
Antropológia és irodalom − mi van a között? 

A kilencvenes évek irodalomtudományában az inter- és transzdiszciplináris kitekintés 

háttérbe szorította a korábbi módszertani vitákat.1 Míg ez utóbbiak a diszciplína belső egységére 

irányultak (és általában ’rosszul végződtek’), a cultural turn jegyében álló elméleti 

tájékozódásnak eleve a sokféleséggel van dolga. E hangsúlyeltolódásnak magától értetődően 

vannak előnyös és hátrányos vonatkozásai. Az alábbi gondolatmenet annak a termékeny, de sok 

ponton megkérdőjelezhető tudományos transzfernek a vitájához szeretne hozzászólni, amely a 

kulturális antropológia (etnográfia) és az irodalomtudomány között alakult ki és mindkét 

területen visszhangra talált.2 Szolgáljon a felmerülő kérdések és fenntartások illusztrációjaként in 

medias res egy a kulturális antropológiából, majd az irodalomtudományból kiragadott (és a 

teljesség igénye nélküli, ’példaértékű’) problémafelvetés. 

Egyenes beszédű dekonstruktorok 
A két tudományterület egyes irányzatainak termékeny kapcsolatáról tudósító 

szöveggyűjtemények (és bevezetők3) kedvelt ’klasszikusának’ számít a kulturális antropológia 

interpretatív irányzatát megalapozó Clifford Geertz Mély játék: Jegyzetek a bali kakasviadalról4 

című írása és az antropológia „irodalmi vagy retorikai fordulatában”5 közreműködő Vincent 

Crapanzano Hermész dilemmája: A szubverzió álcázása az etnográfiai leírásban6 című 

tanulmánya. Crapanzano három szerző, George Catlin (1841), Johann Wolfgang Goethe (1789) 

és Clifford Geertz (1972) egy-egy ’etnográfiai’ írását − az utóbbitól az említett tanulmányt − 

veszi szemügyre. Crapanzano a kakasviadal-tanulmányt (akárcsak Catlin és Goethe idézett 

                                                 
1 Ez utóbbihoz vö. Vom Umgang mit Literatur und Literaturgeschichte. Positionen und Perspektiven nach der 
„Theoriedebatte“. Szerk. Lutz Danneberg − Friedrich Vollhardt − Jörg Schönert. Stuttgart, Metzler, 1992. A 
kultúratudományos vitához vö. Literatur und Kulturwissenschaften. Positionen, Theorien, Modelle. Szerk. Hartmut 
Böhme − Klaus R. Scherpe. Reinbek, Rowohlt, 1996. 
2 A kulturális antropológia retorikai fordulatához vö.: Helikon, 1999/4. (Kulturális antropológia és 
irodalomtudomány. Szerk. N. Kovács Tímea); Narratívák 3. A kultúra narratívái. Szerk. Thomka Beáta. Budapest, 
Kijárat, 1999.; Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Szerk. James Clifford − Gerige E. Marcus. 
Berkeley−Los Angeles−London, University of California Press, 1986.; Anthropology and Literature. Szerk. Paul 
Benson. Urbana−Chicago. University of Illinois Press, 1993.; Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der 
ethnographischen Repräsentation. Szerk. Eberhard Berg − Martin Fuchs. Frankfurt/M., Suhrkamp, 21995.; Az 
irodalomtudomány antropológiai orientációjához vö. Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der 
Literaturwissenschaft. Szerk. Doris Bachmann-Medick. Frankfurt/M., Fischer, 1996.; Lesbarkeit der Kultur. 
Literaturwissenschaften zwischen Kulturtechnik und Ethnographie. Szerk. Gerhard Neumann − Sigrid Weigel. 
München, Wilhelm Fink, 2000. 
3 N. Kovács Tímea: Kultúra − szöveg − reprezentáció: kulturális antropológia és irodalomtudomány. Helikon, 
1999/4. 479−493.; Doris Bachmann-Medick: Einleitung. In Kultur als Text. 7−64. 
4 Clifford Geertz: Mély játék: Jegyzetek a bali kakasviadalról. Ford. Lovász Irén. In uő: Az értelmezés hatalma. 
Antropológiai írások. Budapest, Századvég, 1994. 126−169. o. 
5 N. Kovács: Kultúra − szöveg − reprezentáció. 487. o. 
6 Vincent Crapanzano: Hermész dilemmája: A szubverzió álcázása az etnográfiai leírásban. Ford. Jakab András. 
Helikon, 1999/4. 514−539. o. − A tanulmány először a retorikai fordulat egyik legfontosabb dokumentumának 
számító Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography című kötetben jelent meg (lásd ez első 
lábjegyzetben). 



beszámolóit) olyan szövegként elemzi, amelyet a szerzője szándékait szolgálni hivatott irodalmi-

retorikai stratégiák sokkal inkább lelepleznek, mintsem megerősítenek: Geertz halmozza a 

képeket és a metaforákat, és él az összes olyan etnográfusi mesterfogással (az ’én ott voltam’ 

gesztusával, a ’bennszülöttek’ hangjának-gondolatának auktoriális kisajátításával stb.), 

amelyekkel az etnográfia keletkezésétől fogva gondoskodott beszámolói hitelességéről és 

mondandója konzisztenciájáról. Így „Catlin színes és kézzel fogható metaforáihoz hasonlóan 

Geertz színtelen és elvont metaforái is aláássák mind leírását, mind interpretációját, s ezzel 

valójában autoritását is”.7 Crapanzano azonban ’leleplezi’ a kakasviadal leírásában a Geertz 

képiségével és retorikai kelléktárával, „különös leírásmódjával” összefüggésben álló „értelmezési 

zűrzavart”8, és arra a következtetésre jut, hogy „a Mély játékban nem érthetjük meg a 

bennszülöttet a bennszülött nézőpontjából. Pusztán egy megkonstruált bennszülött megkonstruált 

nézőpontjának megkonstruált megértését kapjuk”; Geertz eredményei „alig többek, mint 

projekciók, illetve saját nézőpontjának és szubjektivitásának […] a megkonstruált bennszülöttek 

szubjektivitásával való összevegyítései”.9 Amiért is „[ü]zenete egyszerűen nem meggyőző”.10 

Kérdés azonban, hogyan ítéli meg Crapanzano a retorikai szubverzió jelentőségét, 

amelynek jegyében Geertz tanulmányát maga is ’szorosan olvassa’. Elismeri ugyan, hogy Geertz 

„a hermeneutikáért mond védőbeszédet”11, hogy alkalmasint másról, vagy másról is beszél, mint 

a bali szokásokról, kritikáját mégis egyértelműen (és ebből a szempontból jogosan) annak a 

megismerési szándéknak a feltételei szerint fogalmazza meg, hogy mit tudhatni meg a 

tanulmányban Bali társadalmi valóságáról. Ezért fel sem merül számára, hogy Geertz 

tanulmánya nemcsak az interpretatív antropológia programbeszédeként olvasható, hanem képei 

explicit halmozásának (a kéziratolvasás-metafora, az európai művészet-hasonlatok stb.), 

történetszerűségének vagy akár hibái implicit felkínálásának (a beszélő problémás státusza, 

szakmai hibák stb.) köszönhetően az etnográfia hermeneutikai bekebelezettségének 

szándékolatlan „allegorikus narratívájaként”12, vagy akár egy kezdetleges eszközökkel 

                                                 
7 Ua. 537. o. 
8 Ua. 533. o. 
9 Ua. 537. o. 
10 Uo. 
11 Ua. 538. o. 
12 Mely narratíva természetesen ez esetben is Crapanzano (allegorikus) olvasata volna, csak éppen egy a 
retoricizmust érintő radikálisabb tanulsággal. Vö. Paul de Man „dekonstruktív narratívájának” és „allegorikus 
narratívájának” különbségeit. In uő: Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust 
műveiben. Ford. Fogarasi György. Szeged, Ictus − JATE Irodalomelméleti Csoport, 1999. 254−296. o.; valamint 
Hárs Endre: Allegória és narráció. Botho Strauß Genet-olvasata avagy A fiatalember és A cselédek. In uő − Szilasi 
László: Lassú olvasás. Történetek és trópusok. Szeged, Ictus – JATE Irodalomelmélet Csoport, 1996. 118−141., itt 
118sk. 



kísérletező és szándékolt ’korai’ posztmodern antropológiaként13 is megközelíthető, amely 

történetét a kakasviadalról jobb híján mondja, s nem egy jobb elemzés helyett (vagy 

reményében). Crapanzano narrátora nem akar (vagy nem tud) különbséget tenni teoretikus „tikk 

és kacsintás”14 között, éspedig azért nem, mert Geertz-ével ellentétben különbséget tud (vagy 

akar) tenni „szöveg, kommentár, metakommentár, dráma, sport, vonósnégyes és csendélet 

között”.15 De vajon miképp, ha mindaz fennáll, amit Geertz példáján demonstrál? Crapanzano-

Hermészt azonban mint az ’antropológia antropológusát’16 ez cseppet sem akadályozza meg 

abban, hogy egyenes beszédű dekonstruktorként úgy vonja vissza − tanulmánya mitológiai nyitó- 

és zárómotívumának jegyében − Zeusznak tett ígéretét (miszerint nem fog hazudni)17, hogy azt is 

kilátásba helyezi, hogy közben azért még majd a teljes igazságot is tudni fogja. Geertz felett 

gyakorolt kritikája azt sugallja, hogy az antropológusi megfigyelés és megértés hermeneutikai 

bekebelezettsége és az ismeretközvetítés (illetve -teremtés) retoricitása más módszerekkel 

ledolgozható. Így szemlélve nem jó, hogy Geertz (Catlin és Goethe) beszámolói „a leírt 

eseményeket […] [e]gy irodalmi diszkurzusban betöltött retorikai funkcióiknak áldozzák fel”.18 

Rosszul vizsgázik tehát az irodalom (a hermeneutika és a retorika), a „retorikai fordulat 

teoretikusa”19 pedig fenntartja annak lehetőségét, hogy ’kireflektálja’ magát (és tudományát) a 

nyelvből egy megbízható tudományos megismerés és kommunikáció irányába. 

Az irodalomtudomány kulturális antropológiai tájékozódásának egyik legbeszédesebb 

kísérlete a német nyelven megjelent A kultúra mint szöveg. Az antropológiai fordulat az 

irodalomtudományban című kötetet szerkesztő Doris Bachmann-Medick koncepciója. Szerinte 

„az irodalom és az irodalomtudomány antropologizálása”20 kiutat kínál a tudományterület 

„válságából”, valamint „a posztmodern elmélet zsákutcáiból és a posztstrukturalizmus önmagára 

vonatkoztatottságaiból”.21 Ezt a kiutat Bachmann-Medick „az irodalom vizsgálati horizontjának 

kiszélesítésében” pillantja meg. Az irodalomtudomány az irodalomnak mint kulturális 

reprezentációs formának a kutatásával találja meg helyét a kultúratudományok diskurzusában. Az 
                                                 
13 Vö. Stephen A. Tyler: Das Unaussprechliche. Ethnographie, Diskurs und Rhetorik in der postmodernen Welt [The 
Unspeakable. Discourse, Dialogue, and Rhetoric in the Postmodern World]. Ford. Thomas Seibert. München, 
Trickster, 1991. 
14 Vö. Clifford Geertz: Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez. Ford. Berényi Gábor. In uő: Az értelmezés 
hatalma. 170−199., itt 173. o. 
15 Crapanzano: Hermész dilemmája. 537. o. 
16 Vö. Paul Rabinow: Representations are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology. In Writing 
Culture. 234−261. o. 
17 „Amikor Hermész átvette az istenek hírnökének szerepét, megígérte Zeusznak, hogy nem fog hazudni. Azt viszont 
nem ígérte meg, hogy a teljes igazságot mondja. Zeusz ezt megértette. Az etnográfus nem.” Crapanzano: Hermész 
dilemmája. 516. o. 
18 Ua. 539. o. 
19 N. Kovács: Kultúra − szöveg − reprezentáció. 489. o. 
20 Bachmann-Medick: Einleitung. 11. o.; A tanulmányomban szereplő és magyarul nem hozzáférhető idegen nyelvű 
szövegek fordítása saját munkám. H.E. 
21 Ua. 11. o. 



„etnológiailag orientálódó irodalomtudomány” azt vizsgálja, „miképpen részei irodalmi szövegek 

a szimbolizáció azon átfogóbb folyamatainak, amelyek kimondottan a társadalmi csoportok 

kulturális gyakorlataihoz, az etnikai és nemek szerinti különbségekhez és a politikai-hatalmi 

alakulatokhoz kötődnek”.22 

E koncepció sajátossága, hogy egyszerre támaszkodik egy nagyon radikális kultúra- és 

egy nagyon kevéssé radikális reprezentalista irodalomkoncepcióra. A kultúra maga is 

(intézményesülő) jelölés- és jelentésfolyamat, amelynek az irodalom csupán egyik médiuma. Ám 

mint ilyen, végső soron mégis valamely rajta kívül álló ’dolog’, a kultúra reprezentációja: 

ábrázolás. A szöveg kommunikációja mint egyedi, különös diszkurzív ’esemény’ felszívódik a 

fölé rendelt társadalmi-kulturális struktúrákban, az irodalom a világirodalom részévé válik.23 

Ráadásul − talán ezt a régről visszaköszönő ’mimetikus’ gyanút elhárítandó − Bachmann-Medick 

számára az irodalom egyben kitüntetett, mert elkülöníthető tapasztalati médium, „a kulturális 

önértelmezés egyik instanciája”24 is. A kulturális reprezentáció formájaként így az irodalmi 

szöveg esztétikai különállása mintegy felfüggesztettségében nyer megerősítést.25 Az irodalmi 

kommunikáció antropológiai érdekeltségű újragondolásában ’el is kallódik’26 az 

irodalomtudomány tárgya, meg nem is. 

E két tetszőlegesen kiragadott problémafelvetés alapján a kulturális antropológia és az 

irodalom(tudomány) viszonyára vonatkozó kérdés a következőképpen fogalmazható meg: 

Mennyiben képes a kortárs kulturális antropológia, amikor (cseppet sem ártatlan, hanem nagyon 

is szubverzív) irodalomelméleti problémákban tájékozódik, elvonatkoztatni a terepgyakorlattól 

(tényleg érdekelheti-e az antropológust a terepgyakorlat átvitt értelemben)? És megfordítva: 

mennyiben érthet a (cseppet sem ártatlan, hanem nagyon is szubverzív elméletekből építkező) 

irodalomtudomány többet egy metaforánál, amikor a terepgyakorlatra gondol (érdekessé válhat-e 

számára a kultúrák vizsgálata az irodalomban szó szerint)? Ezt a problémát járja körül a 

következő, sem nem igazán kulturális, sem nem tisztán irodalmi antropológiai − Ernst Cassirer, 

Michel Foucault és Homi K. Bhabha néhány elképzelését felhasználó − gondolatmenet. 

Az embertől a kultúráig 

Antropológia és irodalom − mi van a között? Ami ’a között’ van, nem választja-e szét az 

irodalmat és az antropológiát egymástól legalább annyira, amennyire összekapcsolja − nem áll-e 
                                                 
22 Ua. 15. o. 
23 Vö. Doris Bachmann-Medick: Multikultur oder kulturelle Differenzen? Neue Konzepte von Weltlieratur und 
Übersetzung in postkolonialer Perspektive. In Kultur als Text. 262−286. o. 
24 Doris Bachmann Medick: Weltsprache der Literatur. Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, (42) 1998. 
463−469., itt. 468. o 
25 Vö. Takáts József: Antropológia és irodalomtörténet-írás. BUKSZ, 1999/tavasz, 38–47., itt 44. o. 
26 Vö. Wilfried Barner: Kommt der Literaturwissenschaft ihr Gegenstand abhanden? Vorüberlegungen zu einer 
Diskussion. Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, (41) 1997. 1−8. o. 



mintegy azok közé? És ha igen, nem áll-e egyúttal azok helyébe is? A közöttiségnek ezt a 

kétértelműségét figyelembe véve tertium comparationis-ról vagy tertium datur-ról27 van-e szó, ha 

antropológia és irodalom kapcsolatát vizsgáljuk? 

A fentiekben az irodalommal egy tágabb tapasztalati forma (gyakorlat, intézmény és 

corpus), az antropológiával egy szorosabb értelemben vett tudományos diskurzus (gyakorlat, 

intézmény és corpus) került megnevezésre. Míg az irodalom koncentrikus körei a 18. század óta 

intézményesült (majd tudománnyá differenciálódott) szövegkánon-ápolás szűkebb gyakorlatától 

bármely írott (literális) dolgok halmazáig terjednek, az antropológia egy táblázat, például a 

filozófiai28, a kulturális, vagy talán egy irodalmi29 antropológia rubrikáiba rendeződik. 

Antropológia és irodalom(tudomány) e tanulmány apropójául szolgáló találkozása az ’irodalom’ 

legtágabb gyűrűjét (a literalitást) veszi célba, amelynek jegyében tehát a tudományos 

kérdezésmód az irodalmi kommunikáció csupán egyik lehetséges gyakorlata (amely zárójelbe 

tehető)30; viszont az irodalom(tudomány) ilyen értelemben tág fogalmát az antropológia egy a 

tudományos diszciplínák körülhatárolta szűk, kulturális rubrikájából kiindulva (a valamikori 

etnográfia és néprajz szemszögéből) közelíti meg.31 De talán ennek ellenére sem a kör 

négyszögesítése a feladat. Ennek (antropológia és irodalom egybevethetőségének) igazolására 

szolgálhat a kortárs kultúratudomány(ok)32 diskurzusa, s azok egyik korai teoretikusa, a Geertz 

által is többször hivatkozott Ernst Cassirer. 

Egy olyan korszakban, amelyben a szélsőségesebb elméleti pozíciók (például a gender 

studies egyes irányzatai33) egyre több ’emberi’ vonatkozást emelnek át a ’biologikum’ szférájából 

a társadalmi-kulturális meghatározottságok területére, figyelemreméltó az a változás, ami 

Cassirer életművében a korai filozófiai, illetve filozófiai antropológiai kérdésfelvetésektől a 

kultúratudományok (antropológiai) koncepciójának kései megfogalmazásáig, az embertől a 

                                                 
27 Vö. Dirk Baecker: Das Programm der Kultur. In uő: Wozu Kultur?. Berlin, Kulturverlag Kadmos, 22001. 112−132. 
o.; Samuel Weber: tertium datur. In Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften. Programme des 
Poststrukturalismus. Szerk. Friedrich A. Kittler. Paderborn−München−Wien−Zürich, Ferdinand Schöningh, 1980. 
204−221. o.  
28 Vö. Erich Rothacker: Philosophische Anthropologie. Bonn, H. Bouvier und CO., 1964. 
29 Vö. történeti dimenzióban: Helmut Pfotenhauer: Literarische Anthropologie. Selbstbiographien und ihre 
Geschichte am Leitfaden des Leibes. Stuttgart, Metzler, 1987.; elméleti vonatkozásban: Wolfgang Iser: A fiktív és az 
imaginárius. Az irodalmi antropológia ösvényein. Ford. Molnár Gábor Tamás. Budapest, Osiris, 2001. 
30 Ennek okairól l. jelen kötet Elbeszélő tudomány. Az irodalmi értelmezés tűnékeny eszméjéről című 
értelmezéselméleti tanulmányát. ??−??. o. 
31 Kérdés, hogy e kiindulás aszimmetriája már nem eleve a két diszciplína perspektivizmusának eltérő színvonalát 
tükrözi-e, s előlegezi meg egyúttal circulus vitiosus módjára a közöttiség kérdésére adható lehetséges választ is. Az 
alábbiak remélhetőleg rácáfolnak e gyanúra. 
32 Itt nem elsősorban a cultural studies, hanem a német Kulturwissenschaften hagyományáról van szó. Vö. Otto 
Gerhard Oexle: Kultur, Kulturwissenschaft, Historische Kulturwissenschaft. Überlegungen zur 
kulturwissenschaftlichen Wende. Das Mittelalter, (5) 2000, 13−33. o. 
33 L. például a Helikon 1994/4-es (Feminista nézőpont az irodalomtudományban. Szerk. Kádár Judit) számát. 



kultúráig, a jelölttől a jelölőig vezet.34 A „szimbolikus formák” Cassirer egész életművén 

végigvonuló, de megismerési céljai vonatkozásában változó koncepciója szerint a mítosz, a 

művészet, a nyelv, a tudomány (a technika, a vallás, a jog stb.) egyaránt a megismerés különböző 

(és történetileg változó) konstitutív formái, s mint ilyenek, ha nem is egyenlőnek, de 

egyenrangúnak tekinthetők.35 A szimbolikus formák filozófiája a valóság hozzáférhetetlenségének 

újkantiánus problémájából kiindulva az ész kritikája helyébe a kultúra kritikájának36 pluralizált 

koncepcióját lépteti. Ez annak feltételeit hivatott vizsgálni, hogy miképpen esik egybe a 

megismerés a világ jelentésessé tételével, ami „a szellem eredendő cselekedete”37; hogy a valóság 

a megismerés mely tevékeny formáinak köszönhetően nyeri el azt az ugyanezen feltételekből 

következő szükségszerűen emberi és szükségszerűen sokféle arculatát, amit Cassirer kultúrának 

nevez. Ebben a kultúrafogalomban nem a földrajzi-történeti kultúrák sokféleségére esik a 

hangsúly, hanem egy olyan, akár egyetlen kultúrát is megosztó ’kulturalitásra’, amely mint az 

erősebb elv (értelemszerűen) a földrajzi-történeti megoszlás lehetőségét is magában foglalja. 

Hasonlóképpen, amikor Cassirer későbbi, immár a kultúratudományok felé orientálódó Esszé az 

emberről. Bevezetés az emberi kultúra filozófiájába című könyvében az embert animal 

symbolicum-nak38 nevezi, amely kizárólagosan a maga teremtette jelentésekkel teli világ lakója, 

máshova teszi a hangsúlyokat, mint az alighanem őt idéző Geertz („az ember a jelentések maga 

szőtte hálójában függő állat”39). Míg Geertz Suzanne Langer nyomán szimbólumon „olyan 

fizikai, társadalmi vagy kulturális aktust” ért, „amely valamely koncepció közvetítő eszközeként 

szolgál”40, s amely tárgy- avagy intézményszerűségében kutatható, Cassirer szimbólumfogalma 

az emberi megismerés − a világ teremtő elsajátítása − szempontjából konstitutív jelműködés 

általános elvére vonatkozik. (Még a ’konkrét’ médiumok, mint a nyelv, a vallás, a művészet, a 

tudomány stb. is inkább csak formaelvekként kerülnek megtárgyalásra.) Geertznél az ideológiáról 

vagy a vallásról történetileg lokalizálható, kontingens szimbolikus rendszerekként esik szó, 

Cassirer szimbolikus formái viszont egy funkcionális és relacionális folyamat tetszőleges és 

                                                 
34 Ennyiben Cassirer sokkal érdekesebb lehet a kulturális, mint a filozófiai antropológia számára. Ezt látszik igazolni 
Helmut Plessner kritikája is, Immer noch Philosophische Anthropologie? című írásában. In uő: Gesammelte Werke. 
VIII. Conditio Humana. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1985. 235−246., itt 242. o. 
35 Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil. Die Sprache. Darmstadt, Primus, 1997. 43. o. 
36 Cassirer: ua. 11. o.; vö. még: Bernáth Árpád: A lehetséges világok poétikai elméletének szellemi gyökerei. In uő: 
Építőkövek a lehetséges világok poétikájához. Tanulmánygyűjtemény. Szeged, Ictus − JATE Irodalomelmélet 
Csoport, 1998. 229−256., itt 247sk. 
37 Uo. 
38 Ernst Cassirer: An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture. New York, 
Doubleday&Company, 1944. 44. o. 
39 Ua. 43. o. 
40 Clifford Geertz: Az ideológia mint kulturális rendszer. In uő: Az értelmezés hatalma. 22−62., itt 37. o. 



felcserélhető történései.41 Cassirer általánossága a szemioticitás határtalanságát és 

mértéktelenségét rejti magában, s ettől „veszedelmes”42, amint azt Geertz is felismeri. 

A kultúra filozófiája − amely maga is szimbolikus működésen alapul − a felsorolt okokból 

nem azt a feladatot kapja, „hogy mindezen alkotások [a mítosz, a vallás, a művészet, a nyelv és a 

tudomány H.E.] mögé hatoljon”, hanem „hogy formateremtő alapelvükben értse meg és tegye 

azokat tudatossá”.43 A kultúra kritikája avagy filozófiája, Cassirer későbbi kultúratudománya, 

arra hivatott tehát, hogy a kultúra folyamatát és ’tartalmait’ az azokat konstituáló formák 

változékonyságában és gazdagságában mutassa be. Általánossága (amiként később 

radikalizmusa) megfelelő elméleti alapot szolgáltat ahhoz, hogy általa jelen összefüggésben az 

antropológiát és az irodalmat közös nevezőre hozzuk (s ezáltal egymással összemérjük). 

Antropológia és irodalom mint ’tudomány’ és ’nyelv’ (avagy ’művészet’, esetleg egy másik 

’tudomány’) a cassireri formagazdagság egymással alapvetően rokon és mégis különböző 

invariánsainak tekinthetők és − ami kiszolgáltatja a róluk folytatott diskurzust az „értelmezés 

hatalmának”44 − természetesen annak tekinthető vizsgálatuk is, amely maga sem hagyhatja el a 

megismerés e tevékeny mezejét. De nem szeretnék most (vagy ilyen gyorsan) ez utóbbi 

relativizmusában elveszni. Antropológia és irodalom mint egyaránt szimbolikus (tapasztalat-, 

illetve tudás)formák természetesen különbözőképpen járnak el a ’közös cél’ szolgálatában, 

szimbolicitásuk csak mintegy az a vászon, létük feltétele, amelyen más- és másféle 

(fantázia)képek születhetnek.45 Az irodalom tapasztalati mássága Cassirer megfogalmazásában 

például így hangzik: amit a költészet ábrázol, „az »van« és »fennmarad«; [és] egy olyan 

megismerést nyit meg számunkra, amely nem ragadható meg elvont fogalmakkal, de nem 

kevésbé valamely újként, eddig nem tudottként és ismeretlenként áll előttünk.”46 (Ez a látszatra 

egyszerű, sőt avíttas gondolat Homi K. Bhabha kontextusában az alábbiakban majd sokkal 

radikálisabban fog csengeni.) Az eddig elmondottak tanulsága viszont úgy foglalható össze, hogy 

létezik egy közös mező, antropológiának és irodalom(tudomány)nak szimbolikus formákként 

való közös elgondolhatósága, és ez a mező egyben annak is előfeltétele, hogy különbségeik 

értelmezhetővé váljanak. Rokonságuk egyben egymással szembeni idegenségük, különbségeik 

feltárásának lehetősége is. Ha viszont rendelkeznek olyan mozzanatokkal, amelyek egymás 

szempontjából nem radikálisan különbözők, azaz értelmezhetetlenek, ami tehát új az egyikben is 
                                                 
41 Vö. Barbara Naumann: Kulturen des symbolischen Denkens. Literatur und Philosophie bei Ernst Cassirer. In 
Literatur und Kulturwissenschaften. 161−186., itt 165. o. 
42 Clifford Geertz: A vallás mint kulturális rendszer. In uő Az értelmezés hatalma. 63−103., itt 68. o. 
43 Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen. 51. o. 
44 L. Clifford Geertz idézett kötetét. 
45 Vö. Michel Foucault: A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. Ford. Romhányi Török 
Gábor. Budapest, Osiris, 2000. 119. o. 
46 Ernst Cassirer: Zur Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1961. 32. o. 



és a másikban is a tapasztalás számára, de nem új egymás viszonylatában, s következésképpen 

átvihető az antropológiából az irodalomba, vagy az irodalomból az antropológiába, akkor azok a 

szimbolikus formák filozófiájának sugallata szerint (mert ennél többet most nem merítek belőle) 

nem valamely ’tartalom’ szintjén keresendők, hanem formateremtő alapelvükben, abban a 

szimbolikus struktúrában, amelyben a (hozzáférhetetlen) valóság tapasztalatát létrehozzák. 

Az antropológiai szendergés vége 
Ezt a strukturális rokonságban rejlő közösséget, illetve az e közösség hátterén feltárható 

különbségeket most egy látszatra távoli, de legalábbis inkább filozófiai, mint kulturális 

antropológiai gondolatépítményben fogom felkeresni (ami önmagában nem probléma, 

amennyiben az ’ember’ filozófiájának számtalan kérdése az emberi kultúrák kutatásának 

propedeutikájában is bennefoglaltatik). Ezzel egyben elérkezem gondolatmenetem ellipszisének 

legtávolabbi pontjára, ahonnan viszont majd már szemmel láthatóan a kiinduló kérdéshez, 

antropológia és irodalom ’közöttiségének’ szorosabb témájához közelítek (még ha a dolog eztán 

feltárandó természetéből kifolyólag közvetlenül talán el sem érem − csak szimbolikusan47). 

Michel Foucault-val folytatni egy Cassirerrel megkezdett gondolatmenetet két okból is 

szerencsés: egyrészt, mert Cassirer fenti értelmezéséhez éppenséggel egy a 

posztstrukturalizmuson iskolázott tekintetre volt szükség48, másrészt, mert Foucault itt 

tárgyalandó koncepciója Cassirernél egyértelműbben kérdőjelezi meg az ’ember’ fogalmának 

kitüntetettségét. A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája című könyve 

sajátosan (és provokatívan) hangsúlyos szerepet juttat az „antropológiának”49 és az 

„irodalomnak”.50 Az antropológia Foucault-nak talán az a legátfogóbb kulcsszava, amellyel A 

szavak és a dolgok korszakmodelljében a „modern episztémé” újdonságát jelöli meg a 

„klasszikushoz”51 képest. A XVIII. és XIX. század fordulójára helyezett korszakváltás Foucault 

szerint a gondolkodás egy olyan radikálisan új konfigurációját hozza létre, amelynek a korábbi 

gondolkodásból hiányzó új eleme az ember mint a „végesség alakzata”52: 
„A klasszikus gondolkodásban az a személy, akinek a számára a reprezentáció létezik és aki 
valóban ábrázolja magát benne, […] aki a »táblázatban való ábrázolás« valamennyi szálát összeköti 

                                                 
47 De nem: ’szimbolikusan’. Azaz Cassirer és nem Goethe értelmében. Vö. Johann Wolfgang Goethe: Maximák és 
reflexiók. Ford. Tandori Dezső. In uő: Antik és modern. Antológia a művészetekről. Szerk. Pók Lajos. Budapest 
,1981. 869. o. 
48 Talán Hans Blumenberg értetlenkedése is e tekintet hiányának tudható be. Vö. uő: Antropológiai közelítés a 
retorika aktualitásához. Ford. Molnár Mariann. Literatura, 1999/2. 107−126., itt 113. o. 
49 Egyes helyeken egyenesen nagybetűsen. Vö. például A szavak és a dolgok. 382−383. o. 
50 Ugyancsak nagybetűsen: ua. 112. o.  
51 Ua. 16. o.; Foucault terminológiája se nem egyszerű, se nem következetes. Az „episztémé” egy a hagyományos 
korszakfogalmaknál tágabb korszakfogalom, a gondolkodás lehetőségfeltételeit meghatározó „ismeretelméleti mező” 
(uo.). Azon episztemológiai keretfeltételeket jelöli, amelyek között egymástól nagyon különböző 
„beszédképződmények” (vö. uő: A tudás archeológiája. Ford. Perczel István. Budapest, Atlantisz, 2001. 42. o.), mint 
például a nyelv, a természet és a gazdaság tanulmányozásának rokonságai felismerhetők. 
52 Foucault: A szavak és a dolgok. 355. o. 



− az soha nincs jelen. A XVIII. század vége előtt az ember nem létezett. […] Az ember egészen új 
teremtmény, akit a tudás világformáló ereje önkezével alkotott, nem is egészen kétszáz évvel 
ezelőtt: de olyan gyorsan megöregedett, hogy azt hihetnők, mintegy az árnyékba félrehúzódva 
évezredeken át várta azt a pillanatot, amikor rávilágítanak végre, és megismerik.”53 

E ’gyors öregedés’ oka, hogy a modern episztémében az ’ember’ meghatározása 

végességének elgondolásával jár együtt.54 Az „antropológia” olyan gondolkodásmódot jelöl, 

„amelyben a megismerés elvi határai […] ugyanakkor a létezés konkrét formái is”.55 Az ember 

elgondolása a modern episztémében nem elsősorban annak a kérdésnek felvetésével jár, hogy ’mi 

az ember’, hanem hogy „valóban létezik-e az ember”56, vagyis létének alapvető 

megkérdőjelezhetőségével.57 Az antropológia így a határosság élményének és gondolatának 

tapasztalatát jelöli, amit Foucault négy lépésben, „a végesség analitikájaként”, „az empirikus és a 

transzcendentális megkettőzött viszonyaként”, az „elgondolatlan”, valamint az „eredet” 

elemzéseként jár körül.58 Ezen túlmenően könyvének zárófejezetében felállítja a modern 

tudományok modelljét, amelynek az antropológia mintegy a mélystruktúrájában kap helyet, 

akként a problémaként, ami azt is megmagyarázza, miért szóródnak szét a 

társadalomtudományok, vagy más szóval az „embertudományok”59 (a pszichológia, a szociológia 

valamint az irodalmak és a mítoszok tanulmányozása)60 „felhőszerű[en]”61 a deduktív 

tudományok, az empirikus tudományok és a filozófia egyébként hármasosztású ismeretelméleti 

terében. Ennek oka abban rejlik, hogy a társadalomtudományok az empirikus tudományokkal és 

részben a filozófiával közös kutatási tárgyukhoz (az emberhez) úgy közelítenek, hogy közben egy 

tudomány számára megengedhetetlen módon „áthatják az embert, akit a végesség, a 

viszonylagosság és a perspektíva szempontjából választanak tárgyukul az idő végtelen 

eróziójával”.62 A társadalomtudományok ezért „a tudás terének veszedelmes közvetítői”, az 

„»antropologizálás« a tudás nagy belső veszélyét”63 jelenti. Alighanem ennek a veszélyességnek 

tudható be − s nemcsak Foucault rendszeres rendszerezői fegyelmezetlenségének −, hogy 

társadalomtudományokként csak a történetírásnak, a pszichoanalízisnek és az etnológiának 

szentel figyelmet, mint az antropológiai határosságélmény kiemelt (és különösen veszedelmes) 

tapasztalati formáinak. Hisz a történetírás az időbeliség, a pszichoanalízis a tudattalan, az 
                                                 
53 Ua. 345. o. 
54 Ua. 356. o. 
55 Ua. 280. o. 
56 Ua. 360. o. 
57 Hasonló összefüggésben (és a foucault-i korszakhatárral, a 18–19. század fordulójával megegyező időszakra 
érvényesen) körvonalazza a filozófiai antropológia válaszát a történetfilozófia által megválaszolatlanul hagyott 
kérdésekre Odo Marquard: Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Aufsätze. Frankfurt/M., Suhrkamp, 
41997. 
58 Vö. Foucault: A szavak és a dolgok. 375. o. 
59 Ua. 396. o. 
60 Ua. 397. o. 
61 Ua. 388. o. 
62 Ua. 396. o. 
63 Ua. 388. o. 



etnológia a nyugati cogito másikjának tapasztalatát hordozza. (Szemben a hármasosztású 

tudományos tér diszciplínáival, melyek a rend, az okozatiság és az „Ugyanaz”64 jegyében 

működnek.) 

A párhuzam megvonásához váltsunk most át először a foucault-i „irodalomra”, amely 

végigkíséri Foucault korszakolásainak valamennyi szakaszát, éspedig valamennyi esetben a nyelv 

egy olyan formájaként, amely öntörvényűségénél fogva kizáródik az uralkodó kódok hatalmi 

struktúrájából. Történetileg az irodalom reminiszcenciaként, a XVI. század, a „Hasonló 

uralmának”65 avagy a reneszánsz episztéméjének maradványaként jelenik meg Foucault 

érvelésében, egy olyan korszak kövületeként, amit a nyelv „nyers léte”66, a szavak és a dolgok 

„mély együvé tartozása”67 jellemzett. Az ilyen értelemben vett irodalom átlátszatlan és idegen 

test egy olyan korban, mint a klasszikus, amelyben a nyelv egybeesik a gondolkodással 

(transzparens), és ott, ahol „egy nem diszkurzív diskurzus”68 lehetőségeként végül magára talál 

(az adott foucault-i szövegösszefüggésben de Sade írásaiban), már e korszak végét előlegezi meg. 

Végül a XIX. századtól a modern episztémé enged ismét teret neki, mint „egy létében és 

funkciójában rejtélyessé váló tiszta nyelv[nek]”, amit „azóta Irodalomnak neveznek”.69 Ám a 

nyelv az „Irodalomban” visszanyert „csiszolatlan valójában”70 ettől kezdve teljesíti be csak 

igazán azt a kulturális funkcióját, amely mindig a dolgok másikjához (az őrült és a költő 

tevékenységéhez)71 rendeli: 
„[A]z egész XIX. századtól mostanáig − Hölderlintől Mallarméig és Antonin Artaud-ig − az 
irodalom csak annyiban létezett autonóm módon, csak annyiban vált le minden más nyelvről teljes 
határozottsággal, amennyiben egyfajta »ellendiskurzust« alkotott, ekképp térve vissza a nyelv 
reprezentáló vagy jelölő funkciójától a XVI. század óta elfeledett nyers létéig.”72 

Az irodalom a modern episztémében nemcsak abban különbözik el a XVI. századi 

diszpozíciótól, hogy az „írás elsődlegessége”73, a reneszánsz episztémét uraló az a fajta tudás, 

amelyben összetartoznak a szavak és a dolgok, és amely ezért a világ végtelen literális 

„Kommentárjaként”74 létezik, a XIX. századra egy szűk és körülhatárolt érvényű területre szorul 

vissza; hanem abban is, hogy míg a XVI. században létezett „az az elsődleges, teljességgel 

kezdeti beszéd, amely megalapozta és körülhatárolta a diskurzus végtelen mozgását”, a nyelv 
                                                 
64 Ua. 387. o. 
65 Ua. 63. o. 
66 Ua. 64. o. 
67 Ua. 63. o. 
68 Ua. 146. o. − Ugyancsak e várakozásról tanúskodik Foucault azon megjegyzése, miszerint „[a]z egész klasszikus 
irodalom abban a mozgásban leledzik, amely a név alakzatától maga a név felé tart, ugyanazon dolog új alakzatokkal 
való megnevezésének feladatától (ez a preciozitás) a végre helyes szavakkal való megnevezés feladatáig, amely 
eddig még sohasem esett meg, vagy szendereg csupán az eljövendő szavak redőiben”. Ua. 145. o. 
69 Ua. 112. o. 
70 Ua. 68. o. 
71 Ua. 68. o. 
72 Ua. 64. o. 
73 Ua. 63. o. 
74 Ua. 61. o. 



„mostantól kiindulópont, határ és ígéret nélkül burjánzik”75, ami „e kultúrát tagadó, vitató erők 

forrásá[vá]”76 teszi. Az irodalom a modern episztémé transzcendenciális garanciákat nélkülöző 

szituációjában a nyelv ama mozgásának színtere lesz, amely mindenütt önmagába ütközik. A 

magára utaltságnak ez a végtelensége pedig egybeesik a végesség megtapasztalásával. E ponton 

kapcsolódik össze egymással Foucault gondolatépítményében irodalom és antropológia (s válik is 

el egymástól azon az alább tárgyalandó radikális módon, ami egyazon mezőn belüli 

megkülönböztetésüket is lehetővé teszi). 

Ahol tehát az antropológia a határosságnak (az időbeli végességnek, az „Ugyanaz” 

ismétlődésének, az elgondolatlannak és az eredetbeli megelőzöttségnek) a tapasztalatát 

fogalmazza meg, ahol a társadalomtudományok „[a]bból indulnak ki, ami a reprezentáció 

számára adott, és arra tartanak, ami lehetővé teszi a reprezentációt, de ami még mindig 

reprezentáció”77, ott az irodalomban rejlő határosságélmény azáltal jelenik meg, ahogy a nyelv 

„az írás aktusában önmagával találja szemben magát, és nem jelent többet önmagánál”78, mintegy 

határtalanságával határolva körül magát (mint például Mallarmé dadogásában).79 Ahogy az 

irodalom az antropológiára emlékeztet a nyelv feltételeinek visszakeresésében, felmutatásában és 

megkérdőjelezésében, úgy követi az antropológia is az irodalmat, amikor a végesség mindezen 

tapasztalatát a nyelv működésének analógiájára biztosítja. Amiképp ugyanis a nyelv attól 

„irodalom”, hogy „nem mond semmit, [és] sohasem hallgat”80, akképp az antropológia 

tapasztalatául szolgáló „határ [s]em az emberre kívülről kényszerülő erőként nyilvánul meg […], 

hanem [olyan] alapvető végességként, amely saját tényállásán alapul csupán”.81 Hisz „a modern 

kultúra [csak] azért tudja elgondolni az embert, mert a végest önmaga alapján gondolja el”.82 Így 

adódik „a végesség alakzata […] a nyelvben (olyanként, amely benne lepleződik le), de előtte is, 

azon a formátlan, néma, jelentéktelen tartományon belül, ahol a nyelv felszabadulhat. És 

pontosan ebben az ekképp feltárt térben jelen[ik] meg tapasztalatként az irodalom […]: a halál 

élményeként […], az elgondolatlan gondolkodás tapasztalataként […], és az ismétlés 

tapasztalataként […], és a végesség tapasztalataként”.83 Antropológia és irodalom így egymást 
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kiegészítő módon egyaránt Foucault kedvelt gondolati alakzataként, „határsértésként”84 

nyilvánítja ki ’lényegét’. 

De A szavak és a dolgokban Foucault valójában nem az antropológia és az irodalom 

modern episztémébeli rokonságára akar kilyukadni. Hanem ez utóbbiban megsejteti azt a modern 

episztémén és antropológiai problematikáján túlmutató mozzanatot, mely a különbségtétel 

alapjává válik. Könyve Az antropológiai szendergés című fejezetében felveti az antropológiai 

kérdésfeltevés meghaladásának lehetőségét. Az antropológia diszpozíciója „lényeges, mivel 

történelmünk részét képezi; ám a szemünk láttára bomlik föl, mert kezdjük fölismerni, kritikailag 

leleplezni benne ama nyitás feledését, amely lehetővé tette, és a makacs akadályt, amely 

határozottan szembehelyezkedik a közeli jövő gondolkodásával”.85 Az e közeli jövőt, egy 

esetleges új episztémét és ’negyedik korszakot’ sejtető utalások Foucault könyvében közismerten 

homályosak maradnak, de szembeötlő, hogy míg az antropológia és az ’ember’ problémája e 

jövőből kimaradni látszanak („az ember úgy eltűnik [a gondolkodás következő diszpozíciójában 

H.E.], akár a tengerparti fövenybe rajzolt arc”86), az irodalom a maga literalitásában elfoglalja 

benne a maga helyét.87 

Könyve befejező oldalain Foucault egymás ellen fordítja az antropológiát és az irodalmat, 

éspedig nemcsak, vagy nem elsősorban egy időbeli túlélés aspektusából, hanem mert a nyelv 

mutatkozik számára a határosságélmény hatásosabb formájának. A különbség a hatékonyságban 

van, és arra a nyelvben rejlő és a reneszánsz episztémét meghatározó lehetőségre megy vissza, 

hogy összekösse a szavakat és a dolgokat. De a ’negyedik’ episztémé nemcsak a reneszánsz és a 

modern episztémé egyes adottságainak (az előbbi ’nyelvének’ és az utóbbi ’végességének’) 

jelölne ki új helyet a maga keretei között, hanem a klasszikus episztémé egyes vonatkozásait is 

újrarendezné. Míg a „közeli jövő” ’reneszánsz’ vonatkozása előtérbe helyezné a nyelvet és 

’modernsége’ megtisztítaná azt metafizikus illúzióitól (mércéjének nem a transzcendens felé való 

közvetítést, hanem a határtalansággal való határosságot − közvetlen szomszédosságot − téve 

meg), ’klasszikussága’ megszabadítaná az ember (modern episztémébeli) problematikájától. 

Nemcsak a gondolkodás ’klasszikus’ transzparenciája homályosulna el a ’negyedik’ episztémé 

újrafelfedezett (’reneszánsz’) nyelvében , hanem az ember is eltűnne belőle (mint az a „különös 

                                                 
84 Vö. Michel Foucault: Előszó a határsértéshez. Ford. Sutyák Tibor. In uő: Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, 
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lény”88, aki eleve ismeretlen a klasszikus gondolkodás számára, és akit csak a modernség fedezett 

fel). A ’negyedik’ episztémé (a reneszánsz, a klasszikus és a modern alkotta) háromszögű 

diszpozíciójában (végleg) véget érne az antropológia mint végesség-probléma, és az ’ember’ 

immár nem „Önmaga” folyamatos „gondjaként”89, hanem a nyelv határán (a nyelv 

határtalanságában), egy (ön)magán kívüli, gond nélküli ’más(ik)ként’ bukkanna fel: „Mivel az 

ember akkor született, amikor a nyelv szétszóratásra ítéltetett, az ember nem akkor szóródik-e 

szét, amikor a nyelv ismét összeáll?”90 

Arra a kérdésre, hogy az ember eltűnése a nyelvben nem egy olyan öncsalás megismétlése 

volna-e, amilyen a klasszikus episztémében a gondolkodás („a király”91) helyének vakfoltja volt, 

éppen az irodalom leírt sajátosságaiban rejlik a válasz. Nietzschéhez és Mallarméhoz 

kapcsolódva Foucault mindent a nyelviségben, és ennek gondolatát is magában a nyelvben − A 

szavak és a dolgok nyelvében helyezi el.92 Könyve csak úgy hemzseg az „alakzat” [figure] 

kifejezés használatától.93 Amiként az ’embert’ már eleve „a végesség alakzataként” és egy 

episztéméhez kapcsolódva tárgyalja, akként ígéri a homályosan felvázolt jövőben ennek az 

alakzatiságnak a valóra válását. Az ember eltűnése sem más, mint annak realizálódása, hogy a 

nyelv minden mást megelőz. A nyelv az, ami A szavak és a dolgok végére végre ’figuralizálja’ − 

némi, a kibernetikus jövőre irányuló anakronizmussal szólva: virtualizálja avagy digitalizálja − az 

embert és létezésének problémáját. A szavak és a dolgok apokaliptikus ’most’-ja saját 

alakzataiban és opacitásaiban megelőlegezi a ’negyedik korszakot’, amelyben maga a 

gondolkodó (a szerző) is a nyelv alakzatává válik, egy olyan Én-né, aki, immár irodalmi (azaz 

írott) figuraként, akárcsak A tudás archeológiájának Foucault-ja, e szavakkal is fordulhatna 

olvasójához: 
„Kétségkívül sokan vannak, akik mint én, azért írnak, hogy többé ne legyen arcuk. Ne kérdezzék, 
ki vagyok, és ne mondják nekem, hogy maradjak ugyanaz: ez az anyakönyvek morálja; ez készíti 
hivatalos papírjainkat. Hagyjon bennünket békén ez a morál, ha írni kezdünk.”94 
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94 Foucault: A tudás archeológiája. 27. o. 



Az antropológiától is, mint az emberi önazonosság (önmagaság) ilyen ideológiájától vesz 

búcsút A szavak és a dolgok híres zárópasszusa, hogy felavassa az irodalmat mint a „Nyelv” és 

egyidejűleg minden írott dolgok (egyben a Foucault-írások) „Diskurzusának”95 színterét. 

Aligha kell hangsúlyozni, hogy e modellben nem a történeti ’helyesség’, és nem is az épp 

az imént felbukkant nárcisztikus irodalmiság az, ami a jelen összefüggésben érdekes, hanem az 

irodalom ama adottsága, amely még a homályos jövőben is szembefordítja a filozófiával: a nyelv 

kérdése „talán a filozófiában, de minden bizonnyal rajta kívül és ellene, az irodalomban”96 

vetődik fel, éspedig ama képessége által, hogy „a nyelvet visszavezeti a nyelvtantól a beszéd 

lemeztelenített hatalmához”.97 Az irodalom „különbözik a gondolati diskurzustól, és radikális 

intranzitivitásba zárkózik be” és „egy olyan nyelv tiszta, egyszerű megnyilvánulása lesz, 

amelynek egyedüli törvénye puszta létének kijelentése, mégpedig minden egyéb diskurzussal 

szemben”.98 S bár ez utóbbiak még a modern episztémé összefüggésében hangzanak el, annál 

inkább érvényesek A szavak és a dolgok narrációjának ígéretes jelenében, hisz amikor az a 

bizonyos közeli jövő elkövetkezik, az irodalom folyamatos, veszedelmes idegenségének csupán a 

megtapasztalhatósága szűnik meg (amennyiben az, akié e tapasztalás, maga is a nyelven belülre 

kerül). Másrészt feltehető, hogy az a ’negyedik korszak’ nem elkövetkezendő, hanem már 

elkövetkezett, de nem valahol az időben, hanem mintegy a modern episztémé (sőt, valamennyi 

episztémé) mellé szegődve, például éppen Foucault önbeteljesítő apokalipszisének formájában. 

Foucault mondandója úgy is értelmezhető, hogy az irodalom mindig most, az írás, illetve a 

kommentár jelenében fejti ki szubverzív munkáját, és a gondolkodásnak nincs hova elbújnia 

előle. 

Az irodalom világlása 
Beköszöntött-e már e hatvanas évekből származó gondolatok lebegtette közeli jövő? Vagy 

(a várása) a múlté-e már? Hisz „lehet, hogy az ember és a nyelv léte egyidejű elgondolásának 

joga örökre kizárt”.99 És visszafordítható-e még e Cassirer és Foucault nyomán egyre 

’veszedelmesebb’ utakra tévedt (az antropológiától a kultúra, illetve az irodalom felé vezető) 

gondolatmenet egy diszciplína (például a kulturális antropológia) ’rubrikájába’? Talán nem is a 

nyugati örökségétől (etnológiai származásától és tudományos elveitől) terhes kulturális 

antropológiában keresendő az, ami irodalom és antropológia között van. A nyugati kultúrában – 

írja Foucault – „az ember léte és a nyelv léte még sohasem létezhetett együtt, és nem 

artikulálódhatott egymáshoz viszonyítva. Összebékíthetetlenségük volt gondolkodásunk egyik 
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alapvető vonása”.100 A nyugati világ történeti-kulturális kontextusának elkülönítése és egy az 

annak korszakaitól eltérő ’korszak’ literális mássága iránti vágyakozás A szavak és a dolgokban 

nem csupán egy (ugyan)azon belüli időbeli elkülönbözést, egy újabb episztémét, hanem valamely 

a nyugati episztémék keretfeltételein túlit is jelöl. Egy olyan idegenséget, amelynek vágya (és 

elérhetetlensége) a kulturális antropológia számára sem ismeretlen tapasztalat. Antropológia és 

irodalom kapcsolatának felkutatásához talán csakugyan érdemes tehát megpróbálkozni a 

kulturális antropológia ’másikjával’, az antropológus valamikori (és jelenkori) ’informátorának’ 

nem európai (nem ’emberi’) történeti-kulturális kontextusával. A Másik(/ok) „az emberi gondolat 

számára olyan áthatolhatatlan”101 diskurzusával viszont aligha az antropológiai szöveg 

retorikailag mégoly reflektált funkcionalitásán belül lehet találkozni. 

A posztkolonialitás elmélete, legalábbis annak Homi K. Bhabha képviselte 

irodalomtudományos változata, úgy tűnik, továbbgondolja antropológia és irodalom foucault-i 

megkülönböztetését. „Az irodalom világlásának [worlding of literature] keresése” – írja Bhabha 

–  
„talán egy olyan kritikai aktus, amely megpróbálja megfejteni azt a bűvészmutatványt, amiben az 
irodalom a pszichés bizonytalanság eszközét, az esztétikai távolságot, vagy a szellemvilág jeleit, a 
rejtettet és a tudattalant felhasználva a történelem részleteivel bűbájoskodik.”102 

E különös megfogalmazás az irodalomnak arra a nehezen kezelhető és radikális 

másságára figyelmeztet, ami lehetősége, de gátja is egyben az (akár egy szűkebb, a művek vagy 

éppen a tudomány értelmében is vett) irodalom és az antropológia (a kultúrák) 

együttgondolásának. Az antropológia és az irodalom rokonságon és különbözőségen egyaránt 

nyugvó kapcsolatára (avagy az e kettő mögött rejtőző, Cassirer és Foucault nyomán felsejlő, 

különböző irodalomfelfogásokra) is vonatkoztatható, amit Bhabha a „kulturális különféleség” 

[diversity] és a „kulturális különbség” [difference] különbségeként ír le: „A kulturális 

különféleség episztemológiai tárgy”, amelynek jegyében a kultúra „az empirikus tudás tárgya”, 

„míg a kulturális különbség a kultúrának, mint valamely tudhatónak, öntörvényűnek, a kulturális 

azonosulás rendszerei megkonstruálására alkalmasnak a kifejeződési folyamata.”103 A kulturális 

különbség sosem ragadható meg véglegesen és megnyugtató módon, hanem csak 

megtapasztalása eseményében, illetve folyamatában létezik és vonódik is meg egyben. S mivel az 

irodalomra Bhabha felfogásában ez utóbbi tapasztalásmód jellemző, nehéz róla megállapítani, mit 

is közvetít az emberről, a kultúráról és a kultúrákról, állást foglal-e valami mellett, illetve valami 
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ellen [negation], mert ha valamire, hát a Bhabha által is a literalitás értelemben vett irodalomra 

mindenképp érvényes, hogy olyan terület, ahol a recepció eseménye által határolt tapasztalás 

folyamatos és lezárhatatlan „alkudozásban” [negotiation]104 van önmagával. Sőt, mindez 

tulajdonképpen megfordítva elgondolandó: valójában az irodalom az, aminek a „különbséget” (és 

nem az „különféleséget”) érintő tapasztalatát Bhabha átviszi a kultúrák kutatására, ami jelen 

összefüggésben vonatkoztatható a kulturális antropológiára is. A dekonstruktivista gondolkodás 

szerint az irodalomtól (a literalitástól) elválaszthatatlan „el-különböződés” [différance]105 pedig 

nem antropologizálható anélkül, hogy maradandó (írás)nyomokat106 ne hagyna az ember, a 

kultúra és a kultúrák tudományán. A kulturális különbségek posztkolonialista „elméleti 

feltárásának” [theoretical disclosure]107 bonyolult, homályos és ellentmondásos folyamatában így 

olyan erő szabadul fel, amit nehéz a történelem, a politika, az ideológia ’íratlan’ (vagy legalábbis 

annak hitt) szabályszerűségeivel megragadni. 

A kultúrát a szöveggel, az antropológiát az irodalommal összekapcsoló közvetítést (az 

ábrázolás ideológiáját) az „irodalom világlása” szükségszerűen antropológia és irodalom 

köztességére (elkülönböződésére) változtatja. Ami azonban a foucault-i elképzelés szerint még a 

kettő között van, az a Bhabha továbbgondolta formában már mindkettőt belülről osztja meg: a 

jelentés végtelen kifejeződése, minden pozitív tudásnak ellenálló folyamatos rögzíthetetlensége. 

Antropológia és irodalom itt egyaránt a Bhabha-féle „köztesség” [in-between]108 

mechanizmusának kiszolgáltatottja (egyben kiszolgálója). A köztesség az átmenetiség, a 

foucault-i határsértés olyan, már-már misztikus pillanata, amely által az elgondolhatatlan ölt 

alakot a nyelv alakzatában.109 Ez a pillanat egyben eltorzítja, „kizökkenti”110 az (ön)azonost, 

amely e konstitutív differenciában „sem az Egyik, sem a Másik, hanem [mindig csak] valami 

amellett, a-között”111 − megtapasztalható, ám megragadhatatlan, avagy ahogy Cassirer mondja, 

mindig „valamely újként, eddig nem tudottként és ismeretlenként áll előttünk”112. 

A posztkolonialista irodalomelmélet „divinatorikus”113 kultúrkritikája a fenti érvelés 

szerint akként a köztes területként jelenik meg, ahol ’antropológia’ és ’irodalom’ találkozik. De 
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az is világos, hogy e találkozás az irodalom(tudomány), illetve egy bizonyos irodalomfelfogás 

feltételei szerint megy végbe. Felvetődik így végezetül az a kérdés, hogy mire jó az, ami 

antropológia és irodalom között van, ha ez van a között? Hová lesz a megismerés, a tudomány és 

a kutatás, miképpen alakul az ’igazság’ feltárásának gyakorlata? Nem csak Foucault és Bhabha 

bizonyos szempontból irodalmi munkásságát fedezi-e a benne rejlő szellemi tőke? Ám az 

irodalom tapasztalásmódjának érvényesítése Bhabha vélekedése szerint éppenséggel az igazságra 

irányuló „elméleti elkötelezettségre”114 vall. Hiszen az, amikor a kultúrák irodalmi olvasatában 

megmutatkozó igazságot „felbukkanása eseményének ambivalenciája, a jelentések 

produktivitása” jellemzi, melyek alkudozása egyidejűleg megteremti „ellenkezője ismeretének 

feltételeit”115 is, csak annak örömteli és üdvözlendő jele, hogy az említett olvasásmód 

meglehetősen vagy folyamatosan vagy talán a kelleténél is közelebb jár a ’szó szerinti’ 

igazsághoz. Érdemes tehát hozzálátni. 

(2003) 
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