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Petr Kyloušek, Andrea Tureková (sous la 
dir. de), L’animal et l’animalité (Bratislava: Re-
vue des Sciences Humaines, Ostium № 2., 2018), 
225.

Ebben a Pozsonyban kiadott, francia nyelvű 
tematikus kötetben tizenhét tanulmányt olvasha-
tunk, amelyek mindegyike valamilyen módon 
kapcsolódik az állathoz (animal), az állati lét- és 
viselkedésmódhoz (animalité). A témaválasztást 
csak üdvözölhetjük: az utóbbi időben – erre az 
előszóban az egyik szerkesztő, Petr Kyloušek is 
felhívja a figyelmet – a filozófusokat, nyelvésze-
ket, pszichológusokat, irodalmárokat, jogászo-
kat, a művészetelmélet szakembereit és más tár-
sadalomtudósokat egyre mélyebben foglalkoz-
tatják az állatokkal, az állatvilággal, az állati lét-
móddal kapcsolatos kérdések és problémák 
(2015 májusában egy Bordeauxban rendezett 
nemzetközi konferencia egyetlen témája például 
a majom volt). Az állat mint kutatási és érdeklő-
dési téma persze nem új keletű: a nyugati kultú-
rában, művészetekben, filozófiában a kezdetek-
től fogva – már Platónnál és Arisztotelésznél is – 
jelen van. A 17. században és a felvilágosodás 
korában az állat és az állati lét megközelítései 
sokszínűvé válnak. Descartes nézetei az állati és 
emberi nyelv különbségeiről közismertek és ma 
is érvényesek. Míg a 18. század materialista filo-
zófusai (elsősorban Diderot és La Mettrie) tagad-
nak bárminemű lényeges különbséget ember és 
állat között, mások (Rousseau nyomán) a köztük 
lévő alapvető különbségekből – ilyen elsősorban 
a nyelv – indulnak ki, és az állatokon keresztül 
igyekeznek jobban megérteni az emberi termé-
szet sajátosságait. Ezt a sokszínűséget jól tükrö-
zik a kötet – francia, magyar, cseh és szlovák 
szerzők által írt – tanulmányai, amelyek több 
nagy tematikai csoportra oszthatók.

Az első ilyen csoportba sorolhatók a téma fi-
lozófiai és pszichológiai oldalát elemző tanulmá-
nyok. Ezek közül talán a legmélyrehatóbb Josef 
Fulka a „vad” gyerekekről (enfants sauvages) írott 
nyitó tanulmánya, akik kapcsán a szerző eljut az 

emberi természet, az emberi lét- és viselkedés-
mód alapvető kérdéseinek újrafeltevéséig. De az 
állatok számos irodalmi műben is fontos szerep-
hez jutnak: ez a megközelítés képezi az alapját a 
kötet második nagy tanulmánycsoportjának. 
Nincs módunk itt az egyes szerzőknek és írásaik 
címének még a tételes felsorolására sem, csupán 
a főbb témákat említjük meg. Az ebbe a csoport-
ba sorolható tanulmányok szerzői különböző ál-
latok szerepét és funkcióját vizsgálják Rétif de la 
Bretonne, Crébillon, Zola, Balzac, Victor Hugo, 
Karine Tuil, Joy Sorman és más írók műveiben, 
sőt egy cseh kutató még az afrikai frankofón iro-
dalmakra is kiterjeszti vizsgálódásait. Tudvalévő, 
hogy bizonyos állatok sokszor szerepelnek a fes-
tők képein is, és ennek általában valami oka van: 
az állatok a festményeken soha nem csupán 
puszta biodíszletek. Az állatokat, az állati létmó-
dot művészetelméleti (elsősorban festészeti) 
megközelítésben tárgyaló írások majmok, ku-
tyák, egzotikus madarak és egyéb állatok szere-
pét, funkcióját vizsgálják Watteau, Greuze és más 
festők képein. Egy francia szerző – képekkel gaz-
dagon illusztrált – írása a szürrealista bestiárium 
szimbolikáját elemzi. A negyedik csoportba so-
rolhatjuk az állat témáját irodalomelméleti, nyel-
vészeti, mitológiai és történeti szempontból fel-
dolgozó tanulmányokat. Ezekben a szerzők 
olyan problémákat elemeznek, mint a különböző 
kultúrák állatszimbolikája, az állatokkal kapcso-
latos metaforák, allegóriák, idiómák története és 
kialakulása, a hozzájuk kapcsolódó konnotatív 
képzeletvilág kialakulásának létrejötte és hason-
lók. Végül szerepel néhány olyan írás is a kötet-
ben, amely a fenti három megközelítésmód egyi-
kébe sem illeszthető bele: ilyen például az ember 
és a rovarok egymáshoz való viszonya (a rette-
géstől a megszokásig), az állatok jogainak prob-
lémája, vagy a rendőrkutyák szagfelismerő sze-
repének felhasználása a rendőrségi nyomozó 
munkában. Érdekes, hogy a „hagyományos”, 
megszokott állatokon (majom, papagáj, kutya, 
macska, ló, oroszlán stb.) kívül farkasok, párdu-
cok, medvék, tehenek, sasok, kígyók, szamarak, 
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baglyok, sőt rovarok is felbukkannak a kötetben. 
Egy francia szerző például Nietzsche és a tehenek 
címmel írt cikket a kötetbe, kimutatva a tehenek-
kel kapcsolatos szavak, kifejezések és metaforák 
(csordaszellem, kérődzés, ösztönösség, erő, jelen-
ben való élés, kifejezéstelen tekintet, bámulás, 
közömbösség stb.) tudatos használatát a német 
filozófus műveiben.

A kötet tanulmányaiban a tematikai sok-
színűség mellett közös vonásokat is felfedezhe-
tünk. Szinte mindegyikükben előkerülnek olyan 
– alapvetően filozófiai, tehát újra és újra feltett, de 
lényegében megválaszolhatatlan – kérdések, 
mint hogy milyen antropológiai megfontolások 
alapján tekinthetünk egy élőlényt embernek, mi-
ben térnek el az állatok az emberektől, meghatá-
rozhatóe, hol végződik az állat és hol kezdődik 
az ember, mi az állatok szerepe, funkciója a kü-
lönböző műalkotásokban, milyen tanulságokkal 
szolgálhat az emberek számára az állatok visel-
kedésének megfigyelése, és talán a legfontosabb: 
alapvetően milyen természetű az ember, ez az 
„animal rational”? A kötet tanulmányozása nem-
csak tartalmilag, de módszertani szempontból is 
hasznos lehet a tudósok, kutatók, szakemberek, 
vagy a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók 
számára.

Albert Sándor

Laurent Vignat, Antonin Artaud, Le vision-
naire hurlant (Paris: Éditions du Jasmin, 2018), 
251.

Hetven évvel ezelőtt, 1948. március 4én 
hunyt el Antonin Artaud, a 20. századi francia 
irodalom és színház kiemelkedő alakja. Ez alka-
lomból jelent meg 2018 februárjában Laurent 
Vignat író és irodalomtanár Artaudról szóló 
életrajza, az Antonin Artaud. Az üvöltő látnok című 
könyv, a Jasmin Kiadó művészeket és írókat be-
mutató Életjelek sorozatában.

Artaud-ról nehéz életrajzi könyvet írni. So-
kan írtak már kitűnő könyveket, tanulmányokat 
életéről és főként életművéről, így nehezen kerül-
hető el az ismétlés. Annak, aki Artaud életrajzá-
nak megírására vállalkozik, azzal is tisztában kell 
lennie, hogy teljességgel elválaszthatatlanok a 
művei (versek, forgatókönyvek, esszék, grafikák) 

az élettől, a különböző alkotói korszakoktól, így 
nem elegendő életrajzot írni, a műveket is be kell 
mutatni – két műfajt, az életrajzírást és a mű
elemzést kell ötvözni.

Vignatnak sikerül azonban elkerülnie az is-
métlés csapdáját, és a két különböző műfajt is jól 
ötvözi egymással. Mi a siker titka? Egyrészt az, 
hogy a korábbi életrajzíróktól eltérően, regényes 
életrajzot ír: Artaud izgalmas életét, majd tragikus 
sorsát regényes formában ábrázolja. Ez részben 
azt jelenti, hogy azokat az epizódokat, amelyekről 
levelek és visszaemlékezések híján nagyon kevés 
tudással rendelkezünk (például a tarahumara in-
diánoknál tett látogatását, az írországi utazást 
vagy az elmegyógyintézetekben eltöltött első éve-
ket), a költői képzelet erejével és segítségével teszi 
még izgalmasabbá és plasztikusabbá.

A fő forrás természetesen számára is Artaud 
életműve és levelezése. A bibliográfia és maga az 
életrajz is arról tanúskodik, hogy felhasználja 
más neves Artaudkutatók életrajzi műveit is: 
Evelyne Grossmannak a Gallimard Kiadónál 
2006-ban megjelent Antonin Artaud. A test lázadója 
című kiváló életrajzát vagy Florence de Mèredieu 
életrajzi köteteit. A hangsúly azonban máshová 
helyeződik. Mint ahogy azt a könyv – vélemé-
nyem szerint kissé patetikus és túlzó – alcíme, Az 
üvöltő látnok is sejteni engedi, Vignat a sokoldalú, 
tehetséges költő és író üzenetének, művészeti ars 
poétikájának újító, forradalmi és máig is aktuális 
jellegére helyezi a hangsúlyt. Artaud (a han-
gosfilm elterjedésekor) elsők között írt a „film 
korai öregségéről”; A kagyló és a lelkész című for-
gatókönyve tekinthető az első szürrealista forga-
tókönyvnek, és a színházművészet teljes megújí-
tására tett kísérlete ma is aktuális és nagy hatás-
sal volt az európai és amerikai avantgárd szín-
házra. Továbbá elsők között ítélte el az európai 
gyarmatosítást, „a fehérek örök árulását”, meg-
kérdőjelezte a 20. századi totalitariánus rendsze-
rek ideológiáját, nem nézte jó szemmel a kapita-
lizmus produktivista szemléletmódját – a szerző 
szerint az altermondialista mozgalom egyik elő-
futárának is tekinthető. Ezeken kívül kilenc év 
elmegyógyintézetben való tartózkodás után, ő 
volt az, aki az elsők között lázadt fel a pszichiát-
riai módszerek, elsősorban az elektrosokkterá-
pia ellen. Artaud életműve a művészet minden 
területén forradalminak tekinthető: nem csak a 
színházban, hanem a költészetben és az esszéírás 
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