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Goncsarov hármaskönyve

A diszkurzív megközelítés homlokterében az irodalmi jelenség áll, különös tekintettel az emberi szómű
– a megnyilatkozás, a dialógus, a név, a jel-, a trópusés történetképzés – poiésziszének vizsgálatára. A prózanyelvi és versnyelvi alkotás diszkurzív vetületében
a szó megjelenésmódjait eseményként taglalhatjuk,
mely a cselekvés világában fogan meg és a szövegben,
azaz a kulturális emlékezet közegében teljesedik ki,
ahol ez a saját jövője felé „kizökkent” tapasztalati világ minden elemében saját jelentésre tesz szert.
Ám sorozatunk neve a tárgyi utaláson túl más értelmet is magában foglal, amennyiben szerzőink egy
bizonyos költészettani dialektus kimunkálását és
meghonosítását is feladatuknak tekintik. Ennyiben
a Diszkurzívák megnevezés az interpretáció szolgálatába állított beszédmód sajátosságát emeli ki. S végül
elgondolható emblémánk utalásiránya úgy is, mint
párbeszédre invitáló jelzés mindazok számára, akik
a köteteinkben felvetett kutatási irányok s a megoldási javaslatok kifejtésében megszólaló beszédmód és
szellemiség iránt érdeklődnek.
A szerzők és szerkesztők egyaránt feladatuknak tekintik a magyar- és a világirodalom eminens alkotásainak újraértelmezését a diszkurzív poétika által kínált
megközelítés jegyében; keresik az együttgondolkodás
lehetőségeit a magyar filológia és a modern filológiák
között. Miként azt is, hogy a hazai tudományosságban kevésbé ismert irodalom- és kultúraelméleti értekezéseket magyar nyelven hozzáférhetővé tegyék.
Argumentum Könyvkiadó
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Mint korábban már említettem,
nem három, hanem egy regény
ről beszélek. Ezeket egy közös
vezérfonal, egy kibontakozó gondolat – az orosz élet általam
átélt egyik korszakától a má
sikig tartó átmenet –, valamint
e korszakok jelenségeinek ké
peimben, portréimban, jelene
teimben, apró megnyilvánulá
sokban való tükröződése köti
össze.
Szemem előtt lebegett a negye
dik korszak is, amely magába
foglalja a jelenkort, ám ezt a tervet is elvetettem. Az alkotáshoz
ugyanis az élet már kialakult és
nyugvópontra jutott formáinak
nyugodt szemlélése szükséges,
az új élet viszont túlságosan vi
tális, még kavarog és forrong,
ma létrejön, holnap szétesik, és
nem hogy napról napra, de óráról órára változik. A ma hősei
nem hasonlítanak a holnapi
akra, ezért csak a szatíra vagy
a könnyed karcolat s nem pe
dig a nagy epikus mű állíthat
elébük tükröt.
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