
Az addikció kulturális és kritikai elméletei 

A függőség filozófiai, irodalmi, politikai, történelmi és tágabb értelemben vett 
kulturális aspektusainak kritikai vizsgálata a közelmúltban önálló tudományág-
gá nőtte ki magát az Egyesült Államokban, Kanadában és Nyugat-Európában. 

Az új, kulturális addikcióelméletek nem pszichológiai szempontból közelí-
tenek a függőséghez, és nem is annak társadalmi okait vizsgálják. Az addikció 
fogalmát inkább egyfajta katakrézisnek tekintik, egy retorikai alakzatnak, amely 
a modernitás egyik legfontosabb filozófiai és kulturális problémáját jelöli. Ahogy 
Avital Ronell fogalmaz: a függőség „az a struktúra, amely filozófiai és metafizikai 
szempontból kultúránk alapját képezi”. (Crack Wars, 13.) 

A jelen kötet célja, hogy megmutassa, a függőség alakzata, amely politikai, 
kulturális, filozófiai és irodalmi fenoménként először a XVIII–XIX. század fordu-
lóján jelent meg, már-már független a drogoktól. A kötetben a „függő” elsősor-
ban a mechanikus sokszorosíthatóság koraként értett modernitás termékeként és 
egyben lenyomataként jelenik meg akkor, amikor Kant és a francia forradalom 
nyomán a filozófiai és politikai értelemben vett szabadság, szabad akarat és auto-
nómia már felértékelődött, s „emberi” mivoltunk alapkövévé vált. 

A függőség alakzata az emberiben már mindig is ott rejlő „mást”, a gépiest 
és/vagy eksztatikust, vagyis a „kívüli”-t tematizálja, s így az „emberit” felforgató 
ellenstruktúraként egy másfajta nem-szabadságról is hírt ad. A kötetben szerep-
lő szövegek a „függő” megjelenésének történelmi, politikai és kulturális lehető-
ségfeltételeit, a függőség fenomenológiáját, temporalitását, valamint az unalom-
mal, a szabadsággal vagy az akarattal való ellentmondásos viszonyát vizsgálják. 
Hangsúlyozzák a drog pharmakon jellegét, az intoxikációnak az inspirációval és a 
dionüszoszival való kapcsolatát, megmutatják, hogy a függőség alakzata hogyan 
forgatja fel a szabadság/kényszeresség, a természetes/mesterséges, a saját/idegen, 
a külső/belső, az emlékezés/felejtés bináris oppozícióit, vagy azt, hogy a „függő” 
számára az esemény, a veszteség (akár a halál) hogyan nem válik tapasztalattá. 

Kötetünk addikciószövegeit Timár Andrea szerkesztette.
A Szerkesztőbizottság

Cultural Theories of Addiction
Addiction has lately become an umbrella term to name the “other” of the Logos, “haunting” the 

big narratives of modernity. 
Critics are captivated by the idea of the drug as something “non-natural”, “technological”, 

“foreign”, “infectious”, as something always already subversive of all Western concepts of 
intentionality and subjectivity. Jacques Derrida links the question of drugs to the problem of writing 
and the pharmakon, while Avital Ronell places the emphasis on the challenge the idea of addiction 
poses to such concepts as autonomy, freedom and responsibility, which have marked our epoch 
since Kant. Cultural theorists see addiction as a modern, not to say postmodern symptom: an effect, 
or even a replica of consumerism. Walter Benjamin was the first to establish a relationship between 



intoxication and commodity culture: he links the emergence of the “addict” to that of modernity, and, 
drawing on Freud’s investigations of trauma, he argues that the addict is a “traumatophile type”, who 
is addicted, in fact, to the shock of modernity.

The present volume brings together critical writings that investigate, on the one hand, the historical, 
political, philosophical, or, broadly speaking, cultural possibility conditions of the emergence of the 
phenomenon of addiction at the turn of the 18th–19th century. On the other hand, it presents texts that 
treat addiction a-historically, and examine the phenomenology and the temporality of addiction, its 
controversial relationship with boredom, with freedom, or the will. They also show the ways in which 
addiction shatters the boundaries between inspiration and intoxication, memory and forgetting, nature 
and artifice, same and other, or analyse the reasons why the addict fails to turn events into experience. 

The texts on addiction were edited by Andrea Timár.
The Editorial Board

Les théories culturelles et critiques de l’addiction 
L’étude critique des aspects philosophiques, littéraires, politiques, historiques et, dans un sens 

plus large, culturels de l’addiction est devenue, dans un passé récent, une discipline autonome aux 
États-Unis, au Canada et en Europe occidentale.

Au lieu d’adopter une approche psychologique de l’addiction et d’en examiner les causes sociales, 
les nouvelles théories culturelles de l’addiction la considèrent comme une sorte de cathacrèse, figure 
rhétorique qui désigne l’un des problèmes philosophiques et culturels principaux de la modernité. 
Comme la définit Avital Ronell, l’addiction est „la structure qui sert de base à notre culture du point 
de vue philosophique et métaphysique” (Crack Wars, 13.). 

Dans ce numéro nous nous proposons de démontrer que la figure de l’addiction qui est apparue 
au tournant des XVIIIe et XIXe siècles comme un phénomène politique, culturel, philosophique et 
littéraire, est en train de devenir plus ou moins indépendante des drogues.

„L’addict” fait son apparition en tant que produit et empreinte de la modernité considérée comme 
l’époque de la reproduction mécanique au moment où, suivant Kant et la révolution française, la 
liberté, le libre arbitre et l’autonomie pris dans un sens philosophique et politique ont aquis une valeur 
supplémentaire et sont devenus la première pierre de notre substance « humaine ». La figure de 
l’addiction thématise „l’autre” toujours présent dans l’homme, le mécanique et/ou l’extatique, donc 
ce qui est „en dehors” et ainsi elle annonce, en tant que contre-structure subversant „l’humain”, une 
non liberté différente.

Les textes que nous publions examinent les possibilités de l’apparition historique, politique 
et culturelle de „l’addict”, la phénoménologie et la temporalité de l’addiction, ainsi que le rapport 
contradictoire de celle-ci avec l’ennui, la liberté ou la volonté.

Ces écrits soulignent le caractère pharmakon de la drogue ainsi que le rapport de l’intoxication 
avec l’inspiration et le dionysiaque et ils démontrent comment la figure de l’addiction subverse les 
oppositions binaires de liberté/contrainte, naturel/artificiel, propre/étranger, intérieur/extérieur, 
souvenir/oubli ou encore comment, pour l’addict, l’événement et la perte (même la mort) ne deviennent 
pas expérience. 

La partie thématique de ce numéro a été réunie par Andrea Timár.

Le comité de rédaction


