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François Jullien στη Βουδαπέστη
MARIANN FARKAS

Ο François Jullien είναι µια ξεχωριστή φιγούρα της σύγχρονης Γαλλικής Φιλοσοφίας και ειδικός στον
Κινέζικο πολιτισµό, συγγραφέας περισσότερων από 20 τόµων και µέλος πολυάριθµων ακαδηµιών1. Το θέµα
των δυο διαλέξεων του στη Βουδαπέστη ήταν ο διάλογος µεταξύ Κίνας και Ευρώπης, όπως επίσης και η
αποδόµηση της Ευρωπαϊκής σκέψης.
Σύµφωνα µε τη θέση του, για τους Ευρωπαίους οι µη ειπωµένες υποθέσεις (impensЀs) της δικής τους
σκέψης δε µπορούν να ειδωθούν εσωτερικά αλλά µόνο µε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Και αυτός είναι
ο λόγος που πρέπει να γίνει µια παράκαµψη ώστε να µπορέσουµε να αναλογιστούµε τις Ευρωπαϊκές
ιδιαιτερότητες µε έναν άλλο τρόπο. Ο Κινέζικος τρόπος σκέψης είναι ο καταλληλότερος επειδή γλωσσικά
και ιστορικά είναι πολύ διαφορετικός από το δικό µας. Η Ευρωπαϊκή σκέψη έχει τις ρίζες της στην
Ελληνική και Εβραϊκή κουλτούρα, δηλαδή το κύριο χαρακτηριστικό της είναι να σκέφτεται σε µοντέλα που
συµµορφώνονται στην πραγµατικότητα και τούµπαλιν. Αντιθέτως, η Κινέζικη σκέψη είναι κατ’ ουσία
ορθολογική: δεν υπάρχει το µόνιµο, η πραγµατικότητα ξεδιπλώνεται ως µια διαδικασία2. Η ύπαρξη, η
δικαιοσύνη, ο χρόνος, το εγώ, η ελευθερία, ο νόµος, ο Θεός είναι σχετικές κατηγορίες. Η διαµάχη που είναι
χτισµένη πάνω στη σύγκρουση αντιφατικών ιδεολογιών –κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τους
Γάλλους- είναι ασύµβατη µε την Κινέζικη έννοια της σοφίας. Ο σοφός είναι ένα άτοµο ‘κενό
συγκεκριµένων προσόντων’ και δεν είναι ποτέ προκατειληµµένος3. Ο Kant ασχολήθηκε µε το να δώσει µια
καθοριστική απάντηση, µε τις ακόλουθες 3 ερωτήσεις: Τι πρέπει να γνωρίζω; Τι πρέπει να κάνω; Για τι
πρέπει να ελπίζω; Αλλά αυτά τα ερωτήµατα δεν εφαρµόστηκαν στην Κινέζικη κουλτούρα. Η βάση των δύο
σκέψεων είναι διαφορετική και προκειµένου να τεθεί ένας κοινός παρανοµαστής, ο διάλογος είναι
αναπόφευκτος. Για αυτό, υπάρχει η ανάγκη µιας εξωτερικής αποδόµησης4. Τα θεµέλια για αυτό είναι η
∆ιαφορά (la DifferЀnce). Το σηµείο αφετηρίας βρίσκεται στο γεγονός ότι πρέπει να καλύψουµε την
απόσταση ανάµεσα στον Ευρωπαϊκό και Κινέζικο τρόπο σκέψης· µια διεργασία που γίνεται εσωτερικά,
παρατηρώντας, όµως εξωτερικά, κατά τη διάρκεια της οποίας λαµβάνουµε υπόψη τις ιδιοτυπίες κάθε
πλευράς5. Για τον François Jullien, το να περνάς από την Κίνα σηµαίνει να βγαίνεις από µια µεγάλη αλλαγή,
από µια τάση για ισορροπία και να εισέρχεσαι στον Λόγο και την Αποκάλυψη, να εισέρχεσαι στην πόλη των
Αθηναίων και την Ιερουσαλήµ.
Η έννοια της ύπαρξης, για τον Αριστοτέλη, είναι πολυσηµική: το όν είναι τόσο η ουσία, όσο και το
επικουρικό. Ο B. Russel την ονοµάζει τη λυπηρή αλήθεια του ανθρώπινου είδους. Είναι αυτή που
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‘χρησιµοποιεί την έκφραση της ύπαρξης στο κήρυγµα και στον προσδιορισµό’. Σύµφωνα µε τον François
Jullien, ο B. Russel έκανε ένα λάθος όταν επέκτεινε τη φράση αυτή σε όλο το ανθρώπινο είδος, κυρίως
επειδή οι δύο σηµασίες της ύπαρξης διαφοροποιούνται στην Κινέζικη γλώσσα. Η ύπαρξη δεν αποτελεί
απόλυτη έννοια για εκείνους · η ύπαρξη δεν καθορίζεται ως κάτι οντολογικό. Η Κινέζικη σκέψη πηγαίνει πιο
πέρα από το ζήτηµα της ύπαρξης και της δικαιοσύνης. ∆εν τα απαρνείται, απλώς είναι µια διαφοροποίηση.
Επίσης, στην Αρχαιότητα, το σχολείο που δίδασκε Μαθηµατικά, Γεωµετρία και την έννοια της δικαιοσύνης
λειτουργούσε και στην Κίνα, αλλά αντίθετα µε τους Έλληνες, οι Κινέζοι δεν ανέπτυξαν περεταίρω το
ζήτηµα της δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να το εκλάβουµε ως έναν άλλο δρόµο, όχι ως έλλειψη, σύµφωνα µε
τον François Jullien.
Η διαφορά µπορεί να εντοπιστεί και στην έννοια του χρόνου. Στην Ευρωπαϊκή σκέψη διακρίνονται 3
χρονικές έννοιες. Στην Αριστοτελική αντίληψη ο χρόνος είναι ένας φυσικός παράγοντας, αυτό που
χαρακτηρίζει την αλλαγή των σωµάτων. Η έννοια του χρόνου είναι ακαθόριστη, διότι τα όρια της
υποδιαίρεσης δεν είναι σταθερά: ‘ο χρόνος πρέπει να υπάρχει εφόσον µπορεί να διαιρεθεί αλλά η ίδια η
διαίρεση ουσιαστικά δεν υπάρχει.’ Αλλά κατά τη γνώµη του Πλάτωνα και του Πλωτίνου, ο χρόνος µπορεί
να εντοπιστεί στην αλλαγή και στην αιωνιότητα. Το χαρακτηριστικό των Ινδό-Ευρωπαϊκών γλωσσών είναι
ότι µπορούν να εντοπίσουν το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον µε την ανάκληση. Η Ευρωπαϊκή σκέψη
επιδιώκει να ορίσει τα σύνορα, την αρχή και το τέλος. Η ύπαρξη σηµαίνει να είσαι συγκεκριµένος.
Αντιλαµβανόµαστε το χιόνι ως µια κατάσταση µεταξύ πάγου και νερού, όχι ως µεταβατικό στάδιο από το
πάγο στο νερό. Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, το να σηκωνόµαστε είναι η πράξη του να µεταβιβαζόµαστε από
την ακινησία στην κίνηση που συµβαίνει µέσα σε µια στιγµή εντός χρόνου. Η ζωή είναι σε εξέλιξη,
πηγαίνοντας από κάπου προς κάπου. Η έννοια της µετάβασης είναι προβληµατική για την Ευρωπαϊκή
σκέψη: ο Αριστοτέλης µπορεί να αντιληφθεί τη µετάβαση από έναν πόλο σε έναν άλλο, µόνο σε συνάρτηση
µε έναν τρίτο πόλο-όρο που εισήγαγε, το υποκείµενο (le sujet). Ο Kant στη Κριτική του Καθαρού Λόγου
(Critic of Pure Reason) το θέτει ως εξής: µε το γήρας το subjectum (το υποκείµενο) µένει το ίδιο, µόνο τα
χαρακτηριστικά του αλλάζουν: τα µαλλιά γίνονται γκρι, το απαλό δέρµα αποκτά ρυτίδες. Αντιθέτως, οι
Κινέζοι αντιλαµβάνονται το χρόνο ως µετάβαση, µετασχηµατισµό· η µετάβαση, το απροσδιόριστο, το όχι
ακόµα ολοκληρωµένο, το όχι ήδη τελειωµένο. Πρόκειται γα ένα είδος συνέχειας που προέρχεται από τον
εαυτό της. Γι’ αυτό και ο θάνατος στην Κινεζική γλώσσα δεν σηµαίνει ένα σηµείο τέλους αλλά ένα είδος
µετασχηµατισµού σε κάτι άλλο. Ο χρόνος για αυτούς, σηµαίνει χρονική περίοδο, ένα διάλειµµα (saison) ή
πέρασµα του ίδιου του χρόνου. ∆εν γνωρίζουν τον όρο του αφηρηµένου χρόνου του Αριστοτέλη. Η
υποκειµενική αντίληψη του χρόνου του Augustine de Hippone προσεγγίζει αυτή τη χρονική έννοια. Για
αυτόν ο χρόνος είναι ένα είδος επέκτασης (distention animi) και προστασίας του νου.6
Η διαφορά των δύο σκέψεων δείχνει επίσης και την άποψη της κάθε µιας για την Ιστορία. Οι Κινέζοι, σε
αντίθεση µε τους Ευρωπαίους, δεν σκέφτονται µε γνώµονα τα ορθολογικά γεγονότα, τις θεαµατικές
διαταραχές· αλλά µε γνώµονα τις σιωπηλές µεταµορφώσεις, µικρές διορθώσεις. Το φαινόµενο της σιωπηλής
αλλαγής µπορεί να εντοπιστεί επίσης στην διαδικασία της Ευρωπαϊκής ψυχαναλυτικής θεραπείας. Ο
ασθενής δεν βιώνει άµεσα εντυπωσιακά αποτελέσµατα, αλλά µάλλον αργά, µετά από καιρό µπορούν να
δουν τα αποτελέσµατα της θεραπείας.
Στη διάλεξη που έδωσε στο Φαλλικό Ινστιτούτο, ο F. Jullien αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή αντίληψη για
την Κινέζικη σκέψη. Επεσήµανε την ιδέα του Foucault ότι: ‘Η Κίνα δεν είναι µόνο διαφορετική αλλά είναι
επίσης και κάπου αλλού, τοπικά’ (Words and Things). ∆εν φαντάστηκε την Κίνα ως µια ουτοπία, αλλά ως
µια Ετεροτοπία, αντίθετη µε το ∆ιαφωτισµό και το Μαοϊσµό7. Στην ιστορία της Φιλοσοφίας η ιδέα της
συνολικής εξέλιξης είναι τυπική. Σύµφωνα µε τον G.W.F. Hegel, η σκέψη µεταφέρθηκε στο επίπεδο των
εννοιών από τους Έλληνες: ‘Η Φιλοσοφία γεννήθηκε στην Ανατολή, αλλά άρχισε στη ∆ύση.’ Στην
περίπτωση του E. Hussel, ο F. Jullien σηµείωσε τη σηµασία του να βιώνεις τον θαυµασµό στην Ευρωπαϊκή
λογική. Ο αντί-Χεγκελικός (anti-Hegelian) G. Deleuze στο έργο του ‘Τι είναι η Φιλοσοφία; (What is
Philosophy?)’, δεν µιλάει για το ελληνικό θαύµα και την ιστορική του αναγκαιότητα, αλλά κατέληξε ότι η
Ανατολική Σκέψη έµεινε σε ένα προ-φιλοσοφικό στάδιο. Η Κινέζικη αποδοχή της Ευρωπαϊκής σκέψης
άρχισε σχετικά αργά, στον 19ο αιώνα. Τότε τα έργα των Ευρωπαίων Φιλοσόφων είχαν µεταφραστεί
λανθασµένα πολλές φορές, εφόσον δεν υπήρχε αντίστοιχη λέξη για πολλούς Ευρωπαϊκούς όρους, όπως για
παράδειγµα τον πλατωνικό όρο Έρως ή τη δικαιοσύνη. Ο τελευταίος όρος µεταφράστηκε ως αρµονία µε τη
φύση.
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Εκτός αυτού, ο F. Jullien προσπαθεί να οριοθετήσει τον όρο της οικουµενικότητας (universel). Πρώτα
τον αποµόνωσε από εκφράσεις όπως ενότητα (uniforme) και κοινωνία (commun)8. Η ενοποίηση (unification)
σηµαίνει σταθεροποίηση και εφαρµόζεται κυρίως στα προϊόντα, τα οποία έγιναν τα ίδια παντού λόγω της
Παγκοσµιοποίησης. Για παράδειγµα - λέει - στη Κίνα υπάρχουν οι ίδιοι τόµοι του Harry Potter που
κυκλοφορούν και στη ∆ύση, να µας κοιτάζουν από τα ράφια. Χρησιµοποιούµε τον όρο ‘κοινωνία’ κυρίως µε
πολιτική έννοια: ευρωπαϊκή κοινωνία, η κοινωνία των ανθρώπων, τοπική κοινωνία κτλ. Η κοινωνία
οριοθετεί και ως εκ τούτου αποκλείει ταυτόχρονα. Αντιθέτως, ο φιλοσοφικός τερµατικός σταθµός της
οικουµενικότητας είναι ένα είδος συµφωνίας, που δεν είναι προστακτική και γενική, και είναι κάτι για το
οποίο πολλοί διαφορετικοί όροι έχουν προκύψει µέσα στην ιστορία για να το περιγράψουν. Μετά το προσωκρατικό ‘καθ’ όλον’ και τη θεωρία του Σωκράτη, ήρθε ο σχηµατισµός του Ρωµαϊκού νόµου. Αυτός που
ήταν ένας σηµαντικός σταθµός ήταν το διάταγµα του Καράκαλα (Caracalla) το 212, που επέκτεινε το
ρωµαϊκό αστικό δίκαιο σε κάθε ελεύθερο κάτοικο που γεννιόταν σε εδάφη της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας.
Αυτό αντικαταστάθηκε από τη χριστιανική αντίληψη του Αποστόλου Παύλου, που δίνει έµφαση στην
οικουµενικότητας της αγάπης ανεξαρτήτως φύλου και καταγωγής. Το άτοµο µετενσαρκώνεται στην
οικουµενικότητα. Ο Ιησούς είναι άνθρωπος µε σάρκα και οστά και θεός την ίδια στιγµή. Το µοντέλο της
οικουµενικότητας είναι ετερογενές και πανοραµικό, αυτό φαίνεται και στο τραπέζι λατρείας του αµνού στο
βωµό της Γάνδης (Gent).9 Στο κέντρο της εικόνας στέκεται ο Αµνός του Θεού, που παίρνει πάνω του τις
αµαρτίες του κόσµου. Άνθρωποι από διαφορετικές τάξεις και µε διαφορετικά επαγγέλµατα: αρχηγοί,
στρατιωτικοί, ιππότες, άρχοντες, δικαστές το πλησιάζουν.
∆εύτερον, διακρίνει τις θετικές από τις αρνητικές αντιλήψεις του οικουµενισµού. Ο θετικός
οικουµενισµός είναι ο απόγονος του διαφωτισµού και διακηρύσσει την χειραφέτηση των ατονικών αξιών, τα
κάνει παγκόσµια. Οι καρποί του είναι η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ατόµου και του Πολίτη
(Declaration of the Rights of Man and of the Citizen), το 1789, η οποία αποτελεί ένα ιστορικό έγγραφο και
ιδεολογία συγχρόνως. Αργότερα αυτό το τελευταίο έγινε αντικείµενο κριτικής πολλές φορές (µαρξισµός,
φεµινισµός κτλ.). οι ισχυρισµοί της ∆ιακήρυξης έγιναν πιο ταπεινοί σήµερα και σύµφωνα µε τον Marcel
Gauchet, εκτός από τα βασικά ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώµατα πρέπει να διαχωρίσουµε τα
δευτερεύοντα δικαιώµατα. Σύµφωνα µε αυτό, ο F. Jullien προειδοποιεί ότι η οριοθέτηση θα είναι δύσκολη.
Η αρνητική προσέγγιση είναι να πούµε όχι στο ανυπόφορο. ‘Κάποιος που δεν σώζει ενστικτωδώς ένα παιδί
που πέφτει σε ένα πηγάδι δεν είναι άνθρωπος’, λέει µια Κινέζικε παροιµία. ∆εν αναπτύσσει έναν ορισµό
αλλά µάλλον δείχνει την πληρότητα της αρνητικής προσέγγισης10. Η Κινέζικη ιδεολογία φιλοδοξεί να
δηµιουργήσει αρµονία, ολοκλήρωση και διαπραγµατεύεται το Ανθρώπινο στο ίδιο του το περιεχόµενο,
αντίθετα µε την Ευρωπαϊκή που αποµονώνει το άτοµο.
Η οικουµενικότητα υπάρχει σε εξέλιξη, δεν µπορούµε ποτέ να την κατέχουµε εντελώς. Αν µείνει
αµετάβλητη, πεθαίνει, όπως ακριβώς και η Γλώσσα. Ο F. Jullien θέλει να ξεδιπλώσει την ποικιλία (égard)
µεταξύ της Ευρωπαϊκής και της Ανατολικής λογικής και όχι τη διαφορά τους (différence)11. Στο ∆ιάλογο, ο
Λόγος- η δυνατότητα της κοινής οµιλίας -και το ‘δια’- η παρέκκλιση, η αντίθεση- είναι το ίδιο σηµαντικά.
Αντιλαµβάνεται την Παγκοσµιοποίηση ως την αλληλεξάρτηση των διαφόρων αντιλήψεων και όχι της
ενιαίας τυποποίησης των πολιτισµών.12 ∆εν πιστεύει στο ροµαντικό ανθρωπισµό και στη σύνθεσις
(sinthesis), που τα θεωρεί αντιπαραγωγικά και βαρετά. Ο σκοπός της στρατηγικής του είναι να αποκαλύψει
τις ριζικές διαφορές των δύο πολιτισµών και έπειτα να δηµιουργήσει µια κοινή ιδεολογία και να εµπλουτίσει
τις εκατέρωθεν εµπειρίες τους.
(Μετάφραση: Παναγιώτα Κουτουλάκου)
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Εδώ αναφέρεται στο επόµενο έργο του: De l’ universal, de l’ uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures,
Fayard, 2008.
9
Ο Hubert και ο Jan Van Eyck απλώθηκε σε 375χ200, λάδι, ξύλο, ο Καθεδρικός του Saint Bravo, Γάνδη (Gent), 1432
10
Μπορούµε να βρούµε παραδείγµατα για αυτό στον Mancius (B.C. 380-289).
11
Σύµφωνα µε την άποψη του η Ευρώπη και η Γαλλία άρχισαν να ασχολούνται µε άλλες κουλτούρες µόνο όταν η
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Αυτή η ιδέα έχει ειπωθεί στο διάλογο του François Jullien και του Roman Herzog: Μετάφραση: Hidas Zoltan. Στο
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