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András Edit

Orientációváltások a közép-kelet-európai 
művészetelméletben 1989 után

Nemzeti, regionális vagy globális művészettörténet

(a posztszocializmus, posztkolonializmus

vagy dekolonialitás jegyében)?

Jelen írás a közép-kelet-európai régió 1989 utáni mű-

vészetelméleteinek orientációváltásait vizsgálja, ame-

lyek a szocialista rendszer összeomlását követően a 

megváltozott geopolitikai térképen, majd a globalizá-

ció következtében kitágult világban, illetve annak át-

strukturálódott szövetségi rendszerében akarják kije-

lölni a régió művészetének helyét és elméleti kereteit 

is.1 Azokkal a tudományos törekvésekkel foglalkozom, 

amelyek kilépnek a nemzeti művészettörténet-írás kere-

tei közül, és az elzárkózás helyett a párbeszédet szorgal-

mazzák. Mindez a hovatartozás kínzó dilemmájaként 

is értelmezhető, s írásom a régió önképében, önmeg-

határozásában bekövetkezett változásokat, továbbá 

a pozíciómeghatározás és újrapozicionálás kényszeré-

nek mozgatórugóit és elemeit igyekszik megragadni. 

A közép-kelet-európai régió művészetének és művé-

szettörténetének pozícióváltására és ehhez kapcsolódó 

kiújult önmeghatározási kényszerére számos művészet-

történész reagált. Közülük leginkább Piotr Piotrowski 

szövegei kristályosodtak ki átfogó elméletté. Jelen írás 

középpontjában így ennek az elméletnek2 a genealó-

giája és más elméletekkel, illetve más régiók hasonló 

elméleteivel (posztszocialista, posztkolonialista, deko-

lonialista) történő összevetése áll.

A kilencvenes években a hidegháború utáni átrende-

ződés a hőn vágyott egyenlőség helyett ismét egyen-

lőtlen hatalmi helyzetet eredményezett, amely nem-

csak csalódottságot, dühöt és kritikát generált a régió 

szakembereiben és művészeiben,3 de a korábbi, a „hi-

degháborús Más”-ra irányuló kitüntetett fi gyelem el-

vesztésétől való félelmet is.4 Sokak számára a politikai 

változások után vált világossá, hogy a hidegháború 

során a régióra irányuló megkülönböztetett fi gyelem 

a politikai, kulturális kuriozitás mellett annak is szólt, 

hogy a térség projekciós felületet jelentett a Nyugat 

számára, amibe bele lehetett vetíteni a művészet vágy-

képét mint a társadalom egyik hatalommal bíró ténye-

zőjét, miközben a kapitalista viszonyok között az már 

jó ideje a fogyasztási cikkek egyikévé degradálódott. 

Párhuzamosan avval, hogy okafogyottá vált a vasfüg-

göny mögül, ellenzéki pozícióból beszélni, s a politikai 

egzotikum is elillant, a nyugati világba vezető kiskapuk 

is bezáródtak. Megváltozott a mozgásirány Európa két 

régiója között: megszűnt a nyugati értelmiség zarán-

doklása a „szürke zónába”, ellenben elváratott az Új Eu-

rópa margóján élőktől, hogy maguk fogalmazzák meg 

saját hitvallásukat és artikulálják hangjukat, leginkább 

a „lingua francá”-vá avanzsált angol nyelven.5

1 Az írás átdolgozott és jelentősen kibővített változata a What Art His-

tory? In Memoriam Piotr Piotrowski nemzetközi konferencián elhang-
zott előadásnak. 2016. December 8‒9. Moderna galerija / Museum of 
Modern Art, Ljubljana. Szervezte: Igor Zabel Association, Ljubljana‒
ERSTE Foundation, Vienna.

2 Piotr Piotrowski: On the Spatial Turn, or Horizontal Art History. 
Umĕní/Art, 2008. No. 5. 378‒383.

3 Ennek egyik eklatáns példája a nagy port kavart Interpol kiállítás volt. 
Lásd erről Edit András: Dog Eat Dog. Who is in Charge of Controlling 
Art in Post-Socialist Condition?, Third Text. Socialist Eastern Europe, 
special issue (ed. by Reuben Fowkes), 23. 2009. January. 65–78; Igor 
Zabel: Dialogue. In: Primary Documents. A Sourcebook for Eastern and 

Central European Art since the 1950s. Ed. By Laura Hoptman‒Tomáš 

Pospyszil. Cambridge Mass.‒New York‒London, Museum of Mo-
dern Art‒MIT Press, 2002. 355‒356.

4 Ugyanez érvényes a művészekre is. Lásd erről Edit András: The 
Painful Farewell to Modernism. Diffi  culties in the Period of Transi-
tion. In: After the Wall. Art and Culture in Post-Communist Europe. Ed. 
by David Elliott–Bojana Pejić. Stockholm, Moderna Museet, 1999. 
125‒130. 

5 Ennek Piotrowski egyértelműen hangot is ad egy későbbi interjú-
ban: Edit András: Provincializing the West: Interview with Piotr 
Piotrowski. Artmargins online, 2012; Mladen Stilinović horvát művész 
transzparense, Egy művész, aki nem beszél angolul, nem is művész? 
(An Artist Who Cannot Speak English Is No Artist?) felirattal ugyan-
erre a jelenségre hívja fel a fi gyelmet a művész szempontjából.
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A megváltozott politikai, társadalmi és diszkurzív 

kondíciók a régió nemzetközi orientáltságú művészet-

történészeit a helyzet értelmezésére sarkallták. Az át-

rendeződés első nyilvánvaló jele az alrégiók (Balkán, 

Baltikum, Közép-Európa) konstruálásának igényében 

öltött testet, amit a hidegháború alatt homogén masz-

szaként kezelt Kelet-Európától, a keleti blokktól való 

elkülönülés igénye motivált. A korábbi internacionális 

szolidaritás helyére a versengő önérvényesítés lépett. 

Az utolsó nagy regionális kiállítást, az After the Wallt6 már 

túlságosan is tág spektruma és homogenizáló geopoliti-

kai alapállása miatt kritizálták. A régió identitásváltása 

egybeesett Jugoszlávia és a Szovjetunió felbomlásával, 

a visegrádi országok közeledésével, továbbá a lokális 

identitások iránti kereslet megerősödésével a nemzet-

közi kulturális piacon.7 A véres jugoszláv polgárháború 

extra fi gyelmet generált a térség művészete iránt, ami 

a balkáni kiállítások boomjában nyilvánult meg.8 Ami a 

régió teoretizálását illeti, az kánonkritikával és a kánon 

decentralizálásával vette kezdetét. A Kelet-Európában 

ekkortájt dekonstruált modernizmus helyén keletkező 

kulturális vákuumba könnyedén be tudtak szivárogni 

a perifériák önértelmezéséhez eszközt jelentő poszt-

kolonializmus tanai. Az egyetemes (universal) művé-

szettörténet öntudatra ébredt „alávetettje” (subaltern) 

jól tudta hasznosítani a „Más” (other) képzetét a poszt-

kolonialista diskurzusból és adaptálni a fogalmat saját 

„félig Más” (semi-other) helyzetére, ami különbséget, 

de nem direkt szembenállást tételezett. Számos mű-

vészettörténész járult hozzá ehhez a diskurzushoz és 

fi nomította a régió köztes helyzetének értelmezését 

és meghatározását.9 Annak ellenére, hogy a térség a 

szó szoros értelmében nem volt gyarmatosítva, olyan 

népszerű lett a posztkoloniális diskurzus, hogy azt a 

Szovjetunión belül még Oroszországra is megkísérelték 

alkalmazni. Heves vitát provokált, hogy vajon a teória 

és a koncepció kitágítható-e ilyen mértékben.10 Annak 

magyarázatára, hogy a régió miért vette magára ön-

ként és dalolva az alávetett pozíciót a modernizmuson 

belül, a régió kitermelte az igen népszerű, de roppant 

problematikus helyi változatát is a teóriának, neveze-

tesen az „önkolonializáció” elméletét.11

Ami a művészettörténet-írást illeti, a közép-kelet-eu-

rópai régiónak két választása volt: bezáródni a múltba és 

folytatni a nemzeti művészettörténet-írás gyakorlatát 

a régi elméleti keretek között, a modernizmus égisze 

alatt, tudomást nem véve a falon túl időközben lezaj-

lott paradigmaváltásról, s arról, hogy a világgal együtt 

a diszciplína is átalakult és identitásválságon megy ke-

resztül,12 vagy felvenni a kesztyűt, és részt venni a két-

pólusú világ kritikájában és lebontásában, új elméleti 

keretet alkotni a megváltozott világban relevanciáját 

vesztett nyugati modernista kánon helyett,13 továbbá 

aktívan bekapcsolódni a globálissá tágult világ újraér-

6 After the Wall 1999 (ld. 4. j.).

7 Lásd erről Boris Groys: Beyond Diversity. Cultural Studies and Its 
Post-Communist Other. In: Art Power. Cambridge Mass.‒London, 
MIT Press, 2008. 149‒164.

8 In Search of Balkania (curated by Roger Conover‒Eda Čufer‒Peter 
Weibel), Graz, Austria, Neue Galerie, 2002; In the Gorges of the Bal-

kans: A Report (curated by René Block), Kassel, Germany, Kunsthalle 
Fridericianum, 2003; Balkan Consulate. Contemporary Art in Southeas-

tern Europe (curated by Margarethe Makovec‒Anton Lederer‒Lejla 
Hodžić), Graz, Austria, <rotor>, 2003; Blood & Honey. The Future’s in 

the Balkans (curated by Harald Szeemann), Klosterneuburg, Austria, 
Essl Museum, 2003.

9 Lásd Igor Zabel: Intimacy and Society. Post-communist or Eastern 
Art? In: Contemporary Art Theory. Ed. by. Igor Španjol. Zurich‒Dijon, 
JRP–Ringier‒Les presses du réel, 2012. 80‒109; Bojana Pejić: The 
Dialectics of Normality. In: After the Wall 1999 (ld. 4. j.) 16‒28; Piotr 
Piotrowski: The Grey Zone of Europe. In: After the Wall 1999 (ld. 4. j.) 
35‒41; Marina GRŽINIĆ: Fiction Reconstructed. Eastern Europe, Post-So-

cialism and the Retro-Avantgarde. Vienna, edition selene‒Springerin, 
2000; Edit András, The Painful Farewell to Modernism. Diffi  culties 
in the Period of Transition. In: After the Wall 1999 (ld. 4. j.) 125‒130.

10 Lásd Ekaterina Degot: „How to Qualify for Postcolonial Discour-
se?”, ArtMargins Online, 2001. November 2. http://www.artmargins.
com/index.php/2-articles/325-how-to-qualify-for-postcolonial-dis-
course; Ekaterina Degot: How to Obtain the Right to Post-Colonial 
Discourse? Moscow Art Magazine, http://xz.gif.ru/numbers/mos-
cow-art-magazine/how-to-obtain-the-right/view_print/; Válasz 

Ekaterina Degot’s írására: Margaret Dikovitskaya: Does Russia 
Qualify for Postcolonial Discourse? ArtMargins Online, 2002. January 
31. http://www.artmargins.com/index.php/2-articles/324-a-respon-
se-to-ekaterina-dyogots-article-does-russia-qualify for-postcoloni-
al-discourse (Letöltve: 2016. 04. 21.)

11 Lásd Alexander Kiossev: Notes on Self-colonising Cultures. After the 

Wall 1999 (ld. 4. j.) 114‒118; Edit András: Blind Spot of the New Critical 
Theory. Notes on the Theory of Self-colonization. In: The Art and Me-

dia of Accession. Trans-European Picnic. Ed. by. kuda.org‒Nat Muller‒
Stephen Kovats. Novi Sad, Futura publikacije, 2004. 38‒47.

12 A hagyományos, klasszikus művészettörténet jó ideje margóra szo-
rult a társadalmi közbeszédben, illetve különböző kihívások és kriti-
kák kereszttüzébe került. A fi atal kritikai diszciplínák, mint a visual 
studies, a cultural studies és a gender studies kárhoztatják a művé-
szettörténetet, amiért ragaszkodik tradicionális elitista pozíciójá-
hoz, és nem tart lépést, illetve képtelen túllépni azokon a meghala-
dottá vált tanokon, amelyek születésének és tündöklésének idejéhez 
kapcsolódnak, de amelyek időközben elvesztették relevanciájukat. 
Kritizálják, hogy ignorálja a művészetben és a társadalomtudomá-
nyokban bekövetkezett szemléleti és módszertani változásokat, mi-
közben a dinamikus újabb tudományterületek előnyt kovácsolnak 
a maguk számára a helyzetből, és igyekszenek a művészettörténet 
nevében, helyett is beszélni.

13 Ebbe az elméleti átrendeződésbe az egykori centrum képviselői is 
tevőlegesen bekapcsolódtak kritikai észrevételekkel és különbö-
ző komplex megközelítések körvonalazásával: geográfi ai (Thomas 
DaCosta Kaufmann), összekapcsolódó (Romain Bertrand), az alter-
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telmezésébe és a helyfoglalásért folytatott intellektuális 

versenybe, s benne helyet találni a régiónak. Piotr Piot-

rowski a régió képviseletében be is szállt az arénába már 

1998-ban az univerzalizmus mitológiájának kritikájával,14 

amelynek során a vertikális és hierarchikus szemléletet 

analizálta, amely egy bizonyos geopolitikai térséget, 

nevezetesen a Nyugatot kiáltotta ki etalonnak. 2004-

ben, az általános kánonkritikától eltávolodva, a regio-

nalizmus mellett foglalt állást,15 2006-ban pedig Hans 

Beltingtől kölcsönzött kifejezéssel a „művészettörténet 

két hangja”16 mellett érvelt, amely már megelőlegezte 

saját teóriáját, a horizontális művészettörténet-írás 

elméletét, melyet 2008-ban tett közzé.17

A globálissá tágult világban azonban más trónköve-

telők is jelentkeztek: túl az egykori hidegháborús Ke-

let–Nyugat dichotómián, megjelent az ex harmadik 

világ, vagyis a „posztszocialista Más” mellett megje-

lent a „posztkoloniális Más”, jelenleg használatos nevén 

a „globális dél” is. A riválisok jóval vehemensebben és 

eff ektívebben kritizálták a hegemón és normatív mű-

vészettörténeti narratívát, mint európai társaik, és fel-

hatalmazva érezték magukat, hogy elhagyják a nyugati 

művészettörténet meglehetősen limitált nyomvonalát. 

Az Európán belüli másik, az egykori szocialista blokk szá-

mára időbe telt annak realizálása és elfogadása, hogy 

mindössze egyike a számos margónak. Piotrowski is 

kénytelen volt számolni a nehézsúlyú versenytársakkal, 

akik a Nyugat egykori gyarmatairól, a Közel-Keletről és 

Dél-Ázsiából származtak, de a központok nagy egyete-

mein szereztek elméleti felvértezettséget: ők képezték 

a magját a posztkolonialista diskurzusnak.18 Edward 

Said népszerű „Más” kategóriáját19 sokan adaptálták, 

és módosították a kelet-európai helyzet defi niálásá-

ra is közvetlenül a politikai rendszerváltások után.20 

Piotrowski továbbment, és az „Európa provincializá-

lása”21 szlogent a „Nyugat provincializálására”22 módo-

sította. Figyelmen kívül hagyta viszont az izmosodó 

új diskurzus, a radikális dekolonizáció tanait, amelyek 

Dél-Amerikából és a Karib-szigetvilágból eredtek.23 Wal-

ter Mignolo, az irányzat meghatározó fi gurája nem is 

teóriaként aposztrofálta a trendet, mert nem az aka-

démiai világban akart új rendet vágni, hanem átfogó, 

a különböző koloniális tapasztalatokat lefedő „dekolo-

niális opció”-ként (decolonial option), amely az agy és a 

képzelet dekolonizálását, „az elhallgattatott történelem 

és az elnyomott szubjektivitás, továbbá az alávetettek 

tudásának restitúcióját”24 jelenti a politikai dekoloni-

zációt követően. Másik kulcsszava, a „lekapcsolódás” 

(delinking) arról a perspektíváról, amely „némaságra, 

elnyomásra, démonizálásra, leértékelésre”25 kárhozta-

tott helyeket, megfelelően annak, hogy ő sem lineáris 

kronológiában, hanem térbeli kategóriákban gondol-

kodik. Számára a „dekoloniális gondolkodás” (decolonial 

thinking) plurális, különböző irányokba vezet, és mint 

ilyen, a jövő episztemológiája.26 A tudás geopolitikájá-

ról beszél, s a hatalom geopolitikai mátrixáról, amelybe 

az elmélet, a kutatás tárgya és módja egyaránt bele-

tartozik, ezért a dekoloniális gondolkodás, szemben a 

posztkolonializmussal, nem a kolonialitásról elmélkedik, 

hanem attól elszakadva, de legalábbis távolságot tartva 

natív művészettörténetek találkozási pontjai, ill. inkluzív globális 
művészettörténet (James Elkins). Lásd erről Global Art History and 

the Peripheries (Paris, École normale supérieure, 2013) konferencia. 
http://artlas.ens.fr/en/global-art-history-and-the-peripheries-pa-
ris-ens-june-12-14-2013/ (Letöltve: 2016. 04. 21.)

14 Piotr Piotrowski: The Mythology of Universalism. 1998 (kézirat). Elő-
adás az AICA-kongresszuson (Section 1. The establishment of Regio-
nal Dialogs among Art Critics), Tajvan, 2004.

15 Uo.
16 Hans Belting: Art History after Modernism. Chicago–London, Chica-

go University Press, 2003. 57‒61.
17 Piotrowski 2008 (ld. 2. j.).

18 Többek között: Edward Said, Dipesh Chakrabarty, Homi Bhabha, 
Gayatri Spivak.

19 Edward Said: Orientalizmus. Budapest, Európa, 2000.
20 Zabel 2012 (ld. 9. j.); Pejić 1999 (ld. 9. j.); Piotrowski 1999 (ld. 9. j.); 

András 1999 (ld. 9. j.).
21 Dipesh Chakrabarty: Provincializing Europe. Postcolonial Thought and 

Historical Diff erence. Princeton, Princeton University Press, 2009
22 András 2012 (ld. 5. j.).

23 Amikor Piotrowski szemináriumsorozatot kezdeményezett a régió 

művészettörténet-írásáról, amely Unfolding narratives: Art histories in 

East-Central Europe after 1989 címmel 2009‒2011 között meg is való-
sult, a Clark Research Institute projektnyitó ülésén összehasonlító 
kutatásokat javasolt a latin-amerikai és kelet-közép-európai művé-
szettörténet között, mely programja ugyan nem valósult meg, de 
az elképzelés a levegőben volt. (A projektről lásd http://www.clark-
art.edu/rap/events). Szintén ez volt az az időszak, amikor az ART-

Margins online magazine, amely, lapindító szövege szerint, „ha nem is 
kizárólagosan, de alapvetően a korábbi Kelet-Európára fókuszált”, 
megváltoztatta az érdeklődési körét, és kitágította azt a „megvas-
tagodott globális margóra” a 2012-ben indult nyomtatott változat-
ban: Artmargins journal (MIT). Ennek megfelelően a folyóirat 2‒3. szá-
ma speciális szekciót szentelt a témának: Artist’s Networks in Latin 
America and Eastern Europe. Artmargins, 1‒152; Klara Kemp-Welch‒
Cristina Freire: Special Section Introduction. Artmargins, 1. 2012. 
No. 2‒3. 3‒13.

24 Walter D. Mignolo: Delinking. The Rethoric of Modernity, the Logic 
of Coloniality and the Grammar of De-coloniality. In: Globalization 

and the Decolonial Option. Ed. by. Walter D. Mignolo‒Arturo Esco-
bar. London‒New York, Routledge, 2010. 305.

25 Walter D. Mignolo: Introduction. Coloniality of Power and De-colonial 
Thinking. In: Globalization and the Decolonial Option 2010 (ld. 24. j.) 2.

26 Uo. 6, 7.
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dekoloniális módon gondolkodik. Hangsúlyozza, hogy 

nem új interpretációs eszközt kíván nyújtani, hanem 

egy másfajta gondolkodást hirdet, amely ennélfogva 

leválik a diszciplinaritásról a transzdiszciplinaritás ked-

véért, kritikai teória helyett pedig kritikai gondolkodást 

proponál.27 Catherine Walsh a dekolonialitás egy másik 

kulcsfogalma, „a megszerzett tudás leépítése” (unlear-

ning) kapcsán vázolja fel a gondolkodásmód lényegét, 

ami nem a korábbi tudás helyettesítését jelenti helyi, 

szituált, kulturálisan specifi kus és konkrét tudással, ha-

nem jóval többet jelent, mint a helyi tapasztalattal meg-

feleltetett lokális tudás, annak „politikai és dekoloniális 

karaktere” miatt.28 A másságot tehát nem egy meglévő 

struktúrán belüli különállásként, eltérésként határoz-

za meg és elemzi, hanem bevezeti a „»Más«-ként gon-

dolkodás” („other” thought) fogalmát. Miközben Walsh 

a lokális történelmek számbevétele és az alávetett cso-

portok politikai gyakorlata felől a teoretikus keret vé-

giggondolásának szükségességét hirdeti, hangsúlyozza, 

hogy ez nem integrálódást jelent a meglevő tudásba, 

annak mintegy kiegészítéseként, bővítéseként, hanem 

egy új kutatási terület létrehozását, amelyben a kutatás 

tárgya is eltérő.29 „A gondolkodás új helyeinek és kom-

munikációjának felépítése kereszteződéseket generál 

és teremt a dekoloniális gondolkodás kritikai formái és 

a politikai-ismeretelméleti (epistemic) projektek között, 

amelyek a kolonialitás történelmére és tapasztalataira 

építenek […] a modernitással mint a Nyugat civilizációs 

projektjével szemben, amely szisztematikusan aláren-

delte és tagadta a tudás más formáit.”30

Piotrowski nem állt szemben a „Nyugat civilizációs 

projektjével”, nem akart radikálisan elkülönülni a nyu-

gati diskurzustól, és nem proponált tabula rasát sem, 

hanem leginkább láthatóságot, jelenlétet, azaz helyet 

akart biztosítani Közép-Kelet-Európa számára egyenlő 

feltételek mellett, amikor a „domináns művészettörté-

neti narratíva felforgatása” mellett érvelt.31 Kiiktatta az 

egyetemes művészettörténet viszonyítási pontokból ál-

ló hierarchikus rendszerét azáltal, hogy megkérdőjelezte 

a nyugati kánon központi szerepét, és kilépett a szűkös 

bináris viszonylatból az egymás mellé rendelés révén: 

egy szintre helyezte a (már nem egyes számban hasz-

nált) különböző művészettörténeteket a megsokszoro-

zott központokkal és margókon, vagyis felszámolta az 

alá- és fölérendelés normatív értékrendszerét. Elmélete 

értelmében az egy szintre hozás kettős folyamat: egy-

felől tételezi a központ „lokalizálását” és „provincializá-

lását”, másfelől a „»Más«-nak is friss szemmel kell saját 

magára tekintenie, és meghatároznia azt a pozíciót, 

ahonnan beszél”.32 Ez refl exivitást és önértékelést fel-

tételez, egyfajta régiós büszkeséget a „lemaradás”-ból 

fakadó állandó szégyenérzet és felzárkózási kényszer 

helyett. Nézetét az a meggyőződés vezérelte, hogy „a 

margóról sokkal többet lehet látni”, mint a középpont-

ból.33 A margón való létezés privilegizált létforma, ál-

lítja, mivel a központ „a modern művészet univerzali-

zálása okán, gyakran tudattalanul, de fi gyelmen kívül 

hagyja a hely jelentőségét […] Ha ugyanis a művészet 

univerzális, akkor a hely, ahonnan valaki beszél, való-

ban érdektelen”.34 Úgy vélte, a központ is profi tálhat a 

marginális perspektívából, minthogy „a központ művé-

szetének története, és ami abból kinőtt, a modern mű-

vészet globális története, esélyt kap arra, hogy rálásson 

saját magára azoknak a tanoknak a fényében, amelyek 

a perifériára, a horizontális művészettörténetre vagy a 

művészettörténetekre fókuszálnak”.35 A régiót illetően 

ez a perspektíva a privilegizált első világban elfoglalt 

második helyhez való ragaszkodás helyett a posztko-

loniális világgal való együttműködéssel, új szövetsége-

sekkel is kecsegtetett. A horizontális művészettörté-

net tehát már egy naprakész nézőpont, amely globális 

diskurzusban gondolkodik, és a globális „párhuzamos 

művészettörténetek” világába kívánja benavigálni a 

közép-kelet-európai régiót. A nagy kérdés, hogy mivel 

lehet hozzájárulni az új szövetségi rendszerhez, melyek 

azok a specifi kumok, amelyek nem voltak láthatóak a 

fősodor pozíciójából, de még az egyéb perifériák néző-

pontjából sem? Implicite a régió turbulens történelme, 

hatalmas kritikai potenciálja, víziókban, utópiákban 

való gazdagsága, kiutakban való találékonysága tétele-

ződött ekként, továbbá állandó készenléte az autoriter 

állami hatalommal szemben, amelynek több formáját 

27 Uo. 11, 19.
28 Catherine Walsh: Shifting the Geopolitics of Critical Knowledge. De-

colonial thought and cultural studies „others” in the Andes. In Globa-

lization and the Decolonial Option 2010 (ld. 24. j.) 85.
29 Uo.
30 Uo. 87.
31 Ahogy visszamenőleg értelmezi: Piotr Piotrowski: Peripheries of 

the World, Unite! In: Extending the Dialogue. Essays by Igor Zabel Award 

Laureates, Grant Recipients, and Jury Members, 2008‒2014. Ed. by. Chris-
tiane Erharter‒Rawley Grau‒Urška Jurman. Berlin‒Ljubljana‒Vien-
na, Archive Books‒Igor Zabel Association for Culture and Theory‒
ERSTE Foundation, 2016. 15.

32 Piotrowski 2008 (ld. 2. j.) 380.
33 Uo. 380.
34 Uo. 381.
35 Uo.
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Anca Benera & Arnold Estefan: Az utolsó föld, 2018
installáció, 120×120 cm 
Fotó a művészek jóvoltából

A Maria Byrd Föld az Antarktiszon az utolsó olyan terület a földön, amely senkihez sem 
tartozik. A második világháború utáni békeszerződés csak békés tevékenységet enge-
délyezett rajta (mely szabályozást később a Holdra és az űrre is kiterjesztették). Ma az 
Antarktiszra igen sokan tartanak igényt változó elfogadottsággal. Jóllehet ma igen ne-
héz lenne az Antarktiszt bekebelezni, az a feltevés, hogy földje gazdag természeti kin-
csekben, olajban és gázban, fokozza a vele kapcsolatos feszültségeket. A jelenleg zajló 
geopolitikai folyamatok hatálytalaníthatják a békeszerződést annak lejártát, 2048-at 
követően, vagy akár még előtte is.
A Maria Byrd földet felosztva a föld lakossága között, minden állampolgár  0,20 négy-
zetmétert kapna. Az installáció a Maria Byrd földdarabot mutatja ennek az aránynak 
megfelelően átméretezve.
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is átélte. Ebben a rendszerben, amely a vertikalitás he-

lyett a horizontalitás mellett érvel, kereszteződésekről 

nincsen szó, inkább párhuzamosságokról.

Mikor majd húsz évvel a politikai változások után 

Piotrowski kidolgozta elméletét, maga is tisztában volt 

vele, hogy elméleti alapállásának elfogadása cseppet 

sem magától értetődő, pszichológiai erőfeszítést igényel 

mindkét fél részéről. Az a kérdés azonban továbbra is 

megválaszolatlan, hogy vajon feladja-e önként és da-

lolva privilegizált pozícióját az, aki hatalmi helyzetben 

van a kölcsönösségért és azokért az értékekért cserébe, 

amelyet a periféria teoretikusai hirdetnek, de amelyek 

hitelében még a lokális művészeti színterek is kétel-

kednek. A művészeti élet napi gyakorlatában ugyanis 

a periféria a mai napig a hatalmasok elismerésére, a 

domináns művészettörténet exkluzív klubjába való be-

bocsátásra, ún. „integrálásra” vágyakozik, mert a privi-

legizált klub azért a „lázongások” ellenére sem zárta be 

kapuit. Pontosan a „befogadásra” való vágyakozás és 

a margó értékeinek mindkét oldalról való lekicsinylése 

miatt támadta Piotrowski olyan vehemensen a (nyu-

gati) kánonba való „integrálódás” régiószerte oly nép-

szerű retorikáját és vágyát, és fi gyelmeztetett, hogy az 

„integráció” csak az alávetett, másodlagos pozícióval 

való újraazonosulás árán lehetséges. Aníbal Quijano, 

a dekoloniális gondolkodás őse, pontos magyarázatát 

is adja annak, miért oly nehéz lemondani a hatalom-

ból való részesedésről, még ha az a részesedés csupán 

parciális is. „Az európai kultúra vonzása abban rejlett, 

hogy hozzáférést engedett a hatalomhoz. Végül is az 

elnyomás mellett mindenfajta hatalom másik eszköze 

a vágykeltés önmaga iránt. A kulturális európaisítás 

tehát áttranszformálódott vágyakozássá, minthogy a 

hatalomban való osztozás lehetőségével kecsegtetett.”36

Ami a nemzeti művészettörténet-írást illeti, az Eu-

rópai Unió kibővítésére és a „globális fordulat”-ra ref-

lektálva Piotrowski is osztotta a kortársak optimiz-

musát arra nézvést, hogy a globalizációs folyamatok 

elsöpörhetik a nemzetállamokat a nacionalizmussal 

együtt.37 A korszak bizakodó jövőszemlélete ellenére 

sem akarta azonban posztszocialista perspektívából 

elfogadni, hogy a nemzeti lokalitás teljes mértékben 

eltűnne, attól tartva, hogy mindenfajta egyetemes/

globális narratíva defi níció szerint nem helyhez, loka-

litáshoz kötött.38 Ennélfogva a lokalitást a horizontális 

művészettörténet kulcskérdésének tartotta: „A modern 

művészet történetének nincs lokális meghatározott-

sága, a sokféle regionalitást csak a mindenféle jelzők 

teszik specifi kussá.”39

A 2000-es évek elején a karibi, haiti háttérrel rendel-

kező Michel-Rolph Trouillot posztkoloniális perspek-

tívából hasonlóan érvelt a kultúra vonatkozásában. 

Az ő tézise radikális és nyílt támadás volt az akadémiai 

diskurzusban fenntartott „barbár sáv” (savage slot) el-

len. Trouillot kidolgozta a „nyugati képzelet geográfi á-

já”-nak kritikáját, és onnan nézve kívánta megoldani 

a „Más” helyzetét. Támadása a másság fenntartására 

szolgáló sáv destabilizálására, majd megszüntetésére 

irányult. Tételezett azonban egy átmeneti állapotot a 

totális szétzúzás előtt, amely a „Más” nézőpontjából való 

számbavételét szolgálná a helyzetnek. Ahogy írja: „a Más 

specifi kumainak számbavétele a történelmi tapasztalat 

maradványa, ami ellenáll az univerzalizmusnak, mert 

a történelemnek mindig vannak besorolhatatlan ele-

mei”. Ez a „maradvány”, ami mindig specifi kus és lokális, 

a kulcseleme az ő teóriájának, minthogy „a történel-

mi szubjektum helye hozzáférhetetlen bármely meta -

narratíva számára”.40 Ilyen módon konceptuális lehető-

séget teremt, hogy „a Mások sokasága, akik más-más 

oknál fogva mind Mások”, szövetségre lépjenek. Ez az 

összefogás ellene munkál mindenfajta totalizáló nar-

ratívának, amely elnémítja és marginalizálja a lokális 

és történelmi specifi kumokat.

A művészettörténeti narratívára átforgatva ezt az 

érvelést, ez rövid távon a fi nom különbségek feltárá-

sát jelenti a lokális kontextus kibontása és az árnyalt 

elemzés révén, ami megnehezíti az általánosítást és 

a homogenizálást. Az univerzalizmus csapdáinak fel-

mutatása egyben megvilágítja a másság helyét is, ami 

lényegében a hiány vagy a tagadás, állítja Trouillot. Ra-

dikális álláspontja felől Piotrowski optimista felveté-

se úgy is értelmezhető, hogy csak hosszabb távon, a 

Másnak fenntartott hely felszámolása után érhető el 

a horizontális művészettörténet korszaka.

A fi gyelemért, jelenlétért folytatott ádáz versen-

gésben és a helyfoglalásért vívott harcban a globális 

világban azok a fi nom distinkciók, amelyek a poszt-

szocialista Európát jellemzik az európai diskurzuson 

belül, eltörpülnek a posztkoloniális kondíciókhoz és 

különbségekhez képest. Ez a félelem igazolódni látszik 

36 Aníbal Quijano: Coloniality and Modernity/Rationality. In: Globaliza-

tion and the Decolonial Option 2010 (ld. 24. j.) 23.
37 Piotrowski 2016 (ld. 31. j.) 381.
38 Piotr Piotrowski: 1989: The spatial turn. In: Piotr Piotrowski: Art and De-

mocracy in Post-Communist Europe. London, Reaktion books, 2012. 15‒52.
39 Piotrowski 2008 (ld. 2. j.) 381.
40 Michel-Rolph Trouillot: Global Transformations. Anthropology and the 

Modern World. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003. 27.
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a potenciális partnerek (korábbi második és harmadik 

világ) egymás iránti kölcsönös ignoranciájában. Egyfe-

lől az Európa-központúság éles kritikája az alternatív 

koncepciók, az „alávetett” (subaltern), a „határ menti 

gondolkodás” (border thinking)41 defi niálása során nem 

számol a közép-kelet-európai régióval. Az Európa-cent-

rikusság kritikája homogenizálta Európát, és elhanya-

golhatónak vélte a „kis különbséget” Európa keleti ré-

szében, azaz az Európán belüli különbségtétel egyaránt 

vakfoltjába esett a posztkoloniális és a dekoloniális kri-

tikának, minthogy a kontinens keleti fele is besoroló-

dott a dekonstruált meganarratívába. Másfelől viszont 

a kelet-közép-európai posztszocialista elméletek sem 

vettek tudomást a „dekoloniális opció”-ról,42 szemben a 

posztszovjet térséggel, melynek legfrissebb művészet 

elmélete és metodológiája nagyon is számol a dekolo-

niális opcióval Madina Tlostanova képviseletében,43 aki 

Mignolo társszerzőjeként maga is részt vett a dekolo-

niális gondolkodás módszerének kidolgozásában és a 

posztszovjet Eurázsiára való alkalmazásában.44 Ő is a 

„térbeli fordulat”-ból (spatial turn), avagy a „tér rehabi-

litációja”-ból indul ki, a tér, a hely felértékelődéséből, 

amely kiszabadult az idő rabságából, s amelynek do-

minanciáját a progresszió koncepciója tette lehetővé.45 

Tlostanova nem különíti el a posztkolonializmust és a 

posztszocializmust (amit a poszttotalitarianizmus egy 

fajtájának tekint), nem kezeli őket különálló jelensé-

gekként, hanem „posztfüggőségi állapot”-ról (post-de-

pendence condition) beszél, ami a „poszttotalitárius és 

posztkoloniális érzékenységek, képzeletek, motívumok 

és szubjektivitások találkozási helye, s lehetőség a tem-

po-lokális viszonylatok alapos újragondolására”.46 Ezt 

az állapotot művészeti projekteken, szövegeken, fi lme-

ken és színházi előadásokon keresztül elemezi, s teszi 

megragadhatóvá, mintegy módszert is nyújtva a deko-

loniális gondolkodás széles körű alkalmazásához. Ezt 

a kondíciót elemezve annak lineáris egydimenzióssága 

helyett „különböző szemantikai rétegek”-et (nemzeti, 

etnikai, globális, nyugati, nem nyugati, [poszt]szocialis-

ta, [poszt]szovjet, [poszt]koloniális) detektál, amelyek 

egyaránt és egyidejűleg jelen lehetnek a művekben.47

A sokféle párhuzamos művészettörténet hipotézi-

sének hátterében is meghúzódik a lokális, különösen a 

nemzeti sajátosságok elvesztésének félelme. Piotrowski 

elméleteiben mindkét spektrum, a regionális és a nemzeti 

is benne foglaltatott, de a nemzeti művészettörténet-írás 

dilemmája többnyire elsikkad elméletének recepciójá-

ban. A globális szempontú horizontális művészettör-

ténet nem jelentette a nemzeti művészettörténet-írás 

felszámolását; fontosságot és feladatot tulajdonított 

neki. Trouillot a dilemmát úgy oldotta meg, hogy a két 

különböző koncepciót (a történelem „maradványát”, a 

másságot és a szakítást a „barbár sáv”-val) egy időbeli 

folyamat egymást követő fázisaiként értelmezte. Piot-

rowski, hogy „megvédje” és biztosítsa a nemzeti művé-

szettörténet-írás helyét az új koncepcióban, átvágta a 

gordiuszi csomót, és két különböző, mikro és makro per-

spektívából közelített a nemzeti művészettörténet-írás 

különböző aspektusaihoz, aszerint, hogy azok adott 

esetben milyen funkciót töltenek be, és ki a célközön-

ség számára. Érvelése úgy hangzott, hogy „A »nemzet« 

posztmodern perspektívából nézve megfosztatik esszen-

ciális jegyeitől. A posztkoloniális gyakorlat mégis épít a 

nemzet esszenciájára saját stratégiája kidolgozásakor, a 

központtól való elkülönülés érdekében […] a nemzetkö-

zi horizontális művészettörténet-írás dolgozik a »nem-

zet« fogalmával, és meg is kell védje a (nemzeti) szub-

jektumot. Ennyiben tehát közelebb áll a posztkolo niális 

diskurzushoz, mint a posztmodernhez”.48 Piotrowski te-

hát megkísérelte szinkronba hozni, illetve összeegyeztet-

ni a két eltérő típusú művészettörténet-írást: „a mikro 

perspektívából írott horizontális művészettörténetnek 

ugyanakkor kritikusan kell viszonyulnia az esszenciali-

zált nemzeti szubjektumhoz, le kell bontania azt, hogy 

megvédje a »Más« kultúráját a nemzeti fősodorral szem-

ben.”49 A transznacionális, összehasonlító regionális mű-

vészettörténet-írás első közelítésben a mikro és makro 

perspektívát egyaránt alkalmazza, szükség szerint meg-

41 Lásd Walter D. Mignolo: Local Histories/Global designs. Coloniality, 

Subaltern Knowledge, and Border Thinking. Princeton, Princeton Univer-
sity Press, 2000.

42 Globalization and the Decolonial Option 2010 (ld. 24. j.).

43 Madina Tlostanova: Postcolonialism and Postsocialism in Fiction and 

Art. Resistance and Re-existence. New York, Palgrave Macmillan, 2017.
44 Madina V. Tlostanova‒Walter D. Mignolo: Learning to Unlearn. De-

colonial Refl ections from Eurasia and the Americas. Columbus, Ohio Sta-
te University Press, 2012.

45 Tlostanova 2017 (ld. 43. j.) 93, 95.

46 Uo. 94.
47 Uo. 120.
48 Piotrowski 2008 (ld. 2. j.) 382. Míg Piotrowski épít a posztkolonialis-

ta teóriák egyes tételeire, nem veszi fi gyelembe a jóval radikálisabb 
„dekoloniális opciót”, amely elhatárolja magát a posztkolonialista el-
méletektől, mert azok a status quón belül működnek, és nem azon 
kívül, s az akadémiai világon belül jelentenek csak transzformációt. 
(Walter D. Mignolo: Delinking: The rhetoric of Modernity, the Logic 
of Coloniality and the grammar of de-coloniality’. In: Globalization 

and the Decolonial Option 2010 [ld. 24. j.] 306.)
49 Piotrowski 2008 (ld. 2. j.) 382.
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változtatva a nézőpontot, hosszabb távon viszont olyan 

pozíciót foglal el, amelyben az értékek nem a nemzeti és 

nemzetközi szembenállása mentén kristályosodnak ki. 

Teszi mindezt kritikai szemlélettel és állandó készenléttel, 

ami a régió történelmi adottsága, Trouillot kifejezését 

alkalmazva: „maradványa”.

A Piotrowski által sokat elemzett hely fogalmához 

hozzárendelve az idő fogalmát, újabb adalékokat nyerhe-

tünk az univerzális és globális művészettörténet vakfolt-

jait, strukturálisan jelen lévő, beépített egyenlőtlenségeit 

illetően, amelyek továbbra is kísértenek bennünket, de 

lehetőséget teremtenek ‒ Tlostanova kifejezésével élve 

‒ a „posztfüggőségi tempo-lokalitás” rétegeinek feltárá-

sára is. Annak ellenére, hogy a kortárs művészet vonat-

kozásában a kritikai teóriák a megsokszorozott és nem 

hierarchikus időbeliség jelenségét detektálják, a fejlődési 

vonalra felfűzött szinguláris temporalitás koncepciója 

közel sem tűnt el; az alá-fölé rendelt geopolitikai he-

lyekkel ugyanis kívülről meghatározott időkategóriák 

járnak együtt. A kortárs művészet vonatkozásában a 

központ és a periféria szembenállása a globális network 

és intézmények (nemzetközi biennálék, utazó művészek) 

korában megszűnt, állítják a „kortársság” (contempo-

raneity) fogalmának és korszakának szószólói. Szerintük 

a kortársság jelensége mind a modernitástól, mind a 

posztmodernitástól alapvetően különbözik: „az a kény-

szer, hogy mindenki egy irányba haladjon, megszűnt […] 

napjainkat a megsokszorozott idődimenziók jellemzik”.50 

Ez azt jelenti, hogy a modernitással szemben, amely a 

mindenkori jelenben létező modern szubjektumokra és 

a múltban élő „nem kortárs lények”-re osztotta a világot, 

a „kortársság”-ot a „jelen pluralitása”-ként kell érteni, 

vagyis úgy, hogy minden létező ugyanabban a történelmi 

időben létezik.51 Ami a lokalitást illeti, egyfajta intellektu-

ális optimizmus sugárzik abból a kitételből, hogy a „par-

tikularitás […] ma általános, és ez valószínűleg örökre így 

lesz”.52 A „kortársság”-gal járó optimizmusban azonban 

nem könnyű osztozni, amikor az egykori periférián lép-

ten-nyomon az egyetemesnek tételezett idő maradvá-

nyaiba ütközünk. Okwui Enwezor találóan jegyzi meg, 

hogy „a globalizmus hatása ellenére, amely eltörölte az 

időbeli és térbeli különbségeket, a standardizálásnak és 

homogenizálásnak köszönhetően nincs olyan nézőpont, 

ahonnan a partikuláris kultúrákat szemlélhetnénk”.53 

Honfi társa, a szintén nigériai származású és az afrikai 

modernizmussal foglalkozó művészettörténész, Sylves-

ter Okwunodu Ogbechie sokkal radikálisabb álláspontot 

képvisel. A rózsaszínben látott „kortársság” szinkron-

ideje helyett és avval szinkronban ő visszakanyarodást 

detektál: „a posztmodernizmus után a jelen visszatért a 

modernista elkötelezettséghez és stratégiához, amely 

most revansra éhes […] a folyamat neomodernizmus-

ként azonosítható”.54 Felhívja a fi gyelmet a még mindig 

létező hatalmi egyenlőtlenségekre, a hatalomban lévők 

dominanciára és szupremáciára irányuló törekvései-

re. Az internacionális egyenlőség ideáját nem lehet ko-

molyan venni, állítja, minthogy az üres szóbeszédnek 

minősült, s a globális illúziók hamar szertefoszlottak. 

Véleménye szerint a diszkurzív erőszak és a diskurzus 

aktív kontrolljának technológiái következtében a „barbár 

Más” hangját és aspirációit gondosan „kiszerkesztették 

a művészettörténetből”, s a modernitás kronotópiája az 

afrikai művészetet továbbra is Európa múltjaként kezeli.

Az egykori keleti blokkban visszhangoznak ezek a 

meglátások, még ha jóval lágyabb formában is. A régió 

számos elméleti írója kárhoztatja hasonló alapállásból 

a nyugati diskurzust annak „konok érdektelensége” és 

a „második világgal szembeni vaksága” miatt, amely 

„tudományos amnéziába és hallgatásba”55 burkolja az 

egykori szovjet szatellitországokat. Ugyanakkor ezek 

a nézetek gyakorta egyenlőséget vonnak a Szovjetunió 

utódállamai és Közép-Kelet-Európa történelmi tapasz-

talata között. Boris Groys, a posztszocialista kondíció 

vezető teoretikusa jelentősen hozzájárult a „posztszo-

cialista Más” láthatóságához gondolatgazdag inter-

pretációi révén, ám ő főleg a Szovjetunióra és Orosz-

országra56 építi teóriáját, akárcsak Nancy Condee, ami 

azonban távolról sem azonos a közép-kelet-európai 

vagy más alrégiók eltérő történelmi tapasztalatával és 

művészi stratégiáival.57

50 Terry Smith: Introduction. The Contemporaneity Question. In: An-

tinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity. 
Ed. by. Terry Smith‒Okwui Enwezor‒Nancy Condee. Durham, 
Duke University Press, 2008. 5.

51 Uo. 8.
52 Uo. 9.
53 Okwui Enwezor: The Postcolonial Constellation. Contemporary Art 

in a State of Permanent Transition. In: Antinomies of Art and Culture 
2008 (ld. 50. j.) 207.

54 Sylvester Okwunodu Ogbechie: The Perils of Unilateral Power. Neo-

modernist Metaphors and the New Global order. In: Antinomies of Art 

and Culture 2008 (ld. 50. j.) 165.
55 Nancy Condee: From Emigration to E-migration. Contemporaneity 

and the Former Second World. In: Antinomies of Art and Culture 2008 
(ld. 50. j.) 235.

56 Boris Groys: Beyond Diversity. Cultural Studies and its Post-Com-
munist Other. In: Groys 2008 (ld. 7. j.) 149‒164.

57 Jóllehet Piotrowski nem tekintette az általános érvénnyel felruhá-
zott szovjet, orosz tapasztalat dekolonializálását deklarált feladatá-
nak, ám mindig elkülönítette az orosz-szovjet és a közép-
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A modernista paradigmában a „kelet-európai Más” 

ideje múltnak minősült a releváns jelent megtestesítő 

nyugati világgal, a központtal szemben, ha nem is ősi 

múltnak, de közelmúltnak. Ebben a vonatkozásban 

Európa keleti fele azonos helyzetben volt, mint a nem 

nyugati világ, amely a diskurzusban a lemaradókat je-

lentette, azokat, akik egy másik, korábbi, a nyugati 

világ által már meghaladott időben élnek.58 Marija To-

dorova megállapítása szerint konszenzus van abban 

a tekintetben, hogy a 16‒17. század után Kelet-Európa 

gazdaságilag lemaradt,59 mely időbeli lemaradás a gaz-

dasági életben könnyedén átfordítható volt kulturális 

lemaradásra a modernista diskurzusban.

Ami a kortárs művészeti diskurzust illeti, szembetű-

nő diszkrepancia tapasztalható a „kortársság” jelenre 

vonatkoztatott szinkronikus időfogalma60 és a múltra 

vonatkoztatott burkolt hierarchia között.61 Másképp 

fogalmazva, miközben a központ domináns jelen ide-

jűsége szertefoszlott, és a jelent a sokféle egyidejűség 

jellemzi, amikor a múltra való emlékezés a tét, azt hozzá 

kell igazítani az egykori „főidőhöz”, vagyis ahhoz, hogy 

miféle és kire való emlékezést tart az egykori központ 

időszerűnek. A szocializmus emlékezete például becsa-

tornázódott a hidegháborús örökség nyugati konstruk-

ciójába, és ennek megfelelően elismerést, „elfogadást” 

nyert.62 Amikor azonban a nemzetépítés megoldatlan, 

ellentmondásos és problematikus örökségéről van szó 

Európa keleti felén, a vélt és valóságos sérelmekről, aspi-

rációkról, az anakronisztikusnak minősül a nyugati dis-

kurzus számára, minthogy annak saját nemzetépítő 

projektje régebbi keletű, és a feledés homályába vész. 

A Kelet-Európára vonatkoztatott elmaradottság-dis-

kurzust elemezve Todorova kimutatta a különbséget a 

nyugati és a helybeli kutatók nemzetépítés-értelmezé-

se között. A nemzeti mozgalmakat a nyugati kutatók 

„organikus”, nyugati jelenségként tételezik, amelyet 

exportáltak, módosítottak és „idegen talajba” ültettek 

át Európa keleti felén, hangzik az érvelés. „A kelet-eu-

rópai nacionalizmus ugyanazon evolúciós paradigma 

szerint értelmeződött, mint az iparosítás, modernizá-

ció […] a későn érkezettek lemaradtak, és »organikus« 

gyökerek helyett mimikrire építenek.”63 Todorova vá-

zolja a folyamatot, aminek során Európa „szerkezete” 

megkonstruálódott, miszerint a nyugat-európai nacio-

nalizmus a realitások talaján állt és modern eszméket 

produkált, a kelet-európai verziót ellenben a kényszeres 

történelmi mítoszteremtés jellemezte. A dichotómia 

azóta is vég nélkül ismétlődik, mai formájában a „civil” 

és „etnikai nacionalizmus” eltérő útjaival érvelve.64 Ez a 

reduktív szembeállítás – érvel Todorova – „elmulasztja 

számba venni azt a roppant nagy energiát, amit Nyu-

gat-Európa fektetett bele saját születésmítoszába […] 

ahogy azt is elfelejti, hogy az új európai államok törté-

nelmi legitimáció iránti impulzusai pontosan a »törté-

nelmi« és »nem történelmi« népek jogaival (vagy azok 

hiányával) kapcsolatos nyugat-európai obszesszióra 

adott válaszok voltak.” 65

A hidegháború után a posztszocialista országok rop-

pant igyekezetét, hogy a szocialista internacionalizmus 

után újranemzetesítsék térségüket, a nyugati akadémia 

újfent elmarasztalta a „múlthoz való szentimentális vi-

szony miatt”,66 amit ezúttal „kliofíliának”67 neveztek. Eb-

ben a nyugati diskurzus régi keletű attitűdje visszhang-

zott, mely a keleti szomszédokat úgy jellemezte, mint 

akik beletapadnak a múltjukba és történelmükbe, és 

képtelenek meghallani az idők szavát. Piotrowski maga 

tisztában volt azzal a veszéllyel, hogy a régió könnyen 

a nacionalizmus örvényébe kerülhet (amit igazoltak is 

a történések), de avval is, hogy a fellángoló nemzeti ér-

zelmek vádja bármikor előhúzható, ha politikai eszköz-

re van szükség a nyugati dominancia fenntartásához. 

A posztszocialista nacionalizmus kérdése a kilencvenes 

évek közepétől élete végéig foglalkoztatta.68 A nacio-

nalizmus hullámának felerősödése az ezredfordulón 

kelet-európai történelem és művészettörténet kérdéseit. Az általa 
kezdeményezett, már említett projekt a Clark Research Institute-
ban kifejezetten Közép-Kelet-Európára fókuszált.

58 Maria Todorova: The Trap of Backwardness. Modernity, Tempora-
lity and the Study of Eastern European Nationalism. Slavic Review, 64. 
2005. No. 1. 144.

59 Uo. 146.
60 Antinomies of Art and Culture 2008 (ld. 50. j.).

61 Edit András: What does East-Central European Art History Want? 
Refl ections on the Art History Discourse in the Region since 1989. In: 
Extending the Dialogue 2016 (ld. 31. j.) 52‒77.

62 Erről részletesen: Edit András: An Agent still at Work. The Trauma of 
Collective Memory of the Socialist Past. Springerin, 2008. No. 3. 

http://springerin.at/dyn/heft.php?id=56&pos=1&textid=2103&lang-
=en (Letöltve: 2017. 07. 17.)

63 Todorova 2005 (ld. 58. j.) 147.
64 Michael Ignatieff: Blood and belonging. Journeys into the New Nationa-

lism. New York, Farrar‒Straus‒Giroux, 1993. 3‒16; Charles King: Extre-

me Politics. Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe. Oxford, 
Oxford University Press, 2010.

65 Todorova 2005 (ld. 58. j.) 153.
66 Uo. 152.
67 King 2010 (ld. 64. j.) 180‒181.
68 Piotr Piotrowski: The Old Attitude and the New Faith. In: Beyond 

Belief. Contemporary Art from East Central Europe. Chicago, Museum of 
Contemporary Art, 1995. 34‒45; Piotr Piotrowski: Between real So-
cialism and Nationalism. In: Piotrowski 2012 (ld. 38. j.) 155‒201.
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szerte a világon tovább bonyolította a diskurzust és a 

hozzá kapcsolódó diszkrepanciákat. A szovjet szatel-

litországok nemzetállammá válásának genealógiája 

tekintetében Kelet-Európán belül is különbségek mu-

tatkoznak; az újranemzetesítés eltérő módon zajlott 

le a különböző országokban, ahogy a nacionalizmusok 

visszatérése is többféle helyi variációt mutat. Az újra-

nemzetesítés során a történelem újraírása és a helyi 

történelmi idő meghatározása konfl iktusba került a 

szomszédos országokban, annak megfelelően, hogy 

azok melyik történelmi múltba tértek vissza a szocia-

lista internacionalizmus egyidejűsége után, és melyik 

történelmi korszakot idealizálták vagy démonizálták, 

avagy negligálták újraírt történelmük helyi narratívájá-

ban, és az hogyan viszonyult a szomszéd narratívájához.

Visszatérve a posztszocialista művészettörténeti 

diskurzushoz és annak helyi recepciójához, pszicho-

lógia kifejezéssel élve azt diagnosztizálhatjuk, hogy a 

művészet és művészettörténet elnyomott tudatalat-

tija, az új erőre kapott nemzeti művészet és nemzeti 

művészettörténet-írás interferált a horizontális mű-

vészettörténet-írás koncepciójával, amely regionális 

perspektívát proponált. Az újraírt és egymással olykor 

élesen szembenálló narratívákat nehéz összeegyeztet-

ni.69 Bármilyen zárt, provinciális, kirekesztő diskurzustól 

való elhatárolódáshoz ‒ legyen az regionális, nemzeti, 

avagy fundamentalista, függetlenül attól, hogy tény-

legesen kirekesztő volt-e, avagy csak akként lett meg-

bélyegezve ‒ jól ismert menekülési útvonal kínálkozott, 

az újraazonosulás az univerzalizmussal, aminek plat-

formjáról nemcsak a nemzeti, de a horizontális művé-

szettörténet-írás is elutasítható.

A kilencvenes években, vagy akárcsak a kétezres évek 

elején a nemzetépítés és a nacionalizmus ügye oly tá-

volinak és irrelevánsnak tűnt a stabil demokráciák né-

zőpontjából, hogy a kapcsolatos problémákat minden 

további nélkül a „premodern” vagy „törzsi múlt”-ba le-

hetett utalni, amit a margó testesített meg. 2008-at 

követően, a 21. század második évtizedére a helyzet 

alapvetően és drámain megváltozott. A továbbiakban 

a nacionalizmussal, populizmussal összefonódott au-

toriter kormányzási módot nem lehetett kizárólag a 

megsokszorozódott margókra utalni, még akkor sem, 

ha azok kevésbé leplezett, durvább formákkal szolgál-

tak. 2017-ben a globális világba való örömteli betago-

zódás vagy az európai uniós tagság büszkesége tova-

szállt a migrációs válság, a Brexit árnyékában, a török 

puccs és annak következményei, az orosz, lengyel és 

magyar jobboldali kormányok és az izolacionista, po-

pulista amerikai politika fényében.

A megváltozott politikai térképen a retorika, illetve 

a sürgősséggel bíró ügyek és a szövetségek kérdései 

is átrendeződtek, és velük együtt az akadémiai dis-

kurzus is irányt váltott. A diskurzusban érzékelhető 

irányváltást, ami az újrahasznosított univerzalizmust 

favorizálja, mindegy, hogy kozmopolitizmus, globaliz-

mus vagy neomodernizmus néven, úgy is tekinthetjük, 

mint a nacionalizmusra adott választ, illetve annak 

ellenhatását. Meglehetősen problematikus napjaink-

ban a kelet-közép-európai régió eltérő történelmi útja 

során kialakult specifi kus kulturális jegyek, művészeti 

stratégiák mellett érvelni, amikor ez az érvrendszer, 

még ha csak a felszínen és látszatra is, erősen emlé-

keztet a nacionalista diskurzusra. A posztszocialista 

régió mint megkülönböztethető jegyekkel rendelkező, 

fi gyelmet érdemlő geopolitikai régió melletti érvelés 

momentuma szertefoszlott, még mielőtt igazán ki-

bontakozhatott volna. Még a gondosan kidolgozott 

horizontális művészettörténet koncepciója annak két-

élű kardjával, kettős nézőpontjával sem tudta megóvni 

a nemzeti művészettörténet-írást az esszencializáló-

dástól, ahogy nem tudta eltéríteni a főáramlatot sem a 

dominanciára való törekvéstől és annak homogenizáló 

hatásától, hiába kecsegtetett sokféleséggel, időbeli 

és térbeli specifi kumokkal. A gettósodástól való szo-

rongás és a „barbár sáv”-ba való visszacsúszás félelme 

miatt a regionális művészettörténet momentuma 

szertefoszlott. Jóllehet az új diszciplínák, a „globális” 

vagy „világ-művészettörténet” (world art history) a mar-

góról „menekülők” befogadásával kecsegtet, aligha 

tud számolni a lokális sajátosságokkal, amelyek még 

egy-egy régión belül is igen változatosak, ahogy a sú-

lyos történelmi csomagokkal sem, amelyet a margók 

cipelnek. Válságos helyzetekben a motyókat rendsze-

rint hátrahagyják. Ogbechie megfogalmazásában: 

„az univerzalitás igénye a globális kultúra hegemón 

interpretációját támogatja”.70 Ezen fejleményekkel 

a láthatáron Piotrowski is felülvizsgálta és módosí-

totta teóriáját az „alter-global” („másként globális”) 

művészettörténet meghirdetésével, amit a globális 

művészettörténet kritikájának tekintett.71 Úgy pon-

tosította ezt az alternatív perspektívát, hogy annak 

69 Részletesebben lásd András 2016 (ld. 61. j.) 52‒77. 
70 Ogbechie 2008 (ld. 54. j.) 166.

71 Piotr Piotrowski: Alter-Globalist Art History Seen from East-European 

Perspective. Előadás a Ludwig Múzeumban. Budapest, 2012. április 4. 
(kézirat).
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karakterében globálisnak kell lennie, tehát globális 

kérdésekre kell lokális választ adnia, továbbá össze-

hasonlító jellegűnek, amely nem ignorálja, de nem is 

általánosítja a specifi kus jegyeket. Ami a teória gya-

korlati alkalmazását illeti, úgy vélte, a nem hierarchi-

kus művészettörténeti elemzésnek globális szinten 

meghatározó dátumok köré kellene szerveződnie az 

abban az időben szerte a világban készült műtárgyak 

egymás mellé helyezésével; specifi kusan olyan mű-

vek válogatásával, amelyek annak a meghatározó 

eseménynek az idején készültek, avagy éppen azok 

hívták őket életre.72

Piotrowski maga is megkülönböztette az eltérő 

Más-pozíciókat, s tisztában volt vele, hogy „a »valódi 

Más« […] helyét nem a marginalizálás stratégiája ha-

tározza meg, hanem a kolonizáció”.73 Magyarázatot 

keresve a régió meglehetősen gyenge érdekérvényesíté-

sére, azt is számításba kell vegyük, hogy a „közeli Más” 

pozíciójából nehéz olyan radikális álláspontot elfoglalni, 

mint a „valódi Más” pozíciójából. „A művészettörténet 

episztemológiai struktúrája kizárja a lehetőségét a Más 

praxisának” ‒ állítja Ogbechie, ezért ő olyan művészet-

történet mellett teszi le a voksát, „amely gyökeresen 

eltérő szövetségre épül”.74 Utolsó írásában Piotrowski 

is a perifériákra mint szövetségesekre épít, ami nyil-

vánvaló írása címéből: Világ perifériái egyesüljetek!75 Mi-

gnolo, számba véve a dekolonialitás grammatikáját, a 

koncepciók, energiák, víziók margókon felhalmozódó 

tartalékairól beszél, míg a feladatokat illetően a tudás 

geográfi ájának elcsúsztatása és újraformálása mellett 

érvel.76 Egy olyan világ felépítésének koncepcióját vá-

zolja fel végül, amelyben sok világ tud együtt létezni; 

a távoli horizonton pedig egy olyan uni-verzális projek-

tet vizionál, amely valójában pluri-verzális.77 Ebben az 

új világban remélhetőleg végre a közép-kelet-európai 

régiónak is lesz saját helye.
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72 Piotrowski 2016 (ld. 31. j.). Ez a kurátori gyakorlat erősen emlékeztet 
Okwui Enwezor módszerére, amelyet a Postwar kiállításon alkalma-
zott. Lásd Postwar. Art between the Pacifi c and the Atlantic, 1945‒1965. 
Ed. by Okwui Enwezor‒Katy Siegel‒Ulrich Wilmes. Prestel, 2017.

73 Piotrowski 2008 (ld. 2. j.) 380.
74 Ogbechie 2008 (ld. 54. j.).

75 Piotrowski 2016 (ld. 31. j.) 17. A hazai Mezosfera.org naprakész legutol-
só száma (2017. október 26.) hasonló perspektívát vázol: #4 Proposi-
tions for a Pan-Peripheral Network; http://mezosfera.org/category/
issue/4-proposition-for-a-pan-peripheral-network/ (Letöltve: 2016. 
04. 21.)

76 Mignolo 2010 (ld. 24. j.) 339.
77 Uo. 352.
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Changes in the orientation of the art 
theory of Central-Eastern Europe 
after 1989
National, regional or global art history (in terms of post socialism, 
postcolonialism or decoloniality)?

This essay examines those changes in orientations that aimed 

to locate a site and defi ne a theoretical framework for the 

Central-Eastern European region in the geopolitical map fol-

lowing the changes after 1989 in connection with the collapse 

of the Soviet satellite system and later in an open world due to 

globalization and restructured alliances. It focuses on those 

scholarly endeavors which have a larger scope in mind than 

national art history and instead of isolation they intend to 

focus on dialog. We can understand these eff orts as a painful 

dilemma of belonging as well. From this position the paper 

scrutinizes the changes in the self-image and self-identifi ca-

tion of the region, as well as the drive and elements behind 

the constant urge for positioning and repositioning. After 

the political changes many art historians felt the need for 

defi ning the region’s position and identity within a changed 

new world. They utilized and adapted for their end the piv-

otal notion of the postcolonial theory, the Other, and though 

with diff erent names, they defi ned the region as the other of 

the West within Europe (Boris Groys, Bojana Pejić, Igor Zabel, 

Piotr Piotrowski). The next turning point was the robust ap-

pearance of the Global South in the art world.

The realization that there were further “others” beyond the 

Cold War dichotomy took some time. In this stage only one 

of the art historical accounts coming from the post socialist 

region seemed to be crystallized into a comprehensive theory, 

that of Piotr Piotrowski’s notion of horizontal art history. In 

the center of this essay is the aim to trace the genealogy and 

to sketch the progress of Piotrowski’s theory and the com-

parison with theories of other regions, such as the postco-

lonial theory related to the Near- and Far East (Edward Said, 

Homi Bhabha, Dipesh Chakrabarty), Africa (Okwui Enwezor, 

Sylvester Okwunodu Ogbechie), the notion of decoloniality 

launched in connection to Latin America (Aníbal Quijano, 

Walter D. Mignolo) and the Caribbean (Michel-Rolph Trouil-

lot). The challenge posed by the rise of nationalism and pop-

ulism will be also developed.
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