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„In girum imus nocte et consumimur igni” 

   Guy Debord tegnap, ma, holnap 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

„Toutes  les  idées  sont vides quand  la grandeur ne peut plus être  rencontrée  l’existence de 

chaque jour” (G.D.) 

 

Guy  Debord  pokoli  fickó  volt:  pokolian  nehéz  is  valamiféle  esszében  összefoglalni, 

értelmezni,  keretek  közé  foglalni  ennek  az  elképesztő  figurának  ördögi  eszméit.  Sokan 

megpróbálták  már,  legtöbbször  semlegesítése,  esztétizálása,  banalizálása  vagy  éppen 

megbélyegzése céljából, de Debord mindig kicsúszott valahogy a kezeik közül. A teóriájában 

levő robbanóanyag még mindig éles – hatástalanítása végül is nem járt sikerrel. 

Ma  már  ez  is  történelem,  de  a  kilencvenes  évek  közepén  valóságos  Debord‐divat 

jelentkezett:  kiállítások  sora  jött  létre,  könyvek  tömege  jelent  meg,  a  „spektákulum 

társadalma”  (persze  csupán  a  spectacle  köznyelvi  jelentésében  mint  szinházi/médiabéli 

látvány,  „látványosság”)  sokat  emlegetett  kifejezéssé  vált  –  a  kor  egyik  divatszava  volt, 

legalábbis ahol  legalább távolról  ismerték Guy Debord‐t. Komoly veszély volt, hogy Debord, 

mint  annyian  mások,  a  „kortárs  klasszikus”  kategóriájába  kerül,  azaz  biztosak  lehetünk 

benne, hogy műveit senki sem olvassa immár. 

Azonban aztán lassan nyilvánvalóvá vált a tény:  azt, hogy a nagy stilisztaként, dandy íróként, 

fiatal  libertinusként,  arisztokratikus  felforgatóként,  vagy  éppen  csapatok  nélküi  nagy 

hadvezérként,  stratégaként1  (azaz  elhallgatva  vagy  művei,  vagy  élete  tartalmát  –  de 

leginkább mind  a  kettőt)  ünnepelt  Debord  és  a  társadalom  között  végre  béke  honoljon, 

megakadályozza egy apró, ámde  jelentőségteljes  tény: az, hogy Guy Debord marxista  volt 

(eretnek  persze,  de  hát mióta  világ  a  világ,  az  eretnekek  az  igaziak)  és  a  fennálló  rend 

kíméletlen,  gőgös,  okos,  bátor  és  főleg  engesztelhetetlen  ellensége.  Nem  is  akármilyen 

ellensége,  ahogy  maga  mondta  szerényen:  „Kezdetben  jónak  láttam  átadni  magam  a 

társadalom  felforgatásának...és  azóta,  szemben  sokakkal, nem  változtattam meg egy  vagy 

több  alkalommal  az  álláspontomat  az  idők  szavára;  az  idők  szava  változott  meg  az 

                                                 
1 Pár példa mindezekre : Philippe  Sollers: La guerre de goût, Paris, Gallimard, 1994.   Jean‐Marie Apostolidès : 
Les tombeaux de Guy Debord, précédé de portrait de Guy‐Ernest en  jeune  libertin, Paris, Exils Editeurs, 1999. 
Céline  Guilbert:  Pour  Guy  Debord,  Paris,  Gallimard,  1996.  Vö.  még  a  BnF  2015‐ben  rendezett  Debord‐
kiállításáról  szóló  kritikánkkal:  A  spektákulum  kritikájának  spektákuluma, 
http://www.rednews.hu/index.php/hirek‐a‐frontrol/659‐a‐spektakulum‐kritikajanak‐spektakuluma 
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álláspontom hatására”. Ez a  teória pedig olyan  fogalmakon alapult mint az áru, az érték, a 

fetisizmus...Ez az ember igen veszélyes volt2: gondolatai ma is azok.   

Debord  azok  közé  tartozott,  akik  nem  elégedtek  meg  Marx  kísértetének  felidézésével, 

hanem aktualizálták és gyakorlati elméletté kísérelték meg  tenni gondolatait. Nem csupán 

elemezni,  leírni  akarták  a  „spektákuláris‐árujellegű”  társadalmat,  hanem  „ártani  neki”.  Az 

utrabaloldal örököseiként egy meglehetősen  jól körülhatárolt céljuk volt: a kommunizmus, 

„az eljövendő társadalmi forma, amely nem az ipari termelésre fog alapozódni, hanem maga 

lesz  a megvalósult művészet”,  ahol  létrejön  „a munka megszüntetése  és  helyettesítése  a 

szabad aktivitások új formáival". 

Debord megújítani kívánta a marxizmust, bemutatni a saját teóriáját – sok tekintetben Marx 

folytatójaként.  

Mert hát igen: még mindig a jó öreg Karl Marx kezében van a tőkés rendszer megértésének 

és az ellene való küzdelemnek a kulcsa. A kulcs ehhez a rejtélyes elidegenedéshez, az ember 

által  létrehozott,  de  rajta  uralkodó  autonóm  hatalmak  megértéséhez,  a  fetisizmus 

teóriájához, az áruformához, mely eldologiasítja az ember és ember közti viszonyokat és így 

tovább. 

Vannak, akik  lassan belenyugszanak a  világ  ilyeténvaló állásába  („mors  tua,  vita mea”), és 

vannak, akik az ellenségeskedést választják: Guy Debord az utóbbiak közé tartozott. 

Vannak olyan emberek, akik nem egyszerűen a kor gyermekei, hanem sok tekintetben a kor 

az ő gyermekük. Képük a jövő nemzedékek számára a kor képe lesz. Ők egy‐egy korszak nagy 

figurái. 

Mint Guy Debord. 

 

Ars Longa.... 

 

Az,  hogy Debord  (kezdetben  „egy  professzionális  forradalmár  a  kultúra  világában”,  ahogy 

magáról  írta  később)  és  vele  a  szituacionista  mozgalom  a  művészet  világából  érkezik  a 

                                                 
2 A kezdeti évek művész harcostársa, Asger  Jorn,  fogalmazott a Debord‐divat kapcsán eképpen: „Guy Debord 
n’était pas mal connu, mais connu comme le mal”. A hetvenes‐nyolcvanas években Debord leginkább gyűlölt és 
félt  ember  volt,  főleg  azért mert nem  kívánta  leplezni  a megvetését  a  kor,  „amikor  a  legszebb  kvalitások  a 
legsúlyosabb személyiség‐hibáknak számítanak”, és lényegében minden képviselője iránt. Ennek az időszaknak 
a  szép  dokumentumai  a  „Considérations  sur  l’assasinat  de  Gérald  Lebovici”  (1985)  és  a  „Cette  mauvaise  
réputation...”  (1993)  című  könyvei.  Debord műveinek  összkiadása:  Guy  Debord:  Oeuvres,  Paris,  Gallimard, 
2006. Szerzőnkről a megkerülhetetlen alapmű: Anselm Jappe: Guy Debord, Marseille, Via Valeriano, 1995. 
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„társadalomkritikába”  és  a  társadalmi  forradalomba,  nem  a  filozófiából,  még  kevésbé  a 

„hivatalos  és  kevésbé  hivatalos  marxizmusból”  lényeges,  fontos  és  nagyon  is  jellemző 

jelenség. Hiszen a művészetben, leginkább az avantgárd mozgalmakban fogalmazódott meg 

(mindenekelőtt  a  szürrealizmusban)  egy  olyan  emancipáció  igénye,  amely  túlmutatott  az 

ipari  (vagy  ma  a  posztindusztriális,  végül  is  ebből  a  szempontból  mindegy)  társadalom 

horizontján. Csak  itt találjuk meg a gyakran nem  is feltétlenül tudatosított kezdeményeit az 

árun,  a  bérmunkán,  az  eldologiasiodáson  túllépni  kívánó  elméletnek  és  művészeti 

útkeresésnek  (amely persze megmaradt művészetnek:  a  világ  lerombolása helyett,  a  világ 

lerombolásának reprezentációját nyújtotta csupán3).  

A  szituacionista  mozgalomról  gyakran  hallani  a  jólértesült  meghatározást:  az  „utolsó 

művészeti avantgárd”. Ez nyilvánvaló abszurditás, mint arról hosszasan fogunk szólni, de egy 

tekintben  nem  tévedés:  a  szitaucionisták  mutatták  meg  országnak‐világnak,  hogy  az 

avantgárd  immár  lehetetlen. Ahogy  ők maguk  fogalmaztak,  talán nem  teljesen  komolyan: 

maga  a  Szituacionista  Internacionálé  az  egyetlen  „műalkotásuk”4  –  valójában  véresen 

komoly dologról volt természetesen szó, olyan apróságról, mint a művészet meghaladásáról, 

azaz megvalósításáról a való életben.  

                                                

Már  a  XIX.  századtól  kezdve  jellemző  volt,  hogy  a  modern  művészet  inkább  érezte  a 

mindennapok sivárságát, jelezte a bérmunkára alapozott társadalom silányságát, mint maga 

a munkásmozgalom (az anarchizmus részleges kivételével). Rimboud egész egyszerűen „meg 

akarta változtatni az életet”, a szürrealisták pedig hadat üznetek a munkának, mint a tőkés 

rendszerre  jellemző  aktivitás  egy  formájának.  Senki  sem  látta  előre,  hogy  éppen    a  tőkés 

rendszer  lesz  az,  amely  lerombolja  a művészet  célkeresztjében  levő  „szuperstruktúrát”  – 

melyet  a  művészet  összetévesztett  a  kapitalizmus  esszenciájával.  Amikor  maga  a  világ 

érthetetlen,  irracionális, sok tekintetben  lerombolt, akkor a művészeti formák  lerombolása, 

az  irracionalitás,  az  érthetetlen,  a  nem  kommunikálható,  azaz  a  modern  művészet 

„lázadása”: apológiává vált, többé már csak nem is „kritika”.  

 
3  Vö.  Günther  Anders  nagyon  szép  könyvével:  Georg  Grosz  (franciául:  Paris,  Editions  Allia,  2005.).  A 
szituacionistákról, mint „lehetetlen avantgárdról”: Anselm Jappe: L’avantgarde inacceptable, Réfléxions sur Guy 
Debord, Paris, Lignes‐Léo Scheer, 2004. 
4 „Minden forradalmi avantgárd szerepe nem a jövőben, hanem éppen a jelenben található meg, végső soron 
minden  avantgárd  legfontosabb  alkotása  önmaga,  feltéve,  hogy  egy  lehetséges  jelent  nyit  és  testesít meg” 
Guy Debord: „L’avant‐garde en 1963, et après” (1963). 
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Őszintén  szólva már  Tzara  leszögezte  1931‐ben,  hogy  a  „költészetnek  a  versen  kívül  kell 

léteznie”,    vagy Marcel Duchamp  szólt emígyen:  „A művészet akkor  lesz élő, ha az utolsó 

művész:  halott”,  de  Debord  korára  várt  egyértélművé,  hogy  a  művészet  csak  a 

reprezentációja az egységes világnak, apológiája éppen annak, ami nem  létezik:  „lélek egy 

lékek nélküli világban”, éppen ezért vált elkülönült szférává, csakúgy mint a  filozófia. Marx 

volt az, aki mint köztudomású a Hegellel csúcspontjára érkezett filozófia meghaladását tűzte 

ki céljául, ami persze nem lehetséges a filozófiának, mint elkülönült széfrának az elpusztítása 

nélkül  (Marx  ilyen értelemben anti‐filozófus,  filozófiája anti‐filozófia). Marx korában, a XIX. 

század közepén, a művészettel azonban még nem ez volt a helyzet. 

Debord  számára  a  saját  korában  a művészet már  túlhaladott  egy új  életforma és maga  a 

forradalmi  aktivitás  révén.  Ezek  által  lehetséges  a  művészet  tartamának,  ígérteinek  a 

megvalósítása – ez mindösszesen művészeti aktivitás révén immár lehetetlen. Ha a művészet 

célja  a  társadalmi  totalitás  elvesztett  egységének  a  képviselete  a  tőkés  rendszer 

elválasztásainak  korában,  akkor  önellentmondás  ezt  egy  olyan művészettől  várnunk  (vagy 

egyáltalán  a művészettől),  amely maga  is  egy  leválasztott  autonóm  szféra. Malevics  vagy 

Joyce éppen azt utasítják vissza, hogy egy ma már nem is létező közösségnek legyen a mű a 

fiktív nyelve – azonban a közös nyelv lerombolásának egy új nyelv megteremétésével kellene 

együtt  járnia, de ez magában a művészetben, mint elkülönült szférában nem  lehetséges. A 

művészet halála  tulajdonképpen önmegsemmisítés volt, amelynek a nagy aktorai mondjuk 

Joyce, Mallarmé, Malevics...és amelynek a végpontja a Dada nihilizmusa.  

A  Dada  és  szürrealizmus  volt  ennek  a  dekonstrukciónak  a  vége,  a  modern  művészet 

befejezése és  konklúziója, nem  véletlenül egyidősek  a nagy  forradalmi hullámmal,  amikor 

mindez  kilépett  a művészetből  és  társadalmi  átalakító  programmá  vált  –  amely mint  jól 

tudjuk elbukott. „A Spartakus bukása elkerülhetetlenné  tette a Dada bukását  is” – mondja 

sommásan Debord.  

A művészet ezzel mintegy utolérte a  filozófiát, mely úgy érti önmagát, mint elidegenedés, 

mint  az  emberi  aktivitás  projektálását  egy  elkülönült  szférába.  Míg  a  XIX.  században  a 

forradalmi  gondolat  a  filozófia  meghaladásából/megvalósításából  érkezett,  addig  a  XX. 

század közepén a művészetéből.  

Aki  manapság  hűséges  akar  lenni  a  művészethez,  annak  éppen  tagadni  kell  létét  és 

megvalósítani ígéreteit: a gyakorlatban, a való életben. Dadaïsme en positif. 
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Már a  lettrista mozgalom  sem  titkolta  szélesebb, a művészetet  jóval meghaladó ambíciót, 

amelyet  végül  is  nem  jelölhetünk  más  kifejezéssel,  mint  a  társadalomi  forradalommal: 

azonban ekkor még ez a két szféra  (művészet és  forradalom) egymástól elválasztott volt – 

ezek egymáshoz kötése lesz a szituacionista mozgalom nagy újdonsága. 

Nem csak arról van szó, hogy már 1958‐ben arról beszélt a Szituacionista Internacionálé5 (IS), 

hogy „a proletatriátusnak kell megvalósítani a művészetet”, hanem a szürrealizmus „keserű 

győzelméből”  levont  legfontosabb  tanulságról  is:  „mindent,  amit  a  szürrealizmus 

marginalizált  szabadságként  megkonstruált,  éppen  az  a  világ  kerítette  hatalmába  és 

használta fel, amely ellen maga a szürrealizmus harcolt.”  

Jól  tudjuk,  a  hatvanas  évek  két  nagy  gondolkodója,  mind  Adorno,  mind  Debord  az 

elidegenedés nagy  teroetikusai  voltak,  az  antagonizmuséi  az ember és  az  általa  termetett 

erők között, amely felett többé magának az embernek sincs uralma: a „csereérték legyőzte a 

használati  értéket”,  „a  spektákulum  totálissá  vált”.   Közös bennük  az  is, hogy mindketten 

meg vannak győződve arról  (szemben a „fogyasztói  társadalom”, a „tömegkultúra” számos 

szerzőjével), hogy  a  tömeges  infantilizáció, elbutulás,  a passzivitás  általánossá  válása nem 

egyszerűen  a  spektákulum/kultúripar  mellékterméke,  hanem  ezek  anti‐emancipatórikus 

céljainak a megvalósulása. Éppen ezért érdekes, hogy mennyire mást gondolnak a művészet 

lehetséges szerepéről egy ilyen világban. 

Adorno számára a művészet ennek a világnak az antitézise, egy nagy műalkotásban éppen ez 

található meg:  a  termelő  erők  fejlettségében  levő  lehetőség  és  ezen  lehetőség  szomorú 

megvalósulásának kontrasztja. A művészet:  létezése a nem  létező  lehetségességének, ezért 

egy ilyen világban létfontosságú, hogy megtartsa autonómiáját. 

Debord,  miközben  sok  tekintetben  egyetért  Adornóval,  a  lehető  legellentétesebb 

véleménnyel van a művészet szerepéről.  Igen, a termelőerők elérték azt a fejlettségi fokot, 

hogy lehetséges lenne a játéknak és a szenvedélyeknek élni, és igen, számára is a művészet 

egy új társadalom  ígérete,  imitálása, reprezentációja. De éppen előbbi miatt, az utóbbi már 

nem  elég:  „A  feloszlás  korszakába  lépett művészet...egyszerre  a  változás művészete  és  a 

változás  lehetetlen  voltának  színtiszta  kifejezése. Minél magabízóbbak  az  ígéretei,  annál 

                                                 
5  A  mozgalom  folyóiratának,  az  Internationale  situationniste‐nak  az  összes  száma  elérhető  az  interneten: 
https://www.larevuedesressources.org/internationale‐situationniste‐integrale‐des‐12‐numeros‐de‐la‐revue‐
parus‐entre‐1958‐et,2548.html 
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távolabb  esik  keze  ügyéből  a  valódi  önmegvalósítás.  Ez  a  művészet  szükségszerűen 

avantgárd, ugyanakkor nem létező. Avantgárdja az eltünése”. 

Debord magában  az  esztétikájában  persze  jóval  közelebb  áll  Adornóhoz, mint  Lukácshoz, 

ennek alapja a fetisizmusról való közös vélekedésük: Adorno és Debord is meg van győződve 

róla,  hogy  a  fetitsizmus  valóságos  jelenség,  azaz  az  emberi  viszonyok  valóságosan 

tárgyiasultak.  Ebben  elvont  erők  játszanak  szerepet,  éppen  ezért  Adorno  számára  az 

absztrakt  művészet  lehet  képes  a  defetisizálás  szerepének  betöltésére  (Lukács  éppen 

ellenkezőleg gondolja: számára a fetisizmus nem valóságos jelenség, csupán „hamis tudat”, a 

realista művészet „hozza vissza az embert”, ezért ez a  legmagasabb rendű kifejezési forma, 

innen Lukács néhol elég megdöbbentő szavai például az avantgárdról).  

Mint  látható  Adorno  és  Debord  között  a  különbség  nem  annyira  abban  áll,  hogy  mit 

gondolnak kivánatosnak, hanem, hogy mit gondolnak lehetségesnek6.  

Ma  természetesen  sem  a  művészet,  sem  a  filozófia  nem  „meghaladható”,  nincs  is 

napirenden a megszűntetésük és persze abban is erősen lehet ma már kételkedni (egy „68” 

utáni  társadalomban,  ahol  a  sok  tekintetben  egyértelművé  vált,  hogy  a  vágyak  kiélésnek 

semmiféle  transzgressziós  szerepe  sincsen), hogy a  szenvedélyek azonnal megvalósítása  (a 

Debord‐i program)  forradalmibb  tett‐e, mint művészeti kifejezésük. De az aligha kérdéses, 

hogy  a  modern  művészet  valóban  gyorsan  elérte  határait,  sok  tekintetben  önmaga 

ismétélésévé vált7, és ami igazán fontos: ez nem a művészet hiátusa. A modern művészetek 

stagnálása és perspektíva nélkülisége nem „esztétikai” probléma. Debord nyilvánvalóvá teszi 

azt  is, hogy ez éppen megfelel az árujellegű világ stagnálásnak és perspektívátlanságának, a 

kivezető  út  több  nem  ennek  reprezentációja,  hanem  megváltozatatása:  a  társadalmi 

forradalom.  

                                                 
6  Hogy  befejezzük  az  összevetést:  Adorno  szerint  éppen  a  művészet  különállása  teszi  lehetővé,  hogy 
szembenálljon  a  társadalommal,  nem  véletlen,  hogy  a  burzsoá  társadalom  szükségképpen  antiburzsoá 
művészetet  teremtett.  Számára,  akik  a művészet megszüntetésére  törnek, éppen  valamiféle  „hasznosságot” 
kérnek  rajta  számon,  azaz  ezáltal  a  cseréhez,  az  értékesüléshez  kötik. Minden művészetben  van  valamiféle 
kritika,  akár  a  művész  explicit  szándéka  nélkül  is,  éppen  ezért  a  művészet  antiszociális  karakterét  a 
„haszontalansága” jelenti. Csak ebben van meg a máshol már kioltott használat érték, a műtargyak az egyetlen 
tárgyak, melyeket nem rontott meg a csere. 
7  A  szutacionisták még  önmaguk  (igen magas)  átlagához  képest  is  példátlan  átkokat  szórtak  koruk  divatos, 
modern  művészetére  (nouveau  film,  pop‐art,  néo‐dada,  nouveau  roman...),  amelyet  ők  (alighanem  teljes 
joggal) a történelmi avantgárdok halovány utánzatainak tartottak csupán. Kedvenc célpontjuk a több‐kevésbé 
ötlettelen pozőrnek  tartott Godard és Robbe‐Grillet, a  „parfaite nullité mentale”  legtisztább megnyilvánulási 
formája.  
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Ehhez még  annyit  tehetünk  hozzá,  hogy  az  „érett”   Debord  ismert  esztétikai  konzervatív‐

fordulata  is  innen  érthető  meg:  ez  távolról  sem  személyes  ízlés  kérdése,  „a  fiatalság 

bolondság”  jelensége,  vagy  a  még  kínosabb  vélekedés  értelmében  mindez  Debord 

arisztokratikus  ízléséből  fakadt volna, azaz „Debord az utolsó nagy  stilisztává vált volna az 

utolsó  avantgárdból”.  Debord  egyszerűen  belátta,  hogy  a  teljesen  értelmetlen  a modern 

művészet  további önromboló munkája, maga a spektákulum dominanciája valósította meg 

mondjuk  az  avantgárd  programját:  lerombolt  minden  prekapitalista  maradványt,  a 

kapitalizmus, hogy nagy klasszikust idézzünk „eggyé vált elvével”.   

Mindenestre ilyen körülmények között egy Fra Angelico‐festmény, vagy egy Petrarca‐szonett 

nagyobb felforgató erővel bír, mint egy abszurd‐avantgárd dráma (hiszen maga a világ  igen 

abszurd, avantgárd és drámai), mert  legalábbis  implicite emlékeztet minket arra, hogy volt 

valami  az  áru‐uralom  világa  előtt  is,  amely  legalábbis  magában  rejthette  az  emberi 

emancipáció  és  boldogság  ígéretét8.  Debord  útja  tehát  „a  romboljatok  le  minden 

templomot”  elgondolásától  Retz  bíborosig  és  egy  igen  speciálisan  értett  barokkig,  nem 

jelenti  az  eredeti  terv,  a  „modern  művészet  végsőkig  vitele”,  azaz  „meghaladva 

megvalósítása”,  feladását:  amúgy  sem  a modern művészet  bukott meg,  hanem maga  a 

spektakuláris társadalom.  

Az  avantgárd  legnagyobbjai  természetesen  észrevették  ezt,  Breton  írja  1951‐ben: 

„Franciaországban  például,  valaha  a  szellemet  a  megdermedés  veszélye  fenyegette,  ma 

inkább a felbomlásáé”. Debord folytatója ennek a kritikának, de persze már a szürrealizmus 

menekülési  útvonalát,  az  irracionalitást,  a  tudattalant9  is  bírálja  (ahogy  a  szituacionisták 

egyszerűen  monotonnak  és  semmiféle  lázadó  tartalommal  sem  bírónak  tartották  az 

                                                 
8 Ahogy szerzőnk oly szépen  írja: ”Amikor  ’teljesen modernnek’  lenni a  türannisz különleges  törvényévé vált, 
akkor a rabszolgák mástól sem félnek  jobban, mint hogy  ’a múlthoz ragaszkodónak’  (passéiste) tartsák őket”, 
Vagy:  „az  előre  megszabott  dekadancia  és  tudatlanság  korában,  még  a  nagy  klasszikusok  publikálása  is 
szubverzív  tettnek  számít”.  Jóllehet  a  lettrista  lap,a  Potlach  1955‐ben még  Párizs minden  klerikális  jellegű 
épületének leombolására szólított fel, mert „a szépségnek, ha nem tartalmazza a boldogság ígértetét, pusztulna 
kell”. Vagy: „Napjainkig egyedül a Kommün valósította meg a  forradalmi urbanizmust, hadat üzenve a város 
területén az életet domináló megkövesedett formáknak, politikai kategóriákban elgondolva a társadalmi teret, 
sosem feltételezve azt, hogy egy műemlék ártatlan lehet. Akik mindebben a lumpenproletár nihilizmust látják, 
vagy  a  gyújtogatók  felelőtlenségét,  azoknak  el  kellene  ismerük,  hogy  mi  az,  amit  végül  is  pozitívnak  és 
megőrzendőnek  tartanak  a mostani  elnyomó  társadalomban  (és  rögtön  napvilágra  kerül,  hogy  lényegében 
minden).”  (Attila Kotányi‐Guy Debord‐Raoul Vaneigem: Sur  la Commune,  IS, 1962,). Magyarul: A Kommünről, 
http://www.rednews.hu/index.php/az‐elmelet‐gyakorlata/584‐a‐kommuenrl?screen_width=1280 
9 A pszichonanalízis története egy tekintetben mindenképpen párhuzamba állítható a marxi terória ideológiává 
válásával: ahogy Marx politikai gazdaságtant érintő kritikájából kritikai politikai gazdaságtan lett, úgy veszett el 
a pszichonanalízis eredeti mondandója, amely nem a  tudatalatti  igazolásáról  szólt, hanem  „kritikájáról”. Egy 
elidegenedett individuum „tudatalattija” is elidegenedett. 

 8



automatikus verselést): „először racionalizálni kell a világot, ez az elsődleges feltétele, hogy 

aztán szenvedélyekkel töltsük meg.”  

 

...Vita brevis 

„A  megvalósult  kommunizmus  lesz  a  mindennapi  élet  totalitássá  változtatott 

műalkotása”(Asgern Jorn)  

 

A szituacionisták művészetelméletéből úgy lesz társadalomelmélet, hogy programjukká válik 

a  művészet  meghaladása,  megvalósítása  a  mindennapokban.  Tulajdonképpen  ez  az  IS 

születési  ideje, azaz kiválása a  lettrista mozgalomból: előbbiek számára  fontos problémává 

vált  gyakorlati  módszerek  keresése  a  „valódi  élet”  (azaz  a  művészet  ígéreteinek  a 

megvalósítása a mindennapokban10) megalkotása számára.  

Az  IS  az  első  avantgárd,  amely  nem  alkot  műveket,  pontosabban  jóval,  de  jóval 

ambíciózisabb  ennél:  maga  a  megalkott  szituáció,  azaz  „a  mindennapi  életben  való 

realizálása  a  tudatosan  választott  állandó  játéknak”    lesz  a  „műalkotás”  (valójában  éppen 

ennek ellentéte, hiszen ez nem örök életre  tör, ahanem a önmaga meghaladása  felé  tart, 

ahogy a mai művészetben minden, ami még érdekes11).  

Mindez  egyre  inkább  a  különböző  forradalmi  hagyományok  felkarolását  is  jelentette: 

„szituációk”  létrehozása  lesz a válasz a  spektákulumra, a  tárgyakban való bőség  („az óriási 

                                                 
10  „Az osztályok nélküli  társadalomban,  azt mondhatnánk, hogy nem  lesznek  festők,  szituacionisták  lesznek, 
akik más dolgok mellett, foglalkoznak festészettel  is.” Vö. pl.: „Rapport sur  la construction des situations”,  IS, 
1957. Magáról a mozgalomról a két klasszikus munka: Gianfranco Marelli: L’amère victoire du situationnisme, 
Ed.  Sulliver,  Paris,  1997,  illetve  a  „hivatalos  történet”:  Jean‐Francois  Martos:  Histoire  de  l’Internationale 
situationniste, Paris, Editions Ivrea, 1995. A legjobb bírálatuk: Dominique Blanc: L’Internationale situationniste 
en son temps (1972), Paris, s.n., 1996.    

11  „Beszélnek  Faulknerről,  mint  az  idő  feldarabolásának  specialistájáról,  aki  most  mintegy  esetlegesen 
találkozott  Resnais‐vel,  mintha  ez  az  egész  a  regényirodalomban  már  nem  is  történt  volna  meg  egyszer 
Prousttal vagy  Joyce‐szal. A Hiroshima  ideje, a Hiroshima  rendezetlensége, nem az  irodalom  filmművészetbe 
való  megérkezését  jelenti;  ez  a  filmbéli  következménye  egy   olyan  írásművészeti,  először  a  költészetben 
jelentkező mozgalomnak, amely a saját elpusztítására tör.  (…) Amint a film felszerelkezik a modern művészetek 
arzenáljával, azonnal részévé is válik a modern művészetek általános válságának. Ez egy lépes a film halála felé, 
ahogy  a  szabadsága  felé  is: bizonyíték  saját  létezése  elégtelenségére. A  filmművészetben  a  többi művészeti 
ágban  jellemző  szabad  önkifejezés  követelése,  az  összes  modern  művészet  végnapjaiban  elrejti  minden 
önkifejezés végleges csődjének a  tényét. A művészi kifejezésben nincs semmi a valóságos self‐expressionból, 
mint életmegvalósításból. A „szerzői  film” meghirdetése már akkor  lejárt  szavatosságú volt, amikor még alig 
volt  több, mint önhittség vagy álom.  („Le cinéma après Alain Resnais”,  IS, 1959). Magyarul: „A  filmművészet 
Alain  Resnais  után”,  http://www.rednews.hu/index.php/hirek‐a‐frontrol/687‐a‐filmmveszet‐alain‐resnais‐
utan 
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árugyűjtemény”)  társadalmára  pedig  a  „szituációk  bősége”,  hiszen  „a  kalandor  az,  akinek 

sikerül kalandokat létrehozni, nem az, akivel a kalandok megtörténnek”. 

Ezen  gyakorlati  program  hátterében  Henri  Lefebvre  a  korban  divatos  elmélete  állt,  aki  a 

marxizmust,  mint  „a  mindennapi  élet  (la  vie  quotidienne)  kritikáját”  interpretálta,  a 

mindennapi  életét,  ahol  az  elidegenedés  valóban  megtörténik.  Lefebvre  klasszikus 

munkája12is  az Ulysses  elemzésével mint  az  “univerzális mindennapi  élet”,  ahol  sohasem 

történik  semmi,  leírásával kezdődik, ez a  „secteur  colonisé”  lesz a  teória megvalósításának 

kísérleti  terepe:  „a  szituációk,  az  egyéni  mindennapi  életben  a  rutin  megtörésének 

pilllanatai, alkotása” – ebben a koncepcióban a vágyak  realizálása és a  forradalmi aktivitás 

egy és ugyanaz. A  forradalom a mindennapi életben éppen a mindennapiság megtörése, a 

mulatság (fête)13 megélése a rutin helyett, egy „permanens kulturális forradalom”.  

Csak egy másfajta környezet  tenné  lehetővé az art  intégral megélését  (azaz a mindennapi 

életben  megvalósított  művészetet),  hiszen  „a  modern  kapitalizmus  már  berendezte  a 

környezetét,  az  urbanizmus  az  állam  kezében  nem más, mint  hatalom,  nem  több, mint 

ideológia,  az építészet éppúgy árucikk, mint a Coca‐Cola, a látható elidegenedés mindennapi 

díszlete”:  a  szituacionisták  „találmánya”,  az  ún  egységes  urbanizmus  (urbanisme  unitaire) 

kategóriája lesz a művészet megszüntetve meghaladásának kitüntett terepe14.  

Mint  láthatjuk  az  egységes  urbanizmus  egy  dologban  hasonló  a  marxi  elmélethez,  az 

egységes  urbanizmus  nem  urbanizmus,  hanem  az  urbanizmus  kritikája:  a  cél  az,  hogy  az 

emberek  elsőszámú  aktivitása  a  véget  nem  érő  dérive  legyen.  A  forradalmian  anti‐

funkcionalista  egységes  urbanizmus  nagyjából  egy  félévnyire  van  a  Le  Corbusier‐féle 

strukturalizmustól, melyet az IS eképp jellemez: „[Le Corbusier épületei] lakó‐gépek, ahol az 

erőltetett  ésszerűség  felülírja  az  emberi  dimenziót,  olyan  lakóstílust  hoztak  létre,  amely 

félúton áll a kaszárnya és a gyár között.” Vagy Raoul Vaneigem még explicitebb módon: „ha a 

                                                 
12 Critique de la vie quotidienne II, Fondements d'une sociologie de la quotidienneté, Paris, L'Arche, 1961.  
13 Erre ezidáig egyetlen  történelmi példát  ismerünk. Ez volt a Párizsi Kommün, amely  igazi  fête volt, hiszen a 
felkelés azonnal a létezés egy új intenzitásába torkollott, a valódi szabad élet rögtön betört a mindennapokba. 
Ahogy Lefebvre írja, a Kommünről szóló munkájában (La Proclamation de la Commune, Paris, Gallimard, 1965), 
amely  alighanem  a  legjobb  könyv  a  témában:  „[A Kommün]  egy hatalmas, nagyszabású  vigasság  (fête),  egy 
vigasság, melyet  Párizs  népe,  a  francia  nép  ‐  és  a  nép, mint  olyan  ‐  esszenciája  és  szimbóluma,  nyújott  a 
világnak. A közösség  tavasz‐ünnepe, a kitagadottak és a proletárok ünnepe, a Forradalom és a  forradalmiság 
ünnepe, mindenekelőtt örömmel átitatott nagyszerű totális mulatság, a modern idők legnagyobb mulatsága.” 
14 „Egy létrehozott szituáció eszköz az egységes urbanizmushoz való közeledéshez, míg az egységes urbanizmus 
elengedhetetlen  alap  szituációk  létrehozásához”  („Plate‐frome  pour  une  révolution  culturelle”,  IS,  1959).   A 
szituációk  létrehozásának elméleti és gyakorlati alapvetései: „Problèmes préliminaires à  la construction d’une 
situation”, IS, 1958, illetve „Théorie des moments et constructions des situations, IS, 1960. 
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nácik  ismerték volna a mai várostervezőket, akkor a koncentrációs táborokat  lakótelepekké 

alakították volna.” 

Természesen egy idő után az IS számára is nyilvánvalóvá vált, hogy az egységes urbanizmust 

lehetlen  megvalósítani,  ahogy  a  rájuk  jellemző  irónikus  komolysággal  írták:  ”a 

dekonstrukcióból  új  dolgok  létrehozásának  késedelme  erősen  kötött  a  kapitalizmus 

forradalmi elsöprésének késlekedéséhez”. 

Igen, már a  szürrealisták beszéltek a művészet meghaladásáról, azonban a    talán náluknál 

„negatívabb”,  de  mindenképpen  őszintébb  szituacionisták  tették  meg  a  döntő  lépést:  a 

művészetek ígéreteinek megvalósításához  társadalmi forradalomra van szükség. Az IS 1961‐

re  lényegében  (a  fenti  különleges  jellemzőkkel  bíró)  „művészeti”  avantgárdból:  új  típusú 

forradalmi szervezette vált15, programja: a totális forradalom.  

Ez  különbözteti meg  őket  alavetően  a  többi  avantgárd mozgalomtól  –  és  persze  az,  hogy 

ehhez a programhoz a marxi áru‐fetisizmus elmélet egy aktualizált  formáját használták  fel 

teoretikus alapként: „Szükségünk volt a politikai gazdaságtan kritikájának elsajátítására, hogy 

pontosan megértsük a spketákulum társadalmát és felvegyük vele a harcot”.  

Ennek a teóriának a kidolgozója volt Guy Debord16.  

 

A spektákulum mint az áru fetisizmusának legfelső foka 

 

„A  Spektákulum  társadalmának”  olvasói  jól  tudják,  hogy  a  könyv:  egyedi,  utánozhatalan, 

szinte  vizionárius  jellegű,  így  természetesen  „összefoglalhatatlan”. Még  a  nálunknál  jóval 

okosabb kommentártorai  is a könyvről szólván  leginkább:  idézik. A mű már‐már ezoterikus 
                                                 
15  „A  forradalmat  kell  újra  feltalálni,  ennyi  az  egész.  (…)  Az  emberek  kreativitása  és  részvétele  a  megélt 
tapasztalatok összes aspektusát figyelembe vevő kollektív terv függvénye kell hogy legyen. Az egyetlen járható 
útja  „a  tömegek  felébresztésének”  az,  hogy megmutatjuk  az  élet  lehetséges  felépítése  és  annak  jelenlegi 
szegénysége közt feszülő iszonyatos kontrasztot. A mindennapi élet kritikája nélkül a forradalmi szervezet egy 
szeparált  szubkultúra,  olyannyira  konvencionális  és  végletesen  passzív, mint  azok  a  nyaralófalvak, melyek  a 
modern  szabadidő  specializált  területei”.  („Instructions  pour  une  prise  des  armes”,    IS,  1961).  „Egy  ilyen 
szervezet  programja  alfájának  és  omegájának  a mindennapi  élet  gyarmatosításának  teljes megszüntetését 
tekinti;  azaz  nem  a  fennálló  rend  tömegek  általi  önigazgatását  tűzi  ki  célul,  hanem  annak  állandó 
megváltoztatását. A politikai gazdaságtan radikális kritikáján dolgozik, az áru és a bérmunka megsemmisítésén”. 
(„Définition  minimum  des  organisations  révolutionnaires”,  IS,  1966).  Magyarul:  „Útmutatás  a 
fegyverforgatáshoz”  és  „Minimálprogram  forradalmi  szervezetek  számára”, 
http://www.rednews.hu/index.php/hirek‐a‐frontrol/681‐a‐szituacionista‐internacionale‐tegnap‐ma‐
holnap?screen_width=1280 
16  A mozgalom másik  nagy munkája,  Raoul  Vaneigem  könyve:  Traité  de  savoir‐faire  à  l’usage  des  jeunes 
générations,  Paris,  Gallimard,  1967.  Vaneigem  a  radikális  szubjektivitás  szemszögéből  írja  le  a  tárgyiasult 
mindennapokat,  azaz  az  eldologiasodást  a  mindennapokban,  míg  Debord  a  hideg  rendszerszerűség 
perspektívájából. 
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jellegű, alighanem  sokan vannak, akik olvasták, vagy  ilyesmivel kérkednek, de valószínűleg 

nem  sokat  értettek  a  dologból.  Ez  nem  intellektuális  felkészültség  kérdése  (bár  a  mű 

számtalan olyan utalást tartalmaz, amelyek felismeréséhez masszív kultúrára van szükség, de 

a  könyv működik  ezen  felismerések  nélkül  is),  de  nem  is  csupán  a  végtelenül  szuggesztív 

stílusé  (amely  már  önmagában  is  hadüzenet  a  spektákulum  infantilizáló  vulgaritásának), 

hanem valamiféle beavatottságé. Debord  jegyezte meg, hogy a mű megírásában a  legfőbb 

célja  az  volt,  hogy  „ártson  vele”  a  spektakuláris‐árujellegű  társadalomnak.  Nagyjából  ezt 

várja el az olvasótól is, a könyv azok számára érdekes, akik ebben a dologban egyetértenek a 

szerzővel: „Ennek a társadalomnak a napjai megszámláltattak és könnyűnek találtattak”.  

A kötelező körökkel kezdve: Debord nem tett mást, mint teoretizálta a fetisizmusnak a saját 

korára  létrejött különleges formáját, melyet spektákulumnak17 nevezett el.   A spektákulum 

jelenségét nem  lehet egyszerűen  a  képalkotás,  a  „látvány” magábanvaló  logikájával  leírni, 

mint  azt  Debord  számos  interpretátora  teszi,  mert  ezzel  elfeledkeznénk  a  spektákulum 

kritikai koncepciójának alaptételéről miszerint „a spektákulum nem képek együttese, hanem 

az egyes emberek  között  létrejött olyan  társadalmi  viszony,  amelyet  képek  közvetítenek”. 

Közhely  Debord‐t  illetően,  hogy  természetesen  nem  „kép‐ellenes”  teóriáról  beszéhetünk 

esetében  (emberünk  több  filmet  is  rendezett18  példának  okáért,  még  olyanokat  is, 

melyekben volt kép, az  Internationale Situationniste volt  talán első komoly,  teoretikus  lap 

melyben  képek  voltak),  elmélete    nem  a  „képekről,  a  dolgok  látványáról  szóló  filozófia” 

hagyományába illeszkedik, számára a képek abban az értelemben kritika tárgyai, mint az áru‐

forma  képet  öltött  alakjai.  Debord  kritikája  nem  az  image‐bírálata,  hanem  a  modern 

elidegenedésé. Debord  nem magát  a  képet  illeti  kritikával,  hanem  a  kép‐formát, mint  az 
                                                 
17 A spektákulum fogalma tulajdonképpen már 1957‐ben megjelenik a szituacionista írásokban („Rapport sur la 
construction  des  situations”,  IS,  1957).  Kezdetben  a  dolog  elég  banális,  a  szinházi  világból  (Brechttől  főleg) 
érkező  kifejezésen  tuladonképpen  a  nézőkre  jellemző  kontemplatív  passzivitást  értik,  amely  az  egész 
társadalomban  általánossá  vált.  Egy  ideig  a  fogalom  némileg  háttérbe  szorult  a  szituációk  létrehozása,  az 
egységes  urbánizmus  és  így  tovább  javára.  A  hatvanas  évek  közepén  kerül  újra  elő,  ekkor már  „élesben”, 
marxizálva:  „la  société  spectaculaire‐marchande”  ‐  vö.  Guy  Debord:  „Le  déclin  et  la  chute  de  l’économie 
spectaculaire‐marchande”, IS, 1965. Alighanem ez az egyik legjobb, az IS‐ben valaha megjelent írás (pedig igen 
magasan van a  léc), a Watts‐lázadás aprópóján  ilyeneket mond: „akik a az embereket tárgyakká degradálták, 
azok  számára  a  tárgyak  emberi  tulajdonságokat  vesznek  fel,  míg  a  valódi  emberi  jelenségek  tudattalan 
állatiasságnak  tűnnek  fel  [értsd:  a  lázadás  ideje  alatti  fosztogatások]”.  „A  feketék  a  lázadás  során pontosan 
annak  tűntek  fel,  amik:  a  spektakuláris‐árujellegű  társadalom  elidegenedett  életmódjának  engesztelhetetlen 
ellenségeként”. 
18 Az előzőekből olvasóink számára  is egyételművé válhatott, hogy Debord nem volt a szó szoros értelmében 
„filmrendező” (Vö: Jean‐Michel Prodon: „Guy éclair contre les Ombres électriques, Debord et le cinéma, Lignes, 
1997/2, 155‐160.) , ahogy „író” (Vö.: Michel Surya: Le cadavre surfait de....Guy Debord et la littérature, Lignes, 
1997/2, 200‐208.)  sőt  „filozófus”  sem. Sokan  idézik az  (állítólag) magának adott önmeghatározást, miszerint 
„stratéga” lett volna – ezt alighanem mérsékelten kell komolyan venni, noha sokan ezt teszik. 
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érték‐forma  legújabb változatát, amely „maga  is a csereértéknek a használati érték felett a 

gazdaság területén alkotott győzelmének az eredője”19.  

A  „spektákulum”,  amelyről  Debord  beszél  nem  más,  mint  az  áruforma  legkifejlettebb 

formája: az áruformával közös jellemvonása, hogy a valóság millió arcát egy kvantifikálható, 

egységes, absztrakt formává redukálja. Azaz: a spketákulum Debord emléletében éppen azt 

a központi helyet foglalja el, mint Marx elméletében az áruforma (és kifejlettebb alakzatai). 

Ezt  maga  Debord  tesz  a  lehető  legegyértélműbbé  könyvének  első  mondatában,  amely 

természetesen nem más, mint a Tőke első mondatának  „elhajlítása”  (détournement).  Itt a 

termelési mód  említődik, mely  „mint  óriási  spektákulumgyűjtemény  jelenik meg”,  ez már 

Marx  számára  is az emberi életnek és  környezetének  számszerűsíthető  kritériumokra  való 

leredukálását  jelentette. Ez még elviselhetetlenebbé válik egy olyan  társadalomban, amely 

már nem is is képes a minőséget másképp meghatározni, mint absztrakt módon, azaz képek 

formájában.  Így  a  spektákulum  nem  egyszerűen  képek  gyűjteménye,  képfolyam,  hanem 

társadalmi viszony.  

Mint jól tudjuk a marxi teóriában a pénz akkumulációja egy fokon tőkévé válik, úgy Debord‐

nál  a  tőke  akkumulációja  egy  fokon  képpé  alakul. A  spektákulum  végletesen  tautológikus 

karaktere  pontosan  megfeleltethető  az  elvont  munka  (pontosabban:  a  munka  elvont 

askpektusa)  tautológikus,  ön‐referenciális  jellegének.  Debord  spektákuluma  az  absztrakt 

köteléknek,  melyet  a  csere  létrehoz  az  emberek  között,  vizualizációja,  míg  a  pénz  a 

materializálódása. De mindez  „reális  absztrakció”:  a  képek materializálódnak  és  valóságos 

befolyással  bírnak  a  társadalomra:  Debord  esetében  is  igaz,  hogy  az  ideológia  nem 

egyszerűen „hamis tudat”. 

Itt  maga  az  ideológia  materalizálódik.  Ludwig  Feuerbach  A  Kereszténység  lényege  cimű 

munkájára explicite hivatkozván Debord úgy határozza meg a spektákulumot, mint egyfajta 

                                                 
19 Magában  a passzív  kontemplációban  a  képek, mint  vizuális  elemek, nem  is  feltétlenül  játszanak  központi 
szerepet  (a mass media más kritikusai, mint Günther Anders vagy Adormo/Horkheimer például még a  rádió 
példáján csiszolták ki elméletüket).Noha a képek nem teljesen ártalanok: „Mivel a spektákulumnak az a dolga, 
hogy  a  világot,  amely  közvetlen  módon  immár  nem  érzékelhető,  különböző  speciális  eszközök  és  elvek 
közvetítésén  keresztül  láttassa,  elkerülhetetlen,  hogy  az  emberi  látást  hozza  abba  a  kivételezett  pozícióba, 
amelyet valaha a tapintás érzéke foglalt el.”  
Mindenestre azt nehezen lehetne tagadni, hogy a képek extrém túlsúlya fontos része napjainkban kulturánk és 
társadalmunk rohamos pusztulásának. Az is nyilvánvaló, hogy a kép jóval manipulálhatóbb, mint az írott forma: 
az  első  társadalmi  formáció,  ahol  kép  ilyen mértékben  vált  uralkodóvá,  az  érett  kapitalizmus  (az  írás  előtti 
társadalmak nem képek által domináltak, hanem orálisak voltak, azaz közelebb álltak az  írott  formához, mint 
jelenkorunk világa).  
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civilizációs  visszaesést,  a  társadalomból  a mítoszba,  egy  új  vallást  (abban  az  értelemben, 

hogy ez a transzcendenciába való képzeletbeli kivetítése, melyről az ember már nem ismeri 

fel, hogy az nem más, mint a  saját, önmagától elválasztott hatalmának a megtestesülése). 

Ahol  az  ember,  noha  a  természettel  szemben  tudatos  lény  („ez  volt  a  burzsoázia  nagy 

találmánya”),  de  már  nem  tudatos  a  saját  termelésével  szemben,  amelyik  úgy  áll  vele 

szemközt, mint  valamiféle  sorscsapás20.  A  vallásban  az  emberi  képességek  projekciója  a 

földöntúliba,  a  spektákulumban  ez  a  kivetítés  földi  dolgokba  történik,  magába  a 

spektákulumba,  amely  képek  olyan  együttese,  amelyek  azt  a  hamis  koherenciát  adják, 

melyet  a  való  világ  már  régen  elvesztett.  Az  ember  által  teremtett  dolgok  már  régen 

elszabadultak termelőjüktől, ahogy Günther Anders fogalmaz ez a „prométheuszi elcsúszás” 

kora, ahol a homo creatorból a saját  teremtményei homo materiája  lesz21. A spektákulum 

tehát az elidegenedés legmagasabb foka, az áru fetisizmusának legkifejlettebb formája. 

Ez az absztrakció magában az áruformában (az értékformában) találja meg gyökerét (ahogy 

Marx mondotta, ez a  tőke  „alapformája”22), maga a  spektákulum pedig  totális  jelenség: a 

poltiika,  a  gazdaság,  a  kultúra  szétválása magából  az  áruformából  következik  –  ez  csak  a 

tőkés rendszerre  jelemző szétválásztás. Ez az absztrakció nem a valóság eltorzítása, hanem 

maga a torz valóság, „valóságos absztrakció”23: torz, mert megfosztott konkrétságától. Így a 

                                                 
20 Lukács eképpen írja le ezt az új helyzetet : "az emberek egyrészt egyre fokozottabb mértékében szétszakítják, 
levetik magukról  és maguk mögött  hagyják  a  csupán  "természetadta",  irracionális‐tényszerű  kötöttségeket, 
másrészt  azonban,  ugyanakkor,  ebben  a maguk  által megteremtett,  "maguk  által  létrehozott"  valóságban 
egyfajta  második  természetet  építenek  fel  maguk  körül,  melynek  folyamata  ugyanolyan  kérlelhetetlen 
törvényszerűséggel  lép  fel  velük  szemben,  ahogy  korábban  az  irracionális  természeti  erők  (pontosabban:  az 
ebben  a  formában megjelenő  társadalmi  viszonyok).  Saját  társadalmi mozgásuk, mint Marx mondja, dolgok 
mozgásának  formájában  jelenik  meg  számukra,  amelynek  ellenőrzése  alatt  állnak,  ahelyett,  hogy  ők 
gyakorolnának ellenőrzést felette." Lukács György : Történelem és osztálytudat, Budapest, Magvető, 1971, 387. 
21  Vö.  (franciául): Günther  Anders  (1956):  ’L’Obsolecence  de  l’homme,  Tome  I,  Sur  l’âme  de  l’époque  de  la 
deuxième révolution industrielle, Editions Ivrea et Editions de l’Encyclopédie des Nuisances, Paris, 2004.  
22 Jól tudjuk, hogy a Tőke első fejezetében az áruformát, mint minden tőkés termelés magját, elemezvén Marx 
igen  szuggesztívan  megmutatja  nekünk,  hogy  az  absztrakció  folyamata  a  modern  gazdaság  szíve,  nem 
egyszerűen  csupán  valamiféle  negatív  következménye.  Itt  Marx  még  nem  beszél  értéktöbbletről, 
kizsákmányolásról,  tőkéről – csupán az áruformáról, mint mindennek az alapjáról.  Ismeretes viták zajlottak a 
marxizmuson  belül,  hogy  Marx  ezen  kifejtési  módja  vajon  a  tőke  elméleti  logikájának,  vagy  történeti 
egymásutaniságának a kifejeződése‐e. Mindenesetre talán  ne kövessük Althusser tanácsát, és kezdjük csak az 
olvasást a könyv elején. 
23 Vö. (franciául): Alfred Sohn‐Rethel :La pensée‐marchandise, Editions du Croquant, Paris, 2010. Vagy Anselm 
Jappe  idézi  egy  könyvében  (Les  Aventures  de  la marchandise,  Paris,  Editions Denoël,  2003,  219.),  a  német 
gondolkodót, Hans‐Jürgen Krahl‐t,  Theodor W. Adorno  tanítványát,  aki  Konstitution und Klassenkampf  című 
művében elemzi, hogy az absztrakció folyamata révén, amely a valóság teljességét maga alá gyűri, hogyan válik 
a kapitalizmus reális metafizikává: "Hegelnél az emberek a tudat marionettbábui, amely magasabb rendű, mint 
ők maguk. Marxnál  azonban  a  tudat  az  élő  emberek  prédikátuma  és  tulajdona.  [...]  Egy metafizikai  tudat 
létezése,  amely  az  emberek  fölött  áll,  látszat,  de  valóságos  látszat:  a  tőke.  A  tőke  a  szellem  létező 
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„képek uralma”, a spektákulum ennek az absztrakciónak a legkifejlettebb formája – de végső 

soron maga is az áru uralmának a következménye.  

A konkrét munka az absztrakt munka attribútumává válik, a használati érték a csereértékévé, 

amit  Marx  a  Tőke  első  fejezetében  vizsgált  meg  (ott  is  elsősorban  „Az  áru  fétisjellege 

karaktere és ennek  titka”  címet viselő negyedik  fejezetben), amelyet egyébként Debord  is 

felhasznál, hogy  leírja „ennek az absztrakciónak a  legmesszebb menő  fejlődését”, ami nem 

más mint maga a  spektákulum, amelyről Debord még azt  is  leszögezi, hogy annak konkrét 

létmódja  éppen  az  absztrakció. Debord  spektákulumról  szóló  elmélete  ennek  értelmében 

úgy  is  interpretálható, mint  az  érték‐forma  (vagy  az  áru‐forma)   „valóságos  absztrakciója” 

legújabb  szakaszának  a  leírása.  Ebben  a  szakaszban  a  társadalom  egészét  a  spektákulum 

törvényei  irányítják,  nem  csak  a  termelést,  hanem  a  „szabad  időt”  is,  a  hamis  társadalmi 

kohézió  tévútja  révén,  amelyet  maga  a  spektákulum  testesít  meg,  ami  egyszerre  teszi 

láthatóvá az emberek közti elidegenedett társadalmi kapcsolatokat (már Marx számára is, „a 

tőke  emberek  közti  társadalmi  viszony,  mely  dolgokban  ölt  testet”),  és  testesíti  meg 

hatalmának  azon eredeményeit, melyeknek  létrejöttéhez maguk  az emberek  is  (többnyire 

erről  tudomást  nem  vevő  aktivitásuk  révén)  is  hozzájárultak,  olyannyira,  hogy  „a 

spektákulum a tőke a felhalmozódás olyan fokán, hogy képpé válik.”. Ez a rejtett  ideológia, 

mely révén a tőkés termelési mód  irracionális eredményeit koherensként, racionálisként és 

vitathatatlanként  állítja  az  atomizált  tömegek  elé,  ahol  már  a  termelők  közti  minden 

közvetlen  kommunikáció  megsemmisült  a  közösségiekkel  egyetemben,  ez  a  „részekre 

szakadt társadalom totális diktatúrája”, amely már láthatalanná teszi az „össztársadalmat és 

annak változásait”, olyannyira befolyása alatt tartva a valódi társadalmi aktivitást, hogy „ahol 

a létező világ puszta képekké változik, ott a puszta képekből valódi tények lesznek”. 

Debord teóriája igen sokat köszönhet Lukács György két alapvető fogalmának: a totalitásnak 

és a eldologiasodásnak – sok  tekintetben ezek  radikalizálásának és persze aktualizálásának 

tekinthető.  Lukácsnál  a  dologiasodás  a  fenomenális  formája  az  áru  fetiszmusának,  itt  az 

elmélet különbözik Marx fetisizmusától: már nem csak a társadalmi viszonyok tárgyiasultak, 

hanem  maguk  az  egyének  is  (a  racionalizáció/kvantifikáció  révén).  Ez  lehetőséget  ad 

                                                                                                                                                         
fenomenológiája,  a  valóságos metafizika.  Látszat, mert  nincs  valóságos  dolgokból  álló  struktúrája, de mégis 
uralkodik az emberek felett."  
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számára,  hogy  a  fetisizmus  teóriáját  éppen  a  tárgyiasulás  egyénisítése  révén  az 

elidegendéshez kösse: Debord ebben is Lukács örököse. 

Lukács nagy műve és Debord között azonban  maga az ellenfél, a tőkés rendszer karaktere is 

megváltozott:  még  az  első  nagy  forradalmi  hullám  idején  (1917‐1923)  a  nagy  kérdés  a 

gazdaság elkülönülésének  (és a  többi életszférát determináló hatásának) a megszüntetése 

volt, a forradalom bázisa pedig egy a kapitalizmuson kívül állónak látszó társadalmi csoport, 

amunkásosztály.  

A  második  forradalmi  hullám  idejére  (1968‐1977)  minden  megváltozott:  a  gazdaság,  az 

árutermelés  logikája nem hogy elkülönült, hanem "gyarmatosította a mindennapokat  is", a 

"represszív  tolerancia"  mindenütt  uralkodóvá  vált,  a  munkásosztály  kapitalizmuson 

kívülisége  pedig  illúziónak  bizonyult24.  Nem  véletlen,  hogy  ekkor  már  a  harc  fő  terepe 

kevésbé a kizsákmányolás vagy egyszerűen csak az elnyomás volt  (és más,  tulajdonképpen 

kapitalizmuson belüli, elosztási kérdések), hanem az elidegenedés, az árufetisizmus, a munka 

(azaz  az  árutermelés  társadalmi munkája,  tehát  nem  egyszerűen  az  emberi  aktivitás mint 

olyan, hanem az emberi munkaerő a kapitalista árutermelésben való részvétele – a munka 

történeti  kategória)  elleni  küzdelem,  a  küzdelem  bázisává  pedig  a  gyárat  felváltva  a 

„mindennapi élet” vált.  

Míg  Lukácsnál  az  emberek  az  absztrakt  törvények  közvetítésének  alávetettségében  élnek, 

addig Debord‐nál mindez már nem csak közvetítés, hanem egy totálissá összeállt rendszer, 

egy hamis totalitás rekonstrukciója, amelynek a  legfőbb jellemzője, hogy a tárgyiasulás már 

elhagyta  az  absztrakt  munka  világát,  és  az  egész  emberi  élet  gyarmatosítójává  vált.  A 

spektákulum  a  tőkés  társadalomra  jellemző  absztrakció  legmagasabb  foka,  amely  kiterjed 

már minden létszférára. Itt a tárgyiasult absztrakciók már az elvontság legmagasabb szintén 

jelennek meg: azaz képpé válnak. A spektákulum ebben az értelemben magában foglalja az 

összes  történetileg  létező  elidegenedést:  a  vallást,  a  pénzt,  a  modern  államot,  a 

„materializálódott ideológiát”. 

                                                 
24  Debord  elmélete  természetesen  ebben  az  értelemben  távolról  sem  egyedülálló.  A  hatvanas  években 
számtalan klasszikus mű írja le a kapitalizmus harmadik szakaszának jelenségeit Sartre‐től Lefebvre‐n, Gorz‐on, 
Foucault‐n,  Barthes‐en,  Adorno‐n  át, mondjuk Marcuse‐ig.  Ezekben  persze  sok  az  eltérő  következtetés,  de 
valamiben  majd  mindannyian  egyetértenek:  a  kapitalizmus  új  korszakában  a  dominancia  kiterjed  minden 
életszférára, az elidegenedés ezen magasabb fokán "objektívvé válik",  vagy éppen: a tárgyaisulás teljessé válik 
az "áru totális fetisizmusának korszakában” (Marcuse).  
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Debord  számára  az  elidegendés  az  élet minden  szférájára  való  kiterjedése  egyszerre  járt 

együtt  a proletariátus  általánossá  válásával  és  az osztálytudata  visszaszorulásával. Debord 

posztulál  tehát  egy  forradalmi  szubjektumot  (melynek  meghatározása  filozófiai,  nem 

szociológiai, tulajdonképpen egy feltételes szubjektum: az általa megtalált teória a feltétele 

szubjektumként való létezésének) ‐ bizonyos szempontból ellentmondva önmagának is.  

Itt kell szólnunk arról, hogy a Szituacionista Internacionálé (1957‐1972) elméleti és gyakorlati 

mozgalma  több  tekintetben  két  világ  határán  működött25.  Egyszerre  volt  még  a  régi, 

tradícionális,  minden  újító  teoretikus  és  praktikus  meglátásával  együtt  szélsőbaloldali 

marxista mozgalom  (elsősorban a  forradalmi  szubjektum  létének affirmációjára, annak a – 

természetesen  nem  szociológiai,  hanem  filozófiai,  „a  tiszta  tagadás  osztálya”,  értelemben 

vett  –  proletariátusnak  való  megfeleltetésére  és  ebből  következően  a  munkástanácsok 

igenlésére gondolhatunk itt) és új, ultrabaloldali marxista elméleti és gyakorlati útkeresés (itt 

pedig mindenekelőtt magára  a  spektákulum  fogalmára  gondolhatunk, mint  lényegében  a 

marxi  áru‐fetisizmusnak  az  új  formájára,  amelynek  kritikájából  nem  a  kizsákmányolás,  az 

értéktöbblet  kritikája  következik,  hanem  magának  „az  érték  értékesülésé”,  az 

eldologiasodásé,  az  elidegenedésé  és  persze  a  bérmunkáé). 

Maga  Guy  Debord  és  legfontosabb munkája  is magán  viseli  ezt  a  kétarcúságot.  Debord 

egyrészről  aligha  lehetne  explicitebb:  a  spektákulum  társadalmi  viszony,  „valóságos 

absztrakció”,  az  árufetisizmus  legfelsőbb  foka  –  ebből  a  szempontból  az  osztályharc  belül 

van, melynek  szereplői a  tőke  körfogásának öntudatlan ágensei  csupán. És mégis:  „az áru 

világa  az  osztályharcra  épül”, mondja  nekünk  Debord  ugyanezen munkájában, mintha  a 

spektákulum fogalmából nem ennek éppen ellenkezője következne26...   

                                                 
25 Ezzel természetesen ők is tisztában voltak : "A mi kritikánk azért sokkoló, mert bemutatjuk a kapitalizmus új 
elmeit éppúgy, mint a kapitalizmus  tagadásának újdonságait, miközben a régen  legyőzött proletárforradalom 
régi  igazságához  kötjük  mindezt"  (Guy  Debord‐Gianfranco  Sanguinetti:  „La  Vériable  scission  dans 
l’Internationale”, 1972) 
 
26 Ez az ambiguitás nem kronológiai kérdés: a  spektákulum  „kifejlett”  fogalma  (azaz az alapvetően a  színház 
világból  érkező  fogalom  „marxizálódása”)  lényegében  1965‐ra  készen  állt,  míg  az  IS  a  legközelebb  a 
„conseillisme”‐hez (conseil ouvrier=munkástanács) természetesen az 1968‐as „események” során került és azt 
követő  pár  esztendőben.  Az  1968‐as  forradalomban  játszott  szituacionista  szerep meglehetősen  közismert, 
mint ahogy az  is, hogy ha volt  (éppen általuk) a  forradalomnak kitüntett  formája, azok a  (diák‐ és munkás‐) 
tanácsok  voltak.  Másrészről  az  IS  maga  is  igen  közeli  kapcsolatba  került  a  kor  legforradalmibb 
munkásszervezetével,  a  híres  Socialisme  ou  Barberie‐köréből  kivált  ICO‐val  (Informations  correspondance 
ouvrières),  mely  a  munkástanácsok  rendszerének  tántoríthatatlan,  bátor  híve  volt  és  hagyományainak 
(Pannakoek, Gorter, Rühle, Mattick) hű  őrzője.  Lassan  azonban  a  szituacionisták  a  „conseillisme”‐ben  a  régi 
munkásmozgalom utolsó megmaradt romját látták: az idéologie conseilliste‐t, mint az utolsó munkásmozgalmi 
ideológiát.  Az  ICO‐val  való  –  a  szituacionisták  átlagához  képest  igen  baráti  hangnemben  lezajló  –  szakítást 
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Mindez persze azért van így, mert Debord elmélete: forradalmi teória (és mint ahogy Korsch 

óta jól tudjuk: maga a marxi elmélet is az). Debord (mint Lukács) visszautasítja a történelem 

egyedüli,  valamiféle  tudományos  magyarázatát:  „Marx  elméletét  az  köti  a  tudományos 

gondolkodáshoz,  hogy  racionális módon  érti meg  a  társadalomban  valóságosan működő 

erőket. Alapjában véve azonban ez a a tudományos gondolat túlvilága; azt csakis annyiban 

őrzi meg, amennyiben meg  is haladja. Marx számára ugyanis a kérdés a harc megértése, és 

semmiképpen sem a törvényé”. 

Mind Lukácsnál, mind Debord‐nál a proletariátus az eldologiasodásnak való ellenállás alanya: 

a  proletariátus,  melynek  az  „esszenciája”  nem  a  gazdasági  körülményeiben  van,  hanem 

éppen ebben az ellenállásban: a proletariátus van abban a helyzetben, hogy saját bőrén érzi 

a tárgyiasulás legalapvetőbb fomáját, a bérmunkát, ezáltal képes lehet arra, hogy felfedezze 

annak más alakzatait is. Mindketten feltételezik, hogy van egy nem tárgyiasult szubjektum, a 

proletariátus  –  vagy  pontosabban  szólva:  mivel  mindketten  feltételezik  „az  igazi,  nem 

tárgyiasult élet” létét, ezért is ingadoznak a proletariátus szociológiai és filozófiai definíciója 

között. Végül Debord a lehető legszélesebb, legnehezebben „redukálható” szubjektumot véli 

megtalálni:  magát  az  ”igazi  életet”  szembeállítva  a  spektákulum  nem‐életével.  Bizonyos 

szempontból  visszatérés  ez  a  fiatal  Marxhoz,  ahol  a  tőkés  rendszer  az  emberi  lényeg 

tagadása, a kommunizmus pedig az újra megtalálása  ennek az emberi lényegnek. 

Ebből lesz „A Spektákulum társadalmához” 1988‐ban írt Kommentárokban az igaz és a hamis 

meglehetősen egyszerű dichotómiája a világban, ahol minden „manipuláció”, azaz a titok és 

                                                                                                                                                         
tulajdonképpen pontosan ez a „hűség” okozta: noha a közös pontok egyértelműek voltak, miként az egymás 
iránt  érzett  respektus  is,  az  IS  számára  az  ICO  „képtelen  volt  a  jelenkori  társadalomról  egy  koherens  teória 
kidolgozására”,  ez  a  purista  munkástanács‐hűség  mindezt  megakadályozta,  amely  egy  „abszolút 
munkásautonómiához vezetett mindenfajta ötlet nélkül”. Ez a teroretikus önismétlés, a nagyon kevéssé kreatív 
húszas  évek  remake  az  ICO minden  tisztessége  és  kiválósága  ellenére  is  ideológiává merevítette magát  a 
munkástanács‐gondolatotis.     
Ma  már  ez  persze  történelem,  de  talán  mégsem  árt  felidézni  Debord  szavait  a  „conseillisme”‐t  illető 
szituacionista specifikumról: „Arról, hogy a mindenre kiterjedő tartalomról, melyet a tanácsoknak el kell érniük; 
és  arról,  amit  az  IS  tehet  és  tennie  kell,  hogy  ez  a  hatalom  létezzen  a  gyakorlatban  is,  ezzel  a mondattal 
foglalnám  össze  tézisemet:  „nem  a  szituacionisták  a  munkástanácsok  hívei,  hanem  a  tanácsoknak  kell 
szituacionistává  válniuk.”  Mindez  nem  egyszerűen  a  szokásos  szituacionista  szójáték,  hanem  jól  leírja  az  IS 
eredetiségét a munkástanácsokat  illetően: a tanácsoknak semmiképpen sem  lehet az elidegenedés gazdasági 
és  politikai  aspektusai  elleni  küzdelemre  korlátozódnia,  hanem  olyan  mindenre  kiterjedő  totalitássá  kell 
válniuk, ahol a „proletariátus” (azaz mindenki, aki totálisan szemben áll a rendszerrel) realizálja a mindennapi 
élet kritikáját, átalakítva tudatosan a társadalom teljességét. Az ICO és az IS a kapcsolatáról a nagyszerű Henri 
Simon írt egy kitűnő brosúrát, tele korabeli dokumentumokkal, visszaemlékezésekkel: "ICO et l’IS, Retour sur les 
relations  entre  Information  correspondance  ouvrières  et  l’Internationale  Situationniste",  Echanges  et 
Mouvement,  octobre  2006. Fel  szeretnénk  hívni  a  figyelmet,  hogy  az  ICO  több  dokumentuma  (némelyek 
magyar fordításban  is)  is megszerezhető a Gondolkodó Antikváriumban (Budapest 1012, Logodi u. 51.). Salut, 
camarades! 
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a  hamisítás  érdekes  keveréke.  Ez  nem  jelenti  azt,  hogy  ebben  a meglehetősen  különös 

hangulatú  munkában  ne  lennének  igen  figyelemreméltó  gondolatok.  Ma  a 

„válságmenedzselés”  állandóvá  válásának  korában  (amikor  a  válság  tulajdonképpen  a 

kormányzás  módjává  vált)  például  komoly  előrelátásról  tanúskodnak  az  1988‐ban  leírt 

gondolatok arról, hogy régebben a spektákulum öntömjénező monológjának az elve az volt, 

hogy „ami megjelenik, az  jó és ami  jó, az megjelenik”, mára ebből ez maradt: „c’est ainsi”.  

Debord kissé hihetőbb magyarázatot ad mondjuk a „fakenews” jelenségére (azaz a tömeges 

tudatlan hiszékenységre), mint hogy mindez „orosz hackerek” műve  lenne. A  spektákulum 

alapvető  jellegzetése a  történelem elpusztítása, az állandó  jelen állapotának konstrukciója: 

egy ilyen világban nincsenek okok, sem következmények, minden logikai kapcsolat a dolgok 

között  felfoghatatlanná  válik  az  izolált  individuumok  számára. Debord  éles  szemmel  vette 

észre  azt  is,  hogy  a  spektákulum  elpusztította  a  buzsoáziát  is,  annak  ízlését,  tudását, 

életmódját, stílusát éppúgy, mint bármit, ami eddig az útjába akadt. Ma elég egy pillantást 

vetünk  a  világra,  hogy megbizonyosodjunk Debord  példás  előrelátásáról  amikor  1988‐ban 

arról  értekezett,  hogy  a  spektákulum  immár  nem  csak  köz‐,  hanem  önveszélyes  is:  a  rá 

leselkedő legnagyobb veszély saját totális irracionalitása.  

A  spektákulum  tulajdonképpen  nem  más,  mint  a  tőkés  rendszer  által  felvett  forma,  a 

„gazdaság” elszabadulásának  idején27.  Itt  a  spektákulum önmagát  igenlő  képfolyama nem 

                                                 
27 Tamás Gáspár Miklós  szavaival  (itt  szeretnénk  felhívni  a  figyelmet, hogy Debord‐ról  szóló  remek előadás‐
sorozata elérhető a youtube‐on) az “eggyé olvadt termelés és kultúra”, vagy éppen Kiss Viktor szép truvájával: 
„az eldologiasodás társadalmában az élet árunak látszott, a látványtársadalomban [a spektákulum korában] az 
áru életként jelenik meg” („Politika a spektákulum korában”, Politikatudományi Szemle, 2016/2, 7‐28.). Ezért is 
furcsa, hogy Kiss érdemes cikke, talán a szerző  ideológia‐kritikus  látásmódja miatt (vö megint Anders: „A mai 
világunk posztideologikus: nincs többé szüksége ideológiákra. Ez azt is jelenti, hogy felesleges a világról alkotott 
képünket  befolyásolni,  olyan  víziókat  megalkotni,  mely  nem  felel  meg  a  világ  állapotának,  vagy  éppen 
ideológiákkal bajlódni: maga a világnak a folyása egy megrendezett spektákulum. Felesleges hazudni, ha maga a 
hazugság vált  igazzá.”), ezután érdekes  fordulatot vesz. Szerinte Debord elméletében  „a kapitalista  termelés 
(realitás) szférája mellé épül a fogyasztói világ (látszat) valósága”.   Ez emlékeztethet minket arra, amit Claude 
Lefort  tévesen  tulajdonított  Debord‐nak,  miszerint  utóbbi  úgy  vélekedett  volna,  hogy  „a  fantazmagóriák 
termelése irányítja az áruk termelését”. Ennek Debord éppen az ellenkezőjét vallotta: a spektákulum „mint az 
árutermelés folyamatának egyik pillanata jelenik meg”. 
Ráadásul  ez  félreviszi  Debord  gyakorlati munkásságának  a megítélését  is.  Kiss  szerint  „Debord  válasza...az 
utolsó  forradalmár  szürrealizmusba hajló avanguard portréjának megrajzolása”,  „esztétikai‐politikai projekt”, 
„forradalmi esztétika”. Ez biztosan nincs  így: Debord nem volt „szürreális” (sem szürrealista), avantgárd pedig 
abban  az  értelemben  legfeljebb,  ahogy  fentebb  szóltunk  róla  (azaz:  inkább  nem),  a  „projekt”  pedig  éppen 
leszámolni akart mind az esztétikával, mind a politikával (mint elkülönült szférákkal), azaz anti‐esztétikai és anti‐
politikai volt. 
Másrészről Kiss cikkéből úgy tűnik, hogy Debord valamiféle folytatójának gondolja Baudrillard‐t, szerintünk ez 
nagyon mérsékelten  igaz.  Kétségkívül  úgy  tűnhet,  hogy  a  szimulakrum  a  spektákulum  radikalizálása,  de  a 
valóságban  inkább  minden  kritikai  tartalmától  való  megfosztása,  ahol  a  jelek  már  nem  transzverzálják  a 
valóságot, hanem egyszerűen megszüntetik („hiperrealitás”) és  így tovább.  – vö.: Anselm Jappe: „Baudrillard, 
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elválasztott a társadalmi totalitástól: a spektákulum mindenütt ott van, ahol a reprezentáció 

felülírja  a megéltet,  ahol  a passzív  kontemplációja  a  spektákulum  által nyújott önmagáról 

szóló  végtelen monológnak  felváltja  a  cselekvést.  Az  érték,  az  absztrakció  teljes, minden 

szférára kiterjedő uralma jelenik meg olyanképpen, mint képek inváziója.  

A spektákulum kompenzáció,  illúzió, amely elfelejteti velünk, hogy a mai élet milyen kopár, 

milyen szegényes, ami annál is botrányosáabb, mert a termelőerők fejlettsége más minőségű 

életet  is  lehetővé  tenne  (ez még  akkor  is  így  van,  ha  később Debord  a  technikai  haladás 

ügyében  jóval  visszafogottabban  optimista).  A  spektákulum  társadalma  lehetővé  teszi  a 

túlélést, azonban megakadályozza a valódi életet (maguk a társadalmi viszonyok, a fennálló 

rend  teszik  lehetetlenné  az  értelmes  életet),  az    emberiség  előtörténete  folyatódik  a 

technikai  szuperfejlettséggel  is:  „az  erők,  amelyeket  ez  a  gazdaság  szabadjára  engedett, 

végül  felszámolják  a  gazdasági  szükségszerűséget,  amely  a  korai  társadalmak  ércnél 

maradandóbb alapját adta. Amikor helyébe a korlátlan gazdasági fejlődés szükségszerűségét 

állítja, nem  tehet mást, mint a  többé‐kevésbé elsődlegesnek elismert emberi  szükségletek 

kielégítését a pszeudoszükségletek végtelen  fabrikálásával váltja  fel, amelyek  léte azonban 

végül  is  egyetlen  pszeudoszükségletre  vezethető  vissza  –  nevesül  arra,  hogy  uralma 

fennmaradjon.” 

 

Mané, Thécel, Phares 

 

„A régi vita, hogy vajon szeretik‐e az emberek a szabadságot, mára túlhaladottá vált. Ha élni 

akarnak,  szeretniük  kell.”  („Préface  à  la  quatrième  édition  italienne  de  la  Société  du 

spectacle”, 1979) 

 

Ma már  szinte  közhely Guy Debord‐ról  leírni,  hogy  egy  tekintetben mindenképpen  ő  volt 

utolsó  nagy:  az  utolsó,  akinél  a  teória még  a  szó  szoros  értelmében  forradalmi  elmélet 

lehetett28.  A  eldologiasodás  totális  diadalának  teoretizálása  ‐  ámde  forradalmi 

                                                                                                                                                         
détournement  par  excès”,  http://www.palim‐psao.fr/article‐baudrillard‐detournement‐par‐exces‐par‐anselm‐
jappe‐47593356.html  
 
28 Ha a széles értelemben vett 1968 forradalom volt (és az volt), akkor ennek az elmélete aligha kétséges, hogy 
a szituacionistáktól érkezett.   Akik szerint „68” Godard, Mao és a „lánykollégiumban aludni akaró  fiúk”, azok 
aligha értenek meg  sokat a korból. Az  Internationale   Situationniste volt az, amely  régóta arra készült, hogy 
„szelet  vet  és  vihart  fog  aratni”,  ahogy magukról  írták:  „egy  összeesküvés,  egy  vezérkar,  amely  nem  akar 
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perspektívából:  ahogy  egy  kilencvenes  évek  közepi  bírálója  írta,  „Debord‐ban  az  a 

különleges,  hogy  teljesen  haszontalan”29.  Ami  1967‐ben  még  új  volt,  az  napjainkban,  a 

harmadik  ipari  forradalommal,  a  digiális  korszakkal  tuladjonképpen  be  is  fejeződött,  azaz 

totálissá vált. 

A spektákulum társadalmáról szóló könyv akkor  lett olyan félelemetesen érdekes, amikor a 

spektákulum  társadalma  megvalósult  (maga  „A  Tőke”  c.  munka  is  hasonló  utat  járt  be 

egyébként):  a  tőkés  rendszer  (a mostani  válság  ellenére,  hacsak  nem  ez  a  válság  lesz  a 

végső)   a  csúcspontján  van.  Sikerült  szintetizálnia  a  társadalmi  szférákat. Nincsenek  külső 

társadalmi csoportok (parasztság, munkásmozgalom), relativizálódik a munkaidő/szabadidő, 

fizikai  munka/szellemi  munka  közti  különbség,  a  rendszer  „integrált”:  spektákulumok 

hatalmas  gyűjteménye,  ahol  az  autonóm  szubjektum  is  aspektusa  az egyszerre  reflexív  és 

tárgyi  világnak.  Ma  már  nincsen  a  tőkés  rendszertől  olyan  független  szféra,  melyet  a 

kapitalizmus  „manipulálna”. Minden, ami  szubverziónak  számított, elkerülhetetlen  részévé 

vált a spektákulumnak, mindaz, ami a tőkés rendszeren kívül volt, mert vagy kreatív volt (a 

szónak  a múltbéli  értelmében:  azaz  "a  bérmunkán  kívüli"),  vagy mert  a  lázadás  különféle 

formáiban  találta  meg  autonómiáját:  megszűnt.  

A polgári állam, az osztálytársadalom elleni küzdelem ‐ mely elméletileg sosem volt helyes: a 

proletariátus  éppen  úgy  a  tőkés  rendszer  része,  mint  a  burzsoázia  ‐  mára  tökéletesen 

jelentőségét  vesztette.  A  burzsoázia  halott  ‐  a  kapitalizmus  ellenben  nagyon  is  jól  van30. 

Persze  a  nagy  kérdés,  hogy  ha  a  rendszer  valóban  totális,  akkor  egyáltalán  hogyan  lenne 

                                                                                                                                                         
csapatokat”,  „csak kimondtuk, ami később megérkezett”. „Amit megértettünk, azt nem a televízióban akartuk 
elmondani, nem kerestük a tudományos élet, vagy az újságírók elismerő szavait sem. Olajat öntöttünk oda, ahol 
a tűz volt”. Egy érdekes könyv minderről: Pascal Dumontier: Les situationnistes et mai 68. Théorie et pratique 
de  la  révolution  (1966‐1972), Paris, Gérard Lebovici, 1990.  Illetve a klasszikus, „belsős” munka: René Viénet: 
Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations, Paris, Gallimard, 1968.   
 
29  Jean‐Paul  Curnier:  „A  reprendre  depuis  le  début”,  Lignes,  1997/2.,  91‐110.  Tamás  Gáspár  Mikós 
természetesen ennél jóval árnyaltabban fogalmaz, de ő is leszögezi, hogy Debord „a végponton áll” („A második 
Kommunista  Kiáltvány”, https://merce.hu/2017/11/20/tgm‐a‐masodik‐kommunista‐kialtvany/ ). 
30 Az IS utolsó szövege, a „La Véritable scisson” (1972) zárja a szituacionista mozgalmat a következő szavakkal: 
"amiről  ma  szó  van,  az  a  bérmunka  megszüntetése".  Debord‐tól  valóban  vezethet  errefelé  az  út:  ha  a 
spektákulumot úgy definiáljuk, mint a „vizuálizációja annak a reális absztrakciónak, ami az érték” és komolyan 
vesszük  a  érték  munkaelméletét,  akkor  a  mai  értékkritikai  iskola  (Wertkritik)  megállapításai  nem  tűnnek 
idegennek számunkra. Ennek  lehetőségeiről a már említett A.  Jappe műveinek  látásmódján túl Gérard Briche 
esszéit  ajánlhatjuk:  „Guy Debord  et  le  concept  de  Spectacle:  sens  et  contre‐sens”  és    „Le  spectacle  comme 
illusion et réalité: Guy Debord et  la critique de  la valeur”. Mindez a következő oldalon (amely  jóval több mint 
egy  blog,  a  Wertkritik  szerzőinek  rengeteg  írása  franciául):  http://palim‐psao.over‐blog.fr/ 
Magáról a Wertkritkről magyarul: Balázs Gábor‐Losoncz Márk: Az érték, az áru, a munka – és ellenségei,  in.: 
Elidegendés  és  emancipáció,  Karl  Marx  és  a  Gazdasági‐filozófiai  kéziratok  (Főszerk.:  Marosán  Bence), 
L'Harmattan, Budapest, 2016, 38‐46. 
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lehetséges  a  neki  való  ellenállás?  Ha  az  elidegenedés  teljes,  akkor  miért  nem  vagyunk 

legalább  boldogok?  Talán  mert  minél  inkább  egységesebb  rendszerré  áll  össze  a 

kapitalizmus, a továbbra  is  létező szubjektivitás annál élesebben (és tragikusabban) áll vele 

szemben. Valójában,  és  ez  (is)  a  spektákulum, mást  is  termel  a  tőkés  rendszer, nem  csak 

árukat:  ezeket  sosem  lehet  teljesen  egységes  rendszerbe  foglalni,  mint  ahogy  az  is 

lehetetlen, hogy minden életforma betagozódjon a tőkés rendszerbe. 

Debord aligha véletlenül vált a napjainkban színra lépő az új ultrabaloldali generációnak31 a 

talán legfontosabb szerzőjévé. Ez a generáció napjaink felkeléseit, a tőkés rendszernek való 

ellenállás sokféle formáit teoretizálva természetesen az utolsó forradalmi elmélethez 

nyúlnak vissza: GuyDebord‐hoz (persze többek között: társadalomképük és az ebből 

következő ellenállási formák szemügyre vétele végül is a kapitalizmus totális rendszerré 

válása, ahol “a tér minden pontja ellenőrzés alatt áll, egyik oldalról a Spektákulum, a 

másikról a Biopolitika révén”, különböző leírási formáinak végeredményében elég imponáló 

szintézise). 

Egy olyan teretikus és persze gyakorlati útkeresésről van szó, ahol a forradalom alanya 

lényegében maga az "élet",  az árutermelés logikájába be nem illeszthető életformák 

(formes‐de‐vie), közvetlen élettapasztalatok. Debord és a szituacionisták legszebb 

hagyományait felélesztve keresik a "spektákulum  pozitív meghaladásának útját", az 

ellenállás különböző formáinak kívánják nyújtani a "ma még ismeretlen teróiáját", hiszen a 

proltetariátus "kommunista, vagy nem létezik". 

Radikalitásban sem maradnak el elődeik mögött:"minden hely, ahol a biopolitika szövete 

elleni támadás megtörténik, a forradalmi harc egy‐egy terepe". „Beszélhetnek bármely 

nyelvet, mi megismerjük őket”. „Az eljövendő felkelés” célja éppen „szavakat adni” ennek a 

                                                 
31 Elsősorban a Tiqqun c. folyóirat köreire gondolhatunk itt, melynek a legfontosabb szövegeit könyvben kiadta 
a „La Fabrique” párizsi baloldali kiadó : Théorie du Bloom (2004), Contributions à la guerre en cours (2008), Tout 
a failli, vive le communisme! (2009). Néhány fontosabb írásuk, mely nincs benne ezekben a könyvekben  (Appel, 
Premiers  matériaux  pour  une  théorie  de  la  Jeune‐Fille…)  könnyen  elérhető  az  interneten.  Teóriájuk 
összefoglalása magyarul:  "Meghalt  a  szélsőbaloldal,  éljen  az ultrabalodal!", http://rednews.hu/index.php/az‐
elmelet‐gyakorlata/640‐meghalt‐a‐szelsbaloldal‐eljen‐az‐ultrabalodal?screen_width=1366 
Minden bizonnyal a Tiqqun című  lap  írói gárdáját takarja a „Láthatatlan bizottság”   (Le Comité  invisible), az ő 
munkájuk  az  elmélet  kiáltvány‐jellegű  összefoglalása  "Az    eljövendő  felkelés"  (L'insurrection  qui  vient)  című 
könyv,  mely  magyarul  is  olvasható:  http://rednews.hu/index.php/a‐kozelgo‐felkeles/639‐az‐eljovendo‐
felkeles?screen_width=1280 
A szerzői gárda azóta feldolgozta az "eljött felkelések" teoretikus‐gyakorlati tapasztalatait is, két könyvben: „A 
nos amis" (2014)  illetve "Maintenant" (2017). 
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küzdelemnek: „nincs más megoldás, újra kell teremtenünk a történelmi konfliktust. Nem 

intellektuálisan: a gyakorlatban.” 

Van azonban valami, ami Debord‐t és teóriáját32sosem el nem avulóvá teszi: nem is a benne 

rejlő  teoretikus  megfontolások  (noha  azok  is,  „A  Spketákulum    társadalma”  bizonyos 

szempontból megelőzte  a  korát, mint  írtuk: ma  igazabb, mint  1967‐ben  volt),  hanem  a 

radikális kritikának egy egészen magával ragadó stílusa, amely minden hátrálást  lehetlenné 

tesz, a könyvet értő olvasó számára a fél‐kritikák érdektelenek, szinte szánalmasak  lesznek. 

Debord eszméi és élete  révén  igen magasra emelte  a  radikális  lázadás  árfolyamát  (igaz,  a 

„belépés”, a csatlakozás árát  is): nem csak  igazán korának gyermeke volt,  természetesen a 

negativitás  oldaláról,  hanem  bizonyos  szempontból  meghatározta  holnapja  lázadásainak 

stílusát is.  

A  be  nem  hódolás  pátoszát  az  igazságtalanságok,  a  nyomor,  a  nélkülözés  leleplezésének 

terepéről  átvitte  a  boldogság  (amely még mindig  „új  eszme”),  a  valódi  élet  keresésének 

oldalára. Nem egyszerűen csak a világ  igazságtalanságáról van szó, hanem arról a példátlan 

gaztettről,  amit  a  spektákulum  társadalma  jelent  az  emberrel  szemben.  És  az  első 

igazságszolgáltatás  első  lépése,  amit  tehetünk  az  önmagától  megfosztott  emberiség 

érdekében,  az  éppen  az  igazság  szolgáltatása:  a művészetnek  is  azért  kell  eltűnnie, mert 

hazugság,  csak  reprezentációja annak, amelyre az emberi kreativitás valóban képes  lenne: 

„az ígéret, melyet sosem lehet betartani”.  

Debord‐nál nem meggyőzésről van szó még a legfontosabb teoretikus dolgaiban sem: hanem 

arról, hogy kedvet  csináljon, hogy értéket adjon a  lázadásnak, a boldogság keresésének, a 

vágyak  megélésének.  A  szubverzió,  és  annak  legradikálisabb  formája,  a  szubverzívek 

közösséghez  való  tartozás  „vágykeltőek”  Debord  értő  olvasói  számára.    Ezért  van,  hogy 

Debord szövegei fél évszázad távlatából  is mondanak nekünk valamit (ha belegondunk ő az 

                                                 
32 Debord nem nagyon tréfált, amikor Chateaubriand‐t idézve arról beszélt, hogy kevés olyan ember van, akinek 
az  „élete  és  a  művei  összhangban  vannak  egymással”.  Tulajdonképpen  Debord  a  saját  életéből  csinált 
„műalkotást”,  vagy  inkább  félelmetes  politikai  fegyvert,  gőgös  non‐konformizmusával  mutatta  be  a 
spektakuláris  társadalomban  lehetséges  negativitást.  Valódi  műalkotás  lett  ez  és  Debord  nem  is  nagyon 
hallgatta el, hogy önmagát az egyetlen szabad embernek tartja a rabszolgák társadalmában: „megtapasztaltam 
a  száműzetés  örömeit,  ahogy  mások  az  alárendeltség  kínjait”.  Tény,  ami  tény:  generációja  számtalan 
képviselőjével szemben, ő a lehető legkevésbé hódolt be a fennálló rendnek és ezt szerette is hangsúlyozni: ”Jól 
tudjuk,  hogy  ez  a  társadalom  úgy  köt  békét  legádázabb  ellenségeivel,  hogy  helyet  biztosít  nekik  a 
spektákulumban. Én vagyok az egyetlen, akit eddig nem sikerült elhelyezni a lemondás eme színpadján”. Saját 
életének és korának (amikor még létezett a forradalom és létezett Párizs) igen impozáns emlékművet faragott 
legszebb műveiben: „In girum imus nocte et consumimur igni” (1978, a film: 1981), „Panégyrique” I. (1989) és II. 
(1990).  
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ek torkán”. 

egyetlen  a  „68”‐as  irodalomból,  akinek  nem  csak  historiográfiai  érdekessége  van,  hanem 

aktualitása  is)  –  a  kérlelhetelenség,  „a  forradalmi  romantika”33  hangja  szól  belőlük, mely 

nem  csak  az  ifjú  szíveknek  kedves.  Igen, Debord nagy  támadása nem  sikerült,  az ellenség 

nem  pusztult  el,  de  teóriájának  néhány  szálkája  nagyon  is  ”megakadt  az  uralkodó 

hazugságok rendszerén

Debord ma  alighanem  sokakat  inkább  vonz,  mint megértésére  inspirál, maga  a  teóriája 

bizony  nem  egyszer  vádbeszédbe  fordult,  de ma,  amikor  létkérdés,  hogy  „visszahozzuk  a 

színpadra a történelmi konfliktust”, ez már inkább előnyére válik.  

Debord‐tól  Marxig,  Marxtól  Debord‐ig:  egy  radikális,  kritikai  teória  az  emberiség 

előtörténetének utolsó fetisiszta korszakáról. 

Az ellenségeskedés folytatódik. 

 

                                                 
33 Vö. Michel Löwy szép búcsújával: „Consumé par le feu de la nuit, Le romantisme noir de Guy Debord”, Lignes, 
1997/2, 161‐169. 


	Balázs Gábor

