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~o	Michel Deguy tlval μιά πολύ εvδιαφέρουσα μορφή ποιητη, πού επε
κτείνεται επίσης καί aτή φιλοσοφία, τήv κριτική καί τό δοκίμιο. Γεν

vημέvος στό Παρίσι τό 1930, άποτελεί εναν άπό τούς σημαντικούς 
στοχαστές της γαλλικης διανόησης από τό 1970 καί μετά. Βραβευμένος μέ τό 
Μεγάλο Έθvικό Βραβείο Ποίησης (1998) καί τό Βραβειο Ποίησης της Γαλλικης 
Άκαδημίας (2004), εχει διδάξει Γαλλική λογοτεχvία στό Παvεπιστήμιο Paris νπι 
(Saint-Denis) καί διευθύνει σημαντικά λογοτεχvικά περιοδικά. Τό έργο του 

είναι αχαρτογράφητο καί vομαδικό, εύρισκόμεvο σέ διάλογο μέ τούς σημα

ντικούς στοχαστές καί συνοδοιπόρους της έποχης του, σπως μέ τόv Jacques 

Derrida καί τόν Jean-Luc Nancy, καί σντας κοντά στό φιλοσοφικό κίvημα του 
μεταδομισμοϋ. Οί πολλαπλές ίδιότητες του Deguy άλληλοπεριχωρουνται: Ή 
ποίησή του διακρίνεται γιά τό μεταφυσικό της βάθος, ~ά καί τήv καινοτο

μία στή χρήση πρωτότυπωv vεολογισμώv καί oπCxVlWV λέξεωv, lVW στόν στο
χασμό του άσχολείται μέ τή μεταφορά, τόv διάλογο καί τή διάδραση μεταξύ 

της ποίησης καί τών αλλωv τεχvώv η δραστηριοτήτων του πvεύματος. 'Ένα 

από τά θέματα πού τόν προβληματίζουv ειvαι ή «έξοδος άπό τόv λόγο», δηλα

δή η θεώρηση της ποίησης καί της λογοτεχvίας ώς έvός άκόμη μέσου μεταξύ 

πολλών αλλων, μέ τρόπο πού xCxVETal ό προνομιακός της χαρακτήρας γιά τήν 
avθρώπιvη έκφραση. 'Έχει στοχαστεΊ έπίσης nCxvw στήv οίκολογική διάσταση 
της ποίησης, πού μας βοηθα σέ μία γήιvη έvοίκηση. 

Ως διευθυvτής επί ετη λογοτεχvικωv περιοδικωv εχετε ευρεία έποπτεία της 
γαλλικης ποίησηζ ή όποία θεωρεΊται στήv Ευρώπη, λόγω της μεταφυσικης τά

σης τηc.ι μιά «έςαίρεση». πως βλέπετε τή γαλλική ποίηση σήμερα, ποιές τάσεις 
καί ποιές Vltc, φωvές ςεχωρίζετε; 

Αυτό πού λέμε «μεταφυσική ποίηση» είναι μιά αρκετά παλαιά Ιστορία, λχ. 
μπορουμε νά πουμε στι ή αγγλική ποίηση τόv 160 καί 170 αίώvα ηταv μεταφυ
σική, τούς λέμε «μεταφυσικούς ποιητές». Κατά τή γvώμη μου, ή γαλλική ποίηση 

δέv είναι καθόλου μιά έξαίρεση μέσα στήν Ευρώπη λόγω της μεταφυσικης τάσης 
της. Ό τελευταίος μεγάλος ποιητής της Εύρώπης ηταν, πιστεύω, ό Paul Celan, καί 
TΊTav οvτως ένας «μεταφυσικός ποιητής». Αυτό πού θέλω Vcx πώ tlval στι ή μετα
φυσική ποίηση Elval μιά μεγάλη παραδοσιακή ποίηση καί ή Γαλλία έχει μία μεγάλη 
ποιητική παράδοση, σπως αλλωστε καί ή Άγγλία, η 'Ισπανία, ή 'Ιταλία, ή Γερμα

vία, ή 'Ελλάδα ασφαλως Κ.Ο.Κ. Αύτό πού ύπάρχει σήμερα είναι όρισμέvες ίδιαίτερες 

τάσειι:;, πού tlvaL θά έλεγα έτερόκλητες καί αvομοιογεvείι:;, καί οί όποιες θέλουv 
νά αποκαλοuvται «ποίηση». Γιά Vcx τό θέσω, λοιπόν, σπως οί φιλόσοφοι, ή ποίη
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ση εΊναι Eva «όμώvυμοv», έχουμε τό ϊδιο οvομα «ποίηση» γιά πολύ διαφορετικά 
πράγματα. Αχ. ύπάρχουv αφεvός άvαγvώσεις παραδοσιακης ποίησης άπό ποιη

τές η ήθοποιούι:;, τό όποιο συμβαίvει, σπως αλλοτε. Καί αφετέρου, ύπάρχουv δρώ

μεvα (performances) σπου τά κείμενα έχουν μικρότερη η άκόμη καί καθόλου ση
μασία, λχ μέ τή χρήση τεχvολογικωv μέσωv, μουσικωv συvθέσεωv rϊ προβολωv σέ 

όθόνες καί σλη αυτήν τήv ποικιλία δυvατοτήτωv, όπου τό κείμεvο παίζει εvαv μόvο 

ρόλο μεταξύ πολλωv. Πρόκειται, λοιπόν, γιά μιά κατάσταση άρκετά αvοιχτή. 'Εγώ 

προσωπικά συvεχίζω τό vημα αύτου πού άποκαλειτε «μεταφυσική ποίηση», πού 

πρόκειται για εvαv πολύ πολύ παλαιό δεσμό μεταξύ ποίησης καί μεταφυσικης. 

Σέ μιά έποχή διαλόγου μεταςυ τωv πολιτισμωv έσεΊς γράφετε μιά ποίηση 

«διαλογικΨ) καί έκδίδετε βιβλία πού δέv περιλαμβάvουv άπλως ποιήματα. Ξέρω 

δτι άποφεύγετε τούς όρισμούζ άλλά μήπως τελικά ουσία της ποίησης είvαι ό 
διάλογος Σ' EVaV τέτοιοv όρισμό θά περιλαμβάvατε καί τίς vέες τεχvολογίες; 

Πιστεύω στι δέν μπορουμε vά κάvουμε διάλογο μέ τήv τεχvολογία, γιατί 

ή 'ίδια ή τεχνολογία άπό τή φύση της δέv διαλέγεται. Θά ηθελα νά κάνω έδώ 

μιά παρατή ρηση: Ή ίεραρχική θεώρηση TWV TEXVWV rlTaV μιά ρομαντική, μιά 
έγελιανή αvτίληψη , 'EvvoGJ τήv ίεράρχηση TWV TEXVGJV, πού περιελάμβαvε τήv 
αρχιτεκτοvική, τή γλυπτική, τή ζωγραφική κ . α., καί σπου ή ποίηση είχε τήv 

ύψηλότερη θέση. Τί μπορεΊ vά σημαίνει αύτό τό «ύψηλότερο», είναι δύσκο

λο Vcx τό καταλάβει καvείς. 'Ωστόσο τό vά συγκρίvουμε μέ όρους «περισσότε
ρο» καί «λιγότερο» τέχvης tlval μιά παλαιά συvήθεια. Σήμερα, ύπάρχει μία, θά 
έλεγα, περισσότερο εξισωτική άvτίληψη καί μία τάση συνδυασμου τωv TEXVGJV, 
έχουμε λχ. χορογραφία μαζί μέ άπαγγελία, χορό μαζί με μουσική Κ.Ο.Κ. Ή και

νοτομία έγκειται σέ μιά παρόμοια συvδυαστική προσέγγιση, σπου ή ποίηση δέv 

εχει πλέοv τήv ίδιότητα της πιό πvευματικης τέχvης, όπως θα ηθελε ό Hegel. 
'Έvας τίτλος σε βιβλίο μου είvαι «ή ποίηση δέv είvαι μόvη» . Πιστεύω, λοιπόv, 

στι ή ' ποίηση δεν είναι μόvη σήμερα. 'Εξάλλου καί ποτέ δεν ηταν μόνη. Άπό 
τούς 'Έλληvες καί μετά συνυπηρχε παvτα με τή φιλοσοφία. Αχ. στή λεγόμεvη 

«όμηρική» έποχή, στήv άρχα'ίκή Έλλάδα, ύπηρχαv οί προσωκρατικοί φιλόσοφοι 

καί εϊχαμε ας πουμε EVaV Παρμενίδη ώς μεγάλο ποιητή-φιλόσοφο. Άργότερα μέ 
τόν Πλάτωvα προκύπτει τό πρόβλημα ciV οί ποιητές θά είvαι μέσα στήν πολιτεία 
η ciV θά έξοριστοον. Βλέπουμε έξάλλου στό πλατωvικό έργο τόv Σωκράτη νά 
συζητα με εvαv «έρμηvευτήv» δηλαδή μέ EVaV ομηρικό άοιδό, εχουμε δηλαδή 
EVaV αρχετυπικό διάλογο άvάμεσα στήv ποίηση καί στόv aVepwnO πού έφηυρε 
τή φιλοσοφία σέ μιά vta μορφή της. Μετά εχουμε τήv εΙσαγωγή της Ποιητικης 
στό σωμα TWV άριστοτελικώv EPYWV Κ.Ο.Κ. 'Επομέvως αυτό τό κράμα η αυτή η 

συμμαχία, ο συvδυασμός ποίησης καί φιλοσοφίας βρίσκεται στα θεμέλια αύτου 
πού όνομάζουμε πολιτισμό μας. Πρόκειται γιά μια κατάσταση πού μπορουμε Vcx 
τήv αποκαλέσουμε «διαλογική», πού είvαι επίσης μία πολύ άρχαία λέξη, άφοΟ ή 
φιλοσοφία αρχισε ώς «διάλογος». 'Όταv ό Σωκράτης «διαλέγεται», έξ όρισμοϋ 

συζηταει μέ μή φιλοσόφους, άφου ακριβως προσπαθεΊ vά τούς μάθει τί είvαι ή 
φιλοσοφία. 'Υπάρχει αύτή ή όvτολογική διερώτηση του «τί είvαι». Ό διάλογος 
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συvεχίζεται. Τώρα αύτόv τόv διάλΟΥΟ μπορουμε vά τόv έκλάβουμε μέ τήv πολύ 
παλιά, τήv άρχαία του σημασία, πού ΆVέπτυξα, η μποροΟμε vά τόv καταvοήσου

με καί μέ τή σύΥχροvη εvvοιά του, πού clvaL άρκετά διαφορετική. Ό «διάλΟΥος» 
είvαι σήμερα μία λέξη-πασπαρτού . 'Όταv ύπάρξει ή όποιαδήΤtOτε σύΥκρουση 
μέσα σέ μιά κοιvωvίαι Υιά παράδεΙΥμα άvάμεσα aτoύς έΡΥάτες εvός έΡΥοστασίου 
καί τά άφεvτικά, λέμε δτι θά ύπάρξει «διάλΟΥος» η δτι θά Υίvει διάλΟΥος μέ τά 

συvδικάτα. Μιά vIΞa σημασία του διαλόΥου ElvaL, λοιπόv, ή προσττάθεια έπίλυσης 
μέσω άvταλλαΥης λόΥωv μέ τούς άvτιπάλους. Τώρα clVaL f διερωτωμαι, ή ποίηση 

σέ διάλΟΥΟ μέ αυτήv τήv EVVOLa, δπως δηλαδή EVa συvδικάτο είvαι σέ διάλΟΥΟ; 
Δέv vομίζω. 'Ίσως, δμως, άξίζει vά ψάξουμε σέ αύτήv τήv κατεύθυvση, ποιός ElvaL 
αύτός πού άρvεΤται σήμερα τήv ποίηση η συΥκρούεται μέ τήv ποίηση, καί μέ ποιό 

τρόπο θά μπορέσει ή ποίηση vά «κάvει διάλΟΥΟ» μέ τή σημεριvή σημασία. 

Θά μπορούσαμε vά πούμε στι στόv διάλογο μετα(ύ φιλοσοφίας καί ποίησης, 

πού άvαφερθήκατε, συvέβη έπίσης καί ή φιλοσοφία vά άVΤλήσει στοιχεια άπό τήv 
ποίηση η, άκόμη περισσότερο, vά μετατραπει σέ ποίηση, vά γίvει μιά μετα-ποίηση; 

Σκέφτομαι Αχ τή φιλοσοφία τού Martin Heidegger καί TWV έπιγόvωv του. 

Άφου κάvατε μvεία τοΟ Heidegger, vά έπισημάvω στι ό Heidegger δέv μιλάει Υιά 
«φιλοσοφία», άλλά Υιά «σκέψη», «das Denken» στά Υερμαvικά, καί <cdie Dichtung» 
πού δέv clvat αύaτηρά ή ποίηση . Λέει δτι αύτά τά δύο κατοικοΟv δύο κόσμους 

έvτελως διακριτούς, πρόκειται έδω Υιά μιά παραπομπή στόv Holderlin, δτι έχουμε 
κορυφές καί μεταξύ τους τήv αβυσσο. Θά λέΥαμε μαλλοv δτι οι κορυφές Υειτvιάζουv 

μέσω της άβύσσου, αύτό είvαι τό καταπληκτικό παράδοξο, δτι Υέιτvιάζουv μέσω 
του χωρισμου τους. 'Επομέvως, <xV μποΟμε στή θέση του Heidegger δέv μποροΟμε 
vά πουμε καθόλου δτι ή φιλοσοφία εκφράζεται μέ ποιητικούς δρους. 'Άς τό δουμε 

πιό άπλά: μέ τί άσχολειται ή σκέψη (das Denken); Άσχολείται μέ αύτό πού είναι Υιά 
vά τό σκεφτουμε, άλλά αύτό ό Heidegger τό όvομάζει «ElvaL». Τώρα τό «Είvαι» 
μπορεΊ: vά άποτελεΊ: τήv πιό άρχαία λέξη της φιλοσοφίας, άλλά άκριβως ό Heidegger 
λέει δτι Elvat αύτό πού ξεχάστηκε. Αύτό itVaL, λοιπόv, η φιλοσοφία, ή ά-λήθεια η 
ά-λήθευση αύτου πού άφέθηκε vά ξεχαστεΊ:. Ή ποίηση clvaL &.λλο πράΥμα. Έδω 
θά τηροΟσα άποστάσεις ώς πρός τήv χα"ίvτεΥΥεριαvή σκέψη. Γιά τόv Heidegger, 
η μεταφορά καί η μεταφυσική βρίσκοvται άπό τήv 'ίδια πλευρά καί μαλλοv κα

λούμαστε vά τίς εΥκαταλείψουμε. 'ΕΥώ πιστεύω δτι ή μεταφορά clvat μιά είδική 
λειτουΡΥία της Υλώσσας, πού συvίσταται στό vά ποΟμε τήv όμοιότητα. Έπομέvωςι 

δέv μποροΟμε vά βεβαιώσουμε δτι ή ποίηση clvat ασχετη μέ τό είvαι-σάv (I'etre
comme), δηλαδή, aV θέλετε, μέ τή μεταφορά. Πιστεύω δτι δλα αύτά τά σχήματα 
της ρητορικης δέv clvat κάτι τό πεπαλαιωμέvο πού πρέπει vά έΥκαταλειφθεΤ, άλλά 
άποτελοΟv εvα εΡΥΟ πού πρέπει vά συvεχίσουμε vά τό κάνουμε, καί tVVOW τήv 
μεταφορική (figurale) καί παραστατική (figurative) σκέψη της ποίησης, λχ. μέσα 
σέ μύθους. Αύτό clval καί σήμερα ή δουλειά της ποίησης. 'EVW Υιά τόv Heidegger 
ή σκέψη άσχολεΤται μέ τό Elvat, μέ αύτό πού tlvat Υιά vά τό σκεφτουμε, διαφέρο
vτας άπό τήv ποίηση πού άσχολείται μέ τό «uπάρχουv» (ίl Υ a) . Παρεμπιπτόvτως, 
έχουμε στή Γαλλία πολλά ποιήματα πού άρχίζουv μέ τό «ύπάρχει», τό «ίl Υ a», άπό 
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τήv έποχή του Rimbaud, του ApoHinaire, του Eluard Κ.α. 

'Υπάρχει vόημα στό vά εχουμε μιά «σύγχροvη» ποίηση σήμερα; ΈμπειΡίες, 
σπως τά vέα μίvτια, fι οί σχέσεις TWv άvθρώπωv πού χρησιμοποιοΟv τά μέσα 
κοιvωvικης δΙKτVωσης, ό σύγχροvος vομαδικός αvθρωπος, τά ποικίλα «δρώμε
VQ), μποροuv σλα αύτά vά άvτικατοπτριστοΟv στήv ποίηση; 

Άττοκαλω «κουλτούρα» (Je culturel) δλα αύτά πού άvαφέρετε στήv ερώτησή 
σας. Αύτά δέv «άvτικατοπτρίζοvται)} στήv ποίηση, άπλως βρίσκοvται σέ συζή
τηση. 'Η διερώτησή μου είvαι πως ή ποίηση θά μττορέσει vά συvεχιστει μέ δλα 
τά μέσα, -καί Eva άπό τά μέσα ElvaL καί ή «ποιητική», δηλαδή ή θεωρία καί 
ό στοχασμός έπί της ποίησης-, καί ττοιά θά είvαι, λοιπόv, η σχέση της μέ τήv 
κουλτούρα. Μέ τό τελευταιο EVVOW τήv πολιτιστική κατάσταση, λ.χ. τήv «'Άvοιξη 
TWV ποιητωv», τή «Γιορτή της Ποίησης», τά δρώμεvα Κ.Ο . Κ . Θά άπορροφηθεΊ 
δλη ή ποίηση άπό τό σχημα πού λαμβάvει ή κουλτούρα; 

Ποιό tiVaL τό vόημα μιας ποιητικης έvοίκησης τοΟ κόσμου σήμερα; 

Αύτό τό είδος ερώτησης πού θέτετε θά τό άποκαλουσα «οίκολΟΥικό». 
"Οπως πάvτα πρόκειται γιά έλληvικές λέξεις. Ή οίκολΟΥία ElvaL ό λόΥος περί τοΟι 
ο'ίκου, περί της κατοικίας μας. Θεωρω δτι η οίκολΟΥία καί η ποίηση πρέπει vά 
oυYXwvcueOUV. Είvαι άδιαίρετες. Τό βασικό ποιητικό έρώτημα σήμερα είvαι aV 
παραμέvει η Υη κατοικήσιμη, πως vά τήv κατοικήσουμε καί τί clvaL μιά εvοίκηση 
της Γης . Τί Elval τό «έκτός Υης», τό «εξωΥήιvο»; 'Έχουμε Υίvει «εξωΥήιvοι» πάvω 
στήv 'ίδια μας τή Γη η διατηροΟμε άκόμη έπαφή μέ τό Υήιvο; 

'Υπάρχει κατάπτωση στίς άvθρωπιστικές σπουδές σήμερα; 

Άvαμφισβήτητα ύπάρχει μιά κατάπτωση . Τώρα σέ τί συvίσταται αύτή ή κα
τάπτωση, σέ αύτό πρέπει vά ε'ίμαστε προσεκτικοΙ Ύπάρχει μία έξοδος άπό αύτό 
πού άποκαλοΟμε «λΟΥοτεχvία» , μία εξοδος άπό τόv λόΥΟ. Ό λόΥος σημαίvει τό 
όμιλεΊ:V, τό vά μιλας σέ φυσική Υλώσσα, καί τό vά μιλας σημαίvει vά σκέφτεσαι 
καί vά Υράφεις μέ Υλώσσα. Θά βΥουμε άπ' τόv λόΥΟ; Τό vά μιλας, λ.χ. τή μητρική 
σου Υλώσσα, δέv ElvaL τό 'ίδιο μέ τό vά χρησιμοποιεις EVa μέσο, δέv πρόκειται 
δηλαδή Υιά fVa μέσο μεταξύ &λλωv . Βεβαίως τό όμιλουv OV πού ε'ίμαστε μττορει 
vά εχει κάποια αλλα μέσα στή διάθεσή του, δπως τό μή λΟΥικό καί μή ρητό 
μέσο TWV τεχvολΟΥικωv όΡΥάvωv. 'Ας πάρουμε έξάλλου τό παράδειγμα εvός 
πιστοΟ (πού δέv είμαι) . ~Ηταv σάv vά λέΥαμε δτι Υιά τήv άποκάλυψη τοΟ ΘεοΟ, 

η Υλώσσα δέv ηταv παρά EVa μέσο μεταξύ αλλωv. 'Όμως Οχι. Ή δύvαμη της 
άποκάλυψης δέv παίρvει τή Υλώσσα ώς fVa μόvο μέσο μεταξύ &λλωv, λ.χ. της 
ζωΥραφικης, της είκοvοποιίας, σήμερα 'ίσως τοΟ σιvεμά κ .ο . κ. Ή έξοδος άπό τόv 

λόΥΟ, Υιά τήv όποία μιλω, είvαι άκριβως ή πεποίθηση δτι ύπάρχουv διαφορε
τικά μέσα άδιακρίτως έvαλλασσόμεvα, καί δτι θά μπορούσαμε έπομέvως vά 

κάvουμε ποίηση μέσω της άκουστικης, μέσω TWV ήλεκτροvικωv ύπολογιστωv 
Κ.Ο.Κ. 'Όμως η ποίηση δέv άποτελει EVa μέσο μεταξύ πολλωv. 
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