Filozófiai diskurzus az irodalom modern fogalmáról
Az „irodalom” illetve az „irodalmi nyelv” kifejezést a modernitás egyik jelenségeként
értelmezzük, nem pedig azt a több mint kétezer éves történetet értjük alatta, ami Homérosztól
máig tart. Kezdetét valahol Goethe „Weltliteratur” fogalmánál lehetne megragadni. Már
kezdettıl fogva meghasonlott fogalom: egyszerre jelenti a közvetítés és a meghatározás egy új
formáját és egy sematizált gyakorlatot, amely nem meghatározó és nem közvetít. E sematizált
formáját (megkülönböztetendı a meghatározás kanti értelemben vett sematizmusától)
sematizált sematizmusnak fogjuk nevezni. A sematizált sematizmus és a az irodalmi nyelv (az
irodalom meghatározó tevékenységének lényege) közötti meghasonlás mára szakadékká
változott, az irodalmi nyelv pedig eltőnıben van e szakadékban, meghatározó ereje eltőnni
látszik. Ezt a folyamatot az irodalmi nyelv jelszerősödésének folyamataként írhatjuk le. A
sematizált sematizmus ott jelenik meg, ahol az irodalmi nyelvben jelek váltják fel a teljes
gazdaságságában felfogott szó-dolgot. A jel struktúrája tartalmazza azt a hiányt, ami a
meghasonlásnak is sajátja: a szabály nem elıre adott benne, hanem csupán a jelek diakritikus
rendszere hozza azt létre, ám ez a hiány (diakritikusan) meghatározott, nem pedig
meghasonlott.

I. Vázlat (Az irodalmi nyelv önmagában és önmagért)

1. A szó immanenciája

a. Szó-dolog
A Mi az irodalom? a szó-dolog fenomenológiájának megkerülhetetlen elemzését nyújtja.
Senki nem látta tisztábban Sartre-nál, hogy a költıi tevékenység a szó dologként kezelésébıl
áll. Senki sem látta nála tisztábban azt sem, hogy ahhoz, hogy ezt megragadjuk, az irodalmi
nyelvre fenoménként kell tekintenünk. Mégis, az a különbségtétel, amelyet szó-dolog és jel
között tesz végül ismét csak az irodalmi nyelv sematizációját eredményezi. Jól ismert és
sokszor kritizált tény, hogy Sartre a prózaíró számára a jelszerő nyelvhasználatot tartotta fenn.
Ezzel végzetesen kiszolgáltatta az irodalmi nyelvet a sematizációnak: ha a prózai nyelv csak

eszköz, és nem szó-dolog, akkor semmiféle lehetısége nem marad az idegen általa való
megjelenítésének fenntartására. Azonban egy más értelemben a költészet nyelvével
kapcsolatban is megtette ezt: azt állítottsa, hogy a szó-dolog sohasem lehet egyszerre utaló és
az utalást felfüggesztı, ami valójában ugyanígy a sematizált sematizmushoz vezet.
A dologiság mindig az utalásösszefüggésbıl való kiszakítás révén teremtıdik meg. A
dolog felfüggesztett utalás. Az eszköz túlmutat önmagán, eltőnik az utalásban, a dologgá vált
eszköz azonban felmutatja mindazokat a lehetséges utalásokat, amelyek testét alkotják. Ez az
alapja annak, hogy dologgá tenni a jelet egyben a sematizált sematizáció felfüggesztését is
jelenti, a sematizáció munkájának feltárulását, az utalás átlátszóságának megszüntetését.
Ehhez azonban a jelet a maga átlátszatlanságában, ambiguitásában kell felfognunk, azaz két
síkon kell állnunk egyszerre. Az irodalmi nyelv valóban „mit einem Schlage” hozza létre a
meghasonlott nyelvet, a sematizáció munkáját feltáró és a sematizált sematizmust
felfüggesztı nyelvet. De ez nem jelenti azt, hogy vagy az átlátszóság vagy az átlátszatlanság
terepén kell állnunk. Az irodalmi nyelv legfontosabb sajátossága éppen abban áll, hogy
mindkét síkon egyszerre veti meg lábát. Része a kommunikatív valóságnak, de egyben idegen
is abban.Ebbıl következıen nincs különbség költıi és prózai nyelv között abban a
tekintetben, hogy mindkettı dologgá teszi a szót: felfüggeszti a sematizmust, és az ugyanaztmondás hatalmát megtöri. Az irodalmi nyelv nem válhat soha teljesen átlátszóvá (ahogyan azt
Sartre az elkötelezett prózáról állítja), mert ebben az esetben a sematizált sematizmus
áldozatává válik: jellé vagy jelrendszerré, amely csak az ugyanazt-mondás ismétlésére képes.
Ha az irodalmat valóban el akarnánk kötelezni, akkor átlátszatlanságában kellene
megtartanunk, különben csupán a közhely eszközévé tesszük.

b. Definíció
Az irodalmi nyelv nem a külsı-belsı által meghatározott világban mozog. A költıi alany nem
a külsı és a belsı határán áll, ideája nem azáltal válik közléssé, hogy valami mélyen
bensıségeset fejez ki. A költıi alany belsıje semmiben sem több mint bármelyikünk belsıje.
Nem adott számára sem más, csak az interszubjektív világ, csak ebben tudja megteremteni
saját belsı világát, ahogyan mindannyiunk elıtt csak ez az egyetlen lehetıség áll, ha belsı
életünkbe akarunk visszahúzódni. A költıi alany nem „érzékenyebb”, nem „okosabb”, nem
„mélyebb” mint bárki más. De még csak nem is fejezi ki szebben azt a bensıségességet,

amely mindannyiunkban ugyanúgy benne van. Feladata nem abban áll, hogy csinos ruhába
öltöztesse a meztelen bensıséget. Ha így tenne, a költı csupán közhelyeket mondana
kifinomult nyelven. Nem kételkedünk abban, hogy vannak költık, akik saját feladatukat
ebben látják. De határozottan tagadjuk, hogy ezeknek bármi közük lenne az irodalmi
nyelvhez. Az irodalmi nyelv a szó szigorú értelmében semmit nem fejez ki. A költı idegent
közöl. Az irodalmi nyelv nem kifejezés, hanem közlés, ábrázolása annak a szokatlannak, ami
minden otthonoshoz hozzátapad.

c. Kritika
Az irodalmi nyelv eredendıen kérdıre vonja a tény tényszerőségét. Megkérdıjelezi, hogy
jogos-e tényként kezelnünk a valóságot. Ha az irodalom új valóságot tár fel, ez elsısorban azt
jelenti, hogy a tényszerő valóságot kérdıjelezi meg, amelyben mindennapi módon élünk. Ám
ugyanilyen módon megkérdıjelezi az általában vett valóságot is: a világot, mint e
tényszerőség általános struktúráját.

d. Abszolút
Az irodalmi tárgy konstitúciója abszolút. Vegyünk egy példát Wirginia Woolf Mrs. Daloway
címő regényébıl, ahol egy sötét autóban egy ismeretlen személy utazik, akit a szereplık a
királyi család egy tagjával azonosítanak. Az irodalmi közlés immanenciájában a tárgy
tényszerősége (sematizált objektivitása) elenyészik, ám újrakonstiotuálódik mint irodalmi
tárgy: mint a közlésben immanensen konstituálódó objektum, mint a szereplık szemszögébıl
és az ı nyelvükön megszólított, az ı tudatáramukban megjelenı, a narrátor fokalizált
nézıpontja által adott tárgyiság, amely többé semmilyen módszerrel nem azonosítható egy
valóságos eseménnyel, semmilyen módszerrel nem deríthetı ki, „valójában” ki is az, aki a
kocsiban ült, mert valójában a regény terében nem adott közvetlenül, csupán olyan közvetítık
által, akik képtelenek beazonosítani, mégis létrehozzák identitását. Ez a konstitúció abszolút
elsıdleges és független minden transzcendens vonatkozástól.

e. Transzcendencia az immanenciában
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irodalomelméletben (elsısorban Barthes-nál) mint radikális intertextualizmus jelenik meg,
nem létezik rejtély. Egészen más értelemben nem létezik, mint Husserl számára, aki a rejtélyt
a redukcióban szünteti meg. Számára egyáltalán nem is jelenhet meg a rejtélyes, az idegen,
mert semmi sincs, ami ne lenne immanens. A forradalom nem abban az értelemben hiányzik
filozófiájából, ahogyan azt a Hegeliánus kérné rajta számon. Nem a tagadás hiánya
tarthatatlan. Az, ami az igazán tarthatatlan, az az erık affirmációja, a világ idegen nélküli
othonosságának elgondolása, egy nem várt és nem akart, azaz egy érkezı forradalom(amit
Derrida a horizontot meghaladónak nevez) lehetıségének elvetése. Annak a lehetetlensége,
hogy az olvassásal valami olyan törjön be világomba, ami semmilyen módon nem volt
elırelátható. Az irodalmi nyelv immanenciájábaban meglévı transzcendencia azt jelenti hogy
az olvasás nem az ismétlésen alapul, hanem ismételhetetlen.

f. Rejtély

A szó immanenciája rejtélyes immanencia. Henry James volt az, aki a legnagyobb erıvel
ábrázolta a megjelenés és a kísértet elválaszthatatlanságát. A szó immanenciája, ahogyan azt
az irodalmi nyelv létrehozza, a megjelenıre és a megjelenési módjára redukálja a világot és a
világban adott interszubjektív perspektívát. De minden a megjelenıre és megjelenési módjára
való redukció szükségszerően létrehozza a kísértetiest, mint az idegen kísértését a sajátban. A
The Turn of the Screw éppen e (szó szerint) kísérteties „másik oldal” nyomait kutatja. Az
énelbeszélés itt azoknak a jeleknek az interpretációját jeleníti meg, amelyek a nevelını
világát alkotják. E világ egy bizonyos értelemben interszubjektív: kommunikálható másokkal.
Ám tragédiája éppen a közölhetetlenbıl táplálkozik. Az elbeszélés éppen ezt a közölhetetlent
próbálja jelenlévıvé tenni. A közölhetetlen nem egyszerő tévedés, nem a jelek „helytelen”
interpretációja, hiszen vele szemben csupán egy másik, a regény során mind az olvasóban,
mind a házvezetınıben egyre nagyobb élességgel megjelenı interpretáció áll. Valójában
azonban maga az interpretáció, a reflexió az, ami megkérdıjelezıdik: ha nincs elıre adott
értelme a jelnek, ha nincs többé objektív, magábanvaló igazság, amire visszautal, ha a
megjelenés van, és azon túl semmi, akkor a megjelenítési mód kísértetiessé válik.

g. Nem-egyértelmőség

Az irodalmi nyelv esetében sajátos konstitutív problémával találjuk magunkat szembe,
olyannal, amely a korrektúrára épülı konstitúciót (azaz Husserl azon elméletét, amely szerint
egy tárgy mindig folyamatos korrektúrákban adódik) kizárja. Ha adekvát tárgykonstitúciónak
(értelemkonsdtitúciónak) azt az ideális határt értjük, amely minden korrektúraszerő
tárgykonstitúcióban mint a konstitutív aktusok végsı pontja és a végtelen számú konkrét
aktussal szemben mint elvileg véges, egyszer és mindenkorra lezárt ideális értelem születik
meg (de mindig csupán mint regulatív idea), akkor az irodalmi nyelv esetében, hogyha a
konstituált tárgy létrehozhat is ilyen látszólag adekvát értelmet, az ıt kísértı idegen, az
értelemének nem-intencionális komponense a tulajdonképpeni adekvát lezártságot mindig
lehetetlenné teszi. Az irodalmi nyelv mint fenomén ezért nem az interpretáció
lezárhatatlansága, az értelmezés végtelen folyamata miatt, és nem is az értelmezések
szabadsága miatt nem értelmezhetı soha adekvát módon. Husserl kimutatta, hogy már a világ
értelmezése is ilyen, mégis szükségszerően kialakul a világértelmezés horizontján a világ mint
abszolút határ transzcendentális látszata. Ugyanez elmondható az irodalmi mőrıl is: hiába
tételezzük fel az interpretációk végtelen sokaságát, ezek szükségszerően ugyanarról a mőrıl
szólnak, ugyanannak a mőnek az interpretációi, és ebben az értelemben mindig rá is mutatnak
erre az „Ugyanaz”-ra, a mőre mint az interpretációk ideális határértékére. Ennyiben az
interpretációk – bármennyire ellentmondásosak is – csupán „gazdagítják” az irodalmi mő
jelentését. Az, hogy errıl a határról, a mő értelmérıl kimutatjuk, hogy csupán látszat, még
nem szünteti meg érvényességét. Éppen ellenkezıleg: a gondos elemzés azt kénytelen
kimutatni, hogy ez szükségszerő látszat (transzcendentális látszat), amelytıl megszabadulni
soha nem tudunk. Ezért tulajdonképpen minden interpretációnak, amely hő próbál maradni az
irodalmi mőhöz, figyelembe kell vennie ezt az abszolút pólust, és annak tekintetében kell
megalkotnia értelmezését. A gondos interpretáció nem tekinthet el a mő történetileg kialakult,
egyre gazdagodó értelmétıl, amelyet elıtte haladó interpretátorok – legyenek azok a
mindennapi befogadás emberei, vagy kritikusok, vagy éppenséggel más írók – létrehoztak.

2. Az irodalmi nyelv transzcendenciája

a. Redukció
A mővészetek fenomenológiájában lényegében megszületésétıl kezdve uralkodó az a nézet,
hogy a fenomenológiai redukció a mővészetekben ideális példára találhat. Olyannyira, hogy a
mővészet fenomenológusának nincs is más feladata, mint hogy a mőalkotás által vezettetve
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beállítottsághoz (illetve ahhoz az állapothoz, ami ennek felel meg különbözı elméleti
álláspontok különbözı fogalmisága szerint). Talán nincs is más, ami által jobban lehetne
jellemezni a fenomenológiai kiindulópontot az esztétikában, mint éppen ez: a mőalkotás nem
reprezentálja a világot, nem csupán tükrözi azt, de nem is egyszerően konstruktív vagy
produktív erı, olyan, mint bármely másik cselekvés a világban. A mőalkotás reduktív
viszonyban áll a valósággal. Ez a gondolat már Husserl bizonyos kéziratos töredékeiben is
megjelenik.

Husserl és Heidegger tanítványainak megjegyzéseibıl az tőnik, ki, hogy a

fenomenológiai esztétika a legkorábbi megjelenésétıl fogva ezen az úton járt, amikor a
mőalkotás speciális helyét kutatta. Az irodalmi nyelv reduktív tevékenysége azonban nem
egyszerősíthetı a reflexió utólagosságára: az irodalmi nyelv létrehoz egy másik világot mint a
lehetetlenség(az idegen) világát. Az irodalmi nyelv nem a tárgy érdek nélküli tetszését hozza
létre, sem annak kanti, sem annak husserli értelmében, hanem idegen érdekeltségeket.

b. Fenomenalizáció és szó-dolog
A jelenségek szintézise a fenomenológia szerint három korrektúrában jön létre, a
sematizációnak három mozzanata van: az észlelés korrektúrájában az észlelt dolog egy téridıbeli korrektúrában sematizálódik, folyamatos közelítés révén adódik mint érzéki értelem.
A történeti korrektúrában a dolog történeti eredetének és instúciójának korrektúrájaként
sematizálódik: mint a dolog állandó történetiesülése. Végül az interszubjektív korrektúrában a
dolog mint közös, mint mindenki számára adott sematizálódik.

A sematizáció e három

mozzanata természetesen nem szakítható el egymástól. Nincs olyan észlelés, amely ne lenne
már interszubjektív és történeti észlelés, de ugyanígy nincs olyan történeti dologiság, amely
ne lenne az észlelésben is korrektúra alá vont és interszubjektíve konstituált. A sematizáció itt
megkülönböztett mozzanatai tételezik a dolog egységét és az észleleti, történeti,

(inter)szubjektív jelenségeket mint e dolog profiljait vagy vetületeit (Abschattungjait). Egy
észleleti jelenség egy dolog észlelete, egy dolog egyetlen oldalának, profiljának érzékelése
ennyiben a dologra vonatkozván mindig tartalmazza saját elégtelen vagy nem teljes voltát is.
Ugyanígy a szubjektivitás interszubjektív formája tartalmazza az interszubjektív közösséget,
amelyben egyáltalán létrejöhet. Ezzel szemben az irodalmi nyelv, amikor egy szó-dolgot hoz
létre, oly módon hajt végre redukciót, hogy éppen ezt a sematizációt teszi dologgá, a
meghatározás, a sematizáció munkája válik benne fenoménné, ezért számára a sematizáció
adódik egységként, nem pedig a dolog.

c. A szó néma oldala
Az, ami az irodalmi nyelvet jellemzı meghasonlást a meghatározástól megkülönbözteti, a
sematizmushoz való viszonya. A meghatározás sematizál, azaz fenomenalizál, létrehozza a
fenomént mint dolog és jelenség egységét. A meghasonlás nem-sematikus. Nem a jelenség és
a dolog között közvetít, hanem megnyitja a dolgot: olyan nem-megjelenı nyomait mutatja fel
rajta, ami felfüggeszti a dolog meghatározását. A meghatározottságon túl azok a törmelékek
vannak, amelyek nem tudnak jelenséggé válni, nem válhatnak fenoménné. A szó mint dolog
nem egyszerően értelmének sokasága, hanem az értelem születésében való megragadása,
abban a pillanatban, amikor a meghatározatlan meghatározódik, amikor a nyelv elıtti nyelvvé
válik. Ez a pillanat kettıs: egyrészt az értelem megszületésé, a szó meghatározódásáé, de
egyben a nem meghatározott némaságba süllyedésé. Az irodalmi nyelv fenntartja kapcsolatát
a némaságba süllyedttel, a nem meghatározottal. Minden nyelvhasználat peremén ott vannak
azok a rojtok, amelyek a „csend hangjaival” tartják fenn a kapcsolatot. Olyan nemértelmekkel, amelyek idegennek, furcsának, sıt veszélyesnek tőnnek a mindennapi,
kommunikatív nyelvhasználatban.

d. Divat és lázadás
Baudeleaire az a költı, aki a modernitás paradigmájaként a meghasonlás nyelvét elıször teljes
erejében megteremti. Ezért tévedés ıt egyaránt az újdonság költıjének és a tagadás költıjének
látni. Benjamin jól látta azt a meghasonlott és modern transzcendenciát, amit Baudelaire
nyelve immanens módon teremt meg. A meghasonlás Baudelaire-nél az otthonos városban
feltőnı idegennel jön el. „Baudelaire-nél válik elıször Párizs a lírai költészet tárgyává. Ez a

költészet nem az otthon mővészete [Heimatkunst], sokkal inkább az allegorikusok pillantása,
az elidegenedettek pillantása, ami a városra irányul. Ez a flâneurök pillantása, akiknek
életformáján, az egykor majd reménytelen nagyvárosi emberekén, még valami békülékeny
csillogás játszik.” Benjamin számára a flâneur az a perempozíció, amely már egy egészen
más világot konstituál, mint a természettel harmóniában élı naiv és azt újra elérni próbáló
szentimentális költı, azaz a csak meghatározásra törı modernitás. Hiszen Baudelaire számára
a természet mindig is gyanús volt, és vele mindig szemben állt, nem akarta azt újra feloldani
az abszolútumban.
Baudelaire költészete azért lehet a modern irodalom paradigmája, mert egyszerre
mutatja fel a modernitást meghasonlott és sematizált formájában: az utazó az utazásért és
idegenért (redukálva és meghasonlottá téve) utazik a világban egyfelıl, és az újdonságért
másfelıl. Útja forradalmi tett, de a forradalom, nem a világ felszámolása (az abszolút idegen),
hanem annak meghasonlottá tétele: az abszolút idegen ábrázolása, mint amely mindig ott
kísért végsı lehetıségként, utazás határaként. Másik határa pedig a divat, az abszolút
újdonságba fordult (sematizált) idegenség, amelytıl legalább annyira nem tud megszabadulni,
mint a forradalom lehetıségétıl.

e. Az ugyanaz uralma
A meghatározás husserli folyamata, a korrektúra az ugyanaz uralmát állítja elénk: a
meghatározás „megszakítatlan folyama – minden elkövetkezı és folyton küszöbönálló
csalódásával – faktikusan következetes korrektúra formájában folyik le. Ez azt jelenti, hogy
egy mindig elırenyúló megragadás, ami maga nem igazolt, mindig lecserélhetıvé válik, és
mindig le is cseréli magát, egy elvándorolt megragadással, ami a megzavart egyhangúságot
visszaállítja, és magát – legalábbis a következıig – az elkövetkezı tapasztalatban mint
hatályban lévıt igazolja.” (Husserl: Erste Philosophie) A megragadás elırenyúlása és
elvándorlása

jelenti

a

korrektúra

folyamatát

és

különbségét.

Ez

hangsúlyosan

„megszakítatlan” folyamat: nem mintha ne lehetnének benne törések, mondjuk az észlelésben
ne jelenhetnének meg képzeleti modifikációk. Az ilyen törések a megragadás [Auffassung]
husserli elméletének természetes részét képezik. Ám az is igaz, hogy ezek a törések abba a
sorozatba illeszkednek, amelynek törvénye a „lecserélhetıség”, azaz hogy mindig
lehetıségként konstituálódnak. Ami lecserélhetı, valamilyen értelemben az identitás talaján

áll, megegyezik valamilyen formában azzal, amit a helyére állíthatok. Az irodalmi nyelv az
ugyanaz uralmával, a korrektúrával szemben a meghasonlás lázadását jelenti.

f. Az irodalmi nyelv forradalma
Az irodalmi nyelv meghasonlott valóságot teremt, nem más ez, mint a valóság
megváltoztatása, egy lehetetlen lehetıség megvalósítása. A meghasonlás megannyi formája,
amelyet a modern irodalom kitermelt, mind e forradalom katonái, az ugyanaz uralmának
ellenszegülı harcosok. Az ugyanazban lévı meghatározatlan hiány az ugyanaz másikja: az
ugyanaz által a transzcendenciába szorított, az ugyanaz immanenciájának transzcendenciája.
Semmi misztikus vagy deisztikus nincs ebben a másikban, ebben a transzcendenciában. Az
immanencia hozta azt létre, az vetette ki magából, zárta némaságba. Minden idetartozik, ami
nem ismételhetı. Az irodalmi nyelv az ismételhetetlen, az egyszeri felé nyitja meg az
immananenciát. De nem abban az értelemben, hogy a tisztán egyszerit próbálná megragadni.
Azt próbálja megragadni, ami a fenomenalizációban egyszeri, ami a fenomenalizációban
ismételhetetlen, a fenomenalizáció eredetét. Újra visszatérünk tehát az eredet filozófiájához,
amelyet minden az ismétlésre alapozott filozófia meg akart haladni. De nem azért, hogy az
„egyszer és mindenkorra” megalapozott eredetet kutassuk, hanem mert nincs forradalom
eredet nélkül. A (költıi) forradalom nem is más, mint a meghasonlott eredet. A szó
immanensé válásának pillanata, az immanenciába betörı transzcendencia forradalmi pillanata
egyedi esemény, mégpedig ismételhetetlen egyedi esemény. Nem alapoz meg semmit, nem
lehet rá úgy hivatkozni, mint egy töréspontra, amely megváltoztatta az immanencia-síkot,
amelynek eseménye volt. Mint eredet, nem egy rendszer eredte, hanem az ugyanazba írt zavar
eredete. Minden egyes alkalommal, amikor visszatérünk hozzá, azaz amikor valóban
olvasunk, újra kell teremtenünk az eredeti eseményt: zavarba kell esnünk idegensége láttán.

II. Tisztázat (Irodalmi nyelv és sematizált sematizmus)

a. Jel és fenomén

Amikor az irodalmi nyelvet mint fenomént vizsgáljuk, akkor tehát az irodalmi nyelv
szemiotizálása ellen emelünk szót. Látnunk kell, hogy a szemiológia nem egyszerően egy
tudományos divatjelenség a huszadik század második felében. Valójában a sematizált
sematizmus, az ugyanaztmondás társadalma szükségszerően termelte ki a maga reflexióját,
amelynek gondosan behatárolt terjedelme nem veszélyezteti a jelszerőség, majd azon
kifejlıdı tényszerőség uralmát.

b. Az interszubjektív mindennapiság sematizált intencionalitása
Az interszubjektív közösség kommunikációjában a nyelv éppen úgy, ahogyan minden más
megnyilvánulás

(tevékenység)

olyan

cél-sémarendszerbe

illeszkedik,

amely

elıre

meghatározza a megnyilvánulás alanyának nyelvhasználati lehetıségeit. Cél-sémarendszeren
itt azoknak a lehetıségeknek a rendszerét értjük, amely az inteszubjektív közösség tagja mint
nyelvhasználó (tevékenykedı) szubjektum számára a tárgyi világot konstituálja. A tárgyi
világ, azaz az intencionális aktusok lehetséges megcélzottjainak világa közös világként
konstituálódik, ami kizárja azt, hogy bizonyos tárgyakat csak a sajátomnak, mások által
elérhetetlennek gondoljak el. Az intencionális aktus (jelen esetben nyelvhasználat) csak abban
az esetben „találja el” célját, amennyiben illeszkedik ebbe a közös világba, csak annyiban
„igazolódik be”, amennyiben egy közös tárgyra vonatkozik. Ellenkezı esetben korrigálni
vagyok kénytelen nyelvhasználatomat (a kommunikatív nyelv a második értelemben
korrektúrázza nyelvhasználatomat). Ezt nevezzük a mindennapiság konstitúciójának.

c. Az irodalmi nyelv mint intencionális szerkezet
Fenomenológiai értelemben az intencionális aktus tárgya az intencionális aktusban mint
jelenség konstituálódik. (A jelenség azonban semmilyen értelemben nem elızi meg a dolgot,
a sematizáció egyaránt konstitutív mindkettı számára). Mármost az irodami nyelvben meg
kell különböztetnünk még egy mozzanatot, amely a meghasonlás hatására tőnik fel benne. Az
irodalmi nyelv intencionális korrelátumai (tárgya tág értelemben) nem csupán jelenségként
jelennek meg, hanem e jelenségen feltőnik valami, ami maga nem-megjelenı. Ahhoz, hogy az
irodalmi nyelvet mint intencionális tettet kezelhessük el kell számolnunk a nem-megjelenıvel.
Minden olyan esetben amikor tettel találkozunk szükségszerően ott van a nem-megjelenı, a
nem-sematizált, azaz az idegen. Csak ehhez az idegenhez való tartozása révén képes egy aktus

tetté válni, azaz mássá mint egyszerő ismétlés. Mivel azonban nem csupán irodalmi nyelv visz
meghasonlottságot a kommunikatív valóságba (ha így lenne, akkor minden, ami nemegyértelmő, azt irodalomnak kellene tartanunk – ez még akkor is elfogadhatatlan, ha nemegyértelmőségen itt többet értünk, mint egyszerő többértelmőséget), ezért arra is fel kell
figyelnünk, hogy az irodalmi nyelv mint intencionális aktus valami mással is különbözik a
kommunikációtól: redukált. Tárgyát mint lényeget állítja, noha egyben e lényeg tárgyiasítását
is elvégzi. Éppenséggel ezt neveztük dologiságnak a fentiekben.

d. Az intenció redukált modifikációja
A redukció, amit az interszubjektív valóságon az irodalmi nyelv végrehajt soha nem
szükségszerően megy végbe. A sematizált cél-rendszer ereje képes az irodalmi nyelv
megnyilvánulásait is saját uralma alá hajtani. A sematizmus jellé alakítja az irodalmi
megszólalást: már mondottakra egyszerősíti, már ismertekre vezeti vissza, azaz értelmezi. Az
értelmezés pedig célokra utalja az irodalmi nyelvet: az interszubjektíve biztosított tárgyiságok
mezejére. Azonban ezen értelmezés nem törli el teljesen azt a felfüggesztést, amit az irodalmi
nyelv hajt végre a célrendszeren. A gondos olvasás (a kritikai viszony) újra rátalálhat erre a
felfüggesztésre. A kritikai viszony az olvasásnak olyan típusa, amely nem az ismétlés logikája
alapján mőködik, hanem az ismétlés-séma feltárása felé mozdul: felismeri az ismétlést. Az
irodalmi nyelv dologgá teszi a szót: ellenállóvá, keménnyé és áthatolhatatlanná teszi,
ismételhetetlenné. Megfosztja jelszerőségétıl, és ábrázolóvá teszi.

e. Az intenció meghasonlott modifikációja
Az intenció meghasonlott modifikációja egy bizonyos meghatározatlan mozzanat megjelenése
a sematizmusban. A sematizmus munkája a meghatározás munkája, amelyben a jelenség
dologként határozódik meg. A meghatározás itt nem az egyedinek az általános alá rendelését
jelenti, de ehhez az elvont logikai sémához hasonlóan mőködik. A korrektúrában az egyes a
lecserélhetıség elve alapján válhat a valóság részévé. A meghasonlás a lecserélhetetlent főzi
bensıségesen a megjelenıhöz, a korrektúrázhatatlant. Egy olyan viszonyt teremt, amely a
valóság szövetében nem adott lehetıségként. A valóságban a dolgok számomra mindig egy
horizontban adottak: mindenegyes dolog, mindenegyes tényállás rendelkezik a cél-sémában

adott, ıt leváltani alkalmas dolgok és tényállások tág horizontjával. A meghasonlás azonban a
horizonton túlról érkezik.

f. Az irodalmi nyelv intencionális korrelátumának meghasadása. Az immanens
és transzcendens korrelátum elkülönítésének lehetısége
Az irodalmi nyelv két intencionális korrelátumot konstituál: mőstruktúrát és a mővilágot.Az
irodalmi nyelv korrelátumának e kettéhasadását mint immanens és transzcendens
korrelátumra való hasadást írjuk le. Ingarden figyelmeztet arra, hogy e tárgy-rétegek esetében
még „a létautonóm tárgyaknál sem tudjuk megmondani, hogy a kettı közül melyik a
»konstituáló« és melyik a »konstituált«” Ez a megfigyelés döntı jelentıségő. Nem arról van
szó, hogy az a tényállás konstituálná a megragadott tárgyat, amiben megragadjuk azt, és nem
is a tárgy konstituálja azt a tényállást, amelyikben egyáltalán felfogható. Azt, hogy e kettı
közül melyik az elsıdleges az dönti el, milyen beállítottságot veszünk fel. Nyilvánvaló, hogy
a kettı soha nem független egymástól, ám azt sem állíthatjuk, hogy egymás korrelátumai. Ha
a mindennapi életben, egyszerő érzékelés során megragadunk egy tárgyat, akkor e
megragadás mindig csupán részleges marad, abban a leárnyékoltságban látszik csupán, ami
számunkra adott. Ha arra figyelünk, hogy csupán egy nézıpontból látjuk e tárgyat, akkor azt
kellene mondanunk ez a nézıpont engedi számunkra felbukkanni az így és így látott (ilyen és
ilyen leárnyékoltságban mutatkozó) tárgyat. Ha azonban arra figyelünk, hogy mégiscsak egy
tárgy megragadásáról van szó, azaz ha transzcendáljuk saját korlátozott nézıpontunkat, és e
tárgyat mint interszubjektív, mindenki számára adott entitást ragadjuk meg, akkor azt kell
mondanunk, hogy e tárgy mint ilyen ad lehetıséget arra, hogy egy bizonyos nézıpontból
megragadhassuk.

g. Az irodalmiság és az irodalmi mő mint transzcendentális látszat
Az irodalmi nyelv korrelátumai mellett meg kell említenünk két látszat-tárgyiasságot is, ami
szintén az irodalmi nyelv által születik meg (noha nem abban). Az irodalmiság mint absztrakt
általános és az irodalmi mő mint absztrakt egyedi szintén a mőalkotáshoz tartoznak. De mivel
a mőalkotás olyan közép, amelyben mindkét szélsıség megsemmisül, ezért e két szélsıség
csupán egy absztrakció – a sematizált sematizmus – által válik magábanvalóvá.
Hiba! A könyvjelzı nem létezik.

h. Esemény és tett

A szó-dolog az eredet egy új formája. Túlságosan egyszerősítı az a kép, amely az eredetben
olyan démont lát, amit el kell üldözni. Az eredet kérdése jóval összetettebb annál, hogy azt
állíthassuk, minden eredet metafizikus, vagy hogy az eredet metafizikus. A szó-dolog mint
eredet nem egy esemény: az esemény valóban csak mint ismételt jelenhet meg a
fenomenalizáció mezején. Minden esemény, ami e mezın megtörténik – történjen az a
korrektúra folyamatossága által, vagy a forradalom törése által, ami új korrektúrák rendszerét
hozza létre – mint meghatározott történik meg, azaz mint ismételt. A korrektúrában mint
lecserélhetı elırenyúlás, a forradalomban mint az ismétlés „bohózata” (Marx). A szó-dolog
azonban nem ismétel, illetve nem csak ismétel. Miközben ismétel (jelként utal más szavakra)
olyan kontextusok testesülnek meg benne, amelyek nem voltak adottak elıtte semmilyen
formában. Mégse lehet azt mondani, hogy öntörvényően teremt egy új világot: hogy
forradalmi tette egy nem-ismételt, nem bohózatként megszületı új világ megteremtése lenne.
Minden ami valóságossá válik már ismételt. De azt se mondhatjuk, hogy ezek szerint egy
nem-valóságos, (például imaginárius) világot teremt. Az a virtualitás, ami a valósághoz főzi –
hogy tehát a valóságban, a korektúrában fejti ki zavart keltı tevékenységét – megakadályozza,
hogy úgy beszéljünk róla, mint egy irreális eredetrıl (imaginárius teremtésrıl). Eredet
voltának természetét ebben a meghasonlott struktúrában kell felfognunk: nem meghatározott,
nem ismételt eredet, ami azonban nem hoz létre semmit, legalábbis semmi olyat, amit aztán
ne lehetne újra és másként létrehozni, újraolvasni.

III. Függelék. Kritikai fogalomtörténet az irodalmi nyelvért)
A függelék az irodalom- és nyelvfenomenológia néhány az elemzésünkben kulcsfontosságú
szerepet játszó fogalmát elemzi egy kritikai fogalomtörténet keretében: 1. A kritikai viszony
mint az irodalmi nyelv eredete (Georges Poulet és Jean Starobinski) 2. Az írás monizmusa
(Jacques Derrida) 3. A nyelv új dualizmusa: a metaforikus közlés (Paul Ricoeur) 4. Paul de
Man nyelvfenomenológiája 5. A világtapasztalat kritikája (Edmund Husserl)
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