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Seregi Tamás

Paul Ricœur cselekvésontológiája

Egy 1990-ben készült életmű-interjúban Ricœur a Le volontaire et l’involontaire (1950) 
című első nagyobb önálló művét a korabeli fenomenológiával kapcsolatos elégedetlen-
ségéből származtatja. A mű – mint állítja – a Phénoménologie de la perception „ekvi-
valenseként” született, s elsősorban a fenomenológia látás-, illetve észlelés-orientált-
ságán kívánt túllépni.1 A túllépés eszköze már e kezdeti időszakban is a praxis fogalma 
volt, amelyet teljes egészében újra kellett alapozni, hiszen Ricœur szerint a korabe-
li francia intellektuális életben, még a hatvanas évek végén is, a közfelfogás úgy vél-
te: „A praxis egy német szó, amely forradalmat jelent” (PROUDHOMME–ROCHLITZ 1990). 
A gyakorlat vagy cselekvés fogalma egyszerre több célt is szolgált. Meghaladhatóvá 
vált általa a fenomenológia szubjektivista jellege, kibővíthetővé és elmélyíthetővé vált 
Heidegger egzisztenciális analitikája, átjárás nyílt a mindennapiság és a nyelv területé-
ről az etikai és politikai szférába, és nem utolsósorban két évtized múlva a maga meg-
felelő területén vált kifejthetővé az ember és a nyelv aktivitásának és kreativitásának 
rejtélye. Az életmű középső szakaszának művei, amelyek már elsősorban a struktura-
lizmus és az analitikus filozófia alapvető koncepcióival való szembesülésből születnek,
e „szabályozott kreativitás” kibontásával jutnak el az identitás problémájának újrafogal-
mazásához s végül egy új ontológia legalábbis vázlatos kidolgozásához.2 A követke-
zőkben azt próbáljuk meg feltárni, milyen következményei vannak e cselekvés-ontoló-
giának Ricœur egész filozófiájára, illetve a fenomenológia fogalmára nézve.

A cselekvés fogalmának előtérbe helyezése elsősorban a strukturalista és az analiti-
kus filozófia külsődleges, megfigyelő jellegének meghaladására szolgál. Ezzel vissza-
nyerhetővé, sőt megmenthetővé válik Ricœur számára a szubjektum, a referencialitás, 
az egyediség és az etikai viszony is. A cselekvés közvetít, s mint ilyen a par excellence 
viszony, minden viszonyok legelsője, a közvetlenséget és közvetettséget is megelőző 
aktivitás, amelyből a szubjektum, a nyelv, a mimészisz reflexivitása megszületik. A köz-
vetítésnek magának azonban nincs előzetese, csupán különböző „területei” vagy meg-
nyilvánulásmódjai, amilyen a test, a mimészisz, a metafora mint a világ újraleírása, a 
narrativitás mint az identitás legfőbb garanciája vagy a barátság mint az egyenlőség eti-
kai viszonyának megteremtője. A cselekvés tehát rendkívül túlterhelt fogalom Ricœurnél, 
amely az aktualitásban lét természetfilozófiájától a tanúsítás etikájáig terjedő skála min-
den összetevőjét meghatározza. Legfőképpen természetesen az időt, amelyet Ricœur 
szerint tulajdonképpen Heidegger helyezett el a maga megfelelő helyén az aktus-filo-
zófiák egyik legősibb és szerinte máig legtermékenyebb változatán, Arisztotelész rend-
szerén belül, amikor a lét átfogó interpretációjának horizontjába emelte azt (vö. RICŒUR 

  1  A Carlos Oliveira által készített interjú a Christian Proudhomme és Rainer Rochlitz szerkesztésében megjelent 
„Temps et récit” de Paul Ricœur en débat című kötetben található (PROUDHOMME–ROCHLITZ 1990).

  2  Vö. RICŒUR 1990 „Vers quelle ontologie?” című utolsó fejezetével.
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1990, 361). Ricœur azonban ezen a ponton túllép Heideggeren, amennyiben egyrészt 
egy olyan Heidegger-értelmezési irányzathoz kapcsolódik, amely Heidegger egziszten-
ciális analitikájában elsősorban a praxis szerepét hangsúlyozza, s abban a gyakorlati 
szféra teljes ontologizációját értékeli3, másrészt pedig az analitikus filozófia segítségé-
vel megpróbálja kidolgozni a szorosabb értelemben vett cselekvés intencionális struktú-
ráját, s e cselekvést a test fenoménjéhez köti. Ez pedig kétségtelenül továbblépést jelent 
Heideggerhez képest. Már Sartre is – akire egyébként Ricœur ezzel kapcsolatban nem 
hivatkozik – úgy vezeti be A lét és a semmi utolsó részét („Birtokolni, csinálni és lenni”), 
hogy a Lét és idő egzisztenciális analitikája kapcsán a cselekvés problémájának kimara-
dásáról beszél.4 Ricœur mindehhez a test problematikáját kapcsolja kiegészítésképpen, 
s érdekes módon éppen Heidegger filozófiájának érdemeit hangsúlyozva – legalábbis az
analitika által megteremtett lehetőségek tekintetében. Husserl, mint állítja, a Leib (eleven 
test) fogalmán keresztül nemcsak a hagyományos, pusztán külsődleges, anyagi test-
felfogáson tudott túllépni, hanem a pszichologizmuson is, mikor egy olyan „je peux”-re 
(képes vagyok) alapozta az eleven testről kialakított koncepcióját, amely „nem egy »je 
veux«-ből [akarom] vezetődik le, hanem éppen annak gyökerét alkotja” (uo. 375), egy-
szóval megelőzi a „volontaire és involontaire” problematikáját. Ricœur tehát továbblép 
korábbi munkáihoz képest egy olyan probléma felé, amelyet az „eleven test fenomeno-
lógiai ontológiája” (uo. 376) alkotna. Ez a fenomenológiai vizsgálódás egy önálló terüle-
te, hangsúlyozza Ricœur, ám egyrészt a konstitúció folyamata ezen a területen éppen a 
terület elhagyásához vezet, másrészt pedig szükségszerűen megvannak a maga határai. 
A problémára vonatkozóan három alapvető konstitúciós területtel találkozhatunk Ricœur 
műveiben: az első a fenomenológiai ittből a lokalizált itthez, a második az éntől a konkrét 
személyiséghez, a harmadik pedig a megélt időtől a kozmológiai időhöz vezet. A prob-
léma mindhárom elemzésben ugyanaz, a világba való beíródás, a testet öltés problé-
mája. Az inkarnáció kérdése azonban Ricœur szerint nem képes megoldani az anyagi 
test (corps, Körper) problémáját. Az anyagi testet ugyanis nem lehet „élményekből” leve-
zetni, ezért a konstitúciós folyamatnak szükségszerűen meg kell torpannia, illetve csak 
egy áthidalhatatlan szakadékon való átugrással kezdhet neki tulajdonképpeni munká-
jának, amely a saját, a sajátra való redukció helyett immár az „egy a sok közül” területe 
(uo. 377), ehhez pedig az eleven test mondaneizálására van szükség. A mondaneizálás 
azonban itt láthatóan nem materializálást jelent. Heidegger analitikájának említett elő-
nye – Ricœur szemében – éppen ebben mutatkozhat meg. Ricœur szerint Heidegger 
egész filozófiai gondolatvilága alkalmasabb a test problémájának kidolgozására, mint

  3  Ezzel sok Heidegger-értelmezőben az egyoldalúság és leegyszerűsítés vádját váltva ki. Ricœur Franco Volpi 
és Rémi Braque műveire hivatkozik (RICŒUR 1990, 360–361), ám a kérdés kapcsán mindenképpen meg kell 
említeni Ernst Tugendhatnak, Heidegger egyik kései tanítványának a nevét és műveit is, elsősorban TUGENDHAT 
1979. A problémához lásd még SALANSKIS 2000, 119–126.

  4  „Nem elegendő, ha az önmagáért valót úgy írjuk le, mint amely saját lehetőségeit egyszerűen kivetíti az 
önmagában léten túlra. Lehetőségeinek ez a kivetítése nem statikusan a világ egy bizonyos fennálló helyze-
tére vonatkozik: a világot minden pillanatban meg is változtatja. Ha például Heideggert olvasunk, meglepőd-
ve tapasztaljuk, hogy ebből a szempontból hermeneutikai leírásai mennyire nem kielégítőek. Terminológiáját 
alkalmazva azt mondhatjuk, hogy a Daseint olyan létezőként írta le, amely túllép a létezőkön azok léte felé. S 
a lét itt a létező értelmét vagy létmódját jelenti. S igaz is, hogy az önmagáért való az a lét, amely által a léte-
zők feltárják létmódjukat. Heidegger azonban elhallgatja azt a tényt, hogy az önmagáért való nem csupán a 
létezők ontológiáját konstituáló lét, hanem olyan lét is, amelynek köszönhetően a létező mint létező ontikus 
modifikációkon esik át. A hatásnak vagyis az önmagában való ontikus materialitásában, »húsában« való meg-
változtatásának ezt az állandó lehetőségét az önmagáért való lényegi jellemzőjének kell tekintenünk; alapját 
az önmagáért való önmagában valóhoz viszonyulásának olyan eredendő formájában kell megtalálnunk, amit 
eddig még nem hoztunk napvilágra.” SARTRE 1943, 503 – magyarul: SARTRE 2006, 509–510.
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Husserlé, s emellett további előnye, hogy a problémára alkalmazható fogalmai, például 
a „Befindlichkeit” (diszpozíció) fogalma, kifejezetten nem az „én vagyok” inkarnációjá-
ra épülnek, hanem a már eleve benne létet, a belevetettséget hangsúlyozzák. A kérdés 
csupán az, miért nincs Heideggernél test.5 Ricœur szerint Heidegger azért tartózkodott 
a test részletesebb elemzésétől, mert túlságosan ontologizálni akarta a jelenvalólétet, s 
így tartott mind a pszichologizmus, mind a túlzott eldologiasítás veszélyétől. Ezért szo-
rul háttérbe a tér elemzése is az idő javára, illetve túlságosan is a nem-tulajdonképpeni-
ség területére lesz száműzve. Ezért kerül – harmadrészt – a pathosz is a mindennapi-
sághoz, szemben a léthez való megértő viszonyulással.

Itt azonban nem annyira a kritika jogos vagy jogtalan volta foglalkoztat minket, mint 
inkább az a bizonyos aktus-fenomenológia, amit Ricœur Heideggerrel szembehe-
lyez. „Végül pedig elgondolkozhatunk azon, vajon Heidegger látta-e azokat az erőfor-
rásokat, amelyeket egy olyan létről szóló filozófia rejt magában, amely a szubsztancia
transzcendentáléját az aktus transzcendentáléjával cseréli fel, ahogy azt a cselek-
vés és elszenvedés fenomenológiája megköveteli” – írja (uo. 379–380). Hogyan lehet 
az aktus fenomenológiájába bevonni a testet, és ugyanakkor elkerülni a test puszta 
élményre való redukálását?

A Soi-même comme un autre című előadássorozat dialektikus szerkezetében két 
meghatározó helyen is feltűnik a test kérdése. A test mindkétszer két egymásnak 
feszülő felfogásmód közvetítője, illetve a kettőjük alatt meghúzódó mélyréteg képé-
ben mutatkozik meg. Az első a nyelvfilozófiai kiindulópont két végletét, a Strawson-
féle azonosító referálás és a pragmatikai, beszédaktus-elméleti önmegjelölés feszült-
ségét, illetve egymásra utaltságát hivatott megmutatni és meghaladni. Ricœur nagyra 
értékeli Strawsonnak azt a törekvését, hogy a személy azonosítását teljesen publikus 
síkra helyezi, ezzel elkerülve az összes pszichologizmussal és test-lélek kettőséggel 
kapcsolatos aporiát. Viszont állítása szerint Strawson túl hamar lehorgonyozza a sze-
mélyt egy olyan tér-idő kontinuumban, amely pusztán külsődleges minden szubjek-
tumra nézve, beleértve az ént (soi) is (uo. 45). Ezzel eleve gátat vet a tulajdonképpeni 
probléma felvetésének, vagyis a test saját jellege és a tárgyi létmód közötti különbség 
vizsgálatának. A szubjektumból így – mondhatnánk – mentális események tárháza 
lesz, amely a predikátumok felsorolásával állítható elő6, s problémává inkább az első 
személy léte válik, amit egyébként Strawson gyakorlatilag képtelen felvetni, s nem a 
harmadik személyé, amely Ricœur szerint a tulajdonképpeni probléma és csak egy 
fenomenológiai leírással, ám azon belül is csak egy bizonyos fenomenológiával érhető 
el. Ezzel a személy egy „idem”-mé válik, aki teljesen személytelen, ugyanakkor (vagy 
éppen ebből kifolyólag) teljesen identikus, akivel kapcsolatban bármilyen tulajdonítás 
csak ugyanazon a módon mehet végbe, mint bármilyen más dolog esetében, vagyis 
predikálással. Ricœur igazi problémája éppen itt bukkan fel: vajon ugyanúgy tulajdo-
nítunk-e pszichikai predikátumokat önmagunknak, mint bárki másnak, illetve meg-
egyezik-e egyáltalán a tulajdonítás módja, ha egy személyről és ha egy dologról van 

  5  Az egzisztenciális analitikával kapcsolatban ez egy gyakran visszatérő kritikai megjegyzés, amely különbö-
ző változatokban Lévinasnál, Maldineynél, Richirnél és Waldenfelsnél is megtalálható. Az általam ismert leg-
alaposabb és legelfogulatlanabb összefoglalását Jean Greisch nyújtja „Das Leibphänomen: ein Versäumnis 
von Sein und Zeit” című tanulmányában (GREISCH 1992, 243–262).

  6  Érdekes módon Ricœur Strawsont kantianizmussal vádolja, például a tér-idő neutralizálása kapcsán, mégsem 
hivatkozik ennek későbbi, sokkal árnyaltabb változatára, az ún. „scaled down kantianizmusra” (vö. MOHR 1988, 
11–65), amely először a The Bounds of Sense-ben (1966) kerül kidolgozásra (magyarul: STRAWSON 2000), 
mint ahogy az ezzel szoros összefüggésben álló angolszász „neokarteziánus” érvekre sem (vö. Anscombe, 
Castaňeda, Chisholm, Shoemaker stb. kapcsolódó tanulmányai, illetve művei).
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szó. Strawson nyilvánvalóan mindkettőre igennel, Ricœur pedig mindkettőre nemmel 
válaszol. A tagadó válasz alátámasztására felhozott érv az „enyém” birtokviszony és a 
szubjektum-predikátum szerkezetű birtoklás közötti elvi különbözőség. Az első viszo-
nyulás ugyanis „nem átvihető” (non transférable), illetve csak abban az esetben, ha az 
ént neutralizáljuk, s ennek következtében a sajátból cserélhető tulajdont csinálunk. Az 
„enyém”, az én testem tehát nem tulajdon, vagyis nem helyettesíthető. Az érvelésben 
visszaköszön a korábbi metafora-könyv egyik legfontosabb érve, amellyel az egész 
strukturalista nyelvfilozófia jelelméleti alapjait támadta meg Ricœur: a helyettesíthe-
tőség elleni érv. A kérdés mégis az lesz, hogyan vázolható fel egy olyan transzferabi-
litás, amely nem a helyettesítésen alapul. A test mint lehorgonyzás ebben kulcssze-
repet játszik majd.

Az idemre alapozott személyelmélet éles kritikája azonban egyáltalán nem jelenti 
azt, hogy a másik véglet, a pragmatika közelítésmódja minden fenntartás nélkül elfo-
gadhatóvá válik. Ricœur ezt már előre egyértelműen leszögezi: ahhoz, hogy ne fenye-
gessenek minket a szolipszizmus aporiái és a privát tapasztalat zsákutcája, azon a 
köztes helyen kell maradnunk, amelyen megmarad a „bárkinek tulajdoníthatóság” lehe-
tősége, de az én és a te, illetve az „önmagam” és a „más, mint önmagam” ellentéte is 
felbukkanhat (uo. 54).

A beszédaktus-elmélet hatalmas előnyét az jelenti, hogy az én, amelynek a Soi-
même comme un autre című mű nyomába ered, látszólag az általa megérdemelt rang-
ra emelkedhet, vagyis privilégiumot élvezhet a többi személlyel szemben, amelyek ily 
módon az én köré szerveződhetnek. A beszédaktus olyan aktus, amelyet én, most, itt 
hajtok végre, egy bizonyos szituációban, egy bizonyos beszélgetőpartner (allocuteur) 
vagy -partnerek jelenlétében (uo. 61). Egy olyan beszélő vagyok, aki – az analitikus 
filozófia klasszikus érvének megfelelően – ellenáll mindenféle helyettesítésnek, a har-
madik személlyel, tulajdonnévvel, leírással való helyettesítésnek egyaránt. A Ricœurt 
érdeklő, és a mi szempontunkból később szintén fontossá váló kérdés ennek kap-
csán a beszéd (discours) síkjára való áttéréssel szükségszerűen megjelenő homá-
lyosságra, opacitásra vonatkozik. Minek köszönhető ez a bizonyos „homályosság”? 
A probléma, mint majd látni fogjuk, messze túlmutat a pragmatika vagy akár még az 
identitás kérdésén is. Ricœur Francois Récanatira hivatkozik, aki szerint a reflexivi-
tás pragmatikai síkon egyfajta homályosságot vezet be a nyelvbe, amely megtöri a 
nyelv transzparenciáját – az értelem enélkül akadálymentesen szelné át a nyelvet a 
referenciális megcélzás (visée) segítségével. A megfogalmazás azért figyelemremél-
tó, állítja Ricœur, mert a jelnek egy olyan klasszikus, az ókortól a Port-Royalig fennma-
radó meghatározására utal, amely azt valamifajta dolognak tekinti, amely egy másik 
dolgot reprezentál, s „az átlátszóság abban áll, hogy a jel ahhoz, hogy reprezentáljon, 
igyekszik eltűnni, s ily módon elérni, hogy elfeledkezzünk róla mint dologról” (uo. 56–
57). Ez azonban nem mindig sikerülhet, s e sikertelenség a leggyakrabban akkor követ-
kezik be, amikor a kijelentés megtételének (énonciation) ténye reflektálódik az elmon-
dott kijelentésben (énoncé), s ily módon „önmagára hajlítja rá” a referáló megcélzást, 
s ez maga is részévé válik a referenciának. Ezt már a Port-Royal logikusai is észrevet-
ték.7 A probléma azonban Ricœur számára csak itt kezdődik, jelesül annak a dilemmá-
nak az eldöntésével, hogy ezt a „visszahajlást”, a barokk redő újrafelfedezését, azo-
nosíthatjuk-e maradéktalanul a szubjektummal. A beszédaktus-elmélettel szembeni 

  7  Ricœur itt azt a „pli”-t fedezi fel a Port Royalban, amelyet Deleuze vele egy időben terjeszt ki az egész kor-
szakra: DELEUZE 1988.
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kritika alapja az, hogy Ricœur az „igen” választ részesítené előnyben egy olyan – álta-
la az angolszász filozófiai hagyomány egészére kiterjesztett – beállítódással szem-
ben, amely az ily módon felfedezett megnyilatkozást is „önmagában”, kizárólag mint 
megfigyelhető aktust igyekszik vizsgálni, ezért a reflexivitást nem a szubjektumnak,
hanem magának a beszédaktusnak tulajdonítja, a nyelvi reflexivitás jelenségét pedig
a jelre ruházza rá, s így azt a jel homályosságának, nem a szubjektivitás megjelené-
sének értelmezi. A Strawson és a pragmatika közötti szembenállás tehát meghalad-
ható egy másik síkon, ám ehhez a „hús-vér szubjektum” problémájára, vagyis a konk-
rét megnyilatkozás és az identifikáció kérdésének összekapcsolására van szükség.
Mégiscsak lennie kell valaminek, ami által az én viszonyt létesít különböző én-mondá-
saival, ami által az én egyszerre helyettesíthető, sőt a leginkább helyettesíthető nyelvi 
jel, s ugyanakkor mégis helyettesíthetetlen (uo. 65), vagyis Husserl kifejezésével élve: 
okkazionális.8 Ezzel azonban Ricœur egy olyan gondolati útra lép, amelynek transz-
cendentális kérdésfelvetését vállalnia kell. Nem véletlen, hogy ezen a ponton Husserl 
„Ichstrahl” és „Ichpol” fogalmaira hivatkozik. Az az egyedi perspektíva, amit a világgal 
szemben mindig szükségszerűen felveszek, nem pusztán a világ egy perspektívája, 
hanem a világ határa, és mégis a világban van.9 Ám az „énnek” ebből az üres, isme-
retelméleti szingularitásából Ricœur azonnal a „lehorgonyzás” problémájába vezeti át 
gondolatmenetét. Egyrészt kimutatja, hogy a nyelvi elemzés önmagában nem meg-
felelő eszköz az identitás problémájának megoldásához, viszont a testet mégis pusz-
tán a lehorgonyzás médiumává, az én és a személy közötti kapcsolatteremtés alapjá-
vá, egyfajta „mélyebb valósággá” teszi (uo. 71). A test nem a kitettség, a fakticitás és 
anyagiság, a kiterjedés (akár a szó karteziánus értelmében, az eleven és anyagi test-
re egyaránt alkalmazva) területe, hanem annak a létnek a világba való lehorgonyzása, 
„ami mi magunk vagyunk, és ami a testiség módozatában jön világra” (uo. 72).

  8  Az okkazionális kifejezésekhez lásd HUSSERL 1984, 26. § (magyarul HUSSERL 2002, 48–53). Husserl az 
okkazionális kifejezések tárgyalásánál a jelentés és jelzés 1–2. §-beli megkülönböztetésére támaszkodik 
(uo. 1–3). Az okkazionális kifejezések ennek alapján jelentéssel rendelkező nyelvi elemek, ám a kifejezések-
kel ellentétben csupán egyfajta utaló jelentéssel bírnak, amely pusztán egy általános jelentést hív életre (pél-
dául az önmegjelölést az „én” szó esetében). Azért kell utalónak lennie, hogy egyrészt ne mindenkiben a saját 
énjéről alkotott képzet bukkanjon fel, amikor a szót meghallja, másrészt pedig azért, mert nem férhetünk hoz-
zá oly módon egy beszélgetőtárs én-képzetéhez, ahogy például az „oroszlán” szó hallatán hozzáférünk egy 
többé-kevésbé objektív képzethez. Viszont ennek az általános funkciónak az is a feladata, hogy az általános 
én-képzet mellett életre hívja az egyedi képzetet is, a „hic et nunc megcélzottat”, amely annak ellenére, hogy 
nem absztrakt, mégiscsak az utalás „közvetítésén” keresztül férhető hozzá. Az első jelentést tehát Husserl 
utaló jelentésnek, a másodikat pedig ennek megfelelően utalt jelentésnek nevezi.

Ricœur szempontjából sem közömbös azonban, hogyan értelmezzük Husserlnek ezt a koncepcióját. A 
posztstrukturalista diskurzusban egyáltalán nem volt egyetértés a kérdésben. A La voix et le phénomène című 
könyvében Derrida két irányban bírálja és gondolja tovább Husserl elemzését. Az utalt jelentés, állítja, megdönti 
Husserlnek a jelentés idealitásáról szóló alaptételét. Ezért az első kritika az okkazionális és nem-okkazionális 
kifejezések elkülönítésének bírálatát nyújtja, kimutatni próbálva a minden kifejezésben benne rejlő temporális 
nyomot s ennek következtében jelentésének okkazionális jellegét (a nyelv egészére kiterjesztve a jelentések 
idealitásáról szóló husserli „platonizmus” elleni kritikát). Második lépésben pedig az utalt jelentésben a „jelenlét 
metafizikáját” véli felbukkanni Husserl gondolkodásában. A (Ricœurhöz hasonlóan) szintén Benveniste-re 
támaszkodó Lyotard azonban a deiktikus kifejezésekben éppen a nyelvből mint rendszerből való kiszabadulás 
lehetőségét véli felfedezni: „Más szóval a deiktikus kifejezés nem egy puszta értéket képvisel a rendszeren 
belül, hanem egy olyan összetevő, amely belülről kívülre utal; nem gondolható el a rendszerben, csak azon 
keresztül. Ez a különbség a legfontosabb, és semmilyen visszatérést nem jelent a »jelenlét metafizikájához«, 
ahogy attól J. Derrida tart.” (LYOTARD 1971, 116.)

  9  A probléma Ricœurnél – mint azonnal látható lesz – nem kerül kidolgozásra a maga radikalitásában. Vélemé-
nyem szerint a kérdés taglalásának valódi területét egy másik „fenomén”, egy „metafizikai” „fenomén”, a tekin-
tet alkotja, amellyel azonban Ricœur nem foglalkozik.
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A művet olvasva ezek után nem is nagyon csodálkozhatunk azon, hogy a beharan-
gozott test-problematika taglalásában nem egészen azt kapjuk, amit a fenomenológiai 
hagyomány alapján várnánk. A további fejezetek ugyanis elhagyják a test területét, és 
helyette a cselekvéselmélet kérdéseivel foglalkoznak, hogy azután majd – két fejezet 
múlva – visszaérkezzünk ugyan a saját test ontológiájának problémájához, de a szöveg 
szerint immár egy következő „szintre” lépve. Ezzel pedig a test fenoménje nem csupán 
az inkarnáció problémájával azonosítódik, hanem ráadásul véglegesen a világba való 
lehorgonyzássá válik.10 A cselekvéselmélet a lehorgonyzás szempontjából a „ki”, „mit”, 
„miért”, „hogyan”, „hol”, „mikor” kérdések egyetlen struktúrán belüli egyesíthetősége miatt 
válik döntő jelentőségűvé, amelynek köszönhetően a „ki”-ből immár valódi „valaki” vál-
hat (uo. 75–76). Sőt, a cselekvés fogalmán keresztül annak lehetősége is megteremtő-
dik, hogy az emberi cselekvés – Hannah Arendt marxista meghatározására támaszkod-
va – elkülöníthetővé váljon a munka gyakorlatától, amelyben a személy teljes mértékben 
exteriorizálódik az előállított tárgyban, vagyis a munkát végző személy tulajdonképpen 
lényegtelenné válik.11 Ricœur számára három összetevője van annak, hogy az anali-
tikus filozófiai hagyomány miért nem képes megbirkózni a cselekvések elemzésének
problémájával. Az egyik az elemzés által feltételezett személytelen esemény-ontoló-
gia, amely a cselekvést csupán a világbeli események egy osztályává teszi, a másik a 
tulajdonításmód, amelynek köszönhetően a cselekvés valakinek tulajdonítását az ana-
litikus filozófusok kizárólag az apofantikus logikán belül képesek elgondolni, a harmadik
pedig az igazság fogalmához és a leíráshoz mint megfigyelő rögzítéshez való ragasz-
kodás – ebből ered az intenció túlzott racionalizálása, az okozatiság kizárólagossá téte-
le (a „mit?” visszavezetése a „miért?”-re) és a teleológia problémájának teljes figyelmen
kívül hagyása is. Az első problémával kapcsolatban kézenfekvő Ricœur Temps et récit 
című művének esemény-fogalmára, a harmadikkal kapcsolatban a tanúsítás (attestation) 
fenomenológiáján belül megkülönböztetett szavahihetőség (véracité) és igazság (vérité) 
fogalmaira hivatkoznunk, a tulajdonképpeni problémát azonban számunkra a második 
ellenvetés jelenti. Már csak azért is, mert – mint látni fogjuk – korábban Ricœur éppen a 
predikáció előtérbe helyezésével, a benveniste-i szemantika kiaknázásával remélte újjáa-
lakítani a (költői) nyelvvel kapcsolatban uralkodó felfogásokat. Vajon a „je peux” modális, 
de nem modális logikai jellege12 lehet-e a kivezető út az apofansziszból, amely a husserli 
fenomenológia teloszát, a tárggyá tevést jelentette? Husserl az apofansziszt az Ideen 
zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie első részében 
az objektiválás egyetlen, de univerzális eszközének tartotta, s ebből kifolyólag a logikát 
egy minden területre kiterjedő eszköznek. „Itt található13 az a legmélyebb forrás, amely-
ből a logikai univerzalitása, végső soron pedig a predikatív ítélet univerzalitása feltáran-
dó (amellyel az értelmes kifejezés egy közelebbről még nem vizsgált rétegét is vizsgá-

 10  Hogy ennek nem kellene feltétlenül így történnie, azzal kapcsolatban csak egy példára utalnék: HENRY (2000) 
a maga transzcendentális test fogalmát élesen elválasztja mindenféle világiságtól, vagyis éppen a lehorgony-
zás felszámolásával reméli elérni a test emancipációjának lehetőségét.

 11  Praxis és poézis egy dologban megegyeznek, hogy a teóriával ellentétben szinguláris jellegűek. Ezt Ricœur 
már Az élő metaforában kiemeli Arisztotelészre hivatkozva. „[...] a tapasztalat az egyes esetekre vonatko-
zó tudás, a tudomány pedig az általánosra vonatkozik – a cselekvésnek és a létrehozásnak pedig mindig az 
egyes esettel van dolga” – írja Arisztotelész (ARISTOTELES 1992, 36 – A 981 a15).

 12  Lásd ehhez a Ricœur és Greimas közötti vita anyagát, amelyben Ricœuer éppen az utóbbi szerző (illetve 
a köré csoportosuló Fontanille, Parret, Hénault) modális logikával kapcsolatos kutatásait bírálja, és szegezi 
szembe a maga „phénoménologie de l’agir et du pâtir” megközelítését. In HÉNAULT 1994, 195–214.

 13  Mármint a minden tételezésben benne rejlő doxikus összetevőben, az „Urdoxa”-ban vagy „Urglaube”-ben 
(„őshit”).
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lódás tárgyává tesszük), s innen válik érthetővé a logika uralmának egyetemes végső 
alapja. Továbbá megragadhatóvá válik az a lehetőség, sőt szükségszerűség, hogy kife-
jezetten a kedély- és akarat-intencionalitásra vonatkozó formális és materiális noétikus, 
illetve noématikus és ontológiai tudományágat létrehozzuk.”14 Husserl persze a transz-
cendentális logikának a tízes évek végén elkezdett kidolgozásával – egy genetikus elem-
zésen keresztül – meghaladja az apofanszisz e kitüntetettségét, ám a predikációelőttes 
jelleg hangsúlyozása ellenére soha nem lép a prelogicitás talajára. Az életvilág mindvé-
gig belső összefüggésben marad a genetikus logikával, s mint Blumenberg megjegyzi, 
Husserl még a Philosophie der symbolischen Formen radikalitásáig sem ér el ebből a 
szempontból (BLUMENBERG 1986, 25).

Ricœur nagyra értékeli az analitikus cselekvéselméletnek azokat az eredményeit, 
amelyekkel sikerült mindenféle kinesztetikus érzettől, affektív érzettől vagy éppen a 
belső megfigyelés előfeltevésétől megszabadítani a cselekvésről alkotott koncepció-
kat (RICŒUR 1990, 80). Ez azonban nem mentesít minket attól, hogy az intenció jelen-
ségét, a cselekvéselmélet tulajdonképpeni sarkkövét a maga teljes szélességében 
fel ne tárjuk. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy az intenciót nem szabad sem valamiféle 
okozatiságra redukálni, sem megfosztani időbeli dimenzióitól. Az analitikusok Ricœur 
szerint mindkét hibába beleesnek, s leginkább azért, mert az intenciót az általuk külső-
leg leginkább megfigyelhető változatából, a szándékos cselekvésből kiindulva tárgyal-
ják. Az intenció másik véglete az egy bizonyos és jövőre irányuló intencióval rendelke-
zés lenne, amely a tulajdonképpeni szándék legjobb megfelelőjét jelenti, az intenció 
intencióját, amely az ígéret beszédaktusában nyer kifejezést (uo. 92). Ricœur ezt az 
utat tartja járhatónak. Ám azzal, hogy a cselekvés problémáját az ígéretre alapozzuk, 
nemcsak kétségtelen előnyökre teszünk szert (például az előírás, a másikhoz való 
viszony, egyáltalán az etika és politika területének bevonhatósága), hanem feladato-
kat is adunk magunknak, s ezek a feladatok újra csak a lehorgonyzás kérdését érintik. 
A cselekedet nem teremtés, még csak nem is alkotás, mégis a világba való beavatko-
zás. Az intencióra való alapozás arra teszi alkalmassá a cselekedetet, hogy egyrészt 
sajátunkká váljon (ellentétben a teóriával és a poészisszel) (uo.),15 másrészt hogy az 
analitikus filozófia által oly élesen különválasztott cselekvés és esemény, motiváció
és ok egy fenomenológiai elemzés után (uo. 84–85) egyesüljenek. A beavatkozásnak 
két síkja van, amelyek közül én csak az elsővel fogok foglalkozni: a kezdeményezés 
(initiative) és a megtartott szó. Mindkettő az idő fenomenológiai elemzését vonja be 
az elemzés látóterébe, de a kettő nem ugyanabba az irányba tart.

A kezdeményezés a kezdet és vég problémáját kívánja elhelyezni a maga világbeli és 
emberi, azaz gyakorlati síkján. Ricœur szerint a kezdet problémáját szükségszerűen a 
„ki”-hez és nem a „miért”-hez kell kapcsolnunk, hogy a külsődleges oksággal rögtön meg 
ne szüntessük. Ugyanakkor ezzel egyfajta világon belüli kezdetté is alakítjuk, amellyel 
azonban nem szüntetjük meg abszolút jellegét, csak éppen ez a fajta kezdet „nem az idő-
höz, hanem az oksághoz képest abszolút” (uo. 129). A kezdet a jelen egy meghatározott 

 14  HUSSERL 1976, 272. Lásd még a mű 113. §-át, amelyben Husserl azt állítja, hogy minden cogito vagy doxikus 
Ursetzung („őstételezés”) vagy nem, viszont minden átalakítható az előbbivé, feltéve, hogy tétikus jellemzővel 
látjuk el. Ily módon például a „wahrscheinlich”-ból „Wahrscheinlichsein” lesz, „ráütjük a doxikus Urthesis (ős-
tézis) pecsétjét”, s ennek következtében pozicionális, vagyis aktuális és „valós” (reel) lesz (uo. 257).

 15  Praxis és poézis kettősét – természetesen szintén Arisztotelészre s emellett Marxra hivatkozva – Jean-Luc 
Nancy is szinte egymást kizáró ellentétbe állítja: „Ezenkívül az »átalakítani« (transformation) azt kívánja jelen-
teni, hogy »megváltoztatni az értelem irányát« (le sens du sens), vagy akár, még egyszer, átlépni a birtoklásból 
a létbe. S ez azt is jelenti, hogy az átalakítás egy praxis, nem pedig egy poézis, egy olyan cselekedet, amely 
a cselekvőre hat, és nem a műre.” (NANCY 1993, 19.)
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létmódjához kötődik, amely Ricœur egy hosszabb elemzése alapján16, a fenomenológiai 
időhöz, vagyis a protenciók és retenciók szövedékéből felépülő, áramló jelenhez képest 
a jelent mint törést állítja elénk. Ezt nevezi Ricœur pillanatnak. Ez a „pillanat” pedig több-
szörösen is közvetít a fenomenológiai és a kozmológiai idő között: egyrészt azzal, hogy 
ábrázolható egy pont formájában, s így az idő eltárgyiasítását, geometrizálását teszi lehe-
tővé, másrészt azzal, hogy nem külsődleges és passzív, mint a világidő („az unalom és 
öregedés ideje”), ugyanakkor nem is teljesen megélt vagy saját. „Az időfenomenológia 
feladata, hogy elemzésében rátaláljon a pillanatra mint saját határára” – állítja Ricœur.17 
A kezdeményezés, a gyakorlati kezdet fogalmának kifejtése tehát nem csupán az oko-
zatiság és az intenció összekötésére szolgál, amelyeket az analitikus filozófia elméletei
túlságosan élesen elválasztottak egymástól, hanem – és mindenekelőtt – az idő kérdé-
sének a cselekvéselméletbe való beillesztésére. Újabb meglepetéssel szolgál tehát a 
Soi-même comme un autre című mű, amikor a kezdeményezés jelenségének a saját test 
ontológiájával való összekötése után megint csak nem a (saját) test fenomenológiájának 
kidolgozásához, hanem az időnek, s azon belül is szinte kizárólag a narrativitás kérdésé-
nek szenteli a következő fejezeteket. A kezdeményezés fogalma – állítja Ricœur – „meg-
oldást” nyújt Kant harmadik antinómiájára18, mivel a kezdeményezés per definitionem a
fenomenális és nem-fenomenális találkozása, vagyis maga a cselekvés, méghozzá oly 
módon, hogy a cselekvő személye is kihagyhatatlanná válik. Megoldódik tehát a ki? és a 
mit? és miért? kérdéseinek összekapcsolása, mivel a kezdeményezés „a cselekvés cse-
lekvőjének beavatkozása a világ folyásába” (RICŒUR 1990, 133). Megoldódik ugyanakkor 
az „enyémvalóság” kérdése is, amellyel a fent már említett és Az élő metaforában kidol-
gozott apofantikus szerkezetet felválthatja a possessivumokból kibomló narrativitás.19 A 
possessivum ugyanis nem predikáción alapuló tulajdonítás, ugyanakkor azonban nem 
feltétlenül korlátozódik az énre, az én személyemre. A mű bevezetőjében Ricœur kifej-
ti, hogy a „soi” fogalma nemcsak a reflexivitást, a dialektikát, mondhatnánk, a kerülőutat
vezeti be a vizsgálódásokba, hanem minden személyt egyesíteni képes magában (uo. 
11). Ennek megfelelően a possessivumokkal kapcsolatban is a személyesség és sze-
mélytelenség közötti különböző átmenetek lehetőségét hangsúlyozza, egészen a „min-
denkinek a magáét” (à chacun le sien) kifejezésig terjedően (uo. 120). Az élő metafora 
elemzésében az lesz majd a legfontosabb kérdésünk, milyen következményekkel jár ez 
a változás az irodalom, a művészet kérdésére nézve, radikalitás tekintetében mennyi-
ben visszalépés is ez a döntés.

Mielőtt azonban a hetvenes évek főművének elemzésére térnénk át, meg kell vizs-
gálnunk, milyen következményekkel jár Ricœurnek ez a „döntése” a Soi-même comme 
un autre könyv irodalomról alkotott koncepciójára. A narratív azonosság koncepci-

 16 L’initiative. In RICŒUR 1986 (magyarul: RICŒUR 1997).
 17 Sajnálatos módon Ricœurt kizárólag a két – meglehetősen elnagyoltan elkülönített – idő közötti közvetítés 

érdekli, így nem kérdőjelezi meg a belsõ, „lelki” idő saját voltát, nem különíti el a passzív és aktív szintézise-
ket, a megjelenítés és újra-megjelenítés jelenségét, vagy nem veti fel az önkéntelen emlékezet problémáját. 
S ugyanígy nem teszi ezt meg a külsődleges világidővel kapcsolatban sem (például sors, végzet, végrehajtott 
tervek, közösen megélt idő stb.).

 18  Az okozatiság és a szabadság közötti antinómiáról van szó. Vö. KANT 1995, 368–373.
 19  Ricœur a heideggeri jemeinig kifejezés előtagjából nem a mindenkoriságot vagy – értelmezésünk szerint – 

egyfajta egzisztenciális transzcendentálét, a szingularitás nyomát próbálja kiolvasni, hanem az enyémvalóság 
szétoszlását az összes grammatikai személy között, ami pedig egy „nem kimondott utalás a másikra” (RICŒUR 
1990, 212). Értelmezése meglátásunk szerint önmagában ugyan helytálló, de tulajdonképpen csak akkor 
volna tartható, ha a jelenvalólétnek a nem-tulajdonképpeniségből a tulajdonképpeniségbe való átlépése az 
interszubjektivitás síkjának kibontását és nem az attól való eltávolodást jelentené. A problémához lásd még 
WALDENFELS 1998.
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ójának részletes kidolgozása előtt ugyanis még egy akadály áll, ez pedig a szemé-
lyes azonosság (personal identity) problémájának angolszász hagyománya. Ricœur 
itt is „fenomenológiai kritikának” veti alá a fogalmat, kimutatva, hogy az idem és ipse 
általa kidolgozott fogalomkettőse, amelyek dialektikája tulajdonképpen az azonosság 
konstitúciójának folyamatát alkotják a műben, nem osztható ki egyszerűen a test és 
a „személy” fenoménjeire. A test nem idem, mert az a saját testem, a „je peux” vilá-
ga, viszont a „személy” sem ipse, mivel nem feltétlenül, még ha természetesen nem 
is teljesen szabadon, változó/változtatható (uo. 154) – olyan szedimentációs folyama-
toknak van alávetve, amelyek a szokások és különböző azonosulások révén egyfajta 
jellemet teremtenek belőle. A jellem – állítja Ricœur – a ki mije, vagyis a „ki vagyok?” 
kérdésnek a „mi vagyok?” kérdéssé való átalakulása (uo. 147). Ez a bizonyos jellem 
pedig az idő terméke, kialakulása tehát csak egy folyamatként írható le (ez az, amire 
az analitikusok nem helyeztek kellő hangsúlyt), s egy ilyen folyamatot utólag csak egy 
elbeszélés bonthat ki. Másrészről az idemre és a személytelenségre való redukció (az 
analitikusok másik hibája) csak úgy kerülhető el, ha az állandóság egy másik modell-
jével dolgozunk, amit a „megtartott szó”, az ígéret betartása képvisel. Az ígéret meg-
tartása a változás tagadását és az időbeliséget egyszerre vonja maga után, viszont 
Ricœur szerint érdekes módon a narratív szerkezetet is (uo. 148).20 Az ígéret aktusát 
Ricœur a könyvben többször is részletesen elemzi (uo. 195–197; 311–312). Termé-
szetesen elutasít minden privát jellegre vagy akár az őszinteség kifürkészhetetlensé-
gére (és így a végtelen regresszusra) hivatkozó érvelést, amikor a tanúságra, a szava-
hihetőségre s végső soron az abból kialakuló hitelességre (créance) hivatkozik, mely 
az idem és ipse elérni kívánt szintézisét jelenti. Hangsúlyozza az ígéret interszubjektív 
jellegét, amennyiben az ígéret szükségszerűen maga után vonja a számon kérhetősé-
get s ezzel együtt a felelősséget is. Az ígéret időbeli jellegéből pedig, a szedimentáció 
folyamatának köszönhetően, kialakul a felelős jellem, „akivel számolni lehet” (uo. 95). 
A világban-benne-lét testi jellege viszont ezen a ponton teljesen kimarad a vizsgálatból, 
helyét az ipse és az idem szintézise, a jellem foglalja el. Nyilvánvaló bizonyítéka ennek 
például az, hogy Ricœur az interszubjektivitás területére ugyan kiterjeszti elemzését, 
ám a „világiság” szintjén már nem veti fel az ígéretben rejlő feszültséget az intenció és 
a fakticitás vagy egyszerűbben fogalmazva a szándék és a „körülmények” között. Az 
ígéretet tevő személy mindig számon kérhető, ennyiben igaza is van Ricœurnek, sőt, 
ő maga vállal felelősséget azért, hogy amit megígért, azt be is képes tartani. Az ígéret 
megítélésének hermeneutikai folyamata azonban mindig képes számolni azzal, hogy 
olyan külső körülmények előzték meg a megígérés aktusát, amelyről az ígérő személy 
nem tudott, de nem is tudhatott, és – az ígéret és betartása közötti időbeli eltérésből 
következően – olyan körülmények állhattak elő időközben, amelyek nem csupán az 
ígértet tevő, de határesetben akár mindenki kompetenciáját is meghaladták.21 

 20  A problémával itt nem foglalkozunk, mint ahogy etika és narrativitás „szükségszerű” kapcsolatának kérdésé-
vel sem. A probléma irodalomelméleti összefüggéseinek szenteli G. Hillis Miller The Ethics of Reading című 
könyvét, ahogy Martha C. Nussbaum is több tanulmányát.

 21  Egy ezzel analóg problémára a narratív azonosság kérdése kapcsán is utalhatnánk. A narrativitást Ricœur 
szintén nem privát jelenségként kezeli – a narráció szabályokat követ, egyfajta előzetes világgal rendelke-
zik, egy közösség számára befogadható stb. Mégsem beszél soha arról a kérdésről, hogy a narratív azonos-
ságomat vagy azonosságunkat nemcsak megalkotni kell a konfiguráció folyamata révén, hanem elfogadtat-
ni is. Attól, hogy a történetet mindig szükségszerűen másoknak is csinálom, történet és hiteles történet még 
nem ugyanaz. Sőt, akár egészen odáig is el lehetne menni, hogy a történetem megalkotásában a másiknak 
alkotótársként is részt kell vennie – ha nem is vele/velük kell megalkottatnom történetem, akkor sem egy már 
kész történettel állok elébük.
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A narrativitásnak az ígéret és az azonosság kérdésére való rávetítéséből még egy-
általán nem következne, hogy a fakticitásnak ezt a dimenzióját teljesen figyelmen kívül
kellene hagyni. A probléma a test egyre nagyobb mértékű lehorgonyzásában áll. És 
ez nemcsak az anyagi test vagy a test anyagiságának elhanyagolásából következik, 
hanem enyémvalóságának nem elég mély értelmezéséből is. A possessivumokra és 
a praxisra való áttérésből önmagában ez még nem következik. Ricœur viszont soha 
nem beszél arról, hogy a test eleven testté „alakításától”, a „je peux” létmód hangsúlyo-
zásától függetlenül nemcsak egy cselekedni-elszenvedni dialektikáról kell beszélnünk, 
hanem egy „je peux” – „je ne peux pas” dialektikáról is, ami az általa előnyben része-
sített „gyakorlati tudásba” is bevezeti a tagadást. Ez persze nem az elméleti gondolko-
dás igaz-hamis logikai struktúrája. A gyakorlati tudásnak természetesen megvannak 
a maga határai, ahogy a testnek mint tevékeny, eleven létmódnak is, ám ezek a hatá-
rok egyrészt bizonytalanok, másrészt kitolhatóak, harmadrészt nem igazán ismerjük 
őket. Tudom, hogy soha nem leszek képes egy bizonyos sebességnél gyorsabban fut-
ni, de tudom, hogy képes lennék nagyobb teljesítményre, s ugyanakkor nem tudom, 
hogy pontosan mire is vagyok képes (például mennyire sokat tudok futni).

A test tehát lehorgonyzásra kerül, s szerepét egyre inkább a jellem veszi át.22 A prob-
léma döntő fontosságúvá válik, amikor a narratív azonosság kérdése kapcsán az iro-
dalom példájához érkezünk. Mivel a testet már lehorgonyoztuk, az idem szerepét a jel-
lemnek kell átvennie. Ricœur megpróbál két-két kellően provokatív példával szolgálni 
az ipszeitás és a jellem (ipszeitás-ugyanazság) dialektikájára vonatkozóan. Az első 
két példa (Musil A tulajdonságok nélküli ember című regénye és Leiris Férfikor című 
önéletírása) azt a végletet képviselik, amikor az ellentétpár egyik eleme, az idem tel-
jesen hiányzik a műből. Ám – mint Ricœur írja – „a narrativitásnak ezek a kimozdított 
esetei az ipszeitás csupasszá tételeként értelmezhetők, amely az ugyanazság alapjá-
nak eltüntetésével áll elő” (uo. 178). Mindennek ugyan radikális következményei vannak 
az elbeszélés formájára nézve, ám még mindig beilleszthető a rendszerbe. A második 
két példa a Clèves hercegnő, illetve Dosztojevszkij és Tolsztoj regényei lennének, ame-
lyek a szereplő identitását mindvégig fenntartják. A probléma akkor élesedik ki igazán, 
amikor e kettősségen túl egy ennél radikálisabb regényváltozat is szóba kerül: a sci-
fi. A tudományos fantasztikumot Ricœur az angolszász filozófia puzzling case-eihez 
hasonlítja. „Az irodalmi fikciók alapvetően abban különböznek a technológiai fikciók-
tól, hogy mindig egy változatlan körül képződő képzeletbeli variációk maradnak, ezt a 
változatlant pedig az eleven testi feltételezettség alkotja az önmaga és a világ közöt-
ti egzisztenciális közvetítés formájában. A színház és a regény szereplői ugyanolyan 
emberek, mint mi vagyunk” – írja (uo.). A test ugyan nem feltétlenül idem, ettől függet-
lenül és ennek ellenére az idemnél (például a jellemnél) is alapvetőbben van lehorgo-
nyozva a világba, a test a Föld, amelyen lábamat megvethetem, a Föld, amely nem forog 
– Husserl kifejezésével élve. Ricœur maga is úgy fogalmaz: „a Föld több és más, mint 
egy bolygó: a Föld a világba való testi lehorgonyzottságunk mitikus elnevezése” (uo.). 
A tudományos-fantasztikum ezt a lehorgonyzottságot kívánja megszüntetni a techni-
ka nevében, ezzel azonban csak a világgal való kapcsolatát veszíti el (uo. 178–180). E 
ponton azonban már nem is (csak) a technika kérdése vagy annak megítélése a döntő. 
A technikával ugyanis tulajdonképpen a poészisz kerül száműzésre, illetve egy olyan 

 22  Ez persze bizonyos mértékig érthető, hiszen egyre inkább a közösségi és etikai szféra felé halad a könyv 
tematikája. Mégsem szükségszerű talán, hogy például a vágy vagy a szeretet és az öröm kérdései teljesen 
kimaradjanak az elemzésből.
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területre, egy számára elkerített külön területre a képzeletbeli variációk tágabb tarto-
mányában, amelyben a képzelet már nem érintheti a létet. Az aktus pedig, amelynek 
fenomenológiai ontológiája felvázolásra kerül, egy ezzel analóg, de ellentétes irányú 
átalakuláson megy keresztül, amelynek következtében „agir” és „action” válik belőle 
(uo. 351–352), egyszóval praxisszá alakul, amelynek a poészisszel ellentétben „ön-
maga a célja” (uo. 203). A predikációnak a possessivumokra való lecserélésével elke-
rültük a tagadás kérdését, ezzel közelebb jutottunk a világhoz, amelyről azonban kide-
rült, hogy pusztán a mi világunk. Az elsajátítás filozófiája győzedelmeskedett.

Ricœur korábbi művei, elsősorban Az élő metafora című könyv azért fontos számunk-
ra, mert abban még nem bukkan fel ilyen egyértelműen a döntés, a possessivumok 
végső megalapozó tényezővé emelése, amelynek köszönhetően a világ és a saját világ 
akaratlanul is azonosításra kerül. Az elsajátítás itt még az újraleírás, a közvetítés pedig 
a kibontott feszültség enyhébb változatában jelenik meg.

A metafora-könyv ontológiája szintén az arisztotelészi filozófiában gyökerezik. A 
világ füszisz, amelyet aktualitása közvetlenül köt össze a mi életünkkel. A világ mozgás, 
változás és elevenség. Persze az aktualitás, cselekvés és elevenség nem ugyanaz, 
mégis ugyanannak a megnyilvánulása a lét más-más régióiban. Ennek alapján pedig 
magától értetődő, hogy az alkotás mint aktus soha nem különülhet el teljes mértékben 
a világtól: „[A mimészisz] arra emlékeztet bennünket, hogy semmilyen beszéd nem 
törli el világhoz tartozásunkat. Minden mimészisz, még a teremtő is, sőt főleg a terem-
tő, a világban lét horizontjában áll, s ezt annál inkább nyilvánvalóvá teszi, minél inkább 
a müthosz szintjére emeli.” (RICŒUR 1975, 61.)23 A szövegrészből már sejthetővé válik, 
hogy hozzátartozás és elkülönülés feszültsége egyáltalán nem szűnik meg attól, hogy 
a világban-lét alapjára helyezünk minden mimésziszt. Sőt, Ricœur egyértelműen kije-
lenti először csak a mimésziszről, majd a metaforáról is: „Kiindulópontként a mimészisz 
egy valóságra vonatkozó referenciát hordoz magában, ám ez a referencia csupán a ter-
mészet uralmát jelzi mindenféle alkotással szemben. Másrészt ez a referenciális moz-
gás elválaszthatatlan a teremtés dimenziójától. A mimészisz poiészisz, és megfordít-
va.” (Uo. 56; 66.) A metafora többször feltűnő meghatározása ugyanezt hangsúlyozza. 
A metafora a dolgokat aktualitásukban, az embereket pedig cselekvés közben „ábrá-
zolja”, vagyis a füsziszként definiált világra referál. Ennek ellenére azonban elszakad
a világtól, az azonosság és a különbség, a lét és nem-lét feszültségét bontva ki. „Úgy 
tűnik, hogy a metaforikus beszéd talánya az, hogy a szó mindkét értelmében »kita-
lál«: amit teremt, azt felfedezi; amit talál, azt kitalálja.” (Uo. 301; 352–353.) A metafora 
azonosítódik a mimészisszel, hiszen a metafora mindenféle „átvitel” jelölésére szolgál 
(uo. 24), s így analógiája lehet a mimészisz átviteli aktusának is. A mimészisz ugyan-
is nem pusztán utánoz, hanem felemel és helyreállít (uo. 57; 66), másrészt a valóst a 
„valószínű” vagy „lehetséges” vagy „lenni kellő” szintjére emeli. A metafora tehát min-
den kreativitás par excellence példája24, maga a dünamisz. A nyelv kreativitása magát 
a létet érinti – a mű tétje ennek a feszültségnek a felmutatása.

A nyelvi kreativitás védelme azonban csak akkor lehetséges, ha egyrészt áthágjuk 
azokat a határokat, amelyeket a kor strukturalista-szemiotikai nyelvfilozófiája emelt a 
nyelv és a világ közé, másrészt kimutatjuk a nyelv alkotóerejét a pusztán az adott leírá-
sának eszközeként kezelt – elsősorban tudományos – nyelvfelfogásokkal szemben, 

 23  Magyarul: RICŒUR 2006, 72. A zárójeles oldalszámok a következőkben a francia eredetire, majd a pontosvesz-
sző után a magyar kiadásra vonatkoznak. A fordítást alkalmanként módosítom.

 24  Olyannyira, hogy még a katharszisz is ugyanezt a felemelő „átvitelt” jelenti az érzelmek szintjén (uo. 58).
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amelyek a retorikai alakzatokban csak a nyelv megtisztítandó homályosságát vagy 
valamiféle külsődleges ékítményt látnak. Ebben már ekkor is Benveniste általános 
nyelvészete szolgál segítségül Ricœur számára. Benveniste éles megkülönböztetést 
tesz szemiotika és szemantika között, amelyet Ricœur teljes egészében átvesz, sőt – 
mint mindjárt látni fogjuk – talán még tovább is radikalizál. A szemiotika alapegysége, 
állítja Benveniste, a jel, amely jelölőre és jelöltre bontható szét.25 A jel viszont nyelven 
belüli egység, amelynek csak fogalmi értéke van (vagyis általános, amiből következő-
en az „okkazionális jelölt” kifejezés önellentmondó), viszonya pedig csak az absztrakt 
és bináris különbözőség lehet. A jellel kapcsolatban ezért értelmetlen feltenni azt a kér-
dést, hogy mit jelent, mivel itt nem létezik jel-denotátum viszony – az egyetlen tulajdon-
képpeni szemiotikai kérdés csupán a „jelent-e vagy sem” lehet. A beszéd (discours) 
ellenben egy jelentésképző aktivitás, a megnyilatkozás eseménye, a kommunikáció és 
a referálás közege, az egyediség, a szubjektivitás és a kívülség terepe. A jelnek jelölt-
je, a beszédnek viszont irányultja (intenté) van. A szemiotika a nyelv valósága (réalité 
de la langue), az „en soi” nyelv, a beszéd viszont aktivitása és aktualitása. Ezért alap-
egysége a kimondott megnyilatkozás.26

Annak a kérdésnek, hogy mi és milyen módon rendelkezik jelentéssel, illetve referen-
ciával, Ricœur szempontjából döntő jelentősége van. Benveniste ugyanis azt mond-
ja, hogy a beszéd alapegysége ugyan a mondat, a jelentést és a referenciát még-
sem lehet teljesen a mondatra korlátozni, még akkor sem, ha teljes mértékben nem is 
választható el tőle. A jelentés alapja – állítja Benveniste – a „connexion”, a kapcsolat, 
amely pusztán a jel-viszony helyettesítő jellegével áll szemben, egyáltalán nem jelent 
azonban (feltétlenül) apofantikus szerkezetet. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 
Benveniste a szónak is tulajdonít jelentést (ellentétben a jellel), ami a mondat egész 
jelentésétől, a gondolattól (idée) különbözik. A szó jelentése a használata, ami azonban 
Wittgensteintől eltérően mindig egyedi használatot jelent, a mondaté pedig az említett 
gondolat. Ugyanígy különböző referenciája van a két nyelvi összetevőnek: a szó refe-
renciája „az az egyedi dolog, aminek a szó a konkrét beszédben megfelel”, a mondaté 
pedig az a tényállás (état des choses), ami a mondat kimondását kiváltja.27 Ez termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy a szó (a szemantika, vagyis a megnyilatkozás síkján) 
előfordulhatna úgy is, hogy nem egy mondat részét alkotja (az egyszavas mondatok 
éppúgy mondatok és nem szavak, mint az összes többi, csak éppen a felszínen nem 
egész mondat formájában jelennek meg). Ettől függetlenül azonban megvan a saját 
önálló területe, és egyetlen szemantikai funkciótól sincs megfosztva.28

Ricœur Benveniste éles elkülönítését, amit szemiotika és szemantika között tett, még 
tovább élesíti, amikor kijelenti: „sőt továbbmegyek, nem látom tisztán, hogy a predikáció 
terminológiája nélkül hogyan is lehetne bármilyen ikonikus elméletet megfogalmazni [a 
metaforáról]; Henle világosan látta is, hogy a metafora-trópus a »metaphoric statement« 
egy fajtája” (uo. 241; 281). Más helyütt Sinn és Bedeutung megkülönböztetését csak a 
mondat szintjén tartja lehetségesnek (uo. 97; 113). Megint másutt pedig a megnevezést29 

 25  A jel „természetével” itt nem foglalkozunk, mert Ricœur sem foglalkozik. Megjegyzendő azonban, hogy 1939-
ben Benveniste külön tanulmányt szentel a kérdésnek, s elemzése – még metaforikájában is – nagyon hason-
ló Husserl nyelvelméletéhez. Vö. Nature du signe linguistique (BENVENISTE 1974, különösen 51–53).

 26  Vö. Emile Benveniste: „La forme et le sens dans le langage”, „La nature des pronoms”, „De la subjectivité dans 
le langage” (in BENVENISTE 1974). A harmadik tanulmány magyarul: BENVENISTE 2002.

 27  Vö. „La forme et le sens dans le langage” (BENVENISTE 1974, 226).
 28  Ricœur természetesen utal ezekre a megkülönböztetésekre (RICŒUR 1975, 161–162).
 29  Miután Wittgenstein Filozófiai vizsgálódások 7. §-ára hivatkozik, amelyben Wittgenstein a megnevezést csu-

pán az egyik, de nem kitüntetett nyelvjátéknak nevezi. Vö. WITTGENSTEIN 1998, 21.
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egyértelműen alárendeli a predikációnak: „A metafora nem abban különbözik a metoní-
miától, hogy az asszociáció itt a hasonlóság és nem az érintkezés révén jön létre, hanem 
hogy működése két területre, a predikációra és a megnevezésre is kiterjed; és csak azért 
működik e második területen, mert már az elsőn is funkcionál” (uo. 170; 198). A meg-
nevezés nincs ugyan végérvényesen kiűzve a metafora szerkezetéből, ám az uralom 
a predikáció oldalára kerül. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a könyvnek az a végkö-
vetkeztetése, hogy a metaforikus kifejezésben (amely inkább kijelentés) rejlő feszültség 
tulajdonképpen a kopulában, az „est” és „n’est pas” közötti feszültségben összponto-
sul (uo. 312; 365). S mindenekelőtt azért, mert a kopulának köszönhető, hogy azonos-
ság és különbség képes egyetlen szerkezeten belül, mégis elkülönülten létezni: „S a 
metafora az a hely a beszédben, ahol ez a sematizáció láthatóvá is válik, mivel az azo-
nosság és különbség nem keveredik, hanem szemben áll egymással” (uo. 253–254; 
295–296). Csak a predikáció képes időbelivé és egyedivé válni, a „kódon kívül kerül-
ni” (uo. 216; 252) és a nyelven „kívül” kerülni. A tét nagy, a metafora ontologizációjának 
lehetőségfeltételét kell megteremteni. De ne szaladjunk ennyire előre.

Ricœur két fronton is felveszi a harcot korának strukturalizmusa ellen, amikor a meta-
fora témájához nyúl: az egyik a helyettesítés, a másik pedig a „térbeliség” területe. A 
helyettesítés elleni vehemens támadás természetesen nem kizárólag a strukturaliz-
musnak szól: a retorikai hagyományban uralkodó szóalapú metaforaelmélet egészé-
re kiterjed. Ricœurnek ezért is kell annyira kiemelnie a mondatszerkezet metaforában 
betöltött jelentőségét. A metaforának a mondat szintjére, vagyis – strukturalista nyelv-
használattal – a szintagmatikus tengelyre helyezéséhez azonban fenekestül kell felfor-
gatni az elfogadott elméleteket. Jakobson A nyelv két aspektusa és az affázia két típusa 
című tanulmányában a metafora és metonímia egymással szembeállított fogalompárosát 
éppen megfordítva helyezte el a rendelkezésre álló két tengelyen, vagyis a metaforát a 
paradigmatikus, a metonímiát pedig a szintagmatikus tengelyre tette. Ricœur ennek elle-
nében Fontanier híres retorikai művére utal, aki a metonímiát helyettesítésnek, a meta-
forát pedig kombinációnak tartotta (uo. 229; 266). Ricœur legfőbb érve Jakobson ellen, 
hogy a metonímia „érintkezését” nem lehet a szintaxishoz rendelni, mert ebben az eset-
ben elveszne annak esetlegessége: „A predikatív szintézis bizonyos értelemben éppen 
az érintkezés ellentéte. A szintakszis a szükségszerű rendjét képviseli, amelyet a jól for-
mált kifejezések lehetőségfeltételeit alkotó teljesen formális törvények szabályoznak; az 
érintkezés az esetleges rendjébe tartozik, s ráadásul a dolgok esetlegességének a szint-
jén, ahol minden úgy alkot egészet, hogy közben teljesen részleges marad. A metonimi-
kus érintkezés tehát meglehetősen különbözőnek tűnik a szintaktikai kapcsolattól.” (Uo. 
228.)30 Fontanier meghatározása szerint tehát a metonímia a helyettesítés, a metafo-
ra pedig a kombinálás trópusa. Ricœur elutasítja az erre vonatkozó strukturalista dokt-
rínát, ám nem utasítja el azt a strukturalista felfogást, amely szerint a kombinációnak a 
grammatika szigorú törvényszerűségeit kell követnie, vagyis a szükségszerűség terü-
letén kell elhelyezkednie. Pedig a benveniste-i szemantikára való áttérés éppen ennek 
elutasítását tenné lehetővé. S maga Ricœur is erre próbálja felhasználni a szemanti-
ka-szemiotika megkülönböztetést, amikor kijelenti, hogy a metonímia nem „ellentéte” a 
metaforának, ahogy a strukturalisták gondolják: a metonímia a helyettesítés elvén műkö-
dik, vagyis puszta névcsere, a mondatra tehát nem képes kiterjedni. A metafora pedig 
a szemantika, a kombináció területe, így a benveniste-i „instance de discours”-hoz tar-
tozik. „Ugyanakkor, a nyelv »metaforikus pólusával«, mivel lényegét tekintve szigorúan 

 30  Magyarul 265. – a második mondat második fele hiányzik.
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predikatív vagy attributív, nem áll szemben egy metonimikus pólus mint ellenkező oldal. 
A két pólus szimmetriája itt megtörik.” (Uo. 252; 294.) Azt mondhatnánk, Ricœur felold-
ja azt a szigorú, külsődleges rendet, amellyel a strukturalisták a trópusokat az alakza-
tokra akarták redukálni. Jakobsonnál a trópusok másodlagosak ahhoz a „térhez” képest, 
amely a paradigmatikus és szintagmatikus tengelyt összekapcsolja, vagyis az ellentét 
alakzatához képest. Ugyanakkor nem gyakorol elég széles körű kritikát a szintagmatikus 
viszonyrendszer strukturalista felfogásával szemben, amikor elfogadja a szintagma szük-
ségszerűségének tételét, a grammatika hatalmát. A (benveniste-i) szemantika éppen 
annak hangsúlyozását jelenti, hogy a beszédnek saját törvényszerűségei vannak, a dia-
lógus, a diskurzus törvényszerűségei, amelyek „szükségszerűségét” és szükségszerű 
heteroglossziáját nem lehet az apofantikus logika analógiájára elképzelni. Ricœur persze 
ezt kimondva nem is állítja, ám amikor a mondat szintjénél nagyobb egységekre31 lép át 
érvelésében, azokat három jellemzőn keresztül írja le: az ilyen, immár „műnek” nevezett 
entitás rendezett (kompozíció), egy műfajba tartozik (formális szabályok kodifikációja)
és individuális (stílus) (uo. 277; 323–324). Mindhárom jellemző a szükségszerűség vagy 
a zártság irányába mutat.

A szemantikából a hermeneutikába való hirtelen átugrással nem elsősorban az a 
probléma, hogy kihagyja a beszéd többosztatúságát, többszólamúságát, szakadozott-
ságát stb., hanem hogy a „jól formált” mondatból a műbe való átmenettel nemcsak a 
metonímia, hanem az összes egyéb alakzat is a szemiotika területére, vagyis az abszt-
rakt, időtlen, rendszerszerű jelviszonyok közé, a mondat alatti s ebből következően 
referencia nélküli tartományba száműzetik. Ricœur – a strukturalizmus ellenében – 
áthágni szándékozta a nyelv és a világ határait, ám ennek az lett az ára, hogy ebben 
az újrateremtett viszonyban minden kizárólag metafora lehet.

A határ kérdése az eltérés (écart) problémájával szoros összefüggésben áll. Ez 
Ricœur másik támadási pontja a strukturalizmus ellen. Jelen tanulmány szempontjá-
ból itt most nem a „mitől tér el?” kérdése (uo. 178; 206) a lényeges, hanem a „mi az 
eltérés?” problémája. A szó maga is egy metafora, amelyben a nyelv és az észlelés 
találkozási pontjára lelhetünk, már a régi retorikában is.32 A strukturalizmusnak ezzel 
kapcsolatban két alapvető meggyőződése van: az első szerint az alakzatok teszik lát-
hatóvá magát a diskurzust. A diskurzus a köznapi kommunikációban teljesen átlát-
szó marad, kimerül az üzenet szállításában – a nyelv egy bizonyos önreflexióra szorul
ahhoz, hogy kiemelkedjen ebből a nem-létből, és szemünk elé kerüljön. Ez az önref-
lexió azonban csak maradéktalan lehet, ami annyit jelent, hogy az alakzat megjele-
nése a referencia eltűnésével jár együtt. Todorov szerint a nyelv csak ekkor létezik. 
Genette szerint pedig a nyelv tulajdonképpen csak ekkor nevezhető valóságosnak. A 
virtuális nyelvnek (amin a köznyelvet kell érteni) – állítja Genette – egész egyszerű-
en nincs formája (vö. TODOROV 1967; GENETTE 1966). Ám mi is ez a vizualitás, mi ez a 
látható forma, amire az áttéréssel ekkor szert teszünk? Egy térbeliség, amely azon-
ban a korábbi fenomenológusokkal (vö. pl. POULET 1963; GASTON 1957) vagy a későbbi 
posztstrukturalistákkal (vö. LYOTARD 1971) szemben a nyelv belső tere, amely a denotá-
cióval ellentétben a nyelv konnotatív funkciójához kapcsolódik. A konnotációból azon-
ban elsősorban az az összetevő kerül kiemelésre, hogy általa a nyelv „önmagát jelöli” 

 31  A mű 273. oldalán (magyarul: 319) egyértelműen azonosítja a szemantikát a mondat szintjén elhelyezkedő 
beszédelemekkel, az ennél nagyobb egységeket pedig a hermeneutika területének nevezi.

 32  Ezzel kapcsolatban Ricœur Fontanier érdekes meghatározására utal, amelyben az alakzat (figure) a testtel 
asszociálódik (uo. 185; 215).
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(RICŒUR 1975, 188; RICŒUR 2006, 218–219). Az elmélettel szemben Ricœur több kifo-
gást is megfogalmaz, amelyeknek csak a felsorolására szorítkozunk. Egyrészt nem 
létezik a köznyelvnek ez a teljesen átlátszó jellege, vagyis nem létezik „retorikai nulla 
fok”; másrészt a figura által átlátszatlanná váló nyelv még egyáltalán nem biztos, hogy
teljesen nélkülöz mindenfajta referenciát; harmadrészt a konnotáció nem ugyanazt 
jelenti, mint az önmagát jelölés. A második kritikai észrevétel a „másodlagos referen-
cia” alapvető fontosságú gondolatához vezet. A harmadik viszont egy konkrét kritiká-
hoz, amely az egyediség, vagy ahogy később nevezi, a stílus megközelíthetetlenségét 
kéri számon az elméleten. A konnotációnak az önmagát jelöléssel való azonosítása 
Ricœur szerint tulajdonképpen ahhoz vezet, hogy minden egyes költemény csak a „köl-
tészet” általános jellegét, vagyis önreferens voltát képes reprezentálni. Ha ennél többet 
kívánunk kimutatni egy költemény kapcsán, akkor önkéntelenül is elindulunk a referen-
cia irányába, például egy olyan mood (Northrop Frye kifejezése, amelyet Ricœur egy 
másik fejezetben részletesen is értelmez) felé, amely viszont ekkor nem puszta szub-
jektív lelki kifejeződés lesz, hanem egyfajta „ontológiai index”33 (uo. 190; 221).

A probléma strukturalista rövidre zárását azonban végső soron a modernitás embe-
rének a tér iránti csodálatával hozza összefüggésbe: „Genette-nek a diskurzus térbeli-
ségéről szóló beszéde a ma emberének a bergsoni tartam inflálódása után tapasztalha-
tó térszeretetét konnotálja (»az ember a teret részesíti előnyben az idővel szemben«)” 
(uo. 189; 220). Genette valóban azt állítja: „Ma az irodalom – a gondolkodás – már csak 
a távolság, horizont, univerzum, táj, hely, fekvés, útvonal és tartózkodási hely terminu-
saiban beszél: naiv alakzatok, de jellemzőek, par excellence alakzatok, amelyekben 
a nyelv térbeliesül (s’espace), hogy benne a tér nyelvvé váljon, kimondja és írja önma-
gát” (GENETTE 1966, 107). A mondat valóban „ragyogó aforizma”, ahogy Ricœur meg-
jegyzi, ám legalább annyira árulkodó Ricœurre, mint Genette-re nézve. Ricœur ugyan 
a következő mondatban az „önmagát jelölő irodalom” felfogását valló iskolát említi, ám 
a valódi probléma tulajdonképpen a tér lenne. Néhány oldallal később ugyanis a tér a 
statikussággal, a statikusság pedig a szemiotikával azonosítódik, szemben az érte-
lem dinamikájával, amelyet a szemantika képviselne (RICŒUR 1975, 199–200; RICŒUR 
2006, 232–233). Ricœur érvelése a kettő közötti szembenállás feloldására törekszik, 
ám idő és tér nála mégsem egyenrangúak, ahogyan mondat (predikáció) és szó (he-
lyettesítés) sem. A tér fenomenológiai elemzése ezért szorul háttérbe az egész élet-
műben. Ricœur – a strukturalisták hatására – a zártság, az önreferencia veszélyét látja 
benne, egy olyan eltúlzott modernizmusét, amely a technika, az objektivitásra törek-
vő megfigyelés, a tudományos leírás eszközével viszonyul a világhoz (és a nyelvhez).
Ez nyilvánvaló kritikát jelent nemcsak a kor világképével, hanem irodalmával szem-
ben is. Ricœur szinte soha nem említi korának „új regényét”,34 amely narrációs újításai 
mellett, illetve annak részeként erőteljesen a vizualitásra összpontosított, és a meg-
figyelés és a szenvtelen leírás – egyébként bevallottan fenomenológiai ihletettségből
is született – módszerével dolgozott.35 Ricœur cselekvés-ontológiájába nehezen fért 

 33  Lásd még Ricœur hivatkozásait Dufrenne-re, Bachelard-ra és Minkowskira az érzés nem szubjektív jellege 
kapcsán, amely többször is felbukkan a könyvben (például 272, 286).

 34  A Temps et récit a csoport egyetlen tagjára sem hivatkozik, egyedül Robbe-Grillet nevét olvashatjuk egyetlen 
helyen, meglehetősen elítélő szövegkörnyezetben. Vö. RICŒUR 1984, 43.

 35  Természetesen itt nem egyszerűen egy pejoratív értelemben vett konzervativizmust kívánunk Ricœur fejére 
olvasni, hanem egy olyan kontextusra akarunk utalni, amely megakadályozta, hogy bizonyos területek meg-
felelő hangsúlyt kapjanak. A Ricœur elméletével szemben az új regényre hivatkozó, kritikus hangvételű tanul-
mányra jó példa BOBILLOT 1990, 74–110.
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bele a megfigyelés és a leírás. Ám ettől a térbeliséget még nem kellene szükségsze-
rűen kizárni és az önmagát jelölés eldologiasító jellegével felruházni. A „tér poétiká-
ja” (Bachelard), sőt az egzisztencia térbelisége részét alkothatná a nyelvi kreativitás 
vizsgálatának, mégsem tűnik fel Ricœurnél. Érdekes módon azonban mindvégig jelen 
van egy olyan másik elem, a leírás, amely pedig első pillantásra még nehezebben beil-
leszthetőnek tűnik Ricœur szemléletmódjába.

A leírásnak nincs Ricœurnél kifejtett elmélete, a metaforizálás aktusát végső soron 
mégis a világ újra-leírásának (redescription) nevezi (uo. 310; 363)36. A megtestesülés 
és a megelevenítés vagy elevenség mellett ez Ricœur egyik legfontosabb „metaforá-
ja” életműve egészében.37 A leírás kérdésével kapcsolatban csak a fogalom Ricœuri 
jelentésének néhány aspektusára korlátozzuk figyelmünket. Leírás és újraleírás abban
megegyeznek, hogy mindkettő referenciális. A leírás ellen indított vehemens táma-
dás alapja azonban az, hogy a leírás statikus, pusztán megállapító, megfigyelő. Nem
képes tehát elérni annak a világnak az alapvető dinamikáját, az arisztotelészi értelem-
ben vett aktualitását, amelyet Ricœur a világban lét eredendő szférájának tart, s amely-
re a mimészisz aktusa irányul, vagyis a cselekvések világát (a mimészisz I által leírt 
világot). A leírás tehát nem felemel, mint a mimészisz, hanem egyszerűsít, absztrahál, 
kivonja a szubjektumot, egyszóval leszállít. Így válik „egyszerű leírássá” (uo. 311; 364). 
A leírás emellett – ez a másik fontos kritikai összetevő – a mimészisszel szemben nem 
produktív, nem állít elő semmit, csak abban különbözhet az egyszerű másolástól, hogy 
a tudományok technikai szintű átalakító műveleteit szolgálja. Összességében a leírás 
tulajdonképpen nem aktus, illetve csakis annyiban, amennyiben „leszállít”, ám ez a 
leszállítás – a komédiával ellentétben – nem tett-, inkább csak tünetértékű.

A leírás képviseli tehát azt az alapot, amelyhez képest a költői nyelv eltérés lehet. A 
leírás természetesen nem a „retorikai nulla fokot” jelenti, nagyon is retorikus, a tudo-
mány retorikája. Mégis szükség van rá az érvelés során a metafora és az irodalmiság 
referencialitásának ellenpontjaként: „az irodalmi mű csak azzal a feltétellel bont ki egy 
világot, ha a leíró beszédmód referenciája felfüggesztésre kerül. Másként fogalmaz-
va: az irodalmi műben a beszéd a maga denotációját egyfajta második szintű denotá-
cióként bontja ki, kihasználva, hogy a beszéd első szintű denotációja felfüggesztésre 
kerül.” (Uo. 278–279; 325).

Az écart-tétellel szembeni ellenvetések Ricœurre való alkalmazása helyett azonban 
érdemesebb azt megvizsgálni, milyen következményeket von maga után ez a kijelen-
tés. Első szintű denotáció (leírás) és konnotáció (az önmagát jelölő szöveg struktura-
lista felfogása) az eldologiasítás elleni kritikában találkoznak a műben.

A metafora az értelem genezise (uo. 252; 294), amely minden kódon kívül áll, s ezért 
érthető is, ha az ész olyan nem szorosan az értelemhez kapcsolódó képességeivel 
rokonítható, amilyen a képzelőerő. A metaforában „látás és konstruálás összetartozik”, 
ahogy Ricœur Arisztotelészre hivatkozva állítja (uo. 248; 289). A metaforának ez az 
ikonikus jellege részét kell alkossa egy olyan elméletnek, amely a nyelv mint jelrend-
szer zártságából a referenciális viszony nyitottsága felé kíván lépni. Ám ugyanolyan 
leküzdhetetlennek látszó akadályok állnak Ricœur előtt az ikonikussággal való elszá-
molással kapcsolatban, amilyennek a metafora mint a helyettesítés alakzata és a sze-

 36  Lásd még a Temps et récit I „Hármas mimézis” című fejezetét, illetve a harmadik kötet egészét, amelyekben a 
leírás csak mint újraleírás kerül szóba, s a referencia és refiguráció kérdéséhez kapcsolódik.

 37  Azt is mondhatnánk, hogy a kifejezés egyre metaforikusabbá válik. A Le volontaire et l’involontaire bevezető-
jében még egy rövid fejezetet szentel a leírásnak és a leírás határainak, természetesen a későbbi művektől 
eltérő problematika keretei között. Vö. RICŒUR 1950.
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mantika mint a predikáció területe közötti kapcsolatteremtés feladata bizonyult. Ott a 
szóalapú elméletek örökségével kellett elszámolni, itt viszont a dolog-kiindulópontú 
ikonértelmezéssel. Az ikonicitás az egész retorikai hagyomány számos alkotója szerint 
inherens része a metaforának. Arisztotelész egyik meghatározása szerint a metafora 
„szemünk elé állít”, a metafora „képekben beszél”38 (uo. 248; 289), s ennek Fontanier 
vagy éppen Richards definícióiban éppúgy hangsúlyos szerepe van. A probléma leg-
fontosabb összetevőjét természetesen az alkotja, hol vonható meg a határ, ahol még 
nyelvről beszélhetünk, s honnantól tartozik a kérdés immár a „képzelet fenomenológi-
ájának” hatáskörébe. Ricœur ezzel kapcsolatban egyszerre visszafogott s ugyanak-
kor hatalmas vállalkozásra elszánt. Megvonja a metaforaelmélet (vagyis a szemanti-
ka) határait (uo. 271–272; 316–317), a képzelet fenomenológiáját azonban (ha nem is 
fog neki kidolgozásának) mégsem engedi át a pusztán pszichológiai vizsgálódásnak, 
emellett pedig legfőbb törekvése, hogy „a szemantika és a pszichológia határán” meg-
találja „a képzeleti (imaginaire) lehorgonyzási pontját a metafora szemantikai elméleté-
ben” (uo. 264; 308). Ebben a legnagyobb akadályt az ikonicitásnak a dologisággal való 
azonosítása jelenti, amely Ricœur szerint számos angolszász szerző alapvető meg-
győződése. A probléma abban rejlik, hogy ha a költői nyelv (és így a metafora is) ikon, 
vagyis az értelem (sens) és a hang (son) vagy az értelem és az érzékek egyesülése, 
ezenkívül pedig magának a szövegnek az anyagivá válása, akkor a szemantika ugyan-
úgy nem találhat kapcsolódási pontot hozzá, ahogy látszólag a metaforához sem tudott 
találni a korábbi fejezetekben. Mindehhez csak látszólag tartozik hozzá Ricœurnek az 
a másik problémája, hogy ebből a szerzők (Hester, Henle, Wimsatt és Beardsley) az 
irodalmi szöveg önmagába záródására következtetnek, amely így „csupán” egy fiktív
vagy immanens tapasztalatot képes nyújtani. Ricœur egyszerre kívánja megoldani a 
két problémát, de a két kérdés mégis más természetű. Az első éppen a nyelvnek és a 
hangnak, képnek, érzeteknek, sőt akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a világnak a köz-
vetlen érintkezését állítja, a második pedig az irodalmi szöveg teljes immanenciáját.39 
A verbális és non-verbális közötti közvetítés lehetőségét Ricœur a kanti produktív kép-
zelőerő teljesítményében, a sémaalkotásban találja meg. A produktív képzelőerő az 
esztétikai eszmék ábrázolásának képességével rendelkezik, vagyis a fogalmakkal (az 
értelem segítségével) nem hozzáférhető megérzékítését hajtja végre.40 Ricœur azon-
ban nem az esztétikai eszmék ábrázolása céljából használja fel a fogalmat, hanem a 
verbalitás egy olyan létmódját kívánja felmutatni, amely a „születőben lévő jelentés” 
síkját alkotná. A kérdés csupán az, hogy mi ez a születő jelentés – s itt rögtön el is sza-
kadunk Kanttól. Ricœur rávetíti a kanti sematizmusra Arisztotelésznek azt a gondola-
tát, hogy a metafora révén a dolgokban a hasonlót pillantjuk meg és emeljük ki.41 A két 
gondolat között nyilvánvalóan semmilyen filozófiatörténeti rokonság nincs, ez Ricœur
saját gondolati teljesítménye, amelynek a kanti produktív képzelőerőre való lehetsé-
ges hatásával itt nem foglalkozunk. A lényeges számunkra az, hogy a metafora azért 
áll közel a képiséghez, és abban különbözik a fogalomtól, hogy a nyelv sematizáló tel-
jesítménye itt válik egyedül láthatóvá. S e láthatóság annak köszönhető – mint azt már 

 38  L’initiative. In RICŒUR 1986 (magyarul: RICŒUR 1997).
 39  Ricœur természetesen maga sem azonosítja a két problémát, ám nem az első kérdés félreértelmezésében 

látja a problémát, amely felé a mi gondolatmenetünk fog haladni, hanem abban, hogy a képzeletit fosztják meg 
mindenfajta referenciától, pusztán egyfajta „illúziónak” tartják (uo. 266–267; 310–311).

 40  Vö. KANT 1996–1997, 49. §.
 41  A hasonlót Ricœur természetesen nem szigorú értelemben veszi, a hasonlóság egészen a „különbözőségig” 

(dissemblance) terjedhet (uo. 108; 126).
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az előzőekben idéztük –, hogy a kopula elválasztó erejének hatására a metaforában 
azonosság és különbség nem keveredik (uo. 253; 295–296). Később pedig azt írja: „A 
séma jeleníti meg az attribúciót, ez ad testet neki. A predikálásnak ez a folyamata az, 
amely »képet ad«.” (Uo. 254; 296.) A sematizáció tehát egyfajta kibontás, amely formát 
teremt, predikatív formát, s ezt a formát nevezzük testnek. A testnek ez a meghatáro-
zása még nem rendelkezik a későbbi cselekvésfogalomból kibomló struktúraegésszel, 
ám az aktualitásban lét két döntő jellemzőjével igen: fenomenális, vagyis jelen eset-
ben látható, és vonatkozásban áll. Rendelkezik egyfajta egész-léttel, ám világisága, 
„lehorgonyzottsága” meghatározatlan vagy pontosabban közvetett marad. A test nem 
a cselekvés, hanem a figuráció területe, amely azonban mégis inkarnálódik a (nyel-
vi) formában, a predikáció formájában, s e megtestesüléssel mint egész helyeződik át 
az imaginárius birodalmába. A költői nyelv formáját tekintve kép. Ám nem mint dolog, 
hanem mint aktus, a korai Sartre-hoz hasonlóan (vö. SARTRE 1936). Értelem és érzék 
nem egyesülhetnek, mert akkor dologgá válnának, ezért a költői nyelv a képzeleti köz-
tes és közvetítő tartományában bomlik ki, ám mint egész új referenciát teremt, újraleír. 
A költői nyelv intencionális, s ezen intencionalitás – vagy Ricœur szóhasználatával élve 
referencialitás – lehetőségfeltétele a kopula.42

A kopulának tulajdonképpen nem a logikai állítás azonosító funkcióját, hanem meg-
lepő módon a „mint”-et kell magába olvasztania.43 A „mint” azonban nyilvánvaló módon 
nem a hasonlat „mint”-je. A hasonlat csupán egy kibontott metafora. A metafora „mint”-
je viszont a lehető legtágabb tartományra terjed ki. Ez a Ricœuri hermeneutikai feno-
menológia alapja.

A „mint”-nek mint az átvitel alakzatának legalább négy alkalmazási területe van 
Ricœur műveiben. Az első természetesen a metaforaelmélete (Az élő metafora); a 
második a mimészisz elmélete44; a harmadik az identitás elmélete (Soi-même comme 
un autre); a negyedik pedig az interszubjektivitás elmélete45. A „mint” nemcsak e terü-
leteken belül, hanem közöttük is közvetít, ezenkívül kibont, megteremti a kölcsönössé-
get és megteremti az egyenlőséget. A hangsúly mindig a viszonyra, a viszony „règle 
d’or” jellegére esik, amely biztosítja a test és a forma dinamikus létét. A távolságterem-
tés és a referencia így képes egyetlen intencionális szerkezetté összeállni az eldolo-
giasítás és az önmagára vonatkozás, de a kívüllét ellenében is. Ugyanis mindhárom 
létforma a vonatkoztatottságot tünteti el a nyelvből, az énből, a világból. Ebből a szem-
pontból mindegy, hogy bezárjuk vagy teljesen a „világba” vetjük a viszonyt. A két mód 
csak a két (hibás) végletet képviseli. A másodikra Ricœur az alábbi jellemzést adja: 
„Azt mondani, »ez van«, valójában az ugyanezen állításnak »illokúciós« erőt kölcsön-
ző hittel vagy másképp, az ontological commitment stádiumával egyenlő. E vehemen-
cia éppen a költői élményben mutatkozik meg a leginkább. Ez az élmény – legalábbis 
egyik dimenziója szerint – a nyelv extatikus mozzanatát fejezi ki (az önmagán kívül eső 
nyelvet), s úgy tűnik, arról is tanúskodik, hogy a beszéd az, ami a mondott-lét határ-
vidékén az eltűnés, a meghalás után vágyakozik.” (RICŒUR 1975, 313; 2006, 366.) Ez 
azonban Ricœur szerint a természet filozófiájának a szellem filozófiájába való újbóli
bevezetését jelentené. S tulajdonképpen ez a probléma nemcsak az ennek kapcsán 

 42  A kopulát és a predikációt Ricœur nem különbözteti meg egymástól.
 43  A „mint” itt a „comme” és az „en tant que” francia kifejezések megfelelője.
 44  Vö. különösen Az élő metafora (RICŒUR 1975, 56; RICŒUR 2006, 66); Temps et récit I, „La mise en intrigue” 

fejezet negyedik része („Au-delà et en-deçà de la configuration poétique”).
 45  Vö. RICŒUR 1990; Hegel et Husserl sur l’intersubjectivité (in RICŒUR 1986); Edmund Husserl – La cinquième 

méditation cartésienne (in RICŒUR 1993).
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említett Wheelwright, hanem a strukturalizmus és az Új Kritika Ricœur által részlete-
sen elemzett képviselőivel, de a később tárgyalt holt-metafora problémával kapcsolat-
ban is.46 A „mint” a szellem intencionális teljesítménye, amely nem utólagos az anyag-
hoz képest, még akkor sem, ha van „előtt”-je, ám ez az előtt Ricœur értelmezésében 
maga is intencionális, maga is prefigurált, ezt a prefigurációt pedig – mint láthattuk – 
a gyakorlat, a cselekvés hajtja végre. Mindezzel Ricœur implicit módon választ ad 
azokra a posztstrukturalista kezdeményezésekre is, amelyek a jelrendszer önmagá-
ba zártságát a jelek, illetve a jelölők materialitásának előtérbe helyezésével kívánják 
felszámolni. A jelölő materialitásának kérdése – értelmezhetnénk Ricœurt – csak a 
probléma „faktikus” dimenzióját képes elérni, s így rövidre zárja a lehetséges választ.47 
„A metafora »realista« intenciója” (uo. 311; 363) máshol keresendő – referenciális tel-
jesítményében. E gondolatok alapján válik beláthatóvá, miért nem annyira központi 
jelentőségű Ricœur számára a holt metafora kérdése. A nyelv és a műalkotás világ-
ban-benne-létét ugyanis Ricœur nem az „elhasználás” nietzschei-derridai és a „leüle-
pedés” husserli fogalmára alapozza. S mindez nem csak arisztotelészi ontológiájával 
áll összefüggésben. Ricœur kimondatlanul két szempontból is állást foglal Nietzsche 
filozófiájával szemben.48 Egyrészt, többek között Husserlre hivatkozva, lehetségesnek 
tartja, hogy a fogalom elszakadjon a metafora „anyagiságától”. Ez azt jelenti, hogy nem 
csak metaforikusan lehet a metaforáról beszélni.49 Másrészt pedig csatlakozik a feno-
menológiának ahhoz a meggyőződéséhez, hogy a nyelv soha nem szakad el teljesen 
az eleven tapasztalat „talajától”, vagyis soha nem válik teljesen institucionalizálhatóvá. 
E gondolat felől Nietzschének A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról 
című korai írása, illetve retorikai előadásai (NIETZSCHE 1992; NIETZSCHE 1997) egy XIX. 
századi szenzualista-pozitivista (és részben kantiánus) ontológia foglyai maradnak. 
A fenomenológia éppen ennek az ontológiának a leépítését tűzte célul önmaga elé. A 
nyelv és a műalkotás „valósága” azonban – értelmezhetnénk tovább Ricouert – nem 
a leülepedésben és az elhasználódásban, hanem éppen eleven, intencionális viszo-
nyulásában rejlik. A kérdés az, hogyan valósul meg mindez.

A dolgozat első részében arra a váltásra, illetve következményeire igyekeztünk fel-
hívni a figyelmet, amely Az élő metafora és a Soi-même comme un autre című művek 
között zajlott le, s amelyet a predikatív szerkezetnek a possessivumokra való felcseré-
lésében összegeztünk. Az intencionális szerkezetet, a „mint”-szerkezetet ez a váltás 
érintetlenül hagyta, a döntő változást a lehorgonyzás előtérbe helyeződésében pillan-
tottuk meg. E lehorgonyzásnak pedig alapvető hatása volt az irodalom kérdésére is – 
az irodalom is „praxissá” vált, amely a „mi világunkról” és nem „a világról” szól. A meta-
fora-könyv ezért lehet fontosabb az imént felvetett kérdés megválaszolásában.

Az élő metafora című mű bevallott szándéka, hogy védelmébe vegye és újraalapoz-
za a műalkotás referenciális jellegének tételét. Ám ez az újbóli megalapozás kerülő 
úton történik. „[A tézis] azt az állítást képviseli, hogy a referencia felfüggesztődése 
– abban az értelemben, ahogy a leíró beszédmód normái meghatározzák – mintegy 

 46  Ricœur egyrészt tagadja a holt metafora ősi, eredeti s így metafizikai jellegét, másrészt a lexikalizálódott meta-
forát pragmatikai szinten helyezi el, vagyis pusztán „elterjedtnek” értelmezi (uo. 370–372; 428–430).

 47  Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a passzivitás kérdését – sőt a problémával való elszámolás ricœuri 
hiányait – teljesen figyelmen kívül hagyhatnánk. Erre vonatkozólag lásd Bagi Zsolt publikálás előtt álló 
dolgozatát: „A nyelv új dualizmusa: a metaforikus közlés”.

 48  Itt egyik állásfoglalás sem azonos a Soi-même comme un autre bevezetőjének explicit kritikájával. Vö. RICŒUR 
1990, 22–27.

 49  Vö. RICŒUR 1975, 372; RICŒUR 2006, 431, illetve a könyv utolsó fejezetének 4. és 5. része.
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negatív feltétele annak, hogy a referencia egy alapvetőbb módozata létrejöhessen” 
– írja Ricœur (RICŒUR 1975, 288; RICŒUR 2006, 336). A metafora tehát két dolgot hajt 
végre egyetlen aktus keretei között: felfüggeszt, vagyis távolságot teremt50, és újra-
ír, pontosabban újraleír. A felfüggesztés eszköze a metafora-könyvben nem a térbe-
li és időbeli másság közvetítő hermeneutikája, hanem a husserli epokhé eljárásának 
igénybe vétele és továbbgondolása. A műalkotás, illetve a metafora első lépésben 
éppen azon a ponton érinti a világot, amelyen a husserli beállítódásváltás, vagyis a 
léttételezés aktusában. A kopula kiemelt szerepe ezzel igazolható. Ugyanakkor ez a 
beállítódás több szempontból sem azonosítható a husserlivel. Nem „tudati tárggyá” 
tesz51; nem megszünteti a létet, hanem bevezeti a lét és a nem-lét közötti dinamikus 
feszültséget; nem a szubjektív lét iránti „tiszta érdeklődés” lesz belőle52; nem pusztán 
leír, hanem második lépésben újra is ír. Az utóbbi különbségét a következő mondat vilá-
gíthatja meg: „a költői beszéd, mint mondtuk, az a nyelv, amelyben a szokásos referen-
cia epokhéja a második szintű referencia kibomlásának feltétele. Majd hozzáfűztük: 
ezt a kibomlást az újraleírás képessége irányítja, amely pedig – hasonlóan a tudomá-
nyos modellekhez – bizonyos heurisztikus fikciókhoz kapcsolódik.” (Uo. 386; 446.) A
szó szerinti jelentés destrukcióját a két kifejezés azonosítása végzi el, az új jelentés 
megteremtését, az újraleírás aktusát pedig az a feszültség, amely a kopula elválasztó 
funkciójából ered, s amely a metafora „elevenségét” biztosítja (uo. 289; 337). A metafo-
rikus referencia megteremtése tehát az „egész kijelentés szintjén” zajlik (uo.). A meta-
fora azonban Ricœurnél egyszerre analógiája és jelölője is a világnak. A referencia 
ugyanis két síkon valósul meg. Egyrészt a kifejezés mint egész önmagán belül létre-
hozza azt a dinamikus létmódot, amely a világ tulajdonképpeni, nem eldologiasított lét-
módja, másrészt szintén mint egész a világgal szemben egy ugyanilyen metaforikus 
viszonyt épít ki. A második viszonyulást nevezi Ricœur újraleírásnak. Az egész könyv 
folyamán felépített feszültség-elmélet betetőzése a metafora ontologizálása, egy olyan 
ontológia sejtetése, amely az elszakadás vagy távolságteremtés kerülőútján keresz-
tül valósítja meg a kívánatos új létezésmódot, vagyis a dünamisz mint az aktualitás-
ban lét egyetemes létformáját. A metaforikus kijelentés kopulája ennek a formának, a 
lét és nem-lét egységének a kifejeződése. Ám látszólag ugyanennek kifejeződése a 
metafora vagy magasabb szinten a mű egészének a világhoz való újraleíró viszonyu-
lása is. Ezen a ponton azonban egy nagy problémával találkozhatunk, amelyet a műal-
kotás ontologizációjának kifejezésével jelölnék meg. Egy jellemző részletet idézzünk 
a kérdés világosabbá tételére: „A költemény, állítja ő [Northrop Frye], se nem igaz, se 
nem hamis: hipotetikus. A »költői hipotézis« azonban nem azonos a matematikai hipo-
tézissel; egy világ tételezése az imaginatív, a fiktív módozata szerint. A valós referen-
cia felfüggesztése a feltétele annak, hogy a virtuális referenciához eljussunk. Ám mit 
jelent egyáltalán az, hogy virtuális élet? Lehetséges-e virtuális élet az otthonául szol-
gáló virtuális világ nélkül? Nem az vajon a költészet funkciója, hogy egy másik világot 
keltsen életre – egy másfajta világot, amely a létezés más lehetőségeinek felel meg, 
olyan lehetőségeknek, amelyek a mi legsajátabb lehetőségeink?” (Uo. 288; 337.) A 
metafora által végrehajtott eltávolítás, a referencia felfüggesztése a világ imaginárius 
szinten való újrateremtéséhez vezet. S itt bukkan fel az a veszély, hogy ily módon a 

 50  A „távolságteremtés” Ricœur egyik alapfogalma, amelynek részletes kifejtésére külön tanulmányt szentel: La 
fonction herméneutique de la distantiation (in RICŒUR 1986, 101–118).

 51   Sőt egyáltalán nem tesz tárggyá – Ricœur kritikája a Husserlt használó új kritikusok bizonyos képviselői ellen 
éppen erre irányul. Vö. RICŒUR 1975, 266–267, 284; 2006, 310–312, 331–332.

 52  Vö. többek között HUSSERL 1959, 108.
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mű a világ jelölőjévé válik, még akkor is, ha az átvitel természetesen nem hagyja vál-
tozatlanul a világot – a mimészisz ricœuri értelmezése ezt már világossá tette. Azért 
nevezhetjük a művet a világ jelölőjének, mert „struktúrájában” éppen azt a szemioti-
kai viszonyt létesíti újra, amely ellen Ricœur a strukturalizmus kritikájának során oly 
vehemensen kikelt. A mű egy világ lesz, amely ontológiai szempontból nem különbö-
zik a jelölt világtól, vagyis annak veszélye bukkan fel, hogy mint egész a „való” világ 
elé tolakszik, dologgá válik. Ennek legfőbb jele az idézetben annak a „kontextusnak” 
a hangsúlyozása, amely a lakozás heideggeri kifejezésében ölt testet. A mű tehát egy 
világ, amelyben események, cselekvések, dolgok találhatók – egyszóval előtérrel-hát-
térrel, belső viszonyokkal rendelkező kép. A ricœuri esztétika elutasítja ugyan az iro-
dalmi mű ikonikusságának az Új kritikában elterjedt nézetét, a műről, a mű „struktúrá-
járól” kialakított felfogása azonban abból a keretből indul ki, amelyet éppen egy efféle 
„verbális ikon” fogalma kelthetne életre, s amelyet ők nem hangsúlyoztak.

Mi a következménye és mélyebb oka mindennek? Következményét tulajdonkép-
pen már említettük a korábbi részekben: az, hogy a műalkotás ontologizálásra kerül, 
s ráadásul ez az ontológia egzisztenciális értelmet nyer, ahogyan egyébként maga a 
metafora is a könyv utolsó fejezetében. A műalkotás, a metafora eltávolít a világtól, 
ám azért távolít el tőle, hogy az közelebb kerülhessen hozzánk, hogy a mi „legsajá-
tabb lehetőségeink” világa lehessen. A metafora trópusa tehát az elsajátítás trópusa – 
a fenomenológia hermeneutizálódik53, a művészet átvitellé, azaz a trópusok tanaként 
felfogott retorikává, az intencionalitás pedig értelemadássá válik. Azzal együtt is érvé-
nyes mindez, hogy az elsajátítás soha nem szubjektív, azzal együtt is, hogy az elsajá-
títás inkább önmagunknak a világba való beíródását, inkarnációját jelenti.
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