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Az olvasó válasza: hol van a jelentések rendszere?*

Mi teheti jogossá egy közel egy évtizede lezajlott történettudományos vita mai felelevení
tését? Eltekintve attól, hogy a hazai közönség alig nyerhetett betekintést az angolszász 
történetírást jelentősen befolyásoló irányzat alakulásáról, a párbeszéd áttekintését indokolttá 
teszi az Egyesült Államokban újrainduló vita a szimbolikus elemzés lehetőségeiről, és 
közelebbről a módszert nagymértékben meghatározó Clifford Geertz életművéről. Geertz 
volt az az antropológus, akinek elképzelései a szimbolikus rendszerek mibenlétéről döntő 
hatást gyakoroltak Robert Damton híres könyvére, A nagy macskamészárlás című munkára, 
amely kiváltotta a történészek és az antropológusok reflexióinak a sorozatát. A bírálatok 
többek között két lényeges problémát vetnek föl: egyrészt hiányolják a m últ szimbolikus 
elemzéséből az időbeli magyarázatot, másrészt azt állítják, hogy a vizsgálati módszer eltekint 
a források szövegszerűségéből adódó következtetések levonásától. Az alábbi írás azonban 
amellett érvel, hogy bár a kritikák nem alaptalanok, mégsem alapj aiban érintik a szimbolikus 
elemzés módszerét. Észrevételeik sokkal inkább használatára vonatkoznak, alkalmazhatóbbá 
téve azt a történeti értelmezés során.

Robert Darnton könyve - A nagy macskamészárlás és a francia kultúrtörténet 
más epizódjai - a címnek megfelelően valóban epizódokat tár az olvasó elé a francia 
kultúrtörténetből.1 A munka rendezőelve nem annyira valamiféle időrend, m int inkább az 
egyenesvonalú haladás a népi kultúra szövegeitől sokkal műveltebb írások felé. A szerző a 
népi kultúra elemzésével kezdi a könyvet, hogy aztán múltbeli vizsgálódását Rousseau Új 
Héloise-nak értelmezésével zárja. Az első tanulmány a 18. századi francia parasztok 
gondolkodásmódját vizsgálja fennmaradt népmesék alapján. Dam ton amellett érvel, hogy 
a népmesék a parasztok életfeltételeire utaltak: ezek segítségével tanultak meg tájékozódni 
az őket körülvevő világban. Ez a világ számukra kegyetlen volt, nélkülözés és folyamatos 
munka jellemezte. A hatalmasok elnyomták a szegényeket, és a gyengék számára az egyetlen 
védekezés az volt, ha sikerült becsapniuk az erőseket. A mesék furfangosságra és színlelésre 
oktatták olvasóikat. Ugyanez a végkövetkeztetése a második tanulmánynak, mely talán a

'  A cím illeszkedik a Robert Darnton könyvét bíráló írások által kialakított hagyományba: a legtöbb 
írás címe Darnton könyvének egyik fejezetcímét variálja. A dolgozat első változata 1995-ben készült, 
számos javítás Alfred J. Rieber tanácsára került bele, melyekért ezúton is köszönet illeti.
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leghíresebb D arnton valamennyi munkája közül. Ennek tárgya egy 18. századi följegyzés 
egy párizsi nyomdai munkások által elkövetett nagy macskamészárlásról. A szerző arra 
hívja föl a figyelmet, hogy a mesterek által elnyomott munkások a macskamészárlásban 
felhasznált jelképek segítségével szereztek elégtételt sanyarú sorsukért. Am acskák komoly 
szimbolikus értékkel bírtak a korabeli Franciaországban, s rituális kivégzésük a munkások 
szemében egyszerre jelentette a mester feleségének megbecstelenítését és a munkások és 
mesterek közti társadalm i feszültség igazságos feloldását. Ezeknek a jelentéseknek a 
felsorakoztatása és megértése nem  jelenthetett nehézséget a számukra, hiszen a felhasznált 
rituális formák a korabeli városi népi kultúra mindennapos tapasztalatai voltak.

A további tanulmányok magasabb társadalmi rétegekből származó szövegeket 
elemeznek. Többek között egy montpellieri polgár (bourgeois) feljegyzését az évenkénti 
városi felvonulásról, amelyből Darnton szerint kideríthető a szerző elgondolása az ideális 
társadalom ról. Az olvasó m egism erkedhet továbbá egy rendőrfelügyelővel, aki a 
felvilágosodás korának szerzőiről gyűjtött rendőrségi feljegyzéseket. Az amerikai történész 
a fennmaradt dokumentumokból rekonstruálja a nyomozó társadalomról és irodalomról 
alkotott felfogását: az írók marginális pozíciót foglaltak el, tevékenységüket nem tekintették 
tisztességes foglalkozásnak. A rendőrtiszt azonban számos esetben kritikai megjegyzéseket 
fűzött munkásságukhoz, amiből nyilvánvaló, hogy művészetként értékelte az írást. Az olvasók 
véleménye után megismerhető a szerzőké is: egy tanulmány a felvilágosodás filozófusai 
által készített tudásfa alapján elemzi világképüket. Megmutatja, hogyan utalhat egy 
viszonylag rövid szöveg eg}' teljes és összetett kulturális rendszerre, illetve hogy a tudás 
rendszerezésére irányuló tudományos tevékenység nem  tekinthető teljesen függetlennek az 
adott csoport politikai nézeteitől: a filozófusok tudásfájukon a filozófiát helyezték a korábban 
a teológia á lta l e lfog lalt helyzetbe. V égül D arn ton  egy m eglehetősen szokatlan  
forráscsoportot vizsgál: Rousseau-hoz írt korabeli olvasói leveleket. Ezek alapján kísérel 
meg feltárni egy mára m ár teljesen eltűnt olvasói kultúrát. Amellett érvel, hogy a 18. 
században nem elsősorban szórakozás céljából olvastak, a könyv inkább mindennapi 
útmutató volt, és az olvasók tanulni vágytak a történetekből.

Darnton a koraújkori francia kultúra széles skáláját tekinti át. Epizódjaiban egy 
letűnt világ szeleteiről nyújt megragadó képet, alakjai élettel teliek és közel kerülnek az 
olvasóhoz. Tanulmányai ugyanakkor nemcsak egyedi töredékeket mutatnak be, hanem egy' 
teljes kultúra töredékeit. Darnton történetei homályos hátterét kívánja megvilágítani, 
szövegtől a környezet felé haladva. Mindenesetben azokat a tényezőket kutatja, melyek a 
kérdéses dokumentumot formálták, azt vizsgálja, hogyan és m iért nyertek bizonyos 
meghatározott formát. A szerző úgy véli az okok főként az írók társadalmi feltételeiben 
találhatók meg, azt azonban nem sugallja, hogy a társadalmi feltételek valamiképpen 
meghatározták volna a kulturális formákat. Éppen ellenkezőleg, igyekszik elkerülni ezt a 
megállapítást, amikor kijelenti, hogy könyve „nem tesz úgy, mintha jellegzetes parasztot, 
kézművest, polgárt, hivatalnokot, filozófust vagy rom antikust m utatna be.” (255.o.) 
Tanulmányai nem  hagyományos módon vizsgálják társadalom és kultúra viszonyát, nem 
feleltetnek meg bizonyos kulturális jelenségeket társadalmiaknak, ettől tágabban értelmezik 
a társadalmi feltétel fogalmát. Ezek a feltételek a kulturális környezetből eredtek, és jelen
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voltak a mindennapi élet minden területén. Azáltal, hogy kijelenti, hogy szerzői nem tipikusak, 
másrészről azonban szövegeiket kulturális környezetükbe helyezi, Darnton amellett érvel, 
hogy bár minden szövegnek egyéni szerzője volt, ezek az emberek nem voltak függetlenek 
a hagyományoktól, műfajoktól, gondolkodásmódoktól vagy kulturális mintáktól. Atörténész 
ezeket az eltűnt formákat kísérli meg megtalálni az értelmező tudomány módszerével.

Az értelmező tudomány nem  szabadon lebegő fogalom, igen erősen kötődik a 
kulturális antropológiához, különösen magának Darntonnak a munkájában. Jól ismert, hogy 
közös tárgyat tanított Történelem és antropológia címen Clifford Geertz-cel, akinek az 
írásai a legfőbb belépést biztosították az antropológiai elméletbe, legalábbis más tudomány
területről érkező kutatók számára. Habár Darnton kétségkívül ismeri más etnológusok 
tanulmányait is, például Mary Douglas-ét,2 akinek a könyvét használja kiindulásként a 
filozófusok rendszertanának és tudásfájának elemzéséhez, elsősorban minden értelmező 
társadalomtudósok „pápájának”, Geertz-nek az elméleti rendszerét alkalmazza. Ahogyan 
Roger Chartier megfigyelte: a könyv „jegyet visel magán - mégpedig Clifford Geertz-ét.. A 
nagy macskamészárlás a kultúra fogalmát szigorú geertz-i értelemben használja.”5 Igen, 
szigorú, mégpedig a lehető legszigorúbb értelmében. Mi is pontosan a kultúra geertz-i 
értelemben vett fogalma? Számos meghatározás idézhető az antropológus könyveiből, 
azonban a lényegi elem  m indegyikben a jelen tések  összefüggő rendszere, amely 
szimbólumokban ölt testet. Ennek a rendszernek a segítségével fogják fel az emberek a 
világot, és fejezik ki felfogásukat, röviden ennek segítségével kommunikálnak egymással.4 
K övetkezésképpen m inden közlésfolyam at m agában foglalja a közösen b irtokolt 
szimbólumrendszer, röviden a közös kultúra létét. Ez az, amit Darntonnak be kellett 
bizonyítania, ha a kultúra geertz-i eszméjét akarta alkalmazni: egy közös jelentésrendszer 
létét. Habár minden epizódnak megvan a saját önálló értelmező környezete, Darnton közös 
kulturális hátteret hoz létre számukra, hiszen követve a  geertz-i kultúra fogalmat, minden 
egyedi történésnek a jelentések rendszeré-re kell utalnia. Bár az amerikai történész felettébb 
elegáns módon kapcsolja történeteit kulturális fonnák szélesebb összefüggéseihez, megpróbál 
rájuk kényszeríteni valam iféle feltételezett geertz-i közös kultúrát. Az értelm ező 
esettanulmányok elkülöníthetőek a Bevezetés és a Következtetések jóval elméletibb 
szövegeitől. Ezekben a szerző beismeri, hogy szeretne „ugyanolyan módon értelmezni egy 
macskamészárlást, m int az Encyclopédie Discours prélim inaire-^  ( 15.о.), ami azt jelenti, 
hogy megkeresni azt a közös kultúrát, amely megformálta őket. Ez jogos célkitűzés: 
amennyiben létezik a jelentések rendszere, a részeknek utalniuk kell rájuk. De vajon hol 
érdemes ez után kutatni? Darnton úgy véli, hogy megtalálható valamiféle „franciaságban” 
vagy „francia kulturális stílusban” . Összeveti a francia népmeséket angol és német 
megfelelőikkel, és arra a következtetésre jut, hogy a francia mesék rendelkeznek egyfajta 
sajátos közös világképpel, azaz hogy csalással és fürfanggal a gyenge legyőzheti az erőset. 
Ezt követően a szerző megpróbálja m inden dokumentumát ehhez az összefüggéshez 
kapcsolni, azonban nem túlságosan szorosan. Talán ő maga is érzi a kérdés jogosságát, 
miért éppen franciaság? A társadalmi környezet ilyenfajta megértése széleskörben elterjedt 
volt a kora újkori Európa népi kultúrájában, másrészt Darnton sem tudja kim utatni ennek 
meglétét például a filozófusok világképében. Elemző fogalmak kimunkálásának rendkívül
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kockázatos és elégtelen módja a kulturális identitást mindössze egyetlen jellemzőre alapozva 
meghatározni. Amikor Darnton ragaszkodik ehhez a bizonytalan kategóriához, úgy tűnik 
Geertz kultúra meghatározásának történeti illusztrációjára vagy bizonyítására törekszik. 
Megpróbál anyagára kényszeríteni bizonyos elméleti feltevéseket, hogy világossá tegye 
módszere előnyeit.

Miért tesz Darnton ilyen komoly erőfeszítéseket, hogy bebizonyítsa az antropológi
ai történetírás hasznosságát? Meg van győződve arról, hogy a francia mentalitástörténet 
nem tudott választ adni a kultúrtörténetírás - legyen az bármilyen fajta - két alapvető 
kérdésére, azaz nem tudta a kultúra koherens fogalmát kidolgozni, illetve megmagyarázni, 
hogyan köthetők kulturális rendszerek társadalmi rendekhez. Rámutat arra, hogy az 1970- 
es években a társadalomtörténészek érdeklődése az alsóbb társadalmi osztályok felé fordult, 
és elkerülhetetlenül beleütköztek a népi kultúra problémájába, ahol a történettudomány és 
az antropológia határai elmosódnak. Közelebb kerülve az antropológiai elmélethez a kultúra 
történészei ösztönző elgondolásra jutottak tárgyukról, érvel Darnton. Megállapítja, hogy a 
jelentések után való kutatás áthatotta az eszmetörténetet. Éppen ezért az a véleménye, hogy 
az antropológia azt ajánlhatja, amit a mentalitástörténet nem volt képes: a kultúrának mint 
elemző kategóriának a fogalmát. Ilymódon elméleti írásaiban először is a kulturtörténetírás 
hagyományos módját támadja, majd azt bizonyítja, hogy az antropológiai típusú történetírás 
egészen egyszerűen jobb, hiszen az eseményeket „a bennszülöttek nézőpontjából” értheti 
meg és „nyelvük tréfáit” is felfoghatja (250-256. о.). Ha a történészek a kultúrát mint 
jelentések rendszerét kezelik, anakronizmus nélkül értelmezhetik azt, zárja érvelését az 
amerikai történész.5 Úgy tűnik a módszertani fejtegetések fő célja az, hogy bebizonyítsák 
az antropológiai történetírás felsőbbségét a hagyományos m entalitástörténet felett. 
Amennyiben ez a helyzet, érthető, hogy D arnton szeretne bem utatni egy történeti 
antropológiai modellt, és jelezni annak lehetőségeit és előnyeit. Be kívánja bizonyítani, 
hogy a geertz-i értelmezés alkalmazásával a történészek jobb munkákat képesek írni. Ezért 
kell akkor is a legszigorúbb értelemben használnia ezt a módszert, ha az nem illeszkedik a 
vizsgált anyaghoz.

Habár Darnton a kultúra antropológiai fogalmáról beszél, ennek geertz-i felfogása 
nem ennyire egyértelmű. Az etnológusok számos kérdést vetettek föl. Amikor James 
Fernandez áttekintette a vitát, felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy az összefüggő 
jelentésrendszer fogalma egységességet tételez föl: az embereknek közös nyelvre és tudásra 
van szükségük ahhoz, hogy konununikáljanak. Fernandez véleménye szerint Darnton hasonló 
egységességet keres. Ő m aga azonban mint antropológus gyümölcsözőbbnek tartja a 
„sokféleség szerveződésének” megértését, mintsem az „egyféleség másolását” . Amellett 
érvel, hogy amikor A nagy macskamészárlás szerzője a „franciaság” után kutat, megpróbál 
valami szövegein túli „lényegit” találni. Ez a fajta lényegiség azonban soha nem létezett, 
ezért Darnton összekeveri a nemzeti és népi jellemvonásokat. Fernandez azt hangsúlyozza, 
hogy mesterséges egységesség létrehozásával elvész a sokféleség, amely a kultúrák 
számottevő eleme.6 Darnton erőfeszítése, hogy egységességet hozzon létre, éppen a vágyott 
célt, a kultúra fogalmát m int jelentések rendszerét teszi homályos és meghatározatlan 
kategóriává.
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Az egyféleség keresése elvonja a történész figyelmét az időbeli változatosság és 
változás elemzésétől. A kultúra geertz-i fogalma a megértést hangsúlyozza, és nem nyújt 
időbeli magyarázatot. Különálló eseteket gyűjt egybe, és nem feltétlenül köti ezeket össze. 
Darnton ezt a fajta kulturális elemzést valósította meg könyvében. Ez a módszer az egyedi 
jelenségeket megkísérli korabeli környezetükbe illeszteni, és ezt állandónak tételezi föl. 
Mindig léteztek kulturális rendszerek, vannak kulturális rendszerek, és mindig lesznek 
kulturális rendszerek. A fogalom megfoghatatlanná válik: nem tudható, kik és hogyan hozzák 
létre, és határozzák megjelentéseit.7 Ebből a fajta felfogásból szinte minden hiányzik, ami 
a történeti megértést lehetővé teszi: a folyamatosság, idő és változás fogalmai. Bár múltbeli 
események elemezhetőek antropológiai módszerrel a célból, hogy közelebb kerüljünk 
jelentésükhöz, elmulasztva a szimbolikus rendszerek történeti változásának kutatását 
mindössze történeti antropológiát eredményez, de nem a történetírás antropológiai módját. 
A történeti antropológia ebben az értelemben nyújthat számos hasznos, lenyűgöző és tökéletes 
esettanulmányt, azonban a történészeknek szem előtt kell tartaniuk, hogy feladatuk a 
dinamikus változások, és nem az állandó állapotok vizsgálata. Számukra a kultúrák nem a 
jelentések szigetei, sokkal inkább a változás óceánjai.

Hasonló megfontolások felbukkantak magában az antropológiában is: egyike 
Geertz legnagyobb vetélytársainak, M arshall Sahlins a kultúra hasonló fogalmát dolgozta 
ki. Híres tanulm ányában leírja, hogyan változtatta  m eg Cook kapitány érkezése a 
bennszülöttek hagyományos kulturális és társadalmi világát. Ezt az eseményt csak saját 
hagyományos jelentésrendszerük keretén belül tudták értelmezni: a történés számukra 
egyetlen módon volt felfogható, Cook egyike volt isteneiknek. Az ősi szimbólumokat 
használva azonban azok a régiekben gyökerező új jelentéseket nyertek. Ezekután a jelképek 
mást kezdtek jelenteni, és hozzájárultak egy új rendszer kialakulásához, végül pedig a 
bennszülött társadalom átalakulásához, hiszen megjelentek a jelentésrendszer elemeiként a 
piac és a modern hatalmi viszonyok. Sahlins mindig arra összpontosít, hogyan változtak át 
hagyományos társadalmak az európaiak megjelenése előtti ősi állapotuktól kezdve egészen 
addig, amíg alkalmazkodtak a modern fogyasztói társadalomhoz. Szimbólumokat, cselekvés 
közbeni jeleket vizsgál: hogyan változnak szimbolikus tevékenység során. Főként a változás 
érdekli: struktúrák - jelentésrendszerek -, melyek történelemben és történelemként léteznek. 
Figyelembe véve, hogy az emberek ősi jelképeket használnak új jelentések kifejezésére, 
Sahlins arra a következtetésre jut, hogy egy kultúra jellegzetességei megállapíthatók 
megfigyelve azt a módot, ahogyan tagjaik jeleivel bánnak. Ez kétségkívül dinamikus 
tevékenység, következésképpen egy jelentésrendszer, egy kultúra elemezhető változásain 
keresztül.8

Mindkét antropológus megkísérli pontosabban meghatározni a kultúra határait: 
míg Fernandez a sokféleségre figyel, Sahlins a történetiségre. Roger Chartier hasonló 
szempontból bírálja az antropológiai elmélet Darnton féle használatát: a különbözőségek, 
és nem  az egyformaság tanulmányozására szólít fel. A francia történész kétségbevonja, 
hogy létezett-e egy közösen birtokolt jelentésrendszer a kora újkori Franciaországban, 
ellenben felhívja a figyelmet a szimbolikus eszközök társadalmi szétszórtságára: „Jogunk 
van-e azt lúnni, hogy7 egyedi kultúrák ezen szétszakítottságán túl, melyek mindegyike saját
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»jelentésmintája« titkába rejtőzött, létezett egy szimbolikus kultúra, amely átfogta a többit, 
és olyan szimbólumrendszert biztosított, melyet mindegyik elfogadott?”9 A szerzők 
különböző megközelítése mélyén a jelentések összefüggő rendszerét illető különböző 
vélemények rejlenek: am íg D arnton megpróbálja bebizonyítani, hogy a 18. századi 
Franciaországban létezett egy szimbolikus univerzum, addig Chartier tagadja eg}' ilyenfajta 
szerkezet létét. Afrancia történész álláspontja igen hasonló Geertz etnológus kritikusaiéhoz, 
Chartier azonban tovább is megy náluk. Míg Fernandez nem tagadja a közös szimbólumok 
létét, pusztán a sokféleséget jellemzőbbnek gondolja, mint az egyformaságot, a francia 
kutató egyáltalán nem hisz a szimbólumok rendszerében. Nem ért egyet Darntonnal abban 
sem, hogy a kultúra minden jele szimbólum volna. Egy korabeli szótárszerkesztőt, Antoine 
Furetiere-t idézi annak érdekében, hogy megcáfolja Darnton szimbólum értelmezését. 
Chartier azt a következtetést vonja le Furetiere-ből, hogy a szimbolikus viszony egészen 
különleges, hogy a szimbólum.egy sajátos jel és megjelenítés. Bírálatának két fő eleme van: 
rám utatn i, hogy a „ fran c iaság ” nem  m egfelelő kategória ku ltu rá lis  rendszerek  
meghatározásához, illetve bebizonyítani, hogy Darnton helytelen értelemben használta a 
szimbólum fogalmát. Úgy véli, annak érdekében, hogy megcáfolja a darntoni értelemben 
vett „francia kulturális stílus” létét, meg kell támadnia azt a véleményt, hogy az Ancien 
Régime társadalmában léteztek közös jelképrendszerek.

Erre az egyetlen kérdésfelvetésre válaszol Darnton a szimbólumok történeti 
használatáról írott tanulmányában. Teljességgel elveti Chartier véleményét, és válaszát a 
francia történész Furetiere-n alapult érvelésének cáfolatával kezdi. Darnton rámutat, hogy 
egy művelt ember által írt szótár nem alkalmas eszköz a népi kultúra megközelítéséhez. Az 
etnográfusok más módon használják a szimbólum fogalmát, én ;el a szerző. Míg Furetiere 
szerint az oroszlán a bátorság szimbóluma, Darnton Michael Herzfeld-et idézi: „A  
szimbólumok nem rögzült megfeleltetésekre utalnak, hanem összefüggéseiben érthető 
analógiákra.”10 További antropológiai tanulmányokból vett példákkal folytatja írását, hogy 
világosan bizonyítsa: a szimbólumok nem rendelkeznek szigorú vagy rögzült jelentéssel. 
Majd, hogy közelebb kerüljön a szimbólumok történeti használatához, különösen saját 
macskamészárlásról szóló tanuhnányához, az amerikai történész etnográfiai terepmunkákból 
származó, az állatok szimbolikus liasználatára vonatkozó példák sorozatát hozza föl. Amellett 
érvel, hogy az állatoknakjelentékeny szimbolikus értékük van a rendszertani szerkezetekben: 
az emberi és nem emberi világ határait jelezhetik. Ennek leszögezése u tán  Darnton 
újraértelmezi a macskamészárlásról szóló tanulmányát. A munkájához adott legfigyelemre
méltóbb újdonság annak hangsúlyozása, hogy a nyomdászinasok és segédek hagyományos 
és jól ismert kulturális formákat használtak érzéseik kifejezésére. A macskákat használták 
föl, melyek környezetük legkönnyebben elérhető kulturális tárgyai voltak, majd a városi 
népi kultúra drámai formáit játszották el: tréfás tárgyalást és macskazenét, végül elővették 
hagyományos ünnepi szokásaikat is: a karnevált és Szt. János ünnepét. Második tanulmányá
ban Darnton a „cselekvés közbeni jeleket” vizsgálja: azt mutatja meg, hogyan játszottak a 
munkások örökölt szimbólumaikkal egy szokatlan helyzetben, és megfejti nyékükét, melyen 
a megfelelő jelentéseket fejezték ki. Válaszol Chartier bírálatára, mely a jelképek közös 
felfogását illette: amellett érvel, hogy a jelentések minden résztvevő számára elérhetőek
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voltak, azonban nem mindenki volt egyformán intelligens vagy tájékozott a kulturális formák 
tekintetében vagy belekeveredve az egész ügybe. A szimbolikus érzékelés ritkán válik 
tudatossá, rendszerint érzelmeken alapul, ám alkalmas világnézetek kifejezésére, akár olyan 
egyszerű viszonylatokban is, mint emberek, állatok vagy helyzetek iránti rokonszenv vagy 
harag esetében. Ebben a tanulmányban Darnton azzal, hogy a sokféleséget és a szimbólumok 
dinamikáját vizsgálta, átalakította Geertz eredeti elképzelését.

Amennyiben Darnton eltávolodik Geertz-től, Chartier soha nem volt olyan távol 
tőle, amennyire ezt kritikájában megpróbálja megjeleníteni. Valójában számos közös vonás 
van a két történész között. A francia kutató is meg van győződve arról, hogy a kulturális 
viszonyok átszövik az egész társadalmat, és meghatározzák a személyek közti kapcsolatokat. 
Mi több, a francia mentalitástörténetet átértékelő cikkében éppen amellett érvel, hogy „a 
kultúra”, és így maga az eszmetörténet fogalmakba öntése megköveteli, hogy olyan jelentések 
gyűjteményeként fogjuk föl ezeket, amelyek látszólag „kevésbé kulturális megnyilatkozások
ból és magatartásokból erednek...”11, ezután m agára Geertz-re hivatkozik. Chartier ebben 
az írásban elszakad a kultúrának mint a történeti valóság harmadik szintjének a felfogásától, 
és akultúra rendszeres fogalmát dolgozza ki. Úgy tűnik, elfogadja a társadalmi és kultúrális 
jelenségek közti elemző viszony új elképzelését is, melyet az antropológia javasol. Chartier 
tagadja, hogy a népi és a magas kultúra élesen elválna egymástól, és amellett érvel, hogy a 
kultúra olyan komplex szerkezet, melynek elemei nem  köthetők bizonyos csoportokhoz. 
Úgy tűnik, a két történész egyetért abban, hogy a kultúra az emberi viselkedés minden 
területén megtalálható, és hogy kulturális jelenségek nem köthetők társadalmi csoportokhoz. 
Ezen túlm enően, m indketten a ku ltú ra  geertz-i fogalm át használják  eszközül a 
mentalitástörténet hiányosságainak leküzdéséhez.

Chartier nemcsak a mentalitástörténet újragondolásában állítható Darnton mellé, 
hanem a kultúra dinamikus elemző módszerének kidolgozása terén is. A francia történész 
sem találta kielégítőnek a népi kultúra Robert Mandrou által kidolgozott fogalmát. Mandrou 
a népi kultúrát a Bibliothèque Beue nyomtatványaiban vélte megtalálni, azt állítva, hogy 
ezeket az alsóbb osztályok számára nyomtatták, és ők is olvasták a könyveket. Chartier 
azonban bebizonyítja, hogy nemcsak a szövegek származása volt különböző, de az olvasók 
sem voltak feltétlenül alsóbb osztálybeliek. A szerkesztők többnyire az írástudó rétegekből 
származtak, és ezek a könyvek inkább az ő nézeteiket tükrözik a népi kultúráról, mintsem a 
népi kultúrát magát. Éppen ezért Chartier arra a következtetésre jut, hogy a kulturális javak 
eloszlása nem határoz meg egy adott kultúrát. Véleménye szerint a javak elsajátításának 
mikéntje sokkal jellemzőbb. Amellet érvel, hogy minden társadalomban létezik a kulturális 
javak adott készlete, de a különböző csoportok nem érhetik el egyenlő módon ezeket. A 
kulturális javak elsajátítása Chartier számára azt a sajátos formát jelenti, ahogyan ezeket 
jogos eszmékként használják. A fogyasztást, és nem a termelést hangsúlyozza.12 Az elsajátítás 
különböző útjai különböző kulturális csoportokra utalnak, és ezek a csoportok elemző 
kategóriának tekinthetők kulturális rendszerek vizsgálatához: amennyiben a kulturális 
termékeket azonos módon használják, közös jelentéseket osztanak meg. Ajelentésrendszerek 
ebben az értelemben mindig dinamikusak, hiszen tanulás útján sajátíthatók el. A felsőbb 
osztályok tagjai az oktatáson keresztül tanulják meg, hogyan kell egy szöveget olvasni, míg

231



az alsóbb osztályokból származók népmeséken, szájhagyományon vagy különböző 
népszokásokon keresztül sajátítják el ezt a tudást. A  közösen birtokolt hagyományok és a 
szocializációs folyamat biztosítja számukra a közös szimbólumokat és közös értelmezésüket. 
Ebben az értelemben a jelrendszer használata jelöli ki egy kultúra határait, és nem a társadalmi 
származás.

Chartier Darnton könyvét érintő bírálatában egy másik kérdést is fölvet. Arra 
hívja föl a figyelmet, hogy az antropológusok által tanulmányozott események közvetlenül, 
élőben megfigyelhetőek, a történész azonban pusztán egy írott szöveg alapján értesülhet a 
macskamészárlásról. Ebben az esetben azonban nem megkerülhetők a szöveg értelmezéséből 
következő problémák. Chartier rámutat, hogy a beszámoló a macskamészárlásról nem tartozik 
az önéletírás műfajába, és nem is egyes szám első személyben íródott. Atörténész számára 
az sem eldönthető határozottan, hogy maga az esemény megtörtént-e. Amennyiben 
megtörtént, nem  tudható, vajon pontos-e a beszámoló. A francia kutató egyedül a 
m acskam észárlásról szóló leírásnak a szöveg egészében betöltött szerepét tekinti 
elemezhetőnek. Dominick LaCapra bírálatának egyik része éppen ezt az érvet érinti. Számára 
nem a beszámoló műfajának a megállapítása a döntő kérdés. A macskamészárlás véleménye 
szerint egy valaha megtörtént cselekmény, melyről csupán egy nyelvi megnyilatkozás, ez 
esetben egy leírás, útján értesülhet az olvasó. Éppen ezért a tett és az azt elmesélő nyelvi 
forma közti viszony megállapítása a történész feladata. Darntont azért bírálja, mert szerinte 
az antropológiából vett kölcsönzések lerom bolják a szöveg szövegszerűségét. A 
macskamészárlás a történész számára nem létezik eseményként, nem elemezhető rítusként. 
Ami elérhető az nem más, mint egy nyelvi megnyilatkozás, és mindössze ennek elemzése 
lehet a feladat. LaCapra nem fogad el nyelven kívüli megfigyelő pontot.13

Könnyen lehetséges a kultúrát szimbolikus rendszerként felfogni, és elvégezni 
folyamatának, változásainak az elemzését. A kultúra mint szimbolikus és az időbeli mozgás 
fogalma között tehát nincs valóságos ellentét. Van-e azonban ellentmondás a szöveg 
szövegszerűségéből adódó jellemzők és a szimbolikus elemzés módszere között? Látszólag 
az eseményt a nyelv áthatolhatatlan fala választja el a történésztől. Ugyanakkor egyrészt 
Clifford Geertz maga hívja fel arra a figyelmet, hogy a szimbolikus elemzés gyakorlata 
hajlik arra, hogy a társadalmat, társadalmi jelenségeket szövegnek tekintse, és így kísérelje 
megérteni. Másrészt ugyanaz a módszer, amely egy megfigyelt esemény során használt 
jelképek elemzése segítségével érti meg a kulturális rendszer egészét, képes arra is, hogy 
egy szöveget jelentésekkel felruházó szimbólumok megfejtése útján értelmezze ugyanazt a 
kulturális rendszert. Könyve utolsó négy tanulmányában Robert Darnton is szövegeket 
vizsgál, és von le belőlük a kultúrát érintő következtetéseket. A legjobb példa a szimbolikus 
elemzés és a szövegszerűség egymást kiegészítő voltára mégis Natalie Zemon Davis mun
kássága. Az amerikai történész pályáját szintén különböző rítusok szimbolikus elemzésével 
kezdte. A kora újkori Franciaországban megtörtént vallási erőszakot, macskazenét és a népi 
erőszak-kultúra más m egnyilvánulásait v izsgálta, hogy a ku ltú ra  egészét érintő 
megállapításokat tehessen. A kultúrát szimbolikus rendszernek láttatja abban a munkájában 
is, melyet a kora újkori Franciaországban íródott kegyelmi kérvények elemzésének szentelt.14 
Ebben a könyvben elsősorban a bűnbánó történetek szerkezetének megértése a szerző célja.
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Érvelése szerint nem az elbeszélések valódiságának megállapítása a történész feladata, hanem 
annak kiderítése, vajon miért volt sikeres egy bizonyos elbeszélés, és miért nem egy másik. 
Megfejtve, hogy milyen elbeszélő formát tekintett egy társadalom jó történetnek, a kultúra 
egészét illető következtetések vonhatóak le. A Davis által alkalmazott módszer szigorúan 
veszi a szöveg szövegszerűségét. Aszöveg nyelvi jellemzőit elemzi, hogy megállapíthassa, 
hogyan hordoznak jelentéseket. Soha nem téveszti ugyanakkor figyelme elől fő célját, a 
kultúra megértését: számára ez az a szimbolikus rendszer, melyre a szövegekben foglalt 
jelentéstartalmak utalnak. Ilymódon ötvöződik a kultúra szimbolikus rendszerként való 
felfogása a szövegelemzés szigorú ismérveivel.
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Péter A por

A R eader Responds: W here is the System of M eanings?

The study reviews the exchange that was started around Robert Darnton’s book, The Great Cat 
Massacre and Other Episodes in French Cultural History. The paper argues that in spite of the fact 
that the critics were justified, they concerned rather the way Darnton applied the symbolic interpre
tation, and did not challenge the method itself. Firstly, it points out that Darnton followed a strict 
analysis of the various sources in order to prove the validity of Clifford Geertz’s concept of culture. 
Then the study advances towards the first response which claimed that the Geertzian comprehension 
of culture as a symbolic system emphasized homogeneity and ignored diversity. The overemphasiz
ing of unity contributed to that Darnton failed to provide causal explanation. Although these state
ments could be verified, the method of symbolic analysis could be used for understanding changes. 
The anthropologist Marshall Sahlins investigated ‘signs in action’ and understood the alteration of 
symbolic systems. Secondly, the study focuses on the critics concerned Damton’s interpretation of 
texts. Roger Chartier and Dominick LaCapra pointed out that the historian blurred the difference 
between textual account and live ritual. Nevertheless, later developements int historical anthropol
ogy laid greater emphasis on analyzing the features of texts.

234


