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Abstract 

Julia Kristeva is Europe’s best-known living humanist thinker, born in Bulgaria in 1941 and 

residing in Paris since 1965. She is a feminist, psychoanalyst and literary theorist. In the 

spring of 2018, she was accused of having served as an agent for the Bulgarian security 

service during her first years in Paris. A special state commission in Bulgaria, with the task of 

investigating citizens’ connections to the security service during the Communist era, has 

published her file, which is over four hundred pages long. 

This article examines this file in order illustrate some of the ways in which East Bloc security 

services operated during the Communist era. The article also aims to show how the Bulgarian 

security police of the time portrays Kristeva’s Bulgarian background and her intellectual 

work. I argue that this file can be seen as a special form of literary creation, applying in my 

analysis the term coined by the American scholar Cristina Vatulescu, “police aesthetics”.  

 

 

Julia Kristeva: Säkerhetspolisen och semiotiken  

Julia Kristeva är Europas nu levande mest kända humanistiska tänkare, född i 

Bulgarien 1941 men sedan 1965 bosatt i Paris. Hon är feminist, psykoanalytiker och 

poststrukturalist. I sina vetenskapliga arbeten och föreläsningar har hon under de 

senaste tjugo åren framhävt de historiska och kulturella band som förenar Öst- och 

Västeuropa. Hon har också mera än tidigare hänvisat till sitt bulgariska ursprung.  

Under våren 2018 tog Julia Kristevas förhållande till motsatsparet öst – väst en helt 

ny vändning i den allmänna debatten. En särskild statlig kommission i Bulgarien med 

uppgift att undersöka samröre med säkerhetstjänsten under kommunisttiden har 

offentliggjort en tjock akt i tre delar från 1970-talet som tycks framställa henne som 
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spion för det kommunistiska Bulgarien i Paris.1 Offentliggörandet grundar sig på en 

lag om lustration från 2006 och själva arbetet med att implementera lagen har getts i 

uppdrag till en särskild dossier-kommission (”Komisija po dosietata”). Att döma av 

det material som ingår i akten visar sig anklagelserna med stor säkerhet vara falska. 

Alltnog identifieras hon i den med agentnumret 8230 och kodnamnet Sabina.2   

Syftet med föreliggande artikel är att presentera denna akt, dels för att exemplifiera 

och illustrera den östeuropeiska säkerhetstjänstens funktion under kommunisttiden 

med hjälp av den, dels för att sätta in akten i det sammanhang där Kristeva verkar som 

semiotiker och tänkare, liksom att se den som i något avseende ett kollektivt skapat 

konstverk.  

 

Presentation av akten 

Akten består av tre delar med material som framför allt gäller början av 1970-talet, 

men det finns dokument också från 1960-talet och fram till 1980-talet. I akten vill 

säkerhetspolisen låta påskina att Kristeva var agent för den bulgariska 

säkerhetstjänsten.3 Här frammanas en berättelse om en framgångsrik ung bulgarisk 

kvinna, som lovar att rapportera om sina vänner och kollegor. Inga sådana rapporter 

tycks dock ha inkommit, utan det är någon av kontaktpersonerna från 

underrättelsetjänsten, som själv för pennan och återger vad Kristeva påstås ha sagt vid 

deras oregelbundna möten. Enligt en av dessa anteckningar önskar hon inte avge några 

egna skriftliga rapporter.4 Kontaktpersonerna står bara med sina kodnamn, men de har 

numera identifierats som medarbetare på bulgariska ambassaden, den bulgariska 

nyhetsbyrån och den bulgariska radions Pariskontor.5 Mycket handlar om hur mötena 

mellan Kristeva och säkerhetspolisen vid olika tillfällen ska bestämmas, man försöker 

undvika telefonsamtal och följer varje elementär lärobok i spioneri.  

Kristevas egen handstil finns inte i akten utom på ett vykort från Bryssel till en 

person, anställd på bulgariska ambassaden, med önskan om god hälsa, och i hennes 

brev till sina föräldrar. Samtliga förefaller ha kopierats in extenso av säkerhetstjänsten 

                                                           
1 För en allmän presentation av händelsen, se: Albena Azmanova, ”Agent Sabina: On the Abjection of Julia 

Kristeva”, Eurozine, https://www.eurozine.com/agent-sabina-abjection-julia-kristeva/, 2018-08-23. 
2 Delo, https://www.comdos.bg/Начало/Проверени_лица/p/search/?ApprovedPersonFirstName= 

Юлия&ApprovedPersonMidName=Стоянова&ApprovedPersonLastName=Кръстева&ApprovedPerson 

BirthDate=&ApprovedPersonBirthLocation=&ExaminationPersonPosition=&, 2018 search=Търсене, 2018-08-

23. I fortsättningen, Lično delo, 1, 2 och Priloženie. 
3 ”Unprecedented - The Dossier Commission Published the Dossier of Julia Kristeva AKA Agent ’Sabina’”, 

Novinite, https://www.novinite.com/articles/189165/Unprecedented+-+The+Dossier+Commission 

+Published+the+Dossier+of+Julia+Kristeva+AKA+Agent+%22Sabina%22, 2018-08-23. 
4 Lično delo, 48. 
5 Lilija Cačeva, ”Calata istorija na Julija Krăsteva s dăržavna sigurnost”, Klub Z, https://clubz.bg/66081-

cqlata_istoriq_na_yuliq_krysteva_s_dyrjavna_sigurnost, 2018-08-23 samt: Aleksandra Markarjan, ”Julija 

Krăsteva fintirala blestjašo Dăržavna sigurnost (iz dosieto 'Sabina')”, OffNews, 

https://offnews.bg/litca/iulia-krasteva-fintirala-blestiashto-darzhavna-sigurnost-iz-dosieto-677741.html,  

2018-08-23. 
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och för en framtida forskare kan de kanske ge en bild av Kristevas personliga 

utveckling under denna tid.  

Mängden med privatbrev gör att arbetet med akten och denna artikel blir etiskt 

problematiskt. Vilken rätt har en forskare att ta del av en persons privatbrev som utan 

denna persons medgivande samlats in och publicerats av ett (eller två) statliga organ? 

Det är inte bara akten i sig och publiceringen av denna som kan framstå som 

integritetskränkande, utan även läsningen av denna akt och ytterligare publicering kan 

framstå som tveksam. Jag rättfärdigar här min undersökning med att Kristeva är och 

vill vara en offentlig person och att hon själv på olika sätt använder sin biografi som 

en del av sitt tänkande och sina verk.  

Kristevas viktiga roll i dåtidens franska vänsterrörelse uppmärksammas i akten, 

liksom hennes tillhörighet till den semiotik och strukturalism som utvecklades som 

vetenskapsgrenar vid den tiden.  Dokumenten nämner ofta hennes kontakter med 

rörelsens nyckelgestalter som Roland Barthes, som var hennes handledare, Roman 

Jakobson och Tzvetan Todorov.  Underrättelsetjänsten lyckas i en av sina rapporter ge 

en förvånansvärt god karakteristik av Kristeva och hennes intellektuella omgivning i 

Paris i början av 1970-talet.   

Друга група отива съвсем „нa ляво“, близка до екстремистките кръгове – това е групата около 

списание „Шанж“. При това положение „Тел-Кел“, където са ЮЛИЯ КРЪСТЕВА и СОЛЕРС 

остава „в центъра“ – през май те фактически се сближават с ФКП и оттогава насам сe опитват 

да правят „единен фронт“, с нея имат някои съвместни акции с комунистите: например серия 

разговори с дискусии за „ЛЕНИН И ЛИТЕРАТУРАТА“, организирана от партията в едно 

парижко предградие и др. Разбира се, в същото време ЮЛИЯ КРЪСТЕВА и ФИЛИП СОЛЕРС 

продължават да подържат своята структуралистична философия и естетика, по някои въпроси 

съчетават марксизма със структурализма, както и някои фройдистки концепции.6 

En annan grupp har gått helt ”åt vänster”, nära till extremistiska kretsar – det är gruppen kring 

”Change”. I detta läge stannade ”Tel-Quel”, dit Julia Kristeva och Soller hörde, ”i centrum” – i maj 

närmade de sig faktiskt Franska kommunistpartiet och försökte tillsammans att skapa en 

”enhetsfront” med det och har genomfört några gemensamma aktioner med kommunisterna: till 

exempel en serie samtal med diskussioner om ”Lenin och litteraturen” som organiserades av partiet i 

en parisisk förstad och andra. Naturligtvis fortsätter Julia Kristeva och Philippe Sollers samtidigt sin 

strukturalistiska filosofi och estetik och i några frågor förenar de marxism och strukturalism med 

några freudianska begrepp.  

En rapport gäller den italienske semiotikern Umberto Eco och hans kritik av de 

västeuropeiska kommunistpartierna för att ha blivit konformister och stödja de 

borgerliga regeringarna, vilket agenten menar också är Kristevas uppfattning.7   

Akten visar en säkerhetspolis i en öststat, som likt Stasi i DDR tycks ha haft 

oändliga resurser. Vi kan också se hur arkivbildningen gick till; namn är viktiga, 

                                                           
6 Lično delo, 27. 
7 Lično delo, 112. 
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sortering likaså, varje dokument har flera eller många nummer tydligen beroende på 

olika serier. Det finns mängder av understrykningar, kommentarer och 

korshänvisningar samt många anteckningar, med olika handstil, av personer som 

uppmärksamt läst dokumenten och haft bemyndigande att göra notiser i dem. Aktens 

officiella karaktär förstärks av talrika stämplar inklusive den, som nyligen lagts till 

inför publiceringen för att vidimera kopians riktighet, liksom mängder av blanketter 

som är ifyllda (eller tomma) och som tydligen ingick i rutinerna. I det enskilda 

dokumentet uppges ofta att inga kopior har gjorts, vilket ytterligare stärker känslan av 

hemlighetsmakeri. Varje gång som någon villе granska akten gjordes en särskild 

ansökan som också sparades. Den tidigare hanteringen av akten som hemlig 

kontrasterar mot att den under 2018 lades ut på nätet, som det tycks i sin helhet, och 

blev därmed tillgänglig för var och en som kan språket och kan ta del av den.  

Kristevas akt innehåller alltså inte material som direkt har inlämnats av henne utan 

nedskrivna rapporter från de bulgariska agenterna om mötena och om samtalen med 

henne. En stor del av materialet innehåller bakgrundsinformation om Kristeva som kan 

vara till nytta för säkerhetstjänsten. Hon framstår i akten som både samarbetsvillig och 

suspekt.  I början av den personliga akten har polisen antecknat vilken nytta som 

underrättelsetjänsten kan få av henne:  

Кръстева има добри възможности за работа по наша линия сред френските културни дейци.8 

Kristeva har goda möjligheter att arbeta för vår linje bland franska kulturarbetare.  

Av akten framgår att man söker information framför allt om hennes medverkan i 

dåtidens vänsterrörelse, hennes närhet till maoismen, hennes engagemang i 

Palestinafrågan och för arabländerna samt hennes syn på Sovjetunionen och 

östländerna. Hon blir kritiserad av en agent för att ha skrivit under ett upprop mot 

Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien 1968. Uppropet finns i akten med 

hennes namn understruket.   

Hennes kontaktpersoner från säkerhetspolisen vill att hon ska berätta om 

stämningarna i det franska kommunistpartiet, som var en viktig politisk kraft vid den 

tiden. Georges Marchais, den dåvarande ledaren för detta parti, nämns flera gånger i 

akten. De svar agenterna får från Kristeva är allmänna och förefaller inte skilja sig från 

något som kunde framgå av öppna källor från den tiden.  

Hela affären får en allvarlig dimension genom en händelse från 1978 som åter blivit 

aktuell genom mordförsöket på far och dotter Skripal i engelska Salisbury 2018. 1978 

förgiftades och avled en bulgarisk avhoppare och författare, Georgi Markov, när han 

blev attackerad på promenad i London av en man som sköt honom med en giftkula 

                                                           
8 Lično delo, 10. 
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från en preparerad paraplyspets. Den bulgariska underrättelsetjänsten har anklagats för 

dådet, men ingen har dömts. Den skyggade inte för lönnmord med gift. Det är i den 

kontexten som Kristevas akt måste läsas: det kunde vara livsfarligt att ha med den att 

göra.  

 

Kristeva och hennes familj 

Säkerhetspolisen försöker förmå Kristeva att uppträda som patriot och talesperson för 

den bulgariska kommunistiska regimens sak. I akten ligger en intervju i en fransk 

tidning, där hon tvärtom menar att det inte är Bulgarien eller Frankrike som är hennes 

hemland, utan snarare Hegel och Freud. ”Mes territoires, ce sont Hegel et Freud, plutôt 

que la France ou la Bulgarie”.9 I artikeln tar hon avstånd från en snäv identifiering 

med Bulgarien (eller med Frankrike). Akten framställer henne som ”god bulgar”, 

vilket är stick i stäv med hennes dåtida syn på geografisk hemvist. 

Kristeva framstår i akten som en mönsterstudent, som har varit medlem i den 

kommunistiska ungdomsorganisationen Komsomol och redaktör för en 

studenttidskrift. Hon kallas ”aktivist”, vilket nog tycks stämma. Flera av de intyg som 

ligger i hennes personliga mapp gäller 1960-talet, alltså hennes tid som student i Sofia. 

Hon kommer till Paris på ett stipendium redan 1965 men blir kvar där med den 

bulgariska regeringens goda minne, och hon gifter sig med författaren Philippe Sollers.  

I privatbreven i akten får vi inblick i familjeproblem som moderns ögonsjukdom. Vi 

får också en överblick över hennes akademiska karriär genom några brev som handlar 

om hennes år i universitetsvärlden. Bland annat berättar hon om framgångarna hon 

hade när hon lade fram sin habilitationsavhandling, något som hon också berättar för 

en av kontaktpersonerna som skriver in det i sin rapport.10 Hon blir medlem i 

semiotikförbundet, och i akten finns ett brev från den italienske professorn Cesare 

Segre till Roman Jakobson om Julia Kristevas engagemang för semiotiken översatt till 

bulgariska.  

Det finns för varje år i akten en uppdatering av hennes profil och ett stort antal 

hemliga rapporter från olika informatörer, som ofta beskriver hur svårt det varit att 

kontakta henne. Vidare finns utförliga redogörelser för vad som sagts vid de möten 

som ändå ägde rum, inklusive namn på restaurang eller kafé, om man inte träffades 

hemma hos henne. Kanske behövdes dessa detaljer för säkerhetspolisernas 

redovisningar av sina expenser under vistelserna i Paris. Vad man får veta är i stort sett 

det som i övrigt är känt i hennes biografi. Hon berättar om sitt intresse för Kina, 

Palestina och feminism. I en rapport berättas att hon däremot är mera tveksam till den 

vidare utvecklingen av genusfrågan, alltså det som senare kom att utvecklas till dagens 

                                                           
9 Priloženie, 106. 
10 Lično delo, 100. 
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queerteori. Informatören menar att hon ställer sig tveksam till lesbiskhet och 

homosexualitet som hon kallar perversitet.11 Detta är alltså säkerhetspolisens 

förmedling av vad hon sagt. Det stämmer dock ganska väl med den tveksamhet som 

hon har uttryckt mot Judith Butler i olika vetenskapliga sammanhang.  

I en rapport meddelar kontaktpersonen att hon som ”känslig intellektuell” – ett 

standarduttryck från tidig sovjettid för att förklara varför vissa intellektuella inte kunde 

anpassa sig till systemet – inte så snabbt kunde ta till sig hela teorin om kontakter med 

säkerhetspolisen.12 I kanten på den maskinskrivna texten har någon antecknat ordet 

gluposti, ’dumheter’. Till slut vägrar hon att ha kontakt med säkerhetspolisen och 

förstår förmodligen allt bättre vilken roll säkerhetspolisen önskar att hon spelar. 

Akten är med all sannolikhet äkta trots Kristevas egna protester under 2018. Den 

författades i början av 1970-talet av ett antal säkerhetspoliser. Varje dokument 

förefaller äkta, alla stämplar och anteckningar likaså. Var då Kristeva en 

underrättelseagent? Troligen inte. Inga komprometterande papper underskrivna av 

henne och av hennes hand finns i akten. Säkerhetspolisens agenter försöker tolka 

hennes uppgifter som intressanta men erkänner till slut att de kommer från öppna 

källor. De överdriver så mycket som möjligt informationens betydelse och sin egen 

viktighet. Man finner korn av intresse när det gäller den franska intelligentians 

förhållande till Kina, Vietnam och Sovjetunionen, men allt som Kristeva berättar är 

mycket allmänt hållet.  

Kristeva själv behövde goda förbindelser med de bulgariska myndigheterna för att 

kunna bjuda sina föräldrar och sin syster till Paris och för att själv kunna fortsätta att 

bo i Paris men ändå ha möjlighet att resa till Bulgarien. Man ska nog inte heller 

uppfatta Kristeva som dissident. Troligen förhandlade de båda parterna medvetet eller 

omedvetet med varandra då de skapade denna akt. Hennes inställning till styret i 

Bulgarien kunde sammanfattas som i Alexei Yurchaks bok, Everything Was Forever, 

Until It Was No More, om den sensovjetiska kulturen strax före glasnost och 

perestrojka, då ingen längre trodde på det politiska systemet, men där alla spelade 

med, samtidigt som man ändå ansåg att socialismen rent tankemässigt var överlägsen 

kapitalismen.13  

Julia Kristevas far, som hon själv på senare år mer och mer hänvisat till som 

inspirationskälla, var utbildad ortodox teolog, sjöng i kyrkokör och innehade ett 

administrativt arbete inom kyrkan. Familjen bodde till och med i en lägenhet som 

ägdes av kyrkan. Detta var ett graverande faktum i det kommunistiska Bulgarien, även 

om kyrkan förefaller ha varit något mer accepterad av myndigheterna där än den var i 

Sovjetunionen. Många promemorior i akten gäller emellertid faderns anknytning till 

                                                           
11 Lično delo, 124. 
12 Lično delo, 76.  
13 Alexei Yurchak, 2006. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation, 

Princeton: Princeton University Press. 



Julia Kristeva: Säkerhetspolisen och semiotiken  

13 

 

den ortodoxa kyrkan, något som gjorde honom till ”ett främmande element”. Akten 

berättar sin egen historia om Kristeva; om hennes far, som enligt akten haft nära 

kontakter med fascisterna före andra världskriget, och hennes mor och syster, som är 

musiker och som fått sin utbildning i Moskva. I en nyutkommen intervjubok 

framkommer det att Kristeva i sin ungdom var starkt kritisk till sin fars religiositet, 

som hon då betecknade som ”obegriplig” och ”ohjälpligt arkaisk”.14 Det är först på 

senare år som hon uttalat sig positivt om faderns tillhörighet till den ortodoxa kyrkan 

och i flera av sina sena verk använt sig av ortodoxa teologiska begrepp. Det förefaller 

som om hon under sin ungdomstid snarast instämde i säkerhetspolisens uppfattning 

om fadern som ”ett främmande element”. Faderns teologiska utbildning och arbete 

inom kyrkan uppmärksammas eftersom denna familjebakgrund skulle kunna tyda på 

brist på lojalitet för kommunismens sak.  

 

Polisaktens estetik 

Cristina Vatulescu har i sin bok Police Aesthetics: Literature, Film, and the Secret 

Police in Soviet Times (2010) analyserat den östeuropeiska polisakten som ett 

konstverk med hjälp av begreppet “polisestetik”, som hon har hämtat från Osip 

Mandelstams självbiografi Tidens larm, där han skriver om intryck från barndomen av 

polisens uppvisningar av makt i samband med tsarens framträdanden.15 Vatulescu 

citerar vidare den sovjetiske NKVD-chefen Lavrentij Berija som lär ha sagt att akterna 

om författaren Isaak Babel’ var verkliga konstverk.16 Hon beskriver polisaktens 

särskilda genrebeståndsdelar och Kristevas akt följer detta schema.17 Den består, som 

nämnts i artikelns inledning, av tre delar: en personlig mapp som framför allt 

innehåller uppgifter om Kristeva själv, en arbetsmapp som består av en samling 

dokument som redogör för de uppgifter som inhämtats från henne och som anses vara 

av vikt för säkerhetspolisen och ett appendix innehållande intercepterade brev från och 

till Kristeva, samt andra brev, skickade från och till Bulgarien, i vilka hon är 

omnämnd. Det är alltså ett omfattande material.  

Vatulescu talar om den efterstalinistiska polisaktens hyperrealism.18 Inget material 

är för obetydligt för säkerhetspolisen. Så är också fallet i Kristevas akt: alla kuvert från 

de öppnade breven finns kopierade, i akten återfinns en lista med engelska glosor, 

okänt varifrån, som har att göra med dumhet, som idag kan läsas som en karakteristik 

                                                           
14 Julia Kristeva & Samuel Dock. 2016. Je me voyage: Mémoires: Entretiens avec Samuel Dock, Paris: Fayard, 

31.  
15 Cristina Vatulescu. 2010. Police Aesthetics: Literature, Film, and the Secret Police in Soviet Times, Stanford: 

Stanford University Press, 16. 
16 Vatulescu, 16, “Isaac Babel’s investigators bragged that Lavrentii Beriia praised their files as ‘real works of 

art’ (istinnye proizvedenija isskustva)”.  
17 Vatulescu, 27–54. 

 
 

18 Lično delo, 50. 
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av akten och kanske en gång också lades dit av en okänd hand som sådan.19 I ett brev 

till en kollega gör Kristeva en lista över språket i Anthony Burgess A Clockwork 

Orange, med dess russismer, som exempelvis ”moloko” för mjölk. Akten ger här själv 

(och nog omedvetet för skaparna av den) en nyckel till en tolkning av den verklighet 

som den vill gestalta. Den framtid säkerhetspoliserna önskar är en dystopi likt den som 

gestaltas i romanen.   

Säkerhetspolisens berättelser om Kristeva är i stora drag sanna utom uppenbara 

överdrifter om hennes betydelse som informant och hennes beredvillighet att bistå 

säkerhetspolisen, men de är berättade med hjälp av blanketter och med 

underrättelsetjänstens byråkratspråk. ”Främmandegörandet” som den ryske 

formalisten Viktor Šklovskij definierat som ett av de viktigaste greppen i 

skönlitteraturens estetik approprieras som stilfigur av kommunistdiktaturen. Den 

amerikanska forskaren Svetlana Boym har påpekat denna användning i det sovjetiska 

och byråkratiska språket, och samma sak gäller i Bulgarien:  

[E]strangement became expropriated by the Soviet state […] that radically defamiliarized the 

everyday perceptions and experiences of ordinary citizens.20 

Kristevas biografi och verksamhet beskrivs alltså med den kommunistiska 

underrättelsetjänstens främmandegörande språk. Det är ett av de viktigaste dragen i 

den polisestetik som kan avtäckas i akten. Så kunde ordet ”möte” förvandlas från att 

gälla mötet mellan två personer till säkerhetspolisens ”ordinarie möte”, ”reservmöte”, 

”möten genomförs”, Kristeva ”infinner sig”, fadern är ”ett främmande element”.21 Hon 

kontaktar sin ”prikritie”, sin ”undercover”, i betydelsen hemlig kontaktperson. Hennes 

kritik av Sovjetunionen förvandlas till följande formulering: 

От въпросите, които ми поставяше стана ясно, че се поддава на антисъветската пропаганда, 

водена тук и въпреки аргументираните ми обяснения тя нe остана твърдо убедена в нашата 

права кауза.22 

Av frågorna som hon ställde till mig, blev det klart att hon var mottaglig för den antisovjetiska 

propagandan som bedrivs här och trots mina argumenterade förklaringar, blev hon inte helt övertygad 

om riktigheten i vår sak. 

Det gäller att ”upptäcka centra” av fientliga krafter:  

                                                           
19 Lično delo, 113. 
20 Svetlana Boym. 2010. Another Freedom: The Alternative History of an Idea, Chicago: University of Chicago 

Press. 
21 Lično delo, 63–64. 
22 Lično delo, 80. 
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По постоянната задача за отркиване нa центрове, които работят против нашата страна все още 

нищо конкретнo нe могла да научи.23 

Angående den ständiga uppgiften att upptäcka centra, som arbetar mot vårt land, har hon fortfarande 

inte kunnat finna något konkret. 

Själva inramningen i akten har också en främmandegörande effekt, med stämplar, 

omslag och så vidare, långt från en vanlig människas privatliv.  

En tidig parallell, som inte nämns av Cristina Vatulescu, är Peter Kropotkins En 

anarkists minnen (1899), där anarkistledaren får tillgång till en spionrapport och läser 

den parallellt med att han med vanliga ord berättar om vad han egentligen gjorde. Han 

sammanfattar: ”Men spioner hittar inte alltid på sina historier. De kan ofta hålla sig till 

sanningen, allt beror på hur man berättar sin historia”.24  

Samma främmandegöring finns i orden ”vår linje” och ”vår position” när det gäller 

Kristevas möjlighet att ha inflytande enligt systemets önskemål. Vi erbjuds en biografi 

över Kristeva skriven kollektivt av den bulgariska säkerhetspolisen med deras språk 

och världsåskådning och ur deras synvinkel. Akten talar hela tiden om ett vi som är 

säkerhetstjänstens och det kommunistiska Bulgariens kollektiva ”vi”. Akten är delvis 

författad på dåtidens östeuropeiska, sovjetiskt influerade politiskt-byråkratiska språk 

som i väst kom att få namnet ”newspeak” med syftning på språket i George Orwells 

roman 1984 (1949). 

Polisestetiken blir särskilt markerad i Kristevas akt genom mötet mellan det 

officiella och det privata, hemlighetsmakeriet och den potentiellt fullständiga 

offentligheten. Här möts blankettens språk, den kommunistiska byråkratins språk, 

semiotiken och privatbrevets vardaglighet. I akten finns dessutom ett stort antal tomma 

blanketter som kanske borde ha fyllts i, men där kraften trots allt tycks ha trutit. De 

absoluta meningslösheterna med banala lappar och tomma blanketter ger akterna 

ytterligare en estetisk nivå: tillfälligheten och tomheten får konstruera aktens helhet. 

Samtidigt kan vilket som helst samröre med underrättelsetjänsten vara livsfarligt. 

Intrycket är banalt men gäller samtidigt och ytterst frågan om liv och död. Mötet kan 

sluta som det gjorde för Georgi Markov.   

Ibland skriver Kristeva privata brev på semiotikföreningens brevpapper som finns 

med i akten, vid sidan av allt material med säkerhetspolisens brevhuvud. Blandningen 

                                                           
23 Lično delo, 77. 
24 Petr Alekseevič Kropotkin. 2018. En anarkists minnen, översättning Karin Grelz, Stockholm: Natur & Kultur, 

583. 
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av privatliv, semiotik och spioneri ger ett mycket egendomligt och betydelsebärande 

intryck också av estetiskt slag. 

Akten i dess helhet med tre delar är skapad av den bulgariska säkerhetspolisen. Det 

finns en berättelse om man läser den från början till slut, det finns en särskild estetik 

och poetik, som vi kunnat se. Det är ett kollektivt verk, skapat av ett stort antal 

säkerhetspoliser i olika positioner, och akten sedan i sin tur är en del av ett kollektivt 

skapat arkiv.  

 

Kristeva och arkivet 

Ett hemligt arkiv är en mycket speciell företeelse. Det visar en frusen bild av ideologin 

vid den tid då det sammanställdes men också en större öppenhet än andra källor 

eftersom det just är hemligt och har som syfte inte bara att propagera för dåtidens 

ideologi utan också uppmärksamma avvikande åsikter av olika slag. I akten får vi 

också tillgång till en biografi över Kristeva, men just ur säkerhetspolisens synvinkel. 

Dessutom får man läsa extrainformation av privat natur.  

Kristeva har på senare år själv intresserat sig för arkivet. Hon berättar i en nyligen 

gjord intervju om sitt förhållande till sitt eget arkiv. Å ena sidan har hon publicerat en 

intervjubok om sitt liv utan att på något sätt använda sig av arkivmaterial, å andra 

sidan har hon sparat det i källaren:  

As a result, there’s no toolbox, no repository of documents that accompanies these memoirs. That 

being said, I have stored away in my basement – and I’m afraid that it all may have mildewed over 

time – all the material I just referred to, by that I mean, various notebooks, drafts, different books 

especially, but also letters from a number of prominent figures with whom I have corresponded, or 

am still corresponding, letters to family members, personal letters, etc.25 

En stor del av detta material finns alltså i ett annat arkiv som inte är hennes eget utan 

den bulgariska säkerhetspolisens. Det faktum att hon reflekterar över sitt arkiv och 

nödvändigheten av en pålitlig arkivarie nästan samtidigt som hennes akt offentliggörs 

ger en känsla av djup och kränkande ironi:  

I always thought it would be a matter of entrusting someone with this part of me that makes me what 

I am. This question of confidence is undoubtedly one of the issues that held me back. I’m not sure 

that a professional archivist knows how intimate the intellectual work I do can be.26 

Det fanns redan en professionell arkivarie som hade tagit hand om delar av hennes 

arkiv, inklusive delar av hennes privata brevväxling, men det var någon som hon 

absolut inte kunde ha förtroende för, en arkivarie som inte längre existerar: det 

                                                           
25 Keren Mock. ”The Need to Believe and the Archive: Interview with Julia Kristeva”, Dibur, Nr. 3, Fall 2016, 

https://arcade.stanford.edu/dibur/need-believe-and-archive-interview-julia-kristeva, 2018-08-23. 
26 Ibid. 
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kommunistiska Bulgarien. Kristeva förråddes under 2018 av en ny arkivarie i 

bulgariska statens tjänst som lättvindigt offentliggjort mycket privat och intimt 

material.  

 

Arkivet och Freud 

I intervjuboken definierar Kristeva bulgariskheten skämtsamt med yoghurt, 

homosexualitet (det engelska ”bugger” liksom det svenska bög påstås ibland komma 

från ordet för bulgar) och förgiftning med en paraplyspets, vilket hon förklarar vara en 

äkta fallossymbol. Hon syftar alltså på Georgi Markov.27 Faderns betydelse som stöd 

och hjälp blandas i intervjuboken med psykoanalytiska reflektioner över fadern. Som 

vi lagt märke till spelar han en viktig roll i akten skapad av säkerhetspolisen och i 

Kristevas intervjubok förvandlas han till en manlig gestalt med paraply. Motivet vävs 

ihop medvetet, omedvetet eller undermedvetet.   

Av särskilt intresse är att akten och den biografiska intervjuboken följer varandra 

ganska tätt: faderns teologiska bakgrund, Kristevas egen stjärnstatus som bästa elev 

och student, flytten till Paris och den akademiska karriären. På grund av 

intervjugenrens krav berättar hon här i första person singularis, men det är samma 

Kristeva som vi möter: stark, självständig, ibland övermodig och med en mycket (och 

säkert riktig) hög uppfattning om sig själv. Till och med hennes vetenskapliga bana 

finns skisserad i akten. Det är säkerhetspolisen som framstår i en dålig dager. I ett 

öppet brev där hon kommenterar offentliggörandet av akten sätter hon ordet arkiv 

inom citationstecken för att visa att hon menar att säkerhetspolisens gömma omöjligt 

kan kallas för arkiv.  

I olika intervjuer efter publiceringen av akten har Kristeva inte bara förnekat att hon 

varit agent, utan också förnekat äktheten i själva akten, som ändå förefaller uppenbar. I 

en artikel ”On the Abjection of Julia Kristeva” har Albena Azmanova försökt att 

använda ett av Kristevas egna favoritbegrepp inom psykoanalysen: abjektion, 

bortstötning, för att förklara hennes förnekande. Abjektion är enligt Kristeva 

beteckningen på en människas reaktion på något avskyvärt och äckligt som hon 

försöker glömma, men som hon alltid måste konfronteras med. 28 

Arbetsmappen slutar med en lång intervju med Kristeva som gjordes av Jean-Paul 

Enthoven i Nouvel Observateur (nr 658, 20–26 juni 1974), där hon berättar om sig 

själv och sin karriär. Intervjun är översatt till bulgariska och innehåller mängder av 

understrykningar av säkerhetspolisen. Intervjun blir i slutet av denna del av akten ett 

märkligt facit över all information som de olika agenterna lyckats samla in om henne. 

                                                           
27 Kristeva & Dock, 106. 
28 Albena Azmanova, “Agent Sabina: On the Abjection of Julia Kristeva”, 

 https://www.eurozine.com/agent-sabina-abjection-julia-kristeva/?pdf, 2018-08-23. 
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2018 skriver Julia Kristeva ett öppet brev till samma tidskrift, där hon förnekar att hon 

har något med akten att göra. Tidskriften tar inte in detta brev, som man dock kan läsa 

på hennes hemsida som ett öppet brev under rubriken: ”Rätten att svara”.29  

Akten är tveksam som historisk källa, men av stort intresse som tidsdokument. Som 

estetisk produkt tillhör akten den speciella polisestetik som Vatulescu talar om. Dess 

estetiska tyngd skapas av dess fantastiska mångtydighet: privat – byråkratiskt, 

offentligt – hemligt, autentiskt – fiktionellt, moraliskt – omoraliskt, liksom av 

främmandegörande, de egendomliga tomma blanketterna och blandningen av så olika 

dokument, viktiga, oviktiga eller helt banala i ett och samma sammanhållna verk.  

Akten inlemmas i och med publiceringen i en pågående fiktionalisering av hennes 

gestalt. Kristeva finns med som en bifigur i hennes egen detektivroman, Meurtre à 

Byzance (Mord i Bysans) från 2004,30 vilken till en del utspelar sig i Bulgarien, men 

hon ingår också som en av karaktärerna i en ny fransk roman av Laurent Binet, 

Språkets sjunde funktion.31 Den är liksom Kristevas egen bok en detektivroman och 

utspelar sig bland världsberömda litteratur- och kulturforskare. Den handlar om ett 

påstått mord på Kristevas lärare och kollega Roland Barthes som i verkligheten dog i 

en trafikolycka 1980. Romanen skildrar kretsen kring Barthes och det är Kristeva som 

avslöjas som mördaren. Läsarna påminns också här igen om det spektakulära mordet 

på Georgi Markov. Gruppen kring de moderna litteraturvetarna skildras genom den 

franske detektivens förvånade och kritiska blick.  

I alla sammanhang är Kristeva en spännande person: den postmoderna kulturens 

Mata Hari eller Jeanne d’Arc. Binet börjar sin detektivroman i fransk semiotikermiljö 

med: ”Livet är inte en roman. Åtminstone vill man inte tro det”. Eller så ska man tro 

det i detta fall. Kristeva görs i alla dessa gestaltningar till en semiotisk och 

psykoanalytisk fallstudie och fiktionaliseras på olika sätt. Fakta och fiktion blir till slut 

helt sammanblandade.  

Säkerhetspoliserna skapar alltså en berättelse om Kristeva med utgångspunkt i 

biografiska fakta som finns till hands och som bearbetas med utgångspunkt i den 

rådande ideologin och genom det byråkratiska språkets främmandegörande i 

förhållande till ett vanligt biografiskt framställningssätt. Inget i det material som ingår 

i hennes akt avslöjar henne som agent för den bulgariska säkerhetstjänsten i betydelsen 

att hon angett sina vänner och kollegor. Däremot framgår det som vi kunnat lägga 

märke till många kontakter med säkerhetstjänsten. Materialet är så omfattande och 

stämmer in på Kristevas kända biografi att det är svårt att hävda att dessa kontakter 

                                                           
29 Julia Kristeva, ”Droit de réponse à L’Obs”, http://www.kristeva.fr/droit-de-reponse.html, 2018-08-23. 
30 Julia Kristeva. 2006. Murder in Byzantium: [a novel], translated from the French by C. Jon Delogu, New 

York: Columbia University Press.  
31 Laurent Binet, 2019. Språkets sjunde funktion, översättning från franska av Sara Gordan, Stockholm: Albert 

Bonniers Förlag. 
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inte ägt rum eller att hon varit omedveten om dessa förhållanden. Det 

komprometterande är i så fall själva kontakterna, inte innehållet i akten. Den 

biografiska personen finns någonstans men gäckar oss, vilket gör hela detta komplex 

av gestaltningar också moraliskt bekymmersamt. Kristeva själv menar sig i alla fall 

vara djupt kränkt genom publiceringen av akten.  
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