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Depressziós helyzetbe szorítva

Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy még csak nem 
egészen tíz éve vannak jelen lengyel környezetben az 

„új bölcsész” eszmék és gyakorlatok, csak örülhetünk 
az ezeket kísérő viták komolyságának és hőfokának, 
mert a kettő alighanem arról tanúskodik, hogy a böl-
csészek, a humán tudományok és e tudományterület 
státusza szempontjából alapvető fontosságú aktuális 
kérdésekről van szó. E rövid bevezető tanulmányban 
először szeretnék a legfontosabb viták, aggályok vagy 
fenntartások természeténél (és a félreértéseknél) időz-
ni, hogy aztán rátérjek a  lassan stabilizálódó új böl-
csészeti kutatási mező fő területeinek vázolására, vé-
gül befejezzem a „saját portámról” vett megjegyzések-
kel, bizonyos kutatások szűk áramlatának bemutatá-
sával, amellyel próbálok foglalkozni.

Biztos részben az hevítette fel a vitákat, hogy felerő-
síti ezeket a bölcsészet úgynevezett válságáról folytatott 
eszmecsere, amelynek Nyugaton már több mint negy-
ven éves hagyománya van, Lengyelországba is nagyjá-
ból ugyanekkor jutott el. Ez egyébként arról tanúsko-
dik, hogy nem tárgyalhatjuk már ezeket a kérdéseket 
kizárólag a hivatásos kutatók zárt körében, „a világtól 
elzárva” – mert, röviden fogalmazva, áttörték az om-
ladozó falakat, amelyek elválasztották a tudományukat 
a külvilágtól vagy maguktól omlottak le, és tisztában 

kell lennünk azzal, hogy most mindannyian ugyan-
abban a „belsőben” ügyködünk, ami azt jelenti, hogy 
egyben közszemlére is vagyunk téve.

Csak a következőket akartam mondani e „válság” 
ügyében. Először is valóságos alapjai vannak a  mai 
világ technológiai-civilizációs, társadalmi, kulturális, 
történelmi-politikai átalakulásában. Egyébként a ku-
tatás és a képzés humán tudományos modelljei min-
dig is reagáltak az ilyen változásokra (néha ösztönöz-
ték is ezeket) – semmi ok hát arra, hogy most másként 
legyen. Másodszor pedig, megítélésem szerint mégis-
csak a politikusok és a „humán erőforrásokkal” gazdál-
kodó adminisztrátorok meglepően hatékony retoriká-
jából is következik ez. Nem tudok szabadulni attól az 
érzéstől, hogy ez a Lego Batmanről szóló filmre, a fő-
szereplő sulykoló érvelésének – mint tudjuk, átmene-
ti – következményeire emlékeztet, akinek sikerült mély 
depresszióba taszítania Jokert, mert az utóbbi elhitte 
neki, hogy ő maga nem ér semmit, mert sosem volt 
és nem is lesz Fontos Ember, vagyis e történet pozitív 
hősével szembeszálló Legfőbb Ellenfél.

Kicsit hasonló a helyzet, mert sikerült bebeszélni 
a bölcsészeknek, hogy az Adófizetők fáradságos mun-
kával összekuporgatott keresetét elherdáló ingyenélők; 
amit csinálnak, az nem fontos (a Tudománynak) és 
nem hasznos (a Társadalomnak). Ha figyelembe vesz-
szük azt, hogy a bölcsészet legfőbb feladata továbbra 
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is a kritikus önismeret kialakítása, valamint az egyének 
és a közösségek érzékenységének és hatékony kreativi-
tásának formálása, akkor nagyon úgy néz ki, hogy po-
litikailag igen kifizetődő depressziós helyzetbe szoríta-
ni a bölcsészeket, mert a hatalom kisajátíthatja és a sa-
ját céljaira használhatja az eszközeiket és a kutatási te-
rületeiket, ugyanakkor rájuk háríthatja a felelősséget e 
tevékenységek mentális és társadalmi következménye-
iért (nemrég írt erről igen meggyőzően többek között 
Markus Miessen A részvétel fantomjában).

Egymást kioltó félelmek, 
fenyegetések, zaklatások

Meg vagyok győződve arról, hogy a bölcsészet (a len-
gyelt is beleértve) valójában jól van, a válság pedig – 
ezen a mai helyzetre jellemző kritikai gondolkodás pezs-
gését értem – mindenekelőtt dinamikus fejlődésről és 
átalakulásokról tanúskodik. A rá irányuló kritika éle – 
ez nagyon jellemző – antinomikus, megítélésem sze-
rint három vitatott kérdést, a társadalmi hasznosságot, 
az innováció teljesítményalapú rangját és a diszcipli-
náris professzionalizmust veszi célba.

Az első kérdés a társadalmi hasznosság. Egyesek azt 
hirdetik, hogy a bölcsészetnek a jelenkor társadalmi és 
civilizációs szempontból lényeges problémáit kellene 
felvetnie és megoldania ahelyett, hogy anakronisztikus, 
hermetikus kérdéseinek elefántcsonttornyába zárkózik. 
Alighanem ez az értelme a brit középkorászokat kiszú-
ró miniszter elhíresült megjegyzésének (mint tudjuk, 
Lengyelországban is a bölcsészet kompetens elitjének 
ismerik el a medievistákat), aki azt mondta, „semmi 
kifogása az ellen, hogy tartsanak dísznek néhány kö-
zépkorászt, de semmi oka az államnak arra, hogy fi-
zesse őket”.1 Mások viszont úgy érvelnek, hogy a böl-
csészet küldetéséből adódóan védje az autonómiá-
ját, szakmailag helyes, semleges és objektív kutatáso-
kat folytasson, az ettől való eltérés e tudományterület 
ideológiai degenerálódásáról tanúskodik. Nehéz elma-
gyarázni azt az előbbieknek, hogy ezeknek a kutatások-
nak, amelyekre látszólag senkinek sincs szüksége, nem 
csak kognitív, hanem társadalmi jelentőségük is van, 
esetenként pedig szemléletformáló hatásúak, gyakran 
új irányt adnak a gondolkodásnak. Az utóbbiakat pe-
dig arról nehéz meggyőzni, hogy ma nem lehetséges 
az autonóm izolacionizmus semmilyen változata (va-
lójában korábban sem volt az).

A második kérdés: a nemzeti bölcsészet teljesítmény-
alapú rangja. Egyesek szerint ezt akkor szerezhetjük meg, 
ha megszabadulunk a tudományos alsóbbrendűség ér-
zésétől, amely abból fakad, hogy idegenektől és bölcseb-
bektől tanulunk, vagyis értelmezésük szerint nyugati 

mintákat utánzunk, és jobban tennénk, ha magunkba 
néznénk, vagyis a hazai, nemzeti gondolathoz és ha-
gyományhoz fordulnánk, mert csak így érhetjük el az 
igazi eredetiséget. Mások szerint a nemzeti bölcsészet 
nemzetközi pozíciója az egyetlen mindenütt elismert 
értékmérő, ezért minél előbb a nemzetközivé válás út-
jára kell lépni. Az előbbiek gyakran hivatkoznak Alek-
szandr Kjoszev merész koncepciójára, aki úgy gondol-
ja, az önkolonizáció következménye Közép-Kelet-Eu-
rópa provinciális, marginális pozíciója, vagyis önma-
gát nyilvánítja alsóbbrendűnek és rosszabbnak.2 Füg-
getlenül e tézis inspiratív értékeitől, amelyek lehetővé 
teszik azt, hogy azonosítsuk és érdekesen interpretál-
juk e helyzet jellemzőinek és okainak szindrómáját, az 
én fülemben ez úgy hangzik, mint a genetikailag és 
etimológiailag rabszolga szlávokról megfogalmazott 
rasszista tézisek nehezteléssel terhelt meglepő – aligha 
szándékos – visszhangja, és sötét idegengyűlöletet éb-
reszthet a hazai „eredetiség” kultusza mellett, az utób-
bin bizarr tősgyökerességet értek (ahogy azt mondjuk 
néha valakiről eufemisztikusan, hogy „eredeti figura”).

Amúgy se nagyon látni, hogy létezne például ősho-
nos Piast-kori poétika vagy Jagelló-kori kulturális tanul-
mányokra bukkantunk volna (amelyeket eltitkoltunk, 
mert feszélyezve éreztük magunkat kulturális kiskorú-
ságunk miatt). Általában véve aligha tagadható, hogy 
másokhoz hasonlóan mi is inkább személyek és esz-
mék nemzetközi cseréjének és fúziójának köszönhet-
tük azt, ami a legeredetibb a történelmünkben, a mi 
esetünkben mindenekelőtt a XIX. századi német böl-
csészet hatását kell kiemelni. Ez nem jelenti azt, hogy 
mivel az eszméknek nincs nemzetiségük, az eszméket 
kutató történészeknek sincs, ellenkezőleg, ez látszik is 
a tankönyveken és a kézikönyveken: az angolszászok 
által írt irodalomelméleti szintézisekben az angolszász 
hagyomány uralkodik, a  franciáknál a  francia, a né-
meteknél a német, az oroszoknál az orosz, a cseheknél 
a cseh… Nem látok semmi okot arra, hogy a lengyel 
szerzők tankönyveiben marginalizálni vagy figyelmen 
kívül kellene hagyni az eredeti lengyel eredményeket.

A másik tábor, mint tudjuk, „nemzetközivé válásra” 
szólít fel, ami a gyakorlatban oda vezet, hogy szorgal-
mazzák a kutatási eredmények angol nyelvű publiká-
lását. Közben nem nagyon számolnak azzal, hogy hiá-
ba vetik be akár a szakmailag legkiválóbb erőket is, ko-
moly anyagi támogatással, valóban angolul, nem csak 
ahhoz hasonló nyelven kiadott folyóiratok indításá-
hoz, mondjuk, a  łęborki Poszthumanisztikai Egyete-
men, de említhetném az ojcówi Tájépítészeti Főiskola 
könyvsorozatát is, ettől még a legcsekélyebb mérték-
ben sem emelkedik világviszonylatban automatikusan 
az oktatók idézettsége.

Az előbbieket arról kellene meggyőzni, hogy a világ-
gal való szembesülés kerülése azzal a veszéllyel fenye-
get, hogy öntudatlanul is másodlagosságba vagy osto-
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baságba, sőt, idiotizmusba süllyedünk (az utóbbi eti-
mológiailag a műveletlenség mellett azt jelenti, hogy 
magunkra és a privát szféránkra koncentrálunk, figyel-
men kívül hagyva a közügyeket). Ami pedig az utób-
biakat illeti, érdemes lenne megpróbálni meggyőzni 
őket arról, hogy az egész világra kiterjedő láthatóság, 
figyelem igen elit körébe bekerülni (az olvasásról vagy 
a vitáról nem is beszélve) mindig csak lépésről lépésre 
haladva lehet, ez pedig igen fáradságos procedúra, rá-
adásul nem csak esetlegességgel és kockázattal kell szá-
molnunk, hanem emellett még kénytelenek vagyunk 
alárendelni magunkat azoknak a (rendszerint íratlan) 
törvényeknek, melyeket a globalizált tudomány nagy 
központjaiban működő tudás- és elméletgyárak dik-
tálnak (sok mindent mond erről a  centrum-perifé-
ria függőségek elmélete, melyet a társadalomtudomá-
nyokra és a bölcsészet új áramlataira is alkalmaznak).3

A harmadik kérdés: a diszciplináris professzionaliz-
mus. Alighanem ez a legbajosabb, mert ebben megíté-
lésem szerint valós és megoldatlan problémák rejtőz-
nek. Egyesek szerint az új bölcsészet egyszerűen jogta-
lanul tekinti újnak magát. Mint Henryk Markiewicz 
emlegette nagy előszeretettel, az új rendszerint a rég 
elfelejtett régi; tehát ha bárki is használni próbálja ezt 
a jelzőt, akkor a lehető legnagyobb gondossággal kell 
átkutatnia a tudás számunkra hozzáférhető készleteit, 
hogy ellenőrizze, nem mondtak-e már valami hason-
lót… E munka eredménye pedig természetesen pozi-
tív vagy az lehet, már csak azért is, mert minden do-
log hasonlíthat valamilyen szempontból minden másra. 
Mások szerint az új bölcsészet programjai valós fenye-
getést jelentenek a  diszciplináris professzionalizmus-
ra nézve: tagadják ugyanis a kutatás tárgyának stabi-
litását és meghatározottságát, a módszer különböző-
ségét és egységét, sőt még azt is, hogy egyáltalán lehet 
teóriát építeni a humán tudományok mai szemlélete 
szerint – vagyis mint általános érvényű állítások rend-
szerezett együttesét, amelyek végül betetőzik azt a fo-
lyamatot, melynek során kidolgozzák az egyes állítá-
sok komplexumát.

Az előbbieknek azt kellene mondani, hogy, először 
is, nem volt és nincs is történetileg viszonylagosabb 
jelenség, mint az újdonság, tehát az ilyen kitétel bár-
miféle használatának csak meghatározott kontextus-
ban van értelme. Másodszor, a szellemi-kulturális vál-
tozás jellemzője (vagy talán ismérve is) a humán tu-
dományos örökség újrarendezése: ahogy (mint Bor-
ges észrevette) az új, eredeti író teremti az előfutárait, 
a bölcsészet új tendenciái is lehetővé teszik, hogy ex 
post vegyük észre a „protogén”, előremutató vagy elő-
futár vonásokat a történetileg lezártnak, vagy elavult-
nak tekintett tendenciákban. Az átértékelés és átértel-
mezés e retroaktív gépezete állandó jellemzője a szel-
lemtudományokban végbemenő történelmi átalaku-
lások folyamatának.

Az utóbbiaknak viszont el kell ismernünk, hogy itt 
még valóban sok a tennivaló. Miután áttörték a falakat 
a diszciplínák, illetve a bölcsészet és a környezete kö-
zött, jóval szélesebb lett az empirikus mező, és fölcse-
rélték a befejezett, holisztikus teóriát mint a rendszer-
alkotó munka termékét a most induló kutatási folya-
mat egyfajta munkaprogramjára, tehát helyi konkrét 

„művelésére” (a gyakorlati esetekből való levezetésre) is 
vagy a kutatások kísérleti koncepcióira;4 emellett a ku-
tatási folyamatban konstituálódik a tárgy, a módsze-
rek pedig eklektikusak, hibridek. Mindez nyilvánvaló-
an nem segít abban, hogy garantálhassuk az új humán 
kutatások (poszt)diszciplínájának? területének? azo-
nosságát. De ebből meggyőződésem szerint nem kö-
vetkezik az, hogy fel kell függeszteni ezeket, várnunk 
kell arra, hogy ez az új eszme – vagyis, elmélet, tárgy 
és módszer – „mézbe töpped, mint a  füge, elmállik, 
mint a dohány…”5

Az új bölcsészet mint öt áramlat 
vízgyűjtő területe

Az új bölcsészet kutatási területei nincsenek teljesen ki-
jelölve, felosztva sem a nagyvilágban, sem Lengyelor-
szágban. Itt még továbbra is javában folynak az érdemi 
viták, többek között a kompetenciáról, módszereket 
és problematikákat helyeznek át, tárgyalnak az inter- 
és transzdiszciplináris együttműködésekről. A legerő-
sebb, intézményesen a legkönnyebben törvényesíthe-
tő áramlat alighanem a digitális bölcsészet (az óriási 
jelentőségű új médiáknak és eszközöknek köszönhe-
tően) a maga LAB-jeivel (a humán kutatások digitális 
laboratóriumával), amelyek gomba módra szaporod-
nak a  világon (nálunk lassabban, de emelkedő ten-
denciával). A második áramlat a hasonlóan erős, ko-
rán kikristályosodott, társadalmi, gazdasági és kulturá-
lis ügyeknek elkötelezett bölcsészet, amely a semleges-
séget és autonómiát hirdető modern tézisekkel ellen-
tétben kritikai-emancipatorikus. A harmadik áramlat 
mintha különböző bölcsészeti programokat kapcsolna 
össze, melyek feltételezik a természettudományokkal és 
az egzakt tudományokkal való együttműködést, lehető-
ség szerint a tudományos cserét is, vagy legalább hasz-
nálja az eredményeiket és a módszereiket. Ez az áram-
lat gyakran veszi fel a kognitív bölcsészet nevet (mivel 
fontos az ismerettudomány e humán kutatásokban). 
Szeretnék hozzátenni a három tendencia rövid listájá-
hoz még kettőt, amely napjainkban erősödik. Ez len-
ne a poszthumanisztika, ha ezt elég tágan, olyan orien-
tációként értelmezzük, amely az ember és a természe-
ti-kulturális környezet viszonyát kutatja, amely hat rá 
és ő is hat erre. Az utolsó fő áramlat pedig a művészi 
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bölcsészet lenne (ha szabad ilyen ügyetlenül fogalmaz-
nom), melyben egyaránt helyet kap a művészeti esz-
közöket és gyakorlatokat használó bölcsészet és a mű-
vészet mint kutatásokon alapuló kulturális gyakorlat.

Ugyanakkor mindezeket az áramlatokat (csak 
a szubjektív véleményem szerint legfontosabbakat so-
roltam fel) számos csatorna köti össze, átfolynak egy-
másba; tehát inkább az új bölcsészet folyójának víz-
gyűjtő területét képezik, nem külön mederben csobo-
gó mellékfolyók. Ugyanakkor, mint könnyen észreve-
hetjük, az általános tendencia közös és tisztán kivehető. 
Mindegyik áramlat hidakat képez falak helyett, ame-
lyek korábban elválasztották a humán tudományok ref-
lexióját (a) a technikai szférától és a technológiai esz-
köztártól; (b) a társadalmi élettől, a politikától, a tör-
ténelemtől, a gazdaságtól, a kulturális gyakorlatoktól; 
(c) az egzakt tudományoktól (az antipozitivista fordu-
lat korában ástak árkot, hogy védjék a szellemtudomá-
nyok autonómiáját); (d) a természeti környezettől (ez 
az árok másik része, amely a természet fölé, a termé-
szeten kívülre helyezi az embert); (e) a szépművésze-
tektől, az irodalomtól és más művészeti gyakorlatoktól, 
melyeket korábban a kutatások tárgyaként fogtak fel, 
nem pedig alkotóelemeként. A gyakorlatban ez tény-
leg kiterjeszti a kutatás lehetőségét a (tág értelemben 
vett) bölcsészet egész területére és az új határvidékeire, 
bár nincsenek egyértelmű kritériumok, melyek alap-
ján megkülönböztethetnénk ezeket más kutatási terü-
letektől. A befejezésben még visszatérek ehhez a kulcs-
kérdéshez, hogy rámutathassak a tárgyalt irányzatok 
néhány dilemmájára.

A digitális bölcsészet ma az új bölcsészet leginkább 
felismerhető, reprezentatív márkája, emellett aligha-
nem a legnagyobb forradalom jelszava, ami a felada-
tairól6 való gondolkodásban végbement. Itt még ma 
sem láthatók előre a  fejlődés lehetőségei, ezért min-
dig új reményeket kelt a megismerés terén. Bár egyál-
talán nem célja az, hogy valami újjal cserélje fel a böl-
csészet ma is létező kutatási specifikumát, olyan be-
nyomást kelt, mintha mindenre képes lenne az eszkö-
zeivel. Nem keveset írtak már az erősségeiről, de most 
mégis inkább bizonyos fogyatékosságaira vagy veszé-
lyeire és korlátaira szeretnék kitérni. Ezek szerintem 
háromfélék. Az első kétely azzal kapcsolatos, hogy ve-
szedelmes versengés indult a minőségi és a mennyiségi 
módszerek között. Franco Moretti élezte ki ezt a kér-
dést önéletrajzi kiáltványában, amikor bevallotta, hogy 
akkor keltették fel az érdeklődését a digitális bölcsészet 
és az ehhez tartozó big data lehetőségei, amikor ész-
revette, hogy, bár évtizedek óta foglalkozik az európai 
regénnyel, csak a termés tizenegynéhány százalékát is-
merte meg az őt érdeklő korszakból és területről – te-
hát az általa konstruált általánosítások vagy szintézi-
sek (ez minden irodalomtörténészre vonatkozik) egy-
általán nem jogosak.7

Igen értékes ez az észrevétel; mintha valami nagy 
figyelmetlenséget, mellőzést fedezett volna fel. De ha 
már szabad folyást engedünk a szerző gyors felfogása 
iránti lelkesedésünknek, és túl vagyunk a vakságunk 
miatti szégyenkezés pillanatán, akkor fel kell tennünk 
magunknak azt a kérdést, hogy ezek valójában egymás-
sal rivalizáló kutatási stratégiák-e, és biztos érdemes-e 
fölcserélni az egyiket a másikra. Hisz sosem tartozott 
a bölcsészet legfőbb céljai közé a teljes tudás birtoklá-
sa és az értékeléstől mentes, semleges leírásra való tö-
rekvés… Nem fejtem ki bővebben ezt a gondolatot; 
csak megjegyzem, hogy ezek a programok e kételyek-
től függetlenül lehetővé teszik azt, hogy más kérdése-
ket tegyünk fel a  tárgyi korpusznak, mint eddig, és 
más lényeges, új, néha lenyűgözően inspiratív vála-
szokat kapjunk.

A  másik kétely a  teljes, objektív, semleges tudás 
mítoszának népszerűsítésére vonatkozik, melyet a di-
gitális mennyiségi módszerekkel szerezhetünk. Hisz 
ez a mítosz leplezi azt a  folyamatot, melynek során 
nagymértékben szelektálják, sematizálják és homoge-
nizálják a kutatásba bekapcsolt „anyagot”. Nem ku-
tatnak mindent, csak azt, amit sikerült digitalizálni 
(ami pedig nem kerül be az adatbázisba, az nem lé-
tezik, vagyis láthatatlan lesz e közeg számára); abból 
pedig, amit digitalizáltak, számos további kritérium 
alapján válogatják ki a vizsgálandó anyagot. Végül erő-
sen homogenizált formában elemzik, amelyben nem 
csak az egyes példányok specifikuma mosódik el, ha-
nem a műfajoké is.

A regény kutatói például a gyakorlatban a hivata-
los besorolás alapjául szolgáló jellemzőit vehetik fi-
gyelembe (ilyen az alcímben szereplő „regény”), és 
nem a valós, hanem az ideáltípus tulajdonságait írják 
le. Így viszont nem csak azt nem tudjuk meg az ilyen 
kutatásokból, hogy például Wiktor Woroszylski Iro-
dalom. Regény című művében a  vallomásos-önélet-
rajzi, esszéisztikus, öntükröző metairodalmi szövegek 
jellemzőivel keverednek a regény konvenciói, hanem 
azt sem, hogy maga ez a műfaj is hibrid! Mint Latour 
megjegyezte, a tudományos korszerűség szelleme rej-
tőzik a digitális bölcsészetben, ez pedig a tiszta műfa-
jok mítoszát népszerűsíti. Természetesen tökéletesen 
tisztában vannak ezzel e tudományág művelői, ezért 
mindenekelőtt olyan kérdéseket tesznek fel – ezek vo-
natkozhatnak például metrikai, stilisztikai jellemzők-
re, fabuláris sémák, témák vagy cselekmények diffúz 
vándorlására –, amelyeket nem tett fel a minőségi böl-
csészet, vagy nem talált választ ezekre.

A harmadik probléma a kutatási mező és a módsze-
rek forradalmi átalakulásának következményeivel kap-
csolatos. Ha szélsőséges változatra extrapolálunk a di-
gitális bölcsészet gyakorlatából, kijelenthetjük, hogy 
hosszabb távon felváltja az irodalmi és kulturális szö-
vegek kutatását az adatok (big data) feldolgozása; az 
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interpretációt a vizualizáció, a modellezés, a szimulá-
ció (tehát a leírás több formája); nem az egyedi, az ere-
deti, az értékhordozó és értékteremtő érdekli, hanem 
a makrotendenciák statisztikai elemzése.8 Jeleztem az át-
alakulások számomra legalábbis vitatható konzekvenci-
áit, de ezzel egyáltalán nem szándékoztam védeni a mi-
nőségi és a mennyiségi módszerek közt kialakult, eddig 
működő modus vivendit. Ellenkezőleg: arra kell töre-
kednünk, hogy megtaláljuk azokat a módokat, melyek-
nek köszönhetően lényeges minőségi eredményekhez 
vezetnek a mennyiségi módszerek, a minőségiek pedig 
képesek legitimálni az argumentációikat és a következ-
tetéseiket az új mennyiségi analitikus lehetőségekkel.

Az elkötelezett bölcsészet is hasonlóan korán ész-
re vétette magát azzal, hogy a társadalmi és mentális 
környezetre összpontosította a  „beavatkozást”, a  sta-
tus quo (a  létező társadalmi megosztottságok, hierar-
chiák, kiváltságok és stigmatizációk) megváltoztatásá-
ra törekedett.9 Figyelemre méltó, hogy kezdetben el-
sősorban baloldali világnézeti orientációk inspirálták, 
mára ezt kiegyensúlyozta a liberális, konzervatív, sőt 
akár vallási-teológiai álláspontok megjelenése (hoz-
zájárulása). Mutatja ezt többek között e terület rep-
rezentatív kézikönyve, a The New Humanities Reader 
2015-ben megjelent ötödik kiadása, amely jó betekin-
tést ad e kutatások tematikai és módszertani topográ-
fiájába. Ezek nem a tudás új területének, hanem a le-
hető legtágabb értelemben vett tudás humán, „embe-
ri dimenziójának” mutatkoznak. Tehát nem az embe-
ri világ új, rendszerszerű elemzését ajánlják, hanem 
inkább az esettanulmányok konstellációs sokfélesé-
gét, amelyek megmutatják, milyen kapcsolatok van-
nak a különböző gondolkodásmódok, módszerek, tu-
dásmezők között. Kreatív olvasást tanítanak (kell taní-
taniuk), amely nem csak a befogadó tudását, hanem 
a tapasztalatát, az invencióját és a képzeletét is moz-
gósítják. Arra biztatnak, hogy fejlesszük a „tudni ho-
gyan” képességeinket, a „technikai” és eszközhaszná-
lati ismereteinket, boldoguljunk kockázatos (kísérle-
ti) helyzetekben, kritikusan tekintsünk az axiómákra 
és a dogmákra, tevőlegesen vegyünk részt a kulturális, 
társadalmi vagy politikai valóságban.10

Ez biztos nem különösebben új, inkább a kulturá-
lis kompetencia XIX. századi mintáját újítja fel, mely 
szerint a kultúra szemléletformáló gyakorlat, inkább 
az egyén jellemző vonása (Stanisław Pietraszko meg-
határozása szerint), nem a kutatás tárgya. De azt sem 
mondhatjuk, hogy ez ne lenne megint aktuális és fontos 
ügy. Ezen a téren látható a legvilágosabban, hogy az új 
bölcsészet (egyszerűen mint bölcsészet) alkalmazható-
sága elsősorban azt jelenti, hogy az eszmék szférájában 
ugyanúgy képes „kiszellőztetni” és „átrendezni” a feje-
ket egyének és közösségek esetében, mint az attitűdök, 
viselkedések, célirányos tevékenységek, az érzékeny-
ség világában. És kétségkívül ilyen „applikatív” hatás-

sal vannak a befogadóra a legjobb könyvek, előadások, 
művészi tevékenységek (lengyel szerzők esetében is).

Bár a kognitív bölcsészet a legnyitottabb a természet-
tudományok eszméire, módszereire és kutatási ered-
ményeire (különös tekintettel az élet- és az agytudo-
mányra), amennyire meg tudom ítélni, ez van a töb-
bihez képest a legkevésbé egyenrangú helyzetben, mert 
a gyakorlati együttműködésre tett kísérleteiben ütkö-
zik e kemény tudományok kemény tárgyi és módszer-
tani álláspontjával (annak ellenére, hogy demokrati-
kus, baráti és ökumenikus ideológia támogatja a közös 
munkát). Kijelenthetjük, hogy ezen a téren még min-
dig a monopolkapitalizmus szakaszánál tartunk, mint 
Ford korában, amikor bármilyen színű autót választ-
hatott a vevő, feltéve, ha az a szín fekete – így az „eg-
zaktakkal” (ahogy a bölcsészek nevezik őket) kialakí-
tott viszonyokat is determinálja mindennapi körülmé-
nyek között az a szilárd meggyőződés, hogy monopó-
liumuk van az egzakt, biztos és teljes tudásra. De se-
gítségünkre sietnek az etnológusok, a  szociológusok 
és a tudományfilozófusok – Latour, Knorr-Cettiny és 
mások –, akik kimutatják a látszólag tisztán tudomá-
nyos laboratóriumi vizsgálatok szubjektív mentális, tár-
sadalmi, kulturális és politikai determinánsait, ez pe-
dig reményteljes (bár csak hosszú távon), ugyanakkor 
ihletet és eszközöket is ad ahhoz, hogy kiépítsük a va-
lódi tudományos csere vagy együttműködés különbö-
ző nézőpontokat ütköztető hídjait.

Ugyanakkor az az érzésem, hogy csak akkor nyitha-
tunk új fejezetet a valódi együttműködésben, ha már 
kialakítottuk azt a  közös kutatási mezőt, ahol talál-
kozhatnak a problémák iránti érdeklődések, valamint 
a bölcsész és kognitív nézőpontok, és tárgyalhatnak az 
igazukról. Nincs kizárva, hogy ilyen ösztönző szere-
pet játszhat a „megtestesült elme” kategóriája (egyéb-
ként régóta jelen van a nyelvészeti és antropológiai ku-
tatásokban) – legalábbis a The Cognitive Humanities. 
Embodied Mind in Literature and Culture (Basingstoke 
2016) című, talán fordulópontot hozó kötetből ítélve.

A poszthumanisztika pedig alighanem a legnagyobb 
eszmei, világnézeti, filozófiai vitákat kavarja11 napja-
inkban, ez pedig mintha arra mutatna, hogy a tárgyalt 
kérdések fontosak, egyre jelentősebb szerepet játszik 
az áramlat az egész bölcsészetben. A  keretei között 
folyik a dolgok, az anyagiság, a természeti környezet, 
a növény- és az állatvilág sokoldalú kutatása. Elmen-
nek a határokig, vizsgálják, tényleg áttörhetetlen-e az 
antropológiai sorompó, tágítható-e az antropológi-
ai megismerés területe. Ami engem illet, két inspira-
tív útmutató vonz erre a területre. Az egyiket Roberto 
Espositónak köszönhetem, aki megjegyezte, hogy mind 
Heidegger (Levél a humanizmusról), mind Sartre (Az 
egzisztencializmus: humanizmus – mindkét mű 1946-
ban jelent meg) fordulópontot hozó tanulmányában 

„valójában a legkorábbi filozófiai axiómák egyikét sem 
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vitatják, ilyen az emberi természet biológiai fogalmá-
nak elvetése, az ember abszolút szembeállítása más élő-
lények nemeivel, nem értékelik kellőképpen a testet 
mint az egzisztencia elsődleges dimenzióját”.12 Ponto-
san e problémák megvitatása várt a poszthumán refle-
xióra. A másik inspiratív útmutatót Latourtól kaptuk, 
aki megjegyezte, hogy

nemcsak azt kockáztatjuk, hogy figyelmen kívül hagyunk 
mindent, ami érdekes azokban a létezőkben, melyekkel 
találkozik a sajátos módon „kulturálisnak” vagy „társa-
dalminak” nevezett antropológia, hanem emellett még 
az a veszély is fenyeget, hogy még csak nem is ítéljük 
meg igazságosan azt, amit nemrég még „anyagiságnak” 
neveztünk, és a fizikai antropológia kutatási területéhez 
tartozó „túloldalinak” nyilvánítottunk. (…) Függetle-
nül az etimológiától nincs semmi ok arra, hogy antro-
pocentrikus maradjon az antropológia. Ez csak annyit je-
lent, hogy e tudományág számára különösen érdekesek 
e cselekvő tényezők (agencies) bizonyos találkozási pont-
jai és bizonyos történelmi alakzatok, melyek az „embe-
riség” kategóriához köthetők.13

Azt mondhatnám, kockáztatva a  karikatúrához il-
lő leegyszerűsítést, hogy a  poszthumanisztika 
a „kultúrtermészet” (visszacsatolás a kultúra és a ter-
mészet, a  történelem és a  természet, a  társadalmi és 
a  biológiai között) világában tanulmányozza az em-
bert. Ilyen szövegösszefüggésben először is – Konwicki 
megint aktuális fogalmi jellegű irodalmi találmányára 
utalva – „állatemberrém” típusú „hibridként”, olyan 
pszichoszomatikus lényként fogják fel az embert, akit 
hatalmukba kerítettek a múlt rémségei, a jövő kísér-
tetei, a vágyak és az affektív ingerek fantazmái. Ellen-
tétben a maga idejében olyan híres Monsieur Teste-tel, 
Paul Valéry hősével, a tiszta intellektussal, sorsának kor-
látlan urával, aki uralkodik a teremtésen (a biológiai-
természeti-anyagi környezet fölött, azon kívül helyez-
kedik el). Másodszor, már nem helyezhető el a termé-
szeten kívül – és azzal szembeállítva – sem az ember, 
sem a kultúra, csak szupplementárisan: a kölcsönösen 
aktív participáció közegében.

Az utolsó áramlatot, amelyre szeretném felhívni 
a  figyelmet, a művészeten alapuló, művészetet hasz-
náló kutatások (art based research) alkotják, amelyek 
kiegészülnek azzal, hogy a művészeten keresztül hasz-
nálják a humán kutatásokat (mindenekelőtt az úgyne-
vezett kritikai áramlatba tartozó művészetről van szó). 
E nem túl szerencsés meghatározás – művészi bölcsé-
szet – funkciója az, hogy rámutasson a kognitív-kul-
turális gyakorlatok a területei közti kétoldalú kapcso-
latokra. Több mint két évtizedes hagyományuk van 
a  művészetet használó kutatásoknak, Lengyelország-
ban pedig alighanem csak néhány éve fejlődik sziszte-
matikusabban és tudatosan,14 miközben lassan eman-
cipálódik, kiválik az elkötelezett bölcsészet közegéből. 

Összekötik ugyanis a társadalmi problémákra való ér-
zékenységből adódó megközelítést az úgynevezett cse-
lekvésorientált társadalomtudományok munkamódsze-
reivel és a különféle művészi (narratív, performatív, vi-
zuális) formákkal. Itt olyan módként fogják fel a mű-
vészi kísérletet, amely lehetővé teszi a humán megis-
merés konstruálását, méghozzá olyanét, amely túllép 
a nyelv és a fogalmi racionalitás határain. Így a mű-
vészeten alapuló kutatások tágítani próbálják a meg-
ismerés, valamint az emberi képességekről, a megértés 
funkcióiról és forrásairól, az identitás, a cselekvő atti-
tűdök formálásának módjairól szerzett tudás határa-
it, de említhetném a közösségi kapcsolatok érzékelé-
si struktúráját, affektív alapját és így tovább. Susanne 
Langer klasszikus, fontos, inspiratív munkái (elége-
dettséggel tölt el, hogy ezt hangsúlyozhatom) itt vég-
re kellő figyelmet, adekvát értelmezést és megérdemelt 
elismerést kaptak.

A kulturális irodalomelmélettől 
az olvasás kulturális szövegeiig

Szeretném röviden átgondolni a fontosabb új bölcsé-
szeti álláspontok eképp vázolt – igen szubjektív – to-
pográfiájának kontextusában az irodalomelméleti ref-
lexió evolúciójának esetét, melynek egyik áramlatánál 
ügyködtem. A kulturális irodalomelméletről15 van szó, 
amely pár évvel ezelőtt csoportos javaslat volt a mo-
dern irodalomelmélet érett szakasza és az akkor szüle-
tő jelenkori mutációi, megtestesülései és metamorfó-
zisai közti „átmeneti időszakra”.

A legjobb alkalom az irodalomelméletről való struk-
turális gondolkodás érett szakaszának mérlegelésére 
a szótári definíció elolvasása, melyet Janusz Sławiński 
dolgozott ki. Azt olvashatjuk az első mondatában, 
hogy ez „az irodalomtudomány olyan ágazata, amely 
felöleli az irodalom mint a humán tevékenység egyik 
területének strukturális és evolúciós törvényszerűsé-
geit, az irodalmi művek sajátosságait és ezek tipoló-
giai differenciálódását, bizonyos területeken pedig az 
alkotói folyamat és az irodalmi művek befogadásának 
mechanizmusait feltáró vizsgálatokat is”.16 Ez a defi-
níció, bár Sławiński használja benne az egyik kedvenc 

„elasztikus” terminusát („vizsgálatok”), a  rendszersze-
rű és szisztematikus gondolkodás mesterműve: rend-
szer (vagy rendszerszerű) a mű, a műfaj, a konvenció, 
az irodalom (mint „a történelemben működő normák 
rendszere”), az irodalomelmélet és – mint fölérendelt 
egész – az irodalomtudomány. Minden normatív rend-
nek van helye a székházában az elemi „tipikus nyelvi-
konstrukciós egységektől” az „irodalmi hagyományig”, 
az irányzatokig és a kutatói iskolákig. Az eképp felfo-
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gott irodalomelmélet a kutatói feladatok részleges telje-
sítésének „általánosítása és sematizálása”, ezen a szinten 
alakítják ki azokat a kategóriákat, amelyek rendszere-
zik ezeket a részletekre irányuló kutatásokat, és bekap-
csolják mindezt „az irodalomismeret koherens komp-
lexumába” (vegyük észre ezt a Sławińskira jellemző re-
torikai „lazítást”, amely enyhít a tudományosság pozi-
tivista szellemű modelljének szorításán: a rendszersze-
rű irodalomtudománytól az irodalomismeret koherens 
komplexuma felé tart).

Az eképp felfogott irodalomelmélet, mondhatni, 
semmit sem vesztett az értékéből, csakhogy ez az érték 
egyre inkább történeti lett. Továbbra is művelhető, mű-
velik is, a kulturális tanulmányok fő elméleti és mód-
szertani elképzeléseiben például megtalálható e struk-
turalista szemléletű kutatói elmélet legtöbb alaptétele. 
Alighanem az a fő probléma, hogy a nagyrészt az iro-
dalom belső rendezettségére vonatkozó kérdések, me-
lyekre válaszolhatott, már nem számítanak fontosnak 
vagy érdekesnek – gondolkodjunk el azon, hogy ma-
napság milyen gyakran írnak és olvasnak tanulmányo-
kat a narratív struktúráról, a fabula és a szüzsé, az el-
beszélő és a hős, a tér és az idő, a leírás és az elbeszé-
lés viszonyáról és így tovább. Amikor 2000-ben szó-
tári definíciót próbáltam adni az „irodalomelméletre”, 
tiszteletben akartam tartani e kategória a szó mindkét 
értelmében véve történelmi státuszát, azt a koncepci-
ót, mely szerint a modernség racionális, szisztemati-
kus szellemében foglalkoznak az elmélettel, ezért azt 
írtam az első mondatban, hogy ez „az irodalomtudo-
mány részterülete, amely felöleli az irodalom lényegé-
re, változataira, (strukturális és evolúciós) szabálysze-
rűségeire vonatkozó általános állítások rendszerezett 
összességét”.17

Az eképp felfogott elmélet a dolog természetéből 
adódóan nem adhatott választ azokra a  kérdésekre, 
hogy miért írnak és olvasnak az emberek, mi van az 
irodalomban – a strukturális kategóriák sterilitása, ál-
talánossága és sematikussága ellenére is –, aminek kö-
szönhetően képes ellátni e feladatait, egzisztenciális, vi-
lágnézeti és társadalmi szükségleteket elégít ki. Termé-
szetesen érvelhetünk úgy, hogy ezek a kérdések egyál-
talán nem voltak ismeretlenek, de úgy gondolták, ezek 
nem szakmaiak vagy nem felelnek meg a modern iro-
dalomelmélet „tudományos” sztenderdjeinek. Csak-
hogy tényleg másképp fogjuk fel ezeket a kérdéseket, 
ennek következtében pedig a kognitív feladatok for-
mája és jellege is változott.

A kulturális irodalomelmélet ötlete mindenekelőtt 
azért látszott ígéretes kutatási tervnek ezen a területen, 
mert kiterjedt mind az irodalmi szövegek tág értelem-
ben vett kulturális aspektusaira, mind pedig az olva-
sás és az elemzés kulturális (nem csak a normatív iro-
dalomtudományban bevett) módjaira is. De kezdettől 
fogva nem feltételezte azt (mert nem tehette és nem is 

akarta), hogy fenntartja az elmélet mint rendszerszerű 
és rendszeralkotó racionális gondolkodás termékének 

„tudományos” státuszát. Itt „elméletek” voltak a  kü-
lönféle „tanulmányok” és „fordulatok”, vagyis inkább 
kutatási koncepciók (amelyek olyan kulcsfogalmakból 
fejlődtek ki, mint a gender, a posztkolonializmus, az 
emlékezet, a performance, az affektum stb.), elméle-
tek in statu nascendi, folyamatban lévő elméletek, „az 
elmélet művelései”, amelyek inkább a kezdeményezett 
kutatási programok tervezeteit képezték, nem hoztak 
létre az adott tárgyterület szisztematikus vizsgálatára 
épülő lezárt műveket. Egyébként Nyugaton ez volt az 
az időszak, amikor kihaltak az „irodalmi”, majd (Jo-
nathan Culler ismert meghatározása szerint) a „jelző” 
és „minősítés” nélküli elméletek, eztán pedig egysze-
rűen eljött az „irodalmi-kulturális tanulmányok” ide-
je, melyek keretei között már nem tölti be az „elmé-
let” a fő operatív kategória funkcióját (gondolom, épp 
azért nem, mert változott a kutatási tevékenység e for-
májának érvényességi köre és funkciója).

Ma úgy gondolom, hogy függetlenül excentrikus, 
sőt bizarr nevétől – mert vagy irodalom-, vagy kultú-
raelmélet, kulturális tanulmányok – volt létjogosult-
sága a kulturális irodalomelméletnek, szükség volt rá, 
ezen kívül pontosan ez az áramlat felelt meg az iro-
dalmi-kulturális tanulmányoknak. Amerikában példá-
ul Robert Dale Parker sok kiadásban megjelent kézi-
könyvei18 adtak intézményes formát neki, Európában 
pedig Naomi Segal és Daniela Koleva nemrég megje-
lent munkája, a From Literature to Cultural Literacy 
(Basingstoke 2014). Az utóbbi kötet mindenképpen 
megérdemel egy rövid kommentárt – tekintettel a „kul-
turális írástudás” kategóriájára és az itt megfogalma-
zott programra (jobban mondva kinyilvánított aka-
ratra), amely a  napjainkban folyó kutatások tárgyi 
és módszertani profilírozását szorgalmazza. Az előb-
bi mára magasabb szintű esernyőfogalommá nőtte ki 
magát a bölcsészetben, a  jelentései és a  funkciói pe-
dig egyértelműen eltávolodnak a filológiailag felfogott 

„írástudástól” (például az „oralitással” szembeállítva), 
ami egyébként már régóta látszott az amerikai hagyo-
mányban, elég, ha itt a kitűnő irodalomkutató, E. D. 
Hirsch pár évtizede megjelent bestsellerére19 hivatko-
zom. Itt tehát mindenekelőtt egyfajta kulturális kom-
petenciáról, illemtanról vagy etikettről van szó, ahogy 
régebben nevezték. Ez tehát a tudni hogyan (nem pe-
dig a tudni mit, Gilbert Ryle megkülönböztetése sze-
rint), ami lehetővé teszi az ügyes és hatékony műkö-
dést a társadalomban és a mai kultúrában (a techno-
lógiait is beleértve).

Az utóbbi motívum mintha egy kulcsfeladat elválla-
lása lenne, vagyis „identitás alapon” próbálná precízebbé 
tenni (pontosabban meghatározni, professzionalizálni) 
a mai humán kutatásokat, melyek során a tárgyak és 
a problémák szinte határtalan sokféleségével foglalkoz-
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nak látszólag teljesen hibrid módon, híján bármiféle 
egységességnek, csak e területre jellemző módszertan-
nak. E javaslat értelmében négy kulcskategóriát kell el-
különítenünk, amelyek irányt adnak az irodalmi-kul-
turális tanulmányoknak, sőt talán modellálják azokat, 
nevezetesen a textualitást, a fikcionalitást, a retorikus-
ságot és a történetiséget.

Ezt jó iránynak tartom, biztos érdemes fejleszteni, 
részleteiben kidolgozni, kritikailag ellenőrizni operatív 
lehetőségeit (bár még csak az út elején járunk). A ma-
gam részéről próbálok kicsit más (de tényleg csak ki-
csit más) úton járni. Pár éve ugyanis azzal a magyará-
zattal kezdem a kulturális irodalomelméletről tartott 
előadásomat, hogy a cím továbbra is érvényes, csak las-
san változik a területe és az elméleti-módszertani tar-
talma, vagyis eljutunk a kulturális irodalomelmélettől 
az olvasás kulturális szövegeiig. Rövid magyarázatot sze-
retnék fűzni az utóbbi három szóhoz.

Először is, úgy gondolom, továbbra is teljes joggal 
foglalkozhatunk szövegekkel, természetesen e szó szű-
kebb és tágabb értelmében véve, nem kell kizárólag 
irodalomnak nevezett szövegekre szorítkoznunk. Mi-
vel nem kevésbé fontos szerepet játszanak a hihetetlen 
mennyiségben termelt különféle, gyakran teljesen új-
fajta szóbeli és írott szövegek a mai cyberkultúrában, 
közéletben és a hétköznapokban. És azért is, mert más – 
vizuális, akusztikai, cselekvő, performatív – gyakorla-
tok is megkapják a kulturális szövegek státuszát (itt, el-
lentétben a természetes tárgyakkal, amelyek az egzakt 
és a természettudományok kutatási tárgyai), mert sze-
miotikailag szervezett objektumok és jelentéssel ren-
delkező gyakorlatok.20

Másodszor pedig, a  jelentésüket egyértelműen tá-
gabban kellene felfognunk, nem csak a nyelvi kifeje-
zések fogalmi tartalmaként – ez mind a nyelvi, mind 
a  kulturális (nyelven kívüli) szövegekre vonatkozik. 
Másutt tett megjegyzéseimre utalva21 azt mondhat-
nám: ha megtartjuk azt a felfogást, mely szerint az in-
terpretáció mint szellemi procedúra során jelentést tu-
lajdonítunk az érthetetlen szöveghelyeknek, annak kö-
szönhetően, hogy azonosítjuk a kontextust, amelyen 
belül értelmet kapnak, felépítik a szövegegész szeman-
tikai rendjét, akkor a lényeges jelentések legalább két 
területe marad kívül ezen. Az első a jelentés nyelv és 
fogalom előtti érzékelése, amely emergens, öntudatlan, 
öngerjesztő, a  tapasztalati közösségben való részvéte-
lünkből adódik (itt találhatók ezek a szövegek, prak-
tikák, viselkedések). A  másik pedig a  fogalom előt-
ti, fogalmon kívüli és fogalmi jelentések hatóerejének, 
transzmissziójának „fogalom utáni” (testi, affektív, ta-
pasztalati) effektusai.

Hisz a köznyelvben mindegyiket jelentésnek nevez-
zük, amikor azt mondjuk valamiről (valamilyen visel-
kedésről, attitűdről, eseményről), hogy tudjuk, mire 
megy ki a játék, mond nekünk (közölni akar) valamit, 

van jelentése, gondolunk valamire, értésünkre adja… 
Azt mondhatnánk, hogy körülveszik, átitatják, képe-
zik a  fogalmon kívüli jelentések (amelyeket szintén 
lehet képezni) ezt a fogalmi jelentést. De biztos talá-
lóbb lenne, ha azt mondanánk, hogy valójában hib-
rid jellegű „megtestesült jelentéssel”22 van dolgunk, 
amely a test jelentésétől a társadalmi „test” közösségi-
leg osztott jelentésein át a „kultúrtermészet” környe-
zetébe írt jelentésekig terjed, melyeket az ökosziszté-
ma „affordanciái” ösztönöznek (James Gibson meg-
határozása); ezeket itt egyfajta „jelentésajánlatokként” 
fogjuk fel, melyeket a környezet szignalizál a kapcso-
latainkon keresztül.

Remélem, két egyszerű példa világosabbá teszi ezt 
a túl tömény jellemzést. Nézzük az elsőt. Amikor ezzel 
a híres felütéssel kezdi Charles Baudelaire Spleen című 
nem kevésbé híres versét: „Mikor az alacsony égbolt 
az unalomtól / nyögő lélekre mint fedő nehezedik…” 
(Szabó Lőrinc fordítása), három dolgot tesz egyszerre 
(legalább). Először is képi meghatározást talál a pszi-
chikai levertség, depresszió, melankólia tapasztalatá-
ra, amelynek azelőtt nem volt a képzeletre ilyen erő-
sen ható megjelenítése (bár a meghatározás új, akti-
válja a korábbi hagyományokat például az égboltozat 
középkori képzetét, amely nem semmitől sem korláto-
zott nyitott térség, mint például Szymborskánál). Má-
sodszor, fogalmilag pontosítja e kép jelentését (nyo-
masztó érzés, mintha összelapítaná az embert a hatal-
mas ólomfedő). Harmadszor, e kép hatóereje, amelyet 
számos olvasó vett saját használatba, kétségkívül hoz-
zájárult az egész mű népszerűségéhez, megihlette szá-
mos más író alkotó munkáját a XIX-XX. század for-
dulóján (nálunk különösen azokra a költőkre hatott, 
akik dekadens „belső tájakat” kreáltak).

A másik példa: amikor Joanna Rajkowska elkészí-
tette az Üdvözlet a Jeruzsálem sugárútról című művét 
(vagyis a pálmát Varsóban, a De Gaulle köröndön), 
szintén három dolgot csinált (legalább). Először is, ak-
tiválta a „közelség” érzését, egyfajta affektív-tapasztala-
ti kapcsolatot a társadalmak és a nemzetek, a lengye-
lek és a zsidók között, akik egykor szomszédok voltak, 
de most elválasztja őket egymástól a tér, az idő, a ha-
lál, az emlékezetben őrzött traumák, a mentális konf-
liktusok sorompója, és így tovább. Ezt a képzőművé-
szeti gesztus (e pálmafa installációja) esztétikailag fi-
nom (ilyen értelemben politikailag semleges) eszkö-
zeivel érte el, minek következtében az izraeli tájkép 
természetes elemének mesterséges utánzata felidézi 
a sokrétű kulturális kontextusokat, ahogy az utcanév 
látszólag önkényes választásának történelmi motivá-
cióját is (hasonló gesztust tett később sokkal intenzí-
vebb eszközökkel Rafał Betlejewski a Hiányzol, zsidó 
című projektben). Másodszor, az „üdvözlőlap” fogal-
mi alakzata a diszkurzív üzenet szintjén „baráti” típu-
sú kommunikációs távkapcsolatot teremt – és, mond-
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hatni, stabilizálja (performatívan) ezt a  kapcsolatot 
mint „távbarátságot”, harmadszor, e gesztus hatóereje, 
amely sikeresen talált utat a társadalom érzékenységé-
hez és mentalitásához, jelentésekben igen gazdag tör-
ténetbe kezdett arról, hogy miként működik a pálma 
a város és lakói életében, és közben felvette a kulturá-
lis palimpszesztus és az egymással összeütközésbe ke-
rült emlékezetpolitikák csomópontjának jellemzőjét.

E nyilván túlságosan leegyszerűsítő jellemzés csak 
azt próbálta szemléltetni, hogy tágítani kell a „kulturá-
lis szövegek” szemantikai aktivitásának mezőjét és for-
máit, melyet át kell fognia szellemileg az olvasóknak. 
Az olvasás/olvasat fogalma megítélésem szerint ma az 
analitikai „metakategória” szerepét töltheti be olyan 
jellemzőinek köszönhetően, amelyek egyébként a hét-
köznapi használatban sem hiányoznak: a folyamatsze-
rűséget hangsúlyozza (nem az eredményt), a részleges-
séget vagy az aspektualitást (nem a befejezettséget vagy 
a teljességet), az alany aktivitását mint a jelentés akti-
válásának feltételét (a participációt, nem a kontemp-
lációt vagy a megfigyelést), a jelentés viszonyokra épül 
és interaktív jellegű (nem pedig bizonyos meghatáro-
zott értelem, melyet letétbe helyeztek a szövegbe rej-
tett adott helyen). És mindenekelőtt azt hangsúlyoz-
za, hogy ugyanabban a térben helyezkedik el az alany 
és a szöveg is, ugyanabban a szerepben lépnek fel mint 
aktív tényezők, a kulturális valóság ugyanazon belső 
terében vesznek részt (nem a kognitív barikád ellen-
tétes oldalain helyezkednek el).

Az olvasás/olvasat mint az ilyen alanyok-tárgyak közt 
létesülő kapcsolatok mediációs szervezési folyamata je-
lentéshordozó és a kulturális megismerés participációs 
médiuma lesz. És végül: az olvasás/olvasat tekinthető 
(sőt annak kell tekintenünk) az irodalomtudományi 
kompetenciák kvintesszenciájának vagy megtestesülé-
sének (empirikus működés közben végzett tesztelésé-
nek), amelyek eszközöket adnak ahhoz, hogy megold-
juk a kulturális szövegek, a „kultúrtermészetben” mű-
ködő jelentések világában eligazító „tudni hogyan” leg-
bonyolultabb rejtélyeit (ahol nota bene biztosan aktívak 
ma a kultúrszemiotika hagyományai). Mindezzel azt 
jeleztem itt, hogy a kulturális szöveg státusza, a meg-
testesült jelentés jellege, az olvasás/olvasat koncepciója 
természetesen csak az első néhány útmutató, amely ki-
jelöli a kívánatos módszertani projekt kiindulópontjait.

A participáció kultúrájától  
a részvétel kultúrájáig

Az új bölcsészet sebtében vázolt öt fő fejlődési válto-
zatát bemutató áttekintés csak kísérlet az álláspontok 
munkahipotézisként használható topográfiájára, me-

lyek körül lassan koncentrálódni kezd (ebből az elem-
zésből legalábbis ez következik) számos tanulmányok-
nak és fordulatnak nevezett tudományág. Ezek gyorsan 
szaporodtak és terjeszkedtek az elmúlt negyedszázad-
ban. Bár nagyon különbözőek, más-más irányba mu-
tatnak a céljaik és a stratégiáik, igen meglepő közös 
vonásaik vannak (beleértve az irodalmi-kulturális ku-
tatások külön tárgyalt áramlatát is), ezért végül ezek-
re is szeretnék kitérni. Sok ilyen vonás van, de itt csak 
három, talán legjellemzőbb tulajdonságáról lesz szó.

Az új bölcsészet világa először is és mindenekelőtt 
az immanencia, a valós participáció, a belső résztvevő 
megismerés világa. Ez világosan látható minden válto-
zatán. A digitális bölcsészet „a részvétel kultúrájában” 
dolgozik. Az elkötelezett bölcsészet a beavatkozás egyik 
formája, néha komoly erőkkel próbálja kimozdítani az 
adott közösség vagy halmaz rögzült attitűdjeinek előí-
téleteit, viselkedéseit. A kognitív bölcsészetet az alany 
mint „környezetben lévő alany” participációs helyze-
te jellemzi. A poszthumanisztikát – a „kultúrtermészet” 
ökoszisztémája mint az alanyi aktivitás univerzuma. 
A művészi bölcsészet – befogadja a művészetet mint 
az alkotó jellegű megismerés eszközét és médiumát. 
Kirsten Hastrup fogalmazta meg a legradikálisabban 
az új bölcsészetre jellemző megismerés e sajátosságát: 

„sehogysem juthatunk el a valósághoz, ha nem válunk 
a részévé”.23

Itt kétségkívül hallani (ahogy ma fogalmaznánk), 
a performatív megismerés nietzschei proklamációjának 
visszhangjait: „az igazságot nem megismeri az ember, 
hanem azzá válik”, valamint azt a prognózisát, hogy 
felváltja az objektivizmust a perspektivizmus. Általá-
ban véve pedig arról van szó, hogy egyértelműen szem-
beszállnak a megismerés modern (és neopozitivista) 
ideáljával, mely szerint metanyelvi perspektívából, kí-
vülről szemléljük a  megismerés aktusát megelőző-
en, attól függetlenül létező, elfogulatlanul, semlege-
sen, objektíven érzékelt dolgokat. Az ilyen ontológiai-
episztemológiai sajátosságra épülő humán kutatások 
fejlesztése kétségkívül nagyrészt új és kognitív szem-
pontból vonzó feladat.

Mintha már beléptünk volna a participáció kultú-
rájába, ennek pedig vannak konzekvenciái. Érzékeny-
nyé tesz a részvétel különböző formáira, az öntudat-
lant is beleértve, ilyen a tanú, a passzív néző kétértel-
mű helyzete (úgy gondolom, ezt ösztönözte többek 
között a  holokauszt korába helyezett bystanderi po-
zíció történeti megnyilvánulásai fölötti mai reflexió); 
ráébreszt arra, hogy milyen nehéz – ha ugyan nem le-
hetetlen – belépni az elkötelezetlen megfigyelő szere-
pébe. Ez kellemetlenségekkel, sőt veszélyekkel is jár, 
ilyen „az immanenciába való bezártság” érzése és a me-
tanyelvi kognitív funkció elérhetetlensége, amely le-
hetővé teszi a holisztikus perspektíva és az elfogulat-
lan távolságtartás kialakítását, képessé tesz arra, hogy 
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transzcendentáljunk minden szituatív meghatározót. 
Egyébként talán ezért olyan vonzóak azok az alterna-
tív koncepciók, amelyek közvetlenül utalnak például 
a kanti hagyományra.24

A másik meglepő vonás a „tudni hogyan”, az eszkö-
zök, a kompetitív képességek primátusa – valójában 
e kutatások mindegyik áramlatában. Ez biztos legin-
kább a digitális bölcsészetben érezhető, amely tüntető-
en hangsúlyozza „instrumentális” jellegét, mint olyan 
új, nagy teljesítményű eszközök összességét, amelyek 
potenciálisan mindenre képesek, miközben méltó ki-
hívásokat és feladatokat keresnek. Ezt hasonlóképpen 
kiemelik a kulturális írástudás kutatásában, amit egy-
értelműen a kompetitív képességek kategóriáiban, új-
fajta civilizációs „pallérozottságként” definiálunk, ezt 
pedig ma mindenkinek meg kell szereznie. Az olvasás/
olvasat és az „elmélet” mint egy folyamatot és kutatási 
tervet elindító koncepció mai primátusa abból is kö-
vetkezik, hogy elvetjük a modern elmélet sztenderdje-
it, amely hangsúlyozta, hogy összegzi a részleges ered-
ményeket, véglegesíti és rendszerezi az általános tudást, 
ez tehát ajánlott, fogalmi „tudni mit”.

Értelmezésem szerint nem arról van szó, hogy az 
egyik a másik helyébe lép, inkább az új eszközökből, 
felfogásokból, koncepciókból próbáljuk levezetni a cé-
lokat (köztük az új kutatási feladatokat) – nem pedig 
az eszközöket választjuk meg az önkényesen kitűzött 
doktrinér célokhoz, alárendelve azokat e célkitűzések-
nek. Mert pontosan ezek a kísérleti elméleti koncep-
ciók, kutatói hipotézisek teremtenek lehetőséget arra, 
hogy valóban új tárgyi tudást szerezzünk, ne a kötele-
ző témát extrapoláljuk újabb területekre. Ilyen formá-
ban mutatkozik meg ez a vonás a leglátványosabban az 
új bölcsészet más áramlataiban, az elkötelezett, a kog-
nitív és a művészi bölcsészetben, valamint a poszthu-
manisztikában.

És végül nézzük a rokon vonások utolsó csoportját: 
inkább folyamatok iránt érdeklődnek (nem az ered-
mények vagy a  változatlan tárgyak esszenciális tulaj-
donságai fontosak) – az alkotói, befogadói folyamat, 
a változás folyamata kerül előtérbe, inkább a gyakor-
latok számítanak, nem a régi stílusú elméletek, a kul-
turális és társadalmi valóság aktív oldala, amely elen-
gedhetetlen, ugyanolyan fontos az ember és a kultúra 
fennmaradása és fejlődése szempontjából. Ezért össz-
pontosulnak a  kutatások a  diffúzió folyamataira és 
a kulturális elemek terjesztésére a digitális bölcsészet 
laboratóriumaiban; az „intervenciós” programokra és 
a társadalmi aktivitás vagy változás vizsgálatára az el-
kötelezett bölcsészetben; az ember és a környezet köl-
csönhatására (a „kultúrtermészeti” környezetet is be-
leértve) a kognitív bölcsészetben és a poszthumanisz-
tikában; a művészet mint performatív kulturális praxis 
használatára a művészi bölcsészetben. Ezért is terjesz-
tik ki „természetes módon” az ilyen irányú kutatáso-

kat az alkotás, a kreativitás, az újdonság vagy az újítás 
problematikájára (az utóbbiak ex post tanúskodnak ar-
ról, hogy milyen változásokat idéztek elő ezek a folya-
matok a korábbi állapotokban). E perspektívából néz-
ve még az is megmutatja processzuális, változó, hib-
rid, kreatív „igei” arculatát, amit az egység és az azo-
nosság szinonimáinak láttunk: az ember és a kultúra.

A kultúra mint ige:  
rosszkor jött újítás, jókor jött ötlet

Végül engedjenek meg egy anekdotát (a  saját por-
támról). Mivel érdekel ez a  problematika, készítet-
tem egy előadást, melyet 2014 májusában tartottam 
a Kopernikusz-Fesztiválon, és nagyon elégedett voltam 
azzal, hogy milyen címet találtam ki hozzá: A kultú-
ra mint ige. De nem sokáig örülhettem az eredetisé-
gemnek és az ötletességemnek: 2015 elején jelent meg 
(2014-es kiadási évvel) az itt gyakran idézett Kolokwia 
antropologiczne című kötet, amelybe beválogatták Tim 
Ingold To Human is a Verb című előadását.25 Nem azért 
hozakodtam elő ezzel a példával, hogy az elsőséggel di-
csekedjem – amúgy sem lenne jogos, hisz Ingold vala-
mivel korábban publikálta az előadását, mint én, és mi-
vel lelkes olvasója vagyok ennek az általam igen nagy-
ra értékelt antropológusnak, tudom, hogy korábban 
már foglalkozott többek között a „kulturális improvi-
záció” kategóriájával is, amely valamelyest már kiter-
jedt erre a problematikára.

Azért hivatkozom az esetre, mert (szerintem leg-
alábbis) nyilvánvalóan arról tanúskodik, hogy tényleg 
elméleti-módszertani és gyakorlati változás megy végbe 
e globalizált világ bölcsészetében; ha a centrumban és 
a perifériákon, a világ élvonalához tartozó koponyák-
ban, az ottani gyakorlatban és a bölcsész eszköztár he-
lyi barkácsmestereinek agyában is hasonló ötletek, ku-
tatási tervek születnek, akkor hasonlóan megy végbe 
a helyek, álláspontok, nézőpontok korábban nem várt 
változása. Biztos ettől olyan szubjektív és bizonytalanul 
optimista ez az írás – ráadásul ezt még az az aggasztó 
(időskori) benyomás kíséri, hogy mintha ismételném 
magam – az új bölcsészet útkereséséről: nem tudjuk, 
jobb lesz-e, ha másképp lesz, de alighanem más kell, 
ha azt akarjuk, hogy jobb legyen.   

Pálfalv i Lajos fordítása
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