Ειιεληζκόο- Ινπδαηνρξηζηηαληζκόο, δπν "άιινη" θόζκνη
"...Σχκθσλα κε ηνλ Χξηζηηαληζκφ, θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ, ν θφζκνο είλαη έλαο ζφινο ή κία
ζπειηά, έλα ζέαηξν φπνπ γίλνληαη γεγνλφηα, ησλ νπνίσλ ή έλλνηα θαη ην έπαζιν βξίζθνληαη
«αιινχ.., δειαδή ζηνλ «άιιν θφζκν... Ζ ζπλείδεζε ηνχ αλζξψπνπ κε ηελ αληίιεςε απηή δελ
είλαη ζπλείδεζε κε απηφλνκε δξάζε.
Δίλαη απιψο κία ζθελή, φπνπ αληηκάρνληαη νη ζθνηεηλέο δπλάκεηο ηνχ Καθνχ θαη νη θσηεηλέο
δπλάκεηο ηνχ Καινχ. Καη, αλαγθαζηηθά, είλαη αιιειέλδεηε κε κία γξακκηθή αληίιεςε ηεο
'Ηζηνξίαο (φηη πέξαζε, δελ μαλαγπξίδεη πνηέ θαη φια νδεγνχλ πξνο ην ηέινο ηεο 'Ηζηνξίαο θαη ηνλ
«Xακέλo παξάδεηζν..), ηεο νπνίαο ην ζεκείν εθθηλήζεσο είλαη ή δεκηνπξγία θαη ην ζεκείν
αθίμεσο ην «ηέινο ησλ θαηξψλ... ηνχ κεζζηαληζκνχ. 'Οιόθιεξε ή ηνπδαηνρξηζηηαληθή
ζενινγία ζηεξίδεηαη ζηελ δηάθξηζε κεηαμύ ηνύ «δεκηνπξγεκέλνπ όληνο. (ηνπ θόζκνπ) θαη
ηνπ «αδεκηνύξγεηνπ όληνο.. (ηνπ ζενύ). Γειαδή, φ Κφζκνο δελ είλαη ην Απφιπην. Ζ πεγή ηεο
Γλψζεσο δηαθξίλεηαη ξηδηθά απφ ηελ Φχζε. Γελ βξίζθεηαη ζ' απηήλ. Ο Κφζκνο δελ είλαη ην
«ζψκα» ηνχ Θενχ. Γελ είλαη αηψληνο, νχηε αδεκηνχξγεηνο, νχηε νληνινγηθά απηάξθεο. Γελ
απνξξέεη απ' επζείαο απφ ηελ ζετθή νπζία, νχηε είλαη ηξφπνο έθθξάζεψο ηεο. είλαη ξηδηθά
«Άιινο» απφ ην Απφιπην. Μφλνλ έλα Απφιπην ππάξρεη, ζχκθσλα κε ηελ ίoπδαηoXξηζηηαληθή
ζενινγία: είλαη ν Θεφο θαη απηφο είλαη αδεκηνχξγεηνο, ρσξίο γέλλεζε, xσξίο εμέιημε θαη
νληνινγηθά απηάξθεο.
Αληίζεηα, ζηηο πεγέο ηεο παγαληζηηθήο ζθέςεσο βξίζθεη θαλείο ηελ ηδέα φηη ην ζχκπαλ είλαη
έκςπρν θαη φηη ή ςπρή ηνπ θφζκνπ είλαη ζετθή. Ζ πεγή ηεο Γλψζεσο πξνέξρεηαη απφ ηελ Φχζε
θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Κφζκν. Αλ ππήξμε «δεκηνπξγία..» δελ ήηαλ παξά ή αξρή ελφο θχθινπ. Τν
ζχκπαλ είλαη ην κφλν δελ θαη δελ ππάξρεη θαλέλα άιιν. Ο Κφζκνο δελ δεκηνπξγήζεθε θαη δελ
ππήξμε πνηέ αξρή ηνπ. Δίλαη αηψληνο θαη άθζαξηνο. Ο ζεφο δελ φινθιεξψλεηαη, δελ
πξαγκαηψλεηαη, παξά "δηα" ηνπ Κφζκνπ θαη "εληφο"... ηνπ Κφζκνπ. Δειαδή, ή Θενγνλία είλαη
θαη ή Κνζκνγνλία. Ο Κφζκνο αληηπξνζσπεχεη ηελ εμάπισζε ηνπ Θενχ κέζα ζηνλ ρψξν θαη
ζηνλ ρξφλν. Τν "δεκηνχξγεκα" είλαη νκνηνχζηνλ ηνχ "δεκηνπξγνχ". Ζ ςπρή είλαη κέξνο ηεο
ζετθήο oπζiαο. Ζ νπζία ηνχ ζενχ είλαη ίδηα κε ηελ νπζία ηνπ Κφζκνπ.
Οη Ηδέεο απηέο αλαπηχζζνληαη ζπλερψο ζηελ πξψηε ειιεληθή θηινζνθία. Τηο βξίζθεη θαλείο
αθφκα, ζαλ απφερν, ζηνλ Αξηζηνηέιε, ζηνλ Πιάησλα θαη χζηεξα ζηνπο ζησηθνχο.  Ξελνθάλεο
φ Κνινθψληνο (60ο π.ρ. αηψλαο) θαζνξίδεη ηνλ Θεφ ζαλ ηελ ςπρή ηνχ Κφζκνπ. Ο Ζξάθιεηηνο
γξάθεη: "Ο θόζκνο απηόο δελ δεκηνπξγήζεθε από θαλέλα ζεό θαη από θαλέλαλ άλζξωπν.
Υπήξμε πάληα, ππάξρεη θαη ζα ππάξρεη πάληα, θωηηά αηώληα δωληαλή, αλάβνληαο θαη
ζβήλνληαο κε κέηξν...". Γηα ηνλ Παξκελίδε, πνχ βιέπεη ηνλ Κφζκν ζαλ έλα νλ αθίλεην θαη
ηέιεην, ην ζχκπαλ είλαη αζχιιεπην, άθζαξην θαη αδεκηνχξγεην. Τελ ίδηα γλψκε βξίζθνπκε θαη
ζηνλ 'Δκπεδνθιή, ηνλ Αλαμαγφξα, ηνλ Αλαμίκαλδξν, ηνλ Μέιηζζν Κ.Ο.Κ.
Απ' φια απηά, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, φηη απηφ πνχ ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν ηνλ
ίoπδαηνρξηζηηαληθφ κovoζεηζκφ δελ είλαη κφλνλ ή πίζηεο ζ' έλα κνλαδηθφ ζεφ, αιιά επίζεο θαη
ηδίσο ή πξνζρψξεζε ζε κηα δπαδηθή αληίιεςε ηνχ θφζκνπ. Πξάγκαηη, ην παξάδεηγκα ηεο
ειιεληθήο θηινζνθίαο απνδεηθλχεη φηη κπνξεί λα χπαξμε έλαο κε δπαδηθφο "κνλνζετζκφο", πνχ
ηαπηίδεη ην Απφιπην Ολ θαη ην Σχκπαλ θαη ν νπνίνο, φπσο ζα δνχκε, δελ είλαη ζεκειησδψο
αληαγσληζηηθφο ηνπ πνιπζετζκνχ, γηαηί νη δηάθνξνη ζενί κπνξνχλ λ' αληηζηνηρνχλ κε ηηο

δηάθνξεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ην Θείνλ. Λέκε αθφκε, θαηά ζπλέπεηα, φηη απηό πνύ
ζπλδέεη αδηαίξεηα ηνλ ίoπδαηνρξηζηηαληθό κνλνζεϊζκό κε ηελ αλεπηείθεηα θαη ηελ
κηζαιινδνμία, δελ είλαη ην όηη ν Γηαρβέ είλαη κνλαδηθόο ζεόο, αιιά όηη ν κνλαδηθόο απηόο
ζεόο ζεωξείηαη δηάθνξνο ηνύ θόζκνπ, αλώηεξνο ηνπ θαη εμ απηνύ, είηε ην ζέινπκε είηε όρη,
αληίζεηνο κ' απηόλ. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ελφο κε δπαδηθνχ κνλνζετζκνχ, ή δηαθήξπμε ηεο
κνλαδηθφηεηαο ηνχ Θενχ δελ είλαη παξά έλαο ηξφπνο δηαθεξχμεσο θαη ίεξνπνηήζεσο ηεο
κνλαδηθφηεηαο ηνχ Κφζκνπ. Έλαο ηέηνηνο Θεφο, φπσο θαη ή Θεηθφηεηα πνχ ελζαξθψλνπλ κε
δηαθφξνπο ηξφπνπο νη ζενί ηνχ παγαληζκνχ, είλαη αλεθηηθφο, γηαηί απνηειείηαη απφ φιεο ηηο
δηαθνξνπνηήζεηο ηνχ Κφζκνπ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη αληηπξνζσπεχεη ηελ κνλαδηθή
δηαθνξνπνίεζε ελφο φληνο, πνχ δελ εμαηξεί θακία «άιιε κνξθή», θακία δηαθνξά, γηαηί ηηο
πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζπλδηαιιάζζεη φιεο. Βαζηθφ, φ Θεφο ηνχ παγαληζκνχ είλαη έλαο "φρη
άιινο", έλαο νκννχζηνο, ίδηνο κε ηνλ Κφζκν.
Αληίζεηα, Ο Θεφο ηνχ ίνπδαηνρξηζηηαληθνχ κνλνζετζκνχ είλαη ή θαη' εμνρήλ «Άιιε Μνξθή..,
είλαη ν "Οιφηεια. Άιινο". Καη ην επηθίλδπλν ηνπ βξίζθεηαη αθξηβώο ζ' απηήλ ηήλ ξηδηθή
δηαθνξά ηελ νπνία ηζρπξίδεηαη όηη έρεη. Εθ' όζνλ είλαη «έλαο» όρη κε ηελ έλλνηα ηνπ
«κνλαρηθνύ», άιια κε ηελ έλλνηα ηνύ «κνλαδηθνύ αηό είδνο ηνπ», ν Γηαρβέ δελ κπνξεί παξά
λα κεηώλεη ηηο δηαθνξέο, λα απνθιείεη θάζε άιιν ζεό πνπ ζα κπνξνύζε λα ηνλ επηζθηάζεη, λα
δηαθεξύζζεη ην θίβδειν όιωλ όζωλ άιινη ιαηξεύνπλ. Σην έξγν ηνπ «Τν ζηάδην ηεο
αλαπλνήο», (έθδ, Μηλνπί, 1979), ν Εάλ-Λνπί Τξηζηαλί απέδεημε, κεηά απφ πνιινχο άιινπο
άιισζηε, ηελ επηξξνή ηνπ ίoπδαηνρξηζηηαληθνχ κνλνζετζκνχ ζηνλ δεζπνηηζκφ. Αληίζεηα, φ
παγαληζκφο είλαη αλεθηηθφο, φρη κφλν γηαηί είλαη (θαηά πεξίπησζε) πνιπζετζηηθφο, αιιά θαη
γηαηί δελ είλαη δπαδηθφο, γηαηί ζηελ «έιιεηςε ζπλερείαο"ηνχ Θενχ θαη ηνχ Κφζκνπ,
αληηπαξαζέηεη ηελ «ζπλέρεηα.. φισλ φζσλ απνηεινχλ θαη ελζαξθψλνπλ ην κφλν απφιπην φλ,
δειαδή ηνλ Κφζκν (αλζξψπσλ-ζεψλ-θχζεσο). Τέινο, γηαηί ζέηεη ην αμίσκα φηη έλαο ζεφο πνχ
δελ ζα ήηαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Κφζκνπ απηνχ, δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη Θεφο. Γηαηί ή ην
έλα ή ην άιιν: Ή ν ζεφο είλαη Μνλαδηθφο, ή ν Κφζκνο είλαη Μνλαδηθφο. Καη ζηελ θαη' εμνρήλ
κε-ζετθή δηαθήξπμε «Τν Βαζίιεηφλ κνπ νχθ έζηηλ ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ.» (Ίσαλ. 18, 3),
αληηηίζεηαη ή θαη' εμνρήλ ζετθή δηαθήξπμε «' Ζ δηακνλή ησλ αλζξψπσλ είλαη ή δηακνλή ησλ
ζεψλ.» ( Ζξάθιεηηνο).
Σηελ πξννπηηθή ηνπ δπαδηθνχ κνλνζετζκνχ (ηνπ Ηνπδαηνρξηζηηαληζκνχ), ή ζρέζε κεηαμχ ηνπ
Κφζκνπ θαη ηνπ Απνιχηνπ δελ είλαη ινηπφλ ζρέζε «ηαπηίζεσο.», νχηε ζρέζηο απ' «επζείαο
απφξξνηαο»., αιιά κηα ζρέζηο «ςεπδν- ειεπζεξίαο.», αλαθεξφκελεο απφ ηελ ζενινγία ηεο
Γεκηνπξγίαο. Ζ Γεκηνπξγία απηή έγηλε απφ ην «Μεδέλ». Γειαδή φ ζεφο δελ δεκηνχξγεζε ηνλ
Κφζκν απφ κία άκνξθε κάδα-χιε, απφ έλα πξνυπάξρνλ ράνο ην νπνίν θαηεξγάζζεθε, γηαηί ζηελ
πεξίπησζε απηή ζα ππήξραλ δχν «αδεκηνχξγεηα απφιπηα»: ν Θεφο θαη ή "Όιε". Οχηε θαη
«ζπλέιαβε». (κε ηελ έλλνηα ηεο γελλήζεσο) ηνλ Κφζκν, γηαηί ηφηε ζα ήηαλ νκννχζηνο κ' απηφλ
θαη (ζχκθσλα κε ηνλ Ηνπδαηνρξηζηηαληζκφ) κφλνλ ν Λφγνο ηνπ Θενχ, ζπιιεθζείο θαη φρη
δεκηνπξγεζείο, είλαη νκννχζηνο κ' απηφλ. Απιψο ηνλ «δεκηνχξγεζε.. » Έηζη, ή ζρέζε πνπ ηνλ
ζπλδέεη κε ηνλ άλζξσπν, είλαη ζπλάκα αηηηαηή (φ Θεφο είλαη ή αξρηθή αηηία φισλ ησλ φλησλ δεκηνπξγεκάησλ) θαη εζηθή (φ άλζξσπνο πξέπεη λα ππαθνχεη ζηνλ Θεφ).
Αληίζεηα, γηα ηνλ παγαληζκό, ν Θεόο δελ κπνξεί λα απνζπλδεζεί από ηνλ Κόζκν.
Ζ ζρέζε ηνπ ινηπφλ κε ηνλ Κφζκν δελ ζπλδέεηαη κε ην φηη "είλαη" ή αηηία ηνπ Κφζκνπ θαη νη
άλζξσπνη δελ είλαη "ελδερφκελα" φληα. (δειαδή «ηπραία»δεκηνπξγήκαηα) ηα νπνία
δεκηνπξγήζεθαλ νπφ ην «κεδέλ». Ο παγαληζκόο αξλείηαη ηελ ηδέα ηεο «Δεκηνπξγίαο», ή

νπνία είλαη θεληξηθή Ηδέα ηνπ ηδνπαηνρξηζηηαληθνχ κνλνζετζκνχ. Άιισζηε, απφ ηνλ Μεζαίσλα
ΤΟ ρξεζηκνπνηνχκελν εκεξνιφγην ηνπ εβξατζκνχ ζεσξείηαη φηη θάλεη λα ζπκπίπηνπλ ν «πξψηνο
ρξφλνο. κε ηελ "δεκηνπξγία...". Ο αξηζκφο ζηνλ φπνηνλ έθζαζε έηζη ζήκεξα, είλαη 5740 θαη
Ηζνδπλακεί κε ην ρξηζηηαληθφ 1980 θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ηεο βηβιηθήο ρξνλνινγίαο.
Ο αξηζκφο απηφο φκσο, ζεσξείηαη πηα ζήκεξα θαη θαηά γεληθφ θαλφλα ζαλ ζπκβαηηθφο θαη
εθδειψλεη θαζαξά κηα πξνζπάζεηα λα κε ζπκπίπηεη κε θαλέλα αλζξψπηλν γεγνλφο.(Σ.Μ.:Οί
γεσινγηθέο φκσο κειέηεο ηεο Γήο, απφιπηα επηζηεκνληθέο θαη βεβαησκέλεο πιένλ, αλεβάδνπλ
ήδε ηελ ειηθία ηεο ζε 10 δηα. ρξφληα!)
Δπίζεο, φ παγαληζκφο αξλείηαη θάζε κεραληθή επηζηεκνινγία θαη, Ηδίσο, αξλείηαη θάζε γεληθή
ξνπή ηεο Ηζηνξίαο πξνο κία πξνθαζνξηζκέλε θαηεχζπλζε (Σ.Μ.: θιαζζηθή ηνπδαηνρξηζηηαληθή
αξρή), πνχ θαηέιεμε ζε πνιηηηθνπνίεζή ηεο απφ ηνλ Μαξμηζκφ Ηδίσο, αιιά θαη απφ ηελ
ιεγφκελε Γεκνθξαηνθηιειεπζεξία). Ο παγαληζκφο, φπσο ιέεη φ Σπέλγθιεξ, ηείλεη πξνο ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο αηηηνθξαηηθήο αξρήο (ηεο ζετθήο δεκηνπξγίαο σο αηηίαο ησλ πάλησλ) κε ηελ
«Ηδέα ηνπ πεπξσκέλνπ».
«Ή ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο είλαη ην βαζηθφ απφιπην ιάζνο θάζε ιαλζαζκέλεο κεηαθπζηθήο», ιέεη
ν Φίρηε. Απφ ηφηε, ν Χάηληεγθεξ απέδεημε θη απηφο φηη ή Ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο δελ αλήθεη ζηελ
θηινζνθία. Ζ δηαθήξπμε ηεο ελφηεηαο ηνπ "ληνο" θαη ηνπ Κφζκνπ πεξηέρεη ην αμίσκα ηεο
αησληφηεηαο ηνπο: ην «Ολ» δελ κπνξεί λα εκθαλίζζεθε απφ ην απφιπην κεδέλ. Σπλεπψο ν
Κφζκνο δελ «άξρηζε» θαη δελ ζα «ηειεηψζεη». Τν απφιπην «Ολ» πνχ είλαη ν Κφζκνο, είλαη ην
«ξηδηθά αδεκηνχξγεην», είλαη ή αηηία ηνχ εαπηνχ ηνπ.
Σπλεπψο, ν παγαληζκφο πξνυπνζέηεη ηελ απφξξηςε απηήο ηεο «ειιείςεσο ζπλερείαο», απηήο ηεο
Βαζηθήο απνθνπήο (ηνκήο) πνχ απνηεινχλ ηελ δπαδηθή θαληαζηνπιεμία» , γηα ηελ νπνίαλ φ
Νίηζε γξάθεη φηη αιινίσζε ηνλ ζεφ ζε ερζξφ ηεο δσήο, ελψ είλαη έμαξζε θαη επηδνθηκαζία ηεο
δσήο» ( «Ο αvηίxξηζηoο»). Τν λα γηαηξέςεη θαλείο ηνλ θφζκν απφ ηελ κνλνζετζηηθή ηνκή,
ζεκαίλεη λα παιηλφξζσζε ηελ ελφηεηα ηνπ φληνο θαη λα εμαθαλίζεη ηελ άβπζζν πνχ δηαρσξίδεη
ηνλ ζεφ νπφ ηα δεκηνπξγήκαηα» ηνπ, λα δψζεη, ηέινο ζηελ δσή ηελ ζεκαζία ησλ αληηζεηηθψλ
δηαθνξνπνηήζεψλ ηεο. Ο ζεόο δελ δεκηνύξγεζε ηνλ Κόζκν, αιιά εμαπιώλεηαη κέζα ηνπ θαη
δηό κέζνπ ηνπ. Δελ είλαη «παληαρνύ παξώλ» ζηνλ θόζκν, όπωο ππνζηεξίδεηαη. Είλαη ή ίδηα
ή δηάζηαζε ηνπ Κόζκνπ, πνύ, ηόζν γεληθό όζν θαη εηδηθά, ηνπ δίλεη ηελ έλλνηα, αλάινγα κε
όηη ηνλ θάλνπκε εκείο.
Ζ ζέζε ηεο εξκελείαο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, πνχ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Τξεκνληφλ (βι.
Πξνβιήκαηα ηνχ ρξηζηηαληζκνχ» ζει. 47-73), είλαη λα ζεσξεί ζαλ απνδεδεηγκέλν ην φηη ν
θφζκνο άξρηζε θάπνηε θαη ζαλ ινγηθφ φηη δεκηνπξγήζεθε. Ζ πξψηε αξρή, (ην φηη άξρηζε»), πνχ
αλήθεη ζηελ ζθαίξα ηεο πεηξακαηηθήο επηζηήκεο, ηξνθνδνηείηαη απφ ππνζέζεηο γηα ηελ κεγάιε
έθξεμε» πνχ ππνηίζεηαη φηη γέλλεζε ην Σχκπαλ πξηλ απφ 15 δηζεθ. ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. Ζ αξρή
απηή είλαη πνιχ ζπδεηήζηκε, φπσο θαη θάζε ζεσξία πνχ εμαξηά ηελ πίζηε» απφ ηελ ινγηθή» θαη
πξνζπαζεί λα απνδείμεη» αηψληεο δνμαζίεο κε επηζηεκνληθφ γεγνλφηα, θαη' αξρήλ ζπκπησκαηηθφ
θαη ππνθείκελα πάληα ζε αλαζεψξεζε. Δίλαη πηζαλφ, φηη ή ζεσξία ηεο «κεγάιεο εθξήμεσο» ζα
αθνινπζήζεη ηελ ηχρε πνιιψλ άιισλ θαη ζα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιε, πξάγκα πνχ ηελ θαζηζηά
αθξηβψο επηζηεκνληθή. Αλ ππνηεζεί φηη κηα ηέηνηα «αξρή ηνπ θφζκνπ» έγηλε θάπνηε, ηίπνηα δελ
επηηξέπεη ηνλ Ηζρπξηζκφ θαη ηελ βεβαηφηεηα φηη επξφθεηην γηα κηα αξρή απφ ην κεδέλ θαη φρη γηα
κία αξρή ελφο λένπ θχθινπ». Γηα καο ε επηζηήκε ζα κείλεη πάληα βνπβή σο πξνο ην κεγάιν
ζέκα ησλ «απσηάησλ αηηηψλ»).
Ζ δηαθήξπμε ηνπ παγαληζκνχ σο πξνο ην «νκννχζην ηνπ ζενχ κε ην αλζξψπηλν φλ» δελ αθήλεη

ρψξν γηα κηα «ζενινγία εμoξiαο» ηνπ αλζξψπνπ, ζεκειησκέλεο ζηελ εθξίδσζε ηνπ. (Σύκθωλα
κε ηελ Ινπδαηνρξηζηηαληθή ζενινγία, ν άλζξωπνο «εμνξίζηεθε» από ηνλ παξάδεηζν κεηά ην
πξνπαηνξηθό ακάξηεκα», δειαδή ηελ δνθηκή ηνπ "δέλδξνπ ηεο γλώζεωο"). Ο παγαληζκόο
αληηπαξαζέηεη ηελ απεξαληνζύλε ηνπ Κόζκνπ - ζενύ», ζην «ζύλνξν» πνύ απνηειεί ή ηνκή
κεηαμύ «απηνύ» θαη ηνπ «άιινπ» θόζκνπ (πνύ είλαη «απέξαληνο»). Aληηπαξαζέηεη ζηελ ςπρή
πνχ «ππεξβαίλεηαη απφ κηα άιιε (ζετθή) ςπρή» - φπσο ιέεη φ Λεβηλφο κία ςπρή πνχ κπνξεί λα
είλαη απηή θαζαπηή απέξαληε.
Αληηπαξαζέηεη κία απηνλνκία, κηα απηάξθεηα, κηα «ξίδσζε» ζ' έλα ρψξν, αληί γηα κηα
αθεξεκέλε εμάξηηζε (απφ ηνλ άιιν θφζκν») Kαη κία εθξίδσζε (απφ ηνλ «παξάδεηζν» ζηελ γε
ησλ δαθξχσλ»). Ο παγαληζηήο λνηώζεη ηνλ ρώξν όπνπ γελλήζεθε ζαλ κηα ζρέζε γηνπ πξνο
παηέξα. Έρεη ηελ «κεηέξα- παηξίδα» ηνπ, ελώ ζηνλ βηβιηθό κνλνζεϊζκό ή «γε» δελ είλαη ν
«ρώξνο θαηαγωγήο», δελ είλαη ή «γε ηεο γελλήζεωο», άιια κηα «γε πξννξηζκνύ» πνύ
απνβιέπεη ζε θάπνην ζθνπό. Ζ γε απηή είλαη αληηθείκελν ππνζρέζεσο ("Γε ηεο 'Δπαγγειίαο»),
κε ηηο δχν έλλνηεο ηνπ φξνπ: Γειαδή δελ είλαη κηα κεηέξα, άιια κηα κλεζηή ε κηα ζχδπγνο (απφ
εθεί πεγάδεη ή ζενινγία ηεο «εμνξίαο» θαη ηνπ «γπξηζκνχ»), κηα γε πνχ δελ γίλεηαη «γε
γελλήζεσο» παξά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ππνζρέζεσο ηνπ ζενχ".
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