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Paul Celan 

A sérült élet poétikája 

(Tézisek) 

  

A doktori disszertáció egyszerre kíván bevezetést nyújtani, ugyanakkor többé-kevésbé átfogó 

képet is adni a második világháború utáni európai költészet meghatározó alakjáról, Paul Celanról 

(1920-1970). 

Paul Celan lírája kanonizációja első pillanatától kezdve a legkülönfélébb irodalomelméleti viták 

„hadszíntereként” (is) működött. A Celan-kutatás állandó váltakozásaiból és belső mozgásaiból, 

az életmű olvasásakor működésbe hozott teoretikus kontextusokból lényegében az elmúlt 

évtizedek számos irodalomelméleti impulzusa és divatja is kiolvasható (gondoljunk például a 

szimbolikus jelentőségű Gadamer-Derrida vitára). A dolgozatban természetesen nem 

vállalkozhattam magának a recepciótörténetnek a maradéktalan bemutatására; magához a 

szerzőhöz inkább – elsősorban Gadamer nyomán – egyfajta hermeneutikai, „immanens 

kritikaeszménnyel” igyekeztem viszonyulni. Az irányelv a szöveg megalkotása során tehát 

mindig az volt, hogy az életművet, illetve az egyes költeményeket elsődlegesen önmagukból kell 

megértenünk. Józan ésszel azonban könnyen belátható, hogy a vers, mint minden nyelvi alakzat, 

egyéb nyelvi és kulturális összefüggésrendszerek egész hálózatába illik. Celan számára a múlt 

újraelsajátíthatóságának kérdése elemi jelentőséggel bír; kiindulópontja szerint a nyelv nem 

veszett el ugyan, ám mindaz, ami elmondatott, és ami még mondható, felülvizsgálatra szorul. 

Ebből az alapállásból érthető meg Celan rendkívül intenzív és folyamatos vitája a legkülönfélébb 

bölcseleti és művészeti hagyományokkal, kezdve az ókori görögségtől a romantikus filozófián 

keresztül egészen Bertolt Brechtig vagy éppen Heidegger létmetafizikájáig bezáróan. 

Mindezekre a szempontokra a dolgozat épp olyan mértékig igyekezett tekintettel lenni, 

amennyire az egyes művek értelmezéséhez az elengedhetetlen volt. 

  

(1.) Kutatásom és bemutatásom filozófiai hátterét a már említett hermeneutika mellett tehát a 

nyelvhez való sajátos celani viszony megértésének szándéka képezi. Természetesen a modernitás 



egészéről elmondható, hogy azt egyfajta nyelv(filozófiai) szkepszis jellemzi, és ez számos 

jelentős költészeti törekvésen is rajta hagyta bélyegét. Paul Celan esetében azonban, mint azt a 

jelzett, az életmű (egyik) centrumában álló mondat is jelzi – „A nyelv az egyetlen, ami nem 

veszett el” –, egy egészen sajátos nyelvfilozófiai konstrukcióval van dolgunk. Formulaszerűen 

talán úgy fogalmazhatunk: „Ami van, mondható, de csak a hallgatás regiszterein keresztül.” A 

probléma természetesen a celani életmű középpontja, a holokauszt, a reprezentáció és az 

emlékezet témái felé terel bennünket. Celannál a holokauszt „reprezentációja” nem kerül 

tabusítás alá, ahogy azt az ismert Adorno-tézis kapcsán sokszor megfogalmazták már – noha 

maga Adorno is ambivalens volt a kérdésben –, ellenben „megmutatása”, még inkább a rá való 

emlékezés kétségkívül kerülőutakat követel meg. Ez a poétikai alapállás vezetett el a „negatív 

teológia” alakzatához, melynek hagyományában egy hasonló kiindulóhelyzettel találkozunk, 

ismételten formulaszerűen: „Istenről csak a hallgatás regiszterein keresztül beszélhetünk.” Ennek 

a témának a felfejtését, továbbá a modern költészetben betöltött elemi jelentőségét igyekszem 

körüljárni az első fejezetben. 

(2.) A nyelvhez való viszony továbbgondolását, egyúttal a negativitás alakzatának egyfajta 

„konkretizációját” szolgálja a celani költészetben jelenlévő fény/sötétség-motívum körbejárása. 

Fény és sötét itt bizonyos értelemben párhuzamba állítható a szóval és a csenddel, ugyanis egyik 

esetben sem dichotomikus ellentétpárról van szó, hanem egy olyan eredendő közegről – a 

hallgatásról és a sötétről –, amelyből a szó és a fény mintegy kiválik, és ahová az visszatér. Celan 

költészetében a fény nem egy örök értelem vagy transzcendencia ragyogása, hanem a sötétség 

része. 

(3.) Az emlékezetkarakterű líra magával hozza, hogy annak megszólalói pozíciójában egy 

alapvetőn passzív „beszélő” áll. Ami történt, mindig már megtörtént. Csakhogy itt sosem 

fatalizmusról, egy egzisztenciális tehetetlenségről van szó: Celannál sokkal inkább egy kiküzdött 

passzivitásról beszélhetünk, egy olyan pozícióról, mely – kapcsolódva a korábbiakhoz –, a 

megszólalás egyetlen lehetséges helye. Ez az a hely, ahol „az utolsó áll” – erre, továbbá a 

katasztrófa gondolatára fűzte fel Maurice Blanchot saját Celan-értelmezését, amikor annak az 

„Utolsóként szól” címet adta. 

A passzivitás gondolata ugyanakkor nemcsak a megszólalási pozíciót érinti, hanem a celani 

költészetben kibomló interszubjektivitás alapvető karakterére is utal. Ezt a dimenziót egy másik 



jelentős filozófus, és nem mellesleg fontos Celan-értelmező, Emannuel Lévinas gondolatain 

keresztül igyekszem feltérképezni. 

(4.) Az „Idő és dátum” című fejezet szintén a korábbiak, az „utolsóként szólni” gondolatának 

folytatásaként is olvasható. Az értelmezők közül ez Derrida fő témája volt: minden dátumban (és 

ezzel minden megszólalásban) inherens feszültség rejlik, amennyiben a dátum egyszerisége és 

(évenkénti) ismétlődése mintegy kölcsönösen kioltja egymást. A valódi, árnyékként meghúzódó 

kérdés e problémakomplexum mögött – melyet Celannál „január 20.” reprezentál – valójában 

Auschwitz „egyszeriségére” vonatkozik. 

(5.) Az 5., 6., 7. és 8. fejezetben további, az előzőekhez képest kevésbé centrális, ugyanakkor a 

teljes(ebb) Celan-képhez nélkülözhetetlen motívumokat igyekszem vizsgálni, úgy mint: mit 

jelent „állni”?, hogyan értelmezhető (részben Hölderlinből kiindulva) Celannál a jelfogalom?, 

mit jelent e lírában az érzékiség és a közelség problémája?, továbbá milyen sajátos 

szövegalkotási technikával hoz létre a szerző olykor nem is egyszerűen szövegeket, hanem 

„tájképeket”? 

(6.) A monográfia lezárása előtti utolsó fejezetben igyekszem a legkonkrétabban tárgyalni az 

emlékezet kérdését. Ennek során a Celan által többször megidézett Orpheusz-mítoszt hozom 

játékba. Az ezzel kapcsolatos tézisem – és, ha lehetséges egyáltalán egy mondatba sűríteni az 

egész dolgozat meghatározó eredményét –, egy különbség felmutatásában áll: Amíg 

Orpheusznak azért volt szüksége az emlékezetre, hogy létrehozza a Művet (hiszen alászállásának 

egyetlen értelme csodás muzsikája, mely előtt még Perszephoné is meghajolt), addig Celannál 

ennek a tökéletes ellentétéről beszélhetünk: azért van szükség a Műre, hogy emlékezni tudjunk. 

Ez az egyetlen gondolat poétikai újdonsága mellett radikális következményekkel jár mind a 

holokauszthoz, mint általában a kultúrához való viszonyt illetően. A múlt nem szűnt meg létezni, 

de sosem vált olyan problematikussá a hozzáférése, mint jelenünkben. Celan költészete egyetlen, 

vulkanikus erővel működő megoldási kísérlet ezekre a dilemmákra. Hogy „sikeres”-e, arról 

magának a dolgozatnak és szerzőjének nem tisztje dönteni, arról azonban igen, hogy azt feltétel 

nélkül érvényesnek tartja.  

 

 




