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Rosi Braidotti, The Posthuman (Cam-
bridge: Polity Press, 2013), 229.

A filozófiai poszthumanizmus területének 
elismert és gyakran idézett gondolkodója Rosi 
Braidotti, akinek nagyszabású, átfogó igényű 
könyve a poszthumanizmus diskurzusába is ki-
váló bevezetőül szolgálhat. Legalábbis abba az 
irányzatába, amely a kontinentális filozófia ha-
gyományából építkezik, elsősorban a hatvanas, 
hetvenes évek posztstrukturalista gondolkodóit 
és főképp a foucault-i szubjektumelméletet tekin-
ti előképének, és amelyre rendszerint kritikai 
poszthumanizmus néven hivatkoznak. Braidotti 
világosan és arányosan tagolt műve négy fejezet-
re van felosztva, de egyetlen központi kérdés-
feltevés köré rendeződik: hogyan kell elgon-
dolnunk a poszthumán szubjektumot. Braidotti 
 ambíciója egy olyan szubjektumelmélet kidolgo-
zására irányul, amely számot vet a jelen viszo-
nyaival, egyaránt reflektálva a kor tudományos- 
technológiai vívmányaira és a fejlett kapitaliz-
mus jellegzetességeire.

Az első fejezetben (Post-Humanism: Life 
beyond the Self) Braidotti a humanizmus szubjek-
tumfelfogásának problematikussága mellett ér-
vel, majd felvázolja a poszthumanizmus (hang-
súlyozottan csupán egyik lehetséges) genealógiá-
ját, rámutatva a folytonosságra a posztstruktura-
lista gondolkodók antihumanista törekvései és 
a poszthumán elméletek között. Ugyanakkor a 
humanizmus és az antihumanizmus zsákutcába 
jutott vitáján való túllépésként értékeli a poszthu-
manizmust, mivel az új, kreatív utakat kínál a 
szubjektivitás meghatározására. A második feje-
zetben (Post-Anthropocentrism: Life beyond the Spe-
cies) az antropocentrikus gondolkodás korlátaira 
hívja fel a figyelmet, és az állatokkal, a technoló-
giával, valamint a Földdel való kapcsolat újra-
gondolására törekszik. Ennek érdekében egy 
olyan vitalista-materialista ontológiát dolgoz ki, 
amely kivezet az antropocentrikus gondolkodás 
területéről, és éppen ezért egyenlőbb és etiku-
sabb viszonyok kialakításának az alapja lehet. 

A harmadik fejezet (The Inhuman: Life beyond 
Death) kettős célt követ: egyfelől elhatárolja egy-
mástól a modernitás embertelen aspektusait és a 
specifikusan a poszthumán érára jellemző em-
bertelen gyakorlatokat, amelyeket elsősorban a 
fejlett kapitalizmusból és annak újfajta technoló-
giájából vezet le (ide sorolja többek közt a gazda-
sági válság és a klímaváltozás következményeit, 
a fegyveres humanitárius intervenciókat, a terro-
rizmust, az újfajta háborús technológiákat stb.). 
Másrészt egy olyan lehetséges, pozitív értelmét is 
meghatározza az embertelen fogalmának, amely 
szintén a materialista-vitalista ontológiából kö-
vetkezik, és amely lehetővé teszi a halálhoz való 
viszony újragondolását, kollektív és személyes 
szinten egyaránt. A negyedik fejezetben (Posthu-
man Humanities: Life beyond Theory) arra a kérdés-
re igyekszik választ adni, hogy milyen szerepet 
tölthetnek be a humán tudományok – és az egye-
tem intézménye – az átrendeződött tudományos 
mezőben; mennyiben képesek érvényes nyelvet 
kínálni a poszthumán játéktér leírására, amelyet 
a különböző technológiához kötődő tudomá-
nyágak dominálnak. Ezek mellett azok a termé-
keny interdiszciplináris megközelítések jelente-
nek konkurenciát a bölcsészettudományok szá-
mára, amelyeket angolszász területeken a studies 
megjelöléssel illetnek (gender studies, postcolonial 
studies stb.). Braidotti inspirációforrásként tekint 
ezekre – szubjektumelmélete sokat merít a femi-
nista és posztkolonalista elméletek antiuniverza-
lizmusából. Braidotti elutasítja a bölcsészettudo-
mányok jelentéktelenné és időszerűtlenné válá-
sának narratíváit és a jelenlegi válságban a meg-
újulás, az új, kreatív eszközök kifejlesztésének 
lehetőségét fedezi fel. Ugyanakkor a tárgyterület 
és világlátás tekintetében hagyományosan antro-
pocentrikus humán tudományok esetében az ala-
pok újragondolásának szükségességére is felhív-
ja a figyelmet.

Braidotti szubjektumelméletének megalkotá-
sa során abból indul ki, hogy az a szubjektivitás-
koncepció, amelyet univerzális érvényűként és 
természetesként tapasztalunk meg, csupán hu-
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manista szubjektumideál, tehát nem független 
történeti és társadalmi tényezőktől. Rávilágít en-
nek normatív és kirekesztő jellegére, mivel olyan 
bináris oppozíciókat képez meg, ahol a humaniz-
mus emberideálja és a tőle különböző, alacso-
nyabb rendűként megjelölt „másikok” állnak 
szemben egymással. Braidotti azt állítja, hogy ez 
az emberkép inherens módon szexista, naciona-
lista, rasszista és eurocentrikus, és egyértelműen 
felelőssé tehető azokért az elnyomó gyakorlato-
kért és rendszerszintű erőszakos cselekedetekért, 
amelyek azok ellen irányulnak, akik nem tartoz-
nak bele a humanizmus szubjektumfogalmába. 
Braidotti szerint a humanizmus története tele van 
„beváltatlan ígéretekkel és el nem ismert brutali-
tással”, éppen ezért égető szükség van a szubjek-
tivitás újragondolására.

Braidotti olyan nem individualista és nem a 
racionális tudatra épülő szubjektummodellt dol-
goz ki, amely az én és a környezet kapcsolatából 
indul ki. Olyan függőségi viszonyt ír le, ahol a 
felek kölcsönösen részt vesznek egymás szubjek-
tivitásának kialakításában. Braidotti nem csupán 
a többi emberrel, hanem a non-humán „másikok-
kal” – az állatokkal, a növényekkel, a technológi-
ával és magával a bolygóval – való szoros és ben-
sőséges viszonyunkat is kiemeli. A szubjektumot 
nem egységesként gondolja el, hanem relacioná-
lis létezőként: sokféle erő kereszteződésében álló, 
„emberi és non-humán, földi és kozmikus, adott 
és létrehozott” tényezők bonyolult hálózataként.

Ugyanakkor elhatárolódik attól az álláspont-
tól, amely – a biokapitalizmus, a klímaváltozás és 
egyéb fenyegetettségek miatti – közös sebezhető-
ségen, illetve annak tudatán keresztül gondolja el 
az élőlények összekapcsolódását, rámutatva az 
elképzelés rejtett humanista premisszáira. Ehe-
lyett egy olyan metafizikai keretbe illeszti szubjek-
tumelméletét, amely lehetővé teszi az összetarto-
zás pozitív értelmének kidolgozását. Braidotti 
Spinoza monista ontológiájából indul ki, de teóri-
áját a technológia, az idegtudomány, a kognitív 
tudomány és az informatika terén elért legújabb 
fejlesztésekre való hivatkozással is megtámogatja. 
Egy olyan vitalista, materialista ontológiát képvi-
sel, amely az anyag önszerveződő (autopoétikus) 
struktúrájának tételezésével kerüli el test és lélek, 
illetve természet és kultúra dualizmusát.

Ontológiájának alapegysége a zoé (az élet) fo-
galma, amely megelőzi az individuális létezést és 

összeköt egymással minden élőt. Az önszervező-
dő, intelligens anyagból kiinduló materializmus 
teszi lehetővé az antropocentrizmus meghaladá-
sát, és egy olyan álláspont kialakítását, amely 
megnyitja a teret az állatokkal, a növényekkel, a 
technológiával és a Föld bolygóval való viszony 
új alapokra helyezése előtt, immár nem az 
úr-szolga viszony mintájára elgondolva, hanem 
kvázi egyenlő felek kapcsolataként. Braidotti állí-
tása szerint ez az ontológiai álláspont lehetővé 
teszi a halálhoz fűződő viszonyunk újraírását is. 
A zoét olyan állandóan mozgásban lévő kozmi-
kus energiaként, a keletkezés folyamatos mozgá-
saként fogja fel, amely személytelen és emberte-
len. Az embertelen másik, pozitív értelme tehát a 
keletkezés vitális áramlata, amelyben feloldódik 
élet és a halál dualizmusa, és ahol a halál pusztán 
a zoé egyik állapotaként jelenik meg (mint a szub-
jektum érzékelhetetlenné válása). 

A könyv az elméletalkotás stratégiáira is ja-
vaslatot tesz – kiolvasható belőle, hogy Braidotti 
hogyan képzeli el a filozofálás poszthumán mód-
ját (amelyet a kritikai elmélet megújításaként is 
értékel). Gondolkodásának két fontos jellegzetes-
sége a törekvés az affirmatív gondolkodásra és az 
ismeretlenné tétel stratégiája (tactic of defamiliari-
zation). Az affirmáció terminusát Braidotti – De-
leuze nyomán – a terméketlen kritika ellenfogal-
maként használja. Olyan megközelítést indítvá-
nyoz, amely a kritikát a gondolkodás kreatív, új 
útjainak keresésével kombinálja – magát a filo-
zófiát eleve fogalmak teremtéseként határozza 
meg, akárcsak Deleuze. Ezzel összefüggésben 
vezeti be az ismeretlenné tétel taktikáját. Ez olyan 
filozófiai praxist jelent, amely szembe megy azzal 
a – Braidotti szerint akadémiai körökben is túlsá-
gosan elterjedt – gondolkodásmóddal, amely vé-
lekedésekre (doxa) támaszkodva alakítja ki állás-
pontját, és a józan észre hivatkozva devalvál min-
den eredeti, kreatív – és épp ezért esetenként 
kontraintuitív – elképzelést. Braidotti a filozófia 
feladatát éppen hétköznapi meggyőződéseink, és 
így a domináns, normatív nézőpont és reprezen-
táció megkérdőjelezésében látja. Az ismeretlenné 
tétel stratégiájának célja végső soron a gondolko-
dás túllépése a rögzített énen, s ilyen értelemben 
ez a módszer szorosan összekapcsolódik a szub-
jektivitás problematikájával.

Keresztury Dóra
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Kovács Eszter, Iszlámismeret Csehország-
ban a 16–17. század fordulóján (Budapest: 
PPKE BTK Történettudományi Intézet, OSZK, 
2017), 247.

Kovács Eszter 2009-ben a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori 
Iskolájában szerzett PhD fokozatot. Kutatási te-
rülete a cseh–magyar kapcsolatok a 16–18. szá-
zadban. 2015-ben adta ki „Légy cseheknek pártfogó-
ja, magyaroknak szószóllója…”: Cseh–magyar jezsui-
ta összefüggések a kezdetektől című monográfiáját. 
Kezdetben érdeklődése a két nemzet közötti kap-
csolatok feltérképezésére irányult, a cseh anyag 
szisztematikus vizsgálata során azonban kérdés-
irányai megváltoztak. Ennek eredményeképpen 
vizsgálata centrumába a cseh irodalomban fel-
bukkanó török és iszlám hatás került. 2017-ben 
jelent meg Iszlámismeret Csehországban a 16–17. 
század fordulóján című kötete. A szerző két na-
gyobb részre osztja munkáját. Az első részben 
bemutatja a török és az iszlám témájának megje-
lenését a 16–17. századi cseh irodalomban, külö-
nös tekintettel Bartoloměj Dvorský Proti Alchora-
nu Totiž Zakonu Tureckemu a Saracenskému a faless-
nému gijch náboženstwij (1542) és Václav Budovec 
Anti-Alkorán to gest: Mocnj a nepřemoženj důwo-
dowé toho, že Alkorán Turecký z ďábľa posseľ, a to 
půwodem Aryánů s wědomým proti Duchu Swatému 
rauhánjm (1614) című cseh nyelvű munkáira. 
A második részben százhatvan oldalas fordítást 
közöl a már említett két mű legjellemzőbb része-
iből, amelyet közösen készített el Boros Attilával.

A török és az iszlám a 16–17. századi cseh iroda-
lomban című első alfejezetben röviden összefog-
lalja a mohácsi csatát követő csehországi helyze-
tet. A csatavesztés után a cseh korona országai-
nak fel kellett ismerniük, hogy az oszmán-török 
fenyegetés valós veszély. A 16. század első felétől 
egyre nagyobb teret kapott a török téma a cseh 
irodalomban. 1542-ben jelent meg az első jelentő-
sebb cseh nyelvű Korán-cáfolat, Bartoloměj Dvor-
ský utraquista teológus műve.

A második alfejezet röviden bemutatja Dvor-
ský életrajzát, munkamódszerét és legjelentősebb 
művét. Dvorský Královéban született. Prágában 
szerzett bakkalaureusi fokozatot 1522-ben, majd 
az utraquista egyház papjává szentelték. A Proti 
Alchoranu írásakor kouřimi plébános volt. Fon-
tosnak tartotta, hogy felhívja a figyelmet az isz-

lám vallás veszélyeire, mivel úgy vélte, tanai egy-
szerűek, kellemes életet ígérnek és nagyon ha-
sonlóak a keresztény valláshoz. Művében ezért 
úgy polemizált az iszlám vallással, hogy 
előszámlálta mindazokat a keresztény hittétele-
ket (áteredő bűn, Jézus Krisztus istensége, Szent-
háromság), amelyeket az iszlám hit elutasított. 
Összehasonlította a Koránt és a Bibliát, hogy bizo-
nyítsa, a két könyv közötti hasonlóság csak lát-
szólagos.

A keresztény felekezetek közötti hitvitákban 
mind a katolikus, mind a protestáns tábor sugal-
mazott könyvként fogadta el a Bibliát. Az iszlám-
mal folytatott polémia során azonban nincs kö-
zös pont a szemben álló felek között, ezért a Ko-
rán-cáfolat belső logikája egészen másként épül 
fel. Könyve első részében Dvorský összefoglalja a 
két vallás hittételei közötti legfőbb különbsége-
ket. Minthogy elsősorban hitükben bizonytalan 
keresztényeknek írja ezt a fejezetet, nagy hang-
súlyt fektet azokra a keresztény hittételekre, 
amelyeket az iszlám vallás elutasít, de a keresz-
tény vallás számára a legmélyebb tanítások, ezért 
a legnehezebben megérthetőek is. Mindezen téte-
lek bizonyításához legfőbb forrása a Biblia, rit-
kábban hivatkozik Alexandriai Szent Cirillre, 
Aquinói Szent Tamásra, a szentviktori iskola teo-
lógusaira, Avicennára és Averroësre. Végül a tö-
rök hódítás okait részletezi. Elődeihez hasonlóan 
az isteni büntetés eszközeként tekint a törökökre. 
Úgy véli, hogy csak akkor győzhetik le őket a ke-
resztények, ha bűnbánatot tartanak, és erkölcsi-
leg megújulnak.

A kötet II. Piusz pápa című harmadik alfejeze-
te röviden bemutatja Aeneas Sylvius Piccolomini 
iszlámpolemikai írását, amelyet 1604-ben Šimon 
Lomnický z Budče fordított csehre. Ez egy II. (Hó-
dító) Mehmednek írott, ténylegesen el nem kül-
dött, de már a 15. században nyomtatásban is 
közzétett levél, amelyben a pápa vallási, világi és 
humanista érvekkel próbálja bizonyítani a keresz-
tény hittételek igazságát. Arra próbálja rávenni 
Mehmedet, hogy térjen át keresztény hitre, és így 
lehetővé válhat számára a Német-római Biroda-
lom császári trónjának az elnyerése és az Európa 
fölötti uralom.

A negyedik alfejezetben Kovács Eszter rész-
letesen bemutatja Budovec életét, munkásságát 
és legfontosabb munkáját, az Anti-Alkoránt. Vác-
lav Budovec 1551-ben született Červené Janovi-
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