

μέσα στο θάνα

από την περιπάθεια που προσλαμβάνει λόγω του ότι είναι
ο δικ6ς μου θ{:ινατος. Με {ιλλα λ6για, μέσα στην

αφεύγει από το
μια κρίση, όχι για να

η οοίJληση διατρυπά την κρούστα του εγωισμού της και
μετατοπίζει θα λέγαμε το κέντρο βάρους της εκτ6ς εαυτής

μιάσει κάτω από το φως που θα έριχνε και για να
σαν σΚΙ,α, αλλά αντίθετα, για να βρει το δίκιο της. Η κρί-'
ση θα επιδεδαίωνε το συμο(ίν της απολογίας μέσα στην

για να οουληθεί ως Επιθυμία και Καλοοίινη την οποία
τίποτα δεν περιορίζει.

καταγωγική και πρωταρχική της κίνηση, αναπόδραστη

Παρακάτω η ανάλυση θα καταδείξει την διάσταση της
απ6 την οποία, εντέλει, εκρέει ο χρόνος της
-και της πολιτικής-, που τώρα θα πραγματευ

στην παραγωγή του Απείρου. Η οοίJληση της οποίας ο

θάνατος διαψεύδει την αυΘορμησία και τον αυτοέλεγχο,
καταπνίγοντιΊ.ς την μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, δηλαδή
στα έργα της που απομένουν, επιζητεί από μόνη της

θούμε.

να τεΘεί υπό κΡίση και νιι 11/'/'1"......." ,,' ';Α". ~ για τη μαρ

\
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τυρία της. 'Αραγε ποιά είναι αl'η'ι η ίιπαρξη στην οποία

ση της φίισης και της κοινωνίας, -οι

εισάγεται η βούληση για να τεθεί υπι'J μια κρίση που δε

νων. πιο ισχυρές από το θιiνατo, μπορούν να περιστεί

σπι'Jζει πάνω στην απολογία χωρίς πάντως να την καταδι

λουν την εσωτερικί] ελευθερία. Ακόμα κι αυτός που δέ

κάζει στη σιωπτl; Γιατί η κρίση, το γεγoνι'Jς ι'Jτι τοποθε

χτηκε το θάνατο. δεν είναι ελεύθερος. Η ανασφάλεια της

τείσαι σε σχέση με το άπειρο, δεν πηγάζει {!ραγι- αναγκα

αύριον, η πείνα και η δίψα, χλευάζουν την ελευθερία.

ObiJvr;

των σασά

απ6 τον κρινόμενο ον, δεν προέρχεται από το

Βι':6αια, μέσα στα βασανιστήρια, η κατανόηση του κινή

άλλο, την ιστορία; Ωστόσο το (Χλλο κατεξοχήν αλλΟΤΡΗί>

τρου των 6ασανιστηρί ων, παρά την προδοσία και την κα

να μια βούληση. Η ετυμηγορία της ιστορίας απαγγέλλε

τάπτωση που προαναγΥέλλει, αποκαθισηΊ την περίφημη

ται από τον επιβιιόσαντα που δεν

εσωτερική ελευθερία. Αλλά αυτά τα κίνητρα εμφανί.ζον
ται μόνο στους ευνοούμενους της ιστορικtΊς εξέλιξης των
θεσμιJ>ν. Για να αντιτάξει κανείς, στον παραλογισμό και

στικά

κρίνει και στο οποίο η 60ύληση "μ(ρανίζεται και προσφέ

ρεται ως αποτέλεσμα και ως έργο. Έτσι η βούληση ανα
ζητεί την κρίση για να επιδεδαιωθεί ενάντια στο θάνατο,
εν() η κρίση, ως κρίση της ιστορίας, σκοτ(ί)νει τη οούληση
ως 60ύληση.

στη δία μια εσωτερική ελευθερΙα, πρέπει να έχει λάδει
μιαν εκπαίδευση.
Συνεπιός η ελευθερί.α θα αγκιστρωνόταν στο πραγματι

Αυτή η διαλεκτικΥI κατάσταση της αναζ11τησης και της

κό μόνο χάρη στους θεσμούς. Η ελευθερία χαράζεται πά

αρνησιδικίας έχει ένα συγκεκριμένο νόημα: η ελευθερία

νω στις πέτρινες πλάκες 6που γράφονται οι νόμοι -υπάρ

που εμψυχιόνει το στοιχε,ιώδες γεγονός της συνείδησης,

χει χάρη σε αυτή την κρούστα μιας θεσμικίις ίJπαρξης. Η

παρευθίις εκοηλιίινει την ματαιοτητά της σαν μια ελευθε

ελευΗερία εξαρτάται από ένα γραμμένο κείμενο, φθαρτό

ρία παραλυτικσί! και ως πρ6ωρη. Ο μέγας στοχασμός του

6έβαια, αλλίι διαρκές όπου, έξω από τον άνθρωπο, δια

Χέγκελ για την εληιθερία επιτρέπει να καταλά60υμε ότι

τηρείται η ελευθερία για τον άνθρωπο. Εκτεθειμένη στη

η ευβουλία, αφ' εαυτής, δεν είναι μια αληθινή ελευθερία,

βία και στο Ηάνατο, η ανθρώπινη ελευΘερία δεν πετυχαί

ενόσω δε διαΘέτει μέσα για να πραγματωθεί. Διακηρύ

νει το σκοπό της με μιαν μπερξονική ορμή, διαμιάς, για

χνοντας την καθολικότητα του Θεού μέσα στη συνείδηση,

να γλιτώσει την προδοσία του εαυτού της καταφεύγει

πιστείιοντας ότι τα πάντα (χουν συντελεστεί, ενιί) οι λαοί

στους θεομούς, Η ιστορία δεν είναι εσχατολογία. Το ζώο

που αλληλοσπαράζονται /)ιαψείιδουν όντως αυτή την κα

που κατασκευάζει εργαλεία ελευΘεριόνεται από την ζωι

Ηολικότητα, δεν προετοιμ(ιζουμε μόνο την αθεια ενός
Βολταίρου, αλλά βάλλουμε κατά του ίδ[()υ του Λόγου. Η

κή συνθήκη του εκεί όπου η ορμή του φαίνεται κομμένη

εσωτερικ6τητα δεν μπορεί να αντικαταστι1σει ηιν καθολι
Η ελευθερία δεν πραγματώνεται t:ξω από τους
κοινωνικοίJς και πολιτικούς θεσμούς που της προσφέ
ρουν τον καθαρι'> αέρα που χρειάζεται για την ανάπτυξή
της, την αναπνοή της και πιθανι(>ς την αυθόρμητη γέννη
σή της. Η απολιτική ελευΘερία εξηγείται ως ψευδαίσθηση
που οφείλεται στο γεγονός ότι οι θιασώτες ή οι EtIVOOiJ

απαραβίαστη δούληση προς το σκοπό της, κατασκευάζει
εργαλεία και επενδύει σε μεταδόσιμα και αποδεχτά πράγ
ματα τις δυνάμεις της μελλοντικής της πράξης. Έτσι μια
πολιτική και τεχνική ύπαρξη εξασφαλίζει στη βούληση
την αλήθεια της, την καθιστά <Jπως λέμε αντικειμενική,
χωρίς να εκαάλλει στην καλωσύνη, χωρίς να την κενώνει
από το εγωιστικό της σάρος. Η θνητή βούληση μπορεί να
ξεφύγει από τη σία εκδι(όκοντας τη οία και το φόνο του
κόσμου, δηλαδή ευνοούμενη από το χρόνο για να καθυ

ανήκουν σε ένα προωθημένο στάδιο της πολι
Μια ελεύΗερη ίιπαρξη και όχι μια ασθενής
'{ια ελευθερία, προαπαιτεί μια ορισμένη οργάνω

και διασπασμένη, όταν αντί να ρδείισει από μόνη της ως

στερήσει πάντα περισσότερο τις προθεσμίες.
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Η αντικειμενική κρίση έχει εκφραστεί από την ίδια την
ύπαρξη των ορθολογικ(ον θεσμών όπου η ooiJlTJOT) έχει
εξασφαλιστεί ενάντια στον θάνατο και ενάντια στην προ
δοσία από τον εαυτό της. ~υνίσταται στην υποταγή της
υποκειμενικής βούλησης στους καθολικούς νόμους που
οδηγούν τη 60ύληση στην αντικειμενικΎI της σημασία. Στο
μεσοδιάστημα που αφήνει στη 60ύληση η ανα60λή του
θανάτου ή ο χρόνος -εμπιστεύεται τον εαυτό της στους

θεσμούς. Εφεξής, κατοπτρισμένη από τη δημόσια τάξη,
υπάρχει μέσα στην ισότητα που της εξασφαλίζει η καθο

λικότητα των νόμων. Εφεξής υπάρχει λες και ήταν νεκρή
και σημασωδοτούσε με την κληρονομιά της, λες και 6,τι

υπήρχε σε αυτtl ως ίιπαρξη σε πριοτο πρόσωπο, ύπαρξη
υποκειμενική δεν ήταν παρά υπόλειμμα ζωικότητας. Αλ
λά η 60ύληση εκεί γνωρίζει μιαν άλλη τυραννία: των αλ
λοτριωμένων έργων, των rjδη ξένων στον άνθρωπο. αυ
τιον που αφυπνίζουν την αρχαία νοσταλγία του κυνι
Υπάρχει μια τυραννία του καθολικού και του
απρόσωπου, απάνθρωπη τάξη παρότι οιαφορετική απ{)

το κτηνώδες. Ενάντια σε αυτή την τάξη επι(}ε6αι<I,νπαι
ο άνθρωπος ως απαραμείωτη μοναΟικότητα. ε!:;ωπρικιις
προς την ολότητα στην οποία εισάγεται και λαχταριl)ντιις

τη θρηοκευτικτl τάξη όπου η αναγνιίιριση του ιn{ΨΟ11 το
αφορά οτην μοναδικότηΗΊ του, τ6.ξη της χαΡΙ1ς πο!! δl'ν
είναι ούτε πα{,οη ούτε avtίHHJΎI στην ο(\ί,νη, Ο{ΙΠ "'11yil
από αυτή (όπως μας κάνει να πισΤfl\nψι' ή χα"ι:νπγγιψια

θεωρία περί Bcfin(lIichk(;.'it). Η απι'Jψαση της ιστορί.ας
εκδίδεται πάντα κατ' ερημοδικία. Η απουσία της 60{,λη
σης σε αυτή την απόφαmj συνίσταται στο γfγονι1ς 6τι πα
ρουσιάζεται σε τρίτο πρ6σωπο. Εμψανίζετ<ιι σε αυτή την
απόφανση όπως σε μια έμμεση απ6φανση όπου έχει
απεμπολήσει τον χαρακτήρα της μοναδικότητας και της
έναρξης όπου έχει ήοη χάσει τη μιλιά της. Αλλά η ομιλία
σε πρι[nο πρόσωπο, ο ιχμεσος λι)γος, άχρηστος στην αντι

κειμΕνικΎI σοφία της καΟολικΎlς κρίσης -ή απλ6 δεδομένο
στην {'ρεl'νιΧ της- συνίσταται για την ακρίοεια στο να

ακατιί.παιιστα t~να δεοομένο το οποίο προσ
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τίθεται σε εκείνο που -αντικείμενο καθολικής σοφίας
δεν πι'ισχει από καμιά προσθήκη. Αυτή η λαλιά δεν συγ
χέεται με τα άλλα λίJγια της κρίσης. Προσάγει τη 60ύληση
στη δίκη της, JtagIJ.YEtaI, ως υπεράσπισή της. Η παρουσία
της υποκειμενικότητας στην κρίση που της εξασφαλίζει η
αλήθεια δεν είναι μια αριθμητικΎι πράξη απλής παρου
σίας, αλλiΧ μια απολογία. Η υποκειμενικότητα δεν έχει

πλήρη ευστάθεια στην απολογητική της θέση, γι' αυτό εί
ναι ευάλωτη στη οία του θανάτου. Για να κρατηθεί

λοκλήρου στη σχέση με τον εαυτό της -πρέπει, πέραν της
απολογίας να μπορεί να θέλει την κρίση της. Αυτό που
πρέπει να ξεπεράσουμε δεν είναι το μηδέν του ΟανιΧτου,
αλλά η παθητικότητα στην οποία εκτίθεται η 60ύληση ως
θνητή, ως ανίκανη για απόλυτη προσοχή ή για απόλυτη
επαγρύπνηση και ως κατ' ανάγκη αιφνιδιασμένη, ως
εκτεθειμένη στο φόνο. Αλλά η δυνατότητα να δω τον εαυ
τό μου από τα έξω δεν περιέχει την αλήθεια, αν την πλη
ρώνω με τίμημα των αποπροσωποποίησή μου. Μέσα σε
αυτή την κρίση, με αφετηρία την οποία η υποκειμενικό
τητα συγκρατείται απολύτως μέσα στο εί.ναι, θα πρέπει
να μη οουλιάξει η ιδιαιτερ6τητα και η μοναδικότητα του
που σκέπτεται για να απορροφηθεί στη σκέψη της

και στην ομιλία της. Η κρίση Οα πρέπει να αναφερθεί σε
μια οούληση που μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό της
μέσα στην κρίση και, με την απολογία της, να είναι πα
ρο{,σα στη δίκη της και να μην εξαφανιστεί μέσα στην
ολότητα ενός συνεκτικού λόγου.

Η απόφαση της ιστορίας εκφέρεται μέσα στο ορατ6. Τα
ιστορικά συμβάντα είναι το κατεξοχήν ορατό. η αλτιθεια
τους παράγεται μέσα στην προφάνεια. Το ορατ6 αποτελεί
μιαν ολότητα προς την οποία τείνει. Αποκλείει την απο

η οποία εξαρθρώνει την ολότητα εισάγοντας μέσα
της, ανά πάσα στιγμή, το αξεπάραστο, απερίκλειστο πα
ρόν της υποκειμενικότητάς της. Η κρίση, όπου η υποκει

μενικ6τητα οφείλει να παραμείνει απολογητικά παρού
σα, πρέπει να διατυπωθεί ενάντια στην προφάνεια της

ιστορίας (και ενάντια στη φιλοσοφία, αν η φιλοσοφία
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να εκoηΛωtιει για να

της να

την τελευταία

άδικη για την υποκειμενικότητα, αναπ6δραστα
Αλλά η εκδήλωση του α6ρατου δεν θα μπορούσε να

μάνει το πέρασμα από το α6ρατο στην καταστατική
του ορατοί,. Η εκδήλωση του α6ρατου δεν οδηγεί στην
προφάνεια. Παράγεται μέσα στην καλωσύνη που προο

ρίζεται για την υποκειμενικότητα, η οποία έτσι δεν υπο
τάσσεται απλά)ς στην αλι]θαα της κρίσης, αλλά στην πηγή
αυτής της αλήθειας. Η αλήθεια του αόρατου παράγεται
οντολογικά από την υποκειμενικότητα που την λέει.
το αόρατο δεν είναι το «προσωρινά αόρατο»,
ούτε εκείνο που για ένα επιπ6λαιο και γοργό 6λέμμα πα
και το οποίο θα

της ψυχης ή εκείνο που, άκοπα και

λοίιμε μυστήριο. Το αδρατο είναι η προσΟΟλ.η που ανα
πόδραστα προκύπτει από την απόφαση της σρατής ιστο
ρίας, έστω και αν η ιστορία εκτυλίσσεται ορθολογικά, Η
αρψνωπή απόφαση της ιιπσρίας, η αρρενωπή απόφαση
του «καθαρού λ6γου» είναι ωμή. Οι καθολικές κανονιστι

κές αρχΙς αυτής της κρίσης επι6άλλουν σιωΠΎΊ στη μονα
δικότητα απ6 την οποία εξαρτάται η απολογία κι απ'
όπο!' αντλεί τα επιχειρήματά της. Το α6ρατο που διατάσ
σπαι ως ολι'ιτητα προσ6άλλει την υποκειμενικι'ιτητα,
κατ' ουσία, η κρίση της ιστορίας συνίσταται στην
κάθε απολογίας σε ορατά επιχειρήματα και
Tfn?:l)C1rινnη τη!"" ίt'\!9~fl"\fT1Y\'T~"" .....~ ...,J._ της μοναδικό

κανένα
..
τί η μοναδικι'ιτητα δεν μπορεί να Όρει
ολότητα. Η ιδέα της κρίσης του Θεού

οριακή ιδέα μιας κρίσης η οποίας λαΌαίνει υποψη της αυ
τι'] την αόρατη και ουοιιοδη προσΌολή που, για την μονα
δικι'>τητα. προκί,πΗ'Ι από την κρίση (έστω κι αν είναι
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κρίση έλλογη και εμπνευσμένη από καθολικές αρχές, συ
νεπώς ορατί] και προφανής), μια κρίση, από την άλλη με
ριά, Όαθύτατα bιακριτική που με το μεγαλείο της δεν επι

οάλλει σιωπή στη φωYl'] και στην εξέγερση της απολογίας.
Ο θεός 6λέπει το αόρατο και 6λέπει χωρίς να 6λέπεται.
Αλλά πώς επιτελείται
αυτή η κατάσταση
την οποία μποροί,με να αποκαλέσουμε κρίση του θεού
και στην οποία υποτάσσεται ή 60ύληση που Όούλεται
και όχι μι'ινο
Η αόρατη προσβολή που προκύπτει από την κρίση της
ιστορίας, κρίση για το ορατό, θα πιστοποιήσει την υπο
κειμενικότητα που είναι πρότερη από την κρίση ή απι'ι μια

άρνηση της κρίσης, αν παράγεται μόνο ως κραυγή δια
μαρτυρίας, αν γίνεται αισθητή μέσα μου. Εντούτοις πα
ράγεται ως η ίbια η κρίση, όταν με κοιτάζει και με κατη
γορεί στο πρόσωπο του Άλλου ανθριίJπoυ -του οποίου η
ίδια η επιφάνεια είναι καμωμένη απι'ι αοτή την προσΌολή,
από αυτή την καταστατική τάξη του ξ':νου, της χήρας και
του ορφανού. Η 60ί,ληση 6ρίσκεται υπ6 την κρίση του
θεού όταν ο φι'ι60ς της για το θάνατο, μεταστρέψεται σε
φό60 μήπως σκοnίΗΠΙ.
Το να σε κρίνουν έτσι, δε σημαίνει να ακούς μιαν ετυ
μηγορία, που διατυπιί)νεται απρόσωπα και αδυσώπητα

με 6άση καθολικές αρχές. Μια παρ6μοια φωνή θα διέκο
πτε την άμεση ομιλία του όντος που υπ06άλλεται σε κρί

ση, θα επέ6αλλε σιωπή στην υ;πολογία, ενώ η κρίση όπου
ακούγεται η υπεράσπιση, θα έπρεπε να επι6εΌαιώσει την
μοναδικότητα της 60ί,λησης που κρίνει. Όχι με την
επιείκεια, πράγμα που θα πρόδιδε μια ρωγμή στην κρίση,
Η έξαρση της μοναδικότητας μέσα στην κρίση παράγεται
για την ακρί6εια μέσα στην άπειρη ευθύνη της Όούλησης
που υποκινεί η κρίση. Η κρίση αναφέρεται σε μένα στο
που με παρακινεί να απαντήσω. Η αλήθεια πλάθε
ται.

σε ίt'Hτή ΤΎ)'\! 1Τί1!'

ρακίνηση

απευθύνεται σε μιαν

Το άπειρο της

νης δεν μεταφράζει το πραγματι.κό του μέγΕθος, αλλά
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μιαν επαύξηση της ευθύνης, στο Όαθμό ποι' την επωμί
ζονται' οι υποχρεώσεις διευρύνονται καθόσον εκπληρώ
νονται. Όσο καλύτερα κάνω το καθήκον μου, τόσο λιγό
τερα δικαιώματα έχω' όσο πιο δίκαιος είμαι τόσο πιο
ένοχος είμαι. Το εγώ που μέσα στην απόλαυση το είδαμε
να αναδεικνύεται σαν χωρισμένο ον που έχει ξέχωρα,
καθ' εαυτό, το κέντρο γύρω από το οποίο κινείται η
ύπαρξή του -επιοεοαιώνεται στην μοναδικότητά του κι
νώντας τον εαυτό του από αυτή τη οαρύτητα, που δεν κα
ταφέρνει να κενωθεί και επιοεοαιώνεται για την ακρίοεια
μέσα σε αυτή την ακατάπαυστη προσπάθεια να κενωθεί.
Αυτό το αποκαλούμε καλωσύνη. Η δυνατότητα ύπαρξης
ενός σημείου του σύμπαντος όπου συμοαίνει ένα τέτοιο
ξεχείλισμα της ευθύνης, καθορίζει εντέλει το εγώ.
Μέσα στη δικαιοσύνη που θέτει υπό αμφιοολία την αυ
θαίρετη και μερική ελευθερία μου, δεν καλούμαι απλώς
να συμφωνήσω, να συγκατατεθώ και να υπακούσω -να

προσυπογράψω την άνευ όρων είσοδό μου στην παγκό
σμια τάξη, την παραίτησή μου στο τέλος της απολογίας
της οποίας η αντοχή θα ερμηνευόταν σαν ένα υπόλειμμα
ή ακόμα σαν μια εξακολούθηση της ζωικότητας. Στην
πραγματικότητα, η δικαιοσύνη δεν με περικλείει μέσα
στην ισορροπία της καθολικότητάς της -η δικαιοσύνη με
παροτρύνει να φτάσω πέραν της ευθείας που χαράζει η

ΟΛΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΑΠΕΙΡΟ

319

είναι μέσα στην τυραννία, όπως δεν μπορεί να είναι μέσα
στην υποκειμενικότητα. Η αλήθεια μπορεί να είναι μόνο

αν η υποκειμενικότητα καλείται να την διατυπώσει όπως
ο ψαλμωδός που διακηρύχνει: «Η σποδός θα σου δώσει
χάρη, θα πει την αλήθεια σου».

Η κλήση στην άπειρη ευθύνη επιοεοαιώνει την υποκει
μενικότητα μέσα στην απολογητική της θέση. Η διάσταση
της εσωτερικότητάς της οδηγείται από την τάξη του υπο
κειμενικού στην τάξη του είναι. Η κρίση δεν αλλοτριώνει
πια την υποκειμενικότητα, γιατί δεν την κάνει να μπει και

να διαλυθεί μέσα στην τάξη μιας αντικειμενικής ηθικότη
τας, αλλά της αφήνει μια διάσταση εμοάθυνσης στον εαυ
τό της. Όταν λέω «εγώ» -οεοαιώνοντας την απαραμείω
τη μοναδικότητα όπου συνεχίζεται η απολογία κατέχω
μια προνομιούχα θέση απέναντι στις ευθύνες για τις
οποίες κανείς δεν μπορεί να με αντικαταστήσει και κανείς
δεν μπορεί να με απαλλάξει. Να μην μπορείς να κρυφτείς
-ιδού το εγώ. Ο προσωπικός χαρακτήρας της απολογίας
διατηρείται μέσα σε αυτή την επιλογή όπου το εγώ ολο
κληρώνεται ως εγώ. Η ολοκλήρωση του εγώ ως εγώ και
η ηθικότητα -συγκροτούν μια και την αυτή διαδικασία
μέσα στο είναι: η ηθικότητα δε γεννιέται μέσα στην ισό
τητα, αλλά μέσα στο γεγονός ότι, προς ένα σημείο του

. σύμπαντος, συγκλίνουν οι άπειρες απαιτήσεις, δηλ. να

ίδια, και τίποτα δεν μπορεί να δείξει τότε το τέλος αυτής

υπηρετήσεις τον πένηντα, τον ξένο, τη χήρα και το ορφα

της πορείας πίσω από την ευθεία γραμμή του νόμου, η γη

νό. Έτσι μόνοι μέσω της ηθικότητας παράγονται το Εγώ
και οι 'Αλλοι μέσα στο σύμπαν. Η αλλοτριώσιμη υποκει
μενικότητα της ανάγκης και της οούλησης που διατείνε
ται ότι εφεξής κατέχει τον εαυτό της, με την οποία όμως
παίζει ο θάνατος, μετατρέπεται από την επιλογή που την
επενδύει στρέφοντάς την προς τις πηγές της εσωτερικότη
τάς της. Αστείρευτες πηγές -μέσα στο αδιάκοπο ξεχείλι
σμα της εκπληρωμένης υποχρέωσης από ευρύτερες ευθύ
νες. Συνεπώς το πρόσωπο επιοεοαιώνεται μέσα στην αν
τικειμενική κρίση και δεν υποοιοάζεται πια στη θέση του
μέσα σε μια ολότητα. Αλλά αυτή η επιοεοαίωση δε συνί
σταται στο να κολακεύει τις υποκειμενικές του τάσεις και

της καλωσύνης εκτείνεται άπειρη και ανεξερεύνητη,
απαιτώντας όλους τους πόρους μιας ιδιάζουσας παρου

σίας. Συνεπώς είμαι απαραίτητος στη δικαιοσύνη ως
υπεύθυνος πέραν κάθε ορίου καθορισμένου από τον αντι
κειμενικό νόμο. Το εγώ είναι προνόμιο ή επιλογή. Η μόνη
δυνατότητα του όντος να διασχίσει την ευθεία γραμμή
του νόμου, δηλαδή να ορει μια θέση πέραν του καθολικού

-είναι το εγώ. Η επωνομαζόμενη εσωτερική και υποκει
μενική ηθικότητα, ασκεί μια λειτουργία την οποία ο κα
θολικός και αντικειμενικός νόμος δεν θα μπορούσε να
ασκήσει, την επικαλείται όμως. Η αλήθεια δεν μπορεί να
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να το παρηγορεί για 'το θάνατο, αλλά να υπάρχει για τον
άλλον άνθρωπο, δηλαδή να τίθεται υπό συζήτηση και να
τρέμει το φόνο μάλλον παρά το θάνατο -salto mortale του
οποίου η υπομονή (κι εδιο σρίσκεται το νόημα της οδύ

νης) διανοίγει και καταμετρά ήδη τον επικίνδυνο χώρο,
και το οποίο μόνο το κατεξοχτ]ν ατομικό ον -ένα εγιο
μπορεί να επιχειρήσει. Η αλήθεια της οούλησης είναι η
εί,σοδός της στην κρίση. αλλά η είσοδός της στην κρίση
σρίσκεται σε έναν νέο προσανατολισμό της εσωτερικτ]ς
ζωής, που καλείται σε άπειρες ευθύνες.

Η δικαιοσύνη δε θα τ]ταν εφιχττ] χωρίς την ατομικότη
της υποκειμενικότητας. Μέ.σα
η υποκειμενικότητα δεν εμφανί
αλλά ως ατομικότητα' η τυπική αι
στο οαθμό που χάνει
με όλες τις άλλες. Η τυπι
σε ένα ον που, κάτω από την

ορατότητα της ιστορίας, δεν έχει τη δί,ναιιη να υποθέσει
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η οποία καλείται να υπεοοεί
γιατί

τα 6ρια του είναι της. Αυτή η κριση του

θεού που με κρίνει, συν<'ι.μα με επιΟεδαιώνει. Αλλά με
επιοεδαιώνει για την ακρί6εια μέσα στην εσωτερικότητά
μου της οποίας η δικαιοσίινη είναι πιο ισχυρή από
κρίση της ιστορίας. Συγκεκριμένα, το να είσαι ένα
που προσάγεται σε μια δίκη -που απαιτεί 6λες τις πηγές
της υποκειμενικ6τητας, σημαίνει γι' αυτή, πΙραν των κα
θολικών κρίσεων της ιστορίας, να μπορείς να ολέπεις αυ
τή την προσοολτι του προσοε6λημένου, που, αναπ6δρα
στη, παράγεται μέσα στην ίδια την κρίση που απορρέει
από καθολικές αρχές. Το κατεξοχήν αόρατο, είναι η
προσ60λή που Ζ(ινει η παγκόσμια ιστορία σε οάρος των
ιδιαίτερων προσώπων. Το να είμαι εγώ και όχι μόνο εν
σάρκωση ενός AC)YOlJ, σημαίνει για την ακρί6εια 6τι είμαι
ικανός να δω την προσδολή του προσοεολημένου ή το
ποόσωπο, Η ειιοιίθυνση της ευθύνης μου μέσα στην κρίση
δεν ανή"κει στην τάξη της καθο
των καθολικ(Ι)ν
Η

θεί στον κίνδυνο και στην ηθική δημιουργία του εγα) -σε
ορίζοντες πιο πλατιοί,ς από την ιστορία και όπου η ίδια

πο

η ιστορία κρίνεται. Ορίζοντες τους οποίους τα αντικειμε

σένα. Έτοι η ΚΙΙΛωοο'

νικά συμσάντα και η προφάνεια των φιλοσόφων μόνο να
κρύδουν μπορούν. Αν η υποκειμενικότητα δεν μπορεί να
κριθεί Αληθιν<'ι χωρίς απολογία, αν η κρίση αντί να την

το

κρίσεως της ιστορίας, υπό την κρίση της αλήθειας, δε ση
μαίνει ότι υποθέτεις πίσως από την φαινομενική ιστορία
μια άλλη ιστορία που αποκαλείται κρίση του θεού -και
η οποία να παραγνωρίζει εξίσου την υποκειμενικ6τητα.
υπό την κρίση του θεού, σημαίνει εξαίρω την

ΑΠΕΙΡΟ

τους νόμους- η οποία είναι

το αόρατο της κρίσης,
Η ψ6άθυνση της
οδηγηθεί από τις προφάνειες της

κάνει να σωπάσει, την εξαίρει, τότε χρειάζεται μια ασυμ
φωνία ανάμεσα στο αγαθό και τα γεγονότα ή, ακρισι':στε
ρα, πρέπει τα γεγονότα να έχουν ένα αόρατο νόημα για
το οποίο μόνο μια υποκειμενικότητα, ένα επιμΙρους όν
μπορεί να αποφασίσει, Το να τοποθετείσαι πΙραν της

ΚΑΙ

που

ο

που εκτίθεται στην αΛΛοτριωση των

του από το θάνατο, να μην είναι προς θ<'ι.νατον,
Αλλά η εσωτεΡΙΚ1Ι ζωή που εξαίρεται από την
του είναι -από την ύπαρξη του όντος μΙσα στην
της κρίσης που είναι απαραίτητη για την αλήΘεια, ως η
δι<'ι.σταση μέσα στην οποία κάτι τις μπορεί να αντιταχθεί
παράνομα στην ορατή κρίση της ιστορίας που γσητείΙΕΙ
το φιλόσοφο- αυτή η εσωτερική ζωή δεν μπορεί να πα
ραιτηθεί απ6 κάθε ορατ6τητα. Η κρίση της συνείδησης
οφείλει να αναφερθεί σε μια πραγματικ6τητα πί'ρα α:ί,)
την απόφαση της ιστορίας που είναι επίσης στάση και

τέρμα. Συνεπιί:ις η αλήθεια απαιτεί μια έσχατη συνθΎΊκη,
ένα ατελείJτητO χρόνο που καθορίζει τόσο την καλωσίινη
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όσο και την υπερ6ατικότητα του προσώπου. Η
τα της υποκειμενικότητας δια της οποίας επιοιωνει το

εγώ, καθορίζει την αλήθεια της υποκειμενικότητας ως
παράνομη διάσταση της κρίσης του θεού. Αλλά για να
καθιδρυθεί αυτή η συνθήκη δεν αρκεί να λάδουμε μια

ΜΕΡΟΣ ιν

άπειρη χρονική γραμμή.
Πρέπει να ανατρέξουμε στο πρώτο φαινόμενο του χρό
νου όπου ριζJJνει το φαινόμενο του «όχι ακόμω>. Πρέπει
να ανατρέξουμε στην πατρότητα χωρίς την οποία ο χρό

ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

νος δεν είναι εικόνα της αιωνιότητας. Χωρίς αυτή, θα
ήταν αδύνατος ο χρόνος που είναι αναγκαίος στην εκδή
λωση της αλήθειας πίσω από την ορατή ιστορία (ο οποίος
όμως παραμένει χρόνος -δηλαδή χρονούται σε σχέση με
ένα παρόν τοποθετημένο μέσα του και εντοπίσιμο). Πρό
1Τnτ"ι,.ΤήΤΠ που η διαλογική γονιμ6τητα εί

της και που ως πρωταρχική

στον άνθρωπο, να οασι
να διωθεί πέραν της πα

Η σχέση με τον 'Αλλον (χνθρωπο δεν εκμηδενίζει τον

χωρισμό. Δεν εμφανίζεται μέσα στους κόλπους μιας ολι)
τητας και δεν την εγκαθιδρίJεΙ ενσωματώνοντας μέσα της
το Εγώ και το Άλλο. Η rι"v'll"r.i
πρόσωπον δεν :!T{)()ii:!T()

στην ανι.σότητα των όρων,

καθώς ο ένας είναι υπερβατικός σε σχέση με τον άλλον,
όπου η ετερότητα του Β σε σχέση με το Α που προκύΠΤΗ
απλώς από την ταυτότητα δεν καθορίζει το άλλο τυπικά,

όπως η ετερότητα του Β, ξέχωρη από την ταυτότητα του
Α. Η ετερότητα του Άλλου, εδιο, δεν προκύπτει από την

ταυτότητά του, αλλά τη συγκροτεί: το Άλλο είναι ο Άλ
λος άνθρωπος. Ο 'Αλλος άνθρωπος ως 'Αλλος TOnOBf'
τείται σε μια διάσταση ύψους και ταπείνωσης - δοξασμέ
νης ταπείνωσης έχει τη μορφή του φτωχοί), του ξένου,
της χήρας και του ορφανού και συνάμα του δάσκαλου,
που καλείται να επενδύσει και να δικαι(Ώσει την ελευθε
ρία μου. Ανισότητα που δεν εμφανίζεται στον τρίτο που
θα μας καταμετρούσε. Σημαίνει για την ακρί6εια την
απουσία ενός τρίτου ικανού να αγκαλιάσει εμένα και το

'Αλλο, έτσι ώστε η πρωταρχική πολλαπλότητα να επιση
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μαίνεται στο πρόσωπον-προς-πρόσωπον που τη συγκρο
τεΙ Παράγεται στις πολλαπλές ατομικότητες και όχι σε
ένα ον εξωτερικό προς αυτόν τον αριθμό που θα καταμε
τρούσε τις πολλαπλότητες. Η ανισότητα Όρίσκεται σε αυ
τή την από εξωτερική σκοπιά αδυνατότητα που μόνο αυ
τή θα μπορούσε να την καταργήσει. Η σχέση που συνά

πτεται -σχέση διδασκαλίας, ελέγχου, μεταδοτικότητας,
είναι γλώσσα και παράγεται μόνο στον ομιλοίJντα ο
οποίος, κατά συνέπεια, εμφανίζεται αυτοπροσώπως. Η
γλώσσα δεν προστίθεται στην απρόσωπη σκέψη, που δε
σπόζει το Ίδιο και το 'Αλλο' η απρόσωπη σκέψη παρά
γεται μέσα στην κίνηση που Όαίνει από το Ίδιο στο' Αλλο
και κατά συνέπεια στη διαπροσωπιΚ'ή
απρόσωπη γλώσσα.
εγκαθιδρύεται μέσω της θετικής
σταται, για τον έναν, στο να δίνει τον κόσμο, το έχει του,
στον άλλον' ή μ,έσω της θετικής πράξης που συνίσταται
για τον έναν στο να δικαιολογηθεί για την ελευθερία του

μ,προστά στον άλλο, δηλ. μέσω της απολογίας'. Η απολο
γία δεν επιΌεΌαιώνει τυφλά το εγώ, αλλά επικαλείται ήδη
τον άλλον άνθρωπο. Είναι πρωταρχικό φαινόμ,ενο του
Λόγου μ,έσα στην αξεπέραστη διπολικότητα. Οι συνομι
λητές, ως ατομικότητες που δεν μπορούν να αναχθούν
στις έννοιες που συγκροτούν μεταΌιΌάζοντας τον κόσμο
τους ή επικαλούμενες τη δικαιολογία του' Αλλου ανθρώ
που, πρυτανεύουν στην επικοινωνία. Ο Λόγος προϋπο
θέτει
τις ατομικότητες ή τις ιδιαιτερότητες, όχι ως
που προσφέρονται στην εννοιολόγηση, όπου απεκ
δύονται την ιδιαιτερότητά τους για να επανεμφανισθούν
αλλά για την ακρίβεια ως συνομιλητές, ως
αναντικατάστατα όντα, μοναδικά στο είδος τους, πρόσω
πα. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο θέσεις: <<Ο Λόγος

μιουργεί τις σχέσεις ανάμεσα στο Εγώ και στο 'Αλλο και
«η διδαχή του Εγ(ο από το 'Αλλο δημιουργεί το Λόγο»
δεν είναι καθαρά θεωρητική. Η επίγνωση της τυραννίας
του Κράτους -έστω κι αν είναι ορθολογική- καθιστά πα
ρούσα αυτή τη διαφορά. 'Αραγε ο απρόσωπος Λόγος
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στον οποίο αίρεται ο άνθρωπος με το τρίτο γένος της
γνώσης, τον αφήνει εκτός
Τον σώζει από κάθε
βία; Τον κάνει να ομολογήσει ότι αυτός ο καταναγκασμός

ενοχλεί μέσα του μόνο το ζώο; Η ελευθερία του Εγώ δεν
είναι η αυθαιρεσία ενός μεμονωμένου όντος ούτε η συ
μφωνία ενός μεμονωμένου όντος με έναν νόμο, ορθολογι
κό και καθολικό που επιβάλεται σε όλους.
Η αυθαίρετη ελευθερία μου διαβάζει την ντροπή της
στα μάτια που με ΚQιτάζουν. Είναι απολογητική, δηλαδή
ήδη αναφέρεται αφ' εαυτής στην κρίση του άλλου αν
θρώπου την οποία υποκινεί και η οποία έτσι δεν την
τραυματίζει ως όριο. Έτσι αποδείχνεται αντίθετη στην
άποψη για την οποία κάθε ετερότητα είναι προσ60λή.
Δεν είναι μια causa sui απλώς μειωμένη ή, όπως λέμε, πε
ρατή. Γιατί αυτή η ελευθερία αν αντιμετώπιζε μια μερική
άρνηση θα υπέκυπτε ολόκληρη. Λόγω της απολογητική ς
μου θέσης, το είναι μου δεν καλείται να εμφανισθεί μέσα
στην πραγματικότητά του: το είναι μου δεν ισούται με την
εμφάνισή του μέσα στη

Αλλά ούτε και το είναι μου θα είναι Ο,τι ημουνα για
τους άλλους εν ονόματι του απρόσωπου Λόγου. Αν πε

ριορίζομαι στον ιστορικό μου ρόλο, παραμένω τόσο πα
ραγνωρισμένος όσο ήμουνα δόλιος όταν εμφανιζόμουνα
στη συνείδησή μου. Η ύπαρξη μέσα στην ιστορία συνί
σταται στ~ να θέτω εκτός εαυτού τη συνείδησή μου και
να καταργώ την ευθύνη μου.

Η απανθρωπία μιας ανθρωπότητας όπου το εγώ έχει
τη συνείδησή του εκτός εαυτού, έγκειται στη συνείδηση
της οίας -εσωτερικής στο εγώ. Η παραίτηση από τη μερι
κότητά του ως υποκειμένου επι6άλλεται σχεδόν τυραννι
κά. Εξάλλου, αν η μερικότητα του ατόμου, εννοημένη ως

η ίδια η αρχή της εξατομίκευσής του, είναι μια αρχή δια
σπαστική, τότε μέσω ποιας μαγείας η απλή προσθήκη
διασπαστικοτήτων θα παρήγαγε έναν συνεκτικό απρόσω
πο λόγο και όχι τον άτακτο θόρυΌο του πλήθους; Συνε
πώς η ατομικότητά μου διαφέρει ριζικά από αυτή την
ζωική μερικότητα στην οποία θα ερχόταν να προστεθεί
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'ΑλλουΠ 232..

ορίσκεται λοιπόν στο επίπεδο του Λόγου της -είναι απο

θέτει και συνάμα υπεροαίνει την επιφάνεια του
ανθρώπου μέσα στο πρόσωπο' πεδίο όπου το εγώ φέρεται
πέραν του θανάτου και προκύπτει από την επιστροφή
στον εαυτό του. Αυτό το πεδίο είναι του έρωτα και της

λογία- δηλαδή προσωπική ομιλία, από μένα προς τους

γονιμότητας, όπου η υποκειμενικότητα τίθεται σε συνάρ

άλλους. Το είναι μου παράγεται παραγόμενο για τους άλ

τηση με αυτές τις κινήσεις.

ένας Λόγος, που προκύπτει από την αντίφαση όπου έρ
χονται αντιμέτωπες οι εχθρικές παρορμήσεις των ζωικών

μερικοτήτων.

Η

ιδιαιτερότητα της ατομικότητάς

μου

Ι~ί'1 2.ryΙ

λους μέσα στην ομιλία, είναι αυτΑ που αποκαλύπτεται
στους άλλους, αλλά μετέχοντας στην αποκάλυψη του, πα
ριστάμενο σε αυτή. Υπάρχω αληθινά παράγοντας τον

εαυτό μου μέσα στην ιστορία υπό την κρίση που εκφέρει
για μένα, αλλά υπό την κρίση που εκφέρει παρουσία μου
-δηλαδή δίνοντάς μου το λόγο. Δείξαμε παραπάνω την
κατάληξη αυτής της απολογητική ς ομιλίας, μέσα στην κα
λωσύνη.

Α. Η ΑΜΦΙΣΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Η διαφορά ανάμεσα στο «εμφανίζομαι μέσα

στην ιστορία» (χωρίς δικαίωμα λόγου) και στο εμφανίζο

μαι στον άλλον άνθρωπο παρότι παρίσταμαι στη δική του

καταστήσει την αλήθεια ανέφικτη;· Άραγε η οία του θα

Το μεταφυσικό συμοάν της υπέροασης -η δεξίωση του
Άλλου ανθρώπου, η φιλοξενία- Επιθυμία και γλώσσα
δεν επιτελείται ως έρωτας. Αλλά η υπέροαση της ομιλίας
συνδέεται με τον έρωτα. Θα δείξουμε στη συνέχεια πώς,
μέσω του έρωτα, η υπέροαση οαίνει πιο μακριά και πιο

νάτου δεν επιοάλλει σιωπή στην υποκειμενικότητα, χωρίς

κοντά από τη γλώσσα.

εμφάνιση

αντιδιαστέλλει ακόμα την πολιτική από τη

-

θρησκευτική μου ύπαρξη.
Μέσα στη θρησκευτική μου ίιπαρξη, είμαι αληθινά. Ά
ραγε η οία που εισάγει ο θάνατος σε αυτή την ύπαρξη θα

την οποία η αλήθεια δεν θα μπορούσε να ειπωθεί, ούτε
να είναι, ή

-

για να εκφραστούμε με μια λέξη που χρησι

μοποιείται πολύ συχνά σε αυτή την έκθεση και περιλαμ

οάνει το φαίνεσθαι και το είναι- χωρίς την οποία η αλή
θεια δεν θα μπορούσε να παραχθεί; Εκτός αν η υποκειμε
νικότητα μπορεί όχι μόνο να δεχτεί να σιωπήσει, εξεγερ
μένη από τη οία του Λόγου που καταδικάζει την απολο
γία στη σιωπή -αλλά επίσης μπορεί να παραιτηθεί από
τον εαυτό της, να παραιτηθεί χωρίς οία, να σταματήσει
από μόνη της την απολογία- πράγμα που δεν θα ήταν αυ

τοκτονία ούτε υποταγή, αλλά αγάπη. Η υποταγή στην τυ
ραννία. η υπακοή σε έναν καθολικό νόμο, έστω κι αν εί
ναι έλλογη. συνάμα όμως πρόσκομμα στην απολογία,
διακυοεύει την αλήθεια του είναι μου.
Σl'νεπ<(,ς πρέπει να υποδείξουμε το πεδίο που προϋπο

Ο έρωτας έχει τάχα άλλον όρο από το άτομο; Το άτομο

εδώ απολαμοανει κάποιου προνομίου -η ερωτική πρόθε
ση πάει προς τον Άλλον άνθρωπο, προς το φίλο, το παι
δί, τον αδελφό, την αγαπημένη, τους γονείς. Αλλά επίσης
αντικείμενο αγάπης μπορεί να είναι ένα πράγμα, μια
αφαίρεση, ένα ΟιΟλίο. Από μια ορισμένη άποψη, ως
υπέροαση, ο έρωτας οαίνει προς τον Άλλον άνθρωπο,
μας εξωθεί εντεύθεν της εμμένειας: υποδηλώνει μια κίνη
ση με την οποία το ον γυρεύει αυτό με το οποίο συνδέθηκε
πριν πάρει την πρωτοοουλία της αναζήτησης και παρά
την εξωτερικότητα όπου το απαντά. Η κατεξοχήν περι
πέτεια είναι επίσης ένας προορισμός. εκλογή εκείνου που
δεν είχε εκλεγεί. Ως σχέση με τον 'Αλλσν άνθρωπο, ο
έρωτας μπορεί να περιοριστεί σε αυτή τη ριζική εμμένεια,
να απογυμνωθεί από κάθε υπέρΟαση. να μη γυρέψει πα
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ρά ένα συγγενές ον, μια αδελφή ψυχή, να παρουσιαστεί
ως αιμομιξία. Ο μύθος του Αριστοφάνη μέσα στο Συμπό
σιο του Πλάτωνα, όπου ο
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μολόγητου, συνιστά την πρωταρχικότητα του ερωτικοί)
που, υπ' αυτή την έννοια, είναι το κατεξοχήν αμφίσημο.

επανασυγκολλά τα δύο

ημίσεα ενός μοναδικού όντος, ερμηνεύει την περιπέτεια
σαν μια επιστροφή του ανθρώπου στην αρχέγονη φύση
του. Η απόλαυση δικαιώνει αυτή την ερμηνεία. Φανερώ
νει την αμφισημία ενός γεγονότος που τοποθετείται στο

σύνορο της εμμένειας και της υπέρ6ασης. Αυτή η επιθυ
μία -κίνηση ανανεούμενη ακατάπαυστα, ατελεύτητη κί
νηση προς έναν μέλλον, που ποτέ δεν είναι επαρκώς μέλ

Β. ΦAINOMENOΛOΓlA ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

λον- τσακίζεται και ικανοποιείται ως η πιο εγωιστική και
η πιο ωμή ανάγκη. Λες και η υπεροολική τόλμη της ερω

τικής υπέρ6ασης επιοάλλει το τίμημα μιας εξώθησης εν
τεύθεν της ανάγκης. Αλλά αυτό το εντεύθεν, με το οάθος
του ανομολόγητου στο οποίο οδηγεί, με την απόκρυφη

επίδραση που ασκεί πάνω σε όλες τις δυνάμεις του όντος,
καταδείχνει μια εξαιρετική τόλμη. Ο έρωτας παραμένει
μια σχέση με τον άλλον άνθρωπο, που μεταπίπτει σε
ανάγκη και αυτή η ανάγκη προϋποθέτει ακόμα την ολική
εξωτερικότητα, που υπεροαίνει τον άλλον, τον ερώμενο.

Αλλά ο έρωτας οαίνει επίσης πέραν του ερώμενου. Ιδού
μέσα από το πρόσωπο διαφαίνεται το σκοτεινό φως
που έρχεται επέκεινα του προσUJπου, εκείνου που δεν εί
ναι ακόμα, ενός μέλλοντος που δεν είναι ποτέ επαρκώς
μέλλον, πιο απόμακρου από το εφικτό. Όντας απόλαυση
του υπεροατικού που σχεδόν αντιφάσκει με τον εαυτό
της, ο έρωτας δεν λέγεται αληθώς ούτε μέσα στην ερωτική
όπου ερμηνεύεται ως αίσθηση, ούτε στην πνευμα
τική γλώσσα που τον ανυψώνει στην επιθυμία του υπερ
Οατικού. Η δυνατότητα του Άλλου ανθρώπου να εμφα
νιστεί ως αντικείμενο μιας ανάγκης παρότι διατηρεί την

ετερότητά του, ή ακόμα, η δυνατότητα να χαρεί με τον
'Αλλον άνθρωπο, να τεθεί εντεύθεν και συνάμα επέκεινα
της ομιλίας, αυτή η θέση απέναντι στον συνομιλητή που
τον φτάνει και συνάμα τον υπεροαίνει, αυτή η ταυτοχρο
νία της ανάγκης και της ΕΠιθυμίας, της φιληδονίας και
της υπέρ6ασης, επίψαυση του ομολογήσιμου και του ανο

Ο έρωτας πλήττει τον 'Αλλον άνθρώπο, τον πλήττει
ιτην αδυναμία του. Η αδυναμία εδά! δεν είναι ο κατώτε

ρος 6αθμός ενός όποιου κατηγορήματος, η σχετική ελλει
ματικότητα ενός καθορισμού που είναι κοινός ανάμεσα
σε μένα και στο Άλλο. Πρότερη από την εκδήλωση των
κατηγορημάτων, χαρακτηρίζει την ίδια την ετερότητα.
Αγαπώ σημαίνει φοοάμαι για τον άλλον άνθρωπο, σπεύ
δω να οοηθήσω την αδυναμία του. Μέσα σε αυτή την
αδυναμία, όπως στην αυγτι, ανατέλλει η Ερωμένη που
Αγαπιέται. Επιφάνεια της Ερωμένης, η θηλύτητα δεν έρ
χεται να προστεθεί στο αντικείμενο και στο Εσύ, που
έχουν δοθεί προηγουμένως ή έχουν απαντηθεί μέσα στο
ουδέτερο, το μόνο γένος που γνωρίζει η τυπική
Η ΕΠιφάνειίΧ της Ερωμένης αποτελεί ένα πράγμα με το
καθεστώς της τρυφερότητάς της. Ο τρόπος της τρυφερό
τητας συνίσταται σε μια άκρα αστασία, σε μια τρωσιμό
τητα. Εκδηλώνεται στο σύνορο του όντος και του μη όν
τος, σαν μια γλυκειά θέρμη όπου το αν διαλύεται σε ακτι
δο60λήματα, όπως το «ελαφρό σάρκωμα» των

μέσα στο Απομεσήμερο ενός Φαύνου που «πετάει στον
αέρα ναρκωμένο από λάσιου ς ύπνους», απεκδυόμενο την
ατομικότητά του και απαλλασσόμενο από το οντικό του
6άρος, ήδη εξανεμισμός και λιποθυμία, φυγή προς τον
εαυτό του μέσα στους κόλπους της εκδηλώσής του. Και
μέσα σε αυτή τη φυγή το Άλλο είναι Άλλο, ξένο στον
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κόσμο, υπερ60λικά Όάναυσο και τραυματικό γι' αυτό.
Εντούτοις αυη'] η άκρα αστασία παραμένει επίσης στο
σύνορο μιας «ανεπιτήδευτης», «απερίφρασης» ύπαρξης
που έχει μιαν «ασήμαντη» και ωμή πυκνότητα και μιαν
υπερ60λική υπερυλικότητα. AUTC~ τα υπερθετικά, καλύ
τερα κι από μεταφορές, μεταφράζουν κάτι σαν παροξυ

σιλό υλικότητας. Η υπερυλικότητα δεν υποδεικνύει μιαν
απλή ανθρώπινη απουσία μέσα σε μια συσσώρευση 6ρά
χων και άμμου ενός σεληνιακού τοπίου ούτε την υλικότη
τον εαυτιΊ της, χάσκουσα κάτω από τις

μορφές, μέσα στα ερείπια και τις
την επιδεξΙOlλανή -που έρχεται θαρ

από ό,τι η παρρησία του ποοσώπου
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περιπάθειά του, Η

παρουσίαση της λάγνας
θεί σε μιαν ουδέτερη, πρότει::η
γιατρού που εξετcιζει τη γίιμνια του
που παράγεται η ερωτική γύμνια -σκιαγραφεί τα πρω
ταρχικά φαινόμενα της αναισχυντίας και της βεβήλωσής.
Οι ηθικές προοπτικές τις οποίες διανοίγουν, τοποθετοίιν
τω ήδη μέσα στην ιδιάζουσα διCισταση που διανοίγει Ι:ι.ιJ
τή η υπέρμετρη επιδειξιομανία ως παραγωγή ισυ είναι.
Ας σημειώσουμε εν παρόδω ότι αυτή η βαθύτητα μέσα
στην υποχθόνια διCισταση της τρυφερότητας, την εμποδί
ζει να ταυτιστεί με τη θελκτικότητα με την οποία πCιντως
μοιάζει. Την ταυτοχρονία fl την αμφισημία αυτής της
αστασίας και αυτο{, του μη-σημασιακού βάρους, πιο οα
ριού από το οάρος του άμορφου πραγματικού, την απο
καλούμε θηλιίτητα.

του εραστή μπροστά σε αυτή την
της tJηλ.ύτητας που δεν είναι

εί.ναι ακόμα.

μη πραγματικότητα στο κατώφλι του πραγματικου να
προσφέρεται ως κάτι πιθανό υπό σύλληψη, χωρίς η πα
ρανομία να περιγρc(ψει Ι;'να γνωσιολογικό συμ6άν που
συμβαίνει σε ένα ον. Το «Δεν-είναι-ακόμα» δεν είναι αυ
τό ή εκείνο' η παρανομία εξαντλεί την ουσία αυΤflς της
μη-ουσίας. Παρανομία που μέσα στην αναισχυντία της
παραγωγής της ομολογεί μια νύκτια ζωή, η οποία δεν
ισοδυναμεί με μια ημερινή ζωή απλώς στερημένη φωτός
δεν ισοδυναμεί απλ(iJς με την απλή εσωτερικότητα μιας
μοναχικής και μύχιας ζωής, που θα αναζητούσε μιαν
έκφραση για να υπερβεί την απώθησή της. Αναφέρεται

αιδώ που βεβήλωσε χωρίς να την υπερ6εί. Το μυστι
χωρίς να εμφανίζεται, όχι γιατί θα εμφα
κατά το ήμισυ, ή με επιφυλάξεις, ή μέσα στη σύγ
Η ταυτοχρονία του παοάνΟIJ(
><

για
την

απάθεια, πληρούται μέσα στη συμπάθεια, αποοοο<ράται
μέσα στην ευαρέσκεια της θωπείας.

Η θωπεία όπως η επαφή είναι
θωπεία υπεροαίνει το αισθητό. Όχι πως
του αισθητο{), πιο μακριά από τις αισθήσεις, ότι

οάνει μια ουράνια τροφή, παρότι διατηρεί, μέσα στη
σχέση με αυτό το έσχατο αισθητό, μια πρόθεση πείνας
που τείνει προς την τροφή η οποία υπόσχεται τον εαυτό
της και δίνεται σε αυτή την πείνα, την εμοαθύνει λες και
η θωπεία τρεφόταν με την πείνα της. Η θωπεία συνίστα
ται στο να μην πιάνεται από πουθενά, στο να υποθC.l.λπει

εκείνο που διαφεύγει ακατάπαυστα από τη μορφή του
προς ένα μέλλον -που δεν είναι ποτέ επαρκώς μέλλον-,
να υποθάλπει εκείνο που κρίJ()εται
και δεν είναι ακό
μα. Αναζητεί, ανασκάπτει. Δεν είναι μια αναφορικ6τητα
εκκάλυψης, αλλά έρευνctς: πορεία στα τυφλά. KατCι μία
έννοια εκφράζει τον έρωτα, αλλά υποφέρει από μιαν ανι
YNνAτηΤΓf να τον πει. Πεινάει επειδή
αυτή την
σε μιαν ακατάπαυστη αύ~nση της πείνας.
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Οδεύει λοιπόν μακρύτερα από το τέρμα της, σκοπεύει
πέρα από ένα ον, έστω μελλοντικό το οποίο, ακρι6ώς ως
ον, κρούει ήδη τη θύρα του είναι. Μέσα στην ικανοποίη
ση, η επιθυμία που την εμψυχώνει αναγεννάται, τροφο
δοτημένη κατά κάποιο τρόπο από εκείνο που δεν είναι
ακόμ.α, οδηγώντας μας στην δια παντός απαρα6ίαστη
παρθενία του θηλυκοίl. Όχι πως η θωπεία θα αναζητού
σε να κυριαρχήσει πάνω σε μια εχθρική ελευθερία, και
να αποτελέσει αντικείμενό της ή να της αποσπάσει μια

συγκατάθεση. Πέρα από τη συγκατάθεση ή την αντίσταση
μιας ελευθερίας, η θωπεία γυρεύει -εκείνο που δεν είναι
ακόμα, ένα «λιγότερο από το τίποτα», φυλακισμένο και
υπν(ΙJττον πέραν του μέλλοντος και συνεπ(ος υπνιίηον
ολωσδιόλου διαφορετικά από το πιθανό, το οποίο θα
προσφερόταν στην πρό-ληψη. Η 6ε6ήλωση που παρεισ
φρέει στη θωπεία αντιστοιχεί πλήρως στην πρωταρχικό
διάστασης της απουσίας. Απουσία που
το κενό ενός αφηρημένου μηδενός: απουσία
που αναφέρεται στο ον, αλλά με τον τρόπο της, λες και
οι «απουσίες» του μέλλοντος δεν είναι μελλοντικές, λες
και 6ρίσκονται ομοιόμορφα όλες στο ίδιο επίπεδο.
Η
πρόληψη συλλαμ6άνει πιθανότητες εκείνο που αναζητεί
η θωπεία δεν τοποθετείται μέσα σε μια προοπτική και
μέσα στο φως του συλληπτού. Το σαρκικό, τρυφερό κατε
ξοχήν και σύστοιχο της θωπείας, το ερώμενο -δε συγχέε
ται με το σώμα- που είναι αντικείμενο του ωυσιολόνΩΊ!
ο{,τε με το ιδιάζον σώμα του «εγώ μπορώ»

μα-έκφραση, που παρίσταται στην έκφρασή του, ή το

πρόσωπο. Μέσα στη θωπεία, που από μια πλευρά είναι
αιtόμα αισθητή, το σώμα απεκδύεται ήδη τη μορφή του,
για να προσφερθεί ως ερωτική γύμνια. Μέσα στη σαρκι
κότητα της τρυφερότητας, το σώμα εγκαταλείπει την κα
ταστατική τάξη του όντος.

Η ερωμένη, συλληπτή αλλά συνάμα ανέγγιχτη στη γύ
μνια της, πέραν του αντικειμένου και του προσώπου, και
ως εκ τούτου πέραν του όντος, παραμένει μέσα στην παρ

θενία. Το ουσιωδώς παρα6ιάσιμο και απαρα6ίαστο θή

ΟΛΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΑΠΕΙΡΟ

335

λυ, το «Αιώνιο Θήλυ» είναι η
επανέναρξη της παρθενίας, το ",,,i"1'II'IVT.,...

μα της ηδυπάθειας, μέσα στο

Όχι σαν μια
ελευθερία που παλει'Jει με τον κατακτητή της. που αρνεί

ται την πραγματοποίηση και την εξαντικειμενίκευσή της,
αλλά μια αστασία στο όριο του μη-όντος του μη-όντος
όπου δεν στεγάζεται μόνο εκείνο που σ6ήνει και δεν
υπάρχει πλέον, αλλά εκείνο που δεν είναι ακόμα. Η παρ
θένος παραμένει ασύλληπτη, πεθαίνει χωρίς φόνο. λιπο
θυμά, αποτρα6ιέται στο μέλλον της, πέραν κάθε πιθανό
τητας πρό-ληψης. Πλάϊ στη νύχτα ως ανώνυμο ψίθυρο
του απρόσωπου υπάρχει, εκτείνεται η νύχτα του έρωτα'
πίσω από η νύχτα της αγρύπνιας, τη νύχτα του κρυμμέ

νου, του παράνομου, του μυστυριώδους, που είναι πα
τρίδα του παρθένου, που ανακαλύπτεται από τον Έρωτα
και αρνείται τον Έρωτα -είναι ένας άλλος τρόπος να
εκφράσουμε τη Οε6ήλωση.
Η θωπεία δεν σκοπεύει ένα πρόσωπο, ούτε ένα πράγ
μα. Χάνεται μέσα σε ένα ον που διαλύεται όπως μέσα σε
ένα απρόσωπο όνειρο χωρίς οούληση και μάλιστα χωρίς
αντίσταση, όντας παθητικότητα, ανωνυμία ήδη ζωική ή
παιδική, παραδομένη ήδη στον θάνατο. Η βούληση της

τρυφερότητας παράγεται μέσα από τον εξανεμισμό της,
σαν να είναι ριζωμένη μέσα σε μια ζωικότητα που αγνοεί

το θάνατό της, ουθισμένη μέσα στην ψευδή ασφάλεια του
στοιχειακού, στην παιδικότητα που δε γνωρίζει τι της
συμΟαίνει. Αλλά επίσης είναι ιλιγγιώδης 6αθύτητα εκεί
νου που δεν είναι ακόμα, που δεν είναι, αλλά με μια ανυ
παρξία που δεν
το ον τη συγγένεια που διατηρεί
μαζί του μια ιδέα
σχέδιο, με μιαν αν-υπαρξία που

δεν προτείνεται, με καμμία ιδιότητά της, ως μετενσάρκω
ση αυτού που είναι. Η θωπεία σκοπεύει την τρυφερότητα
που δεν έχει πλέον την καταστατική αρχή ενός «όντο;»,
που έχοντας εξέλθει από «τους αριθμούς και τα όντα» δεν
είναι καν μια ιδιότητα ενός όντος. Η τρυφερότητα υποδη
λώνει ένα τρόπο, τον τρόπο να ίστασαι σε μια ηο man's
land ανάμεσα στο είναι και στο δεν-είναι-ακόμα. Τρόπος
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που δεν υποδηλώνεται ως σημασία, που επ' ουδενί δεν
λάμπει, που σοήνει και χλωμιάζει, ουσιώδης αδυναμία
της Ερωμένης που παράγεται ως ευάλωτη και θνητή.
Αλλά για την ακρίοεια, μέσα από τον εξανεμισμό και

τη λίποθυμία της τρυφερότητας, το υποκείμενο δεν προ
οάλλεται προς το μέλλον του δυνατού. Το δεν-είναι-ακό
μα δεν εντάσσεται στο ίδιο μέλλον όπου όλα όσα μΠόρώ
να πραγματώσω συνωθούνται ήδη, σπινθηρίζουν μέσα
στο φως, προσφέρονται στις προ-λήψεις μου και υποκι
νούν τις δυνάμεις μου. Το δεν-είναι-ακόμα δεν αποτελεί
για την ακρίοεια μια δυνατότητα που θα ορισκόταν μόνο
μακρύτερα από άλλες δυνατότητες. Η θωπεία δεν ενερ
γεί, δεν πιάνεται από δυνατότητες. Το μυστικό που οιά
ζει δεν την μορφοποιεί σαν εμπειρία. Διαταράσσει τη
σχέση του εγώ με τον εαυτό του και με το μη-εγώ. Ένα
άμορφο μη-εγώ παρασύρει το εγώ σε ένα απόλυτο μέλλον

όπου δραπετεύτει και απεμπολεί τη θέση του ως υποκει
μένου. Η «πρόθεσή» του δεν τείνει πλέον προς το φως,
προς το λελογισμένο. Κάθε πάθος συμπάσχει με την πα
θητικότητα, με την οδύνη, με τον εξανεμισμό της τρυφε
ρότητας. Θνήσκει από αυτόν τον θάνατο και αλγεί από
αυτή την οδύνη. Γλυκασμός, οδύνη χωρίς οδύνη, παρηγο
ριέται ήδη τερπόμενο μέσα στην οδύνη του. Ο γλυκασμός
είναι ένας οίκτος που τέρπεται, μια ευχαρίστηση, μια
οδύνη μεταμορφωμένη σε ευτυχία - ηδονή. Και υπ' αυτή
την έννοια η ηδονή αρχίζει ήδη μέσα στην ερωτική επιθυ
μία και ανά πάσα στιγμή παραμένει επιθυμία. Η ηδονή
δεν έρχεται να πληρώσει την επιθυμία, είναι αυτή η επι
θυμία. Να γιατί η ηδονή δεν είναι μόνο ανυπομονησία,
αλλά είναι η ίδια η ανυπομονησία, ζωογονεί και πνίγει
την ανυπομονησία, αιφνιδιασμένη από το τέλος της, γιατί
οδεύει χωρίς να φτάνει σε ένα τέλος.

Ως οεοήλωση, η ηδονή ανακαλύπτει το κρυμμένο ως
κρυμμένο. Έτσι συνάπτεται μια εξαιρετική σχέση μέσα
σε μια συγκυρία που, για την τυπική λογική, θα απέρρεε
από μιαν αντίφαση: μέσα στην εκκάλυψη το εκκαλυμμένο
δεν χάνει το μυστήριό του, το κρυμμένο δεν φανερώνεται.
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η νύχτα δεν διασπείρεται. Η ανακάλυψη-οεοήλωση ορί
σκεται στην συστολή, έστω και υπό τις μορφές της ασύ
στολης συμπεριφοράς: η παράνομη ανακάλυψη δεν απαι
τεί την καταστατική τάξη του απεκεκαλυμμένου.
Εδώ
αποκαλύπτω σημαίνει οιάζω μάλλον, παρά αποκαλίπτω
ένα μυστικό. Βιασμός που δεν παραιτείται από την τόλμη
του. Η ντροπή της οεοήλωσης κάνει να χαμηλώνουν τα

μάτια που θα έλεγχαν το αποκεκαλυμμένο. Η ερωτική
γύμνια λέει το ανείπωτο, αλλά το ανείπωτο δε χωρίζεται
από αυτό το λέγειν, όπως ένα μυστηριώδες αντικείμενο
ξένο στην έκφραση χωρίζεται από έναν σαφή λόγο που
ζητεί να το περιχαράξει. Ο ίδιος ο τρόπος του «λέγειν»
και του «εκδηλώνειν» κρύοει αποκαλύπτοντας, λέει και
αποσιωπά το ανείπωτο, παρενοχλεί και προκαλεί. Το
«λέγειν» -και όχι μόνο το λεχθέν είναι αμφίσημο. Το
αμφίσημο δεν τελείται μεταξύ δύο νοημάτων της ομιλίας,
αλλά μεταξύ της ομιλίας και της παραίτησης από την ομι
λία, ανάμεσα στη σήμανση της γλώσσας και στη μη-σή
μανση της ασέλγειας που αποκρύπτει ακόμα η σιωπή. Η
οέοηλη φιληδονία δε Ολέπει. Αναφορικότητα χωρίς θέα
ση, η αποκάλυψη δε δημιουργεί το φως: αυτό που αποκα
λύπτει δεν προσφέρεται ως σημασία και δεν φωτίζει κα
νένα ορίζοντα. Η θηλύτητα προσφέρει ένα πρόσωπο που

οαίνει επέκεινα του προσώπου. Το πρόσωπο της ερωμέ
νης δεν εκφράζει το μυστικό που ο οέοηλος Έρως-παύει
να εκφράζει ή, αν προτιμάτε, εκφράζει μόνο την άρνηση
του εκφράζεσθαι, το τέλος της ομιλίας και της ευσχημο

σύνης, αυτή την αιφνίδια διακοπή της τάξης των παρου
σιών. Μέσα στο γυναικείο πρόσωπο, η καθαρότητα της
έκφρασης διαταράσσεται ήδη από τφι αμφισημία του
ηδυπαθούς. Η έκφραση μεταστρέφεται σε ασχημοσύνη,
ήδη εγγύτατη στην αμφισημία που λέει κάτι λιγότερο από
το τίποτα, και είναι ήδη γέλιο και χλευασμός.
Υπ' αυτή την έννοια, η ηδυπάθεια είναι μια καθαρή εμ
πειρία, εμπειρία που δεν υπάγεται σε καμμιά έννοια, που
παραμένει τυφλά εμπειρία. Η 6εοήλωση -αποκάλυψη του
κρυμμένου, ως κρυμμένου- συγκροτεί ένα οντολογικό
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πρότυπο που δεν μπορεί να αναχθεί στην αναφορικότη

αναφορά μιας σκέψης, να μπορεί να εμφανιστεί. Το να

τα, αντικειμενοποιούσα ακόμα και μέσα στην πράξη, για
τί δεν εξέρχεται από «αριθμούς και όντα». Ο έρωτας δεν
ανάγεται σε μια γνώση αναμειγμένη με θυμικά στοιχεία

είσαι-για-τον-άλλον-άνθρωπο δεν πρέπει να υποσάλλει
μιαν όποια σκοπιμότητα και δεν υπονοεί την πρότερη θέ
ση ή την καταξίωση και γω δεν ξέρω ποιάς αξίας. Είμαι
για τον άλλον άνθρωπο -σημαίνει: είμαι καλός. 8έοαια

που θα του διάνοιγαν ένα απρό6λεπτο οντολογικό πεδίο.
Δε συλλαμ6άνει τίποτα, δεν ~μταλήγει σε μιαν έννοια,
δεν καταλήγει, δεν έχει τη δομή υποκειμενο-αντικείμενο,
ούτε τη δομή εγώ-εσύ. Ο έρως δεν επιτελείται σαν ένα
υποκείμενο που εντοπίζει ένα αντικείμενο, ούτε σαν μια

προ-οολή, προς κάτι δυνατό. Η κίνησή του 6αίνει πέραν
του πιθανού.

Η μή-σήμανση της ερωτικής γύμνιας δεν προηγείται
από τη σήμανση του προσώπου, όπως η σκοτεινότητα της
άμορφης ύλης προηγείται από τις φόρμες του καλλιτέχνη.
Ήδη έχει αφήσει πίσω της τις φόρμες, έρχεται από το
μέλλον, από ένα μ~λλoν τοποθετημένο επέκεινα του μέλ
λοντος όπου σπινθηρίζουν οι δυνατότητες, γιατί η αθώα
γύμνια του προσώπου δεν εξανεμίζεται μέσα στην επιδει
ξιομανία του ερωτικού. Η αδιακρισία όπου παραμένει
μυστηριώδες και άφατο, πιστοποιείται για την ακρίοεια

από την υπερ60λική αμετροέπεια αυτής της αδιακρισίας.
Μόνο το ον που έχει την παρρησία του προσώπου μπορεί
να «αποκαλυφθεί» μέσα στη μη-σήμανση της λαγνείας.
Ας μνημονεύσουμε τα σημεία που σχετίζονται με τη ση
μασία. Το πρώτο γεγονός της σημασίας παράγεται μέσα
στο πρόσωπο. Όχι πως το πρόσωπο δέχεται μια σημασία
σε σχέση με κάτι. Το πρόσωπο σημαίνει αφ' εαυτού, η ση
μασία του προηγείται από την Sinngebung, μια λελογι
σμένη συμπεριφορά αναδεικνύεται ήδη μέσα στο φως

του, διαχέει το φως όπου ιrαίνεται το φως. Δεν χρειάζε
ται να το εξηγήσουμε, γιατί από αυτό ξεκινά κάθε εξήγη
ση. Με άλλα λόγια, η κοινωνία με τον Άλλον άνθρωπο
που σημειώνει το τέλος του παράλογου ψίθυρου του
απρόσωπου υπάρχει, δεν συγκροτείται ως το έργο ενός

Εγώ που προσδίδει ένα νόημα. Πρέπει ήδη να είσαι για
τον άλλον άνθρωπο - να υπάρχεις και όχι μόνο να εργά
ζεσαι- ώστε το φαινόμενο του νοήματος, σύστοιχο με την

η έννοια του 'Αλλου ανθρώπου δεν έχει κανένα νέο πε

ριεχόμενο σε σχέση με την έννοια του εγώ' αλλά το είναι
για~τoν-άλλo:ν-άνθρωπo δεν είναι μια σχέση μεταξύ εν
νοιών των οποίων η κατανόηση θα συνέπιπτε, ούτε η
θεώρηση μιας έννοιας από ένα εγώ, αλλά η καλωσύνη
μου. Το γεγονός ότι υπάρχοντας για τον άλλο άνθρωπο,
υπάρχω όχι με τον τρόπο που υπάρχω για μένα
είναι η
ίδια η ηθικότητα. Περιοάλλει ολόπλευρα τη γνώση μου
για τον 'Αλλον άνθρωπο και δεν απορρέει από τη γνώση
του Άλλου ανθρώπου με μια καταξίωσή του, εν αγνοία
αυτής της πραιτης γνώσης. Η υπέρσαση ως τέτοια είναι
<<ηθική συνείδηση». Η ηθική συνείδηση εκπληρώνει τη με
ταφυσική, αν η μεταφυσική συνίσταται στην υπέρ6αση.
Σε όλα όσα προηγήθηκαν, δοκιμάσαμε να εκθέσουμε την
επιφάνεια του προσώπου ως καταγωγή της εξωτερικότη
τας. Το πρώτο φαινόμενο της σημασίας συμπίπτει με την
εξωτερικότητα. Η εξωτερικότητα είναι η ίδια η σήμανση.
Και μόνο το πρόσωπο είναι εξωτερικό μέσα στην ηθικό
τη:τά του. Μέσα σε αυτή την επιφάνεια το πρόσωπο δεν
λάμπει σαν μια μορφή που επενδύεται ένα περιεχόμενο,
σαν μια εικ6να, αλλά ως η γύμνια της αρχής, πίσω από
την οποία δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Το νεκρό πρόσωπο

γίνεται μορφή, επιθανάτια μάσκα, δείχνεται αντί να
αφήσει να δούμε, αλλά για την ακρί6εια έτσι δεν εμφανί
ζεται πια ως πρόσωπο.
Μπορούμε να το πούμε διαφορετικά: η εξωτερικότητα
καθορίζει το ον ως ον και η σημασία του προσώπου εξαρ
τάται από την ουσιώδη σύμπτωση του όντος με το σημαί
νον. Η σημασία δεν προστίθεται στο ον. Σημαίνω δεν ισο
δυναμεί με το να παρουσιάζομαι ως σημείο, αλλά με το
να εκφράζομαι, δηλαδή να παρουσιάζομαι αυτοπροσώ

πως. Ο συμσολισμός του σημείου

ήδη τη ση
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μασία της έκφρασης, το πρόσωπο. Μέσα στο πρόσωπο
παρουσιάζεται το κατεξοχήν όν. Και όλο το σώμα μπορεί
να εκφραστεί όπως το πρόσωπο, το χέρι δηλαδή ή ένα
σήκωμα των ώμων. Η πρωταρχική σήμανση του όντος-η
παρουσίασή του αυτοπροσώπως ή η έκφρασή του- ο

τρόπος του να πηδάει ακατάπαυστα έξω από την πλαστι
κή του εικόνα, παράγεται συγκεκριμένα σαν πειρασμός
της ολοκληρωτικής άρνησης και ως άπειρη αντίσταση στο
φόνο του άλλου ως άλλου ανθρώπου, στη σκληρή αντί
σταση των απροστάτευτων ματιών του, που είναι ό,τι πιο
γλυκό και πιο φανερό. Το ον ως ον μόνο μέσα στην ηθι
κότητα παράγεται. Όντας πηγή κάθε σημασίας, η γλώσ
σα γεννιέται μέσα στο ίλιγγο του απείρου, το οποίο αντι
λαμ6άνεται στην ευθύτητα του προσώπου, που καθιστά
εφικτό και ανέφικτο το φόνο.
Η αρχή του <<ου φονεύσεις», η σήμανση του προσώπου,
φαίνεται να 6ρίσκεται στους αντίποδες του μυστηρίου
που 6ε6ηλώνει ο Έρως και αναγγέλλεται μέσα στη θηλύ
τητα της τρυφερότητας. Μέσα στο πρόσωπο ο 'Αλλος άν
θρωπος εκφράζει την υψηλότητά του, τη διάσταση του
ύψους και της θεότητας από την οποία κατέρχεται. Μέσα
στη γλυκύτητά του διαφαίνεται η δύναμη και το δικαίω
μά του. Η αδυναμία της θηλύτητας προκαλεί τον οίκτο
για κάτι που κατά μία έννοια δεν υπάρχει ακόμα, προκα-'
λεί την ασέ6εια για κείνο που επιδεικνύεται μέσα στην
αναισχυντία, και παρά την επίδειξη δεν αποκαλύπτεται,
δηλαδή 6ε6ηλώνεται.
Αλλά η ασέβεια προϋποθέτει το πρόσωπο. Τα στοιχεία
και τα πράγματα παραμένουν έξω από το σε6ασμό και
την ασέ6εια. Το πρόσωπο θα πρέπει να έχει γίνει αντιλη

πτό για να μπορεί η γύμνια να αποκτήσει τη μη-σήμανση
της λαγνείας. Το γυναικείο πρόσωπο συγκεντρώνει αυτή
τη διαύγεια και αυτό το σκοτάδι. Η θηλύτηtα είναι πρό
σωπο όπου η ταραχή πολιορκεί και ήδη πλημμυρίζει τη
διαύγεια. Η φαινομενικά ακοινώνητη σχέση του έρωτα
θα έχει ένα σημείο αναφοράς στο κοινωνικό, έστω αρνη
τικά. Σε αυτή τη μεταστροφή του προσώπου, από τη θη
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λύτητα -σε αυτή την παραμόρφωση που αναφέρεται στο
πρόσωπο- η μη-σήμανση παραμένει μέσα στη σήμανση
του προσώπου. Αυτή η παρουσία της μη-σήμανσης μέσα
στη σήμανση του προσώπου, ή αυτή η αναφορά της μη
σήμανσης στη σήμανση -όπου η αθωότητα και η ευπρέ
πεια του προσώπου ίσταται στο σύνορο του ακόμα απω
θημένου αλλά εγγύτατου και υποσχετικού 6δελυρού- εί
ναι το πρωταρχικό συμβάν της γυναικείας ομορφιάς, υπό
την υψηλή έννοια που η ομορφιά προσλαμβάνει μέσα στη

θηλύτητα, αλλά την οποία ο καλλιτέχνης θα πρέπει να με
τατρέψει σε «ανάλαφρη χάρη» χαράζοντας στο ψυχρό
υλικό του χρώματος ή της πέτρας και όπου η ομορφιά θα
αποοεί γαλήνια παρουσία, κυριαρχία της πτήσης, ύπαρ
ξη χωρίς θεμέλια καθότι στερούμενη θεμελιώσεως. Το
ωραίο της τέχνης μεταστρέφει την ομορφιά του γυναικεί
ου προσώπου. Υποκαθιστά με μιαν εικόνα την συνταρα
κτική βαθύτητα του μέλλοντος, του «λιγότερο από το τί
πστα» (και όχι ενός κόσμου) που η γυναικεία ομορφιά
αναγγέλλει και κρύβει. Παρουσιάζει μιαν όμορφη μορφή
που μέσα στην πτήση περιορίζεται στον εαυτό της, και
στερείται τη 6αθύτητά της. Κάθε έργο τέχνης είναι πίνα
κας και άγαλμα, ακινητοποιημένα μέσα στη στιγμή ή στην
περιοδική της επιστροφή. Η ποίηση 6άζει έναν ρυθμό στη

θέση της γυναικείας ζωής. Η ομορφιά γίνεται μια μορφή

::του επικ~λ~πτει την αδιάφορη ύλη και δεν αποκρύπτει
ενα μυστηριο.

.

Έτσι η ερωτική γύμνια μοιάζει με μιαν ανάστροφη ση
μασία, μια σημασία που ψευδοσημασιοδοτεί, μια διαύ
γεια που μεταστρέφεται σε θέρμη και νύχτα, μια έκφραση

που παύει να εκφράζεται, που εκφράζει την παραίτησή
της από την έκφραση και την ομιλία, που δυθίζεται μέσα
στην αμφισημία της σιωπής ομιλία που διατυπώνει όχι

ένα νόημα αλλά την επίδειξη. Εδώ βρίσκεται η λαγνεία
της ερωτικής γύμνιας -το γέλιο που θρασομανά στις σαιξ
πηρικές συνάξεις των μαγισσών, γεμάτο υπονοούμενα,
πέρα από την ευπρέπεια των λόγων, ως η απουσία του
όποιου σ06αρού, της όποιας δυνατότητας του λόγου, ΤΩ
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γέλιο των «διφορούμενων ιστοριών» όπου ο μηχανισμός
του γέλιου δεν προκύπτει από τυπικές συνθi]κες-τoυ κω
μικού σαν κι αυτές που επισημαίνει ο Μπέρξονας μέσα
στο Γέλιο. Προστίθεται ένα περιεχόμενο που μας οδηγεί
σε μια τάξη όπου το σoιJαρό απουσιάζει εντελώς. Η ερω
μένη δεν αντιτάσσεται σε μένα σαν μια 60ύληση που πα
λεύει μέ τη δική μου ή σαν να υποτάσσεται στη δική μου,
αλλά αντίθετα σαν μια ανεύθυνη ζωικότητα που δεν λέει
αληθινά λόγια. Η ερωμένη, έχοντας επιστρέψει στην τάξη

της ανεύθυνης παιδικότητας- αυτό το φιλάρεσκο κεφάλι,
αυτή η νιότη, αυτή η «λίγο κουτή» καθαρή ζωή, -έχει εγ
καταλείψει την καταστατική τάξη του ατόμου. Το πρόσω
πο φθίνει, και μέσα στην απρόσωπη και ανέκφραστη ου
δετερότητά του, προεκτείνεται, διφορούμενα, σε ζωικό
τητα. Οι σχέσεις με τον άλλον άνθρωπο τελούνται - παί
ζουμε με τον άλλον άνθρωπο όπως με ένα νεαρό ζώο.
Η μη-σήμανση της λαγνείας δεν ισοδυναμεί λοιπόν με
την 6λακώδη αδιαφορία της ύλης. Όπως το αντίθετο της
έκφρασης εκείνου που έχει απεμπολήσει την έκφραση,
παραπέμπει στο πρόσωπο. Το ον που παρουσιάζεται ως
ταυτόσημο μέσα στο πρόσωπό του, χάνει τη σημασία του
σε σχέση το ιJεt)ηλωμένο μυστικό και τελείται αμφίσημα.
Η αμφισημία αποτελεί την επιφάνεια της θηλύτητας -που
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κρυμμένου. Ένα όχι ακόμα πιο απόμακρο από ένα μέλ
λον, ένα όχι ακόμα χρονικό που πιστοποιεί ιJαθμίδες του
μηδενός. Εφεξής ο Έρως είναι μια μαγεία πέραν κάθε
σχεδίου, κάθε δυναμισμού, οαθύτατη αδιακρισία, 6ε6ή
λωση και όχι εκκάλυψη εκείνου που υπάρχει ήδη ως ακτι
νο60λία και σημασία. Συνεπώς ο Έρως 6αίνει επέκεινα
τσυ προσώπου. Όχι πως το πρόσωπο θα επικάλυπτε
ακόμα κάτι τις με την ευσχημοσύνη του σαν μάσκα ενός
άλλου προσιΟπου. Η αναίσχυντη εμφάνιση της ερωτικής
γύμνιας επι6αρύνει το πρόσωπο, ρίχνοντας ένα τερατώ
δες 6άρος μέσα στο σκοτάδι της έλλειψης νοήματος που
προ6άλλεται πάνω του, όχι επειδή ένα άλλο πρόσωπο θα
έπρεπε να αναφανεί πίσω του, αλλά επειδή το κρυμμένο
αποσπάται από την ντροπή του. Το κρυμμένο και όχι ένα
κρυμμένο ον ή μια οντική δυνατότητα' το κρυμμένο που
δεν είναι ακόμα και κατά συνέπεια, στερείται παντελώς
ουσίας. Ο έρωτας δεν οδηγεί απλώς, μέσω ενός πιο δαι
δαλώδους ή πιο άμεσου δρόμου προς το Εσύ. Κατευθύ
νεται προς μια κατεύθυνση διαφορετική α.,τό εκείνη όπου
συναντούμε το Εσύ. Το κρυμμένο που ποτέ δεν είναι αρ
κετά κρυμμένο ιJρίσκεται πέραν του ατομικού και είναι
θα λέγαμε το αντίθετό του, αντιδρά στο φως, ως κατηγο

είναι συνομιλήτρια, συνεργάτις και κυρία με υπέροχη
νοημοσύνη, που πολύ συχνά δεσπόζει πάνω στους άνδρες
μέσα στον πολιτισμό των αρσενικών όπου έχει μπει, και
γυναίκα που πρέπει να αντιμετωπίζεται ως γυναίκα, σύ
μφωνα με τους απαράγραπτους κανόνες της αστυνο
μευόμενης κοινωνίας. Το πρόσωπο, όλο ευθύτητα και
παρρησία μέσα στην θηλυκή του επιφάνεια, αποκρύπτει
υπαινιγμούς, υπο-νοούμενα. Γελάει κάτω από την
εκφρασή του, χωρίς να οδηγεί σε κανένα καθορισμένο

ρία έξω από το παιχνίδι του είναι και του μηδενός, πέραν
του εφικτού, καθότι είναι απολύτως ασύλληπτο. Ο τρό
πος του να ιJρίσκεται πέραν του εφικτού, εκδηλώνεται

νόημα, υπαινισσόμενο εν κενώ, σημασιοδοτώντας το λι
γότερο από το τίποτα.

θα καταιJυθιστεί.

Η οία αυτής της αποκάλυψης σημαδεύει για την ακρί
οεια τη δύναμη αυτής της απουσίας, αυτού του όχι ακό
μα, αυτού του λιγότερο από το τίποτα, που τολμηρά έχει
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μέσα στην α-κοινωνικότητα της κοινωνίας των ερωτευ
μένων, στην άρνησή τους να παραδοθούν μέσα στην εγ
κατάλειψή τους, σ' αυτή την άρνηση να παραδοθούν που
συνιστά την φιληδονία, που τρέφεται από την πείνα τους,
πλησιάζοντας, μέσα στον ίλιγγο, το κρυμμένο ή το θηλυ
κό, με κάτι μη-προσωπικό, όπου όμως το προσωπικό δεν

Η σχέση που, μέσα στη φιληδονία, συνάπτεται με.ταξύ
των εραστών, αρνούμενη 6αθύτατα την εκκαθολίκευση,

έιναι το αντίθετο της κοινωνικής σχέσης. Αποκλείει τον
τρίτο, παραμένει μυχιότητα, δυαδική μοναξιά, κλειστή
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κοινωνία, κατεξοχήν μή-δημοσιότητα. Η θηλύτητα είναι
το 'Αλλο, που εναντιώνεται στην κοινωνία, μέλος μιας
δυαδικής κοινωνίας, μιας μύχιας κοινωνίας, μιας κοινω
νίας χωρίς γλώσσα. Αρμόζει να περιγράψουμε την μυχιο
τητά της. Γιατί η πρωτοφανής σχέση που διατηρεί η φιλη
δονία με το μη-σημαίνον συνιστά ένα σύμπλεγμα που δεν
l'πcινάλ'l'I1Ιιη αυτού του όχι, αλλά σε θετικά
αν μπορούμε να μιλήσουμε

καθορίζεται το μέλλον και εκείνο που δεν είναι
ακόμα (και το οποίο δεν είναι απλά)ς ένα ον που παραμέ
νει στην καταστατική τάξη του πιθανού).
Η αδυναμία μας να αναγάγουμε τη φιληδονία στο κοι
νωνικό - τη μη-σήμανση όπου εκδάλλει και η οποία εκδη
λώνεται μέσα στην απρέπεια της γλώσσας που θα ήθελε
να ονομάσει τη φιληδονία- απομονώνει τους ερωτευμέ
νους, σάμπως να ήταν μόνοι στο κόσμο. Μοναξιά που δεν
αρνείται μόνο, που δεν λησμονά μόνο τον κόσμο. Η κοινή
ενέργεια του αισθανόμενου και του αισθητού που επιτε
λεί η φιληδονία, ως κλοιός, κλείνει την κοινωνία του ζεύ
γους. Η α-κοινωνικότητα της φιληδονίας -είναι θετικά η
κοινότητα του αισθανόμενου και του αισθητού: ο άλλος
δεν είναι μόνο κάτι αισθητό, αλλά μέσα στο αισθητό επι

δεδαιώνεται ο αισθανόμενος, λες και το ίδιο αίσθημα
ήταν ουσιωδώς κοινό σε μένα και στον άλλον όχι με τον
τρόπο που δύο παρατηρητές έχουν ένα κοινό τοπίο και
δύο διανοητές μια κοινή ιδέα. Ένα ταυτόσημο αντικειμε
νικό περιεχόμενο εδώ δεν μεσιτεύει την κοινότητα, γιατί
η κοινότητα δεν εξαρτάται από την αναλογία του αισθά

νεσθαι. Εξαρτάται από την ταυτότητα του αισθάνεσθαι.
Όντας αναφορά του έρωτα που «δίνουμε» στον έρωτα
που «παίρνουμε», έρωτας του έρωτα, η φιληδονία δεν εί
ναι ένα συναίσθημα δευτέρου δαθμού σαν στοχασμός,

αλλά ευθύ σαν αυθόρμητη συνείδηση. Μύχια και παρα
ταύτα διϋποκειμενικά δομημένη, δεν -απλοποιείται μέχρι
να αποδεί μια συνείδηση. Ο 'Αλλος, μέσα στη φιληδονία,
είναι εγώ και χωρισμένος από μένα. Ο χωρισμός του' Αλ
λου μέσα στους κόλπους αυτής της κοινότητας του αι
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σθάνεσθαι συνιστά την οξύτητα της φιληδονίας. Το ηδο
νικό της φιληδονίας, δεν είναι η τιθασευμένη, εξαντικει
μενικευμένη και πραγματοποιημένη ελευθερία του 'Αλ
λου, αλλά η ατίθαση ελευθερία, που διόλου. δεν τη θέλω
εξαντικειμενικευμένη. Η επιθυμούμενη και φιλήδονη
ελευθερία μου όχι μέσα στην ενάργεια του προσώπου του,
αλλά μέσα στο σκοτάδι και, θα έλεγε κανείς, μέσα στην
ιδιοτροπία του παράνομου ή μέσα στο μέλλον που παρα

μένει παράνομο μέσα στην ανακάλυψη και που, ακρι6ώς
γι' αυτό, είναι αφεύκτως 6ε6ήλωση. Τίποτα δεν απέχει
. περισσότερο από τον Έρωτα όσο η κατοχή. Στην κατοχή
του 'Αλλου ανθρώπου κατέχω τον άλλον καθόσον με κα
τέχέι, δούλος και κύριος ταυτόχρονα. Μέσα στην κατοχή

η φιληδονία θα έσδηνε. Αλλά από την άλλη μεριά, το
απρόσωπο της φιληδονίας μας απαγορεύει να θεωρήσου
μΕ παραπληρωματική τη σχέση μεταξύ των εραστών. Συ
νεπώς η φιληδονία δεν σκοπεύει τον άλλον άνθρωπο, αλ
λά τη φιληδονία του, είναι φιληδονία της φιληδονίας,
έρωτας του έρωτα του άλλου. Έτσι, ο έρωτας δεν εκπρο
σωπεί μιαν ιδιαίτερη περίπτωση φιλίας. Ο έρωτας και η
φιλία δε γίνονται απλώς διαφορετικά αισθητοί. Το σύ
στοιχο τους διαφέρει. Η φιλία πηγαίνει προς τον άλλον

άνθρωπο, ο έρωτας αναζητεί εκείνο που δεν έχει την υφή
του όντος, το απείρως μελλοντικό, εκείνο που είναι υπό
γένεση. Αγαπώ πλήρως μόνο όταν ο άλλος άνθρωπος με
αγαπά, όχι επειδή χρειάζεται η αναγνώριση του 'Αλλου

ανθρώπού, αλλά επειδή η φιληδονία μου απολαμ6άνει τη
φιληδονία του και μέσα σε αυτή τη συγκυρία που δε
μοιάζει με την ταυτοποίηση, μέσα σε αυτή την μετα-υπο
στασιοποίηση, το Ίδιο και το 'Αλλο δε συγχέονται, αλλά
για την ακρί6εια -πέρα από κάθε πιθανό σχέδιο

από κάθε λελογισμένη και νΟ'll'τή δύναμη, γεννούν το παι
δί.

Αν αγαπώ σημαίνει αγαπώ τον έρωτα που μου δείχνει

η Ερωμένη, αγαπώ σημαίνει επίσης ότι μέσα στον έρωτα
αγαπώ τον εαυτό μου και επιστρέφω στο εγώ μου. Ο έρω
τας υπερ6αίνει αμφίσημα, -τέρπεται, είναι ευχαρίστηση
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και εγωισμός για δύο. Αλλά απομακρύνεται εξίσου από

από ανάγκες θεολογικές -κατάφερε να επαγάγει την πα

τον εαυτό του μέσα σε αυτή την ευαρέσκεια' παραμένει

τρότητα από την ταυτότητα του Είναι. Η κατοχή του παι
διού από τον πατέρα, δεν εξαντλεί το νόημα της σχέσης
που εκπληρώνεται μέσα στην πατρότητα όπου ο πατέρας
ξαναορίσκει τον εαυτό του, όχι μόνο μέσα στα νεύματα
του παιδιού του, αλλά στην υπόσταση και στη μοναδικό
τητά του. Το παιδί μου είναι ένας ξένος (Ησαίας 49), που
δεν μου ανήκει μόνο, γιατί είναι εγώ. Είναι εγώ ξένος
στον εαυτό μου. Όχι μόνο σαν έργο μου, δημιούργημά
μου, έστω κι αν σαν τον Πυγμαλίωνα έπρεπε να δω να
ξαναζεί το έργο μου. Το παιδί που λαχταρούμε μέσα στη
φιληδονία δεν προσφέρεται στην πράξη, παραμένει ασύ
μφωνο προς τις δυνάμεις. Καμιά πρόληψη δεν το εκπρο
σωπεί, ή, όπως λέμε σήμερα, δεν το προδάλλει. Το επι
νοημένο ή δημιουργημένο σχέδιο, αλλόκοτο και καινοφα

μέσα σε έναν ίλιγγο πάνω από μια 6αθύτατη ετερότητα

που καμιά σημασία δεν τη φωτίζει
ρωμένη και 6ε6ηλωμένIl. Η σχέση
στία του παιδιού -που είναι άλλο
μου- σκιαγραφείται ήδη μέσα στη

πια -6αθύτητα φανε
με το παιδί- η απλη
και συνάμα ο εαυτός

φιληδονία για να εκ
πληρωθεί μέσα στο ίδιο το παιδί (όπως μπορεί να εκπλη
ρωθεί μια Επιθυμία που δε σ6ήνει τελικά, ούτε κατευνά
ζεται μέσα στην ικανοποίησή της). Να λοιπόν που 6ρι
σκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατηγορία: μπροστά σε
κείνο που 6ρίσκεται πίσω από τις πί,λες του είναι, μπρο
στά στο λιγότερο από το τίποτα που ο έρωτας αποσπά
από την αρνητικότητά του και το 6εδηλώνει. Πρόκειται
για ένα μηδέν διαφορετικό από το μηδέν της αγωνίας: για

το μηδέν του μέλλοντος που καλύπτεται μέσα στο μυστικό
του από το τίποτα.

Γ. Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Η 6ε6ήλωση που 6ιάζει ένα μυστικό δεν «ανακαλύ
πτει», πέραν του προσώπου, ένα άλλο 6αθύτερο εγώ που

θα εξέφραζε αυτό το πρόσωπο, ανακαλύπτει το παιδί.
Με μιαν ολική υπέρ6αση -την υπέρ6αση της μετα-υπο
στασιοποίησης- το εγώ, μέσα στο παιδί, είναι ένα άλλο.
Η πατρότητα παραμένει μια ταύτιση με τον εαυτό μας,

αλλά επίσης μια διάκριση μέσα στην ταυτοποίηση -δομή
που δεν μπορεί να προ6λεφθεί στην τυπική λογική. Στα
γραφτά της νιότης του ο Χέγκελ μπόρεσε να πει ότι το

παιδί είναι οι γονείς και μέσα στο

.

Weltalter

ο Σέλινγκ

νές, 6γαίνει από ένα κεφάλι μοναχικό για να διαφωτίσει
και να κατανοήσει. Διαλύεται σε φως και μεταστρέφει
την εξωτερικότητα σε ιδέα. Έτσι ώστε να μπορούμε να
καθορίσουμε την δύναμη ως παρουσία μέσα σε έναν κό
σμο όπου, δικαιωματικά, διαλύεται μέσα στις ιδέες μου.
Συνεπώς χρειάζεται η συνάντηση του 'Αλλου ανθρώπου
ως θηλύτητας, για να επισυμδεί το μέλλον του παιδιού
πέραν του δυνατού, πέραν των σχεδίων. Η σχέση μοιάζει
με κείνη που περιγράψαμε για την ιδέα του απείρου: δεν
μπορώ να την εξηγήσω από μόνος μου όπως από μόνος
του εξηγείται ο φωτεινός κόσμος. Αυτό το μέλλον δεν εί
ναι το αριστοτελικό σπέρμα (κάτι λιγότερο από το ον, ένα
υπ-ον), ούτε η χαϊντεγγεριανή δυνατότητα που συνιστά
το ίδιο το ον, αλλά μετατρέπει τη σχέση με το μέλλον σε
δύναμη του υποκειμένου. Όντας δικό μου και συνάμα

ξένο, δυνατότητά μου αλλά επίσης δυνατότητα του'Αλ
λου, της Ερωμένης -το μέλλον μου δεν επιστρέφει στη λο
γική ουσία του δυνατού. Τη σχέση με ένα τέτοιο μέλλον,
που δεν μπορεί να αναχθεί στην εξουσία πάνω στις δυνα
τότητες, την αποκαλούμε γονιμότητα.

Η γονιμότητα εγκλείει μια δυαδικότητα του Ταυτόση
μου. Δεν υποδεικνύει όλα όσα μπορώ να συλλά6ω -τις
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φέρνει τα γερατιά. Ο άπειρος χρόνος δεν προσκομίζει

μιαν αιώνια ζωή σε ένα υποκείμενο που γερνάει. Είναι
καλύτερος μέσα από την ασυνέχεια των γενεών, καταμε
τρούμενος ρυθμικά aπό τις ανεξάντλητες νεότητες του
παιδιού.
Μέσα στην γονιμότητα το εγώ υπερ6αίνει τον κόσμο
του φωτός. Όχι για να διαλυθεί μέσα στην ανωνυμία του
υπάρχειν, αλλά για να πάει πέραν του φωτός, για να πάει
αλλού. Ίσταμαι μέσα στο φως, 6λέπω -συλλαμ6άνω προ
τού συλλά6ω- δε σημαίνει ακόμμα ότι «υπάρχω απεί
ρως», σημαίνει επιστρέφω στον εαυτό μου, γηραιότερος,
δηλαδή παρακωλυμένος από τον εαυτό μου. Υπάρχω
απείρως σημαίνει παράγομαι υπό τις μορφές ενός εγώ
;ιτου 6ρίσκεται πάντα στην καταγωγή, αλλά δε συναντά
προσκόμματα στην ανανέωση της υπόστασή ς του ακόμα
κι αν υπετίθετο ότι αυτές θα προέρχονταν από την ταυτο
τητά του. Έτσι καθορίζεται η νιότη ως φιλοσοφική έν
νοια. Η σχέση με το παιδί μέσα στη γονιμότητα, δεν μας
συγκρατεί μέσα σε αυτό τον κλειστό χώρο του φωτός και
τσυ ονείρου, των γνώσεων και των εξουσιών. Αρθρώνει
το χρόνο του aπολύτως άλλου -αλλοίωση της υπόστασης
εκείνου που μπορεί- της
Το γεγονός ότι το άπειρο ον δεν είναι
φυλακισμένη μέσα το χωρισμένο ον, αλλά παράγεται ως

γονιμότητας.

ρφές του Πρωτέα δεν τον απαλλάσ<;Jουν από την ταυτότη
τά του. Μέσα στη γονιμότητα η ανία αυτής της παλιλλο
γίας σταματά, το εγώ είναι άλλο και νέο, χωρίς ωστόσο
η αυτότητα που προσέδιδε το νόημά της και τον προσα
νατολισμό της στο ον, να χάνεται μέσα σε αυτή την πα
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ραίτηση. Η γονιμότητα συνεχίζει την ιστορία χωρίς να

δυνατότητές μου. Υποδεικνύει το μέλλον μου που δεν εί
ναι ένα μέλλον του Ίδιου. Οίτε μια νέα μεταμόρφωση:
ούτε μια ιστορία και συμ6άντα που μπορεί να συμ60ύν
σε μιαν υποστάθμη ταυτότητας, σε μια ταυτότητα που
ισορροπεί σε ένα τεντωμένο σχοινί, σε ένα εγ(ί> που θα
εξασφάλιζε τή συνέχεια των μεταμορφώσεων. Κι ακόμα
την περιπέτειά μου και κατά συνέπεια το μέλλον μου με
έναν πολύ νέο τρόπο, παρά την ασυνέχεια. Η ηδυπάθεια
δεν αποπροσωποποιεί το εγώ εκστατικά, παραμένει πάν
τα επιθυμία, πάντα αναζήτηση. Δεν κατασιγάζει σε ένα
τέρμα όπου θα απορροφιόταν αποσυνδεόμενη από την
καταγωγή της στο εγώ μου, έστω και αν δεν επιστρέφει
ολόκληρη στο εγώ μου -στα γερατιά μου και στο θάνατό
μου. Το εγώ, ως υποκείμενο και υπό6αθρο δυνάμεων, δεν
εξαντλεί την «έννοια» του εγώ, δεν επιτάσσει όλες τις κα
τηγορίες μέσα στις οποίες παράγεται η υποκειμενικότη
τα, η καταγωγή και το ταυτόσημο. Το άπειρο είναι, δηλα
δή το είναι που πάντα ξαναρχίζει -και που δεν θα μπο
ρούσε να αντιπαρέλθει την υποκειμενικότητα, γιατί χω
ρίς αυτή δεν θα ξανάρχιζε- παράγεται υπό τις μορφές της

Η σχέση με το παιδί -δηλαδή η σχέση με το 'Αλλο, που
δεν είναι δύναμη, αλλά γονιμότητα, με συσχετίζει με το
απόλυτο μέλλον ή τον άπειρο χρόνο. ΤΟ άλλο που Qa
ήμουνα δεν έχει την απροσδιοριστία του δυνατού που εν
τούτοις φέρει το ίχνος της μονιμότητας του εγώ που συλ
λαμ6άνει αυτό το δυνατό. Μέσα στην εξουσία, η απροσ
διοριστία του δυνατού δεν αποκλείει την ταυτολογία του
εγώ που, aποτολμώντας να οδεύσει προς αυτό το απροσ
διόριστο μέλλον, ξαναπέφτει και, ριζωμένο στον εαυτό
του, ομολογεί μιαν υπέρ6αση απλώς ψευδαισθησιακή
όπου η ελευθερία σκιαγραφεί μια μοίρα. Οι διάφορες μο
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γονιμότητα επικαλούμενη, κατά συνέπεια, την ετερότητα
της Ερωμένης, δείχνει τη ματαιότητα του πανθεϊσμού. Το
γεγονός ότι μέσα στη γονιμότητα το προσωπικό εγώ 6ρί
σκει το μέτρο του, δείχνει το τέλος των τρόμων όπου η
υπερ6ατικότητά του απάνθρωπου ανώνυμου και ουδετέ

~~

ρου ιερού, απειλεί τα άτομα με το μηδέν ή την έκσταση.

Το Q.Y.. παράγεται πολλαχώς και ως σχισμένο σε Ίδιο και

Άλλο. Αυτή η έσχατη υφή του είναι κοινωνία και ως εκ
τούτου χρόνος. Έτσι εξερχόμαστε από τη φιλοσοφία του
παρμενίδειου όντος. Η ίδια η φιλοσοφία συνιστά μια
στιγμή αυτής της μελλοντο-χρονικής εκπλήρωσης, έναν
λόγο που aπευθύνεται πάντα σε έναν άλλον. Αυτό που
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εκθέτουμε απευθύνεται σε κείνους που θα θελήσουν να
το δια6άσουν. Η υπέρ6αση είναι χρόνος και βαίνει προς
τον' Αλλον άνθρωπο. Αλλά ο 'Αλλος άνθρωπος δεν είναι
τέρμα: δεν σταματά την κίνηση της Επιθυμίας. Το άλλο

που επιθυμεί η Επιθυμία, είναι ακόμα Επιθυμία, η υπέρ
σαση υπερσαίνει προς εκείνον που υπερσαίνει -ιδού η
ι'YAnf!,.m περιπέτεια της πατρότητας της μετα-υποστασιο

επιτρέπει να ξεπεράσουμε την απλή ανα
νέωση του δυνατού μέσα στα αναπόδραστα γεράμματα

του υποκειμένου. Η υπέρσαση -το για τον άλλον άνοθρω
πο- η σύστοιχη με το πρόσωπο καλωσύνη, θεμελιώνει μια

σαθύτερη σχέση: την καλωσύνη της καλωσύνης. Η γονι
μότητα που γεννάει τη γονιμότητα επιτελεί την καλωσύ
νη: πέραν της θυσίας που επι6άλλει ένα δώρο, το δώρο
της δυνατότητας του δώρου, είναι η σύλληψη του παι
διού. Εδώ εκπληρώνεται η Επιθυμία που στις πρώτες σε
λίδες αυτού του σισλίου αντιτάξαμε στην ανάγκη, Επιθυ
μία που δεν είναι έλλειψη, Επιθυμία που είναι η ανεξαρ
τησία του χωρισμένου όντος και η υπέρσασή τ.ου. Όχι
ικανοποιούμενη και ομολογώντας ότι η ίδια είναι ανάγ
κη, αλλά υπερδαίνοντας τον εαυτό της, γεννώντας την
Επιθυμία.
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μιας αναγνώρισης. Το να αγαπώ το γεγονός ότι μ' αγα
πούν, δε δηλώνει αναφορά, δεν είναι η σκέψη ενός υπο

κειμένου που αναλογίζεται την ηδονή του, και έτσι ορί
σκεται έξω από την κοινότητα του αισθητού (παρά τις πι
θανές εγκεφαλικές επαγωγές της ηδονής, παρά την επιθυ
μία της αμοιοαιότητας που οδηγεί του εραστές πρός·την
ηδονή). Η ηδονή μεταμορφώνει το υποκείμενο που εφε
ξής αντλεί την ταυτότητά του όχι από την εξουσιαστική
του πρωτο60υλία, αλλά από την παθητικότητα του έρωτα
που του εκφράζουν. Είναι μάλλον πάθος και διαταραχή,
σταθερή μύηση σ' ένα μυστήριο, παρά πρωτοΟουλ{α. Ο
Έρως δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως μια υπερδομή που ως
δάση της και ως υποκείμενό της έχει το άτομο. Το υπο
κείμενο μέσα στην ηδυπάθεια συναντά το εγώ του ως τον
εαυτό (πράγμα που δε σημαίνει αντικείμενο ή θέμα) ενός
άλλου και όχι μόνο ως το εγώ του εαυτού του. Η σχέση
με τη σάρκα και την τρυφερότητα προκαλεί ακατάπαυστα
την ανάδειξη αυτού του εγώ: η ταραχή του υποκειμένου
δεν υποτάσσεται στον αυτοέλεγχο του υποκειμένου, αλλά
είναι η τρυφερότητά του, η εκδήλωσή του που το ηρωικό
και το ανδρικό εγώ θα τη θυμηθεί σαν ένα από τα πράγ
ματα που έρχονται σε αντίθεση με τα <,σοοαρά» ζητήμα
τα. Μέσα στην ερωτική σχέση συμοαίνει μια χαρακτηρι
στική μεταστροφή της υποκειμενικότητας που απορρέει

από τη θέση, μεταστροφή του ανδρικού και ηρωικού εγώ
το οποίο, τιθέμενο, διέκοπτε την ανωνυμία του απρόσω

Δ. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

Η ηδονή ως σύμπτωση του εραστή και της ερωμένης,
τρέφιο-ται από τη δυαδικότητά τους: που είναι ένωση και
ταυτόχρονα διάκριση. Η διατήρηση της δυαδικότητας, δε
σημαίνει ότι, στον έρωτα, ο εγωισμός του ερωμένου θέλει
μέσα στον έρωτα που του δείχνουν να δρέψει το τεκμήριο

που υπάρχει και καθόριζε ένα τρόπο ύπαρξης που καθι
στά δυνατό το φως. Μέσα σε αυτή τη σχέση τελείται το
παιγνίδι των δυνατοτήτων του εγώ, και μέσα σε αυτό το
παιγνίδι, με τη μορφή του εγώ, παράγεται η καταγωγή
μέσα στο ον. Εκεί το ον δεν παράγεται ως το οριστικό
γνώρισμα μιας ολότητας, αλλά ως μια ακατάπαυστη επα
νέναρξη και ως εκ τούτου ως άπειρο. Αλλά μέσα στο υπο
κείμενο η παραγωγή της καταγωγής είναι παραγωγή γή
ρατος και θανάτου που περιγελούν την δύναμη. Το εγώ
επιστρέφει στον εαυτό του, ξανα6ρίσκει το Ίδιο παρόλες

τις επανενάρξεις, ξαναπέφτει μοναχικό στον εαυτό του,
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δ!οΎ σκιαγραφεί παρά μια αμετάτρεπτη μοίρα. Η κατοχή
του εαυτού του απ06αίνει παρακώλυση από τον εαυτό.
Το υποκείμενο επι6άλλεται στον εαυτό του, τον περιφέ
ρει κατέχοντάς τον. Η ελευθερία του υποκειμένου που
θέτει τον εαυτό του, δεν μοιάζει με ένα ον που είναι ελεύ
θερο σαν τον άνεμο. Συνεπάγεται την ευθύνη -πράγμα
που θα έπρεπε να μας ξαφνιάσει γιατί τίποτα δεν είναι
πιο αντίθετο στην ελευθερία από την αν-ελευθερία της
ευθύνης. Η σύμπτωση της ελευθερίας και της ευθύνης συ
νιστά το εγώ, το οποίο αναδιπλασιάζει τον εαυτό του πα
ρακωλύοντάς τον.
Ο Έρως απελευθερώνει από αυτή την παρακώλυση,
διακόπτει την επιστροφή του εγώ στον εαυτό του. Αν το
εγώ δεν χάνεται μέσα στον Έρωτα καθώς ενώνεται με τον

άλλον άνθρωπο, επίσης δεν παράγει ένα έργο τέλειο, το
οποίο ακόμα και τέλειο να είναι όπως εκείνο του Πυγμα
λίωνα, είναι έργο νεκρό που αφήνει το εγώ μόνο του μέσα
στο γήρας το οποίο ξανα6ρίσκει στο τέλος της περιπέ
τειάς του. Ο έρως δεν επεκτείνει απλώς τις σκέψεις ενός
υποκειμένου πέραν των αντικειμένων και των σκέψεων.
Βαίνει προς ένα μέλλον που δεν είναι ακ6μα και το οποίο

δε θα το συλλά6ω απλώς, αλλά θα το είμαι -δεν έχει πια

την υφή του υποκειμένου που μετά από την περιπέτεια
επιστρέφει στο νησί του, όπως ο Οδυσσέας. Το εγώ εφορ
μά χωρίς επιστροφή, ξανα6ρίσκει το εγώ ενός άλλου: η
ηδονή, η οδύνη του είναι ηδονή της ηδονής του άλλου ή

ηδονή της οδύνης τoιf', χωρίς αυτό να συμοαίνει από συμ
πάθεια ή συμπαράσταση. Το μέλλον του δεν ξαναπέφτει
στο παρελθόν το οποίο θα έπρεπε να ανανεώσει - παρα
μένέι απόλυτο μέλλον μέσω αυτής της υποκειμενικότητας

που δεν υποοαστάζει παραστάσεις ή δυνάμεις, αλλά επι
τελεί μια απόλυτη υπέρδαση μέσα στην γονιμότητα. Η «υ
πέρδαση της γονιμότητας» δεν έχει την υφή της αναφορι
κότητας -επειδή δεν στηρίζεται στις δυνάμεις της- αφού
συνδέεται μαζί της η θηλύτητα: η ερωτική υποκειμενικό

τητα συγκροτείται μέσα στην κοινή πράξη του αισθανό
μενου και του αισθητού, όπως το εγώ ενός'Αλλου και ως
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εκ τούτου μέσα στους κόλπους μιας σχέσης με το 'Αλλο,
μέσα στη σχέση με το πρόσωπο. Μέσα σε αυτή την κοινό
τητα τελείται κάτι το διφοροίψενο: το 'Αλλο προσφέρε
ται ως 6ιωμένο από μένα, ως αντικείμενο της απόλαυσή ς

μου. Να γιατί η ερωτική αγάπη ταλαντεύεται, όπως ήδη
είπαμε, ανάμεσα στο επέκεινα της επιθυμίας και το εν
τεύθεν της ανάγκης και η απόλαυσή της παίρνει θέση
ανάμεσα σε όλες τις άλλες ηδονές και χαρές της ζωής. Αλ
λά τοποθετείται επίσης πέραν κάθε ηδονής, κάθε δύνα
μης, πέραν κάθε πολέμου με την ελευθερία του 'Αλλου
-γιατί η ερωτική υποκειμενικότητα είναι η καθαυτό με
τουσίωση και η πρωτοφανής σχ~~ση μεταξύ δύο υποστά
σεων- όπου αναδεικνύεται ένα επέκεινα των υποστάσεων

-

διαλύεται μέσα στην πατρότητα. Το «επέκεινα των υπο

στάσεων» δεν προσφέρεται σε μια δί,ναμη για να επιΌε
6αιώσει το εγώ, αλλά ούτε και μένα, δεν ξαναπέφτει στο
παρελθόν μου για να συγκολληθεί μαζί του και να χαρά
ξει μια μοίρα. Η υποκειμενικότητα της γονιμότητας δεν
έχει πλέον το ίδιο νόημα. Ως ανάγκη, ο 'Ερως προσηλιί)
νεται σε ένα υποκείμενο ταυτόσημο με τον εαυτό του, από
λογική σκοπιά. Αλλά η αναπόδραστη αναφορά του ερω
'τικού στο μέλλον μέσω της γονιμότητας, αποκαλύπτει μια
ριζικά διαφορετική δομή: το υποκείμενο δεν είναι μόνο

ό,τι θα κάνει -δε διατηρεί με την ετερότητα τη σχέση της
σκέψης που κατέχει το άλλο σαν θέμα, δεν διαθέτει την
υφή της λαλιάς που ρωτά τον άλλον άνθρωπο, θα δια
φέρει από τον εαυτό του παρότι θα παραμένει ο εαυτός
του, αλλά όχι μέσω μιας υποστάθμης κοινής στην παλιά
και στην νέα μετενσαρκώση. Αυτή η αλλοίωση και η ταυ

τοποίηση μέσω της γονιμότητας

- πέραν του δυνατού και

του προσώπου- συνιστά την πατρότητα. Μέσα στην πα

τρότητα η επιθυμία διατηρείται ως ακόρεστη επιθυμία 
δηλαδή ως καλωσύνη- και εκπληρώνεται. Δεν μπορεί να
εκπληρωθεί ικανοποιημένη. Για την Επιθυμία το να εκ

πληρωθεί, ισοδυναμεί με το να γεννήσει το καλό ον, να
είναι καλωσύνη της καλωσύνης.
Η δομή της ταυτότητας της υποκειμενικότητας που πα
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ράγεται με αφετηρία τον' Ερωτα, μας οδηγεί έξω από τις
κατηγορίες της κλασικής λογικής. Βέ6αια το εγώ, '>l.cι.TI'I=n

χήν ταυτότητα, συχνά έγινε αντιληπτό στο περιθώριο της
ταυτότητας, σαν ένα εγώ που διαφαίνεται πίσω από το
εγώ. Η σκέψη αφουγκράζεται τον εαυτό της. Η μούσα, η
μεγαλοφυία, ο δαίμων του Σωκράτη, ο Μεφιστοφελής
του Φάουστ μιλούν δαθιά μέσα μου και με οδηγούν. Η
ελευθερία της απόλυτης έναρξης, αποκαλύπτεται ως υπο
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του. Η γονιμότητα αποτελεί μέρος του δράματος του εγώ.
Το διϋποκειμενικό, που επιτυγχάνεται μέσα από την έν
νοια της γονιμότητας, διανοίγει ένα πεδίο όπου το εγα)
απογυμνώνεται από την τραγική του εγώτητα καθώς επι
στρέφει στον εαυτό του και συνάμα δεν διαλύεται άνευ
όρων μέσα στο συλλογικό. Η γονιμότητα πιστοποιεί μιαν
ενότητα που δεν αντιτάσσεται στην πολλότητα, αλλά, κα
τά κυριολεξία, την γεννά.

στις ολέθριες μορφές του απρόσωπου και του ουδέ
τερου' το καθολικό του Χέγκελ, το κοινωνικό του Ντυρ
κάϊμ, οι στατιστικοί νόμοι που κατευθύνουν την ελευθε

ρία μας, το ασυνείδητο του φρόϋδ, το υπαρκτικό που
υποδαστάζει το υπαρξιακό στον Χάϊντεγγερ. Όλες αυτές
οι έννοιες δεν εκπροσωπούν μιαν αντίθεση ανάμεσα σε
διάφορες ικανότητες του εγώ, αλλά την παρουσία πίσω
από το εγώ μιας ξένης αρχής που δεν αντιτάσσεται αναγ
καστικά σε μένα, αλλά μπορεί να προσλά6ει την ειδή
εχθρού. Σε αυτές τις επιδράσεις αντιτίθεται ο κος Τέστ
που θέλει να είναι μόνο ο εαυτός του, να 6ρίσκεται στην
απόλυτη καταγωγή όλων αυτών των πρωτοβουλιών χωρίς
να υπάρχει πίσω του κάποια προσωπικότητα ή κάποια
οντότητα που του εμφυσά τις πράξεις του. Αν οι αναπτύ
ξεις μας πρέπει να εισαγάγουν μιαν έννοια του υποκειμέ
νου, ξέχωρη από το απόλυτο εγώ του κ. Τέστ, δεν προσα
νατολίζονται προς μια κατάφαση σε ένα εγώ πίσω από
το εγώ, ξένο στο συνειδητό εγώ στο οποίο να προδάλλει
ένα νέο πρόσκομμα. Το Εγώ, στη σχέση του με τον' Αλλον
άνθρωπο μέσα στη θηλύτητα, μόνο ως ο εαυτός του απε

λευθερώνεται από την ταυτότητά του, και μπορεί να δια
φέρει αναχωρώντας από τον εαυτό του ως καταγωγή. Με
τη μορφή του Εγώ, το ον μπορεί να παραχθεί ως ακατα
παύστως επανερχόμενο, δηλαδή ως καθαυτό άπειρο.
Η έννοια της γονιμότητας δεν αναφέρεται στην ακραι

φνώς αντικειμενική ιδέα του είδους όπου το εγώ επέρχε
ται ως συμδεβηκός. Η, αν προτιμάτε, η ενότητα του εί
δους συνάγεται από την επιθυμία του εγώ που δεν παραι
τείται από το καταγωγικό συμδάν όπου τελείται το είναι

Ε. Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ιι

Μέσα στην κλασική σύλληψή της, η ιδέα της υπέρ6ασης
αντιφάσκει. Το υποκείμενο που υπερδαίνει παρασύρει
τον εαυτό του μέσα στην υπέρβαση. Δεν τον υπερ6αίνει.
Αν, αντί να αναχθεί σε μια αλλαγή ιδιοτήτων, κλίματος

ή επιπέδου, η υπέρδαση δέσμευε την ίδια την ταυτότητα
του υποκειμένου, τότε θα παριστάμεθα στο θάνατο της
υπόστασης.

Βέδαια μπορούμε να αναρωτηθούμε αν ο θάνατος δεν
εΙναι η καθαυτό υπέρδαση' αν ανάμεσα στα στοιχεία αυ
τού του κόσμου -απλές μεταμορφώσεις- όπου η μεταβολή
απλώς μετασχηματίζει, δηλαδή διασώζει και προϋποθέ
τει έναν σταθερό όρο, ο θάνατος δεν εκπροσωπεί το εξαι
ρετικό συμδάν ενός γίγνεσθαι μετουσίωσης, που, χωρίς
να επιστρέφει στο μηδέν, εξασφαλίζει τrιν συνέχειά του
με τρόπο διαφορετικό από την παραμόνιμη ύπαρξη ενός
ταυτόσημου όρου. Αλλά αυτό θα ισοδυναμούσε με τον
καθορισμό της «προδληματικής έννοιας» της υπέρ6ασης.
Θα κλόνιζε τα δάθρα της λογικής μας.
Πράγματι, αυτή η λογική εδράζεται στον αξεδιάλυτο
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δεσμό του Ενός με το είναι' δεσμό που επι6άλλεται στο
στοχασμό €.-τειδή αντιμετωπίζουμε το υπάρχειν πάντα σι
μια ύπαρξη. Το είναι ως είναι για μας αποτελεί πάντα μια
μονάδα. Μέσα στη δυτική φιλοσοφία η πολλότητα εκδη
λώνεται πάντα ως πολλότητα υποκειμένων. Ποτέ δεν
f'll.mανίστηκε μέσα στο υπάρχειν αυτών των υπαρχόντων
JY. Έξω από την ύπαρξη των όντων, ο πλη

θυντικός δίνεται σε ένα υποκείμενο που αριθμεί, ως αριθ
ήδη υποταγμένος στη σύνθεση του «εγώ νοώ». Μόνο
η ενότητα συντηρεί το οντολογικό προνομιο. Η ποσότητα
εμπνέει σε όλη τη δυτική μεταφυσική την περιφρόνηση

μιας ευτελούς κατηγορίας. Επίσης η ίδια η υπέρδαση δε
θα είναι ποτέ επαρκώς δαθειά. Ως «απλή σχέση», τοποθε
τείται εκτός οντολΟΥικού συμ6άvτoς. Η συνείδηση εμφα
νίζεται ως ο ίδιος σ τύπος του υπάρχειν όπου το πολλα

πλό είναι και, μολαταύτα, λόγω της συνθέσεως, δεν είναι
πια' όπου, κατά συνέπεια, η υπέρβαση, ως απλή σχέση,
είναι κατώτερη απ' το είναι. Το αντικείμενο μεταστρέφε
ται σε συμδάν του υποκειμένου. Το φως -στοιχείο της

γνώσης- κάνει δικό μας ό,τι συναντάμε. Όταν η γνώση
προσλαμδάνει μιαν εκστατική σημασία, όταν για τον
Λεόν Μπρενσδίκ το πνευματικό εγι]) τίθεται αρνούμενο
τον εαυτό του, τότε καταφάσκει γενναιόδωρα την προσω
πικότητά του αρνούμενο τον εγωισμό του, και τότε η
γνώση καταλήγει σε μια σπινοζική ενότητα σε σχέση με
την οποία το εγώ δεν είναι παρά μια σκέψη. Και η υποτι

θέμενη κίνηση της υπέρ6ασης ανάγεται σε μιαν επι
στροφή από μια φανταστική εξορία.
Αρθρώνοντας το υπάρχειν ως χρόνο αντί να το παγιώ
νει στη μονιμότητα του σταθερού, η φιλοσοφία του γίγνε

σθαι αναζητεί να αποδεσμευτεί από την κατηγορία του
ενός που θέτει σε κίνδυνο την υπέρδαση. Το ανάδλυσμα
ή η προδολή του μέλλοντος συνιστούν υπέρ6αση. Όχι

μόνο με τη γνώση, αλλά με την ύπαρξη του όντος. Το
υπάρχον απελευθερώνεται από την ενότητα του υπάρχον
τος. Υποκαθιστώντας το Είναι με το Γίγνεσθαι, πριν απ'
όλα ότι αντιμετωπίζουμε το είναι έξω από το ον. Αλληλο
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διείσδυση των στιγμών μέσα στη διάρκεια, διάνοιξη προς
το μέλλον, «είναι προς θάνατον» -όλα αυτά είναι τρόποι
να εκφράσουμε ένα υπάρχειν που δεν συμμορφώνεται με

τη λογική της ενότητας.
Αυτός ο χωρισμός του είναι από το Έν επιτυγχάνεται
με την αποκατάσταση του δυνατού. Χωρίς να είναι πλέον
δέσμια στην ενότητα της αριστοτελικής ενέργειας, η δυ
νατότητα δείχνει την πολλότητα του δυναμισμού της, που

μέχρι τότε ήταν ενδεής πλάϊ στη τετελεσμένη πράξη, και
εφεξής είναι πιο πλούσια από αυτή. Αλλά το δυνατό με
ταστρέφεται παρευθύς σε Εξουσία και Κυριαρχία. Το
υποκείμενο αναγνωρίζει τον εαυτό του στο νέο που εκπη
γάζει από μέσα του. Σε αυτό ξανα6ρίσκει τον ευατό του
και τον ελέγχει. Η ελευθερία του γράφει μια ιστορία που

είναι μία, τα σχέδιά του σκιαγραφούν μια μοίρα της

οποίας είνάι κύριος και δούλος. Ένα υπάρχον παραμένει
η αρχή της υπέρδασης της εξουσίας. Ο άνθρωπος που δι
ψά για δύναμη, που λαχταρά τη θέωσή του και, ως εκ
τούτου καταφεύγει στη μοναξιά, εμφανίζεται στο τέρμα
αυτής της υπέρδασης.
Μέσα στην «τελευταία φιλοσοφία» του Χάϊντεγγερ

έχουμε μιαν αδυναμία της δύναμης να διατηρηθεί ως μο
ναρχία, να εξασφαλίσει τον ολικό έλεγχό της. Το φως της
κατανόησης και της αλήθειας δουλιάζει μέσα στα
της ακατανοησίας και της αν-αλήθειας η

προσηλώνεται στο μυστήριο αποδείχνεται α/')υναιιια
τσι η ενότητα του υπάρχοντος φαίνεται να
η μοίρα, ως πλάνη, περιγελά εκ νέου το ον που,
κατανόηση, προτίθεται να την κατευθύνει. Σε τι ITI,ν>nτπ
ται αυτή η ομολογία; Αν
ντε Βαλένς στην εισαγωγη που

αλήθειας, ότι η πλάνη ως πλάνη δε γνωρίζει τον εαυτό
της.: αλλά τον διώνει -ίσως παίζουμε με τις λέξεις. Στον
Χάιντεγγερ, το ανθρώπινο ον που εκλαμ6άνεται ως δύνα
μη, π?ραμένι::ι στην πραγματικότητα αλήθεια και φως.

Εφεξής ο Χάιντεγγερ δεν διαθέτει καμιάν έννοια για να
περιγράψει τη σχέση με το μυστήριο το οποίο υπονοεί ήδη

if 5.
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η περατότητα του

Dasein.

Αν η δύναμη είναι ταυτόχρονα

αδυναμία, αυτή η αδυναμία περιγράφεται σε σχέση με
αυτή τη δύναμη.
Αναζητήσαμε έξω από τη συνείδηση και τη δύναμη, μια
έννοια του όντος που να θεμελιώνει την υπέρΟαση. Η
οξύτητα του προολήματος ορίσκεται στο γεγονός ότι
πρέπει να διατηρήσουμε το εγώ μέσα στην υπέροαση με
την οποία, ως τότε, φαινόταν ασυμΟίΟαστο. Άραγε το
υποκείμενο είναι μόνο υποκείμενο γνώσεων και υποκεί
μενο δυνάμεων; Δεν προσφέρεται τάχα ως υποκείμενο
κατά μιαν άλλη έννοια; Η αναζητούμενη σχέση που επεί
χε θέση υποκειμένου και ικανοποιεί ταυτόχρονα αυτές τις
αντιφατικές απαιτήσεις μας φάνηκε ότι εγγράφεται μέσα

στην ερωτική σχέση.

Μπορούμε να αμφιοάλλουμε για το αν υπάρχει εδώ μια
νέα οντολογική αρχή. 'Αραγε η κοινωνική σχέση δε δια
λύεται εξολοκλήρου σε σχέσεις συνείδησης και δυνάμεων;
Όντως, ως συλλογική παράσταση, διαφέρει από μια
σκέψη μόνο με το περιεχόμενό της και όχι με την τυπική
της υφή. Η μετοχή προαπαιτεί τις θεμελιώδεις σχέσεις της

λογικής των αντικειμένων και, ακόμα και στον Λεού
Μπρύλ, αντιμετωπίζεται ως μια ψυχολογική περιέργεια.
Επικαλύπτει την απόλυτη πρωταρχικότητα της ερωτικής
σχέσης που, περιφρονητικά, την υποοιοάζουμε σε οιολο
γία.

Παράξενο! Η φιλοσοφία της οιολογίας, όταν ξεπερνά
τον μηχανικισμό, καταπιάνεται με την τελολογία και μια

διαλεκτική ανάμεσα στο όλο και στο μέρος. Το γεγονός
ότι η ζωική ορμή διαδίδεται μέσα από το χωρισμό των
ατόμων, ότι η τροχιά της είναι ασυνεχής -δηλαδή ότι

προϋποθέτει τα μεσοδιαστήματα της σεξουαλικότητας
και έναν ειδικό δυαδισμό, στην άρθωσή της- είναι κάτι
που δεν αντιμετωπίζεται σοΟαρά. Όταν, με τον Φρόϋδ,
η σεξουαλικότητα προσπελάζεται στο ανθρώπινο επίπε
δο, υποοιοάζεται στην τάξη μιας αναζήτησης της ηδονής
χωρίς καν να διαφαίνεται ποτέ η υποψία της οντολογικής
σημασίας της ηδυπάθειας και των απαραμείωτων κατη
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γοριών που θέτει σε κυκλοφορία. Βιώνουμε την ηδονή,
σχεφτόμαστε ξεκινώντας από αυτή. Εκείνο όμως που πα
ραμένει απαρατήρητο, είναι ότι το ερωτικό -αναλυμένο
ως γονιμότητα- κατακερματίζει την πραγματικότητα σε
CJχέσεις που δεν ανάγονται στη σχέση γένους και είδους,
μέρους και όλου, ενεργητικότητας και παθητικότητας,
αλήθειας και πλάνης ότι με τη σεξουαλικότητα το υπο
κείμενο συνάπτει σχέσεις με το απολύτως άλλο -με μιαν

ετερότητα που ο τύπος της δεν προολέπεται από την τυπι
κή λογική- με εκείνο που παραμένει άλλο μέσα στη σχέση
χωρίς ποτέ να μεταστρέφεται σε «δικό» μου -και ότι μο
λαταύτα αυτή η σχέση δεν έχει τίποτα το εκστατικό, γιατί
η περιπάθεια της ηδυπάθειας έχει υφή δυαδική.
Ούτε γνώση, ούτε δύναμη. Μέσα στην ηδυπάθεια, ο
άλλος άνθρωπος -η γυναίκα- αποτραοιέται μέσα στο μυ

στήριό του. Η σχέση μαζί του είναι σχέση με την απουσία
του, απουσία στο επίπεδο της γνώσης, άγνωστο· αλλά
παρουσία μέσα στην ηδυπάθεια. Ούτε δύναμη: γιατί η
πρωτοοουλία δεν τοποθετείται στην αφετηρία του έρωτα

που αναολύζει μέσα στην παθητικότητα της πληγής: Σε
μας η σεξουαλικότητα δεν είναι γνώση, ούτε δύναμη, αλ

λά η πολλότήτα της ύπαρξή μας.
Πράγματι την ερωτική σχέση αρμόζει να την αναλύ
σουμε ως χαρακτηριστικό της αυτότητας του εγώ, της
υποκειμενι:χότητας του υποκειμένου. Η γονιμότητα πρέ

πει να αναχθεί σε οντολογική κατηγορία. Σε μια κατά
σταση όπως η πατρότητα, η επιστροφή του εγώ στον εαυ

τό του που αρθρώνει τη μονιστική έννοια του ταυτόσημου
υποκειμένου -τροποποιείται ολοκληρωτικά. Το παιδί δεν
είναι μόνο έργο μου, σαν ποίημα ή σαν αντικείμενο. Επί
σης δεν αποτελεί ιδιοκτησία μου. Οι κατηγορίες της δύ
ναμης και της γνώσης δεν περιγράφουν τη σχέση μου με

το παιδί. Η γονιμότητα του εγώ δεν είναι αιτία, ούτε κυ
ριαρχία. Δεν έχω το παιδί μου, είμαι το παιδί μου. Η πα

τρότητα είναι μια σχέση με έναν ξένο που μολονότι είναι
άλλος -καί ερείς εν τη καρδίq. σου Τίς εγέννησέν μοι τού
τους; εγώ δέ ατεκνος καί χήρα (Ησαίας, 49, 21) - είναι

360'

1)~ \CΙ1~

EMMANUEL LEVINAS

εγώ' μια σχέση του εγώ με ένα εγώ που εντούτοις δεν εί
μαι εγώ. Μέσα σε αυτό το «εγώ είμαι» το ον δεν αποτελεί
πλέον την ελεατική ενότητα. Μέσα στον υπάρχειν έχουμε
μια πολλότητα και μιαν υπέρΟαση. Υπέροαση μέσα στην
οποία το εγώ δεν ακολουθεί, επειδή το παιδί δεν είμαι
εγώ. Κι όμως είμαι το παιδί μου. Η γονιμότητα του εγώ
είναι η ίδια του η υπέρΟαση. Η οιολογική καταγωγή αυ
τής της έννοιας με κανένα τρόπο δεν εξουδετερώνει το
παράδοξο της σημασίας της και ως εκ τούτου σκιαγραφεί
μια δομή που ξεπερνά την 'διολογική εμπειρία.
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οολή του προς το μέλλον θα έπρεπε αψηφώντας το θάνα
το, να ξαναρχίσει), το παρελθόν περιορίζει την απειρία
του όντος και αυτός ο περιορισμός εκδηλώνεται μέσα στα
γεράματά του.
Η ανάκτηση αυτού του παρελθόντος μπορεί να παρα
χθεί ως καταφυγή: το Εγώ απηχεί την υπέροαση του πα
τρικού Εγώ που είΥαι το παδί του, υπάρχοντας μια ύπαρ

ξη που υφίσταται ακόμα μέσα στον πατέρα: το παιδί εί
Υαι, χωρίς «να ελέγχεται» απ' τον πατέρα, αποφορτίζει
το είναι του πάνω στον άλλο και, ως εκ τούτου, τελεί το
είναι του' μια παρόμοια ύπαρξη παράγεται ως παιδικό
τητα μαζί με την ουσιώδη αναφορά της στην προστατευ

τική ύπαρξη των γονιών. Η έννοια της μητρότητας πρέπει
να εισαχθεί εδώ για να εξηγήσει αυτή την καταφυγή. Αλ
λά αυτή η καταφυγή στο παρελθόν με το οποίο όμως το
ΣΤ. ΥΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Το εγώ σπάζει τα δεσμά του εαυτού του μέσα στην πα
τρότητα, χωρίς ωστόσο να πάψει να είναι ένα εγώ, γιατί
το εγώ είΥαι το παιδί του.

Το αντίστοιχο της πατρότητας -η υικότητα, η σχέση
πατέρας-παιδί, υποδεικνύει μια σχέση ρήξης καισυναμα
μια καταφυγη.

Ως ρήξη, ως απάρνηση του πατέρα, ως έναρξη, η υικό
τητα ανά πάσα στιγμή επιτελεί και επαναλαμοάνει το πα
ράδοξο μιας δημιουργημένης ελευθερίας. Αλλά μέσα σ'
αυτή τη φαινομενική αντίφαση και με τη μορφή του παι
διού, απείρως και ασυνεχώς, το ον είΥαι ιστορικό και χω
ρίς μοίρα. Το παρελθόν ανακτάται ανά πάσα στιγμή ξεκι
νώντας από ένα νέο σημείο, από μια καινοτομία που καμ
μία συνέχεια, όπως εκείνη που οαρύνει ακόμα την μπερ
ξονική διάρκεια, δεν θα μπορούσε να τη θέσει σε κίνδυ
νο. Πράγματι μέσα στη συνέχεια, όπου το ον φέρει όλο
το φορτίο του παρελθόντος (έστω και αν μέσα στην προ

παιδί έχει διακόψει λόγω της αυτότητάς του, καθορίζει
μια διακεκριμένη έννοια της συνέχειας, ένα τρόπο επανα
σύνδεσης με το νήμα της ιστορίας που είναι συγκεκριμένο
μέσα σε μια οικογένεια και μέσα σ' ένα έθνος. Η πρωταρ
χικότητα αυτής της επανασύνδεσης που αντιδιαστέλλεται
από τη συνέχεια, πιστοποιείται μέσα στην εξέγερση ή τη
διαρκή επανάσταση που συνιστά την αυτότητα.
Αλλά η σχέση του παιδιού με τον πατέρα μέσω της γο
νιμότητας, δεν επ-ενεργείται μόνο μέσα στη καταφυγή
και τη ρήξη που το εγώ του παιδιού επιτελεί ως εγώ που

υπάρχει. Το εγώ αντλεί την μοναδικότητά του από το εγώ
του πατρικού Έρωτά. Ο πατέρας δεν είναι απλώς η γενε
σιουργός αιτία του παιδιού. Είμαι το παιδί μου, σημαίνει
είμαι εγώ μέσα στο παιδί μου, ορίσκομαι υποστασιακώς
μέσα του, χωρίς ωστόσο να παραμένω εκεί αναλλοίωτος.
Ολόκληρη η ανάλυση της γονιμότητας έτεινε να εδραιώ
σει αυτή τη διαλεκτική συγκυρία που διατηρεί τις δύο αν
τιφατικές κινήσεις. Το παιδί ανακτά τη μοναδικότητα
του πατέρα και μολαταύτα παραμένει εξωτερικό προς τον
πατέρα: το παιδί είναι μοναχοπαίδι. Όχι αριθμητικά.
Κάθε παιδί του πατέρα, είναι μοναχοπαίδι και μονάκρι
00. Η αγάπη του πατέρα για το παιδί επιτελεί τη μόνη
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δυνατή σχέση με τη μοναδικότητά ενός άλλου, και υπ' αυ
τή την έννοια, κάθε αγάπη πρέπει να πλησιάζει την πα
τρική αγάπη. Αλλά αυτή η σχέση του πατέρα με το παιδί,
δεν έρχεται να προστεθεί σ'ω εγώ του παιδιού που εφεξής
είναι συγκροτημένο, σαν μια εύνοια της τύχης. Ο πατρι
κός , Ερως επενδύει μόνο τη μοναδικότητα του παιδιού
-ως υικό, το εγώ του δεν αρχίζει μέσα στην απόλαυση,
αλλά μέσα στην εκλογή. Είναι μοναδικό για τον εαυτό
του, επειδή είναι μοναδικό για τον πατέρα του. Να γιατί
μπορεί για την ακρίΌεια, παρότι παιδί, να μη ζει «για λο
γαριασμό του». Επειδή το παιδί αντλεί τη μοναδικότητά
του από την πατρική εκλογή γι' αυτό τον λόγο μπορεί να
ανατραφεί, να ποδηγετηθεί και να υπακούσει και ως εκ
τούτου να καταστεί δυνατή η αλλόκοτη συγκυρία της οι
κογένειας. Η δημιουργία αντιτάσσεται στην ελευθερία
του δημιουργήματος μόνο αν η δημιουργία συγχέεται με
την αιτιότητα. Ως σχέση υπέρβασης -ενότητας και γονι
μότητας- η δημιουργία αντίθετα καθορίζει τη θέση ενός
μοναδικού όντος και την αυτότητά του ως εκλεκτού.
Αλλά το εγώ που ελευθερώνεται από την ταυτότητά του
και μέσα στη γονιμότητά του, δεν μπορεί να διατη
ρήσει το χωρισμό του από αυτό το μέλλον αν προσηλώνε
ται στο μέλλον του μέσα σΤOΙΙOνι:iκριι)o παιQf του. Έτσι
το μονάκρι60 παιδί .. ως εκλεκτό, είναι και συνάμα δεν εί
ναι μονάκρι60. Η πατρότητα παράγεται ως ένα ακατα
μέτρητο μέλλον, καθώς το γεννημένο εγώ υπάρχει ως μο
ναδικό στον κόσμο και συνάμα ως αδελφός ανάμεσα σε
αδελφούς. Είμαι εγώ και εκλεκτός, αλλά πού μπορώ να
είμαι εκλεκτός αν όχι σε άλλους εκλεκτούς, ανάμεσα σε
ίσους; Ως εγώ, το εγώ μένει στραμμένο ηθικά προς το
πρόσωπο του άλλου -η αδελφότητα είναι η σχέση με το

πρόσωπο όπου επιτελείται η εκλογή μου και συνάμα η
ισότητα, δηλαδή η κυριαρχία που ασκεί πάνω μου ο ' Αλ
λος. Η εκλογή του εγώ, η αυτότητά του, aπoδείχνεται
προνόμιο και υποταγή -γιατί δεν το εντάσσει ανάμεσα
στουc άλλους εκλεκτούς, αλλά για την ακρί6εια απέναντί
τους, για να τους υπηρετήσει, και κανείς δεν μπορεί να
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πάρει τη θέση του για να λογαριάσει την έκταση των ευ
θυνών του.

Αν η 6ιολογία μας προσφέρει τα πρότυπα όλων αυτών

των σχέσεων -αυτό δείχνει ότι η 6ιολογία δεν εκπροσω

πεί μια καθαρά συμπτωματική τάξη του όντος, άσχετη
προς την ουσιαστική του παραγωγή. Αλλά αυτές οι σχέ
σεις ελευθεΡ(lJνονται από το διολογικό τους περιορισμό.
Το ανθρώπινο εγώ παίρνει θέση μέσα στην αδελφότητα:
το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια δεν προσ
τίθεται στον άνθρωπο σαν ηθική κατάκτηση, αλλά συγ
κροτεί την αυτότητά του. Επειδή η τοποθέτησή μου ως
εγώ τελείται ήδη μέσα στην αδελφότητα, το πρόσωπο
μπορεί να παρουσιαστεί σε μένα ως πρόσωπο. Η σχέση
με το πρόσωπο μέσα στην αδελφότητα όπου ο άλλος άν

θρωπος εμφανίζεται με τη σειρά του ως αλληλέγγυος με
όλους τους άλλους συνιστά την κοινωνική τάξη, την
αναφορά κάθε διαλόγου στον ~o δια του οποίου το
Εμείς -ή το μέρος- περιλαμοάνει τήν αντίθεση του πρό
σωπον-προς-πρόσωπον, κάνει το ερωτικό να εκδάλλει σε

μια κοινωνική ζωή, όλο σήμανση και ευπρέπεια, που ΠΕ-

f.

ριλαμιJάνει την ίδια την υφή της οικογένειας. Αλλά το 4Jι8tt, I2j
ερωτικό, και η οικογένεια που το αρθρώνει, εξασφαλί
ζουν σε αυτή τη ζωή όπου το εγώ δεν εξαφανίζεται, αλλά
είναι υπεσχημένο και κεκλημένο στην καλοσύνη, τον
άπειρο χρόνο του θριάμοου χωρίς τον οποίο η καλωσύνη
θα ήταν υποκειμενικότητα και τρέλα.
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μης περιορίζεται από την επιστροφή της δύναμης στο
υποκείμενο από το οποίο εκπηγάζει, και το οποίο γερνά,

Ζ, ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

κάνοντάς το οριστικό. Ο χρόνος όπου παράγεται το ον

aπείρως 6αίνει πέραν του δυνατού. Η απόσταση από το
είναι μέσω της γονιμότητας, δεν επιτελείται μόνο
Υπάρχω απείρως

υπάρχω

απεριορίστως και,
γωγής, μιας αρχής,
υπάρχει -ενός

είναι μια ακατάπαυστη άρνηση, σε
ΚΑιμακα και συνεπώς ένας άπειρος περιορι,σμός,

Ενάντια στην αναρχία του απρόσωπου υπάρχει. παράγε
ται το ον, ως υποκείμενο εκείνου που μπορεί να συμ6εί,
ως καταγωγή και έναρξη, ως δύναμη, Χωρίς την καταγω

γή που διατηρεί την ταυτότητά της, η απειροποίηση δεν
θα ήταν δυνατή, Αλλά η απειροποίηση δεν παράγεται
aπό ένα ον που δεν περιπλέκεται μέσα στο είναι, που
μπορεί να κρατά τις αποστάσεις του απέναντι στο είναι,
παρότι παραμένει δεμένο με το είναι' με άλλα λόγια η
απειροποίηση παράγεται από το ον που
εν αλη
θεία. Η απόσταση απέναντι στο είναι -δια της οποίας το
ον υπάρχει εν αληθεία (ή aπείρως), παράγεται ως χρόνος
ή ακόμα ως πρόληψη του δυνατού. Μέ
σα απο αυΤή την απόσταση του χρόνου, το οριστικό δεν
είναι οριστικό, το ον παρότι είναι, δεν είναι ακόμα, πα
ραμένει μετέωρο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεκινή
σει. Η υφή της συνείδησης ή της χρονικότητας -της από
στασης και της αλήθειας- εξαρτάται από ένα στοιχειώδες

νεύμα του όντος που αρνείται την ολοποίηση. Αυτή η άρ
νηση παράγεται ως σχέση με το μη-περιλήψιμο, ως δεξίω
ση της ετερότητας, και πιο συγκεκριμένα ως παρουσία
του προσώπου. Το πρόσωπο αναιρεί την ολοποίηση, Συ
νεπιος η δεξίωση της ετερότητας καθορίζει τη συνείδηση

και το χρόνο. Ο θάνατος δεν έρχεται να θέσει σε κίνδυνο
τη δύναμη δια της οποίας παράγεται η απειροποίηση ως
του είναι και ως μηδέν, απειλεί τ
την
Η απεΙΡοποίηση

στο πραγματικό' συνίσταται σε μια

στο παρόν που επιλέγει τις δυνατότητές του, αλλά όντας
πραγματωμένο και κατά κάποιο τρόπο γερασμένο, είναι,
κατά συνέπεια, παγιωμένο ως οριστική πραγματικότητα;
έχοντας ήδη θυσιάσει τις δυνατότητές του. Οι αναμνή
σεις, που αναζητοί,ν το χαμένο χρόνο, προσφέρουν όνει
ρα, αλλά δεν επαναφέρουν τις χαμένες ευκαιρίες. Η αλη
θινή χρονικότητα, εκεί όπου το οριστικό δεν είναι οριστι
κό, προϋποθέτει λοιπόν τη δυνατότητα, όχι να ξανακά
νουμε ό,τι θα μπορούσαμε να ήμαστε, αλλά να μη λυπό
μαστε πια τις χαμένες ευκαιρίες απέναντι στο απεριόρι
στο άπειρο του μέλλοντος. Το ζήτημα δεν είναι να αρκε

στούμε σε έναν κι ΙΎ<D δεν ξέρω ποιόν ρομαντισμό των
δυνατοτήτων, αλλά να ξεφύγοι
ευθύνη της
που μεταστρέφεται σε μοίρα, να

ναμπούμε στην περιπέτεια της ύπαρξης για να είμαστε
aπείρως. Το
είναι αυτή η δέσμευση και συνάμα αυτή
η aπoδέσμευση -και υπ' αυτή την έννοια δράμα σε πολλές
πράξεις. Χωρίς πολλότητα και χωρίς ασυνέχεια -χωρίς
γονιμότητα- το Εγιο θα παρέμενε ένα υποκείμενο όπου
κάθε περιπέτεια θα μεταστρεφόταν σε περιπέτεια μιας
μοίρας, Ένα ον που είναι ικανό για μια μοίρα διαφορε
τική από τη διΚ'IΊ του είναι γόνιμο. Μέσα στην πατρότητα
όπου το Εγώ, μέσα από την οριστικότητα ενός αναπόδρα
στου θανάτου, προεκτείνεται στο' Αλλο, ο χρόνος θριαμ
υεύει με την ασυνέχειά του, σε 6άρος των γερατιών και
της μοίρας. Η πατρότητα -ο τρόπος να είσαι άλλος πα
ρότι
ο ίδιος- δεν έχει τίποτα το κοινό ούτε
με μια μεταμόρφωση μέσα στο χρόνο που δεν θα μπορού
σε να υπερ6εί την ταυτότητα αυτού που τον διαπερνά,
ούτε με μια όποια μετεμΨύχωση όπου το εγώ δεν μπορεί
να γνωρίσει
μιαν μετενσάρκωση και όχι να είναι
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ένα άλλο εγώ. Σε αυτή την ασυνέχεια πρέπει να επιμεί
νουμε.

Η παραμόνιμη παρουσία του εγά) μέσα στο πιο άστατο

ον, το λιγότερο εδραίο, το πιο χαριτωμένο, το περισσότε
ρο στραμμένο προς το μέλλον προκαλεί το ανεπανόρθωτο
και, ως εκ τούτου, το περιορίζει. Το ανεπανόρθωτο δεν
εξαρτάται από το γεγονός ότι διατηρούμε την ανάμνηση
της κάθε στιγμής αντίθετα η ανάμνηση 6ασίζεται στο'
ακατάλυτο του παρελθόντος, στην επιστροφή του εγώ
στον εαυτό του. Αλλά η ανάμνηση που εμφανίζεται κάθε
νέα στιγμή δεν προσδίδει τάχα στο παρελθόν ένα νέο νόη
μα; Υπ' αυτή την έννοια, αντί να πούμε ότι προσκολλάται
στο παρελθόν, δεν πρέπει να πούμε ότι ήδη το 6ελτιώνει;
Σε αυτή την επιστροφή της νέας στιγμής στην παλιά στιγ
έγκειται ο σωτήριος χαρακτήρας της διαδοχής. Αλλά
αυτή η επιστροφή oaQ{JVEL πάνω στο παρόν, που «φέρει
μέσα του όλο το παρελθόν» έστω κι αν εγκυμονεί όλο το
μέλλον. Τα γερατειά του περιορίζουν τις δυνατότητές του
και το διανοίγουν στο επικείμενο του θανάτου.
Ο ασυνεχής χρόνος της γονιμότητας καθιστά δυνατή
μια απόλυτη νεότητα και μιαν επανέναρξη, παρότι επι
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πει στο υποκείμενο που είχε κατορθωθεί μέσα σε μια πα

ρελθοίJσα στιγμή να είναι λες και η στιγμή δεν είχε παρέλ
θει, να είναι λες και το υποκείμενο δεν είχε κατορθωθεί.
Έχοντας μια δραστικότητα πω ισχυρή από τη λήθη, η
οποία δεν αφορά την πραγματικότητα του λησμονημένου
συμ6άντος, η συγχώρεση επιδρά πάνω στο παρελθόν, κα
τά κάποιο τρόπο επαναλαμβάνει το συμβάν καθαίροντάς
το. ' Αλλωστε η λήθη εκμηδενίζει τις σχέσεις με το παρελ
θόν, ενώ η συγχώρεση διατηρεί το συγχωρεμένο παρελ
θόν μέσα στο αποκαθαρμένο παρόν. Το συγχωρεμένο ον
δεν είναι το αθώο ον. Η διαφορά δεν επιτρέπι να τοποθε
τήσουμε την αθωότητα υπεράνω της συγχώρεσης, επιτρέ
πει να διακρίνουμε μέσα στη συγχώρεση μια περίσσεια
ευτυχίας, την αλλόκοτη ευτυχία της συμφιλίωσης, τη felix
culpa, που προσφέρεται από μια τρέχουσα εμπειρία η
οποία δεν μας ξαφνιάζει.
Το παράδοξο της συγχώρεσης του αμαρτήματος, παρα

Στο άμεσο νόημά της η συγχ(J:ιρεση συνδέεται με το ηθι

πέμπει στη συγχώρεση ως συγκροτούσα τον ίδιο το χρό
νο. Οι στιγμές δεν προσκολλώνται μεταξύ τους αδιαφό
ρετα -αλλά παρατίθενται από τον ' Αλλον άνθρωπο ως
Εμένα. Συνεπισς το μέλλον δεν προέρχεται από ένα μυρ
μήγκιασμα αδιαφόρετων δυνατοτήτων που θα συνέρρεαν
προς το παρόν μου για να τις αδράξω' το μέλλον έρχεται
προς εμένα μέσα από ένα απόλυτο μεσοδιάστημα του
οποίου μόνο ο απολύτως άλλος άνθρωπος - έστω κι αν
είναι το παιδί μου- είναι ικανός να χωρομετρήσει την άλ
λη όχθη και έχει να επιφέρει την ανασύνδεση με το παρελ
θόν' αλλά επίσης είναι ικανός να συγκρατήσει από αυτό
το παρελθόν την παλιά Επιθυμία, που το εμψύχωνε και
την οποία η ετερότητα κάθε προσώπου αυξάνει και 6α
θαίνει ακόμα περισσότερο. Αν ο χρόνος δεν προκαλεί την

κό φαινόμενο του αμαρτήματος το παράδοξο της συγ

διαδοχή των αδιάφορων μεταξύ τους στιγ.μών του μαθη

τρέπει στην επανέναρξη μια σχέση με το ξαναρχινισμένο

παρελθόν, μέσα σε μιαν ελεύθερη επιστροφή -ελεύθερη
με μια ελευθερία διαφορετική από εκείνη της μνήμης- στο
παρελθόν και, μέσα στην ελεύθερη ερμηνεία και την
ελεύθερη επιλογή, μέσα σε μια ύπαρξη εξολοκλήρου συγ
γνωστή. Αυτό το ξαναρχίνισμα της στιγμής, αυτός ο

θρίαμ60ς του χρόνου της γονιμότητας σε 6άρος του
τού και γηράσκοντος όντος, είναι μια συγχώρεση, το κα
θαυτό έργο του χρόνου.

χώρεσης εξαρτάται από την επανάδραση και από την
σκοπιά του κοινώς εννοούμενου χρόνου, εκπροσωπεί μια
μιιαστροφή της φυσικής τάξης των πραγμάτων, την ανα
στρεψιμότητα του χρόνου. Περιλαμ6άνει πολλές όψεις. Η
συγχώρεση αναφέρεται στην παρελθούσα στιγμή, επιτρέ

ματικού χρόνου, επίσης δεν επιτελεί τη συνεχή διάρκεια
του Μπερξόν. Η μπερξονική άποψη για το χρόνο εξηγεί
το γιατί πρέπει να περιμένουμε να «λυώσει η ζάχαρη»: ο
χρόνος δεν μεταφράζει την ακατανόητη διασπορά της
ενότητας του είναι, που ολόκληρη περιέχεται μέσα στην
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πρώτη αιτία, σε μια φαινομενική και φαντασματικτl
αιτι(ί>ν και αποτελεσμάτων. Ο χρόνος προσθέτει κάτι
στο είναι, κάτι απολίιτως νέο. Αλλά η
ανοίξεων που ανθίζουν
ζουν,
τις

δει απέναντι από αυτό το παοελθόν ένα υποκειμενο που
του. Ο χρόνος είναι το μη
του ορισΤΙΚΟύ, ετερότητα του τετελεσμένου που

:ναρχίζει -το «πάντα» αυτής της επανέναρξης.
Το έργο του χρόνου δαίνει πέραν της ανάσχεσης του ορι
στικού που καθιστά δυνατή η συνέχεια της διαρκείας.
Απαιτείται μια ρτιξη της συνέχειας και συνέχεια μέσα από
τη ρήξη. Το ουσιώδες του χρόνου, συνίσταται στο ότι εί
ναι ένα δράμα, μια πολλότητα πράξεων όπου η ακόλουθη
πράξη δίνει τη λύση στην προηγούμενη. Το είναι δεν πα
ράγεται δια μιας κινήσεως, ασυγχ(ί)ρητα παρούσης. Η
πραγματικότητα είναι αυτό που είναι, αλλά θα είναι και
γι' άλλη μια φορά, μια φορά ακόμα που θα επαναληφθεί
ελεύθερα και θα συγχωρεθεί. Το άπειρο ον παράγεται ως
χρόνος, δηλαδ1'ί σε πολλές περιόδους μέσα από τον νεκρό
χρόνο που χωρίζει τον πατέρα από το παιδί. Αυτό που
συνιστά την ουσία του χρόνου δεν είναι η περατότητα του
είναι, όπως πρεσ6είιει ο Χά'ίντεγγερ, αλλά η απειρία του.
Η θανατική καταδίκη δεν με πλησιάζει σαν τέρμα του όν
τος. αλλά σαν κάτι άγνωστο που ως τέτοιο αναστέλλει τη
Η συνκοότηση του ιιεσοδιαστήιιαΤΩς που ελευθε
καλεί τον θά
νεκρός χρό
νος- είναι η παραγωγή του απείρου. Η ανάσταση του

.

συνιστά το κύριο συμ6άν του χρόνου. Συνεπώς
υπάρχει συνέχεια στο είναι. Ο χρόνος είναι ασυνεχής.
Μια στιγμή δεν εκπηγάζει από την άλλη χωρίς διακοπή,
με μια έκσταση. Μέσα στη συνέχειά της, η στιγμή πεθαί
νει και ανασταίνεται. Ο θάνατος και η ανάσταση συγκρο
τούν το κρόνο. Αλλά μια παρόμοια τυπική δομή προϋπο
θέτει τη σχέση του Εγώ με τον'Αλλον άνθρωπο και, στη

ΚΑΙ

ΑΠΕΙΡΟ

369

6άση τους, τη γονιμότητα μέσα από την ασυνέχεια που
συνιστά το χρόνο.

Το ψυχολογικό γεγονός της feIix culpa -η περίσσεια
που προσκομίζει η συμφιλίωση, εξαιτίας της ρήξης που

ενσωματώνει, παραπέμπει λοιπόν σε ολόκληρο το μυσττl
ριο του χρόνου. Το γεγονός και η δικαίωση του χρόνου
έγκειται στην επανέναρξη την οποία καθιστά δυνατή μέ
σα στην ανέγερση μέσα απι) τη γονιμότητα t'ιλων των συ
στατικών που θυσιάζονται στον παρόν.
Άραγε γιατί το επέκεινα χωρίζεται από το εντεύθεν;

Γιατί -ο δρόμος προς το αγαθό- χρειάζεται το κακό, την
εξέλιξη, το δράμα, το χωρισμό; Η επανέναρξη μέσα στον
ασυνεχή χρόνο προσφέρει τη νεότητα και ως εκ τούτου
την απειροποίηση του χρόνου. Η άπειρη ύπαρξη του
χρόνου εξασφαλίζει την κατάσταση της κρίσης, που είναι
προϋπόθεση της αλήθειας, πίσω από την αποτυχία στην
οποία προσκρούει η καλωσύνη του σήμερα. Με τη γονι

μότητα κατέχω έναν άπειρο χρόνο που είναι αναγκαίος
για να ειπωθεί η αλήθεια' για να μεταστραφεί ο μερικι
σμός της απολογίας σε lY'Π()τ"λΗηιιιτική καλωσύνη που
συντηρεί το εγώ της απο

η ιστορία να αθετεί και να
που υποτίθεται πως ακόμα είναι

Αλλά ο άπειρος χρόνος θέτει

υπό συζήτηση την

αΛήθεια την οποία υπόσχεται. Το όνειρο μιας ευ1:υχούς
αιωνιότητας που επιοιώνει μέσα στον άνθρωπο πλά'ί στην
ευτυχία, δεν είναι μια απλή πλάνη του νου. Η αλήθεια
απαιτεί ένα άπειρο χρόνο και συνάμα ένα χρόνο τον
οποίο θα μπορέσει να σφραγίσει -έναν περατωμένο χρό
νο. Η περάτωση του χρ6νου δεν είναι ο θάνατος, αλλά ο
μεσιανικός χρόνος όπου το διηνεκές μεταπίπτει σε αιώ

νιο. Ο μεσιανικός θρίαμβος είναι καθαρός θρίαμΟος. Εί
ναι θωρακισμένος ενάντια στην εκδίκηση του κακοί, του
οποίου την επιστροφή δεν απαγορεύει ο άπειρος χρόνος.
'Αραγε αυτή η αιωνι6τητα είναι μια νέα δομή του χρόνου
ή μια ακραιφνής επαγρύπνηση της μεσιανικής συνείδη
σης; -Το πρόολημα εξέρχεται από το πλαίσιο αυτού του
Οι6λίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.

Από το όμοιο στο Ίδιο

Ολόκληρη αυτή η πραγματεία δεν αναζήτησε να περι
γράψει την ψυχολογία της κοινωνικής σχέσης, κάτω από

την οποία θα εξακολουθούσε το αιώνιο παιχνίδι των θε
μελιωδών κατηγοριών, που θα καθρεφτιζόταν οριστικά
μέσα στην τυπική λογική. Μέσα σε αυτό το οιολίο η κοι
νωνική σχέση, η ιδέα του απείρου, η παρουσία ενός πε
ριεχομένου μέσα σ' ένα περιέχον του οποίου ξεπερνά τη
δυνατότητα -περιγράφτηκε ως λογικό υφάδι του είναι. Η
εξειδίκευση μιας έννοιας τη στιγμή που καταλήνει σε ατο
ιικότητα δεν παράγεται με την
ειδοποιούς διαφοράς, προέρχεται από την
που επιτυγχάνονται έτσι στο εσωτερικό του τε

λευταίου είδους δε θα μπορούσαν να διακριθούν. Ενάν
τια σε αυτή την ατομικότητα του τόδε τι· η εγελιανή δια
λεκτική aποδείχνει την ισχίι της ανάγοντάς την στην έν
νοια, επειδή το να δείξεις με το δάχτυλο ένα εδώ και ένα
τώρα προϋποθέτει τις συσχετίσεις με την κατάσταση όπου
εντοπίζεται έξωθεν η κίνηση του δείκτη.
Η ταυτότητα του τόδε τι δε συνίσταται στο να είναι
όμοιο με τον εαυτό του και να επιτρέπει να το εντοπίζουν
έξωθεΥ με το δείκτη που το υποδεικνύει, αλλά να είναι
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το ίδιο -να είναι ο εαυτός του, να ταυτι\,εται
με τον εαυτό του. Υπάρχει ένα
πέρασμα από το

στο Ίδιο' λογικός είναι ο
""""λ,,,,I,,τητα εμφανίζεται

με τον οποίο η
από τη λογική

έχει εκτεθεί στο Όλέμμα και οργανωθεί σε
με τη μεταστροφή αυτής της σφαίρας σε εσωτερι
με μια μεταστροφή θα λέγαμε της καμ

σε κοιλωμα. Ολόκληρη η ανάλυση της εσωτερικό
τητας που κάναμε σε αυτή την πραγματεία περιγράφει τις

συνθήκες αυτής της μεταστροφής. Σχέσεις όπως η ιδέα
του απείρου που η τυπική λογική του βλέμματος δεν μπο

ρεί να τις αφήσει να διαφανούν χωρίς παραλογισμό και
τις οποίες μας παρακινεί να ερμηνεύσουμε με θεολογι
κούς ή ψυχολογικούς όρους (ως θαύμα ή ως ψευδαίσθη
ση), ανακτούν μια θέση μέσα στη λογική της εσωτερικό
τητας -μέσα σε ένα είδος μ κρο-λογικής- όπου συνεχίζε

ται η λογική πέραν του τάδε τι*. Οι κοινωνικές σχέσε',ς
δε μας προσφέρουν μόνο μιαν ανώτερη εμπειρική ύλη,
για να την πραγματευτοίψε με τους όρους της λογικής του

γένους και του είδους. Είναι η πρωταρχική εκδίπλωση
της Σχέσης που δεν προσφέρεται πλέον στο βλέμμα το

οποίο θα αγκάλιαζε τους όρους της, αλλά επιτελείται από
Εμένα στον 'Αλλον άνθρωπο μέσα στο πρόσωπον-προς
πρόσωπον.

2.

Το είναι είναι εξωτερικάτητα

Το είναι είναι εξωτερικότητα. Αυτή η διατύπωση δεν
καταγγέλλει μόνο τις ψευδαισθήσεις του υποκειμενικού
ούτε ισχυρίζεται ότι μόνο Οι αντικειμενικές μορφές,
που αντιτάσσονται στις άμμους όπου βουλιάζει και χάνε

ται η αυθαίρετη σκέψη, αξίζουν το όνομα του είναι. Μια
τέτοια άποψη θα κατέλυε εντέλει την εξωτερικότητα, για
τί η υποκειμενικότητα θα απορροφιόταν στην εξωτερι
κότητα, αποδεικνυόμενη ως μια στΙΥμή του
*ελληνικά στο κείμενο
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παιχνιδιού. Έτσι η εξωτερικόnιτα δε θα σήμαινε τίποτα
πια, γιατί θα περιλάμβανε την εσωτερικότητα που δι
καίωνε αυτή την ονομασία.
Αλλά η εζωτερικότητα δεν διατηρείται ούτε στην περί
πτωση που καταφάσκουμε σε ένα υποκείμενο που δεν

διαλύεται μέσα στην αντικειμενικότητα και στο οποίο θα
αντιτάσσοταν η εξωτερικότητα. Αυτή τη φορά η εξωτερι
κότητα θα προσελάμβανε ένα νόημα σχετικό, όπως το με
γάλο σε σχέση με το μικρό. Εντούτοις μέσα στο απόλυτο,
το υποκείμενο και το αντικείμενο θα αποτελούσαν ακόμα
μέρη του ίδιου συστήματος, τελούμενου ,.αι αποκαλυ
πτόμενου πανοραμικά. Η εξωτερικότητα -ή, αν προτι
μάτε, η ετερότητα- θα μεταστρεφόταν σε Ίδιο και πέραν
της σχέσης ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, θα
υπήρχε θέση για την πρόσληψη αυτής της σχέσης από μια
πλάγια σκοπιά που θα αγκάλιαζε και θα αντιλαμβανόταν
(ή θα ξετρύπωνε) το παιχνίδι του ή θα προσέφερε μια
έσχατη σκηνή όπου θα ετελείτο αυτή η σχέση, όπου αλη
θώς θα επενεργούσε το είναι της.
Το είναι είναι εξωτερικότητα: η άσκηση του είναι του
συνίσταται στην εξωτερικότητα, και καμιά σκέψη δεν θα
μπορούσε να υπακούσει καλύτερα στο είναι από τα να
αφεθεί στην κυριαρχία αυτής της εξωτερικότητας. Η
τερικότητα είναι αληθινή όχι από πλάγια σκοπιά που την
αντιμετωπίζει στην αντίθεσή της με την εσωτερικότητα,
είναι αληθινή σε ένα πρόσωπον-πρός-πρόσωπον που δεν

είναι πλέον εξολοκλήρου θέαση, αλλά 6αίνει πέραν της
θεάσεως το πρόσωπον προς πρόσωπον εγκαθιδρύεται
αφετηρία ένα σημείο που χωρίζεται τόσο ριζικά από

εξωτερικότητα ώστε εξαρτάται από τον εαυτό του,
ένα ενώ- έτσι κάθε άλλη σχέση που δεν θα ξεκινούσε από
και κατά συνέπεια αυθαίρετο, σημείο
οποίου όμως η αυθαιρεσία και ο χωρισμός παράγον
ται θετικά ως εγώ), θα στερούνταν το -κατ' ανάγκη υπο
πεδίο της αλήθειας. Η αληθινή ουσία του αν

παρουσιάζεται στο πρόσωπό του όπου είναι
απείοω, άλλη από μια οία που μοιάζει με τη δική μου,
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που αντιτίθεται και εχθρεύεται τη δική μου, και παλεύει
μαζί της μέσα σε έναν ιστορικό κόσμο όπου μετέχουμε στο

ίδιο σύστημα. Διακόπτει και παραλύει τη οία μου με 'την
κλήση της που δεν ασκεί οία και έρχεται άνωθεν. Η αλή
θεια του είναι δεν είναι η εικόνα του είναι, η ιδέα της
φύσης του, αλλά το είναι τοποθετημένο σε ένα υποκειμε
νικό πεδίο που παραμορφώνει τη θέαση, αλλά επιτρέπει
για την ακρίοεια στην εξωτερικότητα να ειπωθεί, όντας
ολόκληι.;η εντολή και αυθεντία: όντας ολόκληρη ανωτε
ρότητα. Αυτή η καμπύλη του διϋποκειμενικού χώρου
κάμπτει την απόσταση σε ανύψωση, δεν υποσκάπτει το
είναι, αλλά μόνο καθιστά δυνατή την αλήθεια του.
Δεν μπορούμε να «προεξοφλήσουμε» αυτή την αντα
νιί,κλαση που «επιτελείται» από το υποκειμενικό πεδίο,
για να την «διορθώσουμε». Συγκροτεί τον τρόπο με τον
οποίο επιτελείται η εξωτερικότητα του είναι μέσα στην
αλήθεια του. Το ανέφικτο του «ολικού στοχασμού,> δεν
οφείλεται σε ελάττωμα της υποκειμενικότητας. Η αυτο
αποκαλούμενη «αντικειμενική» φύση των όντων που θα
εμφανιζόταν έξω από αυτή την «καμπή του χώρου» -το
φαινόμενο- θα υπεδείκνυε, αντίθετα, την απώλεια της
μεταφυσικής αλήθειας της ανώτερης αλήθειας -με την
καθαυτό σημασία του όρου. Πρέπει να διακρίνουμε αυτή
την «καμπή» του διίiπoκειμενικoύ χώρου όπου επιτελεί
ται η εξωτερικότητα ως ανωτερότητα (δε λέμε «που εμφα
νίζεται), από την αυθαιρεσία της <<οπτικής γωνίας» που
ολέπουμε τα αντικείμενα τα οποία εμφανίζονται. Αλλά η
τελευταία πηγή, σφαλμάτων και γνωμών, απόρροια της
οίας που αντιτάσσεται στην εξωτερικότητα, κατασάλλει
το τίμημα της πρώτης.
Η «καμπή του χώρου» εκφράζει τη σχέση ανάμεσα σε

ανθρώπινα όντα. Το γεγονός ότι ο Άλλος άνθρωπος το
ποθετείται ψηλότερα από Εμένα -θα σήμαινε ένα ξεκά

θαρο σφάλμα, αν η δεξίωση που του επιφυλλάσσω περιο
ριζόταν στην «αντίληψη» μιας φύσης. Έτσι η κοινωνιο
λογία, η ψυχολογία, η φυσιολογία κωφεύουν απέναντι
στην εξωτερικότητα. Ο άνθρωπος ως άλλος έρχεται έξω
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θεν, χωρισμένο -ή άγιο- πρόσωπο. Η εξωτερικότητά του
δηλαδή η κλήση του σε μένα, είναι η αλήθεια του. Η
απάντησή μου δεν προστίθεται σε έναν «πυρήνα» της αν

-

τικειμενικότητάς του σαν σ\)μσεσηκός, αλλά παράγει μό
νο την αλήθεια το\) (πο\) η «οπτική γωνία» από την οποία

με σλέπει δε θα μπορούσε να καταργήσει). Αυτή η περίσ
σεια της αλήθειας αΠ~Ύαντι στο είναι και στην ιδέα του
που υποοάλλουμε με τη μεταφορά της «καμπής του διϋ
ποκειμενικού χώρου» σημαίνει τη θεία πρόθεση κάθε
αλήθειας. Αυτή η «καμπύλη του χώρου» ίσως είναι η πα
ρουσία του θεού.

Το πρόσωπον-προς-πρόσωπον -έσχατη σχέση και απα
ραμείωτη που καμιά έννοια δεν θα μπορούσε να την αγ
καλιάσει χωρίς ο στοχαστής που στοχάζεται α.:uτή την έν
νοια να σρεθεί παρευθύς αντιμέτωπος με έναν νέο συνο
μιλητή- καθιστά δυνατό τον πλουραλισμό της κοινωνίας.

3.

Το περατό και το άπειρο

Η εξωτερικότητα, ως ουσία του είναι, δηλώνει την αν
τίσταση της κοινωνικής πολλότητας απέναντι στη λογική
που ολοποιεί το πολλαπλό. Γι' αυτή τη λογική, η πολλό
τητα είναι μια έκπτωση του Ενός Τι του απείρου, μια
μείωση μέσα στο είναι, που καθένα από τα πολλαπλά όν
τα θα έπρεπε να υπεροεί για να επιστρέψει από τα πολλά
στο Έν, από το περατό στο άπειρο. Η μεταφυσική, η

σχέση με την εξωτερικότητα, δηλαδή με την ανωτερότητα
-υποδεικνύει, αντίθετα, ότι η σχέση ανάμεσα στο περατό
και το άπειρο, δε συνίσταται για το περατό στο να απορ
ροφηθεί από εκείνο που στέκει απέναντί του, αλλά στο
να παραμείνει μέσα στο είναι του, να μείνει εκεί, να δρά
σει εδώ κάτω. Η αυστηρή ευτυχία της καλωσύνης θα αν

τέστρεφε το νόημά της και θα διαστρεφόταν αν μας συνέ
χεε με τον θεό. Το γεγονός ότι κατανοώ το είναι ως εξω
τερικότητα -ότι αποκόοομαι από το πανοραμικό υπάρ
χειν του όντος και από την ολότητα όπου παράγεται- επι
τρέπει να κατανοήσουμε το νόημα του περατού, χωρίς ο

~
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περιορισμός του μέσα στο άπειρο να απαιτεί μιαν ακατα
νόητη έκπτωση του απείρου' χωρίς η περατ6τητα να συ
νίσταται σε μια νοσταλγία του απείρου, σε ένα πάθος της
επιστροφής. Θ~;τω το είναι ως εξωτερικότητα, σημαίνει

αντιλαμαάνομαι το άπειρο ως Επιθυμί.α του απείρου, και
ως εκ τούτου κατανοώ ότι η παραγωγή του απείρου επι
καλείται το χωρισμό, την παραγωγή της απόλυτηι:: αυθαι
ρεσίας του εγώ ή της καταγωγής.
Τα γνωρίσματα του περιορισμού και της περατότητας
που προσλαμ6άνει ο χωρισμός, δεν καθιεΡUJνουν ένα
απλό «πλην», κατανοητό με δάση το «απείρως συν» και
την ακλόνητη πληρότητα του απείρου' εξασφαλίζουν το

ξεχείλισμα του απείρου ή, για να μιλήσουμε συγκεκριμέ
να, όλη την περίσσεια απέναντι στο είναι -όλο το Αγαθό
που παράγεται μέσα στην κοινωνική σχέση. Με αφετηρία
αυτό το Αγαθό, πρέπει να κατανοηθεί το αρνητικό του
περατού. Η κοινωνική σχέση γεννάει αυτή την περίσσεια
του Αγαθού απέναντι στο είναι, της πολλότητας απέναντι
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προνόμιο της ολότητας, που ισοδυναμεί
σης προσκρούει στη δυσκολία να
άπειρο ον πλευρίζει ή ανέχεται κάτι τις
από αυτο η
ότι ένα ελεύθερο ον δυθίζει τις ρίζες του μέσα στο άπειρο
ενός Θεού. Αλλά η υπέρ6αση αρνείται για την ακρίβεια
την ολότητα, δι:.Ύ εκτίθεται σε μια θέαση που θα την πε

ριάδραχνε
Κάθε «κατανόησψ> της υπέραασης
αφήνει το υπεραατικό έξω από αυτή και τελείται ενώπιόν
του. Η έ.ννοια του υπεραατικού μας τοποθετεί πέραν των
κατηγοριών του είναι, αν οι έννοιες της ολότητας και του
είναι αλληλοκαλύπτονται. Έτσι, με τον τρόπο μας, συ

ναντούμε την πλατωνική ιδέα του επέκεινα της Ουσίας
Αγαθού. Το υπερ6ατικό είναι αυτό που δεν μπορεί να πε
ριληφθεί. Έχουμε εδά) , για την έννοια της υπέρβασης,
μιαν ουσιώδη διευκρίνηση που δεν χρησιμοποιεί
θεολογική έννοια. Εκείνο που φέρνει σε
Ac,,1 ""ία που πραγματεύεται τη
όρους -ο Θεός που εξέρχεται από
του για να δημιουργήσει- επι6άλλεται ως

στο Έν. Δε συνίσταται, όπως στον μύθο του ΣυμποσίΟ1

το 'Αλλο για να μην το συναντήσει. Ένα Αγαθό επέκεινα

αναχωρεί από
καλύτερα την
ανάμεσα στην
άλλος άνθρω
πος, με τη σημασία του, που είναι πρότερη από την πρω
τοβουλία μου, μοιάζει με τον Θεό. Αυτή η σημασία προη
γείται από την πρωτο60υλία μου για σημασιοδότηση (Sin

της Ουσίας και πέραν της ευδαιμονίας του Ενός -αυτό

ugebung).

ακριβώς αγγέλλει μια αυστηρή έννοια της δημιουργίας

Στη θέση της ιδέας για την ολότητα όπου
φιλοσοφία συνενώνει -ή συλλαμβάνει
λαπλό, πρόκειται να 6άλουμε την ιδέα ενός χωρισμού που
ανθίσταται στη σύνθεση. Βε6αιώνοντας την προέλευση

στην αποκατάσταση του τέλειου όντος για το οποίο μι

λάει ο Αριστοφάνης: δεν ξανααυθ1ζεται στο όλο παραι
στο άχρονο, ούτε κατακτώντας το όλο μέσω της
Η περιπέτεια που ξεκινάει ο χωρισμός είναι
νέα σε σχέση με την ευδαιμονία του Ενός και
την περιλάλητη ελευθερία του που αρνείται ή απορροφά

που δε θα ήταν ούτε άρνηση, ούτε περιορισμός, ούτε
απορροή από το Εν. Η εξωτερικότητα δεν είναι άρνηση,
αλλά ,θαύμα.

4,

Η

Με τρόπο άσοφο, η θεολογία αντιμετωπίζει την ιδέα
της σχέσης μεταξύ θεού και δημιουργήματος χρησιμο
ποιώντας οντολογικούς όρους, Προϋποθέτει το λογικό

μια πρώτη αλήθεια σε μια φιλοσοφία που
την υπέρβαση: τίποτα δεν αντιδιαστέλλει
ολότητα από το χωρισμό όσο η απόκλιση
αιωνιότητα και το χρόνο. Αλλά εφεξής, ο

μιας δημιουργίας εκ του μηδενός, αμφισβητούμε την κοι
νότητα που είναι πρότερη από τα πάντα μέσα στην αιω

νιότητα, απ' όπου η φιλοσοφική σκέψη, οδηγημένη από
την οντολογία, εμφανίζει τα όντα σάμπως να βγαίνουν
από μια κοινή μήτρα. Ο απόλυτος ετεροχρονισμός του
χωρισμού τον οποίο προαπαιτεί η υπέρβαση, δε θα έορι
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σκε καλύτερη ονομασία από τη δημιουργία, όπου επιοε

Όαιώνεται η συγγένεια των όντων και συνάμα η ριζική
τους ετερογένεια, η αμσιΌαία τους εξωτερικότητα με αφε
τηρία το μηδέν. Μπορούμε να μιλήσουμε για δημιούργη
μα για να χαρακτηρίσουμε τα όντα που είναι τοποθετη
μένα μέσα στην υπέρβαση που δεν ξανακλείνεται σε ολό
τητα. Μέσα στο πρόσωπον-προς-πρόσωπον, το εγώ δεν
έχει την προνομιούχα θέση του υποκειμένου, ούτε τη
του πράγματος που καθορίζεται από τη συμμετοχή του

στο σύστημα' είναι απολογία, ομιλία pro domo, αλλά ομι
λία δικαίωσης στα μάτια του 'Αλλου ανθρώπου' αυτός
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έναν τρόπο παραγωγής της και μιαν οντολογία που δεν

ισοδυναμεί με την πανοραμική ύπαρξη και την εκκαλυψή
της. Αυτές, για τον κοινό νου, αλλά επίσης για τη φιλο
σοφία, από τον Πλάτωνα ώς τον Χά'ίντεγγερ, ισοδυνα
μούν με την παραγωγή του όντος, επειδή η αλήθεια ή η
εκκάλυψη είναι ταυτόχρονα έργο ή ουσιώδης αρετή του
είναι -το

Sein του Seiendes και κάθε ανθρώπινης συμπε

ριφοράς που εντέλει θα καθοδηγήσει. Η χαϊντεγγεριανή
θέση σύμφωνα με την οποία κάθε ανθρώπινη στάση συνί
σταται στη «διασάφηση» (η ίδια η νεοτερική τεχνική δεν

θα ήταν παρά ένας τρόπος εξέλκυσης των πραγμάτων ή

είναι το πρώτο νοητό, γιατί είναι ικανός να δικαιώσει την
ελευθερία μου αντί να προσμένει από αυτή μια Sinngeb
ung ή ένα νόημα. Μέσα στη συγκυρία της δημιουργίας,
το εγ<l) είναι δι' εαυτόν χωρίς να είναι causa sui. Η 60ύ
ληση του εγώ αποδείχνεται άπειρη (δηλαδή ελεύθερη) και
περιορισμένη, ως υποταγμένη. Δεν εξαρτά τα όριά της

παραγωγής τους με την έννοια του «φέρνω σε φως-,), έγ
κειται στο πρωτείο της πανοραμικότητας. Η διάσπαση
της ολότητας, η καταγγελία της πανοραμικής υφής του
είναι -αφορά το υπάρχειν του όντος και όχι την κατάταξη
ή τη διάταξη όντων που απειθούν στο σύστημα. Σύστοι
χα, η ανάλυση που τείνει να
την αναφορικότητα

από τη γειτνίαση με τον άλλο που, όντας υπεροατικό, δεν
την ορίζει. Τα εγώ δεν αποτελούν ολότητα. Δεν υπάρχει
προνομιούχο πεδίο όπου αυτά τα εγώ θα μπορούσαν να

το είναι του όντος. Διατηρούμε αυτή την αρετή, παρ<! τις

συλληφθούν 'στην ουσία τους. Πρόκειται για μιαν αναρ
χία που είναι ουσιώδης στην πoλλόtητα. Υπάρχει με τρό

πο που, ελλείψει κοινού πεδίου στην ολότητα, το οποίο
γυρεί,ουμε πεισματικά για να του προσδώσουμε την πολ

λότητα, δε μας επιτρέπει να μάθουμε ποτέ ποια 60ύληση,

μέσα στο ελεύθερο παιχνίδι των 60υλήσεων, τρα6άει το
νήμα' δε θα μάθουμε ποιος παίζει και με ποιον. Αλλά
όταν παρουσιάζεται το πρόσωπο και απαιτεί δικαιοσύνη,
μια αρχή.διαπερνά όλον αυτόν τον ίλιγγο και τον τρόμο.

5.

Εξωτερικότητα και γλώσσα

Αναχωρήσαμε από την αντίσταση που προβάλλουν τα
όντα στην ολοποίηση -από μια πολλότητα χωρίς όλο, από
την αδυνατότητα της συμφιλίωσης μέσα στο Ίδιο.
Αυτή η ανέφικτη συμφιλίωση ανάμεσα στα όντα -αυτή
η ριζική ετερογένεια- υποδεικνύει στην πραγματικότητα

ως θέαση του ορατού, της ιδέας, εκφράζει αυτή την κυ
ριαρχία του πανοραμικού ως έσχατη αρετή του είναι, ως

απαλύνσεις που επιβάλλουμε στην έννοια της θειί)ρησης,
μέσα στην νεοτερική ανάλυση της θυμικότητας, της πρα
κτικής και της ΙJπαρξης. Μια από τις κύριες θέσεις που
υποστηρίχτηκαν σε αυτή την πραγματεία εί.ναι η αφαίρε
ση από την αναφορικότητα της δομής ν6ηση-ν6ημα ως

πρωταρχικής δομής (πράγμα που i'lfV ισοi'lυναμεί με το
ερμηνεύουμε την αναφορικ6τητα ως λογική σχέση ή ως
αιτιότητα) .

Πράγματι η εξωτερικ6τητα του είναι δε σημαίνει 6τι η
πολλότητα παραμένει χωρίς σχέση. Μ6νο που η σχέση
που συνδέει αυτή την πολλ6τητα δεν γεφυρl~νει το χ<'ωμα
του χωρισμού, το επιΟεσαιώνει. Μέσα σε αυτή τη σχέση
αναγνωρίσαμε τη γλώσσα που παράγεται μόνο στο πρό
σωπον-προς-πρόσωπον' και στη γλιίισσα αναγνωρίσαμε
τη διδασκαλία. Η διδασκαλία είναι για ΤΤ]ν αλήθεια ένας
τρόπος να παραχθεί έτσι ώστε να μην είναι έργο μου, να
μην μπορώ να την αντλήσω από την εσωτερικότητά μου.
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Καταφάσκοντας σε μια παρόμοια παραγωγή της αλή
θειας, τροποποιούμε το πρωταρχικό νόημα της αλήθειας
και τη δομή νόηση-νόημα, ως σημασία της αναφορικότη
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αντικείμενο, οιαωεοει

ματοποίηση,
θεν.

Το θεματοποιημένο αντικείμενο παραμένει καθ' εαυτό,
του πρέπει να γνωσθεί από μένα,

αλλά λόγω της
να την

δεχτώ
λειτουργεί με έναν
για την ομιλία. Πράγματι, η

κατ' ουσία είναι μια συμφωνία της εξωτερικότητας
με την εσωτερικότητα: η εξωτερικότητα απορροφάται

από την ψυχή που θεάται και, ως εντελής ιδέα, αποκαλύ
πτεται

a priori,

παρεπόμενη μιας

Sinngebung.

Η εξωτερι

κότητα της ομιλίας δεν μεταστρέφεται σε εσωτερικότητα.
Ο συνομιλητής δεν μπορεί -με κανένα τρόπο

να ορει

θέση μέσα σε μια οικειότητα. Είναι διά παντός έξω. Η
σχέση ανάμεσα σε χωρισμένα όντα δε τα ολοποιεί, είναι

~Σχέσ~~_5'..~_~η~ που κανείς δεν μπορεί να την περι

λά6ει ούτε να τη θεματοποιήσει. Ή ακρι6έστερα, εκείνος

που θα τη στοχαζόταν, που θα την ολοποιοί'σε, θα διέ
πραττε με αυτό τον «αναλογισμό» μια νέα ρωγμΎ] στο εί
ναι, γιατί θα μετέδιδε ακόμα αυτό το όλο σε κάποιον. Η
σχέση ανάμεσα στα <<οτελέχη» του χωρισμένου είναι συνι
, ,
,
Ι,
,
στα ενα προσωπον-προς-προσωπον, ως απαραμειωτη και

έσχατη σχ~;ση, Πίσω από κείνον που μόλις τον έχει συλ
λάοει η σκέψη εμφανίζεται
συνομιλητής, όπως τι 01'
6αιότητα του cogito πίσω από
άργηση της
τας. Η περιγραφή του πρόσωπον-προς-πρόσωπον που
αποπειραθήκαμε λέγεται στον
στον ανανν,;,<ττη
---

_!Ι- -όται πίσω από την ομιλία και τη

ωΙΑοσοωια δεν είναι ποτέ
'κάλιασε της έχει

κατά μία έννοια ουσιωδώς λειτουργική, επικαλεί
ται τον Άλλον άνθρωπο στον οποίο, δάσκαλο ή μαθηηΊ,
λέγεται το «όλον». Ως εκ τούτου, το πρόσωπον-προς
πρόσωπον της ομιλίας δεν συνδέει ένα υποκείμενο με ένα

και η περίσσεια του καθ' εαυτό απέναντι στη γνώση μου,
απορροφάται προοδευτικά από τη γνώση. Η διαφορά
ανάμεσα στη γνώση που αναφέρεται στο αντικείμενο και
στη γνώση που αναφέρεται στην καθαυτότητα ή την ευ
qτάθεια του αντικειμένου, μειώνεται στο μάκρος μιας
εξέλιξης της σκέψης που, σύμφωνα με τον Χέγκελ, θα

ήταν ή ίδια η ιστoΡία~αγ~ικειμενικότητα απορροφάται

,
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μεσα στο απο υτο σy~ναι και, ως εκ τουτου, το ειναι

του στοχαστή, η ανθρωπινότητα του ανθρώπου, προσαρ
μόζεται στο διηνεκές του ευσταθΟ\Jς καθ' εαυτό, μέσα
στους κόλπους μιας ολότητας όπου η ανθρωπινότητα του
ανθρ(uποu και συνάμα η αντικειμενικότητα του αντικει
μένου διατηρούνται και αλληλοαπορροφώνται. 'Αραγε η
υπέροαση της εξωτερικότητας δε θα ήταν τεκμήριο μιας
ανολοκλήρωτης σκέψης και δε θα ξεπερνιόταν μέσα στην
ολότητα; Η εξωτερικότητα θα έπρεπε να μεταστραφεί σε
εσωτερικότητα; Είναι τάχα καΚΤj;
Προσπελάσαμε την εξωτερικότητα του είναι, όχι σαν
μια μορφή που το εΙναι θα δεχόταν ενδεχομένως ή προ
lΊιασπορά ή μέσα στην έκπτωση, αλλά
του -ανεξάντλητη, άπειρη εξωτε

διανοίγεται στον
από τη θεματοποίηση.
Ωστόσο δεν ενδίδει στη θεματοποίηση επειδή, θετικά,
μέσα σε ένα ον που εκφράζεται. Αντίθετα
προς την πλαστική εκδήλωση ή την εκκάλυψη που εκδη
λώνει κάποιο πράγμα ως αυτό που είναι και όπου το εκ
καλυμμένο παραιτείται από την πρωταρχικότητά του,
από την ανεκδήλωτη ύπαρξή του -μέσα στην έκφραση, η
εκδήλωση και το εκδηλωμένο συμπίπτουν, το εκδηλωμένο
παρίσταται στην εκδηλωσή του και, κατά συνέπεια παρα
μένει εξωτερικό προς κάθε εικόνα που θα είχαμε γι' αυτό,

παρουσι(ιζεται όπως θα λέγαμε για κάποιον ότι παρου

σιάζεται λΙΎοντας Τθ ίινομά του που θα επιτρέψει να τον
καλέσουμε, παρότι παραμένει πάντα πηγή της παρουσίας
του. Παρουσία που συνίσταται στο «εγώ είμαι εγώ» και
τίποτε (lλλο με το οποίο θα προσπαθούσαν να με εξο
μοι(ίισουν. Αυτή την παρουσία του εξωτερικού είναι που
δε 6ρίσΚΗ αναφορά μέσα στον κόσμο μας την αποκαλέ
σαμε -πρΔσωπο. Και τη σχέση με το πρόσωπο που πα
ρουσι(ίζεται μέσα στη λαλιά, ως επιθυμία, την περιγρά
ψψ[ -ως καλωσύνη και δικαιοσύνη.

Η λαλιΛ αρνείται τη θέαση, επειδΊ'ι ο ομιλών δεν απ ε
λι-υlΙιιιlί)νι:ι απ<'> μέσα του εικόνες, αλλά είναι μόνο αυτο
προσ(;ιπως παρ<ιιν στη λαλιά του, απολύτως έξω από κάθε
Η,κ(ινα που θα εξέφραζε. Μέσα στη γλώσσα η εξωτερικό
τηΤΗ <ιοκι;ίτιιι, εκδιπλώνεται, επ-ενεργείται. Όποιος μι
λ('ί.n, Π(lρίσταται στην εκδήλωσή του, που είναι ασίιμφω

νη μι- την έννοια που ο ακροατής θα ήθελε να συγκροτή
ΟΕι ως κατακτημένο αποτέλεσμα, και έξω από τη σχέση
της ομιλίας, λες και αυτή η παρουσία δια τη λαλιάς ανα
γ(ηαν στην

Sinngebung εκείνου που ακούει. Η γλ!f}σσα ξε
Sinngebung με τη σημασία. Αυτή

περν(ί. αδιαλείπτως τη

η παρουσία που ξεπερνά σε μέγεθος το μέτρο του εγώ,
δεν αναρροφάται μέσα στη θέασή μου. Το ξεπέρασμα της
εξωτερικ6τητας που είναι ασίψφωνη με τη θέαση που την
καταμετρά ακόμα, συνιστ(ι για την ακρί6εια τη διάσταση
του ύψους ή τη θει6τητα της εξωτερικότητας. Η θειότητα

τηρεί τις αποστάσεις. Η oμ~λία είναι διάλογος με το Θε6
και όχι με τους ίσους, σύμφωνα με τη διάκριση του Πλά
τωνα μέσα στο Φαίδρο. Η μεταφυσική είναι η ουσία αυ
τής της συνομιλίας με το Θεό, οδηγεί πάνω από το είναι.
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Έκφραση και εικόνα

Η παρουσί.α του' Αλλου ανθρώπου ή η έκφραση, όντας
πηγή κάθε σημασίας, δεν εκλαμ6άνεται ως μία νοητή ου
σία, αλλά εννοείται ως γλώσσα και συνεπώς επενεργείται
εξωτερικά. Η έκφραση ή το πρόσωπο ξεπερνά τις πάντα

ΚΑΙ
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εμμενείς στη σκέψη μου, σαν να προέρχονταν από

εικ6νες. Αυτό το ξεπέρασμα δεν μπορεί να συγκριθεί με
την εικόνα ενός ξεχειλίσματος, παράγεται κατά το μέτρο
-ή κατά το άμετρο- της Επιθυμίας και της καλωσύνης

όπως η ηθική ασυμμετρία ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο.
Η απόσταση αυτής της εξωτερικότητας εκτείνεται παρευ
θύς προς τα πάνω. Το μάτι την αντιλαμβάνεται μ6νο χάρη
στη θέση του, η οποία ως διάταξη από πάνω προς τα Κ(I

τω,

συνιστά το στοιχειώδες γεγονός της ηθικ6τητας.

Επειδή είναι παρουσία της εξωτερικότητας, το πρόσωπο
δεν αποβαίνει ποτέ εικόνα ή εποπτεία. Κάθε εποπτεία
εξαρτάται από μια σημασία που δεν μπορεί να αναχθεί
στην εποπτεία. Η προέλευσή της είναι πιο απ6μακρη απιΊ
την εποπτεία και μόνο αυτή μπορεί να ~:λθει απ6 μακρυιί..

Η σημασία, μη αναγώγιμη στις εποπτείες, καταμετριί.ται
από την Επιθυμία, την ηθικ(ηητα και την καλοσί!νη

άπειρη απαίτηση απέναντι στο εγ(;) ή ΕπιΒυμία του' Αλ
λου ανθρώπου ή σχέση με το
Η παρουσία του προσώπου ή η έκφραση, δεν κατατιισ
σεται ανάμεσα στις άλλες λελογισμένες εκδηλισσεις. Όλα
τα έργα του ανθρώπου έχουν ένα νόημα, αλλά ο (lνθρω
πος απουσιάζει από αυτά αμέσως μόλις τα κατασκευ(χσει,

τον μαντεύουμε χάρη σε αυτά, δίνεται και αυτός μέσα
στην άρθρωση του «ως». Υπάρχει 6αθί, χάσμα ανάμεσα
στην εργασία που καταλήγει σε έργα τα οποία έχουν νόη
μα για τους άλλους ανθρώπους και τα οποία οι άλλοι
μπορούν να τα αποκτήσουν -6ντας ήδη εμπορε'ίιματα που
αντανακλώνται στο χρήμα-, και στη γλώσσα όπου παρί
σταται στην αναντικατάστατη και επαγρυπνοίΙσα εκδή
λωσή μου, Αλλά αυτό το χάσμα χάσκει λόγω της ενέρ
γειας που ασκεί η επαγρυπνούσα παρουσία η οποία δεν
εγκαταλείπει την έκφραση. Δεν είναι για την έκφραση
ό,τι είναι η οοί!ληση για το έργο της από το οποίο αποχω
ρεί αφήνοντάς το στην τίιχη του και καταντά να έχει θε
λήσει «ένα σωρό πράγματα» που δεν είχε θελΎ]σει. Γιατί
ο παραλογισμός αυτών των έργων δεν οφείλεται σε ένα
της σκέψης που τα έπλασε' οφείλεται στην
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ανωνυμία στην οποία πέφτει παρευθύς αυτή η
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πρ6σωπο δεν επιτάσσει. Την Επιθυμία που μαγεύεται
μέσα στο Ουδέτερο που αποκαλύφθηκε στους προσωκρα

την ουσιώδη ανωνυμία. Έχεις δίκιο ο Ζανκέλε{'iιτ όταν

λέει ότι η εργασία δεν είναι έκφραση ι. Αποκτώντας το έρ

τικούς, όπου η επιθυμία ερμηνεύεται ως ανάγκη και κατά
συνέπεια οδηγείται στην ουσιιί}δη Όια της πράξης και έτσι

γο, παραοι{Χζω την ιερότητα του

αποπέμπει τη φιλοσοφία για να Όρει ικανοποίηση στην

auvaeQUJJrOU

που το πα

Ο άνθρωπος είναι πράγματι απόμερος, α-περί

τέχνη ή στην πολιτική. Η έξαρση του Ουδέτερου μπορεί

ληπτος, μόνο μέσα στην έκφραση όπου μπορεί να «σπεύ

να παρουσιαστεί ως η προτεραιότητα του Εμείς απέναντι

σει σε Όσiιθεια» της δικτις του εκδήλωσης.

στο

τανοεί τον εαυτό της ξεκινώντας από τα έργα της. Αν
θρωπότητα που απαρτίζεται από εναλλάξιμους ανθρώ

πους, από αμοιοαίες σχέσεις. Η αντικατάσταση
που από άνθρωπο, πρωταρχική ασέοεια, καθιστά δυνατή
την ίδια την εκμετάλλευση. Μέσα στην ιστορία -ιστορία
των Κρατ(ον- ο άνθρωπος εμφανίζεται ως το mJνολu των

έργων του

-

ζωντανός, είναι η ίδια του η κληρονομιά. Η

δικαιοσύνη καθιστά εκ νέου δυνατή την έκφραση όπου,
μέσα στη μη-αμοιοαιότητα, το άτομο παρουσιάζεται μο
ναδικό. Η δικαιοσί,νη είναι ~~να δικαίωμα λόγου. Πιθα
νώς εδ(ίι διανοίγεται η προοπτική μιας θρησκείας. Απο
μακρύνεται από την πολιτική ζωή στην οποία η φιλο
σοφία δεν οδηγεί κατ' ανάγκη.

~
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στην παραγνώριση του εργάτη που προκί,πτει από

Αναμφίλεκτα, στην πολιτική ζωή, η ανθρωπότητα κα
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Ενάντια στη φιλοσοφ{α του Ουδέτερου
λοιπ6ν την πεποίθηση 6τι αποκοπήκαμε από

τη φιλοσοφία του Ουδέτερου: απ6 το χαϊντεγγεριαν6 εί

Ey(l>,

της κατάστασης απέναντι στα όντα εν καταστά

σει. Η εμμονή αυτού του ΌιΌλίου στο χωρισμό της απ6
λαυσης είχε καθοδηγηθεί από την αναγκαιότητα να ελευ
θερώσουμε το Εγώ από την κατάσταση όπου λίγο-λίγο το
διέλυσαν οι φιλόσοφοι με έναν τόσο ολοκληρωτικό τρ6πο
όσο ο εγελιανός ιδεαλισμ6ς όπου ο Λόγος καταοροχθίζει
το υποκείμενο. Ο υλισμός δεν έγκειται στην ανακάλυψη
της πρωταρχικής λειτουργίας της αίσθησης, αλλά στο
πρωτείο του Ουδέτερου. Όταν τοποθετούμε το Ουδέτερο
του είναι πάνω από το ον το οποίο θα καθόριζε κατά κά
του, όταν τοποθετούμε τα ουσιώδη
των 6ντων -τότε διδάσκουμε τον υλι
σμό. Η δείlτερη φιλοσοφία του Χάιντεγγερ απ06αίνει
ντροπαλός υλισμός. Τοποθετεί. την αποκάλυψη του είναι
στην ανθρ{οπινη διαμονή μεταξύ Ουρανού και Γης, στην
αναμονή των Θεών με συντροφιά τους ανθρ(bπους και

ανάγει το τοποίο ή τη «νεκρή φί,ση» σε καταγωγ~ του αν
θρώπου. Το είναι του 6ντος αποτελεί ένα Λ6γο που δεν
είναι ρήμα κανενός. Όταν ξεκινάμε από το πρόσωπο ως
πηγή όπου αναολύζει κάθε νόημα, απ6 το πρόσωπο στην

ναι του όντος που το κριτικ6 έργο του Μπλανσό τ6σο πο

απόλυτη γυμν6τητά του, στην αθλιότητα του ανθρώΠθυ

λΎ, συνέτειγε ,σ!:!].)l..Jι..αι;~~ειξη της απρ6σωπης ουδετερότή

που δεν έχει πού την κεφαλή κλίναι, οεΌαιώνουμε 6τι το

τα:,; touJaJr6 τον απρόσ(ijποΛόγο του Χέγκελ που ουσια

είναι τελείται μέσα στη διανθρώπινη σχέση, ότι η Επιθυ
μία μάλλον παρά η ανάγκη επιτάσσει τις πράξεις. Επιθυ
μία -λαχτάρα που δεν πηγάζει από μια έλλειψη- μεταφυ
-επιθυμία ενός προσώπου.

στικά δείχνει στην προσωπική συνείδηση μόνο τις δολιό
της. Φιλοσοφία του Ουδέτερου που οι κινΎισεις των
ιδειίιν της, τόσο διαφορετικές στην καταγωγΎ] και τις επι
δράσεις τους, συμφωνούν στην εξαγγελία του τέλους της
φιλοσοφίας, Γιατί εξαίρουν την υπακοή που κανένα
Ι
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ξεκινάς από τον εαυτό σου ισοδυναμεί με τον χωρισμό.

Το είναι συνιστά εξωτερικότητα και η εξωτερικότητα
παράγεται μέσα στην αλήθεια του, μέσα σε ένα υποκειμε
νικό πεδίο, για το χωρισμένο ον. Ο χωρισμός.επιτελείται
θετικά ως εσωτερικότητα ενός όντος που αναφέρεται
στον εαυτό του και εξαρτάται από τον εαυτι'ι του. Μέχρι
σημείου αθειας! Αναφορά στον εαυτό του που συγκεκρι
μένα συγκροτείται ή επιτελείται ως απόλαυση ή ως ευτυ
χία. Ουσιώδης επάρκεια η οποία κρατάει στα χέρια της
ακόμα και την καταγωγή της, αναπτυσσι'ιμενη -σε γνώ

Αλλά το να ξεκινάς από τον εαυτό σου και ο ίδιος ο χω
ρισμός, δεν μποροίJν να παραχθούν μέσα στο είναι παρά

διανοίγοντας τη διάσταση της εσωτερικι'ιτητας.

9.

πο του Άλλου ανθρώπου μας συσχετίζει με τον τρίτο, η
μεταφυσική σχέση του Εγά! με τον' Αλλον άνθρωπο, κυ
λάει μέσα στη μορφή του Εμείς, λαχταρά ένα Κράτος, θε

σμοί,ς, νόμους που είναι η πηγή της καθολικότητας. Αλλά Ι4~
αν αφεθεί ανεξέλεγκτη η πολιτική φέρει μέσα της μια τυ 1,':'1

)
, λιά του άλλου ή δεξίωση του προσιUπου,_g1ιλ.Qξε:-iΙ;Χ και

ραννία. Παραμορφώνει το εγώ και το

όχι θεματοποίηση. Η ~~ν_είδ1Lσ!lδεν είναι μια διαλε
κτική επανζΧληψη της μεταφυσικής συνείδησης που έχω

.Αλλο

{Ι,

που την

υπέθαλψαν, γιατί τα κρίνει σύμφωνα με τους καθολικούς
κανόνες και ως εκ ΤOίJτOυ ερημoδικιl}ντας. Δεξιωνόμενος

για το . Αλλο. Επιπροσθέτως η σχέση με τον εαυτό της δεν

στο είναι, να τεθεί εκεί όχι καθοριζόμενη μέσω των
αναφορών της σε ένα όλο, μέσω της θέσης της μέσα σε

Το νόημα της υποκειμενικότητας

Η μεταφυσική ή τι σχέση με το 'Αλλο εκπληρώνεται ως Ι ι

να, η σχέση με το άλλο- δώσαμε την ονομασία της αναφο
ρικότητας, της συνειδησης του ... Είναι προσοχή στη λα

εν γένει δυνατότητα μιας οντότητας, η οποία τίθεται μέσα

-

εκδούλευση και ως φιλοξενία. Στο Όαθμό που το πρόσω- ΙlflClι/b

ρου -όπου παράγεται ο ριζικι'ις χωρισμός και ταυτόχρο

ποίηση του Ίδιου, η εξατομίκευση δεν έρχεται να σφρα
γίσει τους όρους μιας όποιας σχέσης που αποκαλείται χω
ρισμός. Ο χωρισμός είναι η πράξη της εξατομίκευσης, η

Πραγματικότη

της εσωτερικrίς ζωής και πραγματικότητα του

Κράτους

κής της συνθτικης) αναπτίJσσει την έσχατη ουσία. Στη με
ταφυσική σκέψη όπου ένα περατό έχει την ιδέα του απεί

t

Η διατήρηση της υποκειμε\'ικότητας
τα

ση- της οποίας η κριτική (ανάκτηση του ελέγχου της δι

\ο\:
rιL
Ίο,

ΑΙιειρο

ένα σύστημα, αλλά ξεκινώντας από τον t:αυτι'ι της. Το να

Η υποκειμενικότητα

είναι αναπαράσταση του εαυτοί, της, Πριν από κάθε θέα
ση του εαυτού της, εκπληρ(σνεται ιστάμενη' φυτρc[ινει
σα στον Εαυτό της ως σιlηια και ίσταται μέσα στην εσωτε
ρικότητά της, μέσα στο σπίτι της. Έτσι επιτελεί το χωρι
σμό θετικά, χωρίς να αναχθεί σε μια άρνηση του ι'ιντος
,από το οποίο χωρίζει. Αλλά για την ακρίΌεια μόνο έτσι
μπορεί να το δεξιωθεί. Το υποκείμενο είναι φιλόξενο.
Η υποκειμενική ύπαρξη παίρνει από το χωρισμό τα χαρακτηριστικά της. Όντας εσωτερική ταυτοποίηση ενός
όντος του οποίου η ταυτότητα εξαντλεί την ουσία, ταυτο

ΚΑΙ

τον Άλλον άνθρωπο δεξιι(ινομαι τον Ύψιστο στον οποίο
υποτάσσεται η ελευθερία μου, αλλά αυτή η υποταγή δεν
είναι μια απουσία: επενεργείται μέσα σε ολόκληρο το

If.#~,,%

προσωπικό έργο της ηθικής μου πρωτοΌουλίας (χωρίς την
οποία δεν μπορεί να παραχθεί η αλήθεια της κρίσης), μέ
σα στην προσοχή που δείχνω για τον' Αλλον άνθρωπο ως

.

μοναδικότητα και πρόσωπο (που η ορατότητα του πολιτι
κού καθιστά αόρατο) και το οποίο μπορεί να παραχθεί
μόνο μέσα στη μοναδικότητα ενός εγιl}. Έτσι η υποκειμε-r

νικότητα α,;oκαθίστατ~ι μέσα σ,ΤΟ έργο της αλήθειας; όχι ΛJίtι.ι ~11.
σανεγωισμος που αρνειται το συστημα που τον πληγωνει.,

Ενάντια σε αυτή την εγωισΤΙΚή. δ. ια.μαρτυρία της υποκει-Ι ~

Ι

μενικότητ~ς -ενά~τια σε αυτή τη δι~μαρτυρία που γίν~-\ ~

ται σε πρωτο προσωπο- η καθολικοτητα της εγελιανης
πραγματικότητας ίσως να έχει δίκιο. Αλλ«(ις ΠιlIς να αντιτάξουμε με την ίδια έπαρση τις καθολικές αρχές- δηλαδή
τις ορατές- στο πρόσωπο του {~λλoυ, χωρίς να υποχωρή

~

;4-,
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σουμε μπροστά σε αυτή την ωμότητα της απρόσωπης δι
καιοσύνης! Και εφεξής πώς να μην εισαγάγουμε την υπο
κειμενικότητα του εγι& ως μοναδική πιθανή πηγή της κα
λωσύνης;
Συνεπώς η μεταφυσική μας οδηγεί στην εκπλήρωση του
εγώ ως μοναδικότητας σε σχέση με την οποία το έργο του
Κράτους
να λά9ει θέση και μορφή.
Η αναντικατάστατη μοναδικότητα του εγώ που
ρείται ενάντια στο Κράτος επιτελείται μέσω της
τητας. Όταν επιμένουμε στη μη-αναγωγιμότητα της ατο
μικότητας στην καθολικότητα του Κράτους δεν επικα

λούμαστε συμβάντα καθαρώς υποκειμενικά, χάνοντας το
δρόμο μας μέσα στις άμμους της εσωτερικότητας την
οποία χλευάζει η έλλογη πραγματικότητα, αλλά επικα
λούμαστε μια διάσταση και μια προοπτική υπέρΌασης
τόσο πραγματική όσο και η προοπτική της πολιτικής και
μάλιστα πιο αληθινή, γιατί σ' αυτήν η απολογία της αυ
τότητας δεν εξαφανίζεται. Η εσωτερικότητα που έχει
διανοιχτεί από το χωρισμό δεν είναι το άφατο της παρα
νομίας και του υποχθόνιου -αλλά ο άπειρος χρόνος της
γονιμότητας.

επιτρέπει να επωμιστούμε το σημερινό σαν προ
θάλαμο ενός μέλλοντος. Κάνει να εκ6άλλει στο είναι το
υπόγειο ρεύμα όπου φαινόταν ότι κατέφευγε μια ζωή που

εθεωρείτο εσωτερική και αποκλειστικά υποκειμενική.
Καθώς λοιπόν η υποκειμενικότητα παρουσιάζεται στην
κρίση της αλήθειας, δεν μειώνεται απλώς στο επίπεδο
μιας ανίσχυρης, παράνομης, απρόΌλεπτης και αθέατης
από τα έξω διαμαρτυρίας, ενάντια στην ολότητα και στην

αντικειμενική ολοποίηση. Εντούτοις η είσοδός της στο
είναι δεν επιτελείται σαν μια ενσωμάτωση στην ολότητα
την οποία θα είχε διασπάσει ο χωρισμός. Η γονιμότητα
και οι προοπτικές που διανοίγει, πιστοποιούν τον οντο
λογικό χαρακτήρα του χωρισμού. Αλλά η γονιμότητα δεν
διαλύει τα σπαράγματα μιας διασπασμένης ολότητας μέ
σα σε μιαν υποκειμενική ιστορία. Η γονιμότητα διανοίγει

ιΙ
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μενο από τη γεγονότητά του τοποθετώντας το πέραν του
πιθανού που προϊ,ποθέτει και δεν ξεπερνά την γεγονότη
τα' αφαιρεί από το υποκείμενο το τελευταίο ίχνος του
μοιραίου, επιτρέποντάς του να είναι ένας άλλος. Μέσα
στον έρωτα διατηρούνται οι θεμελιώδεις απαιτήσεις της
υποκειμενικότητας -αλλά μέσα σε αυτή την ετερότητα η
αυτότητα είναι φιλόφρων, ξαλαφρωμένη από τα άχθη του

εγωισμού.

10.

Επέκεινα του είναι

Η θεματοποίηση δεν εξαντλεί το νόημα της σχέσης με

την εξωτερικότητα. Η θεματοποίηση ή η εξαντικειμενί
κευση δεν περιγράφεται μόνο ως μια απαθή ς ενατένιση,
αλλά ως σχέση με το στερεό, με το πράγμα, που είναι ως

όρος ανάλογο του όντος από την εποχή του Αριστοτέλη.
Το στερεό δεν ανάγεται στις δομές που επι6άλλονται από
την απάθεια του 6λέμματος που το
αλλά σε δομές
που επι6άλλονται απ6 τη σχέση του με το χρόνο -που
διαπερνά. Το είναι του αντικειμένου συνιστά διάρκεια,
πλήρωση του κενού, και χωρίς παρηγόρια για το θάνατο
ως το πέρας του χρόνου. Αν η εξωτερικότητα δεν συνίστα
ται στο να παρουσιάζεται σαν θέμα, αλλά στο να αφήνεται
να την επιθυμούν, τότε η ύπαρξη του χωρισμένου όντος πσυ
επιθυμεί την εξωτερικότητα δεν συνίσταται πλέον
φροντίδα του για το είναι. Η ύπαρξη έχει ένα νόημα σε
λη διάσταση από τη διάρκεια της ολότητας. Μπορεί να
φτάσει επέκεινα του είναι. Αντίθετα προς την σπινοζική
παράδοση, αυτό το ξεπέρασμα του θανάτου δεν παράγεται
μέσα στην καθολικότητα της σκέψης, αλλά
στην
πληθυντική σχέση, μέσα στην καλωσίινη του είμαι για τον
Άλλον άνθρωπο, μέσα στη δικαιοσίινη. Το ξεπέρασμα
του είναι με αφετηρία το είναι -η σχέση με την εξωτερι
κότητα- δεν καταμετράται με την διάρκεια. Η ίδια η

διάρκεια αποοαίνει ορατή μέσα στη σχέση με τον' Αλλον
άνθρωπο όπου το είναι υπερ6αίνεται.
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11.

Η επενδυμένη ελευθερ{α

Η παρουσία της εξωτερικότητας μέσα στη γλώσσα που
αρχίζει με την παρουσία του προσώπου. δεν παράγεται

ως κατάφαση της οποίας το τυπικό νόημα θα παρέμενε
ανεξέλικτο. Η σχέση με το πρόσωπο παράγεται ως καλω
σύνη. Η εξωτερικότητα του είναι αποτελεί την καθαυτό

ηθικότητα. Η ελευθερία. ως συμοάν χωρισμού μέσα στην
αυθαιρεσία. που συνιστά το εγώ. διατηρεί συνάμα τη
σχέση με την εξωτερικότητα που αντιστέκεται ηθικά σε
κάθε ιδιοποίηση και σε κάθε ολοποίηση μέσα στο είναι.
Αν η ελευθερία ετίθετο έξω από αυτή τη σχέση. κάθε συ

νάφεια. μέσα στους κόλπους της πολλότητας. δεν θα επι
τελούσε παρά τη σύλληψη.ενός όντος από ένα άλλο ή την
κοινή τους μετοχή στο Λόγο όπου κανένα ολέμμα δεν κοι
τάζει το πρόσωπο του άλλου. αλλά όλα τα όντα αλληλοα

ναιρούνται. Η γνώση ή η οία θα εμφανίζονταν μέσα
στους κόλπους της πολλότητας ως συμοάντα που πραγμα
τώνουν το είναι. Η κοινή γνώση πορεύεται προς την ενό
τητα, είτε προς την εμφάνιση μέσα σε μια πολλότητα όν
των, σε ένα έλλογο σύστημα όπου αυτά τα όντα θα ήταν
απλώς αντικείμενα και όπου θα εύρισκαν το είναι τους.
Είτε προς τη οάναυση κατάκτηση των όντων έξω από κά
θε σύστημα, με μέσο τη οία. Είτε αυτό συμοαίνει μέσα
στην επιστημονική σκέψη ή στο αντικείμενο της επιστή
μης, είτε εντέλει μέσα στην ιστορία εννοημένη ως εκδήλω

ση του Λόγου και όπου η οία αποκαλύπτεται ως Λόγος
ο-η φιλοσοφία παρουσιάζεται σαν πραγμάτωση του είναι.

δηλαδή ως απελευθέρωσή του μέσω της καταστολής της
πολλότητας. Η γνώση θα ήταν η κατάργηση του 'Αλλου
ανθρώπου μέσω της σύλλληψης, μέσω της λαοής ή της

θέασης που συλλαμοάνει πριν από τη σύλληψη. Μέσα σε
αυτό το οιολίο, η μεταφυσική έχει ένα ολωσδιόλου δια

φορετικό νόημα. Αν η κίνησή της οδηγεί προς το καθαυτό
υπεροατικό, η υπέροαση δε σημαίνει την ιδιοποίηση
εκείνου που είναι. αλλά το σεοασμό του. Η αλήθεια ως
σεοασμός του είναι -ιδού το νόημα της μεταφυσικής αλή
θειας.
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Αν αντίθετα προς την παράδοση του πρωτείου της

ελευθερίας.

ως μέτρου του είναι. αμφισοητούμε στην

όραση το πρωτείο της μέσα στο είναι. και αν αμφισοη
τούμε την αξίωση της ανθρώπινης επιοολής να φτάσει

στην τάξη του Λόγου -δεν εγκαταλείπουμε τον ορθολογι
σμό ούτε το ιδεώδες της ελευθερίας. Δε χρειάζεται να εί
ναι κανείς ιρρασιοναλιστής ούτε μυστικιστής ούτε πραγ
ματιστής για να θέσει σε αμφιοολία την ταύτιση της δύ
ναμης και του Λόγου. Δεν εναντιωνόμαστε στην ελευθε
ρία όταν γυρεύουμε μια δικαίωσή της. Ο Λόγος και η
ελευθερία μας εμφανίζονται ως θεμελιωμένοι σε οντολο
γικές δομές πρότερες και των οποίων η μεταφυσική κίνη
ση ή ο σεοασμός ή η δικαιοσύνη

-

ταυτόσημη με την αλή

θεια- σκιαγραφεί τις πρώτες αρθρώσεις. Το ζήτημα είναι

να αντιστρέψουμε τους όρους της αντίληψης που οασίζει
την αλήθεια πάνω στην ελευθερία. Ό.τι σχετικό με δι
καίωση υπάρχει μέσα στην αλήθεια. δεν έγκειται στην
ελευθερία ως ανεξαρτησία απέναντι σε κάθε εξωτερικό
τητα. Βέοαια έτσι θα ήταν αν η δικαιωμένη ελευθερία θα

έπρεπε απλώς να εκφράσει τις αναγκαιότητες που η ορ
θολογική τάξη επιοάλλει στο υποκείμενο. Αλλά η αληθι
νή εξωτερικότητα είναι μεταφυσική -δεν οαρύνει πάνω
στο χωρισμένο ον και το διατάσσει σαν να είναι ελεύθερο.

Αυτό το οιολίο αναζήτησε να περιγράψει την μεταφυσική
εξωτερικότητα. Μια από τις συνέπειες που απορρέουν
από την ίδια την έννοιά της, συνίσταται στο να θέτει την
ελευθερία ως απαιτούσα δικαίωση. Η θεμελίωση της
αλήθειας στην ελευθερία θα προϋπόθετε μιαν ελευθερία
που δικαιώνεται αφ' εαυτής. Για την ελευθερία δεν θα
μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερο σκάνδαλο από το να
ανακαλύψει ότι είναι πεπερασμένη. Ο υπέρτατος παρα
λογισμός και η υπέρτατη τραγικότητα της ύπαρξης είναι
να μην έχει διαλέξει την ελευθερία της -ιδού το ανορθό
λογο. Η χαϊντεγγεριανή Geworfenheit δηλώνει μιαν πε
ρατή ελευθερία και ως εκ τούτου το ανορθόλογο. Στον
Σάρτρ, η συνάντηση του Άλλου ανθρώπου απειλεί την
ελευθερία μου και ισοδυναμεί με την εξασθένηση της
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ελευθερίας μου κάτω από το ολέμμα μιας άλλης ελευθε

υπό συζήτηση αλλά μπορεί, στη χειρότερη περίπτωση, να

ρίας. Ίσως εκεί εκδηλώνεται ισχυρότατατα το ασ1JμOατO

υποστεί έναν κλονισμό. Μόνο μέσα στην ηθική τίθεται
υπό αμφισ6ήτηση. Έτσι η ηθική πρυτανεύει στο έργο της

του

με εκείνο που παραμένει αληθινά εξωτερικό.

Αλλά
ακριοώς μας φανερώνεται μάλλον το πρόολη
μα της δικαίωσης της αλήθειας: η παρουσία του άλλου
ανθριJ)πoυ δεν θέτει τάχα υπό συζήτηση την αφελή νομι
μότητα της ελευθερίας; 'Αραγε η ελευθερία δεν εμφανί
ζεται στον εαυτό της σαν ντροπή για τον εαυτό της; Και
περιορισμένη στον εαυτό της, οαν σφετερισμός; Ο ανορ
θολογισμός της ελευθερίας δεν οφείλειται στα όριά της,

αλλά στο άπειρο της αυθαιρεσίας της. Η ελευθερία πρέ
πει να δικαιωθεί. Περιορισμένη στον εαυτό της εκπλη
ρώνεται, όχι μέσα στην κυριαρχία της, αλλά μέσα στην
αυθαιρεσία. Το είναι που πρέπει να εκφράσει στην πλη
ρότητά του, εμφανίζεται για την αλήθεια μέσα από αυτή

αλήθειας.

Αν λέγαμε ότι η ριζική αμφισβήτηση της οε6αιότητας
στην αναζήτηση μιας άλλης οε6αιότητας, τότε
η δικαίωση της ελευθερίας θα αναφερόταν στην ελευθε
ρία. ΒεΟαίως. Στο βαθμό που η δικαίωση δεν μπορεί να
καταλήξει στη μη 6εΟαιότητα. Αλλά στην πραγματικότη
τα η ηθική δικαίωση της ελευθερίας δεν είναι οε6αιότητα,
ούτε α6εΟαl6τητα. Δεν
την καταστατική τάξη ενός
αποτελέσματος αλλά επιτελείται σαν κίνηση και ζωή,
απευθ11νει στην ελευθερία μιαν άπειρη αξίωση, την αξίω
ση να δείχνει απέναντι στην ελευθερία μια ριζική ανε

πιείκεια. Η ελευθερία δε δικαιώνεται μέσα στη συνείδηση

-και όχι λόγω του περιορισμού της- σ(χμπως να μην έχει

της οεοαιότητας, αλλά μέσα σε μιαν άπε~ρη αξίωση απέ

μέσα του την αιτία του. Η ελευθερία δεν δικαιώνεται με

ναντι στον εαυτό της, μέσα στο ξεπί:ρασμα κάθε ήσυχης

την ελευθερία. Αποδίδω δικαιοσύνη στο ον ή είμαι εν

συνείδησης. Αλλά αυτή η άπειρη απαίτηση απέναντι στον

αληθεία, δε σημαίνει καταλαοαίνω ούτε πιάνομαι από ... ,

εαυτό της -ακριοιJJς επειδή θέτει υπό συζήτηση την ελευ

αλλ(ι αντίθετα ότι συναντώ τον 'Αλλον άνθρωπο

θερία, με τοποθετεί και με κρατάει σε μια κατάσταση
όπου δεν είμαι μόνος, όπου έχω κριθεί. Πρώτη κοινωνι
κότητα: η ατομική σχέση ορίσκεται στην αυστηρότητα της
δικαιοσίινης που με κρίνει και όχι στην αγάπη που με
συγχωρεί. Όντως αυτrl η κρίση δεν προέρχεται από το
Ουδέτερο. Ενώπιον του Ουδέτερου είμαι αυθορμήτως
ελεύθερος. Μέσα στην άπειρη απαίτηση απέναντι στον
εαυτό μου παράγεται η δυαδικότητα του πρόσωπον
προς-πρόσωπον. Έτσι 6έοαια δεν αποδείχνουμε την
ύπαρξη του Θεού επειδή πρόκειται για μια κατάσταση
που προηγείται από την απόδειξη και είναι η καθαυτό με

αλλεργία, δηλαδή μέσα στη δικαιοσύνη.
Πλησιάζω τον Άλλον άνθρωπο, σημαίνει ότι θέτω υπό
συζήτηση την ελευθερία μου, την αυθορμησία μου ως

ζώντος, την κατοχή μου πάνω στα πράγματα, την ελευθε
ρία της «δύναμης που ακολουθεί το δρόμο της», τη σφο

δρότητα του ρεύματος στο οποίο τα πάντα επιτρέπονται,
ακόμα και ο φόνος. Το «Ου φονε1JOεις» που
το πρόσωπο μέσα στο οποίο παράγεται ο 'Αλλος άνθρω
πος, υποοάλλει την ελευθερία μου σε κρίση.

η

ελεύθερη προσχώρηση στην αλήθεια, ως δραστηριότητα
της συνείδησης, η ελεύθερη οούληση που σύμφωνα με τον
Καρτέσιο προσχωρεί μέσα στους κόλπους της οεοαιότη
τας σε μιαν εναργιΊ ιδέα, αναζητεί για τον εαυτό της μιαν
ιδέα που δεν συμπίπτει με την ακτινοοολία αυτής της
εναργούς και ευδιάκριτης ιδέας. Μια εναργής ιδέα που
επιοάλλεται με την ενάργειά της επικαλείται ένα αυστηρά
προσωπικό έργο μιας μόνης ελευθερίας που δεν τίθεται

ταφυσική. Η ηθική, πέραν της θεάσεως και της οε6αιότη
τας, σκιαγραφεί την δομή της εξωτερικότητας ως τέτοιας.
Η ηθική δεν είναι ένας κλάδος της φιλοσοφίας, αλλά η
φιλοσοφία ..

/lot
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12. Το είναι. ως καλωσιJvη  το Εγιό

η πσλλότητα _ η

Ειρήνη

θέσαμε την μεταφυσική ως Επιθυμία. Περιγράψαμε
την Επιθυμία ως «μέτρο» του απείρου που κανένας όρος,

καμμία ικανοποίηση δεν σταματά (Επιθυμία αντικείμενη
στην Ανάγκη). Η ασυνέχεια των γενεό>ν -δηλαδή ο θάνα

τος κ~ιμότητα- 5γάζει την Επιθυμία από τη

κή της υποκειμενικότητάς της και σταματά τη μονοτονία
της ταυτότητάς της. Να θέσουμε τη μεταφυσική ως Επι
θυμία, σημαίνει να ερμηνεύσουμε την παραγωγή του εί
ναι -επιθυμία που γεννάει την Επιθυμία- ως καλωσύνη
και ως επέκεινα της ευτυχίας να ερμηνεύσουμε την πα
ραγωγή του είναι ως: να είσαι για τον άλλον άνθρωπο.

Αλλά το να «είσαι για τον άλλον άνθρωπο» δε σημαίνει
του Εγώ, που θα καταποντιζόταν μέσα στο καθο
Ο καθολικός νόμος αναφέρεται σε μια θέση προσώ
που προς πρόσωπον η οποία δεν ενδίδει σε καμιά «θέα

σ'l]» εξωτερική. Αν ποίψε ότι η καθολικότητα αναφέρεται
στη θέση του πρόσωπον προς πρόσωπον, είναι σα να
αμφισσητούμε (ενάντια σε μιαν ολόκληρη παράδοση της
φιλοσοφίας) ότι το ον παράγεται ως πανόραμα, σαν μια
συνύπαρξη της οποίας το πρόσωπον προς πρ()σωπον θα
ήταν ένας τρόπος. Ολόκληρο το 6ιολίο μας αντιτάσσεται
σε αυτή την άποψη. Το πρόσωπον προς πρόσωπο\' δεν
είναι ένας τρόπος της συνύπαρξης, ούτε καν της γνώσης
(η οποία είναι η ίδια πανοραμική) που μπορεί να έχει
ένας όρος για τον άλλον, αλλά η πρωταρχική παραγωγή
του 6ντος προς την οποία ανατρέχουν όλες οι δυνατές κα

~ \
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των όρων. Η αποκάλυψη του τρίτου, αναπόδρα

στη στο πρόσωπο, παράγεται μ6νο μέσω του προσώπου.
Η καΛωσύνη δεν ακτινοσολεί πάνω στην ανωνυμία μιας

συλλογικ6τητας που προσφέρεται πανοραμικά για να
απορροφηθεί εκεί. Αφορά ένα πρ6σωπο που αποκαλύ

πρόσωπο αλλCι έτσι, δεν κατέχει την χω
ρίς έναρξη αιωνιότητα. Έχει μιαν αρχή, μια καταγωγή

εξέρχεται από ένα εγ(ό, είναι υποκειμενική. Δε συμμορ
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ρφώνεται με αρχές που Εγγρι'.ιφονται στη φύση ενος επι

μέρους όντος που την εκδηλώνει (γιατί ακόμα και τότε
θα προερχόταν απ6 την καθολικότητα και δεν θα απαν-.
τούσε στο πρόσωπο) ούτε στους κώδικες του Κράτους.

Οδεύει εκεί όπου καμι(( διαφωτίζσυσα -δηλαδil πανορα
μική σκέψη- δεν προ6άλλει, πηγαίνει χωρίς να ξέρει πού.
Απόλυτη περιπέτεια μέσα σε μια πρωταρχική αφροσίινη,

καθόις η καλωσίJνη είναι η ίδια η υπέρΌαση. Η υπέρ6αση
είναι υπέρσαση ενός εγιJ). Μόνο ένα
μπορεί να απαν
τήσει στο κέλευσμα ενός προσ(l>που.

ΣυνεπιJ)ς το εγιJ> διατηρείται μέσα στην καλωσύνη χω ~
ρίς η αντίσταση που προοάλλει στο σίJστημα να εκδηλώ
νεται σαν κραυγή της υποκειμενικότητας του Κίρκεγ

κααρντ, που ακόμα μεριμνά για την ευτυχία και τη σωτη ϊιν Iιh/Yύ
r

ρία. Όταν θέτουμε το ον σαν Επιθυμία απωθούμε επίσης
την οντολογία της α:rωμoνωμένης υποκειμενικότητας και

συνάμα την οντολογία του απρόσωπου Λόγου που πραγ
ματώνεται μέσα στην ιστορία.
θέτοντας το ον ως
απομον(ονουμε απ6 τα πριν ένα

νέχεια προς ένα επέκεινα. Αλλ(χ 6εσαιώνουμε ότι να σολ
ληφθεί κανείς έσωθεν -να παραχθεί ως εγ(ό- σημαίνει να
συλλά6ει τον εαυτό του με το ίδιο νεύμα που στρέφεται

ήδη προς τα

για να εξωτερικείισει και να εκδηλώσει
-για να απαντήσει γι' αυτό που συλλαμσάνει- για να
εκφράσει' ότι η συνειδητοποίηση είναι ήδη γλώσσα' ότι

J

είναι καλωσύνη, 11 ακόμα, ότι η ουγΛωοοας είναι φιλία και φιλοξενία. Το 'Αλλο δεν "'~
του Ίδιου όπως θα ήθελε ο Χέγκελ. ΤΟ}
γεγον6ς της οντολογικής ρήξης σε Ίδιο και

I1.J"/
Ι

'Αλλο, είναι μια μη αλλεργικτι σχέση του 'Ιδιου με το 'Αλ- .fιie" (62
'~{'"hrvrι'l i] η καλωσύνη παράγεται ως πολλότητα.

του όντος δεν παράγεται σαν πολλότητα
ενός αστερισμοί' που ξεδιπλώνεται μπροστά σε ένα ενδε
6λέμμα, γιατί έτσι ήδη θα ολοποιόταν, θα ανα
συγκολλιόταν σε οντότητα. Η πολλι1τητα εκπληρώνεται
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μέσα στην καλωσύνη που οδεύει από το εγώ στο άλλο
όπου το άλλο, ως απολύτως άλλο, μπορεί μόνο να παρα
χθεί χωρίς μια υποτιθέμενη πλάγια θέαση αυτής της κίνη
σης να ι':χει κάποιο δικαίωμα να συλλάοει μιαν ανώτερη
αλήθεια γι' αυτό από εκείνη που παράγεται μέσα στην

ίδια την καλωσύνη. Σε αυτή την πλουραλιστική κοινωνία
εισαγόμαστε μένοντας πάντα δια της λαλιάς (μέσα στην
οποία παράγεται η καλωσύνη) απέξω' αλλά δεν δγαίνου

με από αυτή μόνο για να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε
ι

Η ενότητα της πολλότητας είναι η ειρήνη και όχι η συ

"1(1 νοχή στοιχείων που συνιστούν την πολλότητα. Συνεπώς
~ Ι η ειρήνη δεν μπορεί να ταυτιστεί με το τέλος των μαχών

'-~ \Ι που

'λλ
παυουν
ε
ει' ψει

'λ'ογω
μαχητων,

της

,
ηττας

των μεν

{ Ι και της νίκης των δε, δηλαδή με τα κοιμητήρια ή τις μελ

! λοντικές παγκόσμιες αυτοκρατορίες. Η ειρήνη οφείλει να .

~

~. 1 είναι η ειρήνη μου, μέσα στη σχέση που ξεκινάει από ένα

i εγώ και πηγαίνει προς τον 'Αλλον άνθρωπο, μέσα στην
~ ι επιθυμία και την καλωσύνη όπου το εγώ διατηρείται και
~

συνάμα υπάρχει χωρίς εγωισμό. Την εννοούμε ξεκινών
τας απ6 ένα εγά) που εξασφαλίζεται με την σύγκλιση της
ηθικότητας ('αι της πραγματικότητας, δηλαδή με έναν
άπειρο χρ6νο που, μέσω της γονιμ6τητας, είναι ο χρόνος
του. Ενώπιον της κρίσης 6που εκφέρεται η αλήθεια, θα

παραμείνει προσωπικ6 εγώ και αυτή η κρίση θα έρθει
έξωθεν, χωρίς να προέλθει από έναν απρόσωπο λόγο που
εξαπατά τα πρόσωπα και αποφαίνεται εν τη απουσία
τους.

Η κατάσταση όπου το εγώ τίθεται ενώπιον της αλή
θειας τοποθετώντας την υποκειμενική του ηθικότητα μέ

σα στον ~JtElQQ χρόνο τnς,,~.lli.9.τ.!lI!!Ii:llii -κατάσταση

6που συνάπτονται,η στιγμή TO~~.!;gJl...2~.?,a~.~QQ.

. ,της.JJςΠ:.QQJ;.l1Π1ς- συγκεκριμενοποιείται μέσα στο θαύμα
\

της ο~bειας. Δεν προκύπτει μόνο από μιαν έλλογη

oίCίταξη της ζωικότητας, δεν αποτελεί ένα στάδιο προς
την ανώνυμη καθολικότητα του Κρ6τους. Αποχτά την
ταυτότητά της έξω από το Κράτος, έστω και αν το Κράτος
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της επιφυλλάσσει ένα πλαίσιο. Ως πηγή του ανθρώπινου
χρόνου, επιτρέπει στην υποκειμενικότητα να τεθεί υπό
μία κρίση διατηρώντας συγχρ6νως τη λαλιά. Είναι μια
δομή μεταφυσικώς αναπόφευκτη την οποία το Κράτος δε
θα μποροί!σε να εκτοπίσει 6πως ο Πλάτων. ούτε να την
κάνει να υπάρξει, όπως ο Χέγκελ, με σκοπό της εξαφά
νιστΊ της. Η οιολογική δομή της γονιμ6τητας δεν περιορί
ζεται στο διολογικό γεγον6ς. M~'σα στο βιολογικό γεγο
νός της γονιμότητας, σκιαγραφούνται τα διαγράμματα
της εν γΙΎει γονιμ6τητας, ως σχέσης ανθρ(οπου με άνθρω
πο και του Εγ(ο με τον εαυτό του, που δεν μοιάζει με τις

συστατικές δομές του Κράτους, διαγράμματα μιας πραγ
ματικότητας που δεν υποτάσσεται σε ένα Κράτος ως μέ
σον, που επιπλέον δεν εκπροσωπεί ένα μειωμένο πρότυπό
του.

Στους αντίποδες του υποκειμένου που ζει μέσα στον
άπειρο χρόνο της γονιμότητας, τοποθετείται το απομονω
μένο και ηρωικό ον που το Κράτος με τις αρρενωπές του
αρετές παράγει. Όποια κι αν είναι η αιτία για την οποία

πεθαίνει, αντιμετωπίζει τον θάνατο με απόλυτο σθένος.
Επιφορτίζεται τον περατό χρόνο, τον θάνατο-τέρμα ή τον
θάνατο-μετά6αση που δεν σταματά τη συνέχεια εν6ς όν
τος χωρίς ασυνέχεια. Η ηρωικΎ) ύπαρξη, η απομονωμένη
ψυχή μπορεί να σωθεί αναζητιl>ντας για τον εαυτό της

μιαν αιώνια ζωή λες και η υποκειμενικότητά της μπορεί
να μην στραφεί εναντίον της επιστρέφοντας στον εαυτό

της μέσα σε ένα συνεχή χρόνο, λες και, μέσα σε αυτόν τον
συνεχή χρόνο, η ίδια η ταυτότητα δεν επι6εδαιώνεται σαν
ιδεοληψία, λες και μέσα στην ταυτ6τητα που παραμένει
κάτω από τις πιο έξαλλες μεταμορφώσεις, δεν θριαμ6εύει
«η ανία, καρπός της σκοτεινής αδιαφορίας που προσλαμ

Όάνει τις διαστάσεις της αθανασίας» .
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