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τη«Και μόνη αυτή η λεπτή κατανόηση του 

ανθρώπινου θα μπορούσε να οδηγήσει 
στις σύγχρονες γνωστικές επιστήμες και 
την ψυχανάλυση. Παρακολουθώντας ένα 
τόσο ξεχωριστό μυαλό, ο αναγνώστης 
θα βγει σίγουρα κερδισμένος». 

Jacques de Guillebon, Le Figaro Magazine

«Πουθενά αλλού δεν θα βρούμε μια 
τόσο συνεκτική πραγμάτευση των 
απόψεων της Κρίστεβα για τη θρησκεία. 
Ένα κείμενο πολύτιμο…».

Noelle McAfee, George Mason University

Η Τζούλια Κρίστεβα, γεννημένη στη 
Βουλγαρία, εργάζεται και ζει στη Γαλλία 
από το 1966. Γλωσσολόγος και ψυχαναλύτρια, 
είναι επίσης η συγγραφέας πολλών δοκιμίων 
και μυθιστορημάτων, τα οποία έχουν 
μεταφραστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Καθηγήτρια στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
της Γαλλίας και στο Πανεπιστήμιο Paris 7 - 
Denis Diderot, διδάσκει επίσης στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, στον Καναδά και στη Νέα Σχολή 
Κοινωνικής Έρευνας της Νέας Υόρκης. 
Το 2004 τιμήθηκε με το Βραβείο Χόλμπεργκ 
για το σύνολο του έργου της και το 2006 
με το Βραβείο Χάνα Άρεντ. Στα ελληνικά 
κυκλοφορούν, μεταξύ άλλων, τα βιβλία της: 
Οι νέες αρρώστιες της ψυχής (Καστανιώτης, 
1998), Μαύρος ήλιος: κατάθλιψη και 
μελαγχολία (Καστανιώτης, 2000), Φονικό στο 
Βυζάντιο (Πατάκης, 2004), Ξένοι μέσα στον 
εαυτό μας (Scripta, 2004), Νόημα και μη νόημα 
της εξέγερσης (Scripta, 2010). 

Σε αντίθεση με τον Φρόιντ, δεν ισχυρίζομαι 
ότι η θρησκεία είναι μόνο αυταπάτη και πηγή 
νευρώσεων. Ήρθε ο καιρός να αναγνωρίσουμε, 
χωρίς να φοβόμαστε ότι θα τρομάξουμε τους 
πιστούς ή τους αγνωστικιστές, ότι η ιστορία 
του χριστιανισμού προετοιμάζει το έδαφος για 
τον ανθρωπισμό…

Τζούλια Κρίστεβα

Με μια εκτενέστατη συζήτηση και μερικά κείμενα που για 
πρώτη φορά συγκεντρώνονται στο βιβλίο αυτό, η Κρίστεβα 
αναστατώνει τις κοινώς αποδεκτές απόψεις περί θρησκείας 
και χριστιανισμού και μας προσκαλεί σε μια εκπληκτική ανά-
λυση της «απίστευτης ανάγκης μας για πίστη». 

Γοητευμένη από τον χριστιανισμό, επανεξετάζει την ανά-
γκη για πίστη που δίνει ζωή στο ανθρώπινο ον και αναλύει 
τις ψυχικές διαταραχές που οδηγούν στη λατρεία του ιερού. 
Μελετά την «ανακούφιση» που αναζητούν όσοι στρέφονται 
προς τη θρησκεία, αφιερώνοντας ένα σημαντικό κομμάτι στην 
προ-θρησκευτική ανάγκη για πίστη, χαρακτηριστική όλων 
των πολιτισμών. Η ανάλυσή της κυριαρχείται από τον εξαι-
ρετικά σύγχρονο τρόπο σκέψης της, που τον υποστηρίζει 
με σύγχρονα παραδείγματα, όπως οι ταραχές στα προά- 

στια του Παρισιού. 

Το βιβλίο γεννά πλήθος ερωτημάτων και προσφέρει 
πλούσιο υλικό για τους πολιτικούς, κοινωνικούς και 

θρησκευτικούς διαξιφισμούς που σήμερα, περισσό-
τερο από ποτέ, συγκλονίζουν την κοινωνία.
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� Το�μεγάλο�ερωτηματικό
Αντί προλόγου

Αγαπητέ Φρεντερίκ Μπουαγέ,
Όταν μου ζητήσατε να προσθέσω μερικές σελίδες στο μικρό αυτό βι-
βλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ιταλία1 με πρωτοβουλία 
του εκδότη και φίλου μου Καρμίνε Ντοντζέλι και ως απάντηση στις 
ερωτήσεις του, ένιωσα να με κυριεύει η ανησυχία. Θα επανέλθω στην 
«ανάγκη για πίστη», αυτό το ναρκωτικό που μας βοηθάει να ζούμε 
καθότι –ευτυχές παιδικό και ερωτικό ψυχικό τραύμα– θεμελιώνει την 
ικανότητά μας να υπάρχουμε… μιλώντας. Αυτό που με ανησυχεί δεν 
είναι το ότι θα αναγκαστώ να σας αποκαλύψω –εδώ και τώρα– το μύχιο 
κομμάτι της αλχημείας που, για μένα, συνεχίζει να είναι αυτή η παρά-
δοξη «ανάγκη για πίστη»: χαρά και πόνος, αναπόφευκτα διαψευσμέ-
νη προσμονή και ανησυχία, η οποία ωστόσο είναι πάντα διαφωτιστική. 
Όχι, αυτό που βασικά με ανησυχεί στους ζοφερούς αυτούς καιρούς, 
όπου η μηδενιστική σιγουριά των μεν συναντάται με τον φονταμενταλι-
στικό ενθουσιασμό των δε, είναι το ότι αμφιβάλλω για το αν οι πιστοί, 

1  Bisogno di credere. Un punto di vista laico [Ανάγκη για πίστη. Μια μη εκκλησια
στική άποψη], εκδ. Donzelli, Ρώμη 2006. 

m_dtp122
Typewritten Text
[απόσπασμα]
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καθώς επίσης κι εκείνοι που νομίζουν ότι δεν πιστεύουν μπορούν να 
διακρίνουν μέσα στους στοχασμούς μου «ένα μεγάλο ερωτηματικό», 
έτσι όπως το τοποθετούσε ο Νίτσε στη θέση της «μέγιστης σοβαρότη-
τας». Πρόκειται άραγε για στοίχημα εξωφρενικό κάτω από την ταπεινή 
μορφή του; Για στοίχημα απραγματοποίητο; Σκληρό και μακρόπνοο;  

Μου φαίνεται πλέον αποδεκτό ότι ο χριστιανισμός έδωσε στην 
απεικόνιση και στη λογοτεχνία τη δυνατότητα πρόσβασης στο αχανές 
πεδίο του ιερού: της εσωτερικής εκείνης εμπειρίας που ξεκινάει από 
την αναζήτηση της εκστατικής μέθεξης ή της ιερής καταληψίας και 
φτάνει μέχρι την ανάγκη μου να θέτω τα πάντα υπό αμφισβήτηση – 
από την άβυσσο της παιδικής ηλικίας μέχρι το άγνωστο. Θα ήταν η συ-
νέπεια –θεσπέσια ή καταστρεπτική;– ενός «διαχωρισμού» λέει ο Ζορζ 
Μπατάιγ, τον οποίο καθιέρωσε η χριστιανοσύνη: αφενός, ο θάνατος 
του Θεού που αντιπροσώπευε και συνεχίζει να αντιπροσωπεύει το μο-

ναδικό όριο που αντιτίθεται στην ακατανίκητη επιθυμία· και, αφετέρου, 
η ανάσταση του θεϊκού στις «στιγμές που αγγίζουν την τελειότητα», 
στις «καταστάσεις όπου ο άνθρωπος αισθάνεται προνομιούχος», στις 
«ένθερμες μεθέξεις». Ζωγραφίστε, μελοποιήστε, αφηγηθείτε: αν το να 
κατέχετε το Άγιο Δισκοπότηρο δεν συγχέεται με τον ίδιο τον Θεό, τότε 
είναι η κληρονομιά του, η επιστροφή του –μια κάποια επιστροφή–, ακό-
μα κι αν η μέθη που προκαλεί αυτή η κατοχή τον βεβηλώνει.

Μπροστά στο αχανές αυτό πεδίο, το οποίο ονομάζουμε πλέον με-
τουσίωση2, η διάνοια έκανε πολύ βιαστικά ό,τι μπορούσε για να υποβι-
βάσει τη λογική μας σε μια υπολογιστική απλώς και μόνο συνείδηση: 
με αποτέλεσμα η γνωστική μας ικανότητα να αδιαφορήσει τόσο για 
την εσωτερική εμπειρία ώστε να αγνοήσει το εγγενές της κύρος. 

Προσωπικά, μαζί με άλλους, αλλά με διαφορετικό τρόπο, επιχει-
ρώ εδώ να πάρω μια ενδιάμεση θέση: ούτε εκείνη της μετουσιωτι-

2  Σ.τ.μ. Sublimation στο πρωτότυπο: «Μετουσίωση» (βρίσκουμε τον όρο και 
ως «εξιδανίκευση»), με την έννοια μιας ψυχικής διαδικασίας κατά την οποία η 
ενέργεια των «ποταπών» ενστίκτων βρίσκει πιο δημιουργικές, πιο εξευγενισμέ
νες, πιο πνευματικές διεξόδους.  



Α υ τ ή  η  α π ί σ τ ε υ τ η  α ν ά γ κ η  γ ι α  π ί σ τ η 11

κής τοξίκωσης αλλά ούτε κι εκείνη της εξουσιαστικής ιδιοποίησης. 
Θεωρώ τη συναισθηματική, εμπειρική και ικανή να μοιραστεί γνώση 
της εσωτερικής εμπειρίας απολύτως δυνατή: είναι παρεκβατική, βα-
σίζεται στην ψυχαναλυτική μεταβίβαση και παίρνει τη μορφή μιας εξ 
ορισμού ημιτελούς και εξελικτικής θεωρητικής υπόθεσης. Η επινόη-
ση του ασυνειδήτου από τον Ζίγκμουντ Φρόιντ και η ερμηνεία του 
«ελεύθερου συνειρμού» των ασθενών του αποκατέστησαν –εν αγνοία 
του Βιεννέζου;– το κύρος της εσωτερικής εμπειρίας. Συγχέοντας το 
Είναι με την ενόρμηση θανάτου, όταν δεν πρόκειται για τον Καντ και 
τον μαρκήσιο ντε Σαντ, οι διάδοχοι του Φρόιντ άρχισαν να κλονίζουν 
την ίδια τη φαινομενολογία του «ατόμου», προκειμένου να τοποθετή-
σουν το «ομιλούν υποκείμενο» στο σταυροδρόμι της βιολογίας και του 
νοήματος. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να απειλούν –τι τόλμη!– να 
στερήσουν τη θεολογία από το ίδιο το «αντικείμενό» της.

Ωστόσο, όποιες κι αν είναι οι κλινικές πρόοδοι της ψυχανάλυσης 
και οι εννοιολογικές θεωρίες που εμπνέονται από αυτή, απέχουν πολύ 
από το να φανούν αντάξιες των υποσχέσεών τους· και δεν μπορούν 
να τρέφουν μια τέτοια φιλοδοξία παρά μόνο στην περίπτωση που η 
αποσαφήνιση της εμπειρίας κατά τη μεταβίβαση και την αντιμεταβίβα-
ση ακολουθεί προσεκτικά την έρευνα που διεξάγει η βιολογία στους 
τομείς του φιλοσοφικού λόγου, των μετουσιωτικών πρακτικών και… 
της θρησκευτικής εμπειρίας – αυτό που ο Φρόιντ έκανε από την αρχή. 
Όχι για να συγκροτήσει μια νέα «απόλυτη γνώση» αλλά προκειμένου 
κανένα δεδομένο καμία τεκμηρίωση ή επινόηση θεωρητικού μοντέλου 
να μην μπορεί να σταματήσει τον προβληματισμό, την αδιάκοπη συ-
νέχιση αυτής της πρόσβασης στο ιερό, την οποία κατέστησε δυνατή 
ο χριστιανισμός – με μοναδικό, εφόσον είναι αενάως ανανεώσιμος, 
τρόπο. Σύμφωνα με τον σύγχρονο ανθρωπισμό και τις μεθοδολογίες 
που πλάθει, θα πρόκειται για την πρόσβαση σε ό,τι καθιστά την ψυ-
χοσωματική εμπειρία μια ξεχωριστή ζωή, μια συνεχώς εξελισσόμενη 
αναγέννηση, μια απρόβλεπτη δημιουργικότητα.

Το ότι, από την άποψη αυτή, η πίστη μπορεί να αναλυθεί δεν είναι 
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απαραίτητα αμελητέo – αν και θα μπορούσε και να είναι. Η αμφισβή-
τηση κάθε οντότητας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της πίστης και 
των αντικειμένων της, είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα κληροδοτήμα-
τα του χριστιανισμού· και ο ανθρωπισμός, το ατίθασο παιδί του, δεν θα 
μπορούσε να εμποδιστεί και να μην αναπτύξει αυτό το κληροδότημα. 
Μήπως ο δικαιολογημένος φόβος που προκαλείται από την εκκοσμί-
κευση δεν είναι εντελώς αμελητέος, τελικά, μπροστά στη ζωτικότη-
τα αυτής της άλλης κατεύθυνσης που παίρνει στο εξής η εσωτερική 
εμπειρία; Αναφέρομαι, όπως έχετε καταλάβει, στην εσωτερική εμπει-
ρία από τον Φρόιντ και μετά, η οποία θέλει να είναι απόλυτα σαφής, 
προκειμένου να εμβαθύνει και να διαφορο ποιήσει τις προόδους της, 
φροντίζοντας συγχρόνως να προστατεύεται από τις παρεκκλίσεις της. 
Αλλά η «σύγκρουση των θρησκειών» δεν θα έπρεπε να μας οδηγήσει 
σε τέτοιου είδους εντάσεις ταυτότητας, οι οποίες θα καθιστούσαν αδύ-
νατη την κατεύθυνση που o Μπατάιγ, ο συγγραφέας του έργου Somme 
athéologique3, διατύπωσε με τους εξής όρους: «Το να μην επιθυμείς 
πλέον να είσαι τα πάντα σημαίνει ότι αμφισβητείς τα πάντα». 

Όσο για μένα, εφόσον ζητάτε τη γνώμη μου, προσωπικά αντιλαμ-
βάνομαι υπό αυτήν ακριβώς την έννοια την περίφημη φράση του απο-
στόλου Παύλου στην επιστολή Προς Κορινθίους Β’, Δ’ 13 –«Επίστευ-
σα, διό ελάλησα»–, η οποία για σας συνηχεί με ορισμένες σελίδες του 
Bisogno di credere. Βεβαίως, παραμείνατε ο οξυδερκής αναγνώστης 
τον οποίο και άλλοτε τίμησα, τότε που γράφατε τη διδακτορική δια-
τριβή σας με θέμα L’expérience spirituelle chez Dostoïevski et Proust4, 
και στον οποίο προστίθεται σήμερα ο διορατικός εκδότης που έχετε 

3  Σ.τ.μ. Δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Πρόκειται για έργο που έγραψε κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επηρεασμένος από τους Χάιντεγκερ, 
Χέγκελ και Νίτσε, ο δε τίτλος, ο οποίος στα ελληνικά θα μπορούσε να απο
δοθεί ως Σύστημα Αθεολογίας, παραπέμπει στο ανολοκλήρωτο έργο Summa 
Theologicae («Σύστημα Θεολογίας») του αγίου Θωμά Ακινάτη. Περιλαμβάνει 
τα εξής τρία έργα του Μπατάιγ: Εσωτερική εμπειρία, Ένοχος, Για τον Νίτσε. 

4  Σ.τ.μ. Θα μπορούσε ελεύθερα να μεταφραστεί: «Η πνευματική εμπειρία στον 
κόσμο του Ντοστογέφσκι και του Προυστ». 
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γίνει! Αλλά τι θα μπορούσα, άραγε, να προσφέρω εγώ που να μην το 
γνωρίζετε ήδη, που οι αναγνώστες σας να μην το ακούνε συνεχώς  και 
που τόσοι και τόσοι σχολιαστές να μην μας το έχουν έξοχα αναδείξει;  

«Credidi, propter quod locutus sum» λέει το λατινικό κείμενο, επα-
ναλαμβάνοντας τον Ψαλμό 116, 105: «Crediti, etiam cum locutus sum: 
“Ego humiliatus sum nimis”». «Επίστευσα, διό ελάλησα» λέει το ελλη-
νικό κείμενο, επιστρέφοντας στη διατύπωση της ελληνικής μετάφρα-
σης του Ψαλμού 116 της Βίβλου: «Επίστευσα, διό ελάλησα». Το εβραϊ
κό κείμενο λέει: «He’ emanti ki adaber…»· «Επίστευσα, διό ελάλησα· 
εγώ δε εταπεινώθην σφόδρα· εγώ δε είπα εν τη εκστάσει μου· πας 
άνθρωπος ψεύστης».

Το εννοιολογικό πλαίσιο του Ψαλμού είναι πιο σαφές: συνδέει την 
πίστη («emuna», όπου γίνεται αντιληπτή η ρίζα «αμήν», πίστη ή πεποί-
θηση), η οποία εξουσιάζει την έκφραση του λόγου με συγκεκριμένες, 
κοινότοπες και, στην προκειμένη περίπτωση, απατηλές εκφράσεις. Η 
πίστη κατέχει το κλειδί της ίδιας της ικανότητας του λόγου, ακόμα κι 
όταν αυτός εκφράζει κάποιο παράπονο (είμαι δυστυχής, οι άνθρωποι 
ψεύδονται κτλ.). Επειδή πιστεύω μιλάω· αν δεν πίστευα, δεν θα μι-
λούσα· το να πιστεύω σ’ αυτό που λέω και να επιμένω να μιλάω είναι 
απόρροια της ικανότητας να πιστεύω στο Άλλο και σε καμία περίπτω-
ση της αναπόφευκτα απογοητευτικής υπαρξιακής εμπειρίας. Αλλά τι 
σημαίνει «πιστεύω»; 

Το λατινικό credo (πιστεύω) ανάγεται στο σανσκριτικό sraddhā, 
το οποίο δηλώνει μια πράξη «εμπιστοσύνης» σε έναν θεό, προϋποθέ-
τοντας μια ανταπόδοση υπό τη μορφή της Θείας Χάριτος που απο-
νέμεται στον πιστό· από τη ρίζα αυτή προέρχεται, σε εκλαϊκευμένη 
μορφή, ο όρος πίστωση στον τομέα της οικονομίας: καταθέτω ένα 
αγαθό περιμένοντας κάποια ανταμοιβή (ο Εμίλ Μπενβενίστ ανέπτυξε 
λεπτομερώς τα επιχειρήματά του σχετικά με την εξέλιξη αυτή). Στα 
ελληνικά, οι ετυμολογίες του πιστεύω και της πίστης οδηγούν ξανά 

5 Σ.τ.μ. Ψαλμός 115 στη μετάφραση των Ο’. 
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την «εμπιστοσύνη» στον θεό πίσω στην «υπακοή» στο θείο. Δεν είμαι 
εγώ αυτή που θα σας μάθει ότι δεν είναι σπάνιο να βλέπουμε «αντί-
θετες έν νοιες», σύμφωνα με την κρίση των «συγχρόνων», να έχουν 
εκφραστεί με την ίδια λέξη από τους «αρχαίους»: αυτό σημαίνει ότι 
φέρουν ακόμη τα ίχνη των παθιασμένων και αισθητηριακών αμφιση
μιών που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ανθρώπινης συ-
μπεριφοράς. 

Η ψυχαναλυτική εμπειρία του παιδιού και του εφήβου, η οποία 
αποκαθιστά εκ των έσω τις μεταμορφώσεις τόσο της προσωπικής όσο 
και της φυλογενετικής μας εξέλιξης, επιβεβαιώνει την κρίσιμη στιγμή 
της ανάπτυξης, όπου το νήπιο προβάλλεται σε ένα τρίτο πρόσωπο 
με το οποίο ταυτίζεται: τον στοργικό πατέρα. Η πρωτογενής ταύτιση 
με τον πατέρα της προσωπικής προϊστορίας, αφετηρία της συμβολι-
κής τριαδικότητας που αντικαθιστά τη γοητεία και τη φρίκη της διττής 
αλληλεξάρτησης μητέραςπαιδιού, αυτή η γεμάτη εμπιστοσύνη ανα-
γνώριση που μου προσφέρει ο πατέρας, ο οποίος αγαπάει τη μητέρα 
και αγαπιέται από αυτήν, και που, με τη σειρά μου, τρέφω για το πρό-
σωπό του, μετατρέπει τα ψελλίσματά μου σε γλωσσικά σύμβολα, την 
αξία των οποίων καθορίζει εκείνος.

Σύμβολα αντικειμένων, αλλά κυρίως σύμβολα των αγαλλιάσεων 
και των τρόμων μου της πρώιμης εμπειρίας μου ως ζωντανού ομι-
λούντος όντος μετατρέπουν την αγωνία μου σε «πιστή προσδοκία»: 
Gläube Erfarung6, γράφει ο Φρόιντ. Η στοργική πατρική παρακολού-
θηση δίνει νόημα σε ό,τι, χωρίς αυτή, θα ήταν ένα ανέκφραστο ψυχικό 
τραύμα: μια χωρίς όνομα υπέρβαση χαράς και πόνου. Αλλά αυτή την 
πρωτογενή ταύτιση δεν τη δημιουργώ εγώ· ούτε μου την επιβάλλει ο 
στοργικός πατέρας. Η Einfühlung7 μαζί του –αυτός ο βαθμός μηδέν 
τού να γίνεσαι Ένα με το τρίτο πρόσωπο– είναι «ειλικρινής και άμεση», 
όπως ο κεραυνός ή η παραίσθηση. Αυτή η «ενοποίηση» του εγώμέσα

6 Σ.τ.μ. «ΠίστηΕμπειρία», «εμπειρία πίστης». 
7 Σ.τ.μ. «Ενσυναίσθηση». 
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στο άλλοπουείναιέναςτρίτος εντυπώνεται μέσα μου και με στηρίζει 
με τη μεσολάβηση της ευαισθησίας και του λόγου της μητέρας που 
αγαπάει τον πατέρα – μιας μητέρας στην οποία ανήκω ακόμη, από 
την οποία είμαι αδιαχώριστος/η. Δεν μιλάω χωρίς αυτή τη στήριξη8 
που είναι η «έμπλεη πίστης προσμονή» μου, η οποία απευθύνεται στον 
στοργικό πατέρα της προσωπικής προϊστορίας: αυτό το άλλο της μη-
τέρας που δεν αγαπάει τη μητέρα λιγότερο από τη μητέρα/τη γυναίκα 
μέσα μου και που διαθέτει τα «χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δύο 
γονέων»· αυτός ο πατέρας που ήταν ήδη εκεί, που όφειλε να είναι 
εκεί προτού υπάρξει ο Λάιος, προτού ο πατέρας που έγινε από τότε 
διάσημος ως «Οιδίπους» θεσμοθετήσει τις απαγορεύσεις και τους νό-
μους του. Κομβικά σημεία των διαφορών μεταξύ φύλων και γενεών· 
και απογείωση των ταυτοτήτων, της ελευθερίας του λογικού ειρμού.   

Ένας μύθος πιστεύετε; Μήπως καλύτερα μια μυθιστορηματική 
ανασύνθεση, την οποία φαντάζομαι με έναν Φρόιντ να διανθίζει, λίγο 
πολύ ασυναίσθητα, τον Ψαλμό 116 και τη δεύτερη επιστολή Προς Κο-
ρινθίους Δ’, 13 του αποστόλου Παύλου; Όχι μόνο. 

Εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, λένε ότι ο καθένας μιλάει τη «μητρι-
κή γλώσσα» του. Ο Ντόναλντ Γουίνικοτ ερεύνησε τις συνθήκες που 
επιτρέπουν τη μετατροπή της συνδιέγερσης μεταξύ μητέρας και 
βρέφους σε γλώσσα: ένας «μεταβατικός χώρος» είναι απαραίτητος, 
καταλήγει. Για παράδειγμα, ο ρεμβασμός της μητέρας ή ένα τρίτο 
αντικείμενο μεταξύ εκείνης και του βρέφους, αλλά ποιο αντικείμενο; 
Είχαμε ξεχάσει ότι ο ίδιος ο Φρόιντ, αυτός ο άθεος Εβραίος, αυτός ο 
φωτισμένος άνθρωπος, είχε περιγράψει, χωρίς να επιμείνει στο θέμα, 
αυτόν τον «πιστό» προορισμό του πατέρα της πρωτογενούς ταύτισης 
(Το Εγώ και το Αυτό,9 1923). Ένας φαντασιακός πατέρας που, με το 

8 Σ.τ.μ. «Έρειση» κατά τον Καστοριάδη. 
9  Σ.τ.μ. Το Εγώ και το Αυτό, σε μετάφραση Δανάης Παναγιωτοπούλου, εκδ. Πλέ

θρον, 2008. Το βιβλίο κυκλοφόρησε επίσης παλαιότερα με τον τίτλο Το Εγώ και 
το Εκείνο, σε μετάφραση Κωστή Λ. Μεραναίου, από τις εκδ. Γκοβόστη. Το Αυτό 
ή το Εκείνο (Es ή Id) είναι η αρχική μορφή ή ουσία του ψυχικού μηχανισμού. 
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να με αναγνωρίζει και να με αγαπάει μέσω της μητέρας μου, μου επι-
σημαίνει ότι δεν είμαι εκείνη αλλά άλλος, που με κάνει να πιστεύω 
ότι μπορώ να «πιστέψω». Ότι μπορώ να ταυτιστώ μαζί του – ο Φρόιντ, 
μάλιστα, χρησιμοποιεί το ρήμα «επενδύω». Να πιστέψω και/ή να επεν-
δύσω όχι στο πρόσωπό του ως «αντικείμενο» ανάγκης ή πόθου (αυτό 
θα συμβεί αργότερα· για την ώρα το «αντικείμενο» της ανάγκης και 
του πόθου μου είναι κυρίως η μαμά), αλλά στην εικόνα που έχει σχη-
ματίσει εκείνος για μένα και στα λόγια του – στην εικόνα που έχω 
σχηματίσει εγώ για εκείνον και στα λόγια μου. «Πίστεψα και μίλησα».

Μόνο πάνω στη βάση αυτή η ανάγκη μου για πίστη, που έχει κατ’ 
αυτόν τον τρόπο ικανοποιηθεί και μου προσφέρει τις ευνοϊκότερες συν-
θήκες για να αναπτύξω τη γλώσσα, θα μπορέσει να συνοδευτεί από 
μια άλλη διαβρωτική και απελευθερωτική ικανότητα: την επιθυμία για 
γνώση. Ξεσπάω σε ερωτήσεις, ωθούμενος/η από την πίστη αυτή που 
μου επιτρέπει να ακούω ένα τρίτο αγαπών/αγαπημένο πρόσωπο και να 
του μιλάω. Όπως βλέπετε, δεν ξεχνάω το «μεγάλο ερωτηματικό» μας. 

Ποιος δεν γνωρίζει την αγαλλιαστική έκσταση που νιώθει το παιδί 
όταν κάνει ερωτήσεις; Ενώ βρίσκεται ακόμη στο όριο μεταξύ της σάρ-
κας του κόσμου και του βασιλείου της γλώσσας, ξέρει με μια παραι-
σθητική γνώση ότι κάθε ταυτότητα –αντικείμενο, άτομο, αυτό το ίδιο, 
η απάντηση του ενηλίκου– είναι μια δομήσιμηαποδομήσιμη χίμαιρα. 
Και μας οδηγεί αδιάκοπα σ’ αυτή την έλλειψη υπόστασης των ονο-
μάτων και των υπάρξεων, του είναι, η οποία δεν το τρομοκρατεί πια, 
αλλά το κάνει να γελάει γιατί πιστεύει ότι είναι δυνατόν να ονομάζει, 
να αναζητά και να βρίσκει ονόματα. Προτού το δραστήριο αυτό νεαρό 
Εγώ κλειστεί ξανά στον εαυτό του μέσα στη σιγουριά του Υπερεγώ, 
αυτή την «καθαρή κουλτούρα της ενόρμησης θανάτου». Και προτού 
το «πίστεψα και μίλησα» μετατραπεί σε στερεότυπο, σε «επικοινωνία», 
σε κατάθλιψη. 

Εμπεριέχει τις αυτογενείς ορμές και τις απωθημένες επιθυμίες και αναμνήσεις. 
Κυριαρχεί στη νεογνική περίοδο και συνδέεται αποκλειστικά με το ασυνείδητο.  
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Ο Λακάν θεωρούσε ότι σλόγκαν της ψυχανάλυσης έπρεπε να εί-
ναι το «Scilicet»: «μπορείς να ξέρεις». Πράγματι, μπορείς να ξέρεις 
από πού προέρχονται τα παιδιά, από πού προέρχεται η ικανότητα να 
μιλάς, αυτό που λες κτλ. Λησμόνησε να υπενθυμίσει ότι «μπορείς να 
ξέρεις» αν και μόνο αν πιστεύεις ότι ξέρεις, ώστε να φτάσεις στο ση-
μείο να ξέρεις για ποιο λόγο πιστεύεις, τι θέλεις να πεις πιστεύοντας, 
τι είναι αυτό που πιστεύεις… Ο Λακάν, ως καθολικός που ήταν, πρέπει 
να το θεώρησε κάτι το προφανές και συνεπώς έκρινε ότι ήταν περιττό 
να επιμείνει. Τέλος, φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε σ’ αυτή 
την «υπεραξία» του λόγου, στη στήριξή του που είναι η «υπεραπό-
λαυσή» του, έλεγε, ανατρέχοντας πολύ πιο πίσω, μέχρι το πιστεύω… 
Από το γνωρίζω στο πιστεύω και αντιστρόφως, μια αιώνια περιστροφή 
του ομιλ-όντος10. Να φτάσουμε τη δυνατότητα της γνώσης στο σημείο 
της ανάγκης για πίστη, χωρίς να πάψουμε να αμφισβητούμε το ιστο-
ρικό περιεχόμενο της κάθε πίστης, τις αλήθειες της: απόλυτες ή εποι-
κοδομητικές; Προστατευτικές ή πρόσκαιρες; Μάταιες, ευεργετικές ή 
ταπεινωτικές; Εις το διηνεκές. 

Το Εγώ, γράφει ο Φρόιντ στο Εγώ και το Αυτό, αποτελούμενο από 
φραστικά ίχνη και αντιλήψεις («Οι αντιλήψεις είναι για το Εγώ ό,τι οι 
ενορμήσεις για το Αυτό»), αυτή η συνπαρουσία αντίληψης και φρα-
στικής απόδοσης προβάλλεται στο εξής ως μια «περιοχή», μια οριακή 
«ζώνη» ανάμεσα στο Αυτό και στο ενσυνείδητο Υπερεγώ και, συνεπώς, 
ως το κατεξοχήν αντικείμενο της θεραπείας. Η οριακή, ούτε εσωτερι-
κή ούτε απλώς εξωτερική, εμπειρία της ψυχανάλυσης, υποτίθεται ότι 
μετατρέπει σε αντίληψη/φραστική απόδοση τα ανέκφραστα ίχνη της 
μνήμης του «αντικειμένου και μόνο», της τραυματικής λίγο ως πολύ 
διέγερσης, με την προϋπόθεση να συντελεστεί… η μεταβίβαση – οι-
διπόδεια σε τελική ανάλυση. Κάτι που σημαίνει ότι η ψυχαναλυτική 
ερμηνεία –αυτή η «θεωρία» που δεν θα «εφαρμοστεί» παρά ως μια 

10  Σ.τ.μ. Το parlêtre ή ομιλ-ον, δηλαδή το ομιλούν ον ή ο άνθρωπος, από τη συνέ
νωση του parler=μιλώ και του être=ον, ένας όρος που επινόησε ο Λακάν. 
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ιδιαίτερη «τεχνική» εναρμονισμένη με την απροσμέτρητη μοναδικό-
τητα του καθενός– θα είναι πάντα μια διατύπωση σε σχέση με τον 
Οιδίποδα (όπως ονομάζουμε τα συμβεβηκότα ή τυχήματα11 της πατρι-
κής λειτουργίας), η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με μια διατύπωση 
αναγώγιμη στον Οιδίποδα.

Ότι το «μιλάω στην ψυχανάλυση» μπορεί –αδιάλειπτα– να άπτεται 
των ενορμήσεων και κατά συνέπεια των παθών, διά μέσου των αισθή-
σεων, φαίνεται πως ο Φρόιντ το πιστεύει μέχρι τελευταίας λέξης του 
αξιώματός του περί μυστικισμού, το οποίο διατύπωσε το 1938: «Μυ-
στικισμός: η συγκεχυμένη αυτοαντίληψη της σφαίρας επιρροής, πέ-
ραν του Εγώ, του Αυτό». Μια δήλωση που παραπέμπει στη διατύπωσή 
του στο έργο του Νέα σειρά των παραδόσεων για την εισαγωγή στην 
ψυχανάλυση (1932): «η αντίληψη μπορεί να συλλάβει (Erfassen) τις 
σχέσεις μέσα στο βαθύτερο Εγώ και μέσα στο Αυτό». Τι καταλαβαί-
νουμε: αυτό που διακρίνει την ψυχαναλυτική θεραπεία από την είσοδο 
στον μυστικισμό είναι ότι στους μυστικιστές το Εγώ έχει εξαφανιστεί 
προς όφελος του Αυτό, το οποίο γίνεται από μόνο του αντιληπτό. Η 
βίαιη μυστικιστική παρόρμηση περιορίζεται σε μια σύντομη ματιά (ει-
κόνα), η οποία προκαλεί ένα ρήγμα στη φραστική απόδοση και αφή-
νει το αντικείμενο που έχει γίνει αντιληπτό, καθώς και την υποκείμενη 
ενόρμηση να δράσουν σιωπηλά. Προτού επιστρέψει ο Έρωτας με τον 
θόρυβο της γλώσσας και προτού οι μυστικιστές μιλήσουν ή γράψουν. 
Αντίθετα, η ψυχανάλυση είναι μια διαδικασία χρονική και αλληλεπι-
δραστική, η οποία δομεί και αποδομεί συνεχώς τον οιδιπόδειο δεσμό. 
Ακούω την ερώτησή σας: Ποια είναι η καθαρά ψυχαναλυτική στήριξη 
που διακρίνει τον λόγο στην ψυχανάλυση από την αισθητική ή μυστι-
κιστική βίαιη παρόρμηση;  

Όσο ο Φρόιντ θεωρητικοποιεί σταδιακά την ενόρμηση θανάτου 
και ο ναρκισσισμός αποδεικνύεται ανίκανος να την εμποδίσει, αυτό 

11  Σ.τ.μ. Στο γαλλικό κείμενο χρησιμοποιείται η λέξη accident, δηλαδή «ατύχημα» 
κατά λέξη. Στο γαλλοελληνικό γλωσσάρι όρων του Κορνήλιου Καστοριάδη η 
λέξη μεταφράζεται ως «τύχημα», δηλαδή συμβεβηκός, συμβάν. 
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που εμφανίζεται ως αντιστήριξη η οποία μπορεί να διαμορφώσει την 
αποσύνδεση που αντιτίθεται στον Έρωτα και να υποκινήσει τις δυ-
νάμεις του θανάτου είναι η σχέση αντικειμένου. Με την επιμονή στο 
αντικείμενο της επιθυμίας –και με λογική και ορθότητα–, έχουμε την 
τάση να γινόμαστε ιδιαίτερα διακριτικοί απέναντι στα θεμελιώδη αυτά 
ζητήματα που είναι οι εμβαθύνσεις στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα και 
που ο Φρόιντ εισάγει ήδη από το Τοτέμ και Ταμπού (1912), για να τις 
αναπτύξει μέχρι το Μωυσής και μονοθεϊσμός (1939): εμβαθύνσεις της 
συμβολικής ικανότητας («πίστεψα και μίλησα») σε σχέση με τις εξε-
λίξεις της πατρότητας, δεδομένου ότι η πατρότητα στο ομιλούν ζώο 
είναι ο ρυθμιστής της τάσης του για καταστροφή. 

Η φροϊδική ψυχανάλυση μας κληροδοτεί αυτή ακριβώς την ικανό-
τητα της έκφρασης, αυτή τη ριζωμένη στον προορισμό της πατρικής 
λειτουργίας έννοια. Συνδέοντας, μέσω της εξέλιξης των οικογενεια-
κών δομών και της ρύθμισης της αναπαραγωγής, το ενδόμυχο με τις 
ιστορικές μεταβολές, η οντολογική και φυλογενετική έννοια εισάγει 
την ιστορία στην εμπειρία του ντιβανιού. 

Ο Φρόιντ, ο οποίος ήταν ο λιγότερο θρησκευόμενος άνθρωπος 
του αιώνα του, δεν δίστασε να προεικάσει, σχολιάζοντας τον προο-
ρισμό της πατρότητας που ελέγχει την εγκαθίδρυση της έννοιας και 
τα συμβάντα της, μια «ύψιστη ουσία στους ανθρώπους»: «Das höhere 
Wesen in Menschen». Η θεωρία αυτή όχι μόνο δεν φανερώνει την πα-
ραμικρή ιδεαλιστική παλινδρόμηση αλλά καταδεικνύει τη λογική της 
μετατροπής της υπερβατικότητας σε εμμένεια, την οποία διαπίστωσε 
ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης μέσω και εντός της μεταβίβασης, στο 
πλαίσιο της «θεραπείας μέσω του λόγου» την οποία επινόησε.

Μερικοί άνθρωποι, όταν ασφυκτιούν μην ξέροντας από πού μιλάνε 
και τι πιστεύουν ότι λένε, αρχίζουν ψυχανάλυση. Και τότε το «μιλάω 
στην ψυχανάλυση» ξαναγίνεται μια σειρά από ερωτήσεις, οι οποίες 
δεν είναι πλέον συνειδητές, αλλά παρεισφρέουν κάθετα στο σύστη-
μα της γλώσσας. Σε σημείο να καταστρέφουν το έργο της γλώσσας 
ως σύστημα συμβόλων και, μαζί του, την τυραννία της ταύτισης με 
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τα υποκατάστατα του οικογενειακού τριγώνου. Πριν ξαναδημιουρ-
γήσουν, προσωρινά, την ανυπόφορη ευθραυστότητα της πατρικής 
λειτουργίας και την τρομερή ανθεκτικότητα της μητρικής εσωτερικής 
επιταγής.

Η ψυχανάλυση καθιστά εφικτή τη δημιουργία καινούργιων δε-
σμών: αυτό ελπίζουν οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι. Θα έλεγα ότι ο 
δεσμός για τον οποίο η θεραπεία καθιστά ικανό τον ψυχαναλυόμενο 
δεν είναι άλλος από τον δεσμό επένδυσης στην ίδια τη διαδικασία του 
συμβολισμού. Διότι το «αντικείμενο», όποιο κι αν είναι αυτό (ερωτικός 
σύντροφος ή φίλος, επαγγελματικός ρόλος, συμβολικό ιδανικό κτλ.) 
και όσο τέλειο κι αν εμφανίζεται, δεν μπορεί να διαρκέσει παρά μόνο 
αν το ψυχαναλυόμενο ομιλούν υποκείμενο είναι ικανό να δομεί και να 
αποδομεί αορίστως την έννοιά του: από την ανάγκη για πίστη στην 
επιθυμία για γνώση και αντιστρόφως. 

Μόνο έτσι, με τη γειτνίαση της ηθικής με την πρόγονό της, τη θρη-
σκεία, αλλά και με τις «επιστήμες του πνεύματος», το «μιλάω στην 
ψυχανάλυση» ανοίγει έναν άλλον δρόμο στη σχέση με τον μηχανισμό 
της έννοιας που συγκροτεί τον άνθρωπο. Και επανέρχομαι για να το 
τονίσω: εκείνο που ανησυχεί τον κόσμο είναι αυτή η μετατόπιση των 
λεγομένων σε σχέση με τον εαυτό τους, αυτή η ανεπαίσθητη επα-
νάσταση, η οποία αποτελεί συστατικό στοιχείο της πρακτικής μας. 
Φοβάμαι ότι οι ψυχαναλυτές δεν είναι αρκετά ικανοί στην τέχνη της 
ανάδειξης αυτής της εκπληκτικής μοναδικότητας που έγκειται στο 
«μιλάω στην ψυχανάλυση»: πιστεύω ότι μπορώ να γνωρίζω. Ωστόσο, 
μου φαίνεται ότι η εμπειρία αυτή είναι η μόνη ικανή όχι να μας σώσει 
από μια κουλτούρα που η ψυχανάλυση καταδεικνύει ως κουλτούρα 
ενόρμησης θανάτου, αλλά  να περισπάσει αυτή την ενόρμηση – να την 
αναβάλει, να την εκτρέψει, να τη διασκεδάσει, γνωρίζοντας τις συνέ-
πειες. Ασταμάτητα, αποκλειστικά και μόνο μέσω της δοκιμασίας της 
γλώσσας που εκλεπτύνει τη γλώσσα, καθιστώντας την ευαίσθητη σε 
οτιδήποτε δεν μπορεί να ειπωθεί και εξετάζοντας τις ίδιες τις προϋπο-
θέσεις του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και της ανάγκης για πίστη.
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Σας ευχαριστώ, αγαπητέ Φρεντερίκ Μπουαγέ, για την ευκαιρία 
που μου δίνετε να θίξω έτσι μερικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα για μένα 
μείζονα θέματα, ξεκινώντας από την προπολιτική και προθρησκευτι-
κή αυτή ανάγκη για πίστη, η οποία αποτελεί, πρέπει να το επαναλάβω, 
ένα μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν την πολύπλοκη εμπειρία της 
πίστης. Δεν μπορώ να σας αφήσω χωρίς να ευχαριστήσω επίσης εκεί-
νους στους οποίους οφείλονται τα κείμενα που περιέχονται στο βιβλίο 
αυτό: την Αρχιεπισκοπή των Παρισίων, τη σύνταξη της εφημερίδας La 
Croix, τους εκδοτικούς οίκους Parole et silence, Donzelli και Bayard. 

Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μου. 

Τζούλια Κρίστεβα
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τη«Και μόνη αυτή η λεπτή κατανόηση του 

ανθρώπινου θα μπορούσε να οδηγήσει 
στις σύγχρονες γνωστικές επιστήμες και 
την ψυχανάλυση. Παρακολουθώντας ένα 
τόσο ξεχωριστό μυαλό, ο αναγνώστης 
θα βγει σίγουρα κερδισμένος». 

Jacques de Guillebon, Le Figaro Magazine

«Πουθενά αλλού δεν θα βρούμε μια 
τόσο συνεκτική πραγμάτευση των 
απόψεων της Κρίστεβα για τη θρησκεία. 
Ένα κείμενο πολύτιμο…».

Noelle McAfee, George Mason University

Η Τζούλια Κρίστεβα, γεννημένη στη 
Βουλγαρία, εργάζεται και ζει στη Γαλλία 
από το 1966. Γλωσσολόγος και ψυχαναλύτρια, 
είναι επίσης η συγγραφέας πολλών δοκιμίων 
και μυθιστορημάτων, τα οποία έχουν 
μεταφραστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Καθηγήτρια στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
της Γαλλίας και στο Πανεπιστήμιο Paris 7 - 
Denis Diderot, διδάσκει επίσης στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, στον Καναδά και στη Νέα Σχολή 
Κοινωνικής Έρευνας της Νέας Υόρκης. 
Το 2004 τιμήθηκε με το Βραβείο Χόλμπεργκ 
για το σύνολο του έργου της και το 2006 
με το Βραβείο Χάνα Άρεντ. Στα ελληνικά 
κυκλοφορούν, μεταξύ άλλων, τα βιβλία της: 
Οι νέες αρρώστιες της ψυχής (Καστανιώτης, 
1998), Μαύρος ήλιος: κατάθλιψη και 
μελαγχολία (Καστανιώτης, 2000), Φονικό στο 
Βυζάντιο (Πατάκης, 2004), Ξένοι μέσα στον 
εαυτό μας (Scripta, 2004), Νόημα και μη νόημα 
της εξέγερσης (Scripta, 2010). 

Σε αντίθεση με τον Φρόιντ, δεν ισχυρίζομαι 
ότι η θρησκεία είναι μόνο αυταπάτη και πηγή 
νευρώσεων. Ήρθε ο καιρός να αναγνωρίσουμε, 
χωρίς να φοβόμαστε ότι θα τρομάξουμε τους 
πιστούς ή τους αγνωστικιστές, ότι η ιστορία 
του χριστιανισμού προετοιμάζει το έδαφος για 
τον ανθρωπισμό…

Τζούλια Κρίστεβα

Με μια εκτενέστατη συζήτηση και μερικά κείμενα που για 
πρώτη φορά συγκεντρώνονται στο βιβλίο αυτό, η Κρίστεβα 
αναστατώνει τις κοινώς αποδεκτές απόψεις περί θρησκείας 
και χριστιανισμού και μας προσκαλεί σε μια εκπληκτική ανά-
λυση της «απίστευτης ανάγκης μας για πίστη». 

Γοητευμένη από τον χριστιανισμό, επανεξετάζει την ανά-
γκη για πίστη που δίνει ζωή στο ανθρώπινο ον και αναλύει 
τις ψυχικές διαταραχές που οδηγούν στη λατρεία του ιερού. 
Μελετά την «ανακούφιση» που αναζητούν όσοι στρέφονται 
προς τη θρησκεία, αφιερώνοντας ένα σημαντικό κομμάτι στην 
προ-θρησκευτική ανάγκη για πίστη, χαρακτηριστική όλων 
των πολιτισμών. Η ανάλυσή της κυριαρχείται από τον εξαι-
ρετικά σύγχρονο τρόπο σκέψης της, που τον υποστηρίζει 
με σύγχρονα παραδείγματα, όπως οι ταραχές στα προά- 

στια του Παρισιού. 

Το βιβλίο γεννά πλήθος ερωτημάτων και προσφέρει 
πλούσιο υλικό για τους πολιτικούς, κοινωνικούς και 

θρησκευτικούς διαξιφισμούς που σήμερα, περισσό-
τερο από ποτέ, συγκλονίζουν την κοινωνία.
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