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lanak a háttérben, amelyek életünket alakítják. 
Ezzel szemben felmerülhet, hogy az ember való-
jában sohasem volt ennek tudatában, ám a könyv 
szerint korábban például, ha nem is magának 
termelte a tejet, azt bizonyosan ismerte, akié a te-
hén. Manapság ez a kapcsolat megszűnt, és köny-
nyen lehet, hogy a Londonban tapasztaltak okai 
Jamaicában vannak. Tally marxista alapokon úgy 
véli, hogy a gazdasági folyamatok leírása vihet 
közelebb minket a világ megértéséhez (azaz erre 
kellene irányulnia napjaink utópiáinak) – első-
sorban a pénzügyi szektor vizsgálatán keresztül, 
amelyről a kultúratudományok hagyományosan 
nem beszélnek. Pedig szerinte az elrejtett pénz-
ügyi eljárások hozzák létre azt a globális össze-
köttetést, amelyben élünk. Ezek az eljárások kö-
zül a legfontosabbak a pénzügyi derivatívák, 
azaz származtatott ügyletek vizsgálata. A szár-
maztatott ügyletek egyszerű megvalósulása, 
amikor a felek visszafizetési kötelezettségeiket 
cserélik el egymás között, mert visszafizetési ér-
dekeik másfajta kamatlábat vagy valutát kíván-
nak meg. Az ilyen eljárásoknál az egyes ügyletek 
értékét már mögöttes termékek árfolyama és nem 
az adott termék határozza meg – azaz az ügylet-
ben való részvételhez nem kell rendelkezni az 
adott áruval. Ennek következtében bármi elcse-
rélhetővé válik bármire, hiszen mögöttes, szár-
maztatott termékek árfolyama alakítja a tranzak-
ciót. Így elméletileg bármely áru beárazható a 
világ bármely pontjáról: például egy Londonban 
felvett, változó kamatlábhoz kötött (így bizonyta-
lan visszafizetési kötelezettséget jelentő) búzára 
felvett hitel elcserélhető egy más valutában, 
mondjuk forintban megadott fix kamatlábú hitel-
re, ahol így a visszafizetési kötelezettség kiszá-
míthatóvá, tehát az áru beárazhatóvá válik. 
Mindebből pedig hétköznapjainkban semmit 
sem érzékelünk – még a búzával sem találko-
zunk. Ugyanakkor az állandó kockázat jelen van 
életünkben (gondoljunk a 2008-as világválságra), 
és ez Tally szerint olyan bizonytalanságot ered-
ményez, mintha egy horrorfilmben lennénk: nem 
látunk semmit, de minden folyamatosan ijesztget 
minket. 

Ezt a bizonytalanságot Tally káros folyamat-
ként értelmezi, amely ellen a kultúratudomá-
nyoknak is küzdenie kell. Ebben a küzdelemben 
lesz fontos szerepe az utópiáknak, azaz a kor-
társ világunk megértését célzó kognitív térképé-

szeti eljárásoknak. Az unheimlich horrorisztikus 
érzését a képzelőerő segítségével kell legyőz-
nünk, hogy újra otthonosan mozoghassunk vi-
lágunkban.

Szemes Botond

The Geocritical Legacies of Edward W. Said 
Spatiality, Critical Humanism, and Compara-
tive Literature. Edited by Robert T. Tally Jr. 
Geocriticism and Spatial Literary Studies. New 
York: Palgrave Macmillan, 2015. 230.

A humán- és társadalomtudományok elmúlt 
néhány évtizedének egyik izgalmas tendenciája 
a térbeliség felértékelődése: ezt szokás spatial 
turn-nek is nevezni. A folyamat során létrejött új 
vizsgálódási terület igen sokrétű, ahogyan más 
kritikai irányzatok, a tágan értett geokritika is 
multi diszciplináris (földrajz, építészet, művé-
szettörténet, történelem, filozófia, társadalomtu-
domány, urbanisztika) és sok esetben multime-
diális (irodalom, film, képzőművészet, számító-
gépes programok, képregények). Az irodalmi 
művek, kánonok, jelenségek vagy akár praxisok 
és intézmények geokritikai értelmezése, térrep-
rezentációk vizsgálata, narratológiai elemzések, 
geofilozófiai és geopoétikai vizsgálódások kalau-
zolják az olvasókat a terek és helyek ábrázolásá-
nak kulturális és társadalmi útvesztőiben – le-
gyen szó fiktív, vagy a valóssal bármi módon 
érintkező terekről. Az „irodalmi kartográfia” 
egyrészt arra hívja a befogadót, hogy a szövegre 
mint feltérképezendő terepre (lásd mapping), az 
olvasásra pedig mint a tájékozódás egy fajtájára 
tekintsen; másrészt, hogy a befogadás során ve-
gye figyelembe a szöveg térbeli (és társadalmi) 
– és ezzel összefüggésben időbeli (és történeti) – 
meghatározottságait. 

A Palgrave Macmillan kiadásában 2013 óta 
évente átlagosan öt új számmal jelentkező Geocri
ticism and Spatial Literary Studies sorozat ezen új-
szerű és folyamatosan bővülő diszciplína terüle-
téről gyűjt össze és közöl monográfiákat, esszé-
gyűjteményeket. A továbbiakban bemutatott, 
2015-ös kötet Edward Said munkásságának a 
geokritikára gyakorolt termékeny hatását kívánja 
feldolgozni. A posztkolonialista kritika „szenthá-
romságának” (G. C. Spivak és Homi K. Bhabha 
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mellett) egyik tagjaként is számon tartott sztár-
szerző munkásságát tematizáló kiadvány egy-
szerre kíván a gondolkodó életművéhez és a 
geokritika diszciplínájának értelmezéséhez is 
hasznos adalékokkal szolgálni. Az aktuális szám 
borítóján egy 19. századi térkép látható, mely a 
Jézus-korabeli Palesztina kartográfiai ábrázolása. 
A képválasztás egyrészt kijelöli Said kutatói és 
aktivista munkásságának fókuszterületét, más-
részt azzal, hogy a térségnek egy ókori állapotát 
mutatja, aláhúzza Said működésének egyik leg-
fontosabb elméleti tanulságát is, miszerint terüle-
tek birtoklása és reprezentációja egyaránt törté-
neti-társadalmi konstrukció.

Robert T. Tally Jr. (a sorozat szerkesztője, 
Bertrand Westphal fordítója, a Spatiality szerzője) 
két szövege keretezi a kötet kompozícióját. Beve-
zető írásában röviden összefoglalja, Edward Said 
munkásságában szerinte mely pontokon érhető 
tetten konkrétan a tér, illetve a térképészet iránti 
elkötelezettsége. Legnagyobb hatású, Orientalism 
című munkájában már nemcsak metaforikus 
szinten, hanem elemzéseinek fókuszában jelenik 
meg a térbeliség, miközben azt elemzi, ahogyan 
az elnyomó nyugati kultúra térreprezentációja 
megképzi a „mi földünk” és a „barbárok földje” 
dichotómiát (lásd „imaginárius földrajz”), hogy 
azután erre építve legitimálja imperialista gyar-
matosító politikai gyakorlatait. Későbbi, Culture 
and Imperialism című munkájának már ez a belá-
tás jelenti kiindulópontját, konklúziója pedig 
egyértelmű: mind a tényleges térképészet, mind 
az azzal párhuzamosan fejlődő kulturális narratí-
vák az egyenlőtlen territoriális harcok eszközei-
ként szolgáltak és szolgálnak a gyarmatosító bi-
rodalmak számára.

A kötetet záró tanulmányában Said szemé-
lyes életének és politikai-tudományos tevékeny-
ségének egyaránt központi fogalmát, a száműze
tést elemzi olyan 20. századi szerzők releváns 
gondolatait felsorakoztatva, mint Auerbach, Hei-
degger, Jameson, Eagleton, Adorno, a Deleuze–
Guattari páros, vagy épp a magyar–zsidó kom-
munista filozófus és politikus Lukács György. 
Konklúziója, hogy a kritika (csakúgy, ahogyan – 
az orosz formalisták elidegenítés-fogalmát ala-
pul véve – maga a tárgyát képező irodalom is) a 
száműzött perspektíváján alapul, egy olyan né-
zőponton, melyből a kultúra kívülről szemlélhető, 
s melyben a hegemón narratívák felfüggesztőd-

nek. A száműzetés problematikájához legszoro-
sabban Sobia Khan Transnational Identity in Crisis: 
Re-reading Edward W. Said’s Out of Place című ta-
nulmánya kapcsolódik, mely Said memoárjának 
elemzésén keresztül azt a problémát járja körül, 
tekinthető-e a gazdag palesztin családból szár-
mazó, otthonát üzleti és oktatási céllal elhagyó 
férfi száműzöttnek. Javaslata a következő: tekint-
sük Said narratív identitását transznacionálisnak, 
mely egy olyan tudatállapot és a  kulturális 
reprodukciónak, terek konstruálásnak egy olyan 
módja, mely az áthelyeződés alaptapasztalatában 
ugyan hasonlít a száműzetésre, de nem foglalja 
magában az (erőszakos) kényszerítő körülmé-
nyeket.

A száműzött lét egy különleges módusza jel-
lemzi nemcsak a menekülni kényszerülő benn-
szülötteket, de azokat az európai telepeseket is, 
akik a gyarmati területeken, otthonuktól távol 
kezdenek új életet. Ezek egyik sajátos helyzetű 
csoportját képezik a nők. Saidot és egyébként az 
egész posztkolonialista diskurzust gyakran éri a 
kritika, hogy ’süket’ a női hangra, hogy nem fog-
lalkozik az imperialista elnyomás nemi szerepek-
kel kapcsolatos problémáival. Ezt a hiátust pót-
landó, Elizabeth Syrkin azt mutatja be két, a fe
minista kritika számára fontos szerzőnő, Olive 
Schreiner és Kathernine Mansfield egy-egy regé-
nye alapján, hogy a viktoriánus kultúra és morál 
importja milyen hatással volt a gyarmaton élő 
telepes nőkre. Ezt elsősorban a regényvilágban 
reprezentált háztartások, lakóhelyek terei elem-
zésével teszi, és értelmezi a szigorúan rögzült 
nemi szerepek és a női szabadság hiányának vi-
szonylatában. De nemcsak feminista, hanem mar
xista szempontok elhanyagolását is számon szok-
ták kérni Said kritikai praxisán. Ennek a problé-
más viszonynak a tisztázására tesz kísérletet a 
Darwin H. Tsen and Charlie Wesley szerzőpáros, 
akik szerint a saidi „szekuláris kritika” nem ko-
herens elmélet, hanem egy módszer, ha tetszik 
praxis, mely leginkább (Chomsky hatására) anar
chista jegyeket mutat. Állandó jellemzői a kívül- 
és ellenállás, az önreflexió, a befogadás és az em-
ancipáció. Said a fatalizmustól való félelmében 
nem köteleződik el a marxizmus iránt, a félelmet 
a szabadság elvesztésének potencialitása adja. 

Ez rávilágít az individualizmus és kollekti-
vizmus (látszólagos?) szembenállására Said 
életművében, és felszínre hozza azt az általános 
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kérdést, vajon lehet-e társadalmi, politikai szin-
ten elkötelezett értelmezést végezni anélkül, 
hogy az az egyéni kreatív munka kárára vál-
na. Back to Beginnings: Reading between Aesthetics 
and Politics című írásában Daniel Rosenberg 
Nutters egy más szemszögből, de pontosan 
ugyanerre keresi a választ Said korai művének 
elemzésével. A Beginning azzal a kérdéssel fog-
lalkozik, honnan származik a jelentés. Said erre 
az uralkodó, alapvetően struktúrákból vagy ese-
ményekből levezetett jelentéselméletekkel né-
miképp szembemenve azt állítja, hogy a szöveg-
nek kettős eredete van: egy dinasztiális és egy 
szomszédsági – míg az egyik megképzi az eszté-
tikai, addig a másik a politikai jelentést. Ez ösz-
szecseng azzal, ahogyan a kritika mindig indivi-
duális (esztétikai) és kollektív (politikai) is kell, 
hogy legyen Said meglátásai szerint. 

A saidi posztkolonializmus (geo)politikai 
aspektusára talán legrészletesebben és legkonk-
rétabban Russel West-Pavlov tér ki, aki egy na-
gyon fontos szellemi párhuzamra világít rá. Ed-
ward Said írásai a palesztinok helyzetéről mind 
lexikális, mind tartalmi szempontból rengeteg 
közös vonást mutatnak a kortárs kritikai humaniz
mus egyik legismertebb alakjának, Giorgio 
Agambennek a társadalmi topológiájával. Gior-
go Agamben filozófiai elemzésének központi to-
posza a lager, ezt tekinti a modernkori biopolitika 
paradigmájának, a kizáró bennfoglalás térbeli 
manifesztációjának. Said a homo sacerhez nagyon 
hasonló módon írja le a palesztinok helyzetét: 
Gáza és Ciszjordánia háborús övezeteinek lakói 
katonai szabályozások, háborús törvények és sta-
tárium totális szubjektumai. Amiben mégis kü-
lönbözik Said és Agamben kritikai analízise, 
hogy előbbi számára az arabok elnyomását szol-
gáló biopolitika hangsúlyosan elsősorban térbeli. 
A szerző ezt Said nagy előnyének tekinti Agam-
ben már-már torzító absztrahálásával szemben, 
míg a kötet következő tanulmánya épp ezzel el-
lentétes elvárásokat fogalmaz meg. Emel Taste-
kin Said kritikafogalmát szűkítőnek, sőt kizáró-
nak tartja, és ezért a szerző pont azt a térbeli 
konkrétságot és a Palesztina irányába tett elköte-
lezettséget hibáztatja, melyet West-Pavlov üdvö-
zöl. A problémát Matthew Arnold, a 19. századi 
angol költő és kritikus kultúrafogalmának értel-
mezésével bontja ki, amit Said éles kritikával ille-
tett, Arnoldot nevezve meg az angolszász kultúra 

egyik első felelősének azért a fölénytudatért, 
rasszizmusért és kirekesztő elitizmusért, mely 
később lehetővé tette a gyarmatosítást. Tastekin 
javaslata egyfajta kompromisszum, melyet Ar-
nold történeti kontextualizálásával érhetünk el: a 
maga korában a dekonstrukciós vendégszeretet 
megnyilvánulásának tekinthető a zsidó kultúra 
pozitív értékelése, a fajelmélet arra való felhasz-
nálása, hogy a kulturális diverzitást propagálja 
általa.

Az utolsó tematikus blokk, melyet említenék, 
praktikusabb szempontból közelít Said kritikai 
munkásságához. Edward W. Said, the Sphere of Hu
manism, and the Neoliberal University című tanul-
mányában Jeffrey Hole a kritikai humántudomá-
nyok jelentőségére hívja fel a figyelmet. Arra 
buzdít, hogy dolgozzunk a neoliberalizmus és az 
azt kiszolgáló neoliberális egyetem ellen, amely fe-
lett állam és piac kéz a kézben uralkodik, és 
amely ellehetetleníti a valódi gondolkodást és a 
szolidáris értékek termelését. A kritikai humán-
tudományoknak tagadnia kell a neoliberalizmus 
kizárólagosságát (melyet magáról állít), és alter-
natívát kell felmutatniuk a gondolkodás számá-
ra. Meg kell teremteni, ki kell harcolni azokat a 
tereket, ahol szóhoz juthatnak a szexizmust, rasz-
szimust, elitizmust felszámolni kívánó kezdemé-
nyezések, az ezeket a témákat a tudományos 
vizsgálatba is bevonó kutatások, melyeket egy-
részről az egyre erősödő apolitikus menedzseriz-
mus, másrészről a konzervatív tudósok igyekez-
nek ellehetetleníteni. Hogy minderre miért van 
szükség (azon kívül, hogy a humántudományok 
válsága egyre nyilvánvalóbb), arra választ kap-
hatunk Cameron Bushnell cikkében, ahol az 
iránytű példáján keresztül arról beszél, hogyan 
rögzülnek bennünk sémává a valós terek alapve-
tő (de imaginárius) koordinátái, és hogyan telí-
tődnek másodlagos jelentésekkel (lásd kelet = 
orient). Szerinte ezek felszámolására, bemozgatá-
sára, áthelyezésére, átkeretezésére a legjobb mód 
az esztétikai nevelés, hiszen a művészeten, a Má-
sik-orientált olvasáson keresztül éppen azt tanul-
hatjuk meg, hogyan kérdőjeleződnek meg az iro-
dalmi „máshol” terében az „itt” társadalmilag 
rögzült jelentései.

Ádám Zsófia
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