JACQUES DERRIDA
GIANNI ΥΑΤΤΙΜΟ
ΕΠ Ι ΜΕΛΕ Ι Α

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Ε.
Μ.

TRI AS -

Α.

GA RGAN I - v. V ITI EL LO
- H .-G. GA D A M ER

F E I~R A RI S

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Σεμινάριο του Κάπρι υπό τη διεύθυνση των

Jacques Derrida και Gianni Vattimo
Με τη συμμετοχή των

Maurizio Ferraris, Hans-Georg Gadamer,
Aldo Gargani, Eugenio Τrίas και Vincenzo Vitiello

Μεταφράσεις
ΛΕΥΤΕΡΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΠΑΜΠΗΣ Λ ΥΚΟΥΔΗΣ
ΜΕΛΙΝΑ Π ΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τίτλος πρωτοτύπου:

lA relίgίQn

© Ed itions du Seuil / Edizioni Laterza, Ι ανουάριος 1996

© για την ελληνιχή γλώσσα, Εχδόσεις Αλ εξάνδρεια

; (, .

Πρώτη έκδο"'1: Νοέ μβριος 2003

ISBN: 960-221-269-1

Στο ιχειοθεσία, σελιδοποίηση , διορθώσεις : Αγγιλα Ζαχα ριάδου

Κεντρική διάθεση :
Εκδόσ«ς Αλεξ&νδρ«α, Σόλωνος 133, 10677 Αθήνα,

<l> 2103806305 , 21 038218 13, [aχ 2103838173
e-mail: alexcom@otenet.gr-http://www.alexandria-publ.gr
Βι βλ ωπωλείο στη Στοά το\) Βιβλίοu:

Πεσμαζόγλον 5 / Σταδίον 44, 105 64 Αθήνα, <l> 2 103311719

Απαγορείιεται η αν αδημοσίεuση ή αναπαραγωγή τοιι παρόντος iPY01J στο σννολό
ΤΟ1.) ή τμημάτων ΤΟ1.) με οπο ιονδήποτε τρόπο , καθώς και η μετάφραση ή διασκεuή
του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής

i pyou λόγου ή τέ
2121 / 1993 και της Διεθνοίις Σίιμβασης Βέρ 
νης-Παρισιού, που κuρώθηχε με το ν . 100/ 1975. Ε πίσης απαγορεuε:tαι η αναπαρ α
χνης, σύμφωνα με τις διατ~ι.ς .ου ν.

γωγή της στοιχειοθεσίας, σελιδοποίησης, εξωφίιλλου και γενικότ ερα της όλης αι

σθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές, ηλεκτρονιχές ή οποιεσδήποτε άλ
λΕζ μεθόδους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΖΙΑΝΝΙ ΒΑΠΙΜΟ

Περιστάσεις

. ............. . ... . ....................... 9

ΖΑΚΝΤΕΡΡΙΝΤΑ

Πίστη και γνώση

..................... . . . . . . . . . . . . . . .. 11

Οι δύο πηγές της «θρησκείας» στα όρια του απλού λόγου
ΤΖΙΑΝΝΙ ΒΑΠΙΜΟ

Το ίχνος του ίχνους

................................ 113

(Κείμενο για την ευρωπαϊκ,] φιλοσοφική Επετηρίδα)
ΕΟΥΧΕΝΙΟ ΤΡΙΑΣ

Σκέψεις για τη θρησκεία

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 133

Το σύμβολο και το ιερό
ΑΛΝΤΟ ΓΚΑΡΓΚΑΝΙ

Η θρησκευτική εμπειρία ως γεγονός και ερμηνεία

153

ΒΙΝΤΣΕΝΤΖΟ ΒΙΤΙΕΛΛΟ

Έρημος, ήθος, εγκατάλειψη

185

Συμβ ολή σε μια τοπολογία του θρησκευτικού στοιχείου
ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ ΦΕΡΡΑΡΙΣ

Το νόημα του είναι ως καθορισμένου οντικού ίχνους

.. 229

ΧΑΝΣ·ΓΚΕΟΡΓΚ ΓΚΑΝΤΑΜ ΕΡ

Διάλογοι στο Κάπρι

.................. . ......... . .... 267

Γιατί είναι τόσο δύσχολο να σχεφτούμε το φαινόμενο που βιάσθη
χαν να το ονομάσουν «επιστροφή των θρησχειών» ; Γιατί ξαφνιάζει;
Γιατί εντυπωσιάζει ειδιχά όσους πίστευαν αφελώς ότι ένα δα ημμα
αντιπαραθέτει από τη μια τη Θρησχεία χαι από την άλλη τον Λό

ΥΟ, τον Διαφωτισμό, την Επιστήμη, την ΚριτιΧή (τη μαρξιστιΧή
χριτιΧή, τη νιτσεϊΧή ΥενεαλΟΥία, τη φροϋδιΧή Φυχανάλυση με το
Χληροδότημά τους), ωσάν η μόνη έΧβαση να είναι η μια πλευρά να

βΥάλει την άλλη από τη μέση; ΆραΥε η «επιστροφή του θρησχευτι
χοι5» περιορίζεται σε ό, τι η δόξα ορίζει ασαφώς ως «φονταμενταλι
σμό», «ζηλωτισμό», «φανατισμό»; Αυτό ίσως είναι, στο ύΦος του
ιστοριΧά επείΥοντος, ένα από τα προχαταρτιΧά ερωτήματά μας.
Ζακ N~ερριν~&

Οι διάσημοι στοχαστές που συγκεντρώνει αυτός ο τόμος, βα
σισμένος στις εισηγήσεις μιας σημαντικής φιλοσοφικής συνά
ντησης στο Κάπρι, θέτουν μια σειρά ερωτήματα γύρω από τη
θέση και την προοπτική της θρησκείας στη σχέση της με την
ηθική και τη δικαιoσUνη. Ο Ντερριντά δείχνει ότι η επιστροφή
του θρησκευτικού στοιχείου είναι συνυφασμένη με μεταβολές
στα σUγχρoνα μέσα επικοινωνίας, εξετάζοντας μεταξύ άλλων
το φαινόμενο των τηλε-ευαγγελιστών, την τηλεοπτική προ
βολή Τώ~: περιoδειών του Πάπα και την απεικόνιση και αυτο

παρουσίαση του ισλάμ. Ο Βάττιμο υποστηρίζει ότι η θρησκευ
τική πίστη είναι ταυτόχρονα προσωπική εμπειρία και έκφρα
ση ενός ιστορικού ρυθμού στο πλαίσιο του οποίου εμφανίζεται
και εξαφανίζεται η θρησκεία. Ο Γκάνταμερ συνδιαλέγεται με
τους ouo προηγούμενους, ενώ οι υπόλοιποι συγγραφείς εξετά
ζουν άλλες όΦεις του κρίσιμου αυτού ζητήματος, με φόντο τη
νέα άνθηση που παρουσιάζουν οι εκκλησίες, οι σέκτες και οι
θρησκευτικές πεποιθήσεις στο γύρισμα του αιώνα.
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