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A lírai és olvasása
Paul de Man líraelméletéről

A „lírai” (vagy pontosabban: a „líra-olvasás”) Paul de Man irodalomfelfo-
gásának alapvető témája volt. Nemcsak arról van szó, hogy „de Man számos 
kései esszéje, nem épp könnyen érthető módon a líra fogalma köré összponto-
sul”,1 hanem mintha az egész dekonstrukciós irodalomfelfogás a lírai (olvasat) 
problémája körül szólalt volna meg. Ennek mélyén aztán egy dekonstruktivista 
szubjektumelmélet körvonala is rekonstruálható. A de man-i líraiság-fogalomról 
szóló megjegyzéseimben elsősorban a kései, 1985 tavaszán megjelent, a témával 
leginkább átfogóan foglalkozó „Antropomorfizmus és trópus a lírában” című 
írásra szorítkozom. Nem tudok most kitérni de Man romantikus és formalista 
forrásaira, és mellőznöm kell kortárs párhuzamai elemzését is. Kortársai közül 
a felszínen különbözőnek látszó, valójában viszont sokban hasonló elgondolást 
dolgoz ki Julia Kristeva,2 párhuzamokat találhatunk Derrida e témáról szóló 
megjegyzéseiben3 és érdekes kontrasztot, másféle utat Philippe Lacoue-Labarthe4 
 Celan-interpretációban.

De Man már a hatvanas években írott tanulmányaiban is rendszeresen foglal-
kozik a líra természetével. Különösen jelentős, és a későbbi elgondolás irányait 
sokban előlegezi a Blindness and Insight 1971-es első kiadásában5 olvasható, de az 
1969-ben íródott Líra és modernitás6 szöveg is. A Blindness and Insight majd minden 
tanulmánya tartalmaz olykor rendszerszerű líraelméleti felvetést, különösképpen 
a második kiadásba bevett A temporalitás retorikája ilyen. Már itt megtörténik egy 
jelentős váltás, a tudat alapú elgondolás egyre erőteljesebben retoricitás alapúvá 
válik. E fordulat teljesedik ki Az olvasás allegóriái (1979) kötetben, amely (szerző-

1 Jonathan Culler: Líraolvasás. In: Figurák. Szerk. Füzi Izabella – Odorics Ferenc. Budapest,  Gon-
dolat, 2004, 119.

2 Julia Kristeva: Revolution in Poetic Language. New York, Columbia University Press, 1984.
3 Jacques Derrida: ‘Che cos’è la poesia?’ In: Between the Blinds: A Derrida Reader. Ed. Peggy Kamuf. 

New York, Columbia University Press, 1991, 221–237.
4 Philippe Lacoue-Labarthe: Poetry as Experience. Stanford, Stanford University Press, 1999.
5 Paul de Man: Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. New York,  

Oxford University Press, 1971.
6 Paul de Man: Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. Second re-

vised edition, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1983, 166–186.
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je szerint) „történeti tanulmánynak indult és az olvasás elméleteként végezte”,7 
olyan elméletként amely „elvileg az olvasás (…) retorikájához vezethetne el”.8 
Olvasás és retoricitás, más szóval a lírai érzékelés, illetve a lírai szöveg természete 
az irodalmiság legátfogóbb dekonstruktív kategóriapárjaként működik az 1979-
es könyvben. Jellemzőek az életműben interpretált művek: ezek Yeats, Words-
worth, Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Rilke versei. A választott szövegek és lírai 
korszakok valószínűleg abszolút tudatosan jelzik a líraelméleti elgondolás lénye-
gi jellegét és egyben megjelölik határait is.9 A líraiság kapcsán voltaképpen a „lí-
rai” modernitásban történt geneziséről, megteremtődéséről lenne szó, egy olyan 
ősmodellről, egy olyan alaprend létrejöttéről, amely egy radikálisan új szubjekti-
vitáspozíció megteremtésével minden további lélekbeszédet, lírai szöveget meg-
szabott. De Man líraelméletének talán legfontosabb (elmélettörténeti) jellemzője, 
hogy a romantikus bensőség-megismerésre irányuló lírafelfogást összekapcsolta 
a strukturalizmus (a jakobsoni poétikai funkció) lírafelfogásával, vagyis a forma-
lista elméleten (a nyelviség elsődlegességét szem előtt tartó elképzelésen) keresz-
tül mutatta meg a szubjektum sajátos önteremtő és önmegszüntető működését.

De Man a szó szokásos értelmében nem írt líraelméletet, hanem – és ez a 
dekonstrukciós megközelítés meghatározó jellemzője – újra és újra tett, olykor 
meglehetősen enigmatikus, olykor véletlenszerűnek tűnő kijelentéseket, melyek 
látszólagos alkalmi jellegük ellenére meglepően koherens teóriát vázolnak. De 
ami még fontosabb: de Man minden líraelméleti megjegyzése szövegértelmezéseken 
keresztül született meg, az olvasás allegóriájaként jött létre. Ebből a szempontból 
nagyon hasonlít a pszichoanalízishez: Freud sem elméleti-pszichológiai rend-
szerből következtetett ki egy gyógyítási módot, hanem egy létteremtő dialogikus 
szituációban, a terápiás szituációban, egy létszerűen elsődleges aktivitásban, dia-
lógusban fedezte fel a személyes bensőség működésének elveit. Az olvasat (önol-
vasat) radikális elsőbbsége de Mannál is jelen van, csak nála a terápiás beszélgetés 
a versekkel (igaz ezek is az álommunka/álomfejtés tipikus eljárásai, a retoricitás 
mentén) történik meg, de ez a dialógus is az áttétel, viszontáttétel sűrűjében ad 
lehetőséget elméleti (meta-lírai) következtetések megfogalmazására. 

Az Antropomorfizmus-tanulmány10 címében is megjelenő „lyric” szó kétféle 
módon, főnévi és melléknévi értelemben is olvasható, jelentheti a lírai szöveget 
(a lírai költeményt), de jelenthet általában vett lírikusságot, egy átfogó modali-
tást is, olyat, amely megalapozza az ilyen szövegek működését. Vagy még álta-
lánosabb értelemben: a lírai szövegek léte a nem nyelvi bensőség olvasásának, 

 7 Paul de Man: Az olvasás allegóriái. Ford. Fogarassi György. Szeged, Ictus Kiadó, 1999, 7.
 8 Uo.
 9 De Man – ellentétben Derridával – nem ír jelentős értelmezést a késő szimbolizmus költői utáni 

nemzedékekről, nincs szó Poundról vagy Eliotról, és csak említés sem esik nála Celanról.
10 Paul de Man: Antropomorfizmus és trópus a lírában. In: Uő: Olvasás és történelem: válogatott 

írások. Vál. Szegedy-Maszák Mihály, ford. Nemes Péter. Budapest, Osiris, 2002, 369–394. (Erre az írásra a 
továbbiakban a főszövegben zárójelek közé tett oldalszámmal hivatkozom.) 
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megismerésének is megjelöli az útját, vagyis a lírai karakterének tisztázásával 
de Man radikálisan egy másféle, a hagyományos metafizikai ismeretfelfogástól 
eltérő, azt romboló episztemológiát is körvonalaz. A „lírai” kifejezés azonban 
más szempontból is kettős üzenetű. Eszerint a „lírai” egyrészt a bensőség primér 
olvasata, egyfajta elolvasása (nyelvesítése, fenomenalizálása) a más természetű 
(vágy, energia, indulat jellegű) bensőségnek. Másrészt viszont a „lírai” nem-
csak olvas (bensőséget), hanem őt magát is olvassák, a már megírt vers olvasási, 
értelmezési kényszert eredményez, amely újra – de már szövegen keresztül – 
bennfoglalt, a bensőséggel kapcsolatos meglehetősen zűrzavaros megismerési 
aktus. Mindkét esetben kulcskérdés az „olvasás”: maga a líra bensőségolvasás, 
és ennek a bensőségnek létezésbe kerülése feladattá teszi a líraolvasást. De Man 
egy több mint enigmatikus, de igen határozott kijelentése talán éppen erről szól 
vagy talán éppen ezt, az (el)olvasás lehetőségét tagadja: „Semmilyen lírát nem 
lehet lírikusan olvasni, mint ahogy egy lírai olvasat tárgya sem lehet maga líra 
– ami nem jelenti azt, hogy epikus vagy drámai volna.” (386.). A kijelentés ak-
kor hangzik el, amikor de Man nem éppen fogalmilag (hanem igencsak líraian) 
olvassa egymásra Baudelaire szonettjeit, a fogalmilag (is) beszélő Kapcsolatokat 
és a lírai beszédű Varázst. Könnyen lehet tehát, hogy de Man a permanent para-
basis (ön)iróniája mentén pontosan az ellenkezőjét műveli annak, amit ebben a 
kijelentésben mond. Neil Hertz ezeket az elméletbe beszüremlő lírai fordulato-
kat nevezte „lurid figures”-nek, azaz színes vagy ijesztő, zűrös képeknek.11 Az 
nyilvánvaló, hogy legalább kétféle olvasási lehetőség, út van: lírai és nem-lírai. 
Az utóbbi a hagyományos episztemológiába illeszthető fogalmi, vagy éppen 
hermeneutikai. Az idézett mondatot ezért úgy fogalmaznám át (úgy olvasnám 
el), hogy „semmilyen lírát sem lehet csak líraian olvasni” hanem mindig fo-
galmilag (hermeneutikusan) is. Ezt a lezáró, fogalmi (hermeneutikus), „líraiat-
lan” (unlyrical12) (el)olvasatot azonban egy lírai (retorikai) olvasás megbontja, 
sőt lerombolja, de ezzel ellentmondásos módon megnyitja a lehetőséget (vagy 
kényszert) egy újabb fogalmi elolvasás előtt. Mindebből úgy tűnik, hogy a „lí-
rai” nem meghatározott sajátos nyelvi struktúra (mint Jakobsonnál a poétikai 
funkció), hanem nyelvi folyamat, állandóan működő, konfliktusos dinamika, 
nem a nyelvi tárgy, hanem az olvasás aktivitása.

Nem véletlen, hogy de Man egy gyakran idézett (a líraiságnál látszólag átfo-
góbb intenciójú) Nietzsche-mondatból indul ki, olyanból, amely poétikus dikció-
val semmisíti meg a hagyományos filozófia metafizikus episztemológiáját, az 
igazság szokásos fogalmát: „Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von 
Metaphern, Metonymien, Antropomorphismen…” (369.).13 E különösen tördelt, 

11 Neil Hertz: Lurid Figures. In: Lindsay Waters – Wlad Godzich (Eds.): Reading de Man Reading. 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989, 82–105.

12 Ez egy de Man-nál nem szereplő, általam kreált terminus.
13 De Man a német idézet után azzal folytatja, hogy „even if thus translated before it has been 

allowed to run on third of its course”, azaz úgy hivatkozik a szövegre, mintha fordítást adott volna. 
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fragmentált részlet szavainak kibontásával építi fel de Man a maga alapvetően 
nietzscheiánus líraiságfogalmát.

A lírai mint kifejezetten modernitás-jelenség elkerülhetetlenül szembesít egy 
átfogóbb kérdéssel: ha van lírai diszkurzus (ha létezik és dominanciára tud jutni 
szövegekben a poétikai funkció), akkor az ilyen szövegek hogyan illeszkednek 
a diszkurzivitás modernitásban alapvetőnek tartott változata, az igazságértékkel 
rendelkező diszkurzus közegéhez? Mit és hogyan jelöl a lírai? És ha jelöl, akkor ez 
mennyiben érvényteleníti a hagyományos, igazságértékre épülő episztemológiát, 
a korrespondencia-elvet? Kétségtelenül vannak „gesztusok”, amelyek összekap-
csolják „az episztemológiát a retorikával” (369.). E kettősség, az összekapcsolás és 
szétválasztás ebben a tanulmányban és de Man korábbi írásaiban állandóan visz-
szatérő téma. Itt, ebben a kései szövegben de Man nagyon karakteres ellenpárok-
ra hivatkozik. Ezek (a később még bővülő első lista szerint) a következők: Hogyan 
működik a lírai kapcsán a „fogalmak” és „figurák” kettőse? Ha lírairól beszélnek, 
vajon „észérvek” vagy „esztétikai ítéletek” működnek, illetve centrális szerepet 
az „értelem” vagy a „képzelet” kaphat, és aki a líráról beszél, az „tudós” vagy ép-
pen „művész”. Ezek a párok két eltérő világérzékelés, világolvasat irányait jelzik. 
A lírai, illetve a lírai olvasat azonban nem egyértelműen és kizárólagosan a párok 
második „dobozába” tartozik, hanem kiküszöbölhetetlen heterogenitás jellemzi, 
azaz mindkét megismerési folyamatra igényt támaszt, igazságigénye van is, meg 
felülírt is. Ezért elkerülhetetlenül tudatosítani kell „a lírainak mint a költői disz-
kurzust általánosan leíró fogalomnak a bizonytalanságát”. (386.). Lehetséges-e 
egy olyan elmélet, amely a világ érzékelésének ilyen heterogén mechanizmusát 
egyetlen episztemológiában tárgyalja? Vagy még pontosabban, lehetséges-e egy 
olyan episztemológia, amely e kettősség mentén tud működni, amely megmond-
ja, mi az esszenciális különbség a líraival kapcsolatos heterogén beszédmód két, 
elkülöníthető (vagy még inkább: elkülöníthetetlen, megkülönböztethetetlen) ten-
denciája között? 

Világos, hogy a hagyományos (filozófiai és irodalomelméleti, sőt interpretá-
ciós-hermeneutikai) episztemológiai törekvés lényegi szándéka „a diszkurzus 
feletti ellenőrzés visszanyerése” (370.), azaz egy olyan eszmei modell, látásmód 
biztosítása, amely folytonossá, integrálttá, különbségkonstrukciók mentén (a 
retorikai „feloldásával”, azaz grammatizálásával) homogénné teszi a költői és 
nem-költői kijelentéseket és e kijelentésekről való beszédet. De Man pontosan 
ezt az integrálást tarja reduktívnak és célja olyan példák vizsgálata, „amelyeket 
nem lehet visszailleszteni a rendszerbe” (370.), amelyek nem homogenizálják a 
tudás felé a diszkurzust. A lírai valamilyen alapvető értelemben destruktív, hi-
szen benne, általa elveszítjük „a diszkurzus feletti ellenőrzést”, és ez a helyzet 

A szöveg azonban nyilván elírás: de Man nem fordított, hanem a német eredetiből kivágott egy dara-
bot. Az olvasás allegóriájában ugyancsak idézi ezt a Nietzsche-szöveget, de ott meglehetősen hosszan, 
azt a „kétharmadot” is, amit itt kihagy.
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a diszkurzus használójánál: az olvasás aktusában „ellenállást”14 eredményez, s 
a diszkurzív folyamat termékeny ellentmondásossága ennek az ellenállásnak a 
működéséből következik.

Nietzsche felsorolása alapján de Man két lírai folyamatot különít el, egyrészt a 
metafora és metonímia párosra utalva, a figuratívat, másrészt egy egyáltalán nem 
közismert eljárást, az antropomorfizmust. Az elválasztás azonban egyáltalán nem 
ilyen egyértelmű, mert ez a kettősség nem kétféle nyelvi technika megjelenése, 
hanem ilyen nyelvi modalitások olvasási módjai, a lírai maga ezen a kettős olva-
sási aktivitáson keresztül jelenik meg. Az antropomorfizmus „ellenőrzése alatt” 
tartja a diszkurzust, homogenizál, értelemhez juttat (elolvas), míg az ellenállás-
ban felsejlő figuratív (az olvasás), a nyelv működésbe lépő materiális mélye de-
konstruálja, felszámolja az elolvasás optimizmusát.  Emellett az egymásba olvadó 
ellentmondásos kettősség mellett van egy másik kettős jelleg, a lírai szöveg kog-
nitív versus performatív jellege, Nietzsche idézett szövegében ezt jelzi a figurák 
„seregére”, erejére, hatalmára utalás.

Azonban az antropomorfizmus előzménye is figuratív, de végeredménye, 
olvasási módja éppen ellentéte a figurativitásnak, mert az „antropomorfizmus 
egyetlen állítássá vagy lényegiséggé fagyasztja a tropologikus átalakulások és 
tételezések végtelen sorát” (371.), vagyis megszakít egy figuratív olvasási folya-
matot, aktivitást, és ezzel stabilizál valamilyen értelmet. A trópus akkor megy 
át antropomorfizmusba („A verbalitás tételezése vagy reprezentációja /…/ egy-
beesik a trópusok az antropomorfizmusokhoz való átmenetével” (376.), ha a fi-
guratív heterogenitás homogenizálódik, az érzéki sokfélesége, sokféle olvasati 
lehetősége egységes esztétikai-fogalmi tapasztalatként működik, azaz egy belső 
értelem kimondásaként, igazságaként jelenik meg, hiszen „az antropomorfizmus 
egyetlen állítássá vagy lényegiséggé fagyasztja a tropologikus átalakulások és 
tételezések végtelen sorát”, így „azonosítás lesz a szubsztancia szintjén” (371.). 
Az antropomorfizmus az „egyik entitást fölcseréli egy másikkal” (például a képit 
egy értelemre) „valamit valami másnak vesz, amit aztán adottnak lehet tekinteni” 
(371.). Az antropomorfizmus egy olyan látszatot teremt, amely szerint a bensőség 
elolvasható, megérthető, a metaforának referenciája van: „Nem állítás többé, ha-
nem tulajdonnév” (371.). De Man Daphnét említi, aki babérfává változva tudott 
megszökni Apollón szerelme elől. A babérfa azonban nem Daphné metaforája, 
hanem ő maga, „azonosítás a szubsztancia szintjén” (371.).

Az antropomorfizmus tehát a lírai olyan működése, amely elolvasás, lezárás, 
egy értelmezett, lefordított trópus, egy olyan végeredmény, mely a tropikus fo-
lyamatot, dinamikát egyetlen jelentésre rögzíti. Ez a jelentés egy emberi tartalom, 
értelem, azaz egyfajta bensőség referencia. Az antropomorfizmus az „igazság” 
(látszólagos) megjelenése a lírában, pontosabban a líraolvasatban. Valahol alap-

14 E szó kapcsán de Man egy egész tanulmányt írt Ellenállás az elméletnek címmel. A tanulmány 
címe és témája Freud Ellenállás a pszichoanalízisnek című írásához kapcsolódik.
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vetően kikerülhetetlen, pedig reduktív, lezáró, meghamisító jellegű, az „antro-
pomorfikus olvasatok (félreolvasások) lehetősége ugyanis része a szövegnek, és 
része annak, ami a szöveg tétje”, ez a tét pedig a megragadható, prezentálha-
tó szubjektív értelem. Ezért lehetséges, hogy „az antropomorfizmus nem más, 
mint illuzórikus föltámasztása a nyelv természetes lélegzetének, amelyet a trópus 
szemantikai hatalma dermesztett kővé”. (378.) Az antropomorfizmus valójában 
az ideológia megjelenése a kifejeződés olvasatában, egy szemantikai zűrt, nyelvi 
káoszt old fel egységes, koherens (szubjektív) igazsággá.

Úgy tűnik, az antropomorfizmusok kettős értelemben jelennek meg a lírai 
szövegek kapcsán. Az egyik az, ha magában a szövegben olyan képek, üzenet-
részletek vannak, amelyeknek az „igazsága”, jelentése egyértelműen rögzíthető. 
De Man Baudelaire Kapcsolatokjában mutat ki egy sereg ilyen pontos azonosí-
tást, később persze azt is jelzi, hogy a figuratív miként bontja meg ezen azo-
nosítások érvényét. Az antropomorfizmus szélsőségesen jellemző diszkurzív 
példája az önéletrajz, mely egy tulajdonnevet (szerzői nevet) és hozzá kötve a 
szelf nyelvileg konstruált létét, igazságát állítja, azaz antropomorfizálja a nevet, 
a referenciát. A név ugyanis igazából csak a személytárgyat jelzi, az önéletrajz 
ezt a tárgyat tölti ki antropomorf értelmek, egy koherens szelf konstrukciója-
ként. A lírai maga is működhet (és működik) ilyen módon, vagyis van értelmi 
bázisa, koherenciája (ezt aktivizálja az elolvasás), de ott van mögötte a materiá-
lis, figuratív felül (vagy éppen alul-) írás, sajátos rávetülés, spekularitás, mely az 
olvasásban mutatkozik meg (és az elolvasásban tagolódik). Az önéletrajz (és de 
Man szerint a modern költészet) egzisztenciális megalapozó figurája az aposzt-
rófia, amely a megszólításon keresztül antropomorf jelentést, hangot és arcot ad 
valaminek. Az önéletrajz modellszerepe nyomán válik érthetővé de Man egy 
másik enigmatikus szövege: „Az önéletrajz nem műfaj, hanem az olvasás vagy 
a megértés figurája, ami bizonyos mértékig minden szövegben megjelenik.”15 
Egy antropomorfizáló elolvasás, a Nietzsche-idézet értelmében vett „igazság”, 
a szubjektív utalású szöveggel kapcsolatos intenció szokásos eredménye, ezért 
lehet kijelenteni, hogy „bizonyos fokig minden olvasható címoldallal rendelke-
ző könyv önéletrajzi”16 azaz mind elkerülhetetlenül antropomorfizmusba fordí-
tott trópusokat épít. De Man az önéletrajz kapcsán „tükrös struktúráról” beszél, 
ahol a valódi személy és a megírt személy „az olvasás folyamatában érintett 
két szubjektum kölcsönös reflexív helyettesítés útján meghatározza egymást, s 
az önéletrajzi mozzanat mint kettejük egymáshoz igazodása játszódik le”. (96.) 
Az „igazodás”, amely voltaképpen az „igazság”, az antropomorfizmus érvé-
nyesülése azonban bármennyire is akart, még az önéletrajzban sem történhet 
meg teljesen. A bensőség figuratív heterogenitása (a vágy retorikussága, ma-
terialitása) miatt nem lehet leképezni, az értelmét megnyugtatóan megmutat-

15 Paul de Man: Az önéletrajz mint arcrongálás. Ford. Fogarasi György. = Pompeji, 1997, 2–3: 95.
16 I. m., 96.
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ni, hanem kényszerűen, ellenállások aktusain, negatív teremtésein keresztül új 
jelentés-megoldások felé kell lépni. Erre utal de Man azzal, hogy „amikor azt 
állítjuk, hogy minden szöveg önéletrajzi, egyazon oknál fogva egyúttal azt is ki 
kell jelentenünk, hogy egy sem (lehet) az.”17 Ez a tükrösség, spekularitás meg-
jelenik a két Baudelaire-vers értelmezése közben is, mert ezekben is pontosan 
erről van szó: valami egységes kimondása, illetve az ilyen egységes megmuta-
tás problematikussága jelenik meg viszonyukban: „A két vers közötti kapcso-
lat valóban leírható ama tükörszerű, visszaverődő struktúra létrehozásával és 
lerombolásával, amely mindig részt vesz az olvasásban.” (384.). A két vers (a 
Kapcsolatok és Varázs) ezen a tükrös peremen helyezkedik el, a Kapcsolatok lí-
rai „elolvasat” hangsúlyú (az antropomorfizmus felé hajlik, jelentős tematikus 
igazságokat közöl), a Varázs pedig lírai jellegű, mintegy „ráírva” a Kapcsolatokra 
figuratívan megbontja annak utalásegységeit, miközben mindkettő rendelke-
zik önnön irányával ellentétes, egységesítő vagy éppen megbontó, heterogén 
nyelvi konstrukciókkal is. Az értelmezések előtt jelzi de Man (nem véletlenül 
Nietzsche korábban idézett szavainak újrahasznosításával): „a Correspondances-t 
választottuk, hogy körbejárjuk a nyelvnek igazságként, névként és hatalomként 
való elképzelésének nehézségeit.” (374.). A Kapcsolatok ugyanis egyszerre kínál 
egy logikus, igazság-adekvát olvasatot, azaz antropomorfizmust, de ugyanak-
kor ez a versre jellemző antropomorf, nyugodt, rendteremtő dikció (mely az 
idézett interpretációk szokásos témája) rendszeresen belefut az értelmezések 
során rendre elhallgatott figuratív rombolásba, megbontásba. Az elolvasásnak 
ezt a diadalát (a képek, figurák feloldását) jelentősen korlátozza, sőt kétségbe 
vonja a figurativitás bizonytalan, mozgó, megbontó jelentésműködése. De Man 
a két vers közötti tükrösséget tovább viszi a parnasszista strukturáltság és je-
lentésesség (Kapcsolatok), illetve a romantikus személyes expresszivitás (Varázs) 
egymást kizáró tükrére, majd a poétikatörténet ismert kettősére, a „klasszikus” 
versus „romantikus” párra. Arra a következtetésre jut, hogy a „klasszikus és 
romantikus fölfogások közötti dialektikus kölcsönhatások – ahogy ennek a két 
szonettnek ellenirányú szimmetriái is összegzik – végső soron föltárják a költői 
nyelv szimbolikus jellegét, azt a nyelvi struktúrát, amelyből a költői nyelv ered” 
(385.) A tükrösség, a spekularitásfogalom igen jelentős. A tükör itt egyáltalán 
nem mimézist jelent, hanem azt, hogy a költői diszkurzus elolvasása egy jelen-
tést megadó figurativitás és egy jelentést megbontó (olvasó) figurativitás közötti 
térben, ilyenfajta tükröződésben működik. A konstruktív és dekonstruktív lírai 
jelentésképzés kölcsönkapcsolata a tükrösség, azaz valamiféle negatív tükör ez, 
mert a figuratív antropomorf elolvasására mindig rávillan, rátükröz ennek a 
megmondásnak a tarthatatlansága, figuratív megbontottsága: „A tükör mozza-
nat, mely minden megértésnek része, felfedi azt antropologikus struktúrát, ami 
minden megismerésben működik, beleértve az én megismerését”, és „meghök-

17 Uo.
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kentő módon mutatja meg a tropologikus helyettesítésekből álló textuális rend-
szerek lezárásának és totalizálásának (vagyis létrejöttének) lehetetlenségét.”18 

A líra kapcsán de Man egy további az antropomorfizmushoz köthető termi-
nust is használ, a fenomenalizációt, mely a lírával (és a szelffel) kapcsolatos antro-
pomorfizáló szándék megvalósulásáról szól. Fenomenalizál maga a lírai vers is 
(például a Kapcsolatok), és fenomenalizál a líraolvasat, a lírai mű elolvasása is. A 
fenomenalizálás (amit Culler joggal kulcsterminusnak ítél)19 – akár az antropo-
morfizmus – kettős jelentésű. Egyrészt nagyon leegyszerűsítve arra utal, hogy 
a bensőségnek lírai megjelenésekor valamilyen külsőt, képet, nyelvi jelet kell 
felvennie, az élmény szó, nyelv, képzet nélkül nem tud lírává válni. „Ha van tu-
datosság (vagy élmény, tudat, szubjektum, diszkurzus vagy arc), akkor az szük-
ségszerűen fenomenalizációra hajlik. De mivel az élmény fenomenalitása nem 
állapítható meg a priori, ezért az csak egy jelölési folyamatban történhet meg.”20 
Ugyanakkor a líra, a modern költészet jellemzője, ahogy ezt már Hugo Fried rich 
megjegyezte, az, hogy „elvalótlanít”, azaz egy olyan valóságot mutat, amely 
voltaképpen nem valóság, csak fenomenalizáció. És ez a fenomenalitás valóban 
maszk, álruha, olyasmi, amely nem igaz módon, hanem valamiféle alkotó ha-
misságtevékenységgel artikulál belső értelmet. A fenomenalitás a félreértés (és 
az ellenállás) aktivitása, és a „líra létezése teljesen a fenomenalitás tagadásától 
függ, mivel így tudja a legbiztosabban visszanyerni azt, amit tagad” (390.). A 
líra a bensőségértelem megragadása céljából születik, miközben lényege szerint 
jelzi azt, hogy ez a bensőségértelem teljességében mindig megragadhatatlan, 
ezért a fenomenalizáció egyszerre út és akadály is a megmutatásban. A lírai 
diszkurzusban a szubjektív tartalom mintegy negatívan, a fenomenálisra ráka-
paszkodva, de azáltal mégsem igazán megjelölve kap képviseletet. Egyszerre az 
és határozottan nem az.

A fenomenalitás másik értelme a lírát olvasó, annak elolvasására, érthetőségé-
re törekvő interpretátor aktivitásáról szól. Olyan, voltaképpen természetes igény 
és kísérlet ez, hogy a bensőséginformáció, amely a lírában a fenomenalitás taga-
dásával, de mégis azáltal artikulálódva igazságszerűen, egy-értelműen kimond-
ható, rögzíthető legyen, az elolvasás során valamiféle megértéshez vezessen el. 
Az ilyenfajta igény következménye az, hogy „az érthetőség elve a lírai költészet-
ben a költői hang fenomenalizációjától függ”.21 Az ilyen fenomenalizáció „anti- 
vagy metafigurális stratégia”, valami olyan, amely a lírai figurativitását redukálja. 
De Man kritikai célpontja két kiemelkedő irodalmár, Michael Riffaterre és Hans 
Robert Jauss interpretációi, akiknél a „fő hangsúly valami olyanra esik, amit a 
szöveg fenomenális aspektusának aktualizációjaként vagy konkretizációjaként 

18 de Man: Az önéletrajz… 95.
19 Jonathan Culler: I. m., 128.
20 Paul de Man: Lyrical Voice in Contemporary Theory. In. Chaviva Hosek – Patricia Parker 

(Eds.): Lyric Poetry: Beyond the New Criticism. Ithaca, Cornell University Press, 1985, 62.
21 I. m., 55.
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határozhatunk meg”.22 Az ilyen megközelítés „a líra hermeneutikáját meghatá-
rozó esztétikai jelenlét jellemzőivel bír”,23 és „elfojtja a jelölő figurális és tényle-
ges energiáit”.24 De Man alternatív értelmezése egy olyan olvasást kísérel meg, 
amely tudatában van annak, hogy a „hang semmiképpen sem közvetlenül érhető 
el aktuális érzéki tapasztalatként, hogy a manifesztté alakítás költői tevékenysége 
sokféle formában és változatosan alkalmazott stratégiákban valósul meg”.25 Ér-
telmezésében Jauss-szal szemben a figuralitás dekonstruktív szerepét, Riffaterre 
ellenében pedig a líra tényleges, materiális mivoltát (hipogramma és inskripció) 
fogja majd felhozni, „a forma fenomenalitását a figurális helyettesítések és mate-
riális inskripciók szempontjából” vonja kritika alá.

22 Uo.
23 Uo.
24 I. m., 56. De Man itt egészen pszichoanalitikus logikát követ, részben az elfojtás kifejezéssel, 

részben pedig az elfojtott természetére, mint erőre (power), energiára utalással.
25 I. m., 55.
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