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KOMÁLOVICS ZOLTÁN

A körző kettős szára
„It is beneficial to be a cosmopolitan when one comes from a small country such as Bulgaria” 

(Julia Kristeva)

„Két lelkünk csakis úgy lehet,
hogy körzőn kettős a szár,

tiéd a pontba-rögzített,
mégis mozog, ha párja jár.

S ámbár e szár középen ül,
mégis ha párja útra kél,

hajlik felé, utána dűl,
feláll, mikor az visszatér.

E szár legyél, ki arra tör,
hogy rézsút rohanjon velem.

Szilárd-voltodból ép a kör,
így végzem én a kezdetem.”

(John Donne – Károlyi Amy fordítása)

Amikor John Donne Búcsúzás: megtiltva bánatot című nevezetes versében a lényegi összetartozás viszony-
latát a körző szárainak együtt tartott különmozgásával modellálja, tulajdonképpen az idegenség létállapotát is 
megragadja. A kép értelmében minden külön mozgás feltételezi a Másik ráhajlását e mozgásra, azaz igényli és 
követeli a Másik értő odaadódását. Mindez az által válik lehetővé, hogy a külön szárak egy pontba futnak, s bár-
milyen mozgásuk ugyanazon egy erőnek engedelmeskedik. E képi logika nyilvánvaló következménye, hogy az 
összetartottság hiányából fakadó mozgás nem válthat ki értő odahajlást, s így minden mozdulat, gesztus izolált, 
csak önmagára vonatkozó kísérlet marad. Idegen rajzolat. Ebben az összefüggésben a különbség dinamikai ter-
mészetű – a ritmus másságából fakad. A körző mozgó szára oly messze került a maga szilárd pontjától, hogy a 
megképződött rajzolat önmaga centrumától távol értelmezhetetlennek tűnhet. Ép kör csak szilárd pontból fakad 
– mondja John Donne. E szilárd pont azonban egyrészt csak az összeköttetésben történő odahajlás által nyer-
het értelmet, másrészt kizárja egyéb szilárd pontok létét és eshetőségét. Ép kör csak egy pontból rajzolható. 

Véleményünk szerint az idegenség-problematika tekintetében rendkívül megfontolandók John Donne poé-
tikus belátásai, hiszen az idegenség mindig feltételez egy centrumot, invokálja a messzire került otthonosság 
terét. Az idegenség a két szilárd pontból rajzolt körvonal folyamatos vibrációja, s mint ilyen mozgás keresi az 
önmagát stabilizáló egyetlen középpontot. Az, hogy az idegenség dinamikai és ritmikai természetű, a kinézis 
fontosságára irányítja a figyelmünket. Nincs idegenség kinézis nélkül. Természetesen ebben az esetben a szó a 
legtágabb értelmében érvényesül: bármilyen a centrumtól, a szilárd ponttól történő elmozdulást, elmozdított-
ságot jelent. A kultúra történetében nagyon korán megindult e sajátos létpozíció vizsgálata, s napjainkra szinte 
divatos problematizációvá vált. Miután az idegenség mindig fizikai/szellemi tranzit-pozíció, tárgyalása és meg-
közelítése is csak egy ilyenfajta tranzit-pozícióból történhet. Írásunkban egy olyan szerző gondolkodásmód-
ját vizsgáljuk, aki minden tekintetben képviseli a két középpontiságot, s mint nyitott körző hozza létre sajátos 
rajzolatait. A bolgár származású Julia Kristevát a Svéd Királyi Akadémia 2003-ban a társadalomtudományok 
Nobel-díjának átadásakor így laudálta: „Julia Kristeva munkássága kimozdította az akadémiai tudományok 
hagyományos határait azzal, hogy a társadalom számára oly égető kérdésekre, mint a globalizáció, az erőszak, 
a vallási fanatizmus, a nyelvész, az irodalmár és a pszichoanalitikus tapasztalata felől kísérel meg választ adni.” 
Az a multidiszciplináris szemléletmód, amely a szerző gondolkodását alapvetően jellemzi, elméleti szintézi-
sek, egymásra olvasott diskurzusok olyan metszéspontjait mutatja fel, amelyek révén a szerteágazó tematizáció 
ellenére rendkívül intenzív gondolatsűrűsödések válnak érzékelhetővé. A kristevai gondolkodásmód műfaji és 
módszertani sokszínűsége valójában szerves következménye annak a centrális kérdésnek, melynek dinamizmu-
sa, komplexitása kizárja a monologikus, logocentrikus szemlélet- és beszédmódokat. Ki / mi az idegen? E kér-
désfeltevésnek szinte megszállott kíváncsisága fedezhető fel akkor is, amikor Kristeva az intertextusokat (a szö-
vegek idegenségét-otthonosságát) vizsgálja. Ugyanez a kérdése akkor is, amikor az abjektről értekezik, ami jel-
zője mindannak, ami tisztátalan, beteg, utálatos és viszolygást kelt, vagy éppen szent és érinthetetlen. Abjekt a 
holttest, a vér, az exkrétum, minden, ami a szubjektumtól leválasztódik, ami számára elviselhetetlen, elgondol-
hatatlan, ami túl van az értelem határán. Az Önmaga tükrében idegenként (Étrangers à nous-mêmes – magya-
rul 2010.) című összegző könyvében Kristeva az idegenlét, az idegenség általános analízisét végzi el. Írásunk 
ezen szöveg mentén próbálja meg az idegenség fogalmát történeti kontextusban látni és láttatni. 
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Julia Kristeva egy sajátos dialektikába ágyazza az idegenség egész problémarendszerét. A Mi 
az idegen? kérdés hermeneutikájának drámai feszültségét a kérdés tárgya adja, hiszen ha idegen 
az, amit / akit nem ismerünk, akkor a kérdésre adott válasz magának a kérdésnek az értelmét szün-
teti meg. A leírással bekerített, definiált idegen logikailag elveszítheti azon megkülönböztethető-
ségét, amit a kérdés involvál. Leírható-e idegenségében az idegen, avagy a leírás, meghatározás 
révén egy olyan tárgyvesztés történik, amely a diskurzus szabályrendszerének problematikussá-
gára vetül vissza? Kristeva jó egyensúlyérzékkel manőverezik a kérdés és a válasz közti ingatag, 
disszeminatív térben, elsősorban annak köszönhetően, hogy az alapkérdés (mi az idegen?) egyre 
újabb és újabb helyettesítések formájában tér vissza: Mikor született az, miért született az, hon-
nan jön, hol van és hova tart az idegen? A valódi kérdésfeltevés tehát lemond tárgya birtoklásá-
ról, a formális meghatározáson túli absztrakcióról, hogy egy nem-autoriter diskurzus fogalmi kere-
tében mintegy élni engedje tárgyát a maga idegenségében. A fogalom tartalmi kitöltetlensége így 
olyan tudatkonstrukció formáját ölti, amelynek elsősorban nem a belső struktúrája adja a fontos-
ságát, hanem a széle vagy a pereme, az a frontális vonal, amely minden dialógusban mint finom 
rajzolat áll elő, még akkor is, ha valójában mindig a saját és a másik közti törésvonalról van szó. 

Kristeva értelmezési horizontjában az alábbi drámai tétel áll a középpontban: az idegen mindig 
egy dialógus teremtettje abban az értelemben, hogy maga nem teremtője, hanem tárgya a beszéd-
nek. Az illeszkedés a perem felől azt jelenti, hogy az idegen egy már a számára előrajzolt térbe 
kénytelen települni, olyan határok közé, melyeket az idegenség szólama nélkül egy előzetes egyez-
mény (dialógus) teremtett. Az idegenről szóló beszéd éppen attól válik idegenné, hogy eggyel keve-
sebb beszélő alakítja. Az idegen távol levő, és mint számunkra (a dialógus számára) szükséges 
másik kívül van a tárgyalóterem falain. 

Julia Kristeva gondolkodásának párbeszédpotenciálját az adja, hogy nem a határvonalak, a pere-
mek eltolásában, azaz nem valamifajta külső térnyerés keretében gondolja újra az idegennel / ide-
genséggel szembeni etikai-politikai attitűdök lehetőségfeltételeit, hanem javaslata az idegenről 
való tárgyalásmód belső logikáját látja megváltoztatandónak. A belső logika megváltoztathatóságá-
ból fakadó optimizmus mögött egy III. évezredbeli általános tapasztalat áll. (Meg kell említenünk, 
hogy ezen „optimizmus és valóságérzékelés” komoly kritikai kereszttűzbe került a 2001. szeptem-
ber 11-e utáni világban.) Kristeva meggyőződése szerint az idegenség felé hajló új dialógus a 20. 
század végére azért válhat realitássá, mert a vallási vagy nemzeti alapon szerveződött közösségek, 
a nemzetállamok válsága következtében nyitottabbá vált az a társadalmi tér, amelybe a mindenkori 
idegen ágyazódik. Kristeva tájékozódási irányainak és alapvetően optimista szemléletének az aláb-
bi belátás adja a gondolati és érzelmi fedezetet: „Új közösségi kötelékek hiányában egy üdvözítő 
vallás nélkül, amely képes lenne a tévelygők és a különbözők tömegét egy új konszenzusban egység-
gé kovácsolni valami más, mint a »több pénzt és javakat« hitvallása – a történelem során először 
kerülünk abba a helyzetbe, amikor személyes erkölcsi tanulságainkra teszünk fel mindent, amikor 
anélkül kell együtt élnünk másokkal, tőlünk különbözőekkel, hogy bármiféle elv képes lenne felölel-
ni sajátosságainkat, és azok fölé emelni.” A fejlett társadalmaknak az a válsága, amely a megrepedt 
pszichikus tér és a töredezett társadalmi identitás egymást erősítő hatásaiból fakad, Julia Kristeva 
szerint kényszerítő lehetőséget ad arra, hogy az ember újraértelmezze azt a terhes történelmi örök-
séget, amelynek jegyében a fejlett társadalmak egy hegemón nemzeti identitás alapzatán az intéz-
ményrendszerük mechanizmusait a kirekesztés révén erősítették meg. 

Kristeva szerint a párbeszédpotenciál kialakításának első lépése az idegenség terét folyama-
tosan újra- és újrakonstruáló történeti örökségnek az analízise a genezistől kezdve a romantikus 
Volksgeist eszméjének kialakulásáig. A szembesülés az elődök problémáival, a zsákutcába futó 
megoldásaik vizsgálatából fakadó tanulságok fontos tapasztalatként kell, hogy megjelenjenek az 
idegenséggel szembeni kortárs attitűdök kialakításakor. Az idegenség problémájával való történeti 
szembenézésből az a képlet rajzolódik ki, hogy a kultúra történetében már nagyon korán kialakul az 
a két alapvető elméleti megközelítés és politikai gyakorlat (melyek általában nem fedik egymást) 
az idegenekkel szemben, mely mindmáig meghatározza a dialógus tereit. A viszonyulás egyik for-
mája a kozmopolitizmus, a világpolgár szemlélete, mely mögött Kristeva egy univerzalista etikai 
felfogást érzékel. Ennek jellegzetessége az, hogy a kialakult politikai és gazdasági intézményrend-
szer önigazoló ideológiáját és politikáját felfüggesztve egy más logika alapján teremti meg a maga 
közösségeszményét. „Szókratész szerint a görög szó nem egy nemzetség, hanem a műveltség meg-
nevezésére szolgál: »s előbb hívjuk azokat görögöknek, akik ugyanabban a nevelésben részesültek, 
mint azokat, akik a mi népünk tagjai«.” A szókratészi meggyőződés jegyében a látható, a hatalom 
által megerősített közösségtudattal szemben a kozmopolita közösségtudat mindig láthatatlan, ereje 
éppen abból fakad, hogy szembeáll az intézményrendszer logikájával. 

Ebben a tekintetben kiemelkedő jelentőséggel bír a kereszténység korai története, melyben 
az Ige elsősorban az idegeneknek, a kereskedőknek és a társadalom peremére szorultaknak szól. 
Ereje abból fakad, hogy az igazságtalan hierarchiával szemben megteremt egy láthatatlan szelle-
mi közösséget, s a fallal kerített város helyett az Ekléziát tekinti az összetartozás lényegi kereté-
nek. Julia Kristeva azonban rögtön rámutat arra is, hogy a láthatatlan szellemi közösségek praxisa 
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azáltal, hogy a közösség-összetartó centrális értékrendet monopolizálja, gyorsan létrehozza ugyan-
azt a kiválasztottságtudat alapján formálódó zárt képződményt, mellyel szemben eredetileg szer-
veződött. Ezt az újrarendeződést mutatja a sztoicizmus története, ami a vallási, etnikai, származá-
si vagy nemi társulás helyett az erényen alapuló közösség univerzalitását hirdeti meg (sok szem-
pontból kísértetiesen korai előképévé válva a francia forradalom Erény-terrorjának), majd egyre 
inkább a kirekesztés logikája mentén próbálja védeni és fenntartani önnön értékrendjét, megte-
remtve ezzel az erényt nem birtoklók, a Mi számára idegen közösséget. Kristeva a kozmopolitiz-
mus kapcsán veti fel először azt a nagyon fontos belátást – mely a később felvázolt ún. pszicho-
analitikus etika / politika fundamentális tézise lesz –, miszerint minden identitástervezet, amely 
egy homogén Mi tételezése alapján beszél a Másikról, hamarosan a kirekesztés formáit és attitűd-
jeit fogja megteremteni. 

Az idegenekkel szembeni másik, történeti alapviszony az idegenellenesség, a xenofóbia, amely 
abból a feltételezésből születik, hogy az idegen morális, vallási vagy gazdasági szempontból ártal-
mas, veszélyes a közösségre, ezért kizárandó és távol tartandó. Az idegeneket a metoikosz-státus 
révén rendkívül gyakorlatiasan kezelő görög poliszrendszerben Spárta kivételt képez, hiszen a város 
története során soha nem engedett be idegeneket a falai közé. Az idegengyűlölet kultúrtörténetében 
érdemes megidézni az amerikai John J. Collins A Biblia Bábel után című munkáját, melynek a poszt-
kolonialista bibliakritikát bemutató fejezete felhívja a figyelmet Mózes M Törv 7,1–6-ra, hogy mi 
szükséges az Ígéret Földjének elfoglalásához: „amikor az Úr, a te Istened kiszolgáltatja őket (ti. az 
ott élő népeket) neked, és te legyőzöd őket, akkor töltsd be rajtuk az átkot. Ne köss velük szövetséget, 
és ne könyörülj meg rajtuk. Ne köss velük házasságot, lányodat ne add egyhez sem feleségül közü-
lük, és egyikük lányát sem vedd fiadnak feleségül, mert gyermekeid elfordulnak tőlem, hogy más 
isteneknek szolgáljanak.” Collins szerint ebben a szakaszban a Föld mint isteni adomány ideológi-
ája a bevonuló nép jogait úgy támasztja alá, hogy a számára idegent a teljes kiközösítés helyzetébe 
taszítja. Ugyanakkor Kristeva hangsúlyozza, hogy az ószövetségi zsidóság történetének alapélmé-
nye az idegenségtapasztalat, s ez gyakran és hangsúlyozottan jelenik meg az idegenekkel szembeni 
pozitív viszony argumentációjaként: „A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd őt, mert ti 
is jövevények voltatok Egyiptomban.” (2. Mózes 22.20) Annak ellenére tehát, hogy már az ószövet-
ségi zsidóság kultúrájában kirajzolódik az idegenekkel szembeni kettős viszonylat, a felvilágosodás 
nagy paradigmaváltásáig a tradicionális társadalmakban az idegenek kezelése, a közösségbe való 
beágyazása többé-kevésbé praktikusan jól működő formákat hozott létre többek között a metoikosz, 
a proxenosz, a prozelita, a civitas peregrinus, az alibi natus intézménye által. Annak ellenére, hogy 
az idegen-lét mindezekben a formákban megkülönböztetett (diszkriminált) státust jelentett, mégis 
(többnyire a gazdasági hasznosság alapján) az adott közösség organikus részévé válhattak. (Ennek 
az utilitárius szempontnak különös érvényesülését mutatja a görög poliszban az emporion – kikö-
tő – funkciója: „Az V. századtól kezdődően az átutazóban levő idegenek alig léphettek ki a kikötők 
területéről. Az emporion, bár nem nevezhető gettónak, önálló kikötő volt, egy kereskedelmi és egy 
szexuális övezet (voltak itt boltok, csarnokok, rakpartok és ,persze̕ bordélyházak), melyet megkü-
lönböztettek az agorától, ami a politikai és katonai élet központja volt.”)

Julia Kristeva szerint az idegen / idegenség történetében radikálisan új fejezet kezdődik a fel-
világosodás szellemi projektjét legtömörebben és legfényesebben reprezentáló Emberi és Polgári 
Jogok Nyilatkozatának deklarálásával. Az emberi szabadságjogok meghaladhatatlan próbakövé-
nek tekintett nyilatkozat ugyanis egy olyan ambivalenciát és látens dichotómiát teremtett és kano-
nizált, ami a rá épülő nemzetállamokban felszabaduló nacionalizmus logikájának mindenkori for-
rásává válhatott. Ez a kettősség az ember és az állampolgár jogi megkülönböztetése. Annak elle-
nére ugyanis, hogy a nyilatkozat az ember egyetemes jogait megfogalmazó dekrétum kíván lenni, 
a polgár (citizen) megszorító kategória révén kodifikálja mindazok kívül létét, akik nem polgárai a 
nemzetnek: „Hogyan tekintünk azokra az emberekre, akik nem polgárai egy független államnak? 
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Vajon emberek vagyunk és rendelkezünk emberi jogainkkal, ha nem vagyunk polgárok?” A francia 
forradalomban a történelem gyorsan realizálja ezt a jogi diszkrepanciát, hiszen míg az alkotmányo-
zó nemzetgyűlés időszakában a tulajdonnal bíró idegenek állampolgári státusára vonatkozó javas-
latok egész sorát fogadják el (s ezt az 1790-es alkotmány 2. cikkelye rögzíti is), addig a forradal-
mi háború kitörése után rögtön felerősödik az idegenellenesség, az idegennel szembeni politikai 
hisztéria. A változást jól érzékelteti a kezdetben idegenbarát Maximilien Robespierre 1793 frimaire 
20-án tartott beszéde, melyben a holland származású Anacarsis Cloots ellen támad: „…mindezek 
biztos következményeként állíthatom, hogy egy idegen párt vezeti a jakobinusokat. Igen, az idegen 
hatalmak elküldték hozzánk az ügynökeiket. Cloots porosz, és most már mindannyian ismerjük poli-
tikai pályafutásának történetét. Hirdessék ki az ítéletet!” Ezután megkezdődik az idegenek kitiltása 
a francia köztársaság területéről, s 1794. március 30-án az ún. idegen-összeesküvés bevádolt tagjait 
Cloots-szal és a Hébert-párti képviselőkkel együtt kivégzik. A forradalmi háborúban megszületett 
nacionalizmus értelemszerűen új helyzetet teremt az idegen számára, hiszen egy jogilag homoge-
nizált Mi/nemzet keretét egyértelművé téve egyértelműsíti a bele nem tartozását. Ewa Ziarek The 
uncanny style of Kristeva’s critique of Nationalism című tanulmányában (in: Postmodern Culture 
1995/1) hangsúlyozza, hogy Kristeva gondolkodásában meghatározó az a társadalomtörténeti belá-
tás, hogy a felvilágosodás kontextusában a vallási kötelékek kezdődő szétbomlásával jelenik meg 
a modern nemzetállam eszméje mint szupplementum. A szekularizációs folyamattal megképző-
dő mentális űr betöltésére hivatott nemzeti érzés a tradicionális közösségi viszonyokhoz és attitű-
dökhöz képest egy radikálisan új közösségformát állít fel a társadalomtörténet színpadára, mely-
ben az affiliáció (befogadás) az organikus kapcsolatok helyett egy teoretikus konstrukcióban való-
sul meg. Julia Kristeva így értett szemléletével szinte kiáltó párhuzamot mutat Benedict Anderson 
gondolkodása. Kristevához hasonlóan a nemzetállamnak a szupplementum-funkcióját definiálja és 
analizálja a szerző nevezetes munkája, az Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus ere-
detéről és elterjedéséről. A szerző ebben a tanulmányban kimutatja, hogy a nemzet eszméjét, az 
elképzelt közösség szerkezetét pusztán egy olyan narratíva legitimálja, mely a sokaság egységé-
nek progresszív metaforájával a nemzetállamot mint történelmi szükségszerűséget állítja elénk. 
A nemzet azonban a XVIII. századtól kezdődően s a XIX. században megerősödve valójában a 
rokonság és a közösség gyökértelenné válásával kialakuló teret tölti be, s az ebből adódó veszte-
séget egy metaforikus/szimbolikus (üres) nyelvezettel tölti fel. Ez a nyelven keresztüli, helyette-
sítő értelemadás a nemzeti identitás megszilárdításához szükséges homogenizációk révén a jelen-
téssorok regresszív teleológiáját teremti meg: „A világi szeriális időbe való beágyazottságról való 
tudatosság, a folytonosság minden velejárójával együtt, mégis »elfelejtve« ennek a folytonosság-
nak a tapasztalatát – ami a késő 18. századi szakadások terméke –, létrehozza az »önazonosság« 
elbeszélésének szükségességét. A nemzeteknek azonban nincs egyértelműen meghatározó születé-
sük, mivel nincs Ősnemzőjük, a nemzetek életrajzát nem lehet evangéliumi formában, az »idő folyá-
sát követve«, a leszármazás hosszú nemzési lánca mentén megírni. Ennek egyetlen alternatívája az 
a módszer, amely »az idővel szemben halad«. A második világháború nemzi az első világháborút; 
Sedanból ered Austerlitz; a varsói felkelés elődje Izrael állama.” A nemzetállam által megteremtett 
és azt legitimáló, fenntartó mitologikus narratíva tehát igényt tart egy olyan modernségre, amely a 
politikai racionalitás autonóm és független formájaként jelenhet meg. Ebben az összefüggésben a 
modernség a nemzetállam létformájaként jelenik meg. Kristeva szemlélete azonban árnyaltabbnak, 
pontosabbnak, ugyanakkor talán egyoldalúbbnak is tűnik Andersonénál. Az Önmaga tükrében ide-
genként című könyvében érezhetően védeni próbálja a felvilágosodás szellemi horizontjában meg-
képződött racionalizmust, amely a szekularizált nemzetkoncepció születésének lehetőségfeltételeit 
megteremtette. Szerinte ugyanis a felvilágosult francia-angol racionalizmus a nemzeteszme felbuk-
kanása ellenére tiszteletben tartotta az egyént és a törvényeket, s a nacionalizmus radikális értel-
mezése (egy ún. második nacionalizmus formájában) valójában és kizárólagosan a német roman-
tika teremtettje: „Ugyan ez a második nacionalizmus a kései német illuminátus eszmék szülemé-
nye, mégsem egy népfelségre alapozott jogi és politikai rendszerben gyökerezik – melynek törvé-
nyei biztosítanák a szabadsághoz és az igazságszolgáltatáshoz való jogot –, hanem egy sokkal 
inkább a valós, tehát fizikai rokonságból és nyelvi azonosságból eredő feudális és spirituális elkép-
zelésben.” A herderi Volksgeist fogalmában kulmináló német romanticizmus Julia Kristeva sze-
rint lehetőséget biztosít az európai tradíciókkal való szembefordulásra, hiszen egy olyan homoge-
nitás teremtődik meg benne, mely alapul szolgálhat a mentális tér önmagára zárulásának, s ezáltal 
egy a Másikkal szembeni nagyon határozott spirituális-mitologikus demarkációs vonal kialakulá-
sának. (Ugyanakkor – akár Kristevával szemben is – hangsúlyoznunk kell, hogy a herderi alapesz-
me egy alapvetően nyitott gondolkodásban fogan. Ugyan Herder hangsúlyozza a néplélek meglé-
tét és fontosságát, ezt nem az elzárkózás jegyében teszi. Elég egy rövid Herder-idézet ennek belá-
tására: „Nyilvánvalóan a természet jellegéből fakad, hogy miként egy ember esetében, egy nem és 
egy nép esetében is egymástól és egymással kell tanulnunk, míg végül mindnyájan megtanuljuk a 
nehéz leckét: egyetlen nép sem Isten kiválasztott népe itt e földön. Így hát egyik nép sem zárkózhat 
el a másiktól és állíthatja balgatagon: nálam, egyedül nálam lakozik az igazság.”) 
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Kristeva szerint tehát a nyelvileg megalapozódó modern nemzeti identitás súlyos kommuniká-
ciós traumát alakít ki. Nagyon fontos belátása az, hogy az idegen valójában két nyelv köztes teré-
ben hallgatásra kényszerül. Az idegen természetes nyelve a csönd, s úgy hordja magában egyre 
sorvadó anyanyelvét, mint egy fogyatékos gyermeket. Kristeva azonban hangsúlyozza azt is, hogy 
az eredetileg a Bildung fogalmában gyökerező Volksgeist tematizáció csak akkor válik konzerva-
tív és reakciós fogalommá, ha kiszakítják a számára táptalajt biztosító és értelmet adó Bildung-
koncepcióból: „A Volksgeist a nyelv és a Bildung összeolvadása, valamint a nemzeti beszédmód 
és nyelvváltozat kiemelése mint az identitás legkisebb közös nevezője kimozdítja a keresztény vagy 
kozmopolita humanizmust meghatározatlanságából.”

Az idegenség történeti analízise mellett (mintegy arra alapozva) Kristeva javaslatot tesz egy az 
idegennel szembeni újfajta etika és politika megfontolására és érvényesítésére. Javaslatában leg-
inkább a pszichoanalitikus szólal meg. Az idegenség új szempontú értelmezésekor egy nevezetes 
Freud-tanulmány szoros olvasatát végzi el. Nem lehet véletlen, hogy ez a Freud-szöveg milyen 
megszólító erővel bír a posztmodern, posztstrukturalista társadalomtudományos diskurzus számá-
ra. Homi K. Bhabha például nagy hatású tanulmányában (DisszemiNáció. A modern nemzet ideje, 
története és határai) a nemzeti tér egészét kísérteties konstrukciónak nevezi, mert nem vesz tudo-
mást az inkriminált idegenekről, „akiknek a szava Mahmud Darwish palesztin költő versében zeng 
fel: Hova repüljenek a madarak az utolsó égbolt után?”

Freud A kísérteties (Unheimlich) című tanulmánya az első világháború végén, 1918-ban jelent 
meg. A tanulmány E. T. A. Hoffmann Homokember című elbeszélésének analitikus elemzésén 
keresztül mutatja be a kísérteties pszichés tartalmait és működési mechanizmusait. Annak ellené-
re, hogy ezt az írást Freud művészetelméleti tanulmányaihoz szokás sorolni, Julia Kristeva éles 
szemmel veszi észre a szöveg implikált tartalmaiban az etikai-politikai összefüggésrendszert, mely 
valójában az idegent, az idegenképződés mechanizmusait próbálja tetten érni. A kísérteties-tanul-
mány a szorongás, a nyugtalanító idegenség analízisén keresztül valójában a tudattalan dinamiká-
ját igyekszik felkutatni. Freud szerint a kísérteties, a hátborzongató az archaikus, nárcisztikus én 
(amely még a külvilágtól és más személyektől nem határolta el magát) teremtettje, aki önmagán 
kívülre helyezi, kivetíti azt, amit saját magában veszélyesnek vagy önmaga számára kellemetlen-
nek tart, hogy az így létrehozott fantazmából formálja meg idegen, nyugtalanító, démoni hasonmá-
sát. A tanulmányban Freud hangsúlyozza, hogy a hasonmás képzete nem csak annak a primér nár-
cizmusnak a talaján alakulhat ki, mely a gyermek és a primitív ember lelki életét uralja. „A hason-
más képzete nem tűnik el szükségképpen az elsődleges nárcizmussal együtt, ugyanis későbbi fej-
lődési szakaszában az én új tartalomra tehet szert. Az énben fokozatosan egy külön lelki instan-
cia, lelki hatóság alakul ki, mely az én többi részével szembekerül, az önmegfigyelést és önkriti-
kát szolgálja, a pszichés cenzúra munkáját végzi el. Az a tény, hogy egy olyan lelki instancia léte-
zik, amely a maradék ént mint tárgyat kezelheti, lehetővé teszi, hogy a régi hasonmás elképzelést új 
tartalommal töltsük meg, és néhány dolgot hozzákapcsoljunk.” Kristeva számára rendkívül hangsú-
lyos Freudnak ez a felismerése, hiszen ebben az idegen, a kísérteties mint hasonmás jelenik meg, 
olyan pszichés alakzatként, mely eredetileg a bensőségesség része volt. A kivetített, kirekesztett 
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én-rész valójában az elfojtási mechanizmus által „szerveződő” tudattalan. Ebben a belátásban az 
a pszichés dinamika jelenik meg, melyben a psziché az elfojtás szükségszerű mozgását használja 
fel saját határai kijelölésére, önmaga megteremtésére, „olyannyira, hogy a Másik és lényegében a 
kísérteties létrehozója voltaképpen nem más, mint maga az elfojtás és határainak átjárhatósága.” 
Freud ezáltal igaznak látja Schelling kísértetiesre adott definícióját is: Kísérteties mindaz, ami titok, 
tehát rejtettnek kellett volna maradnia, mégis feltárult. A freudi tematizáció a pszichoanalízis eti-
kájának egyik legfontosabb szövege, hiszen a szokatlant, az idegent a pszichikum részeként ismeri 
el, s ezáltal kivonja a „patologikus” megítélés árnyékából. Másrészt Freud „elég bátor volt ahhoz, 
hogy kimondja, a Mi nem képzelhető el egységként, felbomlott, s így az idegen nem illeszthető be 
sehová, nem üldözhető. Az idegen a kísérteties része lesz, ami ugyanannyira az övé, mint amennyi-
re a miénk is.” Amennyiben a különös bennünk lakozik, az idegenség szerves részét képezi azo-
nosságunknak. Mindannyian idegenek vagyunk, és ha idegen vagyok, akkor nincsenek idegenek. 
A Freud által regisztrált meghasadt pszichés tér és ebből következően az én-integritás elvesztésé-
vel való számvetés a könyv záró tanulsága szerint esélyt ad egy olyan kozmopolitizmus megte-
remtésére, melyben az önmagunk idegensége a másikkal való létezésünk végső feltételeként jele-
nik meg. Julia Kristeva számára tehát az idegenség olyan egyetemes értéke minden individuum-
nak, mely a kirekesztődéssel szemben egy új affiliáció kialakítását teszi lehetővé. Az Önmaga 
tükrében idegenként című könyvben Kristeva felveti a „boldog idegen” alakját, sőt az egyetlen 
lehetséges alakzat formájaként tekint rá. Nem lepődhetünk meg Homi K. Bhabha szkepticizmu-
sán akkor, amikor Kristeva gondolkodásának következtetéseire reagál a már említett következte-
téseire Disszemináció c. munkájában: „Julia Kristeva talán túl könnyen beszél a száműzetés örö-
méről, anélkül, hogy felfigyelne arra, hogy a nemzet árnyéka mennyire rávetül az idegen, a szám-
űzött státusára.” Nem Homi K. Bhabha az egyetlen, aki fenntartásokat fogalmaz meg Kristevával 
szemben. E kritikák elsősorban azt láttatják, hogy Kristeva gondolkodásában, következtetéseiben 
nagyon hangsúlyos egy olyanfajta pszichologizmus, amely nem méri fel kellően a társadalmi pra-
xis tradíciójának erejét. Nancy Fraser finom kritikájában ezt úgy fogalmazza meg, hogy Kristeva 
könyvében kizárólag az affiliáció intraszubjektív feszültségére figyel, és lemond annak a lehetősé-
géről, hogy az affiliációt mint interszubjektív fenomént értse meg. Szerinte Kristeva nem tisztázza 
kellőképpen a „társadalmi” és a „pszichés” horizontjának viszonyát, valamint kifejtetlenül hagyja a 
decentralizált szelf és a széttöredezett társadalmi identitás közti kauzalitást. Bizonyos szempontból 
valóban úgy tűnhet, hogy az ideológiai-politikai-etikai analízis mellett párhuzamos szálként jele-
nik meg a pszichoanalitikus tematizáció, s így Kristeva „megoldási javaslatai” részben elkerülik a 
felvetett problémákat. Felmerül az a kérdés, hogy a társadalmi kapcsolatok krízise, főként a naci-
onalizmusok okozta válság magyarázható-e és orvosolható-e a decentralizált pszichés tér analízise 
által. Ewa Ziarek azt veti Kristeva szemére, hogy a pszichologizmus révén veszélyesen leegysze-
rűsíti azt a politikai krízist, mely az általa felvetett problémában rejlik, és univerzális pszichológi-
ai „kezelést” javasol a bennünk lévő másságból fakadó szubjektív félelmek felszámolására. Abban 
azonban a röviden idézett kritikák mindegyike egyetért, hogy Julia Kristeva gondolkodása felszólí-
tó és mozgósító erővel bír, s egy olyan szemléletváltásra sarkall az „idegenekkel” szemben, mely az 
integrációk és dezintegrációk által töredezett kulturális térben lehetővé teszi a másikkal (magunk-
kal) való termékeny együttlétezésünkhöz szükséges feltételrendszer kialakítását. Mindenképpen 
megkerülhetetlen számunkra az az önkorlátozó belátás, mely szerint „egy önellentmondásokkal teli 
közösség van születőben, melynek tagjai mind idegenek, akik elfogadják egymást annak függvényé-
ben, hogy felismerik saját idegenségüket. A multinacionális társadalom így a szélsőséges individua-
lizmus eredményeként jön létre, ám tudatában van hibáinak és korlátainak, és ami csakis oszthatat-
lanokat (in-dividuum) ismer el, akik gyengeségükben mindig készen állnak egymás megsegítésére.” 

Visszatérve John Donne körző-allegóriájához, a kristevai belátásokat érvényesítve azt állapít-
hatjuk meg, hogy a rajzolatok bonyolult rendjében csak az olvasások új kódjainak kidolgozásával 
teremthető meg az affiliáció feltételrendszere. A körző szilárd-ponttól eltávolodott szára új közép-
pontot – önmagában és másban is – csak akkor találhat, ha jelei értelmét a természetes odahaj-
lás gesztusával olvassuk. Ez valójában egy magasabb rendű (a kirekesztő mi-tudat fölé rendelt) 
Mi-tudat kialakítása révén valósulhat meg. Sajnos az is kétségtelen, hogy ezen Mi-tudat vállalását 
történelmi-politikai-gazdasági-vallási törésvonalak folyamatosan rengésben levő tartományai kor-
látozzák és nehezítik. Ezért az idegenségről szóló mindenfajta beszédnek lényegileg a praxis filo-
zófiájává kell válnia.


