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Τqεις φράσεις του Ζάκ Ντερριντά* 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ 

Γ ~ά νά αρχίσω, γΙνoμα~ ό έκπρ6σωπος πολλών φΙλων πού είναι αναγκαστι
κά μακρ~ά. καΙ έπιθυμουν νά διαβιβάσουν έ(;ω, σ~μερα, τ6ν χα,φετισμό 

τους: Ο Φράνσον Μαντζάλt [Franson Manjali] από τό Νέο Δελχί, ~ Z~νέτ Μισώ 
[Ginette Michaud] από τό Μόντρεαλ, ό Μάρκ Φρομάν-ΜερΙς [Marc Froment
MeUΉce] από τό Νάσβιλ, ~ Πέγκυ Κάμυφ [peggy Κamyί] από τό Λός 'Άντζε
λες, ~ ΆβΙταλ Ρόνελλ [Aνital RόneΙΙ] άπό τ~ Νέα Ύόρκη, Ο Χέμπα Μαχούρ 
[Heba Machhour] άπό τό Κάιρο, γιά νά κατονομάσω, βεβιασμένα καί λ(γο 
α~θα(ρετα, μόνο μερ~κoός από τοός τόσους πού Θά ηΘελαν νά εIνα~ μαζί μας. 

Καί, ταυτόχρονα, γίνoμα~ ~ φωνή πού έκπροσωπεΤ οΧη τ~ν ομάδα του εκδο
τ~χoυ οϊκου Galilee, ~ οποΙα είναι έδω μα.ζί μας, απως 1-ιταν τόσο πολύ μαζί του 
περισσότερο από τριάντα χρόνια, μέ μ.ιά σuντροφικότητα πού υπερβαίνει κατά 

πολύ α&τό πού έννοε'!: συνήθως κανείς οταν γίνεται λόγος γ~ά έκ3ότη καΙ έκοο
τικό οίκο. 

ΈπΙσΎjς, μου εχουν ελθεL πολλά μΊ)νύμα.τα από ατομα πού είναι μακριά cΧπό 
τόν φιλοσοφικό η πανεπιστημιακό κόσμο: αύτό πρέπει νά τό υπογραμμίσουμε. 

'Ένα από αυτά μου λέει: «'Όταν χάνεται μιά μεγάλη μορφ-ή της σκέψΊ)ς, κα

ταλαβαίνεις αλα Οσα. έκχωρουνται σ' αύτές τΙς μ.ορφές, αύτ~ τή δραστηριότητα 
της.σκέψης πού τήν εχουμε ανάγκη, χωρίς νά διαθέτουμε τή δύναμη Υι τόν χρόνο 
νά την έπεξεργαστουμε». 

'Επισυνάπτω επίσης, χάριν ένός χαμόγελου -ώς απάντηση στό χαμόγελο του 

Ζάκ, πού μα.ς τό απ-ηύθυνε ην περασμένη ΤρΙτη-, τά λόγια ένός πολύ μ~κpoυ 

παιδLOυ, κόρ-ης της Christine Iήzarry, μεταφράστριας του Ζάχ στ~ν 'Aμ.ερ~κ~. 
Καθώς ή μητέρα της έξηγοΟσε oτ~ άπαγoρεύετα~ νά γράφει στους τοίχους, ~ 
μαρή εΙπε: «"Αν ομως γράφει κανείς κάτΙ. σημαντι.κό οπως "'Ο Ντερριντά 

* Τό πα.ρ6ν χε(μενο έχφωνήθ1]χε στό ΠαρΙσι, στlς 21 ΌχτωβρΙου 2004, aτό College jnter

naιional d,e ~hίlΟS,ΟΡ?ίe,;6 ,όποίο, θέλησε νιt τιμήσει, Μο έβ80μά~ες μετά τόν Οάνα.τό του, τόν Ζά.κ 
Nτερριvτα., εναν α.πο τους ιδρυτες mu. 
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είναι νεκρός";» Κατ' αuτό τόν τρόπο, έπαναλάμβανε πάνω στόν τοϊχο τά είσα
γωγικά μέ τά όποία περιtβαλε ό ωκ τή φράση « Ό Μωρίς Μπλανσό είναι 
νεκρός», φράση άδύνατη [impossible], ελεγε ό 'ίδιος, φράσΎ) πού όέν μπορουσε νά. 
εΤνα~ παρά ενα παράθεμα. ,,1 

Σήμερα θά μείνω στίς φράσεις, θέλω νά πω: δίπλα άπό τόν λόγο, στό περι
θώριο. Χωρίς εμφασΎ), χωρίς κριτικό ύπόμνημα, χωρίς «φράσεις» συνεπως, μέ 
μιά αλλη εννοια, οπως λέμε στά γαλλικά τόσο σωστά: «ό θάνατος χωρίς φρά
σεις»2 - μόλις μιά άπαγγελία γιά νά διαφυλάξω τήν άπλότητα των πραγμάτων 
πού οφείλουμε νά τά προσεγγίσουμε άχροθιγως γιά νά σεβαστουμε τόν πόνο καί 
επίσης τήν παρουσία, τή δική του γλυκόΠΙΚΡΎ) παρουσία πού μα.ς διακατέχει. 

Θέλω νά παραθέσω τρεΊς φράσεις του Ζάκ, θέλω νά. τίς αναφέρω, νά τίς πω 
έχ νέου, νά τίς ακούσω έκ νέου: φράσεις πού έκφωνήθηκαν, αχι γραπτtς, οϋτως 
ωστε νά μείνουν οσο τό δυνατόν λίγο ακόμΎ) κοντά στ-ή φωνή του. Διότι α.κρφώς 
~ φωνή φέρει τά rXYY] χ.α.ί δημιουργεί τίς διαφορές, ακριβως ~ φωνητική γραφή 
(καί όχι, βεβαίως, ~ σιωπηλή καΙ ύπερβocτολογική φωνή). 'Άλλωστε, ώς πρός 
αυτό, υπάρχει μιά. φράση του Ζάκ στό Συνέδριο του Σεριζύ, τό 1980/ εν μέσω 
μιας όμάδας πού συζΎ)'toυσε στόν κηπο. Κάποιοι ήθελαν νά απocζιώσουν τή φωνή 
- καί α6τός: «'Όμως itoTt δέν εΙπα κάτ~ έναντίον της φωνΎ]ς!» (Φocνταστεϊτε τή 
φωνή του οταν τό ελεγε, μέ έκείνη τήν όξυφωνιχ:ή κλιμάκωση, έκΔ'ΙΥ] την εκ
τόνωση από τήν έποχή του Έλ-Μπιάρ,4 ή όποία συνόδευε πάντοτε τίς άναφω

νήσεις του ...) 
Τρεις φρά.σεις, λοιπόν. Τρεϊς φράσεις σ.π6 τρεις περιόδους καί τρία έπίπεόα, 

ο[ όποίες tμειναν στό αυτί μου. 
'Η μία γιά. τΤι γραφή, ή αλλΎ) γ~ά τη σκέψη, ή τελευταία γιά τό σωμα. 
'Η πρώτη εΙναι παλαιά, γύρω στή δεκαετία του 1970, κατά πάσα πιθανόΤΎ)

τα. Βρισκόμουν σέ μιά στιγμ-ή αμφιβολίας καΙ άποθάρρυνσης, καΙ ελεγα στόν 
Ζάκ οτι σκεφτόμουν πώς όέν εχω ~ δέν εχω πλέον νά πω χάτ~ σΎ)μαντικό. Μου 

1. ΜΙ τη φρά:Οϊ) «'Ο ΜωρΙς Μπλανσό εΙναι νεκρός» Ο Κριστόφ Μπιντάν άνοιξε τό "ετραή
μερο ~ιεθνές συνέ~ριo (Λ1ωρίς Μπλανσ6. [{eιτικά ά,φηΥήματα, 26-29 Μαρτίου 2003) γιά: τόν 
Μπλανσό, ύπoόΎJλώνoντας τόν πρόσφατο θάνατο (20.2.2003) ,-ου Γάλλου συγγραφέα καΙ O"'t'o
χαστη. 'Ο Nτερριvτά, κλεΙνovτας τό συνέδριο μαζί με: τόν Νανσύ, άρχισε τήν όμιλία το\,) μέ -Πιν 
παράθεση, έvτός εΙσα.γωγικών, octrnjc, της φράσ-ης. Βλ Jacques Deπida, (("MaUl1ce Blanchot est 
mort"», O"'t'ό Malιrίce Blαnchot. Recits critίques, ChriSΙΟΡhe Bideηt, PieITe Vila:r (έπιμ.), fanl1go, 

Τούρ 2003, σ. 595. 
2. 'Η γαλλική ~χφραση ((sans pm-a.ses» {«χωρΙς φράσεψ» σ-ημαΙνει «cXπλc(», (χωρίς σχό

~ια))., 'Η αλλΎ) ε~φp~ση, «1,3 mo~ s~n~ prn;aseS)) (κ~τ~ λέξ-η: «ο θάν~τoς χωρίς ,ψράσ;ιςn), 
απoδι~εται στόν Αβα Σιεγες, που την excr"totLLcre: στη οικη του ΛουδοβΙΧο\,) ΙΣΤ, απαιτωvτας 
τόν θάνατό του α,vευ σχολίων, άπλό: καΙ αμεσα.. 

3. 'Αναφορά: στό πρώτο από τά τέσσερα συνέΟρια. του Σεριζύ, πού όργα~ώθ'l]κε τ6 1980 ά.πό 
τόν Φιλίπ ΛακοιΊ-Λαμ.πά.ρτ καΙ τόν Ζ.-Λ. Νανσύ. Βλ Lesfirιs de Ι'horrυrι.e. Α pατtίτ du εταυαίl de 
Jω:q~ De~J Phi1~ppe Lac?ue-LaI;arthe, Je:n-Luc N~cy (~πι,μ.), G~itee, ΠαρΙσ~ 1981. 

4. Αναφορα στό Ελ-Μπιαρ, γενετειρα το\,) Nτερριvτα, στην Αλγερια. 
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εδωσε τήν αχ6λουθΎ) α.πάντηση, απότομα, σχεδόν θυμωμένος: «Ναί, ξέρω, προ

σx~ματα πού οΙνουμε στόν έαυτό μας γιά νά απoφUγoυμε τό γράψιμο)). "Εμεινα 
,ι ~ Ι" Ι ~ Ι λ Ι Ι Ι «"~ ,Ι 1;
αναυοος, και γι- αυτο οεν ησμονησα τη φραση ο ιοιος, αργοτερα, ΤΎ)ν ειχε 

λησμονήσει). Ποτέ όέν εΙχα φα.νταστεΊ ΟΤΙ τό «γράψιμω) είναι ουνατόν νά πα
ρουσιαστεϊ σάν μιά υποχρέωση άπό την όποία θά μπορουσε κανείς νά προσπα
θ~σει νά ξεφύγει. Δέν είμαι πάντοτε βέβα~oς οτι κατάλαβα χαλά, ακόμη κι α.ν, 
σύμφωνα μέ τ~ γαλλική εχφραση, «θεώρΎ)σα πώς Ο,τι είπώθηχε -ηταν άρκού

, β' "Α' ό ,Ι " Ι 'ζ/ ,Ι Ι Ι ΔΙ Ι ι
ντως ακρι ες». υτ ομως εμε~νε σαν α,?ιωμα:, Ύ) σαν προσταγη. εν πρεπει να 

άποφεύγεις τη Oιακιν~ύνευσΎ) νά γράφεις, τ-ή διακινδύνευση νά προσπαθεϊς νά 
σΎ)με~ώνεις αύτό πού ποτέ όέν εχει γραφεί καί ϊσως όέν θά γραφε~. Δέν πρέπει 
νά υπεχφεύγεις γιά νά μήν εκτεθεις μέσω έκείνου του πράγμα.τος πού μπορεί νά 

φανεΊ καΙ νά λειτουρΥήσει -της γραφ-ης- σάν όργανο όόναμΎjς xocl αυταρέσκειας. 
Διότι όέν μπορε'ίς καΙ δέν πρέπει νά άρκεστεΤς σέ αυτό πού εχει ~oη λεχθεϊ - δέν 
πρέπε~ νά παλ~λλoγεϊς, αλλά νά Μγεις έκ νέου, πάντοτε, καΙ ποτέ όέν ύπάρχουν 

πάρα πολλές φωνές. 
<Η δεύτερη φράση είναι μεταγενέστερη καί αφορα τ-ή σκέψη. Μιλούσαμε γιά 

ενα σημειΌ του κειμένου του Ή φωνή καί τό φαινόμενο, οπου γράφει: « Ή 
απεΙΡΎ) όιαφωρά [la differance] είνω πεπερασμένη». '1'ΠΟΥράμμισα τή όυσκο· 
λία της φράσης. Μου είπε: «Ξέρεις, οϋτε εγώ είμαι βέβαιος oτ~ καταλαβαίνω 
πολύ καλά». Χαμογελουσε, άλλά δέν αστειευόταν. 'Εκείνη την ήμέρα κατάλαβα 
οτι καΙ του ϊόιου του σιέφευγε ~ σκέψη: ή προσίσια σκέψΎ) ύπερχείλιζε, άναΥχα
στικά, από κάποια άκρ6τητα - καΙ ενιωθα οτι τό νά. σκέφπσαι σημαΙνε~ πάντοτε 
οτι εχεις νά χάνεις μέ αυτή τή διαφυγή, μέ τ~ν αδυνατότητα πρόσβασης άκόμη 
καΙ μέσα στό συμβάν της πρόσβασης. Ό Ζάκ ποτέ όέν πίστεψε ΟΤΙ εχει όλοκλη
ρώσει μιά σκέψη. ΚαΙ αυτό άκριβως εΙναι ή «όιαφωράn: οχι μιά άπλ-ή ό~άκρισΎJ 
μεταξύ του εΙναι καΙ του αντος, άλλά ή σκέψη του είναι πού όιαφοροποιεϊτω
άναβάλλεται μέσα στό εϊναι. Τό είναι πού συνίσταται στό νά ά.ποχλίνει καθ' 
( Ι, ι Ι (Ι J Ι Ι (Ι Ι ,Ι ) , Ι (Ι f 

εαυτο απο τον εαυτο του, απο τ"ν υποστocση του Ύ) απο το υποκειμενο, και 

συνεπως από τήν tννοια. Χθές διάβασα πά.λ~ αυτό τό σημεϊ:ο -βρίσκεται στ~ 
σελίδα 114-5 καΙ εΤδα ση ή φράσΊ), τυπωμέγη μέ πλάγια στοιχεία, επεται των 
κά-rωθι λέξεων: «ή περατότητα της ζωης ώς Oύσ~ώδΊ)ς σχέση μέ τόν έα,υτότης 
οπως καΙ μέ τόν θάνατό της».6 ΚαΙ αυτό άκρ~βως είναι τό απεφο ~ κάνει τό 
απειρο. 'Ό,τι μας κάνε~ νά σκεφτόμαστε ειναι άκριβως τό ασκεπτο, πά.ντοτε 
όανεικό κι αγύριστο καί, εν πάσγι περιπτώσει, μιά: ζω-ή χαμένο. Αυτό δέν είναι 
θανατηφόρο, εΤνα~ έπίμονο. Είναι άπλώς καί απολύτως αύστηρό. 
<Η τρίτη φράση είναι πολύ πρόσφα:"η καΙ κοντά στ6ν θάνατό του. Συνέβη τήν 

5. Βλ J. Deffida, Lα οοίχ et le pherwmerιe, P.U.F., coll. «(Epimethee)), Παρίσι 1967, σ. 114. 
6. Βλ Ζά.κ Ντερριντά:, ΊΙ φωνή καΙ τό φαινόμενο, μτψρ. Κωστήζ Παπcr:γιώΡΥης, 'Ολκός, 

Ά&ήνα 1997, σ. 158. 
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προηγο6μεVfj ~μέpσ;, aτό νοσοκομείο. Ή ΜαΡΥ..<.ερ(τ ήταν έχεί.7 Ό Ux εΤχε 
t-αεΙΡ"fjθεί, μου τό εΙπε ύπαινισσόμεvoς τ~ μετα:μόσx.εuσ1) καρδιας στ1]ν όποία 
εΙχα όποβλ-ηθεί:8 «Τώρα έχω μιά 06λ-ή τόσο μεγάλη 5σο καΙ Τι δική σου» . 
Άστειεuόταν -πάντοτε του άρεσε να. γελfi-, ά.λλ&. ή κούρασ-ή του ήταν τέτοια, 
χα.Ι τό α.τ/..ος του, ώστε ό τόνος δέν ψιχν πολό εύθυμος. "Οπως καί μέ τίς αλλες , 

όUo, αύτή τη ψpά:σΎj δέν την άνέμενα. Πέρα άπό τό χιουμορ, Τι φρ&ση μέ άγγιξε: 
ώς έ6:ν υπηρχε ένας φιλικός άνταγωνισμός μέσα aτόν πόνο, μέσα στήν εντομή 

καΙ -rfrJ έΥΥραφ-ή του σώματος. Ώς εάν, άπό τή μΙα στf.ιν OCλλΎ) ουλή, μπορουσε νσ. 
υπάρξει συναγωνισμός - γι6: ποιό πράγμα;; Γι&: τ-/rJ έντομή χα;ί γι& την έπραψή 
τίνος πράγμα.τος; της περατότητάς μας, τό διάγραμμα. της όποΙιχς προκα.λεί τfr.J 

έμφάνι<Τ1) της μή περατότητάς μας μέσα «ατό χωρίς της καθσφΊjς τομΊ}ς», οπως 
έγραψε κάποτε. 

•Αλλ1ι.. δέν θέλω νά:. τόν χάνω νά πεΤ περισσότερα άπ' οσα είπε. 
Αύτό είναι όλο - άπλως αύτές οί φρά.σεις πού ά.ντηχοϋν, οπως καΙ τό πρό

σωπό του, τό βάδισμά του, οί χειρονομΙες του, ~ φω~ του, σχfjμα καί φωνή,9 

λέει ό Ξένος του Σοφιστη: τό σχημα καΙ ό έτnτονισμός του ένικου, του ά.νυπο
κατά,στατου, τό raLov σ-rήν ά.πρόσιτη, ά.μίμ:ηΤΎj, ά.νιδιοποιψψ'f) ά.ρx-ιδ~ότητά 
του, τό r3ιον ετσι οπως προσιδΙως λ~εται, ίιπόκειται στη σκέψη, ετσι οπ-ως 
υπόκειται στό" πόνο καΙ ετσι όπως πocρocμένει -σ' έμας, στόν raLo τελικιΧ- στόν 
rBto, B'f)MB~ εξω άπό αύτόν, έξόριστο, εκγραπτο [excήt], έξ-ιστάμενο, έκτός 
3ηλα3-ή που; Έ3ω, μαζ( μας. 

Μέ τόν ZΆV-AUK Ncινσό 

στό συνέ8ριο του .Σεριζό, 

ΊοόλΙΟζ 2002. . ' 

7. 'Η σύζuγα; του Ζ6;κ Nτερρ~ντά.. 
8. Βλ. τό θo:uμ.ά.σιo βιβλίο τοί) Uv-Aux Να.νσίι Ό Παρείσακτος (LΊmrus, Galilee, Πα.ρίσι 

2000), όπου ό Γάλλα; φιλόσοφος Cιvaφέρετcn μέ σ.πα.ρά.μιλλο βιωματτ.κ6-σroχα.στικό τρόπο στfr.J 
περι.πέτε:ια. της μ.εταμόσχευσης στ-/rJ δπo~σ. Vπoβλ~θηκε -ro 1991. 

9. 'Αρχ.α.Τα. έλληνιχά: στό πρωτότυπο. 


