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MAURICE BLANCHOT

Az iro da lom el tû né se
Idõn ként hal la ni oly kü lö nös kér dé se ket, mint pél dá ul: „Me lyek a 

kor társ iro da lom ten den ci ái?” vagy: „Mer re tart az iro da lom?” Ezek 
va ló ban meg le põ kér dé sek, de a leg meg le põbb, hogy a vá lasz, ha lé te-
zik, igen egy sze rû: az iro da lom ön ma ga fe lé, az ön nön lé nye gét ké pe zõ 
el tû nés fe lé ha lad.

Akik ilyen ál ta lá nos meg ál la pí tá sok ra vágy nak, for dul hat nak ah hoz, 
amit tör té ne lem nek ne ve zünk. A tör té ne lem meg ta nít ja ne kik, mit je lent 
He gel hí res ki je len té se: „A mû vé szet szá munk ra már múlt”, amit vak me-
rõ mó don épp Goet hé vel szem ben je lent ki a ro man ti ka ki bon ta ko zá sa 
ide jén, ami kor a ze ne, a kép zõ mû vé szet és a köl té szet je len tõs mû ve ket 
vár. Esz té ti kai elõ adás so ro za tát e sú lyos sza vak kal be ve ze tõ He gel tud ja 
ezt. Tud ja, hogy a mû vé szet nem lesz hí já val al ko tá sok nak, cso dál ja, 
né ha túl be csü li (oly kor fél re is is me ri) kor tár sai mû ve it, és még is így 
fo gal maz: „a mû vé szet szá munk ra már múlt”. A mû vé szet töb bé nem 
ké pes az ab szo lú tum igé nyét hor doz ni. Ezen túl csak is a vi lág ki tel je-
sí té se, a cse lek vés ko moly sá ga és a va ló di sza bad ság fel ada ta szá mít. 
A mû vé szet csak a múlt ban kö ze lí tet te meg az abszolútumot, s ma 
ki zá ró lag a Mú ze um ban van még ér té ke és ha tal ma. Il let ve, ami még 
sú lyo sabb kegy vesz tés, egy sze rû esz té ti kai él ve zet té vagy a kul tú ra 
ki egé szí tõ jé vé ala cso nyo dik.

Mind ez a már jól is mert, je len lé võ jö võ kép. A tech ni ka vi lá gá ban 
to vább ra is di csér het jük az író kat, gaz dag gá te het jük a fes tõ ket, meg be-
csül het jük a köny ve ket és bõ vít het jük a könyv tá ra kat; fönn tart ha tunk 
egy he lyet a mû vé szet nek, mert hasz nos, vagy mert ha szon ta lan, kény-
sze rít het jük, kor lá toz hat juk, vagy meg hagy hat juk sza bad sá gát. Sor sa 
e ked ve zõ hely zet ben ta lán a leg ked ve zõt le nebb. A mû vé szet nyil ván-
va ló an sem mi, ha nem szu ve rén. Eb bõl fa kad a mû vész za va ra, hogy 
még min dig szá mít va la mit egy olyan vi lág ban, mely ben nem lát ja 
sa ját lét jo go sult sá gát.

Ho má lyos, gyöt rõ dõ ku ta tás

A tör té ne lem nagy já ból te hát így be szél. Azon ban ha ma ga az iro da-
lom vagy a mû vé sze tek fe lé for du lunk, oly bá tû nik, õk egé szen mást 
mon da nak. Mint ha a mû vé szi al ko tás, an nak ará nyá ban, aho gyan a 
ko rok tõ le ide gen moz gá sok nak en ge del mes ked ve el zár kóz nak je len-
tõ sé gé tõl, mind igé nye seb ben és mé lyeb ben te kin te ne ön ma gá ba. 
De nem ke vé lyeb ben: a Sturm und Drang az, amely Pro mé the usz és 
Mo ha med mí to szá val vé li fel ma gasz tal ni a köl té sze tet; nem a mû vé-
sze tet di csõ í ti, ha nem az al ko tó mû vészt, a nagy ha tá sú egyé ni sé get, 
s va la hány szor a mû he lyett a mû vész ke rül elõ tér be, a zse ni nek ez az 
elõ tér be ál lí tá sa, e di csõ í té se a mû vé szet le ér té ke lé sét, sa ját ha tal ma 
elõt ti meg hát rá lását, kom pen zá ló ál mok ke re sé sét je len ti. E za bo lát-
lan, bár cso dá lat ra mél tó tö rek vé sek, me lye ket Novalis rej té lye sen így 
fe jez ki: „Klingsohr, az örök köl tõ nem hal meg, a vi lág ban ma rad”, 
Eichendorff pe dig így: „A köl tõ a vi lág szí ve”, egy ál ta lán nem ha son-
lí ta nak azok hoz, ame lye ket 1850 után – hogy ki vá las  szuk azt a dá tu-
mot, mely tõl kezd ve a mo dern vi lág el szán tab ban ha lad vég ze te fe lé 
– Mallarmé és Cé zanne ne ve hir det, és ame lyet moz gá sá val az egész 
mo dern mû vé szet tá mo gat.

Sem Mallarmé, sem Cé zanne nem lát tat ják a mû vészt má sok nál 
fon to sabb és szem be tû nõbb egyén nek. Nem ke re sik a di csõ sé get, ezt 
az ége tõ és su gár zó ûrt, mely nek dics fé nyé vel a re ne szánsz óta min-
den mû vész fej ko ro náz ni akar ta ma gát. Mind ket ten sze ré nyek, nem 
ön ma guk, ha nem egy ho má lyos ku ta tás és alap ve tõ tö rek vés fe lé for-
dul nak, mely nek je len tõ sé ge nem kö tõ dik sa ját sze mé lyük hang sú lyo-
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zá sá hoz, sem a mo dern em ber ki bon ta ko zá sá hoz, ame lyet alig ha ért 
va la ki, s mind amel lett e tö rek vés sel oly ma kacs ság gal és mód sze res 
erõ fe szí tés sel fog lal koz nak, hogy an nak csak kép mu ta tó ki fe je zé se a 
sze rény sé gük.

Cé zanne nem di csõ í ti a fes tõt, s ha csak nem mû ve ál tal, a fes té sze-
tet sem, Van Gogh pe dig azt mond ja: „Nem va gyok mû vész – mi lyen 
kö zön sé ges akár csak ilyet gon dol ni ön ma gunk ról”, majd hoz zá te szi: 
„Ezt azért mon dom, hogy rá mu tas sak, mi lyen os to ba ság nak tar tom 
te het sé ges vagy nem te het sé ges mû vé szek rõl be szél ni”. A köl te mény-
ben Mallarmé olyan mû vet sejt, mely nem utal va la ki re, aki lét re hoz ta 
vol na, olyan dön tést, mely nem va la mely ki vált sá gos egyén tõl szár-
ma zik. S el len tét ben az an tik gon do lat tal, amely sze rint a köl tõ azt 
mond ja: nem én szó lok, az is ten szól be lõ lem, ez a köl te mény tõl va ló 
füg get len ség nem af fé le gõ gös fel sõbb ren dû sé get je lent, mely az iro-
dal mi al ko tást egyen ér té kû nek tün tet né fel va la mely demiurgosz ál ta-
li vi lág te rem tés sel; még csak a po é ti kai szfé ra örök ké va ló sá gát vagy 
vál toz ha tat lan sá gát sem je len ti, ha nem épp el len ke zõ leg, fel for gat ja a 
len ni és ten ni sza vak hoz kap csolt szok vá nyos ér té ke ket.

A mo dern mû vé szet e meg le põ át ala ku lá sa, amely ak kor megy vég be, 
ami kor a tör té ne lem egész más fel ada to kat és cé lo kat tûz ki az em ber 
elé, úgy tûn het, mint e fel ada tok és cé lok el le ni fel lé pés, mint ál lí tás és 
iga zo lás nél kü li erõ fe szí tés. Ez nem igaz, vagy csak a fel szí nen az. Elõ-
for dul, hogy az írók és mû vé szek a kö zös ség hí vá sá ra lé ha el zár kó zás sal, 
szá za duk ha tal mas tel je sít mé nyé re mi hasz na tit ka ik na iv di csõ í té sé vel, 
vagy pe dig két ség beesés sel vá la szol nak, ami tõl, mint Flau bert, ab ban a 
mi vol tuk ban is mer nek ma guk ra, ame lyet el uta sí ta nak. Vagy pe dig úgy 
vé lik meg men te ni a mû vé sze tet, hogy ön ma guk ba zár ják: a mû vé szet 
esze rint lel ki ál la pot len ne, a köl tõi pe dig szub jek tí vet je len te ne.

De ép pen ség gel Mallarménál és Cézanne-nál, hogy e két ne vet 
hasz nál juk jel ké pül, a mû vé szet nem ke res ily gyön ge ments vá ra kat. 
Cézanne-nak nem sa ját lel ki ál la po tai szá mí ta nak, ha nem a „meg va ló-
sí tás”. A mû vé szet erõ tel je sen a mû re irá nyul, és a mû al ko tás, az az a 
mû vé szet ben gyö ke re zõ al ko tás egé szen más fé le ál lí tás nak mu tat ko zik, 
mint azon mû vek, ame lyek nek mér té ke a mun ka, az ér ték és a for gal ma-
zás, de nem ve lük el len té tes: a mû vé szet nem ta gad ja a mo dern vi lá got, 
sem a tech ni ka vi lá gát, sem az er re a tech ni ká ra tá masz ko dó, fel sza ba-
du lás ra és át ala ku lás ra irá nyu ló tö rek vést, ha nem olyan ös  sze füg gé se ket 
fe jez ki és ta lán va ló sít meg, ame lyek meg elõz nek min den ob jek tív és 
tech ni kai meg va ló su lást.

Ho má lyos, ne héz és gyöt rõ dõ ku ta tás ez. Lé nye gé nél fog va koc-
ká za tos kí sér let, mely ben a mû vé szet, a mû, az igaz ság és a lé nye ge 
vá lik kér dé ses sé és ke rül ve szély be. Ezért az iro da lom egyi de jû leg 
le ér té ke li ma gát, Ixion ke re ké re fe szül, és a köl tõ ön nön alak já nak 
el ke se re dett el len sé gé vé vá lik. Ez a krí zis és ez a kri ti ka lát szó lag 
csak hely ze te bi zony ta lan sá gá ra em lé kez te ti a mû vészt eb ben a ha tal-
mas ci vi li zá ci ó ban, mely ben ne ki oly ke vés sze re pe van. A krí zis és a 
kri ti ka mint ha a vi lág ból, a po li ti kai és tár sa dal mi va ló ság ból jön ne, 
és mint ha olyan íté let nek vet né alá az iro dal mat, mely a tör té ne lem 
ne vé ben aláz za meg: a tör té ne lem bí rál ja az iro dal mat, és tol ja fél re a 
köl tõt, he lyé be ál lít va a min den nap ok szol gá la tá ra hi va tott pub li cis tát. 
Ez igaz, azon ban egy fi gye lem re mél tó egy be esés foly tán ez a kül sõ 
kri ti ka meg fe lel an nak a sa já tos kí sér let nek, ame lyet az iro da lom és a 
mû vé szet a ma ga ne vé ben foly tat, s amely ra di ká lis ta ga dás nak te szi 
ki õket. E ta ga dás hoz Valéry szkep ti kus szel le me és ál lás fog la lá sa i-
nak szi lárd sá ga épp úgy hoz zá já rul, mint a szür re a liz mus ve he mens 
ál lí tá sai. Ugyan így, lát szó lag szin te sem mi kö zös nincs Valéryben, 
Hofmannsthalban és Ril ké ben. Valéry még is így ír: „Ver se im csak 
an  nyi ban vol tak fon to sak szá mom ra, hogy gon do la to kat su gal maz tak 
a köl tõ rõl”, Hofmannsthal pe dig a kö vet ke zõ kép pen: „A köl tõ lé nye-
gé nek leg bel sõ mag ja nem egyéb, mint hogy köl tõ nek tud ja ma gát.” 
Nem le szünk hût le nek Ril ké hez, ha köl té sze tét a köl tõi ak tus dal ba 
fog lalt el mé le té nek ne vez zük. A köl te mény mind há rom eset ben a köl-
te ményt elõ se gí tõ ta pasz ta lat ra nyí ló mély ség, a mû tõl a mû ere de te 
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fe lé ha la dó kü lö nös moz gás, az az a mû ma ga sa ját for rá sá nak nyug ta-
lan és örö kös ku ta tá sá vá vá lik.

Hoz zá kell fûz nünk, hogy a tör té nel mi kö rül mé nyek, ha ak ko ra nyo-
mást gya ko rol nak is az ilyen fo lya ma tok ra, hogy úgy lát szik, mint ha 
irá nyí ta nák azo kat (ezért mond ják, hogy az író, ami kor te vé keny sé ge 
tár gyá ul e te vé keny ség ké tes lé nye gét vá laszt ja, va ló já ban egy sze rû en 
csak el bi zony ta la no dó tár sa dal mi hely ze tét tük rö zi), ön ma guk ban nem 
ké pe sek meg ma gya ráz ni e ku ta tás ér tel mét. Há rom ne vet em lí tet tünk az 
imént, akik nagy já ból egy más és a nagy tár sa dal mi át ala ku lá sok kor tár-
sai. Az 1850-es évet vá lasz tot tuk, mert az 1848-as for ra da lom az a pil la-
nat, ami kor Eu ró pa kezd nyi tot tá vál ni a ben ne ha tó erõk meg ér le lõ dé sé-
re. De mind azt, amit Valéryrõl, Hofmannsthalról és Ril ké rõl mond tunk, 
el mond hat tuk vol na, egy sok kal mé lyebb szin ten, Hölderlinrõl is, aki 
pe dig egy év szá zad dal meg elõ zi õket, és aki nél a köl te mény lé nye gi leg 
(aho gyan azt Heidegger mond ta kö rül be lül) a köl te mény köl te mé nye. 
A köl tõk köl tõ je, aki ben dal lá vá lik a dal le he tõ sé ge és le he tet len sé ge, 
ilyen Hölderlin, és ilyen, hogy egy újabb ne vet idéz zünk, a más fél év szá-
zad dal ké sõb bi René Char, aki ne ki vá la szol, és e vá las  szal az idõ tar tam 
egé szen más for má ját je le ní ti meg ne künk, mint ami lyet az egy sze rû 
tör té nel mi elem zés ra gad meg. Ez nem azt je len ti, mint ha a mû vé szet, a 
mû al ko tás ok és még ke vés bé a mû vé szek, az idõt fi gyel men kí vül hagy-
va, egy idõt len va ló ság hoz jut ná nak el. Még „az idõ hi á nya”, amely fe lé 
az iro dal mi ta pasz ta lat ve zet ben nün ket, még ez sem az idõt len ség tar-
to má nya; és ha a mû al ko tás egy va ló sá gos kez de mény meg moz du lá sát 
(a lé te zés té nyé nek egy új és il lé kony meg je le né sét) ál lít ja is elénk, ez 
a kez det a tör té ne lem bel se jé ben oly mó don szól hoz zánk, hogy ta lán 
esélyt ad a tör té ne lem kez de ti le he tõ sé ge i nek. Mind ezek a prob lé mák 
ho má lyo sak. Vi lá gos nak, sõt vi lá go san meg fo gal maz ha tó nak mu tat ni 
õket csu pán írás mu tat vá nyok hoz ve zet het ne, és ah hoz, hogy meg fosz-
 szuk ma gun kat a se gít sé gük tõl, ami nem más, mint hogy erõ sen el len-
áll nak ne künk.

Elõ re sejt he tõ, hogy a meg le põ kér dés: „Mer re tart az iro da lom?”, 
két ség kí vül a tör té ne lem tõl vár ja vá la szát, me lyet bi zo nyos ér te lem ben 
meg is ka pott, ám ugyan ak kor tu dat lan sá gunk le le mé nyes sé ge ál tal lát-
ha tó lesz, hogy az iro da lom, ki hasz nál va a mö göt te ha la dó tör té nel met, 
ön ma gá nak te szi fel ezt a kér dést, s per sze nem vá laszt ad, ha nem tu laj-
don kér dé sé nek mé lyebb, lé nye gibb ér tel mét.
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Iro da lom, mû, kí sér le te zés

Iro da lom ról, mû rõl és kí sér le te zés rõl be szé lünk, ám mit is je len te-
nek ezek a sza vak? Hely te len nek tû nik nap ja ink mû vé sze té ben csu pán 
szub jek tív kí sér le tek re szol gá ló al kal mat vagy az esz té ti ka füg ge lé két 
lát nunk, a mû vé szet kap csán még is foly vást kí sér le te zés rõl be szé lünk. 
He lyén va ló nak tû nik a mû vé szek és írók tö rek vé sét nem önös irá nyú-
nak, ha nem olyan tö rek vés nek lát ni, mely mû vek ben kí ván ki fe je zõd ni. 
A mû vek nek kel le ne te hát a leg na gyobb sze re pet ját sza ni uk. De így van 
ez? Egy ál ta lán nem. Ami az írót vonz za, ami a mû vészt sar kall ja, az 
nem köz vet le nül a mû, ha nem a mû ku ta tá sa, a hoz zá ve ze tõ fo lya mat, a 
mû vet le he tõ vé te võ té nye zõk meg kö ze lí té se: a mû vé szet, az iro da lom, 
és amit e két szó ma gá ba rejt. Eb bõl fa kad, hogy a fes tõ a fest mé nyé nél 
job ban sze re ti mun ká já nak kü lön bö zõ fá zi sa it. S az író gyak ran érez 
vá gyat ar ra, hogy szin te sem mit se fe jez zen be, tö re dé kes ál la pot ban 
hagy va szá mos szö ve get, ame lyek nek az volt az ér de me, hogy el ve zet-
ték egy bi zo nyos pon tig, ame lyet, hogy meg pró bál jon túl jut ni raj ta, ott 
kell hagy nia. Emi att van, hogy – egy is mét meg le põ egy be esés foly tán 
– Valéry és Kaf ka, aki ket a mû gond dal meg for mált írás mód ki vé te lé vel 
min den kü lön vá laszt, egy be hang zó an ál lít ják: „Egész élet mû vem csu pán 
gya kor lat.”

Ugyan csak za va ró lát ni, hogy az iro dal mi mû vek he lyé be olyan do ku-
men tu mok nak, val lo má sok nak ne ve zett, szin te nyers szö ve gek egy re 
na gyobb tö me ge lép, ame lyek lát szó lag min den iro dal mi szán dé kot nél-
kü löz nek. Azt mond ják: ezek nek sem mi kö zük sincs a mû vé szet al ko-
tá sa i hoz; azt is mond ják: egy ál re a liz mus ta nú bi zony sá gai. Mit tu dunk 
er rõl? Mit tu dunk er rõl az akár si ker te len kö ze lí tés rõl egy olyan tar to-
mány hoz, mely ki csú szik a ha gyo má nyos kul tú ra ha tó kö ré bõl? Mi ért ne 
fi gyel mez tet ne ben nün ket ez a név te len, szer zõ nél kü li, könyv alak ját 
nem öl tõ, el ha ló és el hal ni kí vá nó be széd va la mi fon tos ra, ami rõl az is 
szól ni akar ne künk, amit iro da lom nak ne ve zünk? És nem fi gye lem re 
mél tó, ugyan ak kor rej té lyes, rejt vény mód já ra fi gye lem re mél tó, hogy 
ma ga ez a még is iro dal mi, ké sei, dics te len szó, amely fõ képp a ké zi-
köny vek nek tesz szol gá la tot, mely a pró za írók egy re ára dóbb me ne tét 
kí sé ri, s nem az iro dal mat, csak fo nák sá ga it és vég le te it je lö li (mint ha 
ezek al kot nák lé nye gét), hogy te hát ez a szó ak kor, ami kor ko mo lyab-
ban vi ta tot tá vá lik, ami kor szét for gá cso lód nak a mû faj ok és ve szen dõ be 
men nek a for mák, ami kor egy részt a vi lág nak nincs töb bé szük sé ge iro-
da lom ra, más részt pe dig min den könyv ide gen nek tû nik az ös  szes töb bi-
hez ké pest, és kö zöm bös nek a mû faj ok re a li tá sa iránt, ami kor rá adá sul 
nem az örök igaz sá gok, a tí pu sok és a ka rak te rek lát sza nak ki fe je zõd ni 
a mû vek ben, ha nem egy olyan igény, mely szem ben áll a lé nye gek rend-
jé vel, hogy az iro da lom, amely tõl így el vi tat ják, hogy ér té kes te vé keny-
ség, mû faj ok egy sé ge, és az ide á list és a lé nye git ol tal ma zó vi lág, mind-
in kább je len va ló, no ha lep le zett tö rek vé sé vé vá lik azok nak, akik ír nak, 
s e tö rek vé sük ben úgy je le nik meg elõt tük, mint ami nek „lé nye gé ben” 
kell meg mu tat koz nia.

Igaz, e tö rek vés ta lán az iro da lom ra irá nyul, de nem mint va la mely 
meg ha tá ro zott és biz tos re a li tás ra, for mai egy ség re, s nem is mint egy 
meg fog ha tó te vé keny ség re, ha nem in kább mint olyas va la mi re, ami so ha-
sem lep le zi le, iga zol ja és in do kol ja ma gát köz vet le nül, ami hez csak 
ak kor kö ze le dünk, ha el for du lunk tõ le, amit csak úgy le het meg ra gad ni, 
ha túl lé pünk raj ta, egy olyan ku ta tás ered mé nye kép pen, amely nek egy ál-
ta lán nem az iro da lom mal kell fog lal koz nia, an nak „lé nye gé vel”, ha nem 
amely, épp el len ke zõ leg, ar ra tö rek szik, hogy re du kál ja, sem le ge sít se, 
vagy még pon to sab ban, hogy egy olyan moz gás sal, amely vég sõ so ron 
ki ke rü li és nem tö rõ dik ve le, le eresz ked jék ad dig a pon tig, ahol lát szó lag 
már csu pán a sze mély te len sem le ges ség be szél.
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A nem-iro da lom

Ezek szük ség sze rû el lent mon dás ok. Egye dül a mû fon tos, a mû ben 
fog lalt ál lí tás, a köl te mény a ma ga szo ro san vett egye di sé gé ben, a kép 
a sa ját te ré ben. Egye dül a mû a fon tos, ám vég sõ so ron a mû csak azért 
van, hogy a sa ját nyo má ba ve zes sen: a mû az a moz gás, amely az ins pi rá-
ció tisz ta pont ja fe lé visz ben nün ket, ahon nét szár ma zik, s ame lyet, úgy 
tû nik, csak ak kor ér het el, ha el tû nik.

Egye dül a könyv a fon tos, olyan ként, ami lyen, tá vol a mû faj ok tól, 
kí vül az olyan rub ri ká kon, mint pró za, lí ra, re gény, val lo más, me lyek-
be nem hagy ja ma gát be il lesz te ni, és me lyek rõl ta gad ja, hogy ké pe sek 
len né nek ki je löl ni a he lyét és meg ha tá roz ni a for má ját. Egy könyv 
töb bé nem tar to zik va la mely mû faj hoz, min den könyv az ön ma gá ban 
ál ló iro da lom hoz tar to zik, mint ha ez vol na leg elébb a le té te mé nye se 
ál ta lá nos sá guk ban azok nak a tit kok nak és kép le tek nek, me lyek egye dül 
meg ad hat ják az írott dol gok nak a könyv va ló sá gát. Ezek sze rint min den 
úgy tör té nik, mint ha a mû faj ok föl bom lá sá val az iro da lom ön ma gá ban 
nyil vá nul na meg, egye dül ra gyog na a ma ga árasz tot ta ti tok za tos fény-
ben, ame lyet min den iro dal mi al ko tás meg sok szo roz va vis  sza tük röz rá 
– mint ha te hát len ne „lé nye ge” az iro da lom nak.

Csak hogy az iro da lom lé nye ge ép pen ség gel az, hogy el ke rül min-
den õt rög zí tõ vagy akár meg ra ga dó lé nye gi meg ha tá ro zást és ál lí tást: 
so ha sem már meg lé võ, min dig új ra föl kell fe dez ni vagy föl ta lál ni. Sõt, 
so ha sem biz tos még az sem, hogy az iro da lom vagy a mû vé szet szó 
bár mi fé le va ló sá gos nak, le het sé ges nek vagy fon tos nak fe lel meg. Meg-
mond ták már: mû vész nek len ni azt je len ti, mint so ha sem tu do má sul ven-
ni, hogy van már mû vé szet, sem azt, hogy van már vi lág. Két ség kí vül a 
fes tõ el jár a mú ze um ba, mi ál tal va la men  nyi re tu da tá ban van a fes té szet 
va ló vol tá nak: tud a fes té szet rõl, a ké pe azon ban nem, az in kább le he-
tet len nek, ir re á lis nak és meg va ló sít ha tat lan nak tart ja a fes té sze tet. Aki 
ön ma gá ban ál lít ja az iro dal mat, sem mit sem ál lít. Aki ke re si, olyas mit 
ke res, ami el il lan elõ le; aki rá ta lál, csak olyas mit ta lál, ami in nen van, 
vagy,  ami még ros  szabb, túl van az iro dal mon. Ezért vég sõ so ron min-
den könyv a nem-iro dal mat akar ja el ér ni, mint lé nye gét an nak, amit sze-
ret, és amit szen ve dé lye sen sze ret ne föl fe dez ni.

Te hát nem azt kell mon da nunk, hogy min den könyv ki zá ró lag az 
ön ma gá ban ál ló iro da lom hoz tar to zik, ha nem azt, hogy min den könyv 
kor lát lan ér vén  nyel dönt fe lõ le. Nem azt kell mon da nunk, hogy min den 
mû ab ból nye ri re a li tá sát és ér té két, hogy ké pes il lesz ked ni az iro da lom 
lé nye gé hez, vagy akár ab ból, hogy jo ga van le lep lez ni vagy ki nyil vá ní-
ta ni ezt a lé nye get. Hi szen so ha egyet len mû sem te he ti tár gyá vá az õt 
lét re ho zó kér dést. So ha még csak el kezd he tõ sem len ne egy olyan kép, 
mely a fes té sze tet akar ná lát ha tó vá ten ni. Meg le het, min den író úgy ér zi, 
mint ha egye dül len ne hi vat va ar ra, hogy sa ját tu dat lan sá gán ke resz tül 
fe lel jen az iro da lo mért, a jö võ jé ért, mely nem csak tör té nel mi kér dés, 
ha nem a tör té nel men ke resz tül az a moz gás, amel  lyel az iro da lom, 
mi köz ben szük ség kép pen sa ját ma gán kí vül re „ke rül”, még is úgy tesz, 
mint ha ve le ön ma gá hoz, a sa ját lé nye gé hez „jut na el”. Meg le het, író nak 
len ni azt je len ti, hi va tot tak va gyunk fe lel ni er re a kér dés re, me lyet kö te-
les sé ge szen ve dél  lyel, igaz ság gal és szi lár dan élet ben tar ta nia an nak, aki 
ír, s ame lyet még sem tud so ha meg ra gad ni, leg ke vés bé ak kor, ami kor 
fe lel ni akar rá, amely re leg fel jebb a mû vel ad hat köz ve tett vá laszt, a mû 
ál tal, mely szá munk ra so ha sem ural ha tó, so ha sem bi zo nyos, és amely 
ki zá ró lag sa ját ma gá ra kí ván fe lel ni, és csak is ott te szi je len lé võ vé a 
mû vé sze tet, ahol az rej tõz kö dik s el tû nik. Ugyan mi ért?

(Maurice Blanchot: Le livre à venir, Gallimard, Pa ris, 1959, 265–274.)
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