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PHILOSOPHIA PERENNIS 

Kiss Endre : A posztmodern filozófiáról avagy az irodalomelmélet, 

mint a filozófia titkos mozgatója 
 

 

Koncepciónk alapvető kiindulópontja több szempontból sem tekinthető szokványos megközelitésnek. Elsősorban mégis 

azért nem tekinthető annak, mert a posztmodern tartalmakat a strukturalizmus tartalmaihoz viszonyítja elsősorban. 

Meggyőződésünk, hogy ez a lehető legcélravezetőbb út. Mindenekelőtt a konkrét történeti-genetikai szálak fontossága mutat 

ebbe az irányba. Minden létező irányzatra teljes joggal el lehetne természetesen mondani, hogy megértésének egyik 

legfontosabb útvonala az adott irányzat történetének feltárása. A posztmodern filozófia esetében - olyan sajátosságok 

eredményeként, amelyeket e tanulmány ismertetni fog - gyakorlatilag nem is látunk más utat a filozófiai tartalmak 

rekonstruálására. Ennek a kivételes helyzetnek leglényegesebb magyarázata a posztmodern sajátos fogalomhasználata, 

közelebbről nézve, fogalmi stratégiája, ha éppen nem fogalom-politikája, ami áttételesen mintegy lehetetlenné teszi a róla 

alkotható metanyelv létrehozását. 

Az ezredfordulóra a posztmodern gyűjtőfogalma alatt három alapvető attitüdben jelenik meg. Az első posztmodern attitüd 

„kreatív posztmodern eklektika” attitüdje, a második a „viszonylagosság és a minden bizonytalan” attitüdje, ami igen távolról 

emlékeztet a filozófiai szkepszisre, amíg a harmadik par excellence posztmodern attitüd a dekonstrukció. E három, 

posztmodern motívumokkal egyaránt megalapozott attitüdből fokozatosan a harmadik, a dekonstrukció attitüdje vált 

hegemónná. 

A strukturalizmus és posztmodern meghatározó episztemológiai kapcsolatának leglényegesebb kiinduló összefüggése az, 

hogy a már strukturalizmus is az alapvető episztemológiai újítás igényével lépett fel, olyan igénnyel, ami teljesen át akarta 

építeni a megismerés elveit és ezen keresztül az egyes tudományokat, ezért a posztmodern episztemológia (elsősorban) a 

strukturalista episztemológia folytatása és reformja. Ha a nyelvtudomány, a formációelmélet vagy az etnográfia példáira mint 

legkiemelkedőbb példákra gondolunk, ez az igény teljesülni is látszott, egyenesen "tudományos forradalom"-ról is lehetett 

beszélni a hatvanas évek végén, illetve a hetvenes évek elején. 

A strukturalizmus és a posztmodern viszonyának alapképletét a következő hasonlattal szeretnénk érzékeltetni (mely 

hasonlatot a maga legkülönfélébb változataiban és összefüggéseiben dolgozatunk egészére nézve érvényesnek és 

meghatározónak tekintjük és némi szerénytelenséggel önálló szellemi hozzájárulásnak is mindkét irányzat legalapvetőbb 

értelmezésében).  

A strukturalizmus a maga szigorúan, de egyben forradalmian tudományos célkitűzésében olyan volt, mint az a bányász, aki 

az aranyat rejtő hegy gyomrába számos alagutat és vájatot épít, hogy eljusson a hegy gyomrában rejtőző kincshez. Időközben 

néhány alagútja és járata eredményesnek bizonyul, ott meg is találja a keresett kincs egy részét (ezek a kincsek az analógia 

szellemében az egyes, a strukturalizmus szempontjából sikeres tudományok, mint például a nyelvészet vagy a néprajz). Számos 

más járat azonban a szó szoros értelmében zsákutcának bizonyul, kiderül, hogy járataik végén semmiféle kincs nem található. 

Ezeket a járatokat hamarosan elhagyják, nem építik tovább. Lassan összefüggően is világossá válik a bányász (vagy, 

stílszerűen szólva, a bányavállalkozás) előtt, hogy az az előzetes várakozás, miszerint ebben a hegyben az összes járatok 

elvezetnek a maguk kincseihez és ezért megtalálják a kincsek végérvényes lelőhelyét, nem igazolódik. Ennek felel meg az 

analógiában az eredeti strukturalizmus válság-sorozata, amely már maguknál a strukturalistáknál is felvet egy sor új ötletet a 

szellemi kincskeresésben, anélkül azonban, hogy a végső csalódáson ez változtathatna. De megindul ebben a pillanatban egy 

másik folyamat is. Kiderült ugyanis a járatok kiépítése közepette, hogy ugyan az eredmények nem igazolják teljesen az 

előzetes várakozásokat (jóllehet szemmel láthatóan vannak eredmények, amelyeket később és egészen más okokból sokan 

előszeretettel tagadnak, illetve felejtenek majd el), de ez a kísérlet sokak szemében már az eddigiekben is gyökeresen 

átalakította az aranyásás technikáját és módszereit. Vissza lehetne ugyan térni a kincskeresés korábbi technológiáihoz (hiszen a 

strukturalista eljárás sem hozott teljes eredményt), az új kincskeresők előtt azonban világos, hogy a strukturalista kisérlet 

részleges sikertelensége ellenére is már gyökeresen átalakitotta a szellemi aranyásást. Világossá válik előttük, hogy komoly 

szellemi hatalomra és ezzel nagy hírre tehetnek szert azzal, ha élesen támadják a strukturalizmus előtti (tudományos vagy, 

stílszerűen szólva, aranyásási) módszereket, miközben egyidejűleg a strukturalizmus meghaladóinak szerepében is 

felléphetnek. Olyan aranyásók ők, akik már nem reménykednek aranyban (milyen jellemzően posztmodern magatartás!), de át 

kívánják venni a szellemi kezdeményezést, netán egyenesen a szellemi hatalmat a strukturalizmus előtti módszerek kritikájával 

és a strukturalizmushoz fűződő közeli kapcsolatok teljes és finom elhallgatásával. A tudományos eredmények elérésére 
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vonatkozó bizonyosságaik nincsenek. Egyetlen bizonyosságuk van, mégpedig az, hogy látták és tanulmányozták a 

strukturalizmus példáján, miszerint a strukturalizmus előtti módszertan halott, de legalábbis tökéletesen képtelen önmaga 

védelmére. Az új aranyásók, olvasónk bizonyára rájött már erre, a posztstrukturalisták, azaz a későbbi posztmodernek, akik 

egyáltalán nem tudják, találnak-e aranyat vagy sem, akik egyedül abban bizonyosak, hogy a strukturalizmus előtti módszerek 

diszkvalifikálódtak, akiknek teljesen új eredményekre kell jutniuk (de ezekre csak ugy tehetnek szert, hogy besettenkednek a 

strukturalisták régen elhagyott járataiba és ott pozitív eredmények vagy kritikai muníció után néznek), akik tehát igen 

bonyolult tevékenységbe kezdenek, amit kezdetben ráadásul semmi sem legitimál elégségesen (amiért is „menet közben” kell 

már a fenti koordináták között megindított tevékenységüket legitimálniuk).  

Az eredeti strukturalista tudományforradalom a rutinná vált és elhalványodott (és ezért e pillanatban artikuláció- és 

dialógusképtelen normáltudomány és a (neo)marxizmus közötti szellemi térben jött létre és fejtette ki tudományforradalmasító 

hatását. Mai szemmel feltétlenül az tűnik szembe, hogy a strukturalizmus milyen komplexen és sokoldalúan fonódott össze a 

neomarxizmus fő tendenciáival. Jóllehet a neomarxizmus tézisei és koncepciói ismertek és nyilvánvalóak, specifikus 

tudományelméleti problémái azonban még teljesen kifejtetlennek voltak tekinthetőek, mindenekelőtt a neomarxizmusnak 

amiatt hegelizáló beállítódása miatt, amivel a maguk hegelmarxizmusát eleve minden elmúlt és elkövetkező tudomány fölé 

emelték és ennek illusztrációjaként például minden látható konkrét tudományelméleti érdeklődés nélkül bocsátkoztak bele az 

ún. „pozitivizmus”-vitába is. Egy tágabb, kultúrfilozófiai reflexió számára azonban az is nyilvánvalóvá válik, hogy a 

neomarxizmus (politikai és episztemológiai) és a strukturalizmus (episztemológiai) "forradalmai" egymást rendkívüli 

intenzitással erősítették és támogatták is minden „régi”-vel szemben. 

A strukturalizmus gyökeresen új "tudomány"-ként való megjelenése teljesen elterjedt alapbeállítódás volt, miközben még a 

legiskolázottabb megfigyelők is alapvető kategóriaproblémákkal küszködtek, amikor ezt az új tudományos minőséget, a 

szemléletnek ezt a radikális változását meg akarták ragadni. Amiről itt szó van, az az egyes tudományok tárgyi szférájának 

generális átértékelése, az eddigi szcientikus kategorizáció és fogalmiság kereteiből való kiemelése, azaz az egyes tudományok 

tárgyi szféráinak nyelvként való felfogása, a tárgyi szférák nyelvként való felfogásán keresztül egy sajátos deszcientizáló 

fordulat, amelynek végén a megismerés új centruma mutatható ki (a kincs az analógiaként kezelt hegy gyomrában), miközben 

egy magasabb általánositás felől tekintve a strukturalizmus új tudománymodellje nem állt valódi ellentétben a pozitivizmus 

valódi és legmélyebb tartalmaival.  

A posztmodern gondolkodás és szűkebben a posztmodern tudomány-felfogás szempontjából meghatározó és a 

posztmodernet mint önálló és semmiféle eddigi irányzatra nem emlékeztető gondolkodásként feltüntető törekvése, hogy a 

tárgyi szféra minden új meghatározását kívül helyezzék a tudomány vagy a filozófia keretein. A mi felfogásunk éppen ennek 

ellenkezője, hiszen e törekvésben a tárgyfogalom olyan indokolatlanul szűk megfogalmazását fedezzük fel, ami már 

önmagában is problematikussá teszi ezt az álláspontot. A mi fogalmaink szerint például a lacan-i szimbolikus szféra tekinthető 

a legitim tudományossággal vizsgálható tárgyiasság egyik elemének, miközben e tárgyi szféra specifikus vonásait készséggel 

elismerjük. A tárgyfogalom szűkősségének valódi mutatója azonban a szimbolikus szféra új tárgyi szférává emelésében újra 

meg újra az, hogy e szféra (mind a strukturalizmusban, mind pedig a posztmodernben) "nem érzéki" (s ezzel újra meg újra a 

közelebbi meghatározottságokkal el nem látott "érzéki" szférával láncolják össze a tudományosságnak mind a lehetőségét, 

mind pedig a gyakorlatát). Jóllehet még ebben az összeláncolásban is rejlik egy helyes gondolati mag (a verifikáción alapuló 

kritikai tudományelméletnek valóban az érzéki tapasztalat a végső klasszikus alaptípusa), meglehetősen illuzióromboló újra 

meg újra tanujává lenni annak, hogy az állítólagos új tudományos szemléletváltozások, netán forradalmak mélyén pusztán ez a 

nemcsak triviális, hanem trivialitásán túlmenően még szűkös gondolat húzódik meg. 

Ismét átfogó analógiánkhoz kell folyamodnunk. Amíg ugyanis a strukturalizmus végig feltétlenül bízik abban, hogy 

feltalálja ezt a harmadik, szimbolikus szférát (ami azonos a hegy gyomrában szunnyadó kinccsel), a posztmodern ebben a 

vonatkozásban sem hisz a szimbólum pozitív felmutatásában (és ezzel egy új és újminőségű tárgyi szféra felmutatásában), 

ezért magatartását ebben az összefüggésben is a jelzett kettőség, ha éppen nem kétértelműség jellemzi. Fenntartja a pozitív 

tárgyi szférával és a normáltudományosság kritériumaival szemben a harmadik szféra követelését, miközben azonban 

destruálja a hagyományos tudományt visszafelé, destruálja a harmadik szféra pozitiv feltalálhatóságának kritikáján keresztül a 

strukturalizmust is és előrefelé is. 

Gilles Deleuze kérdése, vajon van-e struktúra minden tetszőleges területen, kettősen is kritikus. Egyrészt illeti a tudomány 

egyik rendkívül triviális, de megkerülhetetlen alapmeghatározását, mégpedig azt, hogy a tárgyi szféra előzetes homogenizálása 

és e homogenizálás univerzalizálása nélkül nem lehet tudományról beszélni. Ez rávilágit a strukturalizmus sajátos, önhibáján 

kívül létrejövő (s Deleuze kérdésében is közvetetten bennerejlő) hiányosságára, nevezetesen arra, hogy a struktúra tételezése 

majd vizsgálata nem minden tárgyi szférában egyformán releváns. Ez, másrészt, azt előlegezi, hogy egy lehetséges negatív 

válasz váratlan oldalról vonhatja kétségbe a strukturalizmus univerzalizálódási törekvéseit (amelyek számára, mint a tudomány 

egy új, esetleg éppen forradalmi formája számára, létfontosságúak). 
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A posztmodern, mivel nem bízik egy struktúra, vagy bármilyen új, pozitív centrum rekonstrukciójában, nem a "strukturá"-

ban oldja fel a szcientizmus egykori tárgyi szféráját, hanem "hermeneutiká"-ban, amennyiben a különböző "nyomok" 

kutatásában szó szerint állandó keresését indítja meg a "tárgy"-nak. Ebben a vonatkozásban a posztmodern tehát egyszerre 

utóda és megfordítása a strukturalizmusnak. Ez a magyarázata a "differencia" fogalma átértékelésének is. A "differenciálódás" 

fogalmának strukturalista alapértelmezései lényegében megegyeztek a differenciális elemek aktuális oppozicióin át realizálódó 

"aktualizáció" fogalmával. A szóban forgó fordulat nyomán azonban a differenciálódás, a differencia fogalmának új jelentése 

támad, a Jacques Derrida-féle értelmezés, ami végső soron az ontológiai differencia fogalmát emeli be ebbe a 

gondolatmenetbe, s ezzel Heidegger egy új értelmezését és aktualizálását is lehetővé teszi. 

Az alapvető önkényesség tehát a megismerés diskurzusának használata megismerési szándék nélkül, s az egy ilyen 

helyzetben természetes dekonstruktív magatartásnak számos okból (nem utolsósorban „legitimációs” okokból) bekövetkező 

kiterjesztése. Az alapkérdés nagyon is irónikus és egyben tanulságos. Ahhoz ugyanis, hogy a posztmodernet valóban a 

modernnel szemben határozzuk meg, pontosan olyan centrumot, pozitív kristályosodási pontot kellene kimutatnunk a 

posztmodernben, mint amilyennek a létét a posztmodern vezető megnyilvánulásaiban definíciószerűen tagadja. A posztmodern 

teoretikus centrum-nélkülisége minden különösebb erőfeszítés nélkül nyilvánvalóvá válik a strukturalizmusssal való 

összevetésben. Mindamellett egy finomabb tudományelméleti elemzésnek rá kell mutatnia arra, hogy ebben az összefüggésben 

ismét a strukturalizmus egy önhibáján kívül létrejövő hiányossága is szerepet játszik. Azzal, hogy a strukturalizmus fő célját 

egy, a jelenségvilág mögött meghúzódó lényegi új szerkezet felmutatásában azonosította, nem tett szert egy, most már nem a 

jelenségekre általában, de magukra a strukturákra specifikusan vonatkozó metanyelvre. A strukturalista nem tud beszélni a 

metanyelvről. Amikor tehát a posztmodern részben dekonstrálja a strukturalizmust, részben egyszerűen átveszi annak a 

normáltudományosságot dekonstruáló törekvéseit és adott összefüggésekben elért eredményeit, a strukturalizmus már nem 

tudja védeni önmagát (jóllehet a valóságos történelmi fejlődés inkább azt mutatja, hogy el is van foglalva saját válság-

jelenségeivel). 

A logocentrizmus kritikája beteljesíti a tudás ideológiakritikai relativizálását, ennek eredménye természetszerűleg az emberi 

tudás összes alapformáinak viszonylagossá válását jelenti. Ennek van egy sor következménye a filozófiai tudományok 

szempontjából is (a hermeneutika átalakulása, a szemiotika vagy nyelvfilozófia referenciavesztése). A normáltudományok és a 

tudományelmélet szempontjából azonban ez a változás több, mint meghatározó, az egyes tudásfajták közötti különbségek az 

általános relativizálás miatt teljesen egybemosódnak. Nemhogy új szempontokat nyernénk a tudomány alaposabb 

meghatározására, de még az eddigi kritériumokat is elveszítjük, hiszen a tudományelmélet egyik legfontosabb kérdésköre 

éppen az, hogy miben különbözik a tudomány más tudásfajtáktól. 

A posztmodern jelenség egyszerre filozófia és már egy sor, részben még fel sem tárt, ám érzékelt új jelenség. Sokszor el 

sem lehet dönteni, hogy a filozófia-e az elsődleges, vagy a társadalmi változás nagy, komplex, nem egy esetben egyenesen 

félelmetes dimenziói, amelyek mintegy önmagukban is fenyegetik a kognició és a társadalmi érzékelés tradicionális, ám 

verifikált és működő lehetőségeit. Nos, a posztmodern tudat, a posztmodern társadalom furcsa, nem egy esetben ugyancsak 

feltáratlan mechanizmusokon át már a hetvenes-nyolcvanas évektől kezdve nem elsősorban a társadalmi változást éli meg, de 

gyökeresen új gondolkodásról beszél. A gondolkodás, a filozófia átalakulása mintegy ez egész folyamatot képviseli. A 

posztmodern azonban nem gyökeresen új gondolkodás, de önmagát újként stilizáló gondolkodás, amelynek új látszatát 

egyébként a posztmodern filozófusok sikeres stratégiai kalkulációi is okozzák, miközben az újnak stilizált szerkezetek és 

taktikák miatt e stratégiai elemek korrekt és feddhetetlen kimutatása is igen nagy nehézségeket okoz.  

A posztmodern tehát nem annyira új gondolkodás  (bár ilyenként jelenik meg és kétségkívül meghatározó új mozzanatokat 

képvisel) de legalább annyira új magatartás is, ami egyként jelenik meg a gondolkodásban és a gondolkodáson kívüli 

szférában (a tudományra vetített új magatartás lényege a pozitív célkitűzés hiánya, a strukturalizmussal való 

összehasonlításban a mélystruktúra feltárásában való érdektelenség, általánosan felfogva a centrumnélküliség pozitív felfogása, 

korábbi analógiánkkal szólva a hegyben lévő kincs keresésének feladása). 

Posztmodern és utópia több szempontból is egymás kizáró ellentétének tűnnek. A posztmodern időben visszafelé rendezi el 

maga körül a történelmi teret, illetve tér-időt, ez eleve lehetetlenné teszi az utópikus gondolkodást, arról nem is beszélve, hogy 

ezt a végérvényesség igényével teszi. Hatásának, szakmai és társadalmi megjelenésének, a róla kialakított képnek éppen ez a 

talán legalapvetőbb meghatározója - radikális dekonstrukciót fogalmaz meg a végérvényesség igényével - miközben világos, 

hogy a koncepció mögött álló akarati mozzanat egyáltalán nem óhajt lemondani az univerzális értelemadás hatalmáról, még 

akkor sem, ha ez éppen negatív értelem adományozásával lenne egyenlő (ami ugyancsak gyarapítja a posztmodern tematikában 

rejlő paradoxonok már eddig is terjedelmesnek tekinthető sorát).  

A sajátosan posztmodern mindennapi tudat mára már empirikusan is jól érzékelhető új alapattitüdjei nem ismerik jelen és 

jövő kritikus oppozicióját, ez ismét az utópikus tudat létét veszélyezteti. S azt sem szabad elfelejtenünk ebben az 

összefüggésben, hogy a posztmodern végsősoron valamilyen értelemben és mértékben a baloldal bukásának terméke is. S 
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mivel az utópia műfaja és gondolatrendszere az idők folyamán azonban alaposan, jóllehet ma még nem végérvényesen 

megállapítható mértékben szervesült a baloldallal, a baloldal kudarca kritikusan határozza meg az utópiák „fizikai” lehetőségeit 

is.  

Ha ezek után arra kérdeznénk rá, milyen következményeket jelent az így értelmezett posztmodern irányzat a műelemzés, az 

értelmezés vagy az irodalomelmélet egésze számára, a kérdést nem tudnánk nyomban a várt közvetlenséggel megválaszolni. A 

kérdés feltevése ugyanis eleve azt a hagyományos elképzelést tükrözi, miszerint a filozófiai műhelyeiben egymást követően 

hegemón helyzetbe jutó paradigmák mintegy logikusan hatolnak be a műelemzés paradigmáiba és alakítják át azokat. Ez a 

hagyományos felfogás azonban, beleértve a posztmodern egész problematikáját is, az 1945 utáni fejlődésben már egyértelműen 

nem igazolódik. Nem a filozófiában dőlnek el döntő paradigmatikus kérdések, amelyek ezek után mintegy igényt 

támasztanának a műelemzés vezető paradigmájának meghatározására is. A gondolkodás valóságos fejlődését tekintve 1945 

után az irodalmi művek „értelemadó” elemzései voltak azok, amelyek az irodalomi hagyomány mindenkori 

újrafogalmazásának ideológiai és politikai fontosságánál fogva a nemzetközi, ideológiai és politikai diszkusszió középpontjába 

kerültek. Ilyen fontosságuknál fogva e viták nemcsak a műelemzés konkrét kérdéseiben és szövegösszefüggéseiben kerültek a 

valódi filozófiai kérdésfeltevések fölé, de még arra is elégséges erővel rendelkeztek, hogy saját alapkérdéseiket és prioritásaikat 

erőteljes kihívások és kérdésfeltevések formájában ráerőltessék magára a filozófiára is. A kiinduló kérdés átalakitása ezért ezen 

a ponton megkerülhetetlenné válik: nem azt kell helyesen kérdezni, mit jelent a posztmodern, mint filozófia a műértelmezés 

számára, de azt, milyen szerepet tölt be a posztmodern filozófia a műelemzés és a filozófiai áramlatok 1945-tel kezdetét vevő 

kettős történelmében, azaz megint másként fogalmazva, milyen kihivásokat és kérdésfeltevéseket vetitett a posztmodern 

filozófia számára a műelemzés értelemadó küzdelmében az az álláspont, amelyik le akart számolni a korábbi műelemző és 

ugyancsak az értelemadás monopóliumára törekvő irányzatokkal.  

Az irodalmi mű értelmezésének monopóliumáért vívott harc az 1945 utáni történelemben tézisünk szerint, az „ideológiai” 

harc talán leglényegesebb összetevőjeként, meghatározó szerepet játszott a filozófiai irányzatok küzdelmében és 

egymásutánjának kialakitásában. Mindez (természetesen csak metafórikusan) azt is jelenti, hogy a „szocialista realizmus” nem 

halt meg, hiszen az egyes filozófiai irányzatok ugyanúgy, pontosan úgy, vindikálják maguknak az értelemadás monopóliumát, 

mint azt annak idején a szocialista realizmus tette. 

Mindezzel az irodalmi művek értelemadásában időlegesen hegemón helyzetbe jutó filozófiai irányzatok sajátos, és 

kizárólag immanens meggondolások alapján egyszerüen érthetetlen kettős jelentésre tesznek szert. E kettős jelentés 

természetesen, mint az értelemadásban aktuálisan hegemón helyzetben lévő irányzatra, a posztmodernre is teljes mértékben 

vonatkozik.  

 

                  alapvető teoretikus                        alapvető politikai 
                      kijelentések                                jelentések 
 
 

szocialista    
realizmus 
 
                              visszatükrözés                                      proletárdiktatúra 
                             fenntartó egyén                                   baloldali totalitarizmus 
                            középhelyzetű hős                                       osztályharc 
                                  totalitás                                                hidegháború 
                           világtörténeti személy                                kizsákmányolás 
                                  realizmus 
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neomarxizmus   
 
                           parttalan realizmus                                   antisztálinizmus 
                                 elidegenedés                                     szövetségi politika 
                           elidegenítő effektus                              emberarcú szocializmus                
                            a praxis esztétikája                                       népfront 
                           esztétika politizálása                                 békés egymásmellettélés 
                          a politika esztétizálása                                    békeharc 
                               emberi lényeg 
                                nembeliség 

 
 

recepció    
esztétika 

 
                               horizont                                         a neomarxizmus vissza- 

                                   közönség                                                  szorítása 
                         irodalom mint intézmény                               dezideologizálás 
                                  elvárások 
                              új történetiség 
                                   megértés 

 

 
hermeneutika 

 
                            a tárgyiság eltűnése                                      a recepcióesztétika 
                                      aletheia                                                  radikalizálása,  
                          a szerző leértékelődése                                      győzelmének   
                                 a mű emanációja                                      megszilárditása 
                                     hagyomány 
                                         ünnep 

 
posztmodern 
dekonstrukció 

 
                                  dekonstruktivitás                                  a) a recepcióeszté- 
                                   logocentrizmus                                tika és hermeneutika 
                           az irodalom meghaladottsága                     győzelmének további                            
                                                                                             megszilárditása, a               
-                                                                                            a kultúra és társa- 
                                      szerző-konstrukció                       dalmi kommunikáció                                   
                                      szöveg-konstrukció                              destrukciója 
                       
                                           retorizálás                                  b) harc a recepció-                                       
                                az irodalom retorikai                             esztétika és her- 
                                   és nyelvi alapon való                       meneutika győzelme    
                                       diszkvalifikálása                         ellen a dekonstrukció                 
                                                                                                 eszközeivel 
                                         
 

Nyilvánvaló, hogy a posztmodern irodalomelméleti dimenziói is feltárhatatlanok az 1945 utáni sajátos fejlődés 

rekonstrukciója nélkül. Ez a fejlődés volt az, ami az irodalomelméleti iskoláknak sajátos és az orwell-i értelemtől nem teljesen 
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független kettős beszédet hozott létre. Az egyes filozófiai iskolák egyrészt kialakították a maguk fogalmiságát az irodalmi 

műről vagy az irodalmi folyamatról, s ezek legitim és tudományos-elméletileg indokolt törekvések voltak. Hogy azonban 

klasszikus példánknál maradjunk, nem lehettek igazán sokan, legalábbis a vasfüggöny keleti oldalán, akik egy-egy, a 

visszatükrözés problematikus vonásaira utaló kritikában azt hitték volna, hogy e kritika mögött a visszatükrözés valódi, 

tárgyilag legitim vetületei húzódtak volna meg, azaz már a kezdet kezdeteitől fogva kevés esélye volt, hogy az 

irodalomelméleti diszkussziók valóban arról szólnak, amit tematikusan középpontba állitanak, arról természetesen ugyancsak 

nem beszélve, hogy még kevesebben hihették, hogy az irodalmi művek értelemadási folyamata valódi, tárgyilag őszinte és 

megalapozott szakmai viták eredményeitől függ majd.   

A posztmodern irodalomelméleti alkalmazásainak szellemi és gyakorlati kereteit tehát a fenti modell horizontális és 

vertikális dimenziójának egyidejű érvényesítése jelenti. Minden iskola ideológiai (később már nem feltétlenül artikulált 

formában ideológiai) ellenfele az őt megelőző iskolának, amellyel szemben a maga képére akarja formálni az irodalmi mű 

értelemadásának monopóliumát. Miközben azonban vertikálisan vívják a maguk ideológiai harcát, horizontálisan legitim 

tudományos keretként is szolgálnak az irodalmi mű, az irodalmi jelenség értelmezésében. Mindez azt jelenti, hogy (a mi 

metafórikus értelmünkben) a szocialista realizmus él. Ezek a horizontálisan megvívott viták teszik ki az irodalomelmélet 

paradigmatikus vitáit és nem is kell feltétlenül megmaradniuk színvonaltalannak. A probléma nem az, hogy ezek a viták nem 

válhatnak relevánssá, a nagy dilemma az, hogy ezek a viták nem alapoznak meg valódi értelemadási folyamatokat, csak a 

politikai-hatalmi értelemadás széles és differenciált értelmű legitimációjának számítanak (ennek legszemléletesebb és 

legcsattanósabb bizonyitéka, hogy abban a pillanatban, amikor az irodalmi mű értelemadásáért vívott harc más irányok közötti 

harcra vált át, a kialakult vitákat csak „önmagukért”, csak a bennük foglalt tárgyi problematika tisztázásának kedvéért 

egyáltalán nem folytatják tovább, az irodalmi mű értelemadásáért vívott harc kontextusán kívűl még a vita résztvevőit sem 

érdekli igazán egy-egy összefüggés „tudományos” vagy „szakmai” igazságtartalma. Ezért van tele az irodalmelmélet története 

megnyitott és megszakított ütközetek nagy sorával. 

A kettős beszéd, az egyidejűleg horizontális és vertikális vonatkoztatás vonatkozik a posztmodernre is. E keretek között 

bontakoztathatja ki alapsajátosságát, a konstruktív és a destruktív tartalmaknak és attitüdöknek azt a gyökeresen újtípusú 

koegzisztenciáját, ami úgy tűnik, mára már kulturánk maradandó új vonásává nőtte ki magát. 

Gondolatmenetünk lényegében azt szerette volna igazolni, hogy mivel a „szocialista realizmus” nem halt meg, azaz az 

egymást követő irodalomelméleti-esztétikai iskolák egyként az irodalmi értelemadásának (a német „Sinn” értelmében) 

áttételesen mégiscsak politikai harcában vívják harcaikat, a posztmodern mű esztétika és a rekonstrukcióra váró posztmodern 

irodalomelmélet és irodalomkritika esetében is azt kellett bizonyítanunk, hogy ez az értelemadás monopolizációjáért vívott 

küzdelem (elsősorban a közölt vázlatos ábra vertikális összefüggéseiben) a posztmodern irodalomelmélet sorsában is 

meghatározónak bizonyult. Ez teljesen meghatározó és önálló mozzanat, hiszen éppen azt szerettük volna bizonyítani, hogy 

ebben a tekintetben a posztmodern esztétika és irodalomelmélet nem különbözött a szocialista realizmustól és az arra 

következő, a kelet-nyugati összeütközés és az ideológiai harc erőterében instrumentalizált összes többi iskolától. Abban is 

emlékeztet a szocialista realizmusra és az összes azt követő iskolára, hogy csak ebben az erőtérben, az irodalmi mű 

értelemadásának terében érvényesülhet a posztmodern gondolkodásmód elméleti és tárgyi tartalma. Az természetesen, hogy ez 

az elmélet és annak tárgyi tartalma egy nagyon specifikus elmélet és tárgyi tartalom, ebben az összefüggésben kifejtett 

formában is utalnunk kell.  

Ami immár a posztmodern esztétika és irodalomelmélet tartalmait illeti, teljesen nyilvánvaló, hogy ezek különleges, eleve 

meta-esztétikai, illetve meta-irodalomelméleti dimenziójuak. Hangsúlyoznunk kell, hogy a most szóban forgó meta-esztétikai 

karakter nem azonos az ugyancsak előzőekben ismertetett alap-instrumentalizáltsággal, ez a meta-esztétikai (vagy meta-

irodalméleti) jelleg korántsem abból következik, hogy a posztmodernnek is részt kell vennie az irodalmi mű értelemadásának 

monopóliumáért vívott küzdelemben, ez a meta-jelleg már a posztmodern eredeti, a posztmodernen belül a dekonstruktivista 

irányzat felülkerekedésének következménye. Ez a metaesztétikai törekvés alapjaiban a dekonstrukció alapgondolatának egyik 

az adott műben konkretizált (vagy konkretizálni vélt) változatát hivatott ugyancsak aktuálisan leleplezni, azt hivatott kimutatni, 

hogy az adott műben a „metafizika” valamelyik illegitim megvalósulási formája testesül meg. Ez, magától értetődően nem 

eredendően esztétikai vagy irodalomelméleti feladat, sőt, ha éppen olyan tágan kivánnánk értelmezni az ideológia fogalmát, 

hogy az ebbe a szövegösszefüggésbe beleférjen, azt is mondhatnánk, hogy a „metafizika” leleplezése többek között éppen a 

szocialista realizmus legmélyebb törekvéseire is emlékeztet, amennyiben ott például a meghaladott burzsoá nézetek és 

attitüdök leleplezése volt az „esztétika” és az „irodalomelmélet” feladata. A posztmodern egésze, így természetesen a 

posztmodern esztétika és irodalomelmélet sem tarthat természetesen igényt a metafizikakritika kezdeményezőjének büszke és 

kitüntető jelzőjére, hiszen akkor mit kezdenénk Kant vagy Nietzsche egyszerre döntő és egyszerre sikeres metafizikakritikai 

filozófiai fordulataival. Mind a vállalkozás nyilvánvalóan metaesztétikai (és metairodalomelméleti), mind pedig nyilvánvalóan 

másodlagos jellege nyilvánvaló, ez mégsem akadályozza az ezek eredőjéből kialakuló irodalomkritikai gyakorlat 

megalapozását. A posztmodern-dekonstruktivista irodalomelmélet egyik legmeghatározóbb vonása, hogy - mintegy megérezve 
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a közvetlen „ideológiai” metafizikakritika igen problematikus oldalait - a metafizika holdudvarába sorolnak jelenségeket, így 

gondolkodási stílusokat és szerkezeteket, emberkép-változatokat, a kommunikáció és a társadalmi érintkezés szemükben 

metafizikusnak kategorizálható változatait, sőt, poétikai vagy nyelvi koncepciókat is. Így a dekonstruktív irodalomkritika szert 

tehet látszólag egzakt, nem ideológikus, nyelvi-poétikai dimenziókra is, ahol eredeti céljait és értékeit mintegy „diskurzívan” 

bizonyíthatja. Ez a látszat azonban hamar leleplezhető, hogyha kiválasztott nyelvi-poétikai mozzanatok vélt vagy valóságos 

„metafizikai” árfolyamát megpróbáljuk megállapítani. Ez annál sem lehet nehezebb feladat, mert például Paul de Man Proust-

elemzésénél, amelyben a kritika a szerző nyelvi-poétikai elemeinek feltételezett metafizikai tartalmait igyekszik leleplezni, egy 

olyan műről van adott esetben szó, amelyik a maga tárgyi szférájába emeli az ilyen egyesítések, azaz itt az eltűnt idő 

újrateremtésének lehetetlenségét. Ha tehát a jeles posztmodern kritikus néhány perc alatt végiggondolta volna a nagy 

regényfolyam tartalmát és tárgyi dimenzióit, alighanem más támadási pontokat keresett volna a dekonstrukció történelmi 

győzelmének kivívására. 

 

KISS, Endre: Of Postmodern Philosophy 
 

Postmodernism is a virtual institution, which - in our point of view - absolutely does not modify the decisive fact of the 

above mentioned complex characteristic. Verifying this notion, not only numerous elements of the social existence of 

philosophy, literature, art and architecture could be mentioned, but main aspects of postmodern philosophy and (philosophical) 

attitude also must be recalled. The most important proof of the virtual institution is the determined effort of postmodernist 

thinking to take away the freedom of the possible emerging metalanguages of its own (namely of postmodern philosophy) next 

and contrary to all possible oppinions about philosophy. Institutionalizing virtually (which, however, has concrete reality in 

representing postmodern as a complex) has another, not less significant symptom, namely the phenomenon of the particularly 

postmodern missionary efforts, which could also be interpreted only in the context of the intention to create a specifically 

virtual institution and virtual social formation. 

The scientific revolution of structuralism evolved and had its revolutionary effect in the intellectual vacuum between fading 

standard science that was becoming routine (and therefore also unable for articulation and dialogue), and (neo-) Marxism. 

From today’s perspective a historical examination would point out the complexity and versatility which characterized the close 

connection of structuralism to main trends of neo-Marxism. Even though the theses and concepts of neo-Marxism are widely 

known and obvious, its specific problems of scientific theory that time could be considered underdeveloped, primarily as a 

result of the hegelian attitude of neo-Marxism, which raised hegelian Marxism above all past and future sciences, and as an 

example entered the so called „positivism” debate without any obvious and exact interest in scientific theory. In a wider, 

culture philosophical reflection it also stands out that the „revolutions” of neo-Marxism (both political and epistemological) 

and structuralism (epistemological) strengthened and supported each other intensely against everything „old”. The appearance 

of structuralism as a fundamentally new „science” was a widespread basic concept, while even the most educated spectators 

struggled with basic problems of categorization trying to grasp this new scientific quality, this radical change of perspective 

(beyond its own historical significance this problem has to be addressed also because the exact same problems of 

understanding and categorization appeared in the case of postmodern thinking, and later in postmodern science). 

The conditions of the world are so identical with those of the postmodern philosophy, so as also an eventual „non-success” 

is better than an as well possible success, because the totalitarian danger is also less with it. The tensions issuing from the 

missing acceptation of the objects, from the elimination of the object dimensions of the philosophy, which should have become 

once certainly critical, are put aside through this information on the totalitarianism. If one reminds, that once the starting point 

has been an insight into the end of the Meta-Narratives, then this joy of the non-success is already peculiar.  

The postmodern making of categories shows the coherence clearly enough, which coherence is a decisive element also of 

the complex of neopositivism-neoliberalism as well. According to this coherence, the proper philosophical attitude at first must 

be associated with a political attitude, which was found proper previously to a certain extent. In the great complexes seemingly 

not the proper philosophical attitude leads to proper political attitude, but the proper political attitude results proper 

philosophical attitude. Which is, in fact, not a scientifical or philosophical approach, but an ideological attitude. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 


