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A XIX. szá zad ban a kri mi no ló gu sok a nôi bû nö -
zôk re ha bi li tá lá sára azt aján lot ták, hogy tá mo -
gas sák ôket a gyer mek vál la lás ban, vagy ab ban, 

hogy megosszák a gyer mek gon do zás mun ká la tait 
más be bör tön zött nôk kel. A nôi „ter mé szet re” való 
hi vat ko zás kul tú ránk ban is fel buk kan, a „va ló ság -
ra” tör té nô ha mis hi vat ko zás sal együtt. 1991-ben 
szem ta núi vol tunk Ma don na Truth or Da re- jé nek, 
mely nek cél ja, hogy be mu tas sa, mi lyen a „rossz -
 lány” a szín fa lak mö gött. A film ar ra irá nyul, hogy 
meg nyug tas son min ket: a sze xuá lis ha tá ro kat sér -
tô bál vány nak hoz zá il lô nôi – köz tük ter mé sze te -
sen anyai – tu laj don sá gai van nak. Ma don na játssza 
„anyu” sze re pét a hát tér éne kes nôk bôl és me leg tán -
co sok ból ál ló tár su latban; kü lön fi gyel met for dít  
egyet len he te ro sze xuá lis, vé sze sen ho mo fób „fiára”, 
aki a me leg tán co sok zak la tá sai miatt kü lön tö rô -
dést igé nyel. Az egyik leg hosszabb ra nyúj tott ben -
sô sé ges je le net ben Ma don nát az any ja sír já nál tett 
lá to ga tá sa köz ben lát juk: a sír mel lé fek szik, azt 
kép  ze li, any ja mel lé te met ték, fe jét a sír kö vön rin -
gat ja. Ami kor a szín pa don hoz zá csat la ko zó ap ja 
fe lé meg ha jol, a gesz tus csak nem fe les le ges; az anyai 
buz gó elôadá sa ré vén Ma don na már alá ren del te 
ma gát a nôi mes ter-dis kur zu sá nak.  

Az al ter na tív mû vé szet vi lá gá ban az NE A- vi ták -
ban a mé dia kö zép pont já ba ke rült Ka ren Fin ley a 
The Phi la del phia In qu i rer va sár na pi ma ga zin já nak 
cím lap ján (1999. áp ri lis 7.) in kább az új sá gok kö -
ze pé rôl ki ve he tô posz te re ken sze rep lô lá nyok hoz 
ha son lít. A cikk kieme li a szín pa di „ször nye teg” és 
a szín pa don kí vü li „szép ség” el len té tét, amielyet Ti -
mo thy Gre en field- San ders fo tó so ro zat ban örö kít 
meg. A cím la pon Fin ley mé lyen de kol tált fe ke te 
ing ben pó zol, az egyik comb ja in csel ke dôn vil lan 

elô. A la pon be lül félár nyék ban fo tog ra fált kép, raj -
ta Fin ley: fe je hát ra vet ve, a se bez he tô nôi ség klasszi -
kus test tar tá sá ban, a nya ka sza ba don, a sze me csuk -
va. A szö ve get kí sé rô ki sebb ké pe ken egy szá ri ból 
ku kucs kál ki, mé lyen ki vá gott es té lyi ru há ban lát -
hat juk elôadás köz ben, füg göny mö gül lép elô bi -
ki ni ben. E fel vé te lek alap ján nem lát ha tó az, aho -
gyan Fin ley per for man sza i ban fel for gat ja a nôknek 
az imén tiek hez ha son ló ké pi áb rá zo lá sát.  

A cikk Ka ren Fin ley „mû vész-ka lan dor” egy át -
la gos nap já nak be mu ta tá sá val in dul. Fin ley skót 
koc kás hor golt sap ká ban ró ja New York ut cáit, 
hety kén nyit be a nyom dász bolt já ba, „bá jos, fi nom 
nya ka kö ré” csa vart sál ban. „Fá zol? Odaad jam a 
kesz tyû met?” – kér de zi úti tár sát. Nem csak gyö nyö -
rû, de gon dos ko dó is. Az or to dox zsi dó nyom dász 
hát ra hô köl „pi masz” kéz fo gá sá tól – épp meg fe le lô 
anek do ta egy per for mer rôl, aki a be mocs ko lás, be -
szennye zés, a nôk tisz tá ta lan és il let len tes té nek 
dis kur zu sain iro ni zál. A nyom dász tech ni kai okok -
kal pró bálja magyarázni, miért nem ké pes ki nyom -
tat ni Fin ley posz te rét. A ké pen egy há rom mel lû, 
mez te len nô lát ha tó, aki egy, a nô re kí gyó sze rû pé -
ni szé bôl sper mát fröcs kö lô mez te len fér fi vel a kert -
ben áll. A felirat: „Ne vá dold Évát.” Finley a kész -
let szép sé gé nek ecse te lé sé vel meg nye ri ma gá nak a 
nyom dászt. Ha ma ro san az összes nyom dász együtt 
mél tat lan ko dik ve le a pa pír hi he tet le nül rossz mi -
nô sé gén. A mû esz té ti ku ma irán ti köl csö nös sze -
re tet ben el tû nik a pla kát po li ti kai üze ne te. Fin ley 
el ma gya ráz za ne kik, hogy a pla kát mû al ko tás, kö -
vet ke zés képp né mi za vart kel tô tu laj don ság gal kell 
bír nia. A We Ke ep Our Vic tims Re a dy- ben (1990) 
sze rep lô „Ez csak mû vé szet” mo no lóg cí me Jes se 
Helms utol só, ke gyel met ké rô kiál tá sá ból szár ma -
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1 A cím Ju lia Kri ste va egy, az anya ság pszi choana li ti kus és kul tu rá lis hát te rét tag la ló ta nul má nyá nak an gol for dí tá sá ra utal: 
Ju lia Kri ste va, Mo ther hood Ac cor ding to Gio van ni Bel li ni, in De si re in Lan gu a ge, New York, Co lum bia Press, 1980 (ere de ti 
meg je le nés: Kri ste va, Poly lo gue, Pa ris, Seu il, 1977).
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zik, mely ak kor hang zik el, ami kor a rend ôr ség el -
kob zó osz ta ga le tar tóz tat ja mû vé sze ti te vé keny sé -
gért. A mo no lóg iro ni zá ló ag resszió ja itt a Fin ley 
mel lett szó ló vé dô be széd dé ala kul. A cikk hang sú -
lyoz za, hogy Fin ley épp annyi ra nor má lis, mint bár -
ki más. Ta lán a szo ká sos nál ki csit hosszabb ideig 
ôr zi még a ka rá cso ny fát ja nuár ban, de né hány ha -
son lóan ap ró ex cent riz mu sa mel lett „nor má lis” ház -
ban él, „nor má lis” férj jel, mi köz ben „hi he tet le nül 
nor má lis éle tet” él.2 Ki csit ke ve sebb mint egy év -
vel azután, hogy a ho mo sze xuá lis hár mas sal együtt 
– Holly Hug hes- zal, John Fleck kel és Tim Mil ler -
rel – kis hí ján meg von ták tô le a tá mo ga tást, csa lá -
di és sze xuá lis nor ma kö ve té sé re he lye zô dik a hang -
súly. A he te ro sze xuá lis csa lá di kör pró bál ja új ra be -
ke rí te ni a Black Sheep-mo no lóg szer zô jét – eb ben 
a mû vé ben Fin ley a nuk leá ris csa lá dot mint az el -
nyo más leg ko ráb bi szín he lyét tá mad ja.3 

Fin ley kvá zi sztár ként va ló hir te len kiug rá sa 
után (még ha ez a sztár ság a hír he dett sé gen ala pul 
is) a ha gyo mány tisz te lô ként va ló beál lí tá sá ra tett 
ef faj ta kí sér let nem vá rat lan. Azon sem kell meg le -
pôd nünk, hogy e re to ri ka egy ré sze –„ez csak mû -
vé szet”– sa ját nyel ve ze té nek ki sa já tí tá sa, le szá mítva 
az iró niát. Az ideo ló gia, mint tud juk, gyak ran mû -
kö dik ezen a mó don: egy cso port esz méit egy má -
sik el tu laj do nít ja és mû kö dés be hoz za, no ha ér de -
keik el len té te sek. Ta nú bi zony ság er re az anya ság 
ra di ká lis fe mi nis ta felér té ke lé sé nek fel hasz ná lá sa 
az abor tusz el le nes ak ti vis ták kö ré ben, vagy az iden -
ti tás de konst ruk tív aláásá sá nak al kal ma zá sa a lesz -
bi ku sok és me leg fér fiak el le ni erô szak iga zo lá sá -
ra.4 Egy olyan per for mer ese té ben, mint Fin ley, 
nagy az asszi mi lá ció ve szé lye. Nem csak azért, mert 
az utób bi idô ben ref lek tor fény be ke rült, ha nem 
azért is, mert a per for man szai pro vo ka tí van két ér -

tel mûek. Po li ti kai szem pont ból, ahogy a szín pa -
don és azon kí vül hir de ti, el sô sor ban li be rá lis és 
ra di ká lis fe mi nis ta. No ha el mé let ben ezek egy más -
sal el len té tes po zí ciók – a li be ra lis ták az egyen lô -
sé gért, a ra di ká li sok a kü lönb sé gért száll nak sík ra 
–, az ilyen el lent mon dá sok meg le he tô sen el ter jed -
tek az Egye sült Ál la mok fe mi nis tái nak po li ti ká já -
ban, és nem szük sé ges egy más sal össze bé kí te ni a 
ket tôt. Mind ket tô ha tá sos, at tól a kon tex tus tól füg -
gôen, amely ben hasz nál ják ôket. Fin ley per for man -
szai el len ben olyan po li ti kai-esz té ti kai he lyet fog -
lal nak el, ame lye ket nem le het könnyen beosz ta ni 
sem a li be rá lis, sem a ra di ká lis fe mi nis ta ügy rendbe.  

Ta lán vi szony lag kon ven cio ná lis vol ta miatt, 
Fin ley egyik per for man szát tu laj don kép pen sem -
mi be vet te a mé dia. Ez a mû az anya ság ra kon cent -
rál, amely az egyik leg vi ta tot tabb té ma a nôk kö -
zött a fe mi nis ta ber kek ben és azo kon kí vül is. A The 
The o ry of To tal Bla me (1988) job ban ha son lít egy 
ha gyo má nyos ér te lem ben vett „da rab ra”, mint Fin -
ley bár mely más mun ká ja. A mo dern rea lis ta nap -
pa li ban ját szó dó Bla me- rôl könnyen felis mer he tô, 
hogy ame ri kai csa lá di drá má val van dol gunk, no -
ha a sze rep osz tás elég szo kat lan. Irène, a csa lá dot 
irá nyí tó anya „al ko ho lis ta, bûz lik a pi ná ja”; Tim az 
apa „dep ressziós, esz mé let len, vagy ha lott”; Jan-
 nek, aki a lá nyuk, „aszt má ja van, de tö rô dik a töb -
biek kel”; Jack, Jan fér je be le va ló srác; Buzz, az egyik 
fiuk, „töb bet tö rô dik egy ha lott ku tyá val, mint egy 
ha lott apu val”; Er nie, a má sik fiuk, „a legéde sebb, 
de ta kony evô” .5 A Fin ley ját szot ta anya, Irène ün -
ne pi va cso rát fôz csa lád já nak, akik azért jöt tek 
haza, hogy felele ve nít sék gyer mek ko ru kat és egye -
nek any juk fôzt jé bôl. A Fin ley sa ját per for man sza -
i ról szó ló írá sai ban hasz nált ki fe je zé sek egy faj ta 
már tí rom sá got su gall nak: ma gá ba issza, meg ta pasz -

2 Amy Linn, Ra i sing Hell: The Be auty and the Be ast li ness of Ka ren Fin ley, Phi la del phia In qu i rer Ma ga zi ne (1991. április 7, 19.  
3 A Black She ep-mo no lóg a The The o ry of To tal Bla me- ben, és a We Ke ep Our Vic tims Re a dy ben ke rült elôadás ra, és a Schock 

Tre at ment cí mû kö tet ben ol vas ha tó (Ka ren Fin ley, Shock Tre at ment, San Fran cis co, Ci ty Lights, 1990.  
4 Le gyen az az „anya ság” mint a nô ket egye sí tô ka te gó ria, vagy a ge ne ti kai haj lam a lesz bi kus és me leg fér fiak ese té ben, a 

kon zer va tí vok sa ját prog ram juk elô moz dí tá sa ér de ké ben könnyen be fo gad ják az esszen ci a li zá ló stra té giá kat. Pél dául Li -
lian Fa der man ér tel me zé se sze rint az esszen ci a liz mus ál ar cá ban fel lé pô „ve le szü le tett haj lam” el mé le té nek új jáéle dé se a 
mos tan ság erô tel je sen fel lé pô kon zer va ti viz mus ra va ló reak ció (Li lian Fa der man, Odd Girls and Twi light Lo vers: A Hi sto -
ry of Les bi an Li fe in Twen tieth- Cen tu ry Ame ri ca. New York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1991). De a konst ruk ci o ni sta po -
zí ció szin tén ki sa já tít ha tó. Azok ra az ese tek re gon do lok, ami kor a vá laszt ha tó ne mi iden ti tás re to ri ká ját a kon zer va tí vok 
a ho mo sze xua li tás ra vo nat ko zó til tás ér de ké ben hasz nál ják. A megol dás ter mé sze te sen nem va la me lyik po zí ció hoz va ló 
me rev ra gasz ko dás, in kább az esszen cia lis ta/konst ruk ci o ni sta bi ná ris pár fo lya ma tos prob le ma ti zá lá sa és tör té ne ti sé gé -
ben va ló vizs gá la ta le het.  

5 A The The o ry of To tal Bla me nem lett pub li kál va. A leírá sok a prog ram fü zet bôl szár maz nak, mely ben né hány skicc van a 
sze rep lôk rôl. A per for mansz elô ször a New York-i The Kit chen-ben lett be mu tat va. Én a RAPP Art Cen terben 1989 jú -
niu sá ban be mu ta tott pro duk ciót lát tam. 
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tal ja és köz ve tí ti az el nyo mot tak kü lön fé le szen ve -
dé sét. A Bla me- ben az anya ság in téz mé nye sü lé se a 
fáj da lom, me lyet val la tó ra fog. Ez az ödi pá lis da -
rab – akár csak Sam She pard Az elásott gyer me ke 
vagy Ed ward Al bee Ame ri kai ál ma – az ame ri kai 
csa lád áb rá zo lá sok közé tartozik, 

Fin ley ál lí tá sa sze rint per for man szát rész ben az 
mo ti vál ta, hogy „a Freud és a hoz zá ha son lók ál tal 
a nôk rôl és pszi cho ló giá ról al ko tott mí to szo kat le -
lep lez zem… hogy ad dig be szél jek ezek rôl a dol -
gok ról, míg vé gül az em be rek már nem kér de zik, 
fe mi nis ta va gyok-e”.6 Ezért a freu di/la ca ni kon cep -
ciók nak nyil ván va lóan el kö te le zett Bla me kü lö nö -
sen me rész mérföldkô pá lyá ján. Fin ley a fe mi niz -
must a pszi cho ana lí zist köz is mer ten kár hoz ta tó an -
gol-ame ri kai ke ret ben gon dol ja el; en nek el le né re 
a Bla me- ben olyan per for ma tív le he tô sé gek fe dez -
he tôk fel, ame lye ket csak a pszi choana li ti kus dis -
kur zus ál tal leírt és megen ge dett, sok ré tû, vál to zé -
kony és he te ro gén iden ti fi ká ciók ré vén ért he tünk 
és kö ze lít he tünk meg. A The The o ry of To tal Bla me 
a freu di csa lád mo dell fel szá mo lá sa és meg va ló sí tá -
sa kö zöt ti bo rot va élen egyen sú lyoz; ép pen azért, 
mert nyíl tan szem be száll a sze xuá lis kü lönb ség 
mes ter dis kur zu sá val és köz vet le nül a pat riar chá lis 
fé le lem és meg ve tés el sô tár gyá val fog lal ko zik: az 
anyai test tel. A fran cia fe mi niz mus bi zo nyos erô fe -
szí té sei nek ha tá sá ra az anyai tes tet ün ne pelt tér -
ként ál lí tot ták vissza jo gai ba – ez zel a gesz tus sal 
azon ban esszen ciá lis nôi ség visszaál lí tá sa te vô dik 
koc ká ra. Fin ley da rab ja vi szont nem csu pán a pszi -
cho ana lí zis azon köz ked velt ér tel me zé sét tá mad ja, 
amely a gyer me ket a kul tú rá ba be ve ze tô sze mély -
ként az anyát vá dol ja min de nért, de az anyá val fog -
lal ko zó bi zo nyos fe mi nis ta el mé le tek to ta li zá ló haj -
la ma el len is sík ra száll.  

A The Con stant Sta te of De si re- ben, úgy tû nik, 
Fin le yt a vágy freu di/la ca ni konst ruk ció ja tart ja fog -
va. A De si re nyel ve, a lo gi kai hé za gok, a gyors és 
éles vál tá sok, a meg sza kí tá sok és he lyet te sí té sek, a 
gyak ran be fe je zet len düh ki tö ré sek ré vén a tu dat -
ta lan nyel vét imi tál ja, elô tér be ál lít va La can hí res 
ál lí tá sát, mi sze rint a tu dat ta lan úgy struk tu rált, mint 
egy nyelv. Fin ley megerô sí ti ezt a fel fo gást, ami kor 
per for mansz köz ben „transz ba” esik, azt a lát sza -

tot kelt ve, hogy ön tu da tát fél re rak ja. Ám so ha nem 
ve szí ti el azt a ké pes sé gét, hogy ön tu da to san mu -
tas sa be a tu dat ta lant; ez le he tô vé te szi szá má ra, 
hogy le mond jon a hu ma nis ta „én” egy sé gé rôl, hogy 
szub jek tum- és ob jek tum po zí ciók kö zött ke resz -
tül-ka sul ci káz zon és össze za var ja a né zô ket, akik 
a szub jek ti vi tás konst ruk ció ja mö gött egy iden ti -
tást sze ret né nek rög zí te ni. Ahogy az ál ta la ki ta lált 
cím exp li ci ten ál lít ja, a vágy eb ben a per for mansz -
ban min dig el ha lasz tó dik; nem más, mint egy el -
ve szí tett tárgy sza ka dat lan ke re sé se. A vágy te hát 
min dig a vesz te ség ben gyö ke re zik, Fin ley „ta bu 
mû vé sze te” a ne mi kü lönb sé get lét re ho zó freu di/la -
ca ni in cesz tus ta but vizs gál ja. Mo no lóg jai az el foj -
tott vissza té ré sét ad ják hí rül; s ahogy Fo u cault be -
mu tat ta, a sze xuá lis fan tá ziák fel fe dé se a sze xua li -
tás dis kur zus ban va ló új raal ko tá sá ra irá nyu ló pa -
rancs vég re haj tá sa.7 Fin ley han go san ci tál ja a 
kul tú rát megala po zó la ca ni transz cen den tá lis je lö -
lôt, az el ve szí tett el sô tár gyat, a je lö lôt, mely nek 
nin csen je lölt je – a fal loszt: 

 
„Az apa az mind annyiunk ban, aki tôl a ber li ni fa -
lat kap juk, aki vé di a bál ná kat, ta nul má nyo kat ír, 
dön té se ket hoz és ér tel met ad, hi da kat és alag uta -
kat épít, gyó gyít ja a be teg sé ge ket, pénzt biz to sít. 
Po li ti ka és zûr za var. Az apa az, az apa az, az apa 
az mind annyiunk ban.”8 
 

Min den bi zonnyal rá mu tat hat nánk, hogy Fin ley 
leg fel jebb sajáte e rend szer ben va ló ben ne fog lalt -
sá gát pa na szol hat ja; és hogy a düh kielé gí tô és egy -
ben fe nye ge tô ki fe je zé si mód, mely nek ka tar ti kus, 
meg tisz tí tó ha tá sa is van. De ez a per for mansz az 
egy sé ges, ko he rens hu ma nis ta szub jek tu mon va ló 
túl lé pést is le he tô vé te szi. És no ha, ahogy Der ri da 
mond ja, „még a transz gresszi ó ban és ag resszió ban 
is ah hoz a kód hoz fo lya mo dunk, mely hez a me ta -
fi zi ka vissza von ha tat la nul rög zô dik, olyannyi ra, 
hogy min den transz gresszív lé pés vissza zár min -
ket.”9 Fin ley átala kít ja a te re pet, mi vel a sze xuá lis 
kü lönb ség tör té nel mi konst ruk ció ján egy szer re kí -
vül és be lül ál ló, ex cent ri kus tér ben hajt ja vég re 
perfor man szát. Úgy tû nik, ez a per for mansz kü lö -
nö sen ked vez a transz gresszív, eset le ge sen fel for -

6 Marc Ro bin son, Per for man ce Stra te gies: In ter views with Is ma el Hous ton Jo nes, John Kelly, Ka ren Fin ley, and Ri chard 
Elo vich. Per for ming Arts Jo ur nal 10, no 3 (PAJ30), 1986, 31–55.  

7 Mi chel Fo u cault, The Hi sto ry of Se xu a lity, Vo lu me 1., trans la ted by Ro bert Hur le y, New York, Ran dom Haus, 1980. 
8 Ka ren Fin ley, The Con stant Sta te of De si re TDR 34, no. 2 (T117), 1988, 150.  
9 Jac qu es Der ri da, Po si ti ons, trans la ted by Alan Bass, Chi ca go, The Uni ver sity of Chi ca go Press, 1981, 12.
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ga tó is mét lé sek nek; mi köz ben a kon ven cio ná lis mi -
mé zis – a per szo názs ál tal el fe dett szí nésszel, az 
egy sé ges szub jek ti vi tás, egy szi lárd iden ti tás kép -
ze té nek új ra ter me lé sé vel – a kü lönb sé gek egy faj ta 
fel té te le zett mo no li ti kus egy sé gé nek van alá vet ve. 
Ahogy Su e -Ellen Ca se rá mu ta tott, a rea liz mus ban 
„a csa lád ra va ló örö kös rá kö ze lí tés sel, és az ah hoz 
kap cso ló dó he te ro sze xuá lis ideo ló gia ré vén az erô -
szak ki sza ba dul; a rea liz mus a nôk el len, alig ész -
re ve he tô el csá bí tá suk ra irá nyul”.10 A klasszi kus rea -
liz mus bi zo nyos te kin tet ben olyan, mint a hisz té -
ria: a cse lek mény „tü ne te ket” mu tat, me lye ket a 
múlt ra em lé ke zô sze rep lôk tes te köz ve tít; vagy nem 
tud nak em lé kez ni, de olyan je le ket mu tat nak, me -
lyek a múlt nyo mait jel zik. Elin Di a mond szel le -
me sen vizs gál ta a kér dést, va jon a mi mé zist le het-e 
kü lönb ség gel ját sza ni.11 Ez a kér dés az, ami en gem 
is ér de kel, Fin ley Blame- je, egy, a tô le meg szo kot -
tól el té rôen ha gyo má nyos da rab kap csán. Ho gyan 
je löl het a per for mer egy olyan te ret, amely azok ra 
a lát ha tat lan ha tá rok ra hív ja fel a fi gyel met, ahol az 
egy sé ges szub jek ti vi tás kép ze te zá tony ra fut? Vé le -
mé nyem sze rint Fin ley az étel un do rí tó anyag ként 
va ló meg je le né sét a ha tá rok meg za va rá sá nak alak -
za ta ként hasz nál ja, és ezt az alak za tot az anyai test -
tel össze füg gés ben hasz nál ja, nyil ván va ló vá té ve a 
nôi test kul tu rá lis konst ruk cióit, me lyek ben ez min -
dig anya ként áll.  

Egy ku ta tó sze rint Fin ley mû vei ér tel mez he tet -
le nek a fe mi nis ta el mé let ben tá jé ko zat lan né zôk 
szá má ra.12 Bár nem gon do lom, hogy egy né zô nek 
jár tas nak kelle ne len nie a fe mi nis ta el mé let ben ah -
hoz, hogy felis mer je az anya és az étel egy más hoz 
ta pa dó je len té sét, egy Ju lia Kri ste vá tól szár ma zó 
idé zet vi lá go sab bá te he ti a dol got: „…az étel az az 

orá lis tárgy (az ab jekt), amely az em be ri lény és a 
má sik, az anya kö zöt ti arc hai kus vi szo nyo kat lét -
re hoz za; ezért az anya olyan ha tal mat kép vi sel, 
mely egy szer re él te tô és el vi sel he tet len szá má ra.”13 
Fô ként Kri ste vá ra gon dol tam, ami kor né hány sorral 
ko ráb ban né hány fran cia fe mi nis ta azon haj la mát 
em lí tet tem, hogy részt vál lal ja nak az anya ság pat -
riar chá lis felér té ke lé sé ben. En nek el le né re Kris teva 
el mé le te jól hasz nál ha tó Fin ley The o ry of Total 
Blame- jé nek szub ver zív ol va sa tá hoz. Irène ré szint 
a ma zo chi kus anya, aki foly ton  te vé keny ke dik, a 
hû tô tôl az asz ta lig, az asz tal tól a hû tôig ván szo rog, 
ételt ké szít. Ta lá lom ra meg ra gad né hány hol mit a 
hû tô bôl, és un do rí tó, ehe tet len, felis mer he tet len 
koty va lé kot ke ver be lô lük. Fin ley az élel mi sze rek 
fel dol go zá sá hoz nem hasz nál szer szá mo kat, csak 
sa ját ke zét, ezért egy idô után úgy fest, mint ha ô 
ma ga is a po csék ká ment anyag ki ter jesz té se len -
ne. Gyü mölcs dzse met ko tor elô a sü tô for mák ból, 
a ra ga csos masszát az asz tal ra és a föld re toccsantja. 
A hús sze let a tes tén vég zi: nyers mar ha hús lóg az 
or rá ból és a ha já ról, a föld re is jut be lô le. Ketchup 
fo lyik a kar ján és a ke zén. Nyers mar ha húst vág az 
egyik fia ar cá ba. Irène- nek nin cse nek re cept jei és 
nem haj lan dó etet ni a gyer me keit. Mi köz ben a fô -
zés „elô ké szü le tei” foly nak, meg nyil vá nul a gyer -
me kek fe ti sisz ta sze xua li tá sa: Buzz egy cse re pes nö -
vényt kor bá csol fe ke te bôr szíj jal; Er nie al só nad rág -
ra vet kô zik és test ápo lót cse peg tet egy szék há tul -
já ra, ahogy masz tur bál; Jan mell tar tó ban és fû zô ben 
te jet önt a szín pad ra. Gyer me kei szá má ra Irène tes -
te a hisz té ri kus test, „az el fe le dett je le ne tek szín há -
za”,14 em lé ke ze ti csa ló dás.15 De Irène nem akar ja 
el fo gad ni, hogy ô len ne fe le lôs min de nért. Ehe lyett 
mar gi na li tá sá nak iro ni kus ha tal ma jo gán – mint 

10 Sue-Ellen Case, To wards a Butch- Fem me Aest he tic, in Lynda Hart (szerk.), Ma king a Spec tac le: Fe mi nist Es sa ys on Con -
tem po ra ry Wo men’s The at re, Ann Ar bor, Uni ver sity of Mi chi gan Press, 297.  

11 Elin Di a mond, Mi me sis, Mi mi cry, and the Tru e- Re al Mo dern Dra ma 32, no. 1 1989. március, 58–72.  
12 Ti zen öt „át la gos” né zô vel foly ta tott in ter jú alap ján Schu ler úgy ta lál ta, hogy a fér fi né zôk több sé ge még csak nem is em -

lé ke zett ar ra, hogy hal lot ta a „a he rék ki vá gá sa”-mo no ló got a The Con stant Sta te of De si re elôadá sa so rán. Schu ler ezt ama 
té zi sét alá tá masz tan dó hasz nál ta, mi sze rint Fin ley túl sá go san is a fe mi nis ta el mé let is me re té re ha gyat ko zik, mi köz ben 
az át la gos né zôk höz szól. Vé le mé nyem sze rint itt in kább ar ról van szó, hogy Schu ler egy faj ta hisz té ri kus fe lej tést fi gyelt 
meg a né zôk kö zött. Fin ley mû vé sze té nek meg kö ze lít he tet len sé ge áru cik ké vá lá sá nak el há rí tá sá ról ta nús ko dik, nem pe -
dig egy, a ha tá sos sá gát tom pí tó szán dé kos ho má lyos ság ered mé nye (Ca the ri ne Schu ler, Spec ta tor Res pon se and Comp -
re hension: The Prob lem of Ka ren Fin ley’s Con stant Sta te of De si re, TDR 34, no. 1. (T125), 1990, 131–145).  

13 Julia Kristeva, Po wers of Hor ror: An Es say on Ab jec ti on, trans la ted by Le on S. Ro u diez, New York, Co lum bia Uni ver sity 
Press, 1982, 75–76. 

14 Hélène Ci xo us–Ca the ri ne Clé ment, The Newly Born Wo man, trans la ted by Betsy Wing, Min ne a po lis, Uni ver sity of Min -
ne sota Press, 1986, 5. 

15 Az em lé ke ze ti csa ló dás fo gal mát Freud ve zet te be, a hisz té riás be te gek em lé ke ze ti za va ra kap csán. Az em lé ke ze ti csa ló -
dá sok az alany ál tal el foj tott tar tal mak he lyét töl tik ki a pszi ché ben. (A ford.)
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Jules Mit che let bo szor ká nya16 – sa ját em lé keit re -
konst ruál ja, és bi zony gat ja, hogy a gyer me kek 
prob lé mái kö zül egyért sem felelôs.  

A hisz té ri kus sal szem ben Irène-t nem zár ja ma -
gá ba a csa lá di kör. In kább ô ma ga tö ri azt meg: ki -
rak ja a csa lád ta go kat, még a ha lott apát/kó má ba 
esett fér jet is, és ma gá nak kö ve te li a te kin télyt „há -
zá ban”. Irène visszá já ra for dít ja az anya ság hoz ha -
gyo má nyo san kap cso ló dó táp lá lás min den kép ze -
tét, és sa ját or gi asz ti kus rí tu sát ala kít ja ki. Csak tra -
vesz tál va kép vi se li a fal li kus anyát, hogy tá mad ja 
az ôt lét re ho zó min tát. A pat riar chá lis anya disz -
kur zív tes tét Irène mér ték te len anyag sze rû sé ge he -
lyet te sí ti. A The Con stant Sta te of De si re a nem eny -
hü lô fáj da lom fel té tel rend sze rét mu tat ja be, aho -
gyan a nôi test sza ka dat la nul visszaíró dik és be ke -
be le zô dik az el nyo mó kul tu rá lis for má ciók ba. 
A The The o ry of To tal Bla me a tör té nel mi konst ruk -
ciók ana lí zi se fe lé moz dul el, amely konst ruk ciók 
a nô ket min dig anya ként, a kul tu rá lis ir tó zat for -
rá sa ként ál lít ják elénk. Fin ley itt a pa ró diát és tra -
vesz ti át hasz nál ja, a szte reo tí piák túl zó elôadá sát, 
hogy a vég sô ha tá rig fo koz za és meg sem mi sít se e 
min tá kat. Nem ma rad más, csak ki köp dö sött, vissza -
ök  len de zett, kiürí tett vég ter mé kek. Az apa holtteste 
(a ci vi li zá ció vég sô mel lék ter mé ke), mely csak nem 
ész re ve he tet len a nap pa li ka na pé ján, a csa lád tisztá -
ta lan sá gá ra fi gyel mez tet. Ami kor a da rab vé gén Irène 
„élet re” ráz za, és ki tusz kol ja a szín padról, egy nô 
ké pé vel ma ra dunk együtt, aki az zal tisz tí tot ta meg 
a há zát, hogy elül döz te on nan tes te ter mé keit 
(a gyer me ke ket), és azt, aki tár sa volt a gyer me kek 
lét re ho zá sá ban. A Bla me a tör té nel mi leosz tást idé -
zi: a nôk re ma rad a pisz kos mun ka, a há nyás, az 
ürü lék és más vég ter mé kek el tisz tí tá sa, a holt test 
felöl töz te té se a te me tés elôtt. De aho gyan ezek hez 
a felada tok hoz vi szo nyul, és az, hogy ak tív-i rá nyí -
tó sze rep ben hajt ja azo kat vég re, a test/ter mé szet 
nôk höz tár sí tá sá nak csap dá ja he lyett ar ra utal, hogy 
a vég ter mé kek a nôi/anyai test dis kur zu sá nak át -
há gá sát jel zik. Fin ley, mi köz ben lát szó lag leala cso -
nyít ja ma gát, olyan li mi na li tást tes  te sít meg, amely 

az anyai test disz kur zí van ki ter melt in teg ri tá sát fe -
nye ge ti. Az étel szennye zô anyag ként va ló meg je -
le né se kap csán Kri ste va ezt ír ja: 

 
„ezt orá lis tárgy ként te szi, mint hogy a száj az én sa -
ját és tisz ta tes té nek egy ha tár vo na lát je lö li. Az étel 
csak ak kor vá lik ab jekt té, ha két kü lön en ti tás vagy 
te rü let kö zöt ti ha tárt kép vi sel. Ter mé szet és kul -
tú ra, em be ri és nem em be ri kö zöt ti vá lasz vo nal.”17 
 

Amennyi ben a szelf „tisz ta és tu laj don tes te” egyen -
ér té kû a masz ku lin, ko he rens iden ti tás sal, Fin ley 
per for man sza e hu ma nis ta (és masz ku lin ér de ke -
ket pro pa gá ló) test le rom bo lá sa ként ér tel mez he tô. 
Nôi tes tét az étel ma ra dé kok kal el ve gyü lô kép ként 
hasz nál ja. Más ként szól va, amennyi ben a nôi 
„hiány” a masz ku lin tel jes ség szük sé ges tá masz té -
ka, Fin ley be mu tat ja, ho gyan mû kö dik ez az el já -
rás. Nem csu pán ar ról van szó, hogy be mocs ko ló -
dik és sze mér met le nül vi sel ke dik – ez csu pán a bi -
ná ris kü lönb ség té tel op po zí ció ré vén tör té nô 
megerô sí té se len ne. Fin ley a kö zön ség gel ezt a tár -
sa da lom ban mû kö dô, a tár sa dal mi nem szem pont -
já ból meg ha tá ro zott konst ruk ciót lát tat ja „mun ka” 
köz ben, ami kor és ahol nem sza bad na lát ni.  

Ka ja Sil ver man rá mu tat, hogy a La can és Freud 
ál tal leírt szub jek ti vi tás nem dönt he tô meg va la -
mely kul tu rá lis rend sze ren kí vü li – vagy ah hoz ké -
pest elôide jû po zí ció fel té te le zé sé vel.18 Fin ley per -
for man sza it gyak ran il le tik ef faj ta jel zôk kel – „ôsi”, 
„pri mi tív”, „szo cia li zá lat lan” nô ként un dort kelt.19 
Vé le mé nyem sze rint ezek a leírá sok nem ké pe sek 
meg fe le lôen meg ra gad ni mû vé sze tét; mi több, az 
ilyen ér tel me zés nagy ve szélyt je lent a per formansz-
mû vé szet ese té ben. Ré szint a nôi per for man szok 
ama tör té ne ti ha gyo má nya miatt, amely a test hez, 
a ter mé szet hez vagy a va ló ság hoz va ló köz vet len 
hoz zá fé rést elô fel té te lez te. Ta lán az egyik legszembe -
 tû nôbb pél da Les lie La bo wi tzé: az erô sen po li tikus 
és közéle ti mun kái tól, mint pél dául a Three We eks 
in May, vissza vo nu lás a Spro u ti me ma gán ri tuá léjá -
ba.20 Ezen kí vül a per for mansz nem te szi le he tô vé 

16 Vö. Ci xo us–Clé ment, i. m., 1986. 
17 Kristeva, i. m., 1982, 75. 
18 Ka ja Sil ver man, The Sub ject of Se mi o tics, Ox ford, Ox ford Uni ver sity Press, 1983, 192. 
19 C. Carr, The New Out law Art, Vil la ge Vo i ce, 1986. jú lius 17, 61; Uns pe a kab le Prac ti ces, Un na tu ral Acts, the Ta boo Art 

of Ka ren Fin ley, Vil la ge Vo i ce, 1986. jú nius 24, 17–19., 86; The Se xu al Po li tics of Cen sor ship: War on Art, Vil la ge Vo i -
ce, 1990. jú nius 5, 25–30; Linn, i. m., 1991. 

20 Ezen per for man szok, va la mint La bo witz nyíl tan po li ti zá ló mun kái tól a ké sei mû vek – pél dául a Spro u ti me – spi ri tua liz -
mu sa fe lé va ló el moz du lás elem zé sé hez lásd Roth mû vét (Moi ra Roth, The Ama zing De ca de: Wo men and Per for man ce Art 
in Ame ri ca 1970–1980, Los An ge les, Ast ro Arts, 1983). 
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a meg fi gye lô szá má ra a per for mer és a nyel ve ze te, 
gesz tu sai kö zöt ti kü lönb ség té telt, amit a szí nész szá -
 má ra a sze rep hasz ná la ta ha gyo má nyo san és auto -
ma ti ku san biz to sít. Ez a mo dell per sze azt su gallja, 
hogy a sze rep a szi mu lá ció és a szí nész iga zi, meg -
erô sít ve az ere de ti és után zat pla to ni idea liz mu sát, 
és egy on to ló giai szub jek ti vi tást biz to sít. Mind -
azon ál tal a mi mé zis nem min den eset ben je lent 
naiv rea liz must, és a nôi per for me rek mi mé zi shez 
fo lya mo dá sá nak es he tô sé gé rôl ta lán a fe mi nis ták 
sem akar ná nak le mon da ni. Ha a csa lád dis kur zusa 
az apai je lö lôt és en nek komp le men ter pár ját, a 
hiányt ak ti vál ja, nem ke vés bé le het sé ges az anyai 
je lö lô szá má ra e hiány ta ga dá sa, és ez zel a fal li kus 
je lö lô in téz mé nyé nek és fenn tar tá sá nak aláásá sa.  

Fin ley ké tes, ám vé le mé nyem sze rint szük ség -
sze rû lé pést tesz, ami kor a nuk leá ris csa lád struk -
tú rá já ban po zí ci o nál ja ma gát. Va la mely po zí ció fel -
vé te le ma ga után von ja a je len tés (me a ning) idô le -
ges meg ra ga dá sát; és mi vel a je len tés meg ra ga dá sa 
nem le het sé ges a transz cen den tá lis je lö lô höz va ló 
fo lya mo dás nél kül, a vég te le nül ha lasz tó dó je lö lés 
moz gé kony sá gá ban beál ló szü net a szub jek tu mot 
a fal lo go cent riz mus ba he lye zi. A nôk szá má ra ez 
azt je len te né, hogy hiány ként po zí ci o nál ják ma gu -
kat új ra. Va jon a hisz té ria az egyet len al ter na tí va? 
Per for man sza i ban Fin ley a szen ve dés ben to vább 
élô vesz te sé gek ta nú ja ként ér tel mez he tô, tes te „az 
el fe le dett je le ne tek szín há zá vá” vá lik. A Bla me- ben 
mocs kos tár gyak kal ve szi ma gát kör be, s így nem 
a nô test vér hez vagy anyá hoz, ha nem a hisz té riás -

hoz ha son ló vá vá lik – bo szor kánnyá. Ca the ri ne 
Clément elem zé se sze rint a hisz té riás és a bo szor -
kány egyaránt za vart kelt a do mi náns tár sa dal mi 
rend ben, mi köz ben – el té rô mó don – egy ben fenn 
is tart ják azt: a hisz té ri kus az zal, hogy vissza zá ró -
dik a csa lá di kör be, a bo szor kány az zal, hogy el tû -
né sé vel me ne kül meg. Ahogy Mi che let meg fo gal -
maz za: „az em ber sze ret né tud ni, de nem fog ja 
meg tud ni, mi tör tént a sze ren csét len nô vel”.21 Re -
mél he tô leg Fin ley nem ve szik el azok ban a ké pi je -
lö lôk ben, ame lyek re az esszé ele jén leírt fo tók utal -
nak. Ha ép pen szü ne tel te ti is ma gá ra vé te lü ket, ré -
sen le he tünk, hogy lás suk, va jon el lenáll-e a rá ne -
he ze dô, el fo gad ha tób bá vá lá sát cél zó nyo más nak. 
Fin ley az át ko zó dó nô ré gi tra dí ció ját foly tat ja, a 
há zsár to sét, aki meg rög zöt ten go rom bás ko dik. 
Lon don ban be til tot ták, hogy szín pad ra lép jen, egy 
olyan tör vény alap ján, amely meg tilt ja, hogy egy 
nô egy szer re be szél jen és le gyen mez te len a szín -
pa don.22 Mint tud juk, a til tás min dig kö te le zett sé -
get von ma gá val. A nôi test, amely be szél, még min -
dig nor ma sér tô nek szá mít. A XIX. szá zad kö ze péig 
a szá juk ba erôl te tett „brank” ne vû kín zó esz közt al -
kal maz ták a per le ke dô nôk el len. A fal loszt ma guk -
hoz ve vô (a la tin „nyelv” je len té sû „lin gus” sza va a 
szanszk rit „lin gam”-ból, azaz „fal losz” szó ból szár -
ma zik), a mes ter dis kur zu sá nak va ló el lent mon dá -
su kat vi lág gá kiál tó nôk el né mí tá sá ra irá nyu ló tö -
rek vés ben az em lí tett inst ru men tum él to vább.  
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