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1.

Bevezetés
„[EJgy könyv se nem kezdődik, se nem végződik,
legföljebb olyan, mintha kezdődne és végződne"
(Mallarmé)

Kant kopernikuszi fordulata napjainkig érvényesen világossá tette, hogy az emberi tudat
törekedhet ugyan a megismerés teljességére, reális célként mégis csupán a dolgok végtelen
értelmezését tűzheti maga elé: bizonyosságról az ész világot elrendező törvényei nem
gondoskodnak. Minden tudati tevékenység az érthetőn túlira irányul. Az a folyamat, amely
során az érthetőn túli az érthető világ részévé válik az értelmező és akár mások számára is,
az interpretáció hagyományos jelentésű fogalmával írható le. Napjainkban viszont a
hagyományos interpretáció-fogalom gyökeres átalakulásának lehetünk tanúi. Főleg az
irodalomkritikában — mely modellértékű terület a világ értelmezésének tudati tevékenysége
szempontjából - észlelhető különös változás. A kritika mintha nem érthetővé tenni,
hanem megőrizni óhajtaná az érthetőn túlit a maga érthetetlenségében.

1

Kritikai

szövegekben egyre többször találkozhatunk az értekezés régi formáit elvető írásmóddal, a
józan ésszel ellenkező nyelvi térrel. A nyelv szétszabdalása, különféle beszédtípusok
egymásba oltása, költői és teoretikus összeforrasztása — mára ezek az irodalomelmélet
megszokott eszközeivé váltak.
A non finito elv tudatos poétikaként a szimbolizmussal párhuzamosan jelent meg.
A befejezetlenségüket, többértelműségüket hangsúlyozó alkotások nyomán rövidesen
megszülettek a nyitott mű különböző elméletei is. A nyitott mű poétikája (még ha egyéb
2

elnevezéssel illették is) egyetlen elméletírónál sem fordul elő annál több értelemben, mint
amennyiben Umberto Eco használja azonos című tanulmányában. Nyitott mű az,
3

Ld. még erről rövid írásomat Jelentés e's anyagyilkosság címmel az Élet és Irodalom XLVIII. évfolyamának
38. számában (2004. augusztus 27.)
Az orosz formalizmustól kezdve számos elméletet említhetnénk, felsorolás helyett azonban itt csak
néhány példára utalok az időben hozzánk közelebbi teóriák közül. Elsőként Roland Barthes-éra, aki a
szöveget sokdimenziós térként, idézetek szövedékeként értelmezi. Ezt a sokféleséget pedig az olvasóban
látja egységesülni. Az olvasó a szövegre kódokat alkalmaz, míg meg nem találja azt az értelmezői eljárást,
amelynek nem áll ellen a szöveg, hanem megadja magát. Roland Barthes: A szöveg öröme. Irodalomelméleti
írások, Mihancsik Zsófia (ford.), Bp. 1996. Uő.: S/Z, Mahler Zoltán (ford.), Bp. 1997. Román Ingarden
nyomán Wolfgang Iser is összefogó, rögzítő szerepet szán az olvasónak, azt a feladatot, hogy a szöveg
meghatározatlansági helyeit határozottá tegye. Wolfgang Iser: A% olvasás aktusa. A% esztétikai hatás elmélete,
In: Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor s.k., Odorics Ferenc (szerk.): Testes könyv I., Szeged, 1996. 241-264.
Umberto Eco: A nyitott mű poétikája (1962), Zentai Éva (ford.), In: Uő: A nyitott mű: válogatott
tanulmányok, Bp. 1976. 24-58.
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amelyet ténylegesen a befogadónak kell befejeznie, kiegészítenie, de az is, amelybe a
többértelműség mintegy bele van szándékosan kódolva, továbbá nyitott minden mű
abban a klasszikus értelemben, hogy a befogadóban teljesedik ki. A nyitott mű kifejezése
Econál a szerző, a mű és a befogadó oldaláról is értelmet nyer. Ám ezeken a
meghatározásokon túllépnek a szövegek érthetőn túliját magukba olvasztó műkritikák.
Hasonulni látszanak

tárgyukhoz,

azok részeivé

szervesülve

hozzájuk

foghatóan

folyamatos értelmezésre szoruló szövegekké válnak. Nem mellékesen pedig arra hívják fel
a figyelmet, hogy a mű korántsem teljesedik ki a befogadóban, főként nem a befogadó
értelmezői nyelvében, az legfeljebb hurcolni tudja magával az értelmezendő szöveg
eredendő érthetedenségét.
A fokozott érdeklődés a filozófia és a költészet határvidékeit járó szövegek iránt
4

még akár törvényszerűnek is tekinthető, amennyiben

elfogadjuk Lyotard leírását

posztmodernnek nevezett korunkról. Ezek szerint a posztmodern filozófia elhatárolódik a
szellem dialektikájának, a jelentés hermeneutikájának vagy a racionális és tevékeny
szubjektum emancipációjának nagy elbeszélésétől. Saját működésének alapfeltételét abban
látja, hogy felmenti magát a szigorú tudományosság, a rendszerben gondolkodás és a
centralizálás kötöttsége alól. Manfréd Frank megengedő modalitással kiterjeszti ezt az
5

alapfeltételt a filozófia teljes történetére: a filozófia stílusában minden nyelvjáték
létjogosultságot
sokszínűség.

6

élvez;
Az

ok

legszembetűnőbb
azonban,

jellemzője

éppen

az

nevezetesen a dolgok végtelen

esztétikai-formai
értelmezésének

imperatívusza, mégis Kantig vezethető vissza.
A tiszta ész kritikája a megismerés lehetőségeire irányul. A tudat és a séma
működését leíró részei viszont a megismerés helyett éppenséggel az értelmezés alapelveit
mutatják be. Ezekben a fejtegetésekben a tudat nem a bizonyosság, hanem a
viszonylagosság közegeként jelenik meg. Viszonylagosságát a képzelőerő okozza, ami

A mai filozófiai és irodalomelméleti szövegek műfaji azonosíthatatlanságán nyugszik Böhm Gábor A
filozófiai beszély derridai fattyúhajtása
című tanulmányának alaptézise is, mely illeszkedik bevezetőm
gondolatmenetéhez: ,,[a] gondolkodás az »icodalmi aktivitásban« történik meg, és irodalomként
manifesztálódik. Ez az irodalmi »megmunkálás« kihat a tudományos kutatás produktumának (a
tudományos igényű beszéd, illetve írásmű) megértésére (befogadására vagy akár elvetésére). Az irodalmiság
azonban nem mint puszta írottság (írásosság) része a tudományos igényű megnyilatkozásnak, hanem a
nyelv »használásának« egy tudatos módjaként, vagyis beszédmódként is megjelenik (megjelenhet) benne."
In: Bókay Antal - M. Sándorfi Edina (szerk.): Keresztez(őd)ések, Bp. 2003. 23.
Jean-Francois Lyotard: A posztmodern állapot, Bujalos István és Orosz László (ford.), Bp. 1993. 8.
Manfréd Frank: A stílus filozófiája, Weiss János (ford.), Bp. 2001. 187.
4
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kétféle szintetizáló tevékenységet végez. Egyfelől az empirikus sokféleséget fogja össze
egy képpé, másfelől az értelem fogalmainak megérzékítéseben vesz részt. Fogalmak
megérzékítésekor a képzelőerő csupán a fogalom sémáját alkotja meg egy lehetséges
látványban. Ez azt eredményezi, hogy a fogalom megtestesülése bejut az empirikus
sokféleség változó tartományába, ahol a séma-kép átalakul szemléleti képpé. A képzelőerő
kétféle tevékenysége tehát gyakorlatilag elválaszthatatlan egymástól: a szemléleti sokféleség
szintetizálását és a fogalmak megtestesítését egyidejűleg végzi. Az értelmezés végtelenségét
erre a folyamatra

vezetem

vissza, disszertációm

alaptézise

is

a séma

effajta

mozgékonyságával kapcsolatos.
Feltételezésem szerint a benjamini allegória és a derridai írás a tudat és az
értelmezés

kanti

mechanizmusának

újrafogalmazásai.

E

tétel

bizonyításához

elengedhetetien megvizsgálnom Kant Kritikáinak közveden következményeit. A német
bölcselet történetének manapság kora romantikaként elnevezett időszakában számos
olyan írás látott napvilágot, melyek Kant rendszerét kommentálják, azok alapgondolatait
építik ki, koncepcióját igyekeznek „beteljesíteni", vagy egyáltalán eleve azokhoz képest
határozzák meg magukat. Részint ezzel magyarázható, hogy ezek a művek inkább
képeznek mellékágakat a filozófia történetében, semmint annak főáramában haladnának.
Éppen ezért beszédes, hogy a jelen számára viszont rendkívül fontossá váltak.
Dolgozatomban közülük Friedrich Schlegel, Novalis és Hölderlin néhány szövegét
vizsgálom meg főként abból a szempontból, hogy milyen viszonyt feltételeznek tudat és
nyelv között. Vizsgálati céljaimhoz illeszkedő válogatásnak bizonyult a Schlegel-fivérek
műveiből Zoltai Dénes által összeállított kötet, hisz Tandori Dezső fordításában
tartalmazza Friedrich Schlegel legfontosabb művészetelméleti töredékgyűjteményeit és
esszéit. Magyarul föllelhető szövegein kívül kivált azokat tanulmányoztam, böngésztem át,
amelyekre a német nyelvű szakirodalom sokszor tesz utalást, és amelyek a szakirodalmi

említés alapján szempontjaimból megfelelőnek ígérkeztek: Transcendentalphilosophie, Die

Entmck/ung der Pbilosophie in %wölf Büchern, Propadeutik und Logik, Geschichte der europáisch
Uteratur. Friedrich Schlegel műveinek kritikai kiadása mellesleg húsznál több vaskos
kötetből áll, kiadása a hatvanas évektől napjainkig folyamatban van, belátható, hogy a
teljes életmű áttekintése erőmön felüli teljesítmény lett volna. A Novalis- és Hölderlinszövegeket illetően is elsősorban a magyarul megjelentekre hagyatkoztam, így került
látókörömbe a Fichte-stúdiumok

és az ítélet és lét. A műkritika romantikus fogalmáról írott

doktori disszertációja még akár törvényszerűen is idézné ebbe a sorba Walter Benjámin
nevét, ám - habár külön fejezet foglalkozik dolgozatomban ezzel a szövegével - az
értelmezés működési struktúráját Benjámin allegória-fogalmában véltem
amelyről A. német szomorújáték

felfedezni,

eredete című tanulmányában értekezik. Az allegória

éppannyira tartozik a nyelvhez, mint a tudathoz, magában foglalja a fogalomalkotás
absztrakciós tevékenységét, a fogalmi építmény lebontását és átépítését. Ezek a műveletek
kapcsolódnak egymáshoz és folyamatosan zajlanak, ezért éppúgy az értelmezés végtelen
mozgását írják le, mint Kantnál a tudat és a séma tevékenysége. Bizonyára illúzió, sőt
önellentmondás

megállapításokat

tenni Derrida vagy általában

a

dekonstrukció

gondolkodásmódjáról, hiszen az éppen a lényeg, a megértést irányító középpont fogalmait
vonja kétségbe. Á m az meg valószínűleg a dekonstrukció „törvényszerűségeinek"
7

tagadása volna, ha megvonnánk magunktól az állításokat tartalmazó írás lehetőségét.
Derrida az írás szót nem csak a betűkkel kifejezett beleírás gesztusaira alkalmazza, vagyis
szerinte nem csak a betűírás írás, hanem bármilyen jelölői rendszer használata írásnak
nevezhető, még akkor is, ha annak az írásmódnak nincsen hangzó változata. Mindaz írás,
ami valamilyen módon beleavatkozik a térbe. A jelekhez önmagukban nem tartozik
jelentés; emberi tudattól függedenül halottak. Minden térbeli létezőt a szüntelen
értelmezés tart életben.

1.1. A német romantika aktualitásának

filozófiatörténeti

okairól

Az alaptézisben felállított párhuzamban megbúvik az a feltételezés is, hogy a német
bölcseletben Kant nyomán kibontakozó gondolkodásmód újra időszerűvé lett. A
romantika átfogó filozófiáját német gondolkodók készítették elő és határozták meg, még
akkor is, ha igaz, hogy a tizennyolcadik század végi német bölcselet számos eleme angol
vagy francia eredetre tekint vissza. Ismert vagy kevéssé ismert német mesterek egyaránt
8

részt vettek annak a gondolkodásmódnak a kialakításában, amit romantikusként
jellemzünk: Friedrich Heinrich Jacobi és Christian Wilhelm Snell éppúgy, mint Friedrich
Schlegel és Novalis. Filozófiájuk

mind azzal a kanti felismeréssel

kezdeményez

Ld. erről Somlyó Bálint: A% eredménytől a% eredetig (Jonathan Culler: Dekonstrukció), In: BUKSZ, 10. évf.
4. sz. (1998)
Ld. erről Ottó F. Best: Die blaue Blume im englischen Garten. Romantik — ein MijSverstandnis? Frankfurt a
Main, Fischer Verlag, 1998.
7

8

párbeszédet, hogy az ember képes összefüggő képet kialakítani a világról, de ez mit sem
változtat azon, hogy a világ a maga valóságában nem feltétienül olyan, mint amilyennek az
emberi elme látja, hiszen a dolgok önmaguk lényegében nem megismerhetők. Más szóval
a valóság megismerése és megváltoztatása az emberi tudatra tartozik.
A romantikát tehát kifejezetten gondolkodásmódként értjük, így kérdezünk rá
aktualitására. Szempontunkból természetesen érdekes az az észrevétel is, amely a
romantikát az alábbiak szerint tekinti jelenlevőnek: ,,[a] romantikával mindenütt és nagy
bőségben találkozhatunk. A romantika előfordulhat a labdarúgásban, a kémkedésben és a
hídépítésben. A szót már a turistaipar is régen felfedezte magának; Dél-Németországban
utcákat neveztek el a romantikáról, Európában pedig egy kiterjedt szállodalánc viseli a
romantika nevet. [...] Úgy tűnik, a romantikának se vége, se hossza." Miért kísért
9

hétköznapjainkban

olyasvalami,

amit időben

nagyjából

az

1790-es évek

és a

tizenkilencedik század dereka közé tessékelünk? Nem lehetséges-e, hogy mindez azzal a
Kanthoz kapcsolható szemléleti fordulattal van összefüggésben, hogy a megismerés
helyébe az értelmezés lép? Hisz így még akár természetszerű is volna, hogy a romantika
értelmezése saját paradigmájában - az értelmezés paradigmájában - lezárhatatian marad.
Ennél fogva viszont nincs értelme a romantika aktualitását állítani, hiszen az értelmezés
igényével képtelenek vagyunk kilépni a romantikából. így is érthető, miszerint „[a]
romantika műalkotásait vagy az elméleti munkákat olvasva úgy érezhetjük, hogy talán még
mindig részei vagyunk a »Lehrjahré«-nak, hogy tanulóéveink igencsak hosszúra sikeredtek,
s jobb is lenne már azt mondanunk, hogy mi megmaradunk örökre »tanoncnak«, minden
szégyen nélkül értve a szót: kezdőnek."

10

Gadamer a huszadik századi filozófia

alapjait azoknak a naivitásoknak a

lerombolásában jelöli meg, amelyek az ismeretelmélet háttérbe szorulását és az
interpretáció fogalmának megváltozását eredményezték. A változás oka az a tapasztalat,
hogy a gondolkodás és az értelmezés számára az egyedüli lehetőség és határ a nyelv. E
tapasztalat kialakulásában Gadamer kezdeményező szerepet szán Kantnak, ám a
fordulópontokat mégis Nietzsche, Heidegger, Husserl, Freud és Wittgenstein nevéhez
köti. A tételezés naivitását Nietzsche rombolja le. Arról az illúzióról rántja le a leplet, hogy
Gerhard Schulz: Romantik. Geschichte und Begriff, München, Beck, 1996. 7. Az idézet Weiss János fordítása:
Mi a romantika? Vécs, 2000. 7.
Bacsó Béla: Romantikus mű és fragmentum, In: Uő.: „Mert nem mi tudunk ..." Filozófiai és
művészetelméleti írások, Bp. 1999. 17.
9
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léteznek tiszta észlelések, és hogy azok egyértelműen igazzá vagy hamissá teszik az
ítéleteket. Heidegger a tiszta észlelés és a tiszta ítélet összhangját egyenesen ontológiai
előítéletnek tartja. A reflexió naivitása abban az állításban rejlik, hogy a reflektáló elme a
dolgoktól független, objektivitásra képes entitás. E hitet a fenomenológia döntötte meg
rámutatva, hogy minden észlelés az észlelés és az észlelt észlelése egyidejűleg. A
reflexióban mindig megvan ez a kettősség, amelyből azonban a modális jellegű elemet
nem ismerhetjük meg. A fogalmakról alkotott naiv vélemény szerint azok feladata
valamiféle konkrét megragadása, azokat a filozófia a gondolkodás eszközéül teremti.
Elsőként a Bécsi Kör tagjai ismerik fel, hogy ennek a feladatnak a filozófia nem tett eleget,
és addig nem is tehet, amíg természetes nyelvekkel próbálkozik, mindenekelőtt tehát olyan
metanyelvet kell kidolgoznia, amely kiküszöböli a viszonylagosságot. Később Wittgenstein
nem csak arra világít rá, hogy mesterséges nyelvek létrehozásához szükségeltetik
természetes nyelv, hanem arra is, hogy a nyelv mindig rendben van, a nyelv pusztán közeg, a
megértés medre, és a gondolkodás dogmatizmusa az, ami a filozófia látszatproblémáit
kiváltja. Gadamer napjaink filozófiájának alapjaiként atizenkilencedikés huszadik század
11

fordulójának német bölcseletéből nagy és látványos pillanatokat emel ki. Gondolatmenetét
követve viszont ezeket az alapokat száz évvel korábban, a tizennyolcadik század végén is
felfedezhetjük.
Ennek bizonyítása előtt vessünk további pillantásokat napjaink - elsősorban
művészetfilozófiai

— gondolkodására, melyet bizonyos szempontból az értelmezés

kényszere tart a romantika paradigmájában. Nehéz eldönteni, hogy az e helyzetre adott
avantgárd és neoavantgárd válasz vajon kilépési vagy bennmaradási szándékot nyilvánít-e
ki. Vajon a sok metatextuális melléklet, amellyel ellátják műalkotásaikat, az értelmezés
lehetetlenné vagy végtelenné tevése mellett érvel-e? És vajon eldöntjük-e a kérdést, ha azt
olvassuk ki ezekből a mellékletekből, hogy a műalkotásoknak feladatuk szerint a
fokozatosan bilinccsé váló értelmezői sémák dekonstruálására kell törekedniük? Mint
művészeti irányzat az avantgárd és a neoavantgárd is a kísérletezéssel azonosítja a művészi
tevékenységet. A kísérlet élettanához az tartozik hozzá főként, hogy születésekor mindig a
meglevő korlátokat igyekszik áttörni. A művészet területén ez mindenekelőtt abban

Vö. Hans-Georg Gadamer: Die philosophischen Grundlagen des %wan%igstm Jahrhunderts (1965) In:
Gesammelte Werke Bd. 4. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1987. 3-22. Bár néhány évvel már a 21.
század küszöbét is átléptük, nem hinném, hogy Gadamer tanulmánya mára idejét múlttá vált.
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mutatkozik meg, hogy robbantja a formai és tartalmi struktúrákat, műfajokat vegyít,
valamint olyan eljárásokat és viselkedésformákat ültet át az esztétikai kommunikáció
terepére, amelyek más társadalmi tevékenységrendszerekre jellemzők. Magyarán szemben
áll mindazzal, amit a közönség az adott pillanatban elvár az alkotói tevékenységtől. Az
esztétikai kommunikáció többi résztvevője pedig nem csak arról dönt, hogy kísérletinek
fogadja-e el ezt a műveletet, hanem arról is, hogy mikor asszimilálódik az elfogadott
kultúrába mint „nem rendhagyó művészi alkotás."

12

Az a művészeti irányzat tehát,

amelynek a kísérletezés a legfőbb sajátja, szükségszerűen semmisíti meg önmagát. Még
akkor is, ha némely alkotása később magas művészi értékűnek minősül.
Az avantgárd és a neoavantgárd korszakolást tekintve múlt századi fejlemények,
mégis azért lehetnek az előző bekezdés tárgyai, mert napjainkban egyre élénkebb
irodalomkritikai érdeklődés övezi őket - talán éppen mivel olyan ellentmondásossá tették
az értelmezésről, érthetőségről szóló diskurzust. Amennyiben eltekintünk az avantgárd
13

és a neoavantgárd történeti paramétereitől, a két kulturális alakzat olyan tulajdonsággá
változik, amely általánosan érvényes minden műalkotásra. Nem más lesz így az avantgárd,
mint a műalkotás folyton-létesülésének

metaforája. Minden műalkotásnak megvan a maga

avantgárdja, a maga hermeneutikai kimeríthetedensége. Ez kétféle lehet. Az „igazi"
műalkotások a viszonylag folyamatos értelmezői figyelem és aktivitás ellenére mindig
megőriznek egy darabot ebből az avantgárd jellegből. Azokat a „műalkotásokat" pedig,
amelyek viszont azért nem veszítenek avantgárdságukból, mert puszta materiális
közegükön túl az emlékezet egyéb tárolói (pl. a kritika) eleve közömbösek maradtak
irántuk, jelentéktelennek nevezhetjük.

14

Felfedezni a huszadik század filozófiai alapjait a tizennyolcadik század fordulóján,
megfosztani az avantgárdot az időbeli korlát(ozás)októl - mindezek a mozzanatok
dolgozatom fontos módszertani sajátosságára utalnak. Mondhatnánk azt is, hogy
disszertációm módszerét saját témája határozza meg. Az értelmezés működési elvét
vizsgálom három, időben egymástól távol eső, ám - egyelőre tézisem szerint - összefüggő
filozófiai-esztétikai

megnyilvánulásában.

Az

összefüggések

megragadásához

Vö. Sigfried Schmidt: A kísérlet szerepéről a művészetben, Keszeg Károly (ford.), In: Új Symposion, 1979.
január, 165. 30-38.
Ld. példaként az Aktuális avantgárd című sorozatot a Ráció Kiadó gondozásában.
Bővebben erről: Asztalos Éva: „Szépségét szó kifejezni képtelen" In: Deréky Pál - Müllner András (szerk):
Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből, Bp. 2004. 114-123.
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legmegfelelőbb kiindulópontnak Derrida írásfogalma bizonyult, mely a huszadik század
második felében, a felbomló Gutenberg-galaxis idején jelent meg. A dolgozat tágabb
kereteit is ez az írásfogalom alkotja, valamint a dekonstrukció filozófiája, amelyben
megszületett. Többek között ezzel igyekszem láthatóvá tenni, amit már Novalis az
antikvitásra vonatkozóan megfogalmazott, azt, hogy mindannak a létrehozásában, amit
értelmezünk, mi magunk is jelentékenyen részt veszünk: ,,[a] természet és a természetet
átfogó belátás éppúgy egyszerre jön létre, akár az antikvitás és az antikvitásra vonatkozó
tudás, mert nagyot tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy az antik alkotások vannak. Az
antikvitás csak most kezd létrejönni. A művész szemei előtt és lelkében keletkezik. Az
ókor maradványai legfeljebb sajátos kiváltó tényezői az antikvitás megképz(őd)ésének. Az
ókori művet nem kezek alkotják. Az elme a látáson keresztül hozza létre, a megfaragott kő
pedig pusztán egy test, amely csak az antikvitás által kap jelentést, és csupán általa
mutatkozik meg."

15

1.2. Az írás táguló fogalma
„Ezz^ természetesen nem akarjuk azt mondani,
hogy minden az ábécéből ered; éppen ellenkezőleg:
semmi sem ered belőle, hiszen mindaz,
ami az ábécében bennfoglaltatik, kívülről került bele.
De az égbolton minden, eredetéhez híven,
betű szerint helyezkedik el"
(Theophrastus Paracelsus: Labyrinthus medicorum II. fej.)

A hétköznapi gondolkodásban az írás a hangzó oldallal rendelkező emberi nyelv
„kézzelfogható" aspektusaként jelenik meg. E felfogás szerint az emberi nyelvnek van
eszköze, ez a szó, van tárgya, ez a dolog, van címzettje, és az valamely ember. Nemcsak a
hétköznapi gondolkodás választja külön ezeket az összetevőket, és kezeli az írást az
emberi nyelv rögzített változataként, hanem komoly tudományok is. Honnan származik?
Miért alakult ki? Milyen fajtái jöttek létre? Az írás vizsgálati tárgyként többnyire ezeket a
kérdéseket veti fel kutatójának. Az írás története és funkciója általában a történeti
nyelvészet vagy a kultúratudomány kereteibe ágyazódik, és jórészt barlangfestményekkel,
rováspálcákkal, hírnökbotokkal, csomó jelekkel, rózsafüzérekkel kezdődik. Az elbeszélés

Friedrich von Hardenberg Novalis: Goethéről (részlet), Asztalos Éva (ford.) In: Vulgo, III. évf. 1. szám
(2002) 131.
1 5

kiemelkedő fordulópontján a mezopotámiai ékírás és az egyiptomi hieroglifák rendszere
olvasható. Utóbbiban külön jelei voltak a tárgyaknak, a fogalmaknak és a hangoknak. Az
írás eredetének és kialakulásának „nagy elbeszélésébe" önálló kis történetként ékelődik a
héber, az arab, a görög, a latin és a szláv írás.
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E távlatok minden bizonnyal kétségessé teszik, hogy az írás valaha is emlékezetes
szerepet játszott vagy játszik a filozófia színpadán. A paleográfián kívül több olyan
tudásterület létezik, amely az írást rögzített emberi nyelvként vizsgálja. Közéjük tartozik,
ám némiképp túl is lép a betűvetés imént leosztott szerepén az emlékezetkutatás. A
továbbiakban ennek eredményeit felhasználva vágunk bele a dolgozat fő elméleti
kontextusát alkotó, ontológiai téttel is bíró írásfogalom történeti nyomainak felfedezésébe.
A memória olyan vizsgálati tárgy, amely elzárkózik a közveden leírástól, és csak közvetett
módon, fenoménjaiban elemezhető. Harald Weinrich szerint ezeknek a fenoménoknak
vagy metaforáknak két típusa létezik: a tábla és a raktár. A két metafora összefügg a
memória jelenségének kettősségével. A raktármetaforák az emlékezetre (Gedáchtnis),
vagyis a memóriára mint virtuális képességre vonatkoznak, a táblametaforák viszont az
emlékezést (Erinnerung), tehát a bevésés és a specifikus tartalmak előhívásának aktuális
folyamatát jelölik. Táblametaforává olyan tárgyak válhatnak, amelyek írást hordoznak - a
tábla, a könyv, a palimpszeszt —, így akár írásmetaforáknak is nevezhetjük őket.
A tábla a memória szolgálatában (ellenőrizhetően) először Platón Theaitétos^ című
dialógusában fordul elő. Szókratész az emlékezés működésének jellemzésére használja
Mnémoszüné ajándékának képét. Bemutatásában a viasztábla a megbízható emlékezés
(anamnézisz), vagyis a megismerés feltételét alkotja. Mezopotámiai eredetű az isteni
világkönyv képzete, mely az abszolút emlékezetet szimbolizálja. Ebben a könyvben nem
csak a múltra, hanem a jövőre vonatkozó feljegyzések is találhatók. A tábla és a könyv
metaforája az írásból jelszerű rögzítettségét és állandó olvashatóságát emeli ki, miközben
elfedi a tényt, hogy az írás egyszerre foglalja magában a jelenlétet és a távollétet.
Együttesen azt az időbeliséget, amely olvasójával újra és újra kitaláltatja az írást, hogy
egyáltalán olvasni tudja. Az idő, vagy ha jobban tetszik, az interpretáció mozzanatát is
tartalmazó írásmetaforát Thomas de Quincey alkotta meg, amikor egyik esszéjében az

Kéki Béla: A% írás története: a kezdetektől a nyomdabetűkig, Bp. 2002.

emberi agyat egy palimpszeszthez hasonlítja.
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Azóta nincs olyan kor, amelyben a

palimpszeszt nagyobb metaforikus erőre tett volna szert, mint a jelenlegi. A palimpszeszt,
ami eredetileg levakart és újraírható papirusz vagy pergamen volt, mindennél jobban fejezi
ki szövegekhez fűződő viszonyulásunkat, valóságérzékelésünket. A szövegközi alkotás és
olvasás elmélete, az intertextualitás mint irodalmi szövegek létmódja és funkciója abból az
alapelvből indul ki, hogy minden szöveg időben korábbi szövegek fragmentumaira tekint
vissza, akár egy ódon palimpszeszt, amelyen a fürkésző szem megláthatja még a legrégibb
kézvonásokat is.
Az

18

időbeliség

mozzanata

némileg

közelebb

visz

bennünket

ahhoz

az

írásfogalomhoz, mely szerint a hétköznapi értelemben vett nyelv egyeden csupán a világ
végtelen számú inskripciós változatai között, és amely a lineáris specializálódás és a
rögzített nézőpontok nézetének végével, a nem-lineáris és lineáris jelrendszereket
egybeszövő multimédia-technológia idejében fogalmazódott meg. Ebben a fogalomban
19

az írás több, mint az emberi nyelvhez tartozó kulturális termék, civilizációs vívmány:
,,[m]ost pedig arra hajlunk, hogy minderre és sok egyébre is az írás szót használjuk: nem
csupán a betűkkel kifejezett, a piktografikus vagy az ideografikus inskripció fizikai
gesztusainak jelölésére, hanem mindannak a jelölésére is, ami az inskripciót lehetővé teszi;
sőt nemcsak a jelölő felületre, hanem a jelölt felületre is; így írásnak mondjuk mindazt, ami
általában inskripciót hozhat létre, akár betűkkel fejeződik ki, akár nem, még akkor is, ha
amit szétszór a térben, az távol áll az emberi hang rendjétől." Deklaratív gesztusaival
20

Derrida írásfogalma korszakot óhajt lezárni, azt a hosszú periódust, amelyet a logosz ural.
A logocentrikus gondolkodásnak az a legfőbb jellemzője, hogy különbséget tesz jel és a
jelet konstituáló jelölő és jelölt között. Ebben a viszonyrendszerben az írás a jelölő
jelölője.

21

Kiszélesített jelentése függedeníti az írást a logosztól és mindattól, ami a

logoszhoz láncszerűen kapcsolódik: a hangtól, az igazságtól, az értelemtől, a szellemtől, a

Harald Weinrich tanulmányáról (Jjpen der Geddchtnismetaphorik) (1964) Aleida Assman: Erinnerungsráume.
Formen und Wandel des kulturellen Geddchtnisses, München: C. H. Beck 1999. 149-156. alapján.
Gerard Genette, aki a poétika tárgyát nem az egyes szövegekben, hanem a szövegek összességében
határozza meg, Palimpsestes címen írta meg fő művét (Paris, aux Edition du Seuil, 1982).
Marshall McLuhan szerint a Gutenberg-galaxis, vagyis a könyvnyomtatás uralta érzékelés- és
gondolkodásmód a tér görbületének 1905-ös felismerésével bomlott fel hivatalosan. Vö. Uő.: A Gutenberg
galaxis. A tipográfiai ember létrejötte (1962), Kristó Nagy István (ford.), Bp. 2001. 144.
Jacques Derrida: Grammatológia, Molnár Miklós (ford.), Eletünk - Magyar Műhely, Párizs-Bécs-Budapest,
1991.29.
Vö. Orbán Jolán: Derrida írás-fordulata, Pécs, 1994. 136.
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szubsztanciától. A logocentrikus osztottság az idő mozzanatát tartalmazó írásmetaforában
ugyan nem szűnik meg, de bizonytalanná válik.
A logocentrikus korszak Derrida szemében viszonylag egységes, ám felhívja a
figyelmet azokra a kísérletekre is, amelyek valamilyen szempontból kitüremkednek, és a
palimpszeszthez

hasonlóan ezt a kitágított írásfogalmat előlegezik. Ilyen Novalis

enciklopédia-tervezete.

Novalis

szépirodalmi

és

filozófiai

szövegeiben

egyaránt

foglalkozik a könyvek könyvének gondolatával. Ezekben határozottan elkanyarodik a
könyvmetafora hagyományától. Heinrich von Ofterdingen című regényében a jövő irányába
való megnyitás kérdésessé tételével a könyv metaforájának kiüresedését mutatja be: a
Heinrich életét magába foglaló könyv utolsó oldalai olvashatadanok. Enciklopédia címen
22

összegyűjtött töredékeiben pedig olyan könyv megalkotását tervezi, amely nem a világot
képezné le tökéletes módon, hanem helyettesítené az összes lehetséges könyvet. Az
Enciklopédiából

emeli ki Derrida az alábbi töredéket: ,,[a] tökéletesen befejezett könyvek

feleslegessé teszik az előadásokat. A könyv (a zenéhez hasonlóan) lekottázott és teljessé
tett természet." Erre alapozza azt az állítását, mely szerint Novalisnál az enciklopédia nem
arra szolgálna, hogy tökéletesen leírja a világot (természetet, életet). A töredékben az áll,
hogy a könyv hozzáadódik a természethez, teljessé teszi, megvalósítja

lényegét.

Megkettőzi ugyan a világot, mégis vele „olyan tudományos vagy irodalmi szöveg veszi
kezdetét, mely meghaladja a teo-logiko-enciklopedikus térben adott értelem és az igazság,
a korládan önmegtermékenyítés már mindig is létrehozott mivoltát."

23

Derrida nézete a romantikus Biblia-tervezetről korántsem osztadan. Hans
Blumenberg például egyáltalán nem érzékeli, hogy a világ írásos rögzítésébe Novalis
valamiféle kiegyenlíthetetien többletet csempészett volna bele, amely a nyomszerűsödés
irányába indít el folyamatot. A schlegeli és a novaiisi enciklopédisztikáról azt állítja, hogy a
teljes és jól rendezett könyvtár metaforája felel meg nekik, vagyis semmiben nem térnek el
attól a hagyománytól, mely szerint a könyv és a könyvtár a világ teljességét képezi le.

24

Igaz, a végtelen és a teljesség viszonyától függően ez nem feltédenül mond ellent Derrida
felvetésének: „[...] a Könyvtár teljes, és polcain a húsz-egynéhány ortográfiai jel

Ld. erről Weiss János: A könyv mint metafora Novalisnál és Borgesnél, In: W. J.: Mi a romantika? Pécs, 2000.
214-217.
Jacques Derrida: A diss%eminááó (1972), Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán (ford.) Pécs, 1998. 53.
Derrida az Enciklopédia francia fordítását használta: Encyclopédie, Paris, Minuit, 1966.
Hans Blumenberg: ,A világot romantikáim kell''(1993), Rákos Csilla (ford.), In: Vulgo, 2002/1. 149.
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valamennyi — bár nagyszámú, de mégsem végtelen — lehetséges kombinációja előfordul,
vagyis mindaz, ami kifejezhető (és valamennyi nyelven megvan). Minden: a jövő
minuciózusán leírt története, az arkangyalok önéletrajza, a Könyvtár pontos katalógusa,
ezer és ezer hamis katalógus, e katalógusok hamisságának kimutatása, az igazi katalógus
hamisságának

kimutatása,

Baszileidész

gnosztikus

evangéliuma,

az

evangélium

kommentárja, az evangélium kommentárjának kommentárja, igaz beszámoló a halálodról,
valamennyi könyv fordítása minden nyelven, minden könyv betoldott részletei minden
könyvben, az az értekezés, amit Beda írhatott volna (de nem írt meg) a szászok
mitológiájáról, Tacitus elveszett könyvei."
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A logocentrizmus törvényei alól főként akkor bújik ki az írás, amikor teremtés és
nyelv között szoros összefüggés alakul ki. A bibliai Genezis rögtön szolgál erre példával,
hisz benne Isten igék kimondásával teremt, majd közvedenül azután, hogy létezésre
szólítja fel a nappalt, az éjszakát, a földet, a tengert és mind az élőlényeket, megnevezi
őket, s Isten ezzel fejezi be a teremtés aktusát. Nyilván körültekintőbb kifejtést igényelne,
ám annyit megjegyezhetünk, hogy a bibliai teremtésben kétféle kifejezés játszik szerepet, a
teremtő-megnevező és a megnevező szavak. A keresztény hagyományban is jelentőséggel
bír, hogy a mindenség Isten igéje által jött létre, de a zsidó bibliaértelmezések még inkább
kidomborítják a világ nyelvi eredetét. Ezek viszont nem annyira megnevezést vagy isteni
beszédet emlegetnek, mint inkább huszonkét betűt, amelyek az isteni nyelvet alkotják, és
amelyek kombinációjából keletkezett minden. A kabbalista nyelvelméletek szerint az
26

emberi nyelv részesül az isteni nyelv teremtő erejéből. Például Ábrahám Abulafia, a 13.
századi aragóniai kabbalista felfogásában a teremtő isteni írás, mely nem különbözik az
isteni szótól, beleömlik az emberi nyelvbe, ezért vagyunk képesek a nyelv segítségével
belelátni a dolgok összefüggésébe.

27

Tehát Umberto Ecoval egyetértésben állíthatjuk,

hogy a Kabbalában a nyelv önálló univerzum, felépítése a valóság szerkezetét tükrözi, ám
nem abban az értelemben, hogy a jelölő megfelel a jelentésnek. Állíthatjuk, mert ugyan
28

huszonkét betű kombinációinak száma nem végtelen, de a kombináció szabályainak
megfelelő nyelvi létesülés szüntelen, amibe beleértendő az is, hogy időbeli.
Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár, Boglár Lajos (ford.), In: Uő.: A titkos csoda, Benyhe János (vál.), Bp.
1986. 105.
Gershom Scholem: Isten neve és a Kabbala nyelvelmélete, Bendl Júlia (ford.), In: Uő.: A Kabbala helye az
európai szellemtörténetben, Válogatott írások II. Bp. 1995. 120-128.
Uo. 149.
Umberto Eco: A tökéletes nyelv keresése (1993), Gál Judit, Kelemen János (ford.), Bp. 1998. 43.
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A kabbalista nyelvfelfogás fontos vonása, hogy nem rangsort, hanem azonosságot
feltételez írás és beszéd között: a beszélő úgyszólván belevájja a szó háromdimenziós terét
a pneumába. Ezzel magyarázható, hogy a kabbalista teljesen másképp áll hozzá az íráshoz:
nem a beszéd másodlagos, holt képmásaként tekint rá, hanem a nyelv titkainak valóságos
kincsestárát látja benne. Észrevehetjük, hogy ez a nézet egészen közel kerül a derridai
grammatológiához, hiszen nem érvényesül benne az írás és a beszéd logocentrizmust
fenntartó hierarchikus viszonya. A hasonlóság ugyanakkor nem jogosít fel arra, hogy
Derrida írásfogalmát a zsidó tradícióból vezessük le. Nem mintha teljesen egyetértenék
Derrida magyar monográfusával, Orbán Jolánnal, aki szerint az alábbi idézetben Derrida
az ellen tiltakozik, hogy bármilyen szinten kapcsolatba hozható volna filozófiája a
Kabbalával: ,,[h]a azt mondom, hogy nem vagyok misztikus, és főként nem zsidó
misztikus, amint azt Habermas egy helyen állítja, akkor nem azért mondom ezt, hogy
bebiztosítsam magamat, hanem egyszerűen mert így van."
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A zsidó misztikus filozófiából kiolvasható pánszemiotizmusra és a megnevezés
teremtő erejére épül Walter Benjámin nyelvfilozófiája a századfordulón. A nyelvről általában
és a% ember nyelvéről című értekezése a Genezisből kiindulva, arra alapozva írja le
vizsgálódásának tárgyát. Benjámin definíciója szerint a „nyelv a szellemi tartalmak
közlésére, megosztására irányuló elvet jelenti az illető tárgyakban." Ez azonban fordítva is
igaz, a szellemi tartalom megosztása nyelv. A nyelv ezért nem csak az emberé, mindennek
van saját nyelve, illetve mindennek van része a nyelvben, hiszen szellemi tartalmát minden
megosztja. Ami nyelv nélkül létezne, idea volna, de termékeden. Ám mivel a szellemi
tartalom megosztása a nyelv, és a nyelvben az fejeződik ki, ami magát - azaz szellemi
lényegét — osztja meg benne, a szellemi lényeg nem maga a nyelv. Az ember más dolgok
megnevezése útján közli saját szellemi lényegét, tehát nyelvi lényege is ez. Más megnevező
nyelvet nem ismerünk. Minden más végső soron az emberrel osztja meg magát a maga
nyelvén. Ám kivel közli magát az ember? ,,[A] névben az ember szellemi lényege közli,
osztja meg magát Istennel." Az abszolút nyelv az ember szellemi lényege. A genezis után
az ember adott nevet mindennek, ez által, vagyis az abszolút nyelv révén lett a természet
ura. A név kikiáltása és hívása is a nyelvnek, tehát kimondani és megszólítani ugyanaz lesz.
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Orbán: i.m. 27.

Ezzel a tökéletes nyelvvel csak az ember rendelkezik, ennek a nyelvnek nincs tartalma, az
abszolút közölhetőséget közli.
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Derrida Benjáminhoz hasonlóan a nyelveket, jelrendszereket nem valami nyelven
kívüli lényeg (logosz) hordozójaként, közvetítőjeként fogja fel. A medialitás elve
Benjáminnál éppúgy megvon a nyelvtől bármiféle tartalmat, mint ahogy Derridánál a
saussure-i tétel nyomán önkényessé, motiválatian intézménnyé minősül minden jel. Ám
míg Derrida az emberi nyelv és általában az inskripciós aktusok tárgyalása során
elhatárolódik bármilyen nevű transzcendenciától, addig Benjámin teológiai kereteken belül
és annak összes következményével együtt fejti ki nézeteit.
A hieroglifák misztériumában szintén a medialitás elve játszik szerepet. Eco úgy
fogalmaz, hogy túlbonyolításuk hasonló célt szolgált, mint a kabbalisztikus kombinatorika:
az ábrázolt kifejezés mögött értelmek sora gyülemlett fel és vegyült egymással, amely a
jelentéstartomány végtelenítéséhez vezetett.
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A patrisztika korában a medialitás elve

pánszemiotizmussal és a hagyományos könyvmetaforával ötvöződött Szent Ágostonnál.
O a világot az Isten ujja által írott könyvvel azonosította. Ezt a világnyelvet
maradéktalanul megfejteni nem, csak értelmezni lehet, utánzásával a középkorban és
később is a bestiáriumok, lapidáriumok, enciklopédiák próbálkoztak.
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Az univerzália-vita a skolasztika korából azért érdemel említést az írás táguló
fogalmának elemzésében, mert annak realista álláspontja szerint az igazi lét az
univerzálékat (ideákat) illeti meg. Márpedig ez azt is jelenti, hogy a nyelvként
megnyilvánuló ideák nem kötődnek a megnevezett dolgokhoz, tehát részt vesznek jelölési
viszonyokban, de létükben függetienek azoktól. így a logocentrikus osztottság ebben a
felfogásban csak részlegesen érvényesül: Istentől származnak az általános fogalmak,
azokból pedig az egyes dolgok. A realista nézet egyébként abban a neoplatonista
filozófiában gyökerezik, amelyben a teremtő Természet és a teremtett természet
elválaszthatatian: a sok (a teremtett világ) jelen van az Egyben (teremtő), az Egy pedig a
sokban.
A neoplatonista és a realista tradíciót követi az újkorban Spinoza etikája.
Rendszerének alapjait az arisztotelészi kategóriatanból származó szubsztancia, attribútum
Walter Benjámin: A nyelvről általában és a% ember nyelvéről, Szabó Csaba (ford.), In: Uő.: „A szirének
hallgatása" Válogatott írások, Szabó Csaba (szerk.) Bp. 2001. 7-23.
Eco: A tökéletes nyelv keresése, 147.
Az ágostoni világnyelv és az enciklopédiák összefüggéséről ld. Uo. 29.
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és módusz fogalmai képezik. Az Istennel azonosítható egyeden szubsztancia két aspektusa
- a natura naturans és a natura naturata — nála is éppúgy megkülönböztethetedenül
összetartozik, mint a neoplatonista Dionüsziosz Areopagitésznél vagy a realista Johannes
Scotusnál. Az attribútumok és a móduszok sem választhatók külön az egyeden
szubsztanciától. Az attribútumok Isten végtelen és örök lényegei, a móduszok pedig
változás, történés gyanánt vonatkoznak Istenre. Szemiotikai kontextusban úgy is lehetne
33

fogalmazni, hogy az attribútumok a szubsztancia kifejezései, a móduszok pedig az
attribútumok kifejezései. A kifejezés azonban egyáltalán nem eredményez leképezési,
jelölő-jelölt viszonyt, hanem, mint annak Gilles Deleuze kimerítő elemzését adja, az
explikáció és az implikáció egyidejűségében fejti ki hatását. M i több, az attribútumok nem
csak kibontakoztatják és magukban foglalják, hanem létre is hozzák a szubsztancia
lényegét. Ugyanígy a móduszok, a kifejezés kifejezései a dolgok valóságos létrejövését
biztosítják. Végeredményben

tehát nem tudunk különbséget tenni aközött, ami

kifejeződik, és aközött, ami kifejezi azt.
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A filozófia története tehát egyrészt tartalmaz olyan nézőpontokat, amelyekből az
írás alacsonyabb rendűsége látható. Amelyek azt mutatják meg, hogy az írásból hiányzik a
nyelv elevensége, és hogy ezért csupán a jelölő jelölőjének szerepét töltheti be. Másrészt
azonban magában rejt olyan nézőpontokat is, amelyekből nézve fordul az írás sorsa, és
mindenséget átfogó jelentősége lesz. A kozmológia és az ismeretelmélet érintett fejezetei
expliciten nem feltédenül az írásról szólnak, ellenben ha a derridai írásfogalmat
visszaforgatjuk ezekbe, bizonyos mértékig működik kereteik között. Elemzésünk szerint
az teszi ezt lehetővé, hogy ezek a fejezetek összefüggésbe hozzák a létrehozás vagy
létesülés fogalmát a nyelvvel vagy a kifejezéssel. Mintha az írás memóriára utaló
metaforája a létrehozás és a létesülés (levés) metaforájává válnék bennük.

1.3. A koraromantika-kutatás

mai állása és a nyelvi szempont

bevonása

Weiss János szakirodalmi áttekintése szerint a romantika-kutatás mára harmadik
szakaszába érkezett. Az első szakaszban a gondolati párhuzamok álltak az érdeklődés
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Vö. Benedictus de Spinoza: Etika, Szemere Samu (ford.), Bp. 1979.
Gilles Deleuze: Spinoza és a kifejezés problémája (1968), Moldvay Tamás (ford.), Bp. 2000. 8-16.

középpontjában, a másodikban a romantika fogalma volt a tét, a harmadikban pedig
elsősorban a történeti, filozófiatörténeti gyökerek foglalkoztatják a kutatókat.
A

legjelentékenyebb

történeti

kutatás,

mely

a
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filozófiatörténeti

kánon

átértékelésével tűnik ki, kétségtelenül Manfréd Frank nevéhez fűződik. A . koraromantika
filozófiai alapjai című tanulmányában amellett érvel, hogy a német idealizmusként megjelölt
Kant utáni filozófiatörténeti korszak nem egységes. Szerinte a koraromantikusok nem
erősítik meg azt az idealista elképzelést, hogy a tudat önmagának elégséges fenomén, ami
még önnön fennállásának

előfeltételeit is képes saját magából érthetővé tenni.

Tudatfelfogásukban az önmagalét csak egy transzcendens alapnak köszönhetően van, ami
a tudatimmanenciában nem oldódhat fel. Bizonyításához Frank Novalis és Friedrich
Schlegel koncepcióját foglalja össze, miután kimutatja, hogy az őket megelőző német
filozófiában milyen motívumok előlegezik a két romantikus gondolatait.
Ezek az előzmények szinte kivétel nélkül Kant
valamennyien
könyvecské)ébcn

a transzcendens alap meghatározására

filozófiáját

értelmezik, és

tesznek kísérletet. Spino^a-

Jacobi például Spinoza monisztikus szubsztanciáját békíti ki a lét Kant által

újraértelmezett fogalmával, melyre szingularitásuk kínál alapot. Jacobi a relatív vagy
identitást kifejező létezést ráadásul az abszolút vagy egzisztenciális értelmű létezésből
vezeti le. Ezt a már mindenhez eleve hozzágondolt létet azonosítja az abszolút felteden
kezdettel. Reinhold filozófiájában a szubjektum lép elő princípiumként, habár nem sikerül
az öntudatot oly módon meghatároznia, hogy az alaptételként elfogadható legyen. A
szubjektumot eszmeként fogja fel, így azonban az hipotetikusan feltételezetté válik,
aminek soha nem lehetne realitása.
ítélet és lét című töredékében Hölderlin már elveti annak lehetőségét, hogy az
öntudat a filozófia dedukciós elveként működik, és azt, hogy a lét kimerül a tudat bármely
adekvát

felfogásában.

A

szép

megmagyarázhatadan

érzéki

gazdagsága

teszi

az

abszolútumot a maga megragadhatadanságában érzékelhetővé a reflexió számára. A létet
az esztétikaiként jellemzett intellektuális szemléletnek felelteti meg. A lét reflexió általi
megragadását - az osztadan lét közelítését a reflexió dimenziójához - Jacob Zwilling
szintén végtelen feladatként jellemzi. Elképzelése szerint a lét kibontadan reláció, mely a
kibontás során reflexióvá válik. A reflexió lényegében a lét újraelsajátítása, a szétváltak
újraegyesülése. A végtelenségből, vagyis a semmiből a reflexió végesítő mozzanata emel ki
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Weiss János: Újabb eredmények a német romantika-kutatásban,

In: Helikon, 2000/1-2. 186.

valamit - bármit. Novalis Fichte-stúdiumai ezek közül a motívumok közül főként a tudat és
az ősiét egymás felé közvetítését, a lét reflexió általi egységének és az abszolút belső
tagoltságának egyeztetését, valamint a lét tudaton-túliságát és a végtelen közvetítés
kapcsolatát viszi tovább. Előkészíti továbbá a probléma esztétikai megoldását, amit
később ő és Friedrich Schlegel végeznek el írásaikban.
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Az esztétikai előkészítés

feltehetőleg logikai előzményekre tekint vissza, mégpedig Johann Christoph Hoffbauer
Über dk Analjsis in der Philosophie című munkájára, melyben az analitikus alaptétel-keresés
eljárása a kitalálás közelébe sodródik: „kitalálni valamit annyit jelent, mint valamit, ami
számunkra eddig ismeretien volt, a számunkra ismertből oly módon megtalálni, hogy
közben nem követünk egy előre megadott szabályt." Manfréd Frank szerint azonban a
végső következtetéseket mindebből az abszolút alapra nézve Novalis vonta le a Fichtestúdiumok amaz állításában, hogy a legfelső princípium csak olyasvalami lehet, ami
létrehozható, megkölthető és kigondolható.
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Az eredmények mellett Weiss János rámutat arra is, hogy a történeti kutatás
elhanyagolta a romantika esztétikai-művészi aspektusait, ezért a kánon problematizálása
nem feltétlenül adekvát kérdéseket vetett fel. Ez az észrevétel akár a negyedik szakasz
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feladatát is kijelölhetné, amelyben a történeti nézőpont az esztétikaival egyesül. Azok a
kutatók,

akik

filozófia

és

költészet

összekapcsolódását

tanulmányozzák

a

koraromantikusok műveiben, végrehajtják ezt az egyesítést. A közelítő aspektusok
leginkább a nyelvezetben érhetők tetten. De fényt deríthet erre az összefonódásra a
39

kritika romantikus fogalmának vizsgálata is, melynek közege szintén a nyelv. Érdemes
tehát

a

korábban

felvázolt

írásfogalmat

a

műkritika

romantikus

fogalmának

összefüggésében szemügyre venni. Ehhez viszont szükséges megvilágítanunk azokat a
jelenségeket, amelyek megvalósulása vagy tárgyalása Friedrich Schlegel és Novalis
írásaiban kibontják ezt a nyelv(szemlélet)et.

Manfréd Frank: A koraromantikafilozófiaialapjai, Mesterházy Balázs (ford.), In: Gond, 17. (1998) 40-66.
Manfréd Frank: Az alaptétel-kritikától a szabad kitalálásig (Az esztétikai fordulat a ,JFichte-Studien"-ben és ennek
konstellatórikus környezete), Weiss János (ford.) kézirat
Weiss: Újabb eredmények... 203.
Ilyen vizsgálatra akad magyar példa is: Valastyán Tamás: A nyelv abisszális mélye. Poézis és filozófia közelítő
aspektusai Novalisnál és Friedrich SMegélnél, In: Alföld, 2001/1. 48-68. A tanulmány többek között arra tesz
kísérletet, hogy megmutassa a poétikai tudat tényleges működését. Poézis és filozófia egyesülésének
elmélete Novalis Heinrich von Ofterdingen című regényében, vagyis gyakorlati megvalósulásában tárul elénk
Valastyán Tamás szövegelemzése nyomán.
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A fentiekből kiderült, hogy a koraromantikus gondolkodók legfőbb törekvései
közé tartozik egy egységes létalap megállapítása. A filozófiának ezt az egységes létalapot,
totalitást kellene tükröznie. Ugyanakkor ez a tükröztetés az ő szemükben végtelen, tehát
bevégezheteden feladatként hárul a filozófiára. A rendszerfilozófia a maga zártságával,
apodiktikusságával nem tehet eleget ennek a feladatnak. A formális logika törvényein
alapuló rendszerek eleve nem irányulhatnak a keresésre, bevégzettségük az igazságot
illetően megtaláltságot feltételez. A koraromantikusok szerint az igazság egyrészt evidens,
másrészt végső soron nem található meg, csak kereshető. Nem biztos tehát, hogy ítéleteik
érvényesítik az ellentmondásosság és az elégséges alap logikai elvét, sokkal biztosabb,
hogy azok létrejövésében a dialektika és a perspektivizmus játssza a főszerepet. Sőt, a
nyelv segíti őket világra. A koraromantikusok írásaiban a nyelv alapvetően más megítélés
alá esik, mint a klasszikus retorikákban. Míg szerintük a nyelv alkalmas arra, hogy a
gondolatcsírákat kifejlessze, életre segítse, addig az antik retorikákban a nyelv csupán
jelmezbe öltözteti (elocutio) a már kész, megtalált gondolatot (inventio). A nyelv
használata nem a dolgok kedvéért, hanem önmagáért történik. Mindebből az is érthetővé
válik, miért vetik el a koraromantikusok a hagyományos tanulmány formáját, hiszen az a
dolog teljes elgondoltságát feltételezi. Helyette kísérleteznek, mivel a kísérleti lejegyzésben
a gondolkodási folyamat közvedenül párhuzamosan halad az írással, a gondolatot a maga
frissességében, ideiglenességében és kiforratianságában mutatja meg.
A kitalálás problémakörét, melyet Frank Hoffbauertől eredeztet, már javában
magában foglalja az a priori szintetikus ítéletek kanti elmélete. Amikor Kant az a priori
szintetikus ítéletek lehetőségét vizsgálja, három tudásterületre irányítja rá a figyelmet. A
matematikára, a metafizikára és a tapasztalati természetkutatásra — ezek tartalmaznak a
priori szintetikus ítéleteket. A tapasztalattól függetien, mégis ismeretbővítő állítások
hipotézisek formájában a természetkutatás területén a kísérleteknek szabnak irányt. A
hipotézisek hasonló célt szolgálnak a gondolatokkal való kísérletezésben is: „[kísérletezni
a képekkel és a fogalmakkal a képzelőerőben hasonlít a fizikai kísérletezésre." (911.
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töredék) (ford. A. É.) Ha a hipotézis a kísérletezés során megcáfolódik, akkor annak
sosem egy tény az oka, hanem egy másik hipotézis, azaz elviekben önmaga által nyer
cáfolatot, úgy, hogy örökké új marad. Ily módon minden kísérlet csak negatívan
Friedrich von Hardenberg Novalis: Das Allgemeine Brouillon, In: Novalis: Schriften III. Richárd Sámuel
(szerk), W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1968. 443.
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végződhet, mert az igazság nem a tényekben rejlik, a valós nem garancia az igaz számára.
A hipotézis védelmében a romantikus beszélgetőtárs a következőket mondja a
szkeptikusnak Novalis Dialógusaiban:

,,[a] hipotézisek hálók, csak az fog halat, aki kiveti

hálóját. Hát nem hipotézis útján leltek-e rá magára Amerikára is? Soká és mindenekfölött
éljen a hipotézis - hisz csak ez marad mindörökre új, még ha oly gyakran túlhaladta is
önmagát. [...] Az igazi hipotézisalkotó nem más, mint a felfedező, kinek gyakran már a
felfedezés előtt homályosan szeme előtt lebeg az a bizonyos szárazföld - aki e homályos
kép birtokában fölötte áll a megfigyelésnek, a kísérletnek — és csupán a tetszés szerinti
összevetés - elképzeléseinek a tapasztalattal való változatos ütköztetése és egymáshoz
csiszolása - útján talál rá végül arra a gondolatra, amely negatívan viszonyul a pozitív
tapasztaláshoz, hogy azután mindketten egyszer s mindenkorra összekapcsolódjanak, és
új, mennyei fény ragyogja be az ekképp született energiát."
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A kísérletezés terepei és eredményei a fragmentumok, az ödetek, az elmééi és az
irónia. A magányos töredék egyszerre kiegészíthető és viszonylagossá tehető, igazolható és
kétségbe vonható, illetőleg párhuzamokat és ellentéteket kínál. Akár a hipotézis, nem az
igazság birtoklását jeleníti meg, hanem az igazság utáni kutatást — a szellemet cselekvés
közben. A töredékdarab ezen kívül hajdani vagy jövőbeli egészet feltételez, amelyhez
részként járul hozzá. Következésképp kapcsolatba hozható azzal a tudománymodellel,
amelyet Novalis vázol fel enciklopédia-tervezetében. Mivel úgy gondolta, hogy a tudás és
a tudományok ugyanolyan analogikus összefüggésben állnak egymással, mint az egész
világ, amelyben minden különbözőség egy mélyebb egységre vezethető vissza.
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Az iróniát a lebegés képzete kapcsolja a kísérlethez. Az érthetetienségről írott
esszéjében Schlegel azért tartja példaszerűnek Szókratész nem-tudását, mert ebben a
gesztusban az igazság nem hozzáférhetőként,

hanem egy végtelen

folyamatban

keresendőként van jelen. Ami tudásként felkínálkozik, az látszat. A látszattudás ismérve az
érthetőség, a rejtett tudásé az érthetetienség. Az irónia az állandó közlés lehetedenségének
és szükségességének egyidejű érzése. Mélyebb utánagondolásra késztet, a kialakult
gondolkodási helyzet feladására és továbblépésre kényszerít.
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Lothar Pikuük szerint

Friedrich von Hardenberg Novalis: Dialógusok, Major Enikő (ford.) In: Vulgo, 2002/1. 127.
Novalis: Schrijien III. 207-478. A% általános vállat című töredékgyűjtemény nagyrészt Novalis
enciklopédiára vonatkozó nézeteit tartalmazza.
Friedrich Schlegel: A \ érthetetienségről, Vámosi Pál (ford.), In: Kultusz és áldozat. A német esszé
klasszikusai, Salyámosi Miklós (szerk.), Bp. 1981. 79-93.
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magára az irónia fogalmára is vonatkozik a rögzíthetetlenség, hiszen Schlegel csak a
látszatát kelti annak, hogy definiálja az iróniát. Valójában ezek a meghatározások csupán
közelítések valami definiálhatadanhoz.
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A szándéktalanság, az előre el nem gondokság teszi a kísérlet „eszközévé" az
ödetet. Az ödet speciális esete az elmééi: ,,[a]z elmééi a megkötött szellem robbanása"

45

(90. töredék), ,,[a]z elmésség akarása csak abban állhat, hogy a konvencionális korlátokat
felszámoljuk, a szellemet szabadjára engedjük"
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(106. töredék). Az ödet ugyanakkor

szintetikus gondolat is, amely váratianságánál, spontaneitásánál fogva a priori szintetikus
ítéletben nyilvánul meg. „A legfontosabb tudományos felfedezések műfajuk bonmot-i.
Azok pedig keletkezésük meglepő véledenszerűsége révén, a gondolat kombinatorikája
által, az odavetettnek ható kifejezés barokkjával. Hanem tartalmukat tekintve, persze, jóval
többet adnak, mint a tisztán poétái elmeélnek a semmiben feloldódó várakozását. A
legjobbak: megannyi echappée de vue a végtelenbe." (220. töredék)
47

A koraromantikusok módszertanának és látásmódjának legfőbb meghatározója az
analógia. A nyugat-európai kultúrában a 18. század végéhez képest utoljára a reneszánsz
idején alapult a szavak és a dolgok közötti viszony a hasonlóság elvén, mely többek között
a szavakat és a dolgokat a valóság egy és ugyanazon síkján helyezte el. A 16. századi
természetfilozófiai

spekulációk a természet legkülönfélébb területei között találtak

analógiát. Az analógia a szintézis egyfajta formája: az egyedit az egészbe, az univerzumba
48

rendezi, viszonylatok bonyolult hálózatát hozza létre. Novalis szerint a dolgok e
láthatadan

összefüggése,

melynek

megvilágítása

a

filozófia

feladata

volna, a

matematikában tükröződik. Szemében a matematika metafizikai mélységgel rendelkező
viszonyjátékká vált. A nyelv pedig éppen olyanná, mint a matematika: „a dolog úgy áll a
nyelvvel, miként a matematikai formulákkal - egy önmagáért való világ — csak
önmagukkal

játszanak,

semmi mást

nem fejeznek

ki, csak önnön

csodálatos

természetüket, és éppen ezért oly kifejezőek — éppen ezért tükröződik bennük a dolgok

Lothar Pikulik: Frühromantik, Verlag C. H. Beck, München, 1992. 112.
Friedrich Schlegel: Kritikai töredékek, Tandori Dezső (ford.), In: August Wilhelm és Friedrich Schlegel:
Válogatott esztétikai írások, Zoltai Dénes (szerk.), Bp. 1980. 228.
August Wilhelm és Friedrich Schlegel: Athendum töredékek, Tandori Dezső (ford.), Uo. 279.
Uo. 304.
A három nagy nyugat-európai episztémé a szavak és a dolgok közötti viszony három különböző
formáját feltételezi Michel Foucault könyvében: A szavak és a dolgok (1966), Romhányi Török Gábor
(ford.), Bp. 2000.
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különös viszonyjátéka." Mivel a matematika a maga absztraktságában távol áll az érzéki
49

világtól, mint minden semmiből teremtődő valós különösen közelinek mutatja a
láthatatian világot. Az analógia hidalja át a számok és a dolgok, az absztrakt viszonyjáték
és a világ belső viszonylatai közötti szakadékot.
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Friedrich von Hardenberg Novalis: Monológ, Szabó Csaba (ford.), In: Vulgo, 2002/1. 130.

2. A romantikus nyelvfelfogás

filozófiai

alapjai

Novalis a nyelv működését a matematikai formulákéhoz hasonlítja. Kant ismeretelmélete
szerint a matematikai formulák az a priori szintetikus ítéletek körébe tartoznak, vagyis az
elme tapasztalattól függeden öntevékenységéről tesznek tanúbizonyságot. Innen nézve a
Monológ

nyelvfelfogását röviden úgy is összefoglalhatjuk, hogy a nyelv kísérletek,

megszületésükkel egyidejűleg végiggondolt, spontán hipotézisek, fragmentumok közegét
alkotja. Ráadásul mivel a matematika mint nyelv kizárólag írásaspektussal rendelkezik, azt
is állíthatjuk, hogy a hasonlat kifejezetten hangsúlyozza a nyelv írásos létmódját.
Habár a Monológ a kanti ismeretelméleten kívül Derrida írásfogalmát is idézi,
szofizma volna metaforáját

látványos

filozófiatörténeti

találkozók

megteremtésére

kihasználni. Ám ha már ráleltünk néhány párhuzamra, érdemes a vizsgálódást folytatni
további, mélyebb összefüggések reményében. Derrida írás fogalmának ismérvei között
elsődleges, hogy a világ felépítése és működése az írás elvén alapul: jelek mozgó serege
alkotja az univerzumot. A jelentésüket kontextustól függően változtató jelekből áll a
betűírás és az emberi nyelv bármelyik megnyilvánulása is, de mind csupán egy a számtalan
jelölő módozat tömegében. Minthogy minden jelölő közeg folyamatosan változik, a
nyelvhez is mint jelölő közeghez (írás) egyfajta produktív jelleg társul. Az írás és a beszéd
logocentrizmust fenntartó hierarchikus viszonyának megszűnése, a pánszemiotizmus és a
nyelvi

medialitás

a

világ

dualista

felfogásának

értelmedenné

válásához

vezet,

megkérdőjelezi a dolgok kettős (tapasztalati és intelligibilis) létét, holott ezek a tételek
kezdettől fogva az európai filozófia tartópillérei voltak.
A kettéosztott világ elmélete nem csak a dekonstrukció nyomán semmisül meg.
Walter Benjámin például azért marasztalja el Friedrich Schlegelt, mert összemossa az
ontológiai szférákat, kritikafogalmával átjárót létesít profán és abszolútum között, vagy
ahogyan Rodolphe Gasché fogalmaz Benjámin doktori értekezését, A műkritika fogalma a
német romantikában című írást elemezve: ,,[a] józan abszolútum egy olyan abszolútum,
amely elvesztette transzcendenciáját. [...] A kritika nem más, mint a véges alapjában véve
pozitív feloldása, s ily módon összekötése az abszolútommal." Derridánál a dualizmus
50

kiküszöbölése,

a

transzcendencia-mentesség

tekinthető

Rodolphe Gasché: A józan abszolútum: Benjáminról és a koraromantikusokról,
Helikon, 2000/1-2. 93-94.
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a

nietzschei

program

Némedi Andrea (ford.), In:

beteljesítésének, mely szerint a filozófia — azzal, hogy a mindenséget szellemi és testi
létezésre bontja, majd a szellemit állítja előtérbe - a görögök óta az élet ellen dolgozik, és
ezt az életellenességet a dualizmus eltörlésével lehet felszámolni. A romantikus
transzcendencia-vesztés viszont Benjámin szemében még egyértelműen értékveszteséges
állapotot jelöl. Az értékrendbeli különbségek mégsem jelentenek akadályt abban, hogy a
két filozófus észrevételeit egy lapon említsük. Habár Benjámin szerint a romantikusok
képtelenek

filozófiailag

elfogadható

módon

meghatározni

az

abszolútum

valódi

természetét, amelyre kritikafogalmuk épül, saját elméleti álláspontja nagyon is közel áll a
Friedrich Schlegel és Novalis által felvetett alapvető problémákhoz. Éppen emiatt válhat
kétségessé az ő filológiai és diszkurzív-argumentatív kompetenciája.

Menninghaus

mutatott rá, hogy amilyen utakon Benjámin megközelíti a műkritika romantikus fogalmát,
már jó előre kijelöli saját, fölöttébb romantikus nyelvelmélete.
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Mivel nézőpontunktól idegen annak eldöntése, ki milyen kvalitásokkal rendelkezik
vagy

nem

rendelkezik

gondolatmenetéből

azokra

a

filozófia

műveléséhez,

a részekre

összpontosítjuk

Benjámin

disszertációjának

figyelmünket,

amelyek a

romantikusok által kidolgozott kritikafogalmat valamilyen módon kapcsolatba hozzák a
nyelvvel. Amiket föntebb a kísérletezés terepeiként tárgyaltunk, azokat Benjámin a kritika
megnyilvánulásaival azonosítja. A kritika ugyanaz a műalkotásra nézvést, mint a
kísérletezés a természeti

tárgyra vonatkozóan.

Olyan módszer,

amely a dolog

megismerését és önteremtését együtt feltételezi: „amilyen mértékben a dolog fokozza
magában a reflexiót és önmegismerésébe más lényeket is belefoglal, olyan mértékben
sugározza rájuk eredeti önmegismerését." A reflexió fokozására saját magában bármilyen
52

természeti dolog, minden gondolkodó lény képes, bármi válhat a reflexió, a gondolkodás
közegévé. Mindezek hátterében a romantikusok által újraértelmezett fichtei reflexiófogalom áll. Schlegel és Novalis a reflexiónak valamiféle

feltartóztathatadanságot

tulajdonít. A reflektáló gondolkodás minden korábbi reflexiót egy következőnek a
Ld. erről Gasché: i.m. 77-88. Az alábbi műre hivatkozik: Winfried Menninghaus: Unendliche Verdopplung.
Die Frühromantische Grundkgung der Kunsttheorie im Begriff absoluter Selbstreflexion. Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1987.
Walter Benjámin: Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, In: Uő.: Gesammelte Schriften I.
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1974. 57. Ábrahám Zoltán fordítása kéziratból átemelve. A műből
származó további idézetek szintén Ábrahám Zoltán fordításai. Benjámin disszertációját 2003 elején
kezdtem magyarra fordítani, ám időközben kiderült, hogy Ábrahám Zoltán már a fordítás kiadására is
megnyerte a pályázatot. Kötete 2004-ben jelent meg: A műkritika fogalma a német romantikában, Ábrahám
Zoltán (ford.), Bp. 2004.
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tárgyává tesz, így válik végtelenné. A reflexió végtelen tételezés, melynek végtelenségét az
Abszolútumot alkotó összefüggések végtelensége biztosítja. A reflexió egyszerre az
Abszolútum és a gondolkodás közege, vagyis hasonló monista felfogás körvonalait sejteti,
mint Spinoza létrehozó és létrehozott természete. A műkritika a művészetként megjelenő
abszolútum közegében lejátszódó reflexiót tárgyalja. Aligha van itt szó azonban „tárgyaló"
és „tárgyalt" különválaszthatóságáról, minthogy mindkettő reflexió, és „[mjinden
megismerés valamilyen gondolkodó lény önmegismerése, ám e gondolkodó lénynek nem
kell Énnek lennie. A romantikusok számára nincs Nem-Én, nincs természet, ha ti. olyan
lényt értünk rajta, amely nem önmaga. Hogy valamely gondolkodó lényt megismerünk, az
mindig előfeltételezi, hogy e gondolkodó lény megismeri önmagát. Minden, amit
elgondolhatunk, maga is gondolkodik."
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Benjámin megállapítja, hogy a romantikusok számára annyit jelentett a 'kritikai'
terminus, mint 'objektív értelemben produktív', 'megfontoltan teremtő'.
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Schlegel a

képzelőerővel azonosítja azt az emberi képességet, amely szabadon és önállóan alakítja a
gondolkodást, mert a képzelőerő nem kapcsolódik a dolgok világához. Úgy tűnik, ahhoz,
hogy egy ilyen produktív térhez jusson, össze kellett mosnia az ontológiai szférákat. A
képzelőerő az Énben nem csak költészetként munkálkodik, hanem megértésként is.
Poézis és kritika tehát közös térben keletkezik: „a transzcendentális költészetnek is
egyesítenie kellene a modern költőknél nem ritka transzcendentális anyagokat és a költői
képesség poétái elméletének előgyakorlatait a művészi reflexióval és a Pindarosz-féle szép
öntükrözéssel, a lírai töredékekkel, melyek a görögöknél és az antik elégiában az újak
között pedig Goethénél találhatók, minden ábrázolásban önmagát is ábrázolva, hogy így
mindenütt egyszerre legyen poézis és a poézis poézise."

55

Benjámin szerint Friedrich Schlegel maga is csak a Wilhelm Meisterről írott
recenziójában felelt meg teljesen kritikaideáljának, amely épp annyira a kritika elmélete,
mint amennyire Goethe regényének kritikája - bár ezt nem igazán részletezi. A recenzió
kétségtelenül a regény önreflexív, önmagát értelmező mozzanatait emeli ki, a regény
könyveinek egymást tükröző működését boncolgatja: „itt is minden könyv új jelenetet és
új világot tár elénk; itt is megifjodva jönnek elő a régi alakok; itt is a következő könyv
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Uo. 60.
Uo. 51.
A. W. és F. Schlegel: Athenáum töredékek, 309. 238. töredék

csíráit tartalmazza minden könyv eleven erővel ön-lényévé hasonlítva az előző könyvgazdag hozadékát."
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Továbbá azt, ahogyan Goethe műve másik alkotás önreflexióját

kibontakoztatja: ,,[a]z ebben és a következő kötet első könyvében elejtett megjegyzések a
Hamlettól

nem is annyira bírálatot, mint inkább magasrendű poézist jelentenek."
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Költészet és kritika szokványos kettőssége ebben az írásban értelmedenné válik,
mindkettő tárgya és feladata a végtelen reflexió, habár a költészetben megvalósuló kritika
és a filozófia területére tartozó műkritika formája mégis különbözik: ,,[m]egfontoladan és
szerénytelen követelődzés, ha a filozófiából a művészetre nézve bármit is tanulni akarunk.
Némelyek úgy látnak hozzá, mintha azt remélnék, hogy itt majd valami újat tudnak meg;
holott a filozófia nem tud és nem is tudhat egyebet, mint hogy az adott művészeti
tapasztalatokat és a meglevő művészeti fogalmakat tudománnyá teszi [...]."
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Schlegel mondatai után, melyek Goethe regényét a kritikai költészet tökéletes
megvalósítójának láttatják, akár kiábrándítónak is hathat, ahogyan ugyanerről a műről a
másik romantikus, Novalis vélekedik: ,,[a] »Wilhelm Meister tanulóévek ellen. Alapjában
véve fatális és ostoba könyv — elbizakodott és mesterkélt — a legnagyobb mértékben
költőieden, ami a szellemiségét illeti — bármennyire is költői az ábrázolás. A költészet, a
vallás, etc. szatírája. Szalmából és gyaluforgácsból összeállított ízletes fogás, bálvány. A
végére minden ízében bohózattá (farce) válik. A valódi mértéktartás - háttérbe szorul."
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Friedrich Schlegel: Goethe Wilhelm Meistere'ről, Tandori Dezső (ford.), In: August Wilhelm Schlegel és
Friedrich Schlegel: Válogatott esztétikai írások, Bp. 1980. 247.
Uo.253.
Schlegel: Kritikai töredékek, 235. 123. töredék
Friedrich von Hardenberg Novalis: Über Goethe, In: Novalis: Schriften II. Richárd Sámuel (szerk.), W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1965. 641. (Teljes fordítását ld. a mellékletben!)
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2.1. Kant
„Igen, fenséges, egykor még s^ép leskel
és a magad szépsége tükrét tartod majd magad elé."
(Friedrich Nietzsche: Zarathustra)

Michel Foucault a fajok, rendek és osztályok 18. századi „tudománya", a természet és az
emberi tudat közt valamiképp közvetítő természetrajz kapcsán megjegyzi, hogy abban a
természeti folytonosság közepén mélyáramként érvényesülő mozgás elve csak annyira
kaphat helyet, amilyen mértékben felforgatás nélkül képes betagozódni a merev
kategóriákat, struktúrákat alkalmazó taxonomikus táblázatba. A táblázati rend rögzíthető
állapotain kívül rekedő, a létesülésről, átmenetiségről tanúskodó szörnyek és keveréklények
kizárólag

két

körülhatárolható

rendszerállapot

függvényében

jelenhetnek

meg:

„szörnyeket kell közbeiktatni, amelyek mintegy háttérzörej gyanánt a természet
szakadatian moraját hallatják."

60

Miként erősödik fel ez a moraj? Hogyan telepedik a mozgás, az állandó
átmenetiség elve az osztályozás statikus rácsozataira? Hogyan változik a tudat mint a nyelv
és a gondolkodás tere a jelenségek, a testek fenomenális világának a szó szoros értelmében
vett otthonává? Miképp kap perdöntő szerepet ebben a folyamatban a képzelőerő
terméke, a séma? Hogyan nyílik meg az út a képzelőerő hódításai előtt, milyen
fokozatokon keresztül

teszi a fikciót

és a valóságot elhatárolhatatlanná

ez az

előrenyomulás? Miért kerül a valóság végül teljes egészében a képzelőerő fennhatósága
alá?
Vajon szabály-e avagy kivétel a korban Goethe lakonikus reflexiója, mely szerint
Kant rendszerének egész filozófiai gondolatmenetére kiható fogyatékossága, hogy az elme
képességeinek taglalása során több súlyt enged az érzékelésre, az értelemre és az észre,
miközben a fantázia szinte teljesen látóhatárának szélére szorul. Annyi mindenesetre
01

bizonyos, hogy a hiány Goethe által belátott következményei, az eszmék és a megjelenítő
szubjektum vértelensége — habár nem feltédenül a fantázia hangsúlytalansága okán —

Michel Foucault: A szavak és a dolgok, 171-191.
Johann Wolfgang von Goethe: Kant filozófiájáról, Görög Lívia (ford.), In: Uő.: Irodalmi és művészeti
írások, Bp. 1985. 130.
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bevett fordulattá vált Kant recepciójában, legyen szó etikáról vagy történetfilozófiáról.

62

Ha újabban szóba kerülnek a megismerés kanti rendszerének bizonytalan pontjai, akkor a
beszélgetés irányvonalát nagy valószínűséggel rövid időn belül A% ítélőerő
fenségesről írott fejezete határozza meg. Mivel Kant Kritikáiban

kritikájának

szinte általánosan

érvényesül az episztemológiai nézőpont, így a fenséges fejezete tényleg elsőként tarthat
számot arra, hogy az elme dekonstrukciójaként értelmezzék. Ám a szép analitikája vagy A
tiszta és% kritikájában

a tiszta értelmi fogalmak sematizmusáról szóló részek szintén

megmutatják — bár a fenségesnél tapintatosabban —, hogy az érzéki

sokféleség

képzelőerőben felépülő szintetikus rendje aligha ér célt ellenőrizhető módon az értelem
fogalmi hálózatában, és ez a szintetikus rend aligha képzelhető el létesülésével egyidejű
atomizálódása nélkül.
Kétségtelen

azonban,

hogy

az

értelmi

fogalmakkal

tematizáló

szerkezet

képtelenségét leginkább szembetűnővé a fenséges teszi, és az áll ellen legnyilvánvalóbb
módon a képzelőerő szintetizáló műveletének, illetőleg minden rögzítő fogalmiságnak.
Paul de Man egyenesen a filozófia szörnyének nevezi, hiszen „nem része a természetnek,
hanem a tudat tisztán benső tapasztalata, benső meghatározottsága." A fenséges kapcsán
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a megismerőképességek együttműködésében kialakuló zavar feltűntetheti a jelenséget
egyrészt a kanti felépítmény számkivetett elemeként, másrészt olyasvalamiként, ami képes
szélesebb alapokra helyezni az elme architektonikáját. Ez a zavar legtisztábban a
képzelőerő és az értelem időviszonyának módosulásában ragadható meg. Az értelem
gondolkodási folyamata mindig haladványszerű időt hoz létre, melyet a képzelőerő
szintézise egyidejűsít az ábrázolásban. A fenséges jelenség tapasztalásában viszont
kudarcot vall a képzelőerő kísérlete a tárgy átfogására, azaz a gondolkodás teresítésére. Az
egyensúly felborul a végtelen felé tartó gondolkodás javára.
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Néhányan a figyelmet a kanti „mintha" destabilizáló hatására utalva mutatják ki,
hogy

a

szép

analitikájában

bizonytalan

a

megismerőképességek

feltételezett

Ld. erről: Molnár László: A moralitás kanti elméletének hegeli kritikája, mint a% 'erkölcsiség' fogalmának
megalapozása, In: Gond 11. (1996), 198-216. és Wilhelm Dilthey: Bevezetés a szellemtudományokba (1883),
Erdélyi Ágens (ford.), In: Bókay Antal — Vilcsek Béla (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása
(Szöveggyűjtemény), Bp. 1998. 101.
Paul de Man: Fenomenalitás és materialitás Kantnál (1983), Katona Gábor (ford.), In: Uő.: Esztétikai
ideológia, Bp. 2000. 58.
Ld. erről Mezősi Gyula: A fenséges és az értelem „antinómiájáról" Kant esztétikájában, In: passim, 1999/1. 3352.
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együttműködése.
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Ebből a szempontból az esztétikai eszme hasonlít a fenséges

érzéséhez. Habár Joseph Hillis Miller a „mintha" etikai vonatkozásait vizsgálja, szintén
arra a következtetésre jut, hogy Kant a képzeletet meglehetősen ellentmondásos szerepre
ítélte. Narratíváival a képzelet hidat ver ugyan a kategorikus imperatívusz és a viselkedés
szabályai közé, a transzcendencia és empíria, az értelem és érzékek között tátongó
szakadékot mégsem tudja eltüntetni.
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A szabálytalanságokra élesített szem ellentmondást fedezhet fel a szépség kétféle
meghatározása között is, melyet az vált ki, hogy az egyikben a szépség mint egy tárgy
célszerűségének formája hordozza a képzelőerő és az értelem összhangját, a másikban
viszont nincs nyoma efféle összeegyeztethetőségnek, ott ugyanis a képzelőerő képes arra,
hogy egyfajta többlettel szolgáljon az értelemnek, amely mindenkor túlmegy a fogalomnak
való megfelelésen. Általános, hogy a szabálytalanságok észrevétele körvonalazott, rögzített
fogalmakat feltételez, ezért vajmi ritkán ösztökél további érdeklődésre, jelen esetben
például arra, hogyan is zárja ki a harmónia a többletet? Vajon tényleg kimerül-e a
harmónia jelentéstartalma a képességek hézagtalan egymásba simulásában, olajozott
együttműködésében? Tengelyi László úgy vélekedik, hogy A ^ ítéletem

kritikájának

megállapításaiból belső szükségszerűséggel következhet, hogy a többlet elmaradhatatlan
velejárója az említett összhangnak.
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Mind a fenséges, mind a szép kétféle fogalma körül kialakuló anomáliák valójában
csak tünetei annak az alapvető problémának, amit a szemlélet és a fogalom kettéválasztása
gerjeszt Kant rendszerében. Miután Kant szétosztotta az ismeretet az érzéki szemléletben
és a fogalmiságban, újból egyesítenie kellett a „részeit". Kant számára az ábrázolás az a
mód, amelyben ez a szintézis megvalósul.
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Ld. erről: Forest Pyle: Képzelőerő és ideológia, Bagi Ádám és Bagi Zsolt (ford.), In: Helikon, 2000/1-2. 37.
Tanulmányában Pyle Jean-Francois Lyotard és Jean-Loup Thebaud munkájára hivatkozik a témát illetően:
Just Gaming, Wlad Godzich (ford.), Minneapolis, University of Minnesota Press, 1985. 77-78.
Joseph Hillis Miller: The Ethics o/Reading (Katit, de Mati, Trollope, James and Benjámin), New York, Columbia
University Press, 1987. 28-35. A dekonstruktív olvasás számára egyébként is izgalmasnak és
kimeríthetedennek bizonyult a kanti képzelet témája, Miller tanulmánya mellett Paul de Man három
korábbi írása is foglalkozik vele: a fentebb említetten kívül ld. még: Kant materializmusa (1981), Kant és
Schiller (1983), In: Paul de Man: Esztétikai ideológia, Katona Gábor (ford.), Bp. 2000.
Vö. Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény, Bp. 1998. 175-179.
Vö. Willem van Reijen: Darstellungen und Reflexionen Leibniz — Kant — Lyotard, In: Christian L. Hart Nibbrig
(Hg.): Was heiBt „Darstellen"? Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1994. 145.
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2.1.1. A képzelőerő

szerepe a kanti rendszerben

„Világos, hogy léteznie kell valami harmadiknak, mely egyfelől a kategóriával, másfelől a
jelenséggel az egyneműség viszonyában áll, és lehetővé teszi, hogy az előbbit az utóbbira
alkalmazzuk. Ez a közvetítő képzet okvedenül tiszta (nincs benne semmi empirikus),
ugyanakkor egyfelől intellektuális, másfelől érzéki természetű. A transzcendentális séma
éppen ilyen." A szintézisért ezek szerint a transzcendentális séma kezeskedik, „a séma
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pedig a képzelőerő transzcendentális produktuma, mely a belső érzéket határozza meg
általában véve, formája (az idő) feltételei szerint, minden képzet vonatkozásában,
amennyiben ezek az appercepció egységének megfelelően a priori össze kell hogy
függjenek egy fogalomban."
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1929-ben a tiszta ész kanti kritikáját értelmező Heidegger, aki szerint a
megismerőképességek taglalása alapvetően az ember ittlétének módjába és értelmébe
kíván bepillantást nyerni, a fogalom-megképzéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy azzal
együtt a megjelenítés „általánosságának", a „magával való azonosságnak" kell problémává
válnia. Mindenekelőtt a képnyerés, az egy képpé formálás mikéntjét szükséges részleteiben
vizsgálni ahhoz, hogy világosan körvonalazódjék, miképp áll elő ez a probléma. A képadás
készségével - ahogy az őrződik a német Einbildungskraft szóban - a képzelőerő
rendelkezik. Ezt a képességét egyfajta szintetizáló tevékenységben fejti ki, először az
empirikus szemlélet sokféleségét formálja egy képpé. A látványnyerés a létező szemléletivé
tételét jelenti, ennek módja általában véve a megérzékítés. E megképző művelet az
empirikus szemlélet szétszórtságán kívül az értelem tiszta fogalmaira is vonatkozik.
Eredménye, a kép ennél fogva kétféle lehet: a létező látványa a szemléletben és a leképező
látvány, a képmás, mely a fogalmak megérzékítését szolgálja. A sokra érvényes, egyesítő
fogalom megjelenítése sosem viszi színre a fogalom tartalmát kimerítően, hanem csak azt
a módot érzékid meg, ahogyan a szabály egy lehetséges látványba való belerajzolást
szabályoz. A képzelőerő képadása ebben az esetben a fogalom sémájára korlátozódik.
Képisége módján a szabálymegjelenítés bizonyos mértékig visszafordul az egyedihez,
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Immánuel Kant:^l tiszta ész kritikája, Kis János (ford.), Szeged, 1996. 172.
Uo. 175.

melytől a fogalom egysége különben eltekint, a szemléletben képződő látvány azonban
mindig több marad a szabályra figyelmező fogalom megérzékítésénél.
A heideggeri

észrevétel logikus következményeként
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állíthatjuk, hogy tiszta

fogalmak nem léteznek. Ha ugyanis a séma-kép beletartja a szabályt a lehetséges
szemléletiség szférájába, akkor éppen képjellege folytán könnyűszerrel betagozódhat az
empirikus szemlélet szétszórtságának tartományába, tehát a képzelőerő elsődleges
műveletének vetődhet alá. Létezőként a képmást, a séma-képet a képzelőerő más
látvánnyá rendezi újra, így az átalakul a több-séggel jellemzett szemléleti képpé, ezzel
együtt nem csak a séma, de a hozzátartozó tiszta fogalom is beletartalak a változásba. A
kanti séma transzcendens mivoltát némi etimológiai-fogalomtörténeti áttekintés sem
erősíti meg éppenséggel. A séma szó - görög eredetét tekintve - nem szorítkozik csupán
egyfajta statikus mintázat kifejezésére. Arisztotelész az emberi gesztusokat, a színészi
mozdulatokat szkhématáknak nevezi, Metafizikájában

pedig az érzékekkel felfogható

minőségeket jelöli a szkhéma szó: a nagyságot, a mozgást, a színt. A latinban a szkhéma
megfelelője leggyakrabban a figura lett. A figura a szkhéma mozgással kapcsolatos
jelentésárnyalatait erősíti fel, például Lucretius 'átmenet' értelemben használja alak és
utánzata, őskép és képmása között.
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Bár a séma szemlélet és fogalom megfeleltetését

szolgálná, a reprezentáció kétlaki eszközeként sokkal nagyobb veszélyt jelent a kanti
felépítmény egységére nézve, mint érzéki és értelmi összesimíthatatlansága: a tiszta
fogalmakat piszkolja be.
A séma mozgékonysága, mely a képzelőerő fennhatósága alatt fejlik ki, és amely
feszültséget állandósít kép és képmás között, a gondolkodás és a nyelv lehetséges terét
járja be, miközben az újból és újból a leképezés művelete elé álló kép önnön kép-lététől
folyton a képmás-ság felé közelít, valamint a képmás elkülönböződik képmás-lététől, és
képpé lesz. A gondolkodás nem az értelem tiszta fogalmainak alkalmazását jelenti, a
gondolkodás tiszta aktusa sosem választható el valamiféle érzékihez tartozó képiesüléstől.
Nevezzük most a megtestesülés minden közegét nyelvnek: a nyelv anyagszerűsége a
fogalom mozgékony

sémájának külsővé válását hordozza, de nem feltétlenül a

kézzelfoghatóság értelmében. A képpé válás során a képmásban rejlő séma másfajta
Vö. Martin Heidegger: Kant és a metafizika problémája (1929), Ábrahám Zoltán és Menyes Csaba (ford.),
Bp. 2000. 120-149.
Vö. Erich Auerbach: Figura (1939), Bernáth Gyöngyvér (ford.), In: A hermeneutika elmélete I. Fabiny
Tibor (szerk.), Ikonológia és Műértelmezés 3. Szeged, 1998. 18-21.
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sémákkal ötvöződve — mivel képként újfent fogalmak megérzékítésének szolgálatába kerül
- szűnni nem tudó átmenetként, folyton-létesülésként viszonyul mind a képhez, mind a
képmáshoz, mialatt azonban mindkettő - rögzíthetedenségüket belőle merítve - részesül
módosító erejében.

2.1.2. A

hipotipózis

Az ábrázolás (megérzékítés) természetének pontos kifejezésére Kant a retorikából
kölcsönzött hipotipózis fogalmát hívja segítségül. Fajtáiról A% ítélőerő kritikájának 59.
paragrafusában értekezik: ,,[m]inden hipotipózis (ábrázolás, subiectio sub adspectum)
mint megérzékítés két fajtába sorolható: vagy sematikus — amikor egy értelem alkotta
fogalomhoz megadatik a vele korrespondeáló a priori szemlélet; vagy pedig szimbolikus —
amikor egy fogalomhoz, amelyet csak az ész képes elgondolni, s amelynek semmilyen
érzéki szemlélet nem felelhet, egy olyan szemlélet társul, amelynél az ítélőerő eljárása
pusztán analóg a sematizálásban követett eljárásával, vagyis ez utóbbival csak az eljárás
szabálya szerint, s nem magát a szemléletet tekintve egyezik meg, tehát a reflexiónak
pusztán a formája, nem pedig tartalma szerint." A sematikus és a szimbolikus ábrázolás
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közt tehát az tesz különbséget, hogy míg a szimbólumok esetén az érzéki reprezentáció
nem felel meg a fogalomnak, összeköttetésük csupán analógia segítségével valósulhat meg,
addig a sematikus ábrázolás során nincs szükség az ítélőerő kettős tevékenységére, hisz
ekkor közveden módon létrejön fogalom és reprezentáció összhangja. Paul de Man úgy
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látja, hogy a kanti érvelés bizonytalan modalitású elemei aláássák ezt a megkülönböztetést,
ezzel együtt kétségessé teszik, hogy az értelem fogalmainak visszafordítása a jelenségek és
képzetek fenomenális világába valaha is egyfajta zavartalan harmónia jegyében megy
végbe. A közveden összhang illúzióját egyébként maga Kant rombolja le A tiszta és%
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kritikájában: ,,[c]supán annyit mondhatunk, hogy a kép a produktív képzelőerő empirikus
képességének produktuma, míg az érzéki fogalmak (mint térbeli figurák) sémája a tiszta a
priori képzelőerő produktuma s mintegy kézjegye, és csak e séma révén és nyomán válnak
lehetségessé a képek, melyek azonban a fogalomhoz mindig csak az általuk jelölt séma

Immánuel Kant: A% ítélőerő kritikája, Papp Zoltán (ford.), Szeged, 1997. 269.
U o . 282.
Vö. Paul de Man: A metafora ismeretelmélete, Katona Gábor (ford.), In: Uő.: Esztétikai ideológia, Bp. 2000.
23-25.
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közvetítésével kapcsolódhatnak, és önmagukban nem felelnek meg neki teljesen." A
76

séma így a szóhoz válik hasonlóvá, csak jelölés, nem maga a fogalom.
A

sematikus

és

szimbolikus

képzelőerőnek azt a korábban

hipotipózis

tisztázott

vagylagos

logikája

feledteti a

hiányosságát, hogy képtelen empíria és

transzcendencia maradéktalan összeillesztésére. Bár a kétféle ábrázolásmód választási
lehetőséget kínál fel, az elmét jószerivel minden retorikai eszköznél hatékonyabban szűkíti
be. Furcsállhatjuk, hogy Kant a hipotipózis fajtáinak bemutatásakor főként szónoki
fogásokra támaszkodik, hiszen az ékesszólás nála a megtévesztés művészete, és a
költészettel szemben azért marad alul, mert „olyan dialektika, amely csak annyit kölcsönöz
a költészettől, amennyi ahhoz szükséges, hogy a szónok megnyerje a maga számára az
elméket, megfosztva őket a saját megítélés szabadságától." Ellenben „a költészet kibővíti
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az elmét azzal, hogy a képzelőerőnek szabadságot ad, és egy adott fogalom korlátai között
az e fogalommal összhangban lévő lehetséges formák határtalan különféleségéből egy
olyan formát kínál, amely a fogalom ábrázolásához a gondolatok olyan teljét kapcsolja,
amellyel senimilyen nyelvi kifejezés sem lehet teljesen adekvát, miáltal tehát a költészet
esztétikailag eszmékhez emelkedik. Egyúttal erősíti is az elmét, megéreztetvén vele azt a
szabad, öntevékeny és a természeti meghatározottságtól független képességét, hogy a
természetet mint jelenséget olyan látványok szerint szemlélje és ítélje meg, amilyeneket a
természet nem kínál önmagától sem az érzék, sem az értelem számára a tapasztalatban, s
hogy ily módon e látványokat az érzéltintúlinak az érdekében s mintegy az érzékin-túli
sémáiként használja."
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A költészet az érzéken túlit ábrázolja, ám ezzel a retorikánál jóval nagyobb
szemfényvesztővé

válik, hiszen — mint Rodolphe Gasché állítja -

arra enged

következtetni, hogy a természet számunkra megismerhető, így szellemi képességeinkre
ráilleszthető, azoknak megfeleltethető. Ráadásul az ábrázolás fő fogalma, a hipotipózis, az
ékesszólás hagyományában gyökerezik. Retorikai fogalomként
amelyben a dolgok önmagukat ábrázolóknak látszanak.
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szemléltetést jelent,

Kant valószínűleg ezért és

szinoptikus minőségei okán tünteti ki figyelmével ezt az alakzatot. Gasché mindebben a

Kant: A tiszta és% kritikája, 175.
Kant: A% ítélőerő kritikája, 243.
Uo.
Vö. Rodolphe Gasché: Überlegungen %um Begriff derHypotypose bei Kant, In: Christian L. Hart Nibbrig (Hg.):
Was heilk „Darstellen"? Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1994. 151-174.
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retorika szándékolatlan felértékelését látja, de láthatnánk benne a démoni retorika
észrevéden költészetbe csempészését is. És bár Benjámintól az ontológiai szférák
összemosásának vádját Friedrich Schlegel érdemelte ki, valójában arra már Kantnál
megnyílik a lehetőség. Érzéki és érzéken-túli, profán és abszolútum között a séma és a
hipotipózis létesít átjárót.

2.2. Friedrich Schlegel
Kant olyan metafizikai kontextust teremt az ábrázolás problémája köré, amely a sémát és a
hipotipózist valódi megoldásként mutatja be szemlélet és fogalom összehangolására, más
szóval egy architektonikailag statikus rendszer biztosítására. Friedrich Schlegel kiemeli az
ábrázolás kérdéskörét a kanti metafizikai közegből, és eleve elveti bármiféle összhang vagy
nyugvópont lehetőségét: ,,[c]sak a végtelenre vonatkoztatva adódik tartalom s haszon; ami
nem erre vonatkozik, abszolút üres és haszontalan." A végtelene irányulás vagy a
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végtelen közelítés módszerével nem leheteden, hanem paradox vállalkozásnak minősíti a
költészet és a filozófia közös célját, azt, hogy mindkettő az elgondolhatatiant akarja
elgondolni és az ábrázolhatadant ábrázolni. A költészetet és a filozófiát az köti össze,
hogy egyaránt a végtelene tartanak, létük a végleges elhallgatás elleni küzdelem
kimenetelétől függ. Ez az irányulás éppen azzal járul hozzá a küzdelem sikeréhez, hogy
megakadályozza az elgondolás vagy az ábrázolás dűlőre jutását.
Schlegel osztja azt a szkeptikus álláspontot, mely szerint nem ismerhetjük meg,
nem érhetjük el az abszolútumot, mert gondolkodásunk eltéved a végtelenben.
Ugyanakkor épp a végtelennel szabadítja meg a filozófiát a megismerés feladatának
nyomasztó terhétől. Egész pontosan azzal, hogy a tudati tevékenységek végső célján kívül
a tudati tevékenységek megnyilvánító ját, a filozófiát is végtelennek nevezi. A végtelent
tehát a véges tudat sajátjaként értelmezi lehetővé téve az értelem fennhatósága alatt a
véges és végtelen amúgy misztikusnak tűnő összekapcsolódását. A tudat ugyan sosem
érheti el a végtelent, ám van tudomása a végtelenről. Nyilván ez a végtelen csupán a
tudatunk által megalkotott végtelen. Ez a tudati pódék viszont a végtekn

esetében

ugyanolyan transzcendentális, mint a tudattól függeden végtelen. Tehát a tudat nem érheti
el a végtelent, ám mivel ez a tudati szupplementum leküzdhetetien transzcendentális
többletet létrehozva folyton hozzáadódik a végtelenhez, és így a tudat szüntelenül a
végtelenre (abszolútomra) irányul, dialektikus mozgásba bocsátkozik,

tevékenysége

végtelen lesz, hiszen az említett többletet semmiféle metafizikai erőfeszítés nem tudja
felszámolni. „Ha »a gondolkodás elgondolása« kifejezésből indulunk ki, akkor ez a
harmadik fokon vagy az elgondolt objektumot: (a gondolkodás elgondolásának az)
Friedrich Schlegel: Eszmék, Tandori Dezső (ford.), In: August Wilhelm Schlegel és Friedrich Schlegel:
Válogatott esztétikai írások, Bp. 1980. 491. (3. töredék)
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elgondolását, vagy pedig a gondolkodás (elgondolása elgondolásának a) gondolkodó
szubjektumát jelenti. A második fok szigorú eredendő formája megrendül, sérülést
szenved a harmadik fokon, a kétértelműség miatt. Ez a kétértelműség azonban minden
következő szinten egyre inkább többértelművé fejlenék ki. E tényállásból fakad a reflexió
romantikusok által vindikált végtelenségének a sajátos volta: a reflexió tulajdonképpeni
formájának a feloldása az abszolútum irányában. A reflexió korlátlanul kiterjed, a
reflexióban megformált gondolkodás forma nélküli gondolkodássá lesz, mely az
abszolútumra irányul."
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Walter Benjámin szerint a reflexió végtelenítésével Schlegel Fichte

Tudománytanita

válaszol, melyet a 216. Athenáum töredékben a „kor legfőbb tendenciáinak"
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egyikeként

jellemez. Míg Fichténél az önmagát állító én reflexív egysége önmagával megfelelésben
van, addig Schlegel az önmaga azonosságát kereső ént kilendíti a korrespondencia
nyugvópontjáról, és állandó reflektálásra ítéli. Nála a fichtei gondolkodás elgondolása a
gondolkodás elgondolásának elgondolásává válik. E nézőpontváltás indokolja, hogy a
filozófia (nem csak Schlegel óta) végtelenként határozza meg az abszolútumot, az ugyanis
a gondolkodás eme végtelen formájában látszik végtelennek. A reflexió végtelen
folyamatából nézve Fichte idealizmusa szép, ám hasznavehetetlen építmény. A lét
metafizikai kontextusában az én lehet egyszerre szubjektum és objektum, viszont a
szemlélet, az érzés és a gondolkodás eltérő tapasztalataira csak a levés közegében születhet
magyarázat: ,,[ö]nmagunkat nem tudjuk szemlélni, mert közben az én mindig eltűnik.
Viszont könnyűszerrel el tudjuk magunkat

gondolni. Csodálkozásunkra

olyankor

végtelennek tűnünk, hisz amúgy a hétköznapi életben végesnek érezzük magunkat."
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(ford. A. É.) Ennek az apóriának a feloldására a levés az időbeliséggel teremt alkalmat. A
temporalizált gondolkodásban, vagyis az értelmezésben az én mindenféle rögzítéstől
megszabadul, ugyanakkor alakulófélben mégis tetten érhető: ,,[é]nünknek, mint minden
másnak, végtelennek

kell tűnnie. -

Ahhoz, hogy az önmagunkban

felfedezett

végtelenséget egyesítsük az életben a korlátozottság érzésével, a levés fogalmát kell
Benjámin: Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, 31. A végtelen kifejezése elveti annak
eshetőségét, hogy az élet egyszercsak emberi tudat nélkül folyik tovább. A fordításban szereplő
'korládanul' (schrankenlos) szerencsésen kiküszöböli ezt a metafizikai előítéletet.
A. W. és F. Schegel: Athendum töredékek, 302.
Friedrich Schlegel: Die Entivicklung der Philosophie in %wölf Büchern (1804-1805), In: Kritische Ausgabe
seiner Werke, Bd. 12. hrsg. von Ernst Behler unter Mitwirkung anderer Fachgelehrter, Padeborn München - Wien, Verlag Ferdinánd Schöningh, Thomas-Verlag, Zürich (a továbbiakban Kritische
Ausgabe), 1964. Bd. 12. 332.
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segítségül hívnunk. Csupán általa lehetséges, hogy ha nincs lét, csupán levés, akkor a
véges, noha kiterjedésében lehatárolt, belsejében a végtelen sokféleség és változatosság
mégis mindig végtelenné teszi." (ford. A. É.) Schlegel úgy véli, hogy a levés eszméje
84

létrehozza az átjárót végtelen és véges között: ,,[a]z alakulófélben levő végtelen olyan
végtelennek látszik, amely még nincs kész, és ilyenformán véges volna." (ford. A. É.)
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Az időbelivé tett gondolkodás érdekes módon kirostálja a jelent a lehetséges
idősíkok közül: „a lét önmagában és más számára semmi; látszat csupán; mindössze a
levés, a törekvés határa." (ford. A. É.) A múlt és a jövő eltérő irányultságuk ellenére oly
80

szoros genetikus párt alkotnak, hogy kiszorítják maguk mellől a léthez tartozó jelenlétet. A
levés

eszméje

szinte

természetszerűleg

következik

abból

az

antropológiai

meghatározottságból, hogy az egység tökéletes és általános eszméjét képzeletünk minden
tárgyára kivétel nélkül alkalmazhatjuk. Az alkalmazás feltétele, hogy erre az egységre
emlékezzünk, ugyanis énünk hajdan volt azonos a végtelen énség és egység isteni
tudatával.
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Ha a teljesség és végtelen emez összetartozását Kant felől nézzük,

megkockáztathatjuk, hogy a levés eszméjét illetően annak a szellemi hangoltságnak az
általánosításáról van szó, amely A% ítélőerő kritikájábm

fenségesként jelenik meg: ,,[d]e

mert képzelőerőnkben megvan a törekvés a végtelenbe való előrehaladásra, eszünkben
viszont az igény az abszolút totalitásra mint egy reális eszmére, éppen ezért maga az a
meg-nem-felelés,

amely

az

érzéki világ

dolgai nagyságának

becslésére

szolgáló

képességünket a nevezett eszméhez viszonyítva jellemzi, felkelti egy bennünk lévő
érzékintúli képesség érzését." A levés a jövőbe tart, az emlékezés pedig a múlt felé fordul.
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A jelen tehát a levés ellenpárjához, a léthez tartozó idősík, a levés legfeljebb annyiban van
jelen, amennyiben a múltat és a jövőt összefogja, és amennyiben önmagát meghaladó
végtelenségként egységet és teljességet sürget: ,,[a]z igazi filozófia soha nem rendelkezhet
állandó szubsztanciával, mozdulatian, változadan létezővel, a legfelsőbb valóságot csak
örök levésben, örökké eleven mozgó tevékenykedésben találja meg, mely az állandóan
változó formák és alakzatok között önmagából hozza létre a végtelen teljességet és
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Uo. 334.
Uo. 335.
Schlegel: Die Entwicklung derPhilosophie in %üiölfTiüchern, 336.
Friedrich Schlegel: Propádeutik undLogik (1805-1806), in: Kritische Ausgabe, Bd. 13. 1964. 264.
Kant: A% ítélőerő kritikája, 162.

sokféleséget."
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(ford. A. É.) A végtelen kivonja magát a szubsztanciát uraló logikai

rendből, hiszen minden állítás, amelyet megfogalmazunk róla, a következő pillanatban
már elavulttá váük. És bár a létet képviselő állítás mindig már eleve érvénytelen, a filozófia
mégis rászorul, máskülönben hallgatás volna az osztályrésze.

2.2.1. A végtelen

ábrázolása

a

végesben

A levés metafizikai kontextusa viszonylagossá teszi az igazságot, az ismereteket, egyáltalán
a szavak jelentését. Kant szemlélet és fogalom összehangolása érdekében a képzelőerő
mozgékony közegéhez fordul, ám a képzelőerő működésének nyelvi problémáira nem
helyez nagy hangsúlyt. Igaz, ha nem is egészen nyíltan, már Kant is rávilágít, hogy a
filozófia egyedül szükségszerűen kudarcot vall vállalt feladatát, a megismerést illetően.
Schlegel nem takargatja a filozófia (mint a tudat megnyilvánító ja) tökéletienségét, sőt
annak természetével magyarázza, hogy a megismerés csak viszonylagos lehet. A tudattól
elválaszthatadan sajátosság, hogy a végtelen megismerésének vágyát végtelenül követi,
ugyanakkor ki is van szolgáltatva önnön végességének, melynek szorítását a végtelen mint
tőle idegent elkerüli. Schlegel azzal is tisztában van, hogy a tudat nehézsége egyúttal nyelvi
nehézség is: ,,[á]m mivel a végtelen minden megismerése tárgyához hasonlóan mindig
végtelen és kifürkészhetetlen, tehát csak közvetett lehet, jelképes ábrázolás szükségeltetik
ahhoz, hogy ami egészében nem megismerhető, részeiben még az lehessen. Amit egyetlen
fogalomban nem lehet megragadni, talán képpel mégis ábrázolható; így vezet a
megismerés igénye az ábrázoláshoz, a filozófia a költészethez." (ford. A. É.)
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A filozófia akkor tudná legeredményesebben elkerülni a lét lényegileg üres állításait,
vagyis önnön kudarcát, ha diskurzusával az állításokat nélkülöző költői nyelv közelébe
férkőznék. A közeledés már csak azért is indokolt volna, mert költészet és filozófia
tárgyukban megegyeznek. Mindkettő a végtelenre irányul, bár ezt eltérő megnyilvánulási
formában teszik. A filozófia tudományos szándékú, meghatározásokra és magyarázatokra
törekszik. Ellenben a költészet csupán szemlélődik, majd ábrázolja ezt a szemléletet: ,,[a]
költészet megelégszik az isteni puszta szemlélésével, valamint ennek a szemléletnek az
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Schlegel: Propadeutik und Logik, 277.
Friedrich Schlegel: Geschichte der europáischen Uteratur (1803-1804), in: Kritische Ausgabe, Bd. 11. 1958. 9.

ábrázolásával; a filozófia viszont pozitív megismerésre törekszik."
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(ford. A. É.) Bár

kevesebbel beéri, a költészet mégis több a filozófiánál, mert megmutatja, hogy a
végtelenről közvetien módon nem lehet beszélni, hogy a végtelen közveden megismerése
nem szerepel az emberi lehetőségek között. A költői ábrázoláshoz nem tartozik
transzcendentális jelölt, ám mint ábrázolás mégis közvedennek mondható. így valóban
túlmutat a filozófián, mert eszközében, a képben tartalmazza a filozófia kritikáját, és
egyszersmind e kritika tárgyának visszavonását. Azt az igényt kritizálja és vonja vissza,
amelyet a filozófia támaszt a végtelen tudományos megismerését illetően. Ez a kritika a
gondolkodás és a nyelv elégtelenségére, hiányosságára vonatkozik. Amennyiben a
92

filozófia törekvése pozitív, úgy a költészet látásmódjában és nyelvében negatívként
jellemezhető. A végtelen ábrázolhatatianságát ábrázolja, és ezzel — ha közvetett módon is
- megfelel az ábrázolhatadannak. A filozófia önmagában a lét közegében marad, a szavak
és a dolgok összehangolására törekszik, tárgya és irányultsága viszont ebben a
törekvésében kudarcra ítéli, hiszen a levésben a jelentés szüntelenül elkülönböződik. A
költői képben ez az elkülönböződés nem válik végleges különbséggé, mert a kép lebegteti
a jelentést, fenntartja jelölő és jelölt feszültségét. Távol kerül a filozófiai állítás pozitív
eldönthetőségétől, így a lebegésben képes megmutatni a végtelent a végesben. A
költészetet közvetetten Kant is egyfajta negatív térbe helyezi a fenséges tárgyalásakor (lírai
költészet képes fenségest előáUítani): ,,[a] fenséges érzése olyan öröm, amely csak
közvetve keletkezik, nevezetesen úgy, hogy az életerők pillanatnyi gátoltságának és az ezt
nyomban követő, csak annál is erősebb kiáradásának érzése hozza létre, amiért is úgy
tűnik, hogy a fenséges érzésénél — mint felindulásnál - a képzelőerő működését nem játék,
hanem komolyság jellemzi. [...] A fenséges érzésével nem egyeztethetők össze a vonzó
ingerek sem; és mivel a tárgy az elmét nem pusztán vonzza, de váltakozva újra és újra
taszítja is, ezért a fenséges feletti tetszés nem annyira pozitív örömöt, mint sokkal inkább
csodálatot vagy tiszteletet foglal magában, azaz megérdemli, hogy negatív örömnek
nevezzük."
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Schlegel: Die Entwicklung derPhilosophie in %wölfBüchern, 165.
Ld. erről Angsmar Maria Hof: „Das Poetische der Philosophie", Denkmal Verlag, Alfter. Hof dolgozata melyet először kéziratban olvastam - sokat segített disszertációm széttartó gondolatmeneteinek szemléleti
összefogásában: Schlegel, Nietzsche, Heidegger és Derrida szövegeit vizsgálja abból a szempontból, hogy
miként jelenik meg bennük a költői elméleti és gyakorlati vonatkozásban.
Kant: A% ítélőerő kritikája, 157.
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Költészet és filozófia forrásukban is azonosak. A képzelőerőből erednek, ugyanis
az énben a képzelőerő nem kizárólag költészetként munkálkodik, hanem értelmezésként
is. Schlegel szerint a képzelőerő velünk született képesség, és a gondolkodás szabad és
önálló alakítására szolgál. Függeden az észtől, mert képzetei nincsenek tekintettel a
dolgokra, az objektív világ törvényeire. A dolgok nem-énként mindig határt szabnak az
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énnek, ily módon uralkodnak rajta. Azonban a képzelőerő felszabadítja az ént a dolgok
kötött rendje, uralma alól. Míg az ész absztrakcióra, addig a képzelőerő képiesülésre
törekszik: ,,[a] végtelen teljesség, amennyiben alkotás, annyiban költészet: azaz ha formáját
nézzük, akkor fogalom, prófécia; ha a benne tevékenykedő erőt, akkor költői erő, ez
szolgál alapjául." (ford. A. É.) A képzelőerő Kantnál megismert kétféle mozgása külön95

külön a költészethez és az értelemhez társítható. Míg a költészet a végtelen teljességet
bontja ki, addig az értelem a világ e sokféleségének egységesítésére, összefogására
törekszik. A költői kiterjesztésben és a filozófiai összevonásban megnyilvánuló nyelvi
mozgás nem volna lehetséges, ha a filozófia továbbra is létben, azaz rögzítésben, nem
pedig levésben gondolná el a fogalmakat. A költészet kiterjesztett nyelvét nem azért vonja
újra össze az értelmi filozófia, hogy a végtelen sokféleségét megnyirbálja, hanem hogy a
tudás alakulófélben levő egységét elgondolhatóvá tegye. Tehát filozófia és költészet
váltakozó mozgását a képzelőerő irányítja. Nem ellenmozgást végeznek, inkább
meghosszabbítják egymást, soha nem állnak meg, így nincs olyan töréspont, mely okot
adna arra, hogy egymást kioltó tevékenységekként értelmezzük őket.
Költészet és filozófia különös összetartozását Schlegel a descartes-i fahasonlat
parafrázisában fogalmazza meg: „[...] fa, melynek gyökere a filozófia, legszebb gyümölcse
pedig a költészet. A költészet filozófia nélkül üres és felszínes, a filozófia költészet nélkül
hatástalan és barbár marad."
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(ford. A. É.) Az Eszmék 46. passzusa akár e gondolat

folytatása is lehetne: ,,[a] költészet és a filozófia, ha úgy vesszük, a vallás különböző
szférái, különböző formái vagy éppen tényezői. Mert próbáljátok csak valóban
egybekapcsolni a kettőt, és mit kaptok: vallást." A 34. eszmében pedig mindennek az
97

ellenjegyzését
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9 6
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olvashatjuk: ,,[a]kiben vallás él, szava költészet lesz. A költészet keresésének

Schlegel: Die Entwicklung derPhilosophie in %wblfliüchern, 358.
Uo. 377.
Schlegel: Geschichte der europáischen Uteratur, 10.
Schlegel: Eszmék, 497.

és felfedezésének eszköze azonban a filozófia."
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A vallás mint valamilyen istenségbe

vetett hit itt a végtelen eszméjével azonos. A végtelen eszméje az önreflexióból származik,
abból, hogy mihelyt elgondolkodunk önmagunkon, véges mivoltunkban végtelennek
találjuk magunkat. „Költészet és filozófia összeköti a végest a végtelennel; a költészet
végtelen formát ad a véges anyagnak, a filozófia végtelen objektumot biztosít a véges
szubjektumnak. — vagyis költészet és filozófia mindkettőben (forma, anyag, objektum,
szubjektum) egyszerre végtelen és véges." (ford. A. É.)
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2.2.2. Új művészetelméleti

paradigma
„Itt már nem a költői mesterségről van ssp, e% másodlagos tudás:
a költészet titkát kell ismerni, hiszen a lényege a keresés, önmaga keresése.
Mivel a tudat nemcsak erkölcsi, hanem poétikai,
a költészet már nem lehet természetes, csak és kizárólag tudatos."
(Maurice Blanchot: Az Athenaeum)

A képzelőerő működése nyomán egyszerre válik okafogyottá a mimézis költészeti és a
korrespondencia ismeretelméleti elve. Miközben az értelem fogalmilag feldolgozza a
sokféleség költői szemléletét, csupán ideiglenes egység jön létre, amely nem tesz eleget az
adekváció törvényének: „összehangolás révén, vagyis a megismerő én és az éntől
különböző nem-én összehangolásával nincs megismerés, az csupán értelmi összefüggés
létrehozásával lehetséges: a véges énnek és a végtelen énnek a megismerési folyamat során
folyton újrakonstituálódó együttesében."
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(ford. A. É.) Tehát ismeretelméletileg nem is

annyira az értelem és a dolog viszonya lényeges, hanem inkább a képzelőerő értelmi
tevékenysége, amelyben ez a kettő nem választható el egymástól. A gondolkodásnak nem
azon kell fáradoznia, hogy a dolgokkal megfelelésbe kerüljön. Ugyanígy a költészet sem
köteles alávetnie magát a természetutánzás követelményének. De valóban ilyen egyszerű
és egyértelmű volna értekezni a mimézis művészetelméleti és a korrespondencia
ismeretelméleti fogalmáról?
Míg hagyományos értelemben a mimézis és a korrespondencia szétválasztja a
szubjektumot és az objektumot, addig Schlegel filozófiája áthúzza ennek a két, azonos
szellemi vonalon elhelyezkedő elméletnek a paradigmáját. Lehet ugyan a világ Isten
Uo. 495.
"Schlegel: PhilosophischeFragmente. ZweyteEpocheII. (1799) In: Kritische Ausgabe, Bd. 18. 1963. 334.
Heinrich Nüsse: Die Sprachphilosophie Friedrich Schlegels, Heidelberg, 1962. 27. Idézi Hof: i.m.
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teremtése, értelmet emberi teljesítmény nélkül mégsem nyer. A költészet nem egy magától
értetődő, magától szép világot ábrázol, a világba a képzelőerő helyezi bele a szépséget, a
jelentést. Vagyis a reprezentáció és a megfelelés törvényének érvényesülési feltételei már
csak azért sem teljesülhetnek, mert nem a világ alakítja a költészetet, hanem a költészet, a
képzelőerő alakítja a világot. A világ utánzásának poétikai elvét nem lehet megvalósítani,
mert minden erre tett kísérlet végtelen szignifikációvá változik, amely legfeljebb a végtelen
teljességet, sokféleséget illusztrálhatja. A világ maga is lehetséges jelölője a végtelennek.
Ha következetesen végiggondoljuk, az összhang igazságelméleti célja sem lehet a végtelen,
mert a végtelen sosem érhetne az azonosság eszméjének közelébe tekintve mindazt, ami
külsőleg grammatikai fosztóképzőjében nyilvánul meg. Ha viszont nem a végtelenre
irányul, akkor a világot és a szellemet véges, determinált korrespondenciává változtatja át.
Természetesen említést kíván, hogy a mimézis elve, mely eredendően Arisztotelész
Poétikájából lépett a művészetelmélet színpadára, korántsem azonosítható minden kétséget
kizáróan a természethű utánzás, a leképezés követelményével. A mimézis teremtő jellege a
felvilágosodás esztétikáiban és költészettanaiban is szerephez jut - erre értekezésem
későbbi fejezetében részletesebben kitérek, és erről szól a mellékletben olvasható
Dürbeck-tanulmány is. Arisztotelész értelmezői koronként hol a mimézis produktív, hol
reproduktív mivolta mellett érvelnek, ám kevesen érintik a mimetikus képességet abban az
összefüggésben, amelyben a Poétika első oldalain megjelenik. Walter Benjámin A hasonlóról
szóló tanítás és A mimetikus képességről című írásaiban találhatunk erre példát. A hasonlóról
szóló tanítás hipotézise, hogy a mimézis, az ember egyik legfontosabb veleszületett
tulajdonsága az evolúció folyamatába illeszkedik. Ha felmérjük az evolúcióban betöltött
jelentőségét, képesek leszünk belátni, mi célból utánoz az ember. A kiindulópont tehát az,
hogy a mimetikus képességek változása az evolúcióval együtt halad, ám ez a változás
visszafejlődést képvisel. A modern ember ugyanis - úgy tűnik - jóval kevesebbet hordoz
magában a mimetikus képességekből. Annak megválaszolására, hogy ezek a képességek
vajon ténylegesen elhaltak-e vagy csupán megváltoztak, az asztrológiát hívja segítségül. A
régi időkben a csillagok konstellációinak utánzása oly mértékben volt képessége az
embernek, hogy a gyermekek valósággal hozzáalakultak a születési csillagállásukhoz. A
konstellációk azonban tünékenyek, és ezredévekig kell várni egy ugyanolyan újbóli
megjelenésére. A hasonlóság érzékelése is csak egy végletesen „időmozzanathoz" kötött
felvillanás, mely legfeljebb visszanyerhető, ám meg nem őrizhető. Mint ahogyan „mi már

nem birtokoljuk érzékelésünkben azt, ami egykor lehetővé tette, hogy olyan hasonlóságról
legyen szó, amely egy csillagkonstelláció és egy ember között áll fenn." Ez a hasonlóság
nem-érzéki tehát, valamiféle kánont azonban birtoklunk, ami szintén kapcsolható a nem
érzéki hasonlósághoz, és segíthet felderíteni azt, ez pedig a nyelv. A betűk eredetileg a
tárgyak utánzatai voltak. A grafológia szerint pedig az írásban (írásképben) az író
tudatalattija által elrejtett (találós)képek láthatóak. Az írásra így mint a nem-érzéki
hasonlóságok archívumára tekinthetünk. A találóskép mindig ott van az írásképben, míg
az értelem-összefüggés a hangokban rejlik. Olvasni lehet az írást meg a csillagok állását is.
Előbbi esetben az olvasás maga a cselekvés, másodszorra már a csillagállás olvasásában ott
rejlik egy másik olvasás, a jövő vagy a múlt olvasása is. Végül tehát „a nyelv a mimetikus
képesség legmagasabb rendű alkalmazása volna". A látnoki tisztánlátás adta át neki ősi
erőit. Ami ebből mára megmaradt, inkább csak a hasonlóság észrevételének képessége. A
toldalék megerősíti, hogy a hasonlóság látásának adománya a hasonlóvá válás és a
viszonyulás ősi kényszerének maradványa.
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Ami mindenképpen hiányérzetet hagy az olvasóban: mivel in fine a kör bezárult, az
alapfelvetést csak önmaga alapzatára építve sikerült helytállónak találnunk, ami az
alapfelvetés makacsul koherens mivoltát igazolja ugyan, ám meghagyja azt enigmatikus
axiómának. Márpedig Benjámin nem indokolja, legalábbis közvetienül semmiképpen, mire
alapozza feltevését a régi korok embereinek szélesebb körű mimetikus képességeiről.
Az előző dolgozat lényegesen tömörített, részben átdolgozott verziója A mimetikus
képességről. A hasonlóról

szóló tanítás alapvető gyengéi eltűntek belőle, finomodott a

kidolgozás. Kevésbé tesz fel kérdéseket, a tudás birtokosaként szólal meg, határozottabb,
szikárabb. Nem várjuk el annyira az indoklást, hiszen megalapozott tudással állunk
szemben, amely nem feltételez kérdéseket. Nem igazolást, hanem axiómát ígér immár. Az
átdolgozás

a szövegtest

terjedelmének

mintegy harminc százalékos

csökkenését

eredményezte, tehát kézenfekvő annak a vizsgálata, miért éppen az maradt ki, ami
kimaradt. A több kisebb-nagyobb részlet közül kiemelkedik a horoszkópról, illetve vele
kapcsolatban a születésről szóló eszmefuttatás, az írás misztikus oldaláról szóló
információk, valamint e kettő összekapcsolása abban a részben, melyben az olvasás
kétértelműségét fejti ki. Cserébe kiemeli az írás és olvasás gyorsaságának szerepét a
Vö. Walter Benjámin: A hasonlóról s%óló tanítás, Szabó Csaba (ford.), In: Uő.: „A szirének hallgatása"
Válogatott írások, Bp. 2001. 58-64.
101

szemiotikus és a mimetikus nyelv területén történő összeolvadásában. A második
verzióban értelmet nyer az a kérdés is, hogy a mimetikus képesség hanyatlik-e, vagy csak
változik, átalakul. Eredetileg a „mágikus" és a „profán" olvasás hasonlóságát feszegeti,
míg az átdolgozásban azok egymásutániságát. Az olvasás ezek szerint eredetileg egy nyelv
előtti olvasás volt, amely mágikus, nem nyelvi elemekből olvasott, majd az ezzel
kapcsolatos érzékek eltűnésével a mimetikus képesség „az írásba és a nyelvbe talált utat."
Ez egészen odáig ment, hogy a mimetikus létrehozás és felfogás erői a nyelvbe mint
médiumba átvándorolva „oly messze jutottak, hogy likvidálták a mágia erőit."

102

A 116. Athenáum töredék, mely Schlegel költészeti programjának valóságos
foglalata, világosan körvonalazza a végtelenre koncentráló poézis feladatát és természetét.
Egyúttal azt is egyértelművé teszi, hogy bár a tervben, mely szerint „[...] egyesüljön
költészet és

filozófia" ,
103

az egyesülő felek egyenrangúnak tűnnek, a frigyre lépés

valójában a költészetnek kedvez, a filozófia az önreflexióval csupán biztosítja a poézis
előnyét: ,,[a] romantikus költészet progresszív egyetemes poézis. Rendeltetése nem csupán
az, hogy a költészet valamennyi, egymástól különválasztott műfaját újraegyesítse, és a
poézist a filozófiával és retorikával kapcsolatba hozza. E költészet szándéka és feladata
poézist és prózát, zsenialitást és kritikát, műköltészetet és természeti költészetet hol
összevegyíteni, hol eggyéolvasztani. [...] A romantikus költészet még levés közben,
alakulófélben van; ez sajátos lényege éppen: hogy örökké csak alakulhat, kész és befejezett
soha nem lehet. Elmélet ki nem merítheti, és csak a sugallatos kritika vállalkozhat
eszményének jellemzésére. Csak ez a költészet végtelen, amiképpen szintén csak ez a
költészet lehet teljesen szabad is, és elsődlegesen elismerendő törvénye, hogy a költő ön
kénye, nem tűr törvényt maga felett. A romantikus költésmód az egyeden, amely több,
mint egyfajta módi, egy válfaj: maga a költészet ez, mert bizonyos értelemben minden
poézis romantikus, annak kell lennie."
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A szakadatlan progresszió követelményét az értelem modern kori túlsúlya diktálja,
az írja elő a költészet számára a levest mint egyeden lehetséges „létmódot", melyben
tökéletesedhet: „[hiányosságaink egyszersmind reménységeink is, hiszen egyenesen az
értelem uralmából származnak, melynek lassú tökéletesedése nem ismer határt. És amikor

102 VÖ. Walter Benjámin:^! mimetikus képességről, Szabó Csaba (ford.), In: Uo. 64-68.
Schlegel: Athenáum töredékek, 280. 115. töredék
Uo. 280-282.
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elvégezte feladatát, azaz tartós alapot biztosít és megváltoztathatadan irányt jelöl ki az
ember számára, nem marad kétséges többé, hogy az emberiség története körforgásszerűen
örökké visszatér önmagába, vagy a végtelenbe tartva a jobb felé továbbhalad."

105

(ford. A.

É.) A 238. Athenáum töredék pontosítja, milyen is a levés közegében tartózkodó,
végtelenülő költészet:

,,[v]an költészet, melynek alfája és ómegája az eszményi és reális

viszonya, és amelyet így a filozófiai műnyelv analógiájára transzcendentális költészetnek
nevezhetünk. [...] Amiképpen azonban kevéssé lenne értékes az a transzcendentális
filozófia, amelyik nem kritikai, nem ábrázolná a produktummal együtt a produkálót is, és a
transzcendentális

gondolatok

rendszerében

nem

tartalmazná

egyszersmind

a

transzcendentális gondolkodás karakterisztikáját, úgy a transzcendentális költészetnek is
egyesítenie kellene a modern költőknél nem ritka transzcendentális anyagokat és a költői
képesség poétái elméletének előgyakorlatait a művészi reflexióval és a Pindarosz-féle szép
öntükrözéssel, [...] minden ábrázolásban önmagát is ábrázolva, hogy így mindenütt
egyszerre legyen poézis és a poézis poézise."
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Az igazi költészet nem maradhat meg a reális puszta leképezésénél, kritikai
költészetté kell lennie, vagyis magában foglalnia az ábrázolandó transzcendentális
feltételeit is. Tehát a poézis poézise nem csupán ábrázolja az ábrázolandót, hanem
megmutatja az ábrázolást magát. Ez a reflexió az alkotó képzelőerejéből származik, ám
amint a műalkotás önálló formát nyer, a belehelyezett elsőrendű reflexió az alkotótól
függedenül továbbhat. A műalkotás saját keretein belül tovább dolgozik önmagán:
,,[k]iművelt egy mű, ha mindenütt élesen elhatárolt; határain belül azonban határtalan és
kimerítheteden, ha önmagához teljesen hű, mindenütt azonos, mégis önmaga fölé
emelkedve fenséges."
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A schlegeli értelemben vett műalkotás fizikai formája szerint zárt

és elhatárolt, öntükröző mivoltában viszont folyamatosan kilép saját kereteiből a
végtelenbe. Ez a paradox jellege talán a belsővé tett transzcendencia kifejezésében
ragadható meg legjobban. A romantikus költészet - magyarázza Schlegel - „leginkább
képes arra, hogy az ábrázolt és az ábrázoló között, minden reális és ideális érdektől
mentesen, a poétái reflexió szárnyain középütt lebegjen, ezt a reflexiót újra és újra
hatványozza, s akárha tükrök végtelen során, megsokszorozza."
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Schlegel nem csak arról

Friedrich Schlegel: Überdie Gren^en des Schönen, in: Kritische Ausgabe, Bd. 1. 35.
Schlegel: Athenáum töredékek, 309.
Uo. 320. 297. töredék
Uo. 281. 116. töredék

nem beszél, mi a különbség a poézis poézise és a poézis poézisének a poézise között, de a
poézis poézisét sem különbözteti meg a poézistől. Nehéz is volna különválasztani, hiszen
a reflexió a műalkotás szerves részét alkotja. Ugyanakkor mivel a poézis poézise
egyidejűleg a reflexió tárgya és a reflektáló, paradox helyzet áll elő: a transzcendentális
költészet egyszerre tartalmazza és nem tartalmazza önmagát. Ezen kívül a reflexió
zabolátlannak mutatkozik, ami voltaképpen nem orvosolja, hanem csupán belsővé teszi a
modern műalkotás problémáját, nevezetesen azt, hogy az analizáló értelem darabokra
forgácsolta.
„Van negatív érzék is, és sokkal jobb a semminél; egyszersmind jóval ritkább.
Szerethetünk valamit bensőségesen, éppen mert nem rendelkezünk vele; ez legalább
előérzetet ad — zárótétel nélkül."
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Ennek a negatív érzéki dimenziónak megfeleltethető a

költészet a maga végtelenhez illeszkedő nyelvével: ,,[a] nyelv természete szerint nem lehet
más, mint a végtelen jelölése, az artikulált hangzás rendszere. Legeredetibb

és

legtermészetesebb formája szerint költészet, hogy az isteni az ember legbelsőbb
gondolataiban és érzéseiben kifejezhető legyen." (ford. A. É.)
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2.2.3. Antik és modern
Azt gondolnánk, hogy a befejezedenség kifejezetten a modern költészet sajátja, minthogy
az értelem uralma folyton-létesülésre szorítja, ám az valójában már az antik költészetet is
érinti. Schlegel azt írja A görög költészet tanulmányozásáról című esszéjében, hogy a művészet
sosem lehet abszolút maximum, legfeljebb feltételekhez kötött maximum, objektív,
felülmúlhatatlan proximum.
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így értendő tehát a 116. Athenáum töredék utolsó mondata

- ,,[a] romantikus költésmód az egyetlen, [...] maga a költészet ez, mert bizonyos
értelemben minden poézis romantikus, annak kell lennie" —: romantikus az, ami a maga
viszonylagos tökéletességében egy tökéletesebb jövőre utal. Márpedig antik és modern
költészet (ily módon a költészet egésze) ebben megegyezik. Ám mást céloz meg az antik
és megint mást a modern költészet. Az antik költészet a legnagyobb mértékben szép, ezért
lehet viszonylagos maximum, a modern költészet viszont érdekes. Míg az antik a szép

Schlegel: Kritikai töredékek, 224. 69. töredék
Schlegel: Geschichte der europáischen Literatur, in: Kritische Ausgabe, Bd. 11. 113.
Vö. Friedrich Schlegel: A görög költészet tanulmányozásáról, Tandori Dezső (ford.), In: A. W. és F.
Schlegel: Válogatott esztétikai írások, 176.
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folytán általánossá tud válni, addig az érdekes mint szubjektív esztétikai erő nem engedi a
modern műalkotást az egyedin túllépni. Ez az összefüggés magyarázza, hogy a költészet a
filozófia közelébe sodródik: ,,[a] modern esztétikai műveltség műviségét mi sem
világíthatja meg s igazolhatja jobban, mint az individuális, a karakterisztikus és a filozófiai
jelleg túlsúlya a modern költői alkotások egész tömegében."
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A modern költészet mindent ízekre szabdal, analizál, de a részeket nem egyesíti
újra egy klasszikus formában. Hovatartozásuk bizonytalanná, önmaguk pedig állandó
reflexió tárgyává váltak.
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Ezért szolgálhat mintául a modern számára az antik költészet.

Bár végtelen progresszivitásukban hasordítanak, a modern alkotásokból hiányzik a szép,
mely az antik alkotásokban egységesítő erőként hat. Az egységért felelős a mitológia is,
amely az antikvitásban

közös hermeneutikai

alapként működött.

„Hiányzik

[...]

költészetünknek olyas középpont, amilyen a mitológia volt a régiek számára; és amiben a
modern irodalom az antik mögött elmarad, röviden így foglalható össze: Nincsen
mitológiánk."
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— magyarázza Ludoviko Schlegel Beszélgetés a költészetről című szövegében.

A mitológiával a modern költészetből az egységes hermeneutikai alap hiányzik, ezért lehet
azt mondani, hogy a költészet nyelve az antikhoz képest szétforgácsolódott. Schlegel
koncepciója szerint az ellensúlyozást a filozófiának kell elvégeznie, tudniillik a filozófiai
alapvetésű költészetben ideális és reális harmóniája valósulna meg. Schlegel számára az
egységet alkotó mindenség szellemi realitás. Ez kiderül abból a metafizikai előfeltevéséből,
hogy a tudomány és a művészet a végtelen felé törekszik a végesben. Ennek hihető
bizonyítéka volna a reflexió működése. De feltételezi azt is, hogy a végtelent a költői
képzelőerő teszi láthatóvá a végesben. A szimbólumban és az allegóriában teremtődik
meg az átmenet véges és végtelen között: ,,[a] legfelsőbb művészet és forma lényege az
egészre való vonatkozásban van [...] Ezért alkot az összes mű egyeden művet, az összes
művészet egyeden művészetet, az összes költemény egyeden költeményt. Ám éppen mert
az emberi szellem eme legfelsőbb alkotásának minden tagja egyszerre Egész is akar lenni,
és ez a vágy valójában elérhetetien [...], szeretnénk inkább azonmód teljesen fel is adni e
hiú és értelmeden próbálkozást. Pedig elérhető, hisz már sokszor megérintetett azáltal,

Uo. 143.
Ld. erről Péter Szondi: Friedrich Schlegel und die romantische Ironie. Mit einer Beilage über Tiecks Komódién, In:
Uő.: Schriften II. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1978. 13.
114 Friedrich Schlegel.- Beszélgetés a költészetről, Tandori Dezső (ford.), In: A. W. és F. Schlegel: Válogatott
esztétikai írások, 357.
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aminél fogva a véges látszata az örökké létező valóságával általában összefüggésbe kerül,
és aminél fogva éppenséggel abban feloldódik: az allegória révén, a szimbólum révén,
melyek a látszat helyére jelentést léptetnek [ - ] "
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(ford. A. E.)

Úgy tűnik, mintha az új mitológia olyan kész rendszer volna, melyet alkalmazva a
zseniális szubjektum képzelőereje létrehozza saját szimbólumait és allegóriáit, avagy
megteremti véges és végtelen összefüggését. Ám ha eleve csupán alkalmazni lehet, akkor
korlátozza a fantázia szabadságát. Schlegel tervezete szerint azonban ezt a mitológiát nem
az ész irányítja: ,,[m]ert ez minden poézis kezdete, mely a józanul gondolkodó értelem
menetét s törvényeit megváltoztatná, hogy visszahelyezzen bennünket ismét a fantázia
szép kuszaságába, az emberi természet eredeti káoszába, melynek mindmáig nem ismerem
szebb szimbólumát, mint a régi istenek tarka nyüzsgését."
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Schlegel mitológiai tervezete történetileg beváltatlan maradt, ám épp olyan
meghatározó tényezője a végtelenre irányuló filozófiának, mint a korábban már említett
irónia, töredék vagy ellentét. Az istenek tarka nyüzsgése akár az ellentmondás elvének képi
kifejezése is lehetne: ,,[h]a a műkedvelést tettük abszolúttá, és nem tudunk eltérni ettől:
akkor nem marad más kiütünk, mint hogy mindig ellentmondjunk önmagunknak, és
összekössük az egymással szembenálló extremitásokat. Mindez az ellentmondás tételének
kedvéért történt, mi magunk csak aközött választhatunk, hogy szenvedni akarunk-e, vagy
pedig a szükségszerűséget az elismerés révén szabad cselekedetté nemesítjük."
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Az

ellentmondás végtelen játékra ösztökéli a kombinatorikus elmét. Minden állítás egy
másiknak mond ellent, hogy létezhessen. Ellenpontját képezi, ugyanakkor rá is utalódik.
Az ellentétek tulajdonképpen a kombinatorikus elme egyedüli mozgásterét jelentik,
melybe beletartozik költészet és filozófia ellentéte is. Egy filozófiai rendszer szorításában
nem tudna mozogni, hiszen ahol minden gondolatnak és fogalomnak szigorúan
meghatározott helye van, ott a mozgás elvész, pedig az eleve elő van írva a filozófia
számára: ,,[h]ogy a filozófia formája végtelen - már magában foglalja, hogy a filozófiának
végtelenül sok kezdete van."
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(ford. A. É.) Egy statikus, zárt filozófiai rendszer nem tűri,

ha az ellentétek és a különbségek összekapcsolódnak, mert azok így elősegítik, hogy a

Schlegel: Abschluss des Lessing-Aufsat%es, in: Kritische Ausgabe, Bd. 2. 1967. 414.
Schlegel: Beszélgetés a költészetről, 363.
Friedrich von Hardenberg Novalis: Virágpor, Weiss János (ford.), In: Műhely, 1997/2. 17. 26. töredék.
Ez a töredék bizonyítottan Friedrich Schlegeltől származik.
Schlegel: Philosophischen hehrjahre, in: Kritische Ausgabe, Bd. 18. 407. 1049. Fragment
1 , 5
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filozófia

a végtelenbe hatványozódjék. Ugyanezt szolgálják a töredékek. Míg az

összekapcsolt extremitások eldönthetetienséggel, addig a töredékek nevükben hordozott
formájukkal teszik nyitottá, befejezhetedenné a filozófiát. A töredékes forma, mely önnön
tartalmát is töredékesként leplezi le, ismeretelméletileg éppannyira mérvadó, mint
esztétikailag és egzisztenciálisan, hiszen a végtelent megismerni sem filozófiai, sem
poétikai úton nem lehetséges teljes egészében: vagy magyarázat, vagy kép marad csupán.
Egzisztenciálisan is mindössze töredékei vagyunk saját identitásunknak. Azonosságunk
önreflexióval nem ragadható meg, a töredék ezt az egzisztenciális befejezedenséget
ábrázolja. A töredék egyszerre nyitott és zárt, relatív és abszolút. „A töredék legyen akár
egy kis műalkotás: elhatárolódva a környező világtól, önmagában teljes, mint egy
sündisznó."
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Ugyanakkor - és erre Schlegel töredékei jó példák — a fragmentumok

összefüggő sokaságot alkotnak. A töredéknek nincsenek előzményei és következményei,
belehasít a nyelvbe, filozófiailag és poétikailag éppen ezért azonosak, hisz: „szubjektíven
tekintve, a filozófia mindig in medias res kezdi, ahogyan az epikus költemény: a dolog
közepén."
Az
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analitikus értelem modern káoszára Schlegelnél

a költészet rendezett

rendezedensége kínálkozik megoldásul. A diskurzus új rendje valójában „művészilegművileg rendezett zűrzavar" és „az ellentmondások e vonzó szimmetriája, a lelkesedés és
az irónia e csudálatos örök váltakozása, mely az Egésznek még a legkisebb részeiben is ott
él - minden közvetett mitológia."
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Schlegel: Athenaum töredékek, 301. 206. töredék
Uo. 276. 84. töredék
Schlegel: Beszélgetés a költészetről, 363.

2.3. A valóság

helye (Novalis és

Hölderlin)

A folyton-létesülés fentebb kifejtett horizontjában produktív és reproduktív képzelet
különbsége nem gondolható el a célszerűség jegyében. Talán e háttér előtt értelmezendő
az is, hogy Novalis a fentebb tárgyalt megtestesülés aktusát kései jegyzeteiben produktív
reprezentációnak nevezi. Igaz, hogy 1795-ből és 1796-ból származó töredékeiben - így a
Fichte-stúdiumokb&n szintén - produktív reprezentáció helyett még ábrázolás szerepel, de
122

az már azokban is hangsúlyossá válik, hogy a képzelőerő minduntalan egymásba tűnő
termékei, a kép és a képmás azonos szinten helyezkednek el, a képmás (jel) a kép
közelebbi magyarázatát adja: „A tudat: lét [Seyn] a léten kívül a létben. De mi is ez? A
léten-kívüliség [das AuBer dem Seyn] nem lehet igazi lét. Egy nem-igazi lét a léten kívül:
kép. Ama léten-kívüliség tehát nem lehet más, mint a lét képe a létben. Ennélfogva a tudat
a lét képe a létben. A kép közelebbi magyarázata. /Jel/ A jel elmélete. /Az ábrázolás
avagy a létbeli nemlét elmélete, hogy a létet a magunk számára egy bizonyos módon jelenlenni
/létezni/ [daseyn] engedjük./"
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Mivel az ábrázoláshoz és a tudati képhez ebben a szövegrészben szorosan
kapcsolódik a lét fogalma, ezért fontos rákérdeznünk, rajtuk kívül az milyen tágabb
összefüggésrendre hivatkozik. Novalis e műve olyan szövegek körébe illeszkedik, melyek
a német romantika születési tereként kanonizálódtak. Manfréd Frank
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nyomán Weiss

János három ilyen szövegre mutat rá a romantika fontos helyeit feltüntető térképen. E
szerint tehát a német romantika kezdetét Carl Leonhard Reinholdnak a kanti filozófiáról

írott levelei (Briefe über die Kantisebe Philosophie), a Fichte-stúdiumok (Fichte-Studien) és
Hölderlin ítélet és lét (Urtbeil und Seyn) című töredéke jelenti.
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Gondolatmenetünk

szempontjából lényegesebb: ezeket a szövegeket az is összeköti, hogy figyelmük
középpontjában az a bizonyos osztadan alap áll, amely valamiképp az ítéletek, a filozófia
(a nyelvi megnyilvánulás) birodalmához képest nyeri el létjogosultságát. Mind Novalisnál
mind Hölderlinnél ilyen nyelvtől függeden fundamentumként fogalmazódik meg a lét: „a
csak-léthez nem tartozik semmilyen modifikáció, semmilyen fogalom; semmi nem
Ld. erről: Schein Gábor: A „transzcendentális költészet" metaforaelmélete Novalis jegyzeteiben, In: Literatura,
1999/1. 68.
Friedrich Hardenberg Novalis: Fichte-stúdiumok (részlet), Papp Zoltán (ford.), In: Gond, 17 (1998) 11.
Manfréd Frank: „Unendliche Annáherung": DieAnfdnge der Philosophischen Frühromantik, Frankfurt am Main,
Suhrkamp Verlag, 1997.
125 Weiss János: Reinhold Kant-értelmezése és a romantika születése, In: Uő.: Mi a romantika? Pécs, 2000. 9-29.
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helyezhető szembe vele, legfeljebb verbaliter a nemlét."
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Hölderlin szintén azt állítja,

hogy a filozófia kívül esik a léten: a reflexív öntudatban kimondott relatív azonosság a lét
abszolút egységére támaszkodik, ez utóbbi az alapján feltételezendő, hogy az előbbi rá utal
vissza, noha ezen felül semmilyen leszögezhető ismérvekkel rendelkező reprezentáció
tartalmát nem képezheti.
További érdekes összefüggések felvillantására adhat okot, hogy az ítélet és léiovsx
nem egészen osztadan az alap iránti érdeklődés. Foglalkoztatja a szöveget az is, hogy hol
helyezkedik el a valóság és hol a lehetőség: „a valóságot és a lehetőséget közvetien és
közvetett tudatként kell megkülönböztetnünk. Ha valamelyik tárgyat lehetségesként
gondolom el, akkor csak valóságosságának előzetes tudatát ismédem meg. Nem tudunk
elgondolni olyan lehetőséget, amely nem volt valóságos. A lehetőség fogalma ezért nem
vonatkozik az ész tárgyaira; az ész tárgyai ugyanis sohasem lehetőségek, hanem mindig
szükségszerűségek. A lehetőség fogalma az értelem tárgyaira, a valóság fogalma pedig a
szemlélet és az észlelés tárgyaira vonatkozik."
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Szembetűnő egyrészt, hogy a valóság nem esik egybe a léttel, mert míg a lét az
abszolútumra tart igényt, addig a valóság a lehetőséggel együtt a viszonylagosság közegét
sajátítja ki a maga számára, másrészt az, hogy a szöveg megelőlegezi minden lehetőség
valóságosságát, a lehetőséget önnön utólagossága anélkül emeli a valóság rangjára, hogy a
helyesség és a helytelenség normája a kettő közül bármelyik meghatározásában akárcsak a
legcsekélyebb mértékig is szerepet játszana. A megismerés kanti rendszerét tekintve az
értelem tárgya az az egység, amely a szemléletben alakul ki az érzékekben adott
sokféleségből a spontaneitás szintjén jelentkező „gondolkodom" képzetével viszonyba
lépve.
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A viszonylagosság közege ennélfogva az a tudat, amelyben a szemléleti

sokféleség képpé formálása és az értelem tiszta fogalmainak megtestesülése - mint ahogy
azt fentebb tárgyaltuk - egyidejűleg, folyamatosan és egymástól elválaszthatadanul
történik, eseményeinek felelőse pedig a mozgékony séma.
A valóság és a lehetőség ezek szerint a nyelv és a gondolkodás történéseiben
ismerszik meg. Innen nézve viszont az ítélet és lét egyik előfutárában, Reinhold Versuch einer

neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermbgens (1789) című írásában nem annyi

126 Novalis: Fichte-stüdiumok, 11.
* Friedrich Hölderlin: ítélet és lét, Weiss János (ford.), In: Magyar Filozófiai Szemle, 1993/5-6. 964.
i Kant: A tiszta és% kritikája, 294.
27

28

hölderlini lét mint filozófián túli fundamentum gondolatcsírái fedezhetők fel,
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hanem

inkább az így értett valóság és lehetőség koncepciójának előzményei. Természetesen a lét
abszolút egységéhez viszonyítva a képzetalkotás képessége, a repraesentans sum, ergo sum
alaptétele kudarcot vall, főleg amennyiben azt induktív módon, a filozófia történetéből
levezetve állítja fel Reinhold. Ám a képzetalkotó képesség pontosan abban a szférában
130

helyezkedik el, ahonnan viszont a lét homogeneitásának lehetedénsége szóba jöhet — ha a
relatív azonosság szempontjából nem volna szükséges feltételeznünk —, jelesül a
gondolkodás és a nyelv teréből.
A lét és a valóság mindazonáltal rendelkeznek közös vonással:

egyaránt

megragadhatadanok. E valóságfogalom meghatározhatadansága a séma mozgékonyságán,
nyelv és gondolkodás, kép és képmás közötti folyamatos közlekedésen, átmeneten
alapszik. Az nyilvánvaló, hogy az így értett valóság nem külső világ, ám ebből fakadóan
annak utánalkotása sem lehet. Kizárólagos helye a képzelet figuratív közege, melyre az
értelem bejáratott rácsozata - minthogy előzi is - nem telepedhet rá. Az értelem tiszta
fogalmainak sematizmusa ugyanis mindig a nyelvhez tartozó érzéki kép nyomában jár, a
fogalom sémát hordozó képmása pedig a megtestesülés közegében szükségszerűen
elveszti azonosságát, mivelhogy a szemléletiségben tartózkodva a séma-kép az értelem
más fogalmainak megérzékítéséhez járul hozzá, következésképp újabb sémaszabályok
íródnak bele. Könnyen belátható, hogy a Nachahmung értelmében vett mimézis viszonyai
itt művészetfilozófiai szempontok bevonása nélkül is felszámolódnak. Nem szükséges
tekintetünket levennünk az eredetiről mint kitüntetettről, és a képmás felé fordítanunk,
hogy onnan vegyük észre a mimézis mélyén húzódó produktív jelleget, mint John Sallis
teszi:

,,[h]a az

eredeti

álláspontját

foglaljuk el, akkor a képmás

visszaesést,

származtatottságot, egyfajta hanyadást képvisel - röviden, miként az Állam X. könyvében
olvashatjuk, a képmás távol van az igazságtól. Míg ha megfordítva, a képmás felől
indulunk ki s onnan tekintünk az eredetire, akkor a képmás rendelkezik az eredeti
feltárásához kapcsolódó pozitív értékekkel."
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Sallis szerint a mimézis e pozitívuma Hegel

esztétikájában válik világossá, ahol a művészet az igazságot fedi fel (Enthüllen) oly
módon, hogy az eredeti más-ként érzéki művészi alakulat formájában jelenik meg
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Weiss János: Hölderlin ítéletes lét" című töredékének forrásairól, In: Uő.: i. m. 38.
Uo. 39.
John Sallis: Mimés^isz és a művészet vége, Módos Magdolna (ford.), In: Jelenkor, 1998/7-8. 825.

(Darstellung).
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A sokféleség szemléletben végbemenő szintézis-képe analizált-atomizált,

átkódolásra kész anyagként kerül az értelem tiszta fogalmai elé abban a pillanatban, mikor
azoknak tárgyává válik szintén egyfajta egyesülési folyamatban. A képmás szintézise
analizálva, így immár képként ismét képes azonosságot váltani. Tehát mind a valóság mind
a lehetőség — noha szintézis — egy folyton-létesülés rögzítheteden részese.
A német romantika forrásvidékein a valóság a képzelet folyományaként jelenik
meg, mint amely a szüntelenül módosuló séma révén létesül. A séma állandó átmenet:
metafora. Ehhez a megállapításhoz hasonlómód juthatunk, miképp Paul de Man a mozgás
egyszerű ideáját az átmenet (passagé), a fordítás, az überset%en — a nyelvek benjamini
értelemben vett rokonságáról
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is tanúskodó - láncolatán keresztül a metaforáig vezeti,
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anélkül azonban, hogy az egyszerű idea önmagán túlra lépne, hogy rögzíthető
referencialitást találna a maga számára, elvégre maga az átvezetés mint módszer eleve
magába foglalja a kiindulópontot (mozgás ideája) és a célt (metafora) egyszerre. Ez az
összefüggés fényt derít arra is, hogy a produktivitás és reproduktivitás mentén látszólag
ellenpárt

képező

képzeletet

és

mimézist

kölcsönösségük

valójában

egyazon,

mozgékonyságával, változékonyságával jellemezhető térhez rendeli. Novalis bizonyos
filozófiai, matematikai és nyelvelméleti jegyzeteiben kirajzolódó miméziselmélet azért
szakít minden olyan szemlélettel, amely a mimézist egy előzetesen meglevő dolog
artisztikus utánalkotásaként fogja fel, mert a tapasztalható dolgok sosem adott, hanem a
csinálás értelmében vett (poézis) megalkotott világ részeként értelmeződnek: az akarat és a
képzelet közös produktumaként. Schein Gábor a poézisnek ezt a terét nem valóságként,
hanem antifikcióként nevezi meg arra a blumenbergi belátásra hagyatkozva, hogy Leibniz
óta a valóság mindig a túlerőben levő fikcionalitáshoz képest határozódik meg.
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Az

antifikcionalitás teorémájában a valóság abból nyeri aszimptotikus tulajdonságait, hogy
létesülésének

közege,

a

képzelet

sematikus-figurális-metaforikus

jellegű,

azaz a

metaforicitásában tetten érhető tudati (gondolkodás és nyelv) mozgás töredenül fenntartja
a valóság létrejövésének folyamatszerűségét.

Uo. 828.
Walter Benjámin: A műfordító feladata, Tandori Dezső (ford.), In: Uő.: Angelus Novus, Magyar Helikon,
1980.69-86.
Vö. de Man: A metafora ismeretelmélete, 12.
" 5 Vö. Schein: i.m. 62-69.
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2.3.1. Produktív

mimézis

- architektonikus

képzelőerő

A mimézisben rejlő produktív mozzanatra a felvilágosodás esztétikái és költészettanai is
ráirányították a figyelmet. Breitinger vagy Gottsched - de velük párhuzamosan a
szenzualizmus ösztönözte angolszász hatásesztétikák szerzői is, úgy mint Abbé Dubos
vagy Shaftesbury — a mimézis teremtő jellegét a szenvedélykeltés és az illúzióébresztés
jegyében teszik hangsúlyossá, ahol a csodálatos és a valószínű feszültségterében történő
utánzás a hatás mozgékony közegéhez folyamodik. Az imitáció sikerének kulcsa nem az
utánzotthoz való hasonlóságban, hanem a lehetséges hatásban, tehát az olvasóban
található. A mimetikus illuzionizmus elméletében a fikcionalitásnak annyiban jut szerep,
amennyiben a megértés szempontjából közömbössé, észrevédenné válik.

Fikció és

136

valóság olyanfajta elhatárolhatadanságáról ennek kapcsán mégsem beszélhetünk, mint
ahogy azt a romantikusoknál több vonatkozásban is megtehetjük. Mindenekelőtt azért
nem, mert itt a képzelet még nem kebelezi be a valóságot.
Mennyiben különbözik a mimetikus illuzionizmus valóságfogalma, "mennyiben
képzelőerő-koncepciója a romantikusokétól? Habár egyetérthetünk Blumenberggel, aki
szerint Leibniz „lehetséges világok"-ról szóló elmélete óta — mely Arisztotelész
Poétikájának 9. és 25. fejezetére megy vissza, ahol a mimézis fogalma összekapcsolódni
látszik a lehetségességgel — nem létezik támpont fikció és valóság elkülönítéséhez,
minthogy a valóság csakis a fikcionalitás oldaláról határozódhat meg,
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mégis azt

láthatjuk, hogy a felvilágosodás esztétikáinak és poétikáinak tükrében a poézis a
(látszat)valóságot egy tudattól függetien valóság és a fikcionalitás tudatában hozza létre.
Ezzel szemben Novalisnál vagy Hölderlinnél a nyelv és a gondolkodás mindig a fikció
végeláthatadan területére tör be a valóság vagy az antifikció létesítése érdekében.
A felvilágosodás idején születő esztétikák és költészettanok

többségükben

Christian Wolff (1679-1754) képzelőerő-koncepciójára tekintenek vissza. Az iskolaalapító
filozófus Vernünfftige Gedancken von Gott, Der Welt und der Seele des Menschen (1720) című
művében a képzelőerőt olyan képességként vázolta, amely kizárólag fikciókat hoz létre.
Ezt két módon teheti: vagy a dolgok rendjéről tesz tanúbizonyságot, vagy átlépi a valóság

Vö. Gottfried Willems: Ansckaulichkeit. Zu Theorie und Geschichte der Wort-Bild-Bezjehungen und de
literarischen Darstellungsstils, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1989. 282-292.
Hans Blumenberg: Zum Wirklichkeitsbegriff, Vedag der Akademie der Wissenschaftlichen Klasse, Mainz,
1973.
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határait. Wolff úgy vélte, hogy az első esetben a képzelőerő nyugodtan a filozófia
igazságigényének szolgálatába állítható, bár azt leszögezi, hogy a képzelőerő, akárcsak az
érzékiség, tiszta megismerésre szert tehet, de világos, azaz értelmi megismerésre nemigen.
Megkülönbözteti a képzelőerő reproduktív és konstruktív oldalát, közülük a produktív
forma juthat fontos szerephez a megismerésben. A produktív képzelőerő két módozatát
említi, egyrészt a „költéshez kellő erőt", mely az ismeretes dolgok részekre bontására és
kombinálására szorítkozik, teremtményeit, a sajátos keveréklényeket azonban elvetette,
mert tévedéseknek, üres képzelményeknek tartotta őket. Másrészt az „építőmesterek
leleményességéről" beszél, e módozat esetén a képzelőerő tökéletesen idomul bizonyos
racionális elvekhez, azaz az értelem szabályai vezérlik. Az így működő képzelőerő a
filozófia megismerési forrásául szolgál, de fikciója ezúttal is távol marad az ontológiailag
rögzített, általános érvényű valóságtól, melynek fogalmát Wolff alapul veszi. Ez
egyszersmind

azt is jelenti, hogy a

fiktív

éppúgy

a racionalista

igazság- és

tudományfogalom normatív-deduktív kritériumaihoz van kötve, akárcsak a valóságos,
ebből pedig az következik - ahogy Wolff tesz is utalást rá — : a művészi fantázia lehetséges
világai is igazolást nyernek, hisz ezek a fikciók a képzelőerő másfajta működéséből
származókhoz hasonlóan szétfeszítik a létező valóság kereteit, mégis -

akár az

architektonikus képzelőerő termékeinek — teljesíteniük kell egy lehetséges világ
rendszerösszefüggéseinek logikai feltételeit.
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Fikció és valóság élesen elkülönül, de az

igazság lehet fiktív és valóságos is, ugyanakkor mégis csak a valóság létező dolgaira
vonatkozik. A képzelőerő szinte észrevétienül terjeszti ki hatókörét, növeli ismeretelméleti
szerepét a lehetséges világok teóriájának segítségével, és fokozatosan vonja be a fikciót a
valóság szférájába.
Időben hátrafelé araszolva Locke és Condillac korához érkeztünk. Német
nyelvterületen a képzelőerő körül ekkortájt tehát a következő történik: szerepének
növekedésével párhuzamosan a valóság egyre nagyobb darabra tart igényt a fikcióból; ez a
folyamat egy feltételezett tetőződés felé tart, hogy onnan majd a romantikusoknál
egyenesen a visszájára forduljon, a képzelőerő pedig minden emberi képességhez

Vö. Gábrielé Dürbeck: Fiktion und Wirklichkeit in Philosophie und Ásthetik. Zur K.on%eption der
Einbildungskraft bei Christian Wolff und Georg Friedrich Meier, In: Dániel Fulda - Thomas Prüfer (szerk.):
Faktenglaube und Fiktionales Wissen, Zum Verháltnis von Wissenschaft und Kunst in der Moderné,
Kölner Studien zur Literaturwissenschaft 9. Péter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1996. 25-29. (Teljes
fordítása a mellékletben.)
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viszonyítva teljhatalmat nyerjen: a valóság a fikció birodalmába nyomul be, abból lesz
kénytelen a maga számára részeket szakítani. Locke Értekezés a% emberi értelemről című
munkájából Paul de Man két mozzanatot emel ki a metaforával kapcsolatosan egy hosszas
idézés és egy tüzetes elemzés során. Locke egyrészt a képletes beszéd ismeretelméleti
veszélyességéről töpreng, arról, hogy a metaforák, a trópusok, röviden a „retorika egész
művészkedése" helytelen ideákat csempész be az igazság és a tudás „tiszta" diskurzusába.
Másrészt azonban a metaforát az egyszerű ideák körébe sorolja, amelyek egy
szerűségüknél, osztadanságuknál fogva nem idéznek elő ismeretelméleti problémákat.
Széttartó viszonyrendszerek nyílnak meg a metafora mentén, de lehet látszólagos is ez a
széttartás, ha úgy nézzük, hogy a metafora (a mozgás egyszerű ideája) esetében a
problémamentesség önnön mozgékonyságából ered; bár ekkor tanácsos eltekintenünk a
burjánzó gaz vagy a rák negatív hasonlatától. De Man tanulmányában később Condillac
absztrakció-fogalma arra is fényt derít, hogy az igazság és a tudás diskurzusa éppúgy a
metafora elve alapján működik, mint a retorika. Az absztrakciók a tiszta értelmi fogalmak
megjelenítései, sémájukat hordozó megtestesülései. A séma(-kép), az absztrakció, más
szóval a metafora a képzelőerő folyton-létesülésben „megállapodó" terméke. Gyengesége
folytán az analizáló-atomizáló gondolkodás végül mindig a képzelőerő szintetizáló
képességére bízza magát. Ennek fényében mérlegelendő, mikor de Man megállapítja: „Az
egyszerű ideák diskurzusa figuratív diskurzus vagy fordítás, s mint olyan, a definíció téves
illúziójának fátyla."
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Locke az igazság szempontjából határozott értékítéletek segítségével

tematizálja a különbséget a képzelőerő uralma alatt levő retorika és a tudásnak az ész
fennhatósága alatt működő diskurzusa között. Ez a különbség azonban nem marad
mérvadó a mozgás egyszerű ideájának fénytörésében. Condillac viszont nyíltan kijelenti és ezzel alig különbözve a valóságot meghatározó Hölderlintől - , hogy „az igazi valóság
székhelye nem maguk a dolgok, hanem a szubjektum, mely egyben az elme, a mi elménk
is [...]. Az igazi valóság az elme létezőkön végrehajtott műveletének, egy appercepciónak
[...] az eredménye."
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És mint ismeretes, az elmében a végső feladatok mindig a

mozgékony képzelőerőre hárulnak.

Vö. de Man: A metafora ismeretelmélete, 8-21. és 12.
"° Idézi Uo. 20.
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3. Jegyzetek Walter Benjámin A német szomorújáték

eredete című írásához

Walter Benjámin írásai közül A műkritika fogalma a német romantikában

című doktori

értekezés tűnt fel hivatkozási alapként disszertációm korábbi fejezeteiben. Főleg a
romantikus nyelvfelfogás filozófiai alapjainak kibontásában kínálkozott argumentációs
segítségül. Ebben a részben bukott habilitációs dolgozatához kapcsolódó reflexióimat
gyűjtöttem egybe. Igen önkényesnek hathat a két írás egymás mellé illesztése, ám ha
közelebbről szemügyre vesszük az életmű alakulását, láthatjuk, hogy az maga kötelezi
fordítóit, értelmezőit szemezgetésre. Benjámin sajátkezű szöveggondozása nyomán könyv
formájában mindössze néhány ívnyi mű látott napvilágot: doktori értekezése, A műkritika
fogalma a német romantikában, Baudelaire-fordításai, az Egyirányú utca, a bukott habilitációs
dolgozat a német szomorújáték eredetéről, illetve a Német emberek. Ez utóbbi az 1783 és
1883 közötti időszakból gyűjt össze német szerzőktől huszonhat olyan levelet, amelyek
együttesen a polgárság eszméjének történetét bontják ki a felvirágozástól a bukásig - azaz
maga is válogatás. A hagyatékot feldolgozó szövegkritikai kiadás viszont hét vaskos
kötetet számlál. Összegyűjtött írásai életében megjelent könyvein kívül folyóiratokban
szétszórt kritikáit, recenzióit, kiterjedt levelezését (töredékesen, de gazdagon), életrajzi
ihletettségű műveit, valamint esszéit, előadásait, kísérleteit tartalmazza.

Ha tehát

eltekintünk az utókor gyűjtögető gondosságától, akkor látható, hogy életműve jóformán
töredékekből áll. írásai külön-külön és egyenként is számtalan témát ölelnek fel:
történelemfilozófiai

elmélkedésektől kezdve a fényképezésen át a hasisfogyasztásig

mindent tárgyalhatnak, ami valahogyan is érdekelheti a filozófiát, az esztétikát, az
irodalomelméletet vagy a politikát. Aki akár a válogatás szintjén is foglalkozik
Benjáminnal, kénytelen magára vállalni az értelmezés felelősségét is. Nem túl hálás szerep.
A válogatás a legalaposabb munka mellett is hiányos marad, mert Benjámin fogalmai,
tárgyai olyan hálózatokat építettek ki írásaiban, amelyek ugyan nem mondhatók teljesnek,
lezártnak, ám veszélytelenül megszakíthatóknak sem.
Nehezen tudnám megállapítani, hogy az eddigi magyar válogatások, a Kommentár és
prófécia (1969), az Angelus Novus (1980) (amely tartalmilag eltér az azonos című német
nyelvű válogatástól), valamint ,A serének

hallgatása"

szempontjait mennyiben egy

közösség, mennyiben csupán a közreadók vagy a fordítók érdeklődési köre határozta

meg.
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A kötetek előélete ugyanis kevéssé ismeretes előttem. Hatástörténetükről talán

valamivel könnyebb beszámolnom. A Kommentár és próféciából
sokszprosíthatóság

korszakában

olvasóközönséget -

című

A műalkotás a technikai

értekezés mozgatta meg leginkább

a magyar

erre elsősorban gyakori idézettsége utal. Az Angelus Novus

előtörténetéhez az mindenképpen hozzátartozik, hogy az a Radnóti Sándor válogatta,
akinek a kiadás idején már elkészült monografikus igényű tanulmánya Benjáminról, bár az
csak 1999-ben került a nagyközönség elé.
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Magyarországon voltaképpen ekkor tájt

élénkül meg újra igazán az érdeklődés Benjámin gondolatai iránt, vagyis majdnem húsz
évvel az Angelus Novus megjelenése után. Furcsa módon még Benjámin marxista
elkötelezettsége sem riasztja vissza a kutatókat írásainak forgatásától, holott valami
hasonló ijedelem vagy zavarodottság egyszer már hallgatólagosan

érinthetetienné

nyilvánította a magyar Lukács György életművét. Születik esszé Benjáminról magyar
nyelven 1982-ben is: Ancsel Éva kifejezetten Benjámin történelemfilozófiai gondolataira
összpontosít munkájában. Ám vizsgálódásaiba több ponton kénytelen bevonni esztétikai
és irodalmi nézeteit is, így a könyv terjedelmű esszé pompás példája annak, mennyire
leheteden Benjámin műveit határozott szempontok alapján rendszerezni.
A kilencvenes évek végén mindenekelőtt azok az írásai népszerűek, sokszor
idézettek, kerülnek fel esztétikai és irodalomelméleti tanszékek szigorlati listájára, amelyek
a nyelv működését, élettanát boncolgatják, és amelyekből applikálható elmélet „nyerhető
ki". Erre főleg A műfordító feladata és A német szomorújáték eredete bizonyult alkalmasnak. Az
alábbiakban ez utóbbit értelmezem remélhetőleg elkerülve, hogy öncélú teoretizálás
tárgyává váljék. A disszertációm lapjain elkezdett történetbe akarom beleilleszteni,
melyben az elbeszélés nézőpontjait a képzelet és az írás alkotják.

A magyar nyelvű válogatások: Walter Benjámin: Kommentár és prófécia, Barlay László et al. (ford.),
Gondolat, Bp. 1969., Walter Benjámin: Angelus Novus, Bence György, et al. (ford.), Radnóti Sándor (vál.),
Magyar Helikon, 1980. és Walter Benjámin: ,A serének hallgatása" Válogatott írások (A fordítás alapjául
szolgáló mű: Walter Benjámin: Gesammelte Schriften I—VII. [Összegyűjtött írások] Frankfurt am Main
1972-1989, Suhrkamp Verlag.) Válogatta, fordította és szerkesztette, a jegyzeteket a német kiadás alapján
összeállította Szabó Csaba, Bp. 2001.
Radnóti Sándor: Krédó és rezignáció. Esztétikai-politikai tanulmány Walter Benjáminról, Bp. 1999.
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3.1. Kép(zelet)

és nyelv

Sok összetevője van annak, hogy mi az, amit észreveszünk. A történelmi kutatás szelekció
kérdése. A szelekció meghatározói pedig mindig a jelen axiológiai és kategoriális
vonatkozási rendszerében adottak. Egyfelől azonban ennél jóval elrendeltebbnek tűnik az
a beszédtér, amely mindenkor nyílik történelmi kutatás során: Vilém Flusser szerint az
egész nyugati kultúra olyan kísérletnek tekinthető, melyben a képzelőerő feltárása folyik a
képek magyarázata végett.
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E kijelentés okán a gondolatfűzés bármilyen irányú menetét

rögtön három egyszerűnek tetsző kérdés tartóztatja fel: mi a képzelőerő, mi (a) kép,
hogyan írható le okozati összefüggésük? Definíciókba bocsátkozó válaszokkal azonban
látszólag elvitatjuk az állítás érvényét, hisz ebben az esetben mintha megszűnnék
kép(zelet) és magyarázat távolsága, amely ráadásul egy több ezer éves történet
folytonosságát is szavatolja. A diskurzusok, tehát a kísérlet megtörésének viszont éppen a
vizsgálódások történeti intenciója
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szegül ellen, az időbeliség általános kontextusa

ugyanis kizárja az önjelenlét formáit; olyan „keretet" alkot, amelybe mindenfajta
metajellegű távlat is kénytelen betagozódni.
Az antikvitásban a képzeletről mint a megismerés történéssorának szerves eleméről
gondolkodtak a filozófusok, még a reneszánsz Pico della Mirandola is így beszél róla A
képzeletről című értekezésében: a létezők érzékleteket idéznek elő, melyeket a képzelet
dolgoz fel, majd képze(le)tek alakjában a gondolkodás elé terjeszt. A görög phantaszja
egyaránt jelenti az érzéki megjelenés utólagos megjelenítésének képességét, folyamatát és
eredményét.
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Mirandola arra is kitér, miért írtak az ókori teoretikusok különféleképpen a

képzeletről. Úgy véli, az eltérés magyarázata abban keresendő, hogy a fantázia nehezen
választható le a gondolkodásról, tehát a képzelet önmagával megfelelésbe hozható verbális
megnyilvánítása is eleve akadályokba ütközik.
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Az ítélőerő kritikájában

a fantázia már a

képesség jelentésére szűkül a képzelőerő fogalmában. Ezt a fogalmat Kant az elméleti és a

Vilém Flusser: A% új képzelőerő, Tillmann József A. (ford.), In: Athenaeum, 1993/4. 256.
Intenció alatt filozófiai értelemben vett intencionalitást értek, ami valamire irányultságot jelent, vagyis
semmiképp nem keverendő össze a szándékossággal, a szó hétköznapi értelmében. Egyáltalán nem biztos
ugyanis, hogy a kutatások történeti jellege szándékoltság kérdése. Az intencionalitás kifejezésének
használatáról ld. Dániel C. Dennett: Micsoda elmék, Orosz István (ford.), Bp. 1996. 41-44.
Ld. ehhez: Gérard Watson: Phantasia in Classical Thought, Galway University Press, Indreabhan, 1988. 15.
Ld. Pico della Mirandola: A képzeletről, Hajdúné Szabó Ágnes (ford.), In: Pál József (szerk.): Hermetika,
mágia, Ikonológia és Műértelmezés 5. Szeged, 1995. 218.
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gyakorlati ész közötti közvetítőül vezeti be, hatáskörét kifejezetten a szépség, vagyis az
esztétika területére korlátozza — mint arról a korábbiakban szó esett.
A verbális megnyilvánulásokba kapaszkodó gondolkodás újra és újra szembesül a
képzelet fogalmi megragadhatatianságával. A képzelőerő és a képzelet elgondolásának
előző

fejezetekben

vázolt

történeti

változataihoz

idézem

kiegészítésként

és

gondolatmenetem könnyebb érthetősége végett Lessing Laokoón vagy a festészet és a költészet
határairól című tanulmányát. Benne ugyanis képzelet és nyelv említett konfliktusára
speciális szögből vetül fény ^^ö^öínűvészet és költészet, vagy zeneművészet és tágabb
értelemben véve a nyelv viszonylatában. A festészet és a költészet határait fürkésző
Lessing szerint a költészet elsőbbséget élvez a festészethez képest, hiszen a festő mindig
textusra támaszkodik. Ez az utólagosság azonban nem jelent számára alárendeltséget is,
mert a festő a költővel szemben a produktív képzelőerejét mozgósítja, mialatt a szöveg
önkényes jegyeinek bizonytalan képzeteiből kell építkeznie, és testekkel érzékeltetnie a
költészetben megjelenő cselekedeteket. Noha Lessing a Laokoón-téma antik költészeti és
szobrászati megnyilvánulása kapcsán a képzőművészetek nyelvfüggőségéről

beszél,

voltaképp arra mutat rá, hogy a reproduktív képzeletre hagyatkozó költészet és retorika
fordított esetben nem volna képes a festészet vagy a szobrászat után alkotni. Ez az
okfejtés Lessing írásában ténylegesen nem a műalkotások dologiságára nézve, hanem az
alkotó tevékenysége felől, egész pontosan a képzelet működése szempontjából kap
jelentőséget. A költészet és a retorika a reproduktív képzeletre hat, míg a plasztikus
művészetek szabad teret engednek a képzelet produktív játékának is.
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Ezek szerint tehát

egy lehetséges olvasó vagy néző képzeletének szárnyalása viszont szükségképp szintén a
nyelvi reprodukttvitás szűkebb ösvényére terelődik.
A gondolat, hogy a nyelvre utalt interpretáció a kimondhatadanba ütközik, és
mindenkor kevesebb a műalkotásnál, abból az előfeltevésből származik, hogy az olvasás
(használjuk most ezt a fogalmat mindenféle esztétikai kommunikációra) nem vesz részt a
mű létesülésében. A művészetek nyelvfüggőségének kétélűsége, a nyelvi kontextus
kikapcsolhatatiansága és elégtelensége a következő kérdést terjeszti elő: miként lehetséges,
hogy a képzelet működése, eredménye a maga elevenségében a nyelvben, ám nem a
nyelvfüggőség kétkedésekkel egyben tartott határain belül jelenjék meg?
Gotthold Ephraim Lessing: Laokoón vagy a festészet és a költészet határairól (1766), Vajda György Mihály
(ford), Bp. 1999. 5-151.
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Feltételezhető az is, hogy kimondottan a kép (mint képzőművészeti alkotás) és a
nyelv konfliktusának

feloldására tett kísérleteket, vagy a nyelv és kép közelítő

aspektusainak kutatását, melyek igencsak megélénkültek a közelmúltban, igazából ez a
kérdés mozgatja, úgyszólván

azokat nem kizárólag a képzőművészeti

alkotások

olvasásának módja, hanem a képzelet problémája foglalkoztatja. A figyelemre méltó
javaslatok közül álljon e helyütt példaként pusztán az említés szintjén és átmenetileg
Gottfried Boehm képleíró módszere és Max Imdahl ikonikája.
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A dolgozatnak ez a fejezete arra törekszik ráirányítani a figyelmet, hogy Walter
Benjáminnak

a német

szomorújáték

eredetéről

szóló

értekezését

szintén

ez a

kérdésfeltevés határozza meg. Feltevésünk szerint az a különleges fogalomháló, amely az
Ismeretkritikai előszó, illetőleg az Allegória

és szomorújáték

című részeken a maga

széttéphetedenségében tetszik át, és amelynek egymásba forduló csomópontjait az idea, az
igazság, a mentés, az allegória, a töredék, a melankólia és a halál alkotják, annak
jelentékeny tárgyalását örökítik tovább, hogy a képzelet milyen módon mutatkozhat meg a
nyelvben. A szöveg ilyen irányú olvasása előtt maga a felütés nyit teret: „A filozófiai
irodalom [Schrifttum) sajátossága, hogy minden fordulat alkalmával újra szembe kell néznie
az ábrázolás kérdésével. Bár befejezett alakjában tan lesz belőle, a puszta gondolkodás
mindamellett nem képes arra, hogy ezzel a befejezettséggel ruházza fel."

3.2 Ismeretkritikai
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előszó

Az ismeretkritikai előszó

kulcsfontosságú,

a Platón-recepció

bizonyos vonulatát

figyelembe véve azonban esetleg meghökkentő állítása, hogy a szomorújáték, akárcsak
bármelyik műalkotás, idea.
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„Szókratész: [...] ha egy tükröt veszel, s azt mindenfelé

körülhordozod: így egykettőre alkothatsz napot és mindent, ami az égen van, földet, sőt
nagyon hamar magadat, a többi élőlényt, használati tárgyakat, növényeket [•••]- Glaukón:
Igen - látszat szerint; de nem ám valóságos mivoltukban! [...] Szókratész: Pedig bizonyos

Magyarul: Gottfried Boehm: A képleírás, Rózsahegyi Edit (ford.), In: Thomka Beáta (szerk.): Narratívak
I. Képelemzés, Bp. 1998. 19-37. Max Imdahl: Gondolatok a kép identitásáról, Babarczy Eszter (ford.), In:
Athenaeum, 1993/4. 112-141. és Uő.: Ikonika, Poprády Judit (ford.), In: Bacsó Béla (szerk.): Kép fenomén
valóság, Bp. 1997. 254-274.
Walter Benjámin: A német szomorújáték eredete, Rajnai László (ford.), In: Uő.: Angelus Novus, 195.
Uo. 209.
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értelemben a festő is ágyat készít. Nem igaz? - Glaukón: Valóban, ő is azt készít, de csak
látszólagosat."
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Platón Államának e sokszor idézett párbeszédrészletén alapul az a magát mindmáig
csaknem megingathatadanul tartó interpretáció, hogy Platón „esztétikájában" a művészi
alkotások az igazi létezők (ideák) másodlagos szimulatív megjelenései, és mint ilyenek a
megvetés tárgyát képezik. Kétségtelen, hogy az ismeretszerzés pragmatizmusa, a
megismerés megbízhatósága felől nézve a műalkotások az esztétikai látszatkeltés
eseteiként érthetők, ebből a szemszögből pedig természetszerűleg következik, hogy e
másolatszerű jelenségek semmiképp nem férkőzhetnek az ideák közelébe. Benjámin
koncepciójában a műalkotás nem a leképezés módján jön létre, műalkotás és idea viszonya
nem írható bele a jelölő-jelölt sémába. Idea és műalkotás a Szomorújátété-könyv bevezetője
értelmében egyidejűleg létesül.
Az bizonyos, hogy a 16. században már létezett az a nézet, hogy a platóni ideák
önmagukat a művészi tevékenységben nyilvánítják meg. Nem csak a művészi képzelet
tartalmát, sokkal inkább annak képességét jelölték vele, úgy hogy a kifejezés azonossá lett
az imagizjone, az olasz elképzelés szóval. Giorgio Vasarinál például az idea bármilyen kép
képzete, bármilyen képzetet jelöl, amely megelőzi a külső ábrázolást.

152

Nyilvánvaló, hogy

Benjámin a platóni ideákra hivatkozva értelmezésüknek ehhez a hagyományához
kapcsolódik. Hogyan kerülhet sor az ideák ábrázolására az empíria révén, miközben
segítségükkel végbemegy a jelenségek megmentése

153

is? Mindenekelőtt viszont arra

érdemes választ keresni, mit jelent a Darstellung a létesülés kontextusában? Bevett módon e
német kifejezést ábrázolás, megjelenítés,

bemutatás, felmutatás,

előtárás

gyanánt fordítják

magyarra. Ám mint ahogy erre fény derül, Benjámin a Darstellung szót vegytani jelentésösszefüggésben használja; legalábbis A műkritika fogalma a német romantikában
tanulmányában.
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című

Ebben az esetben elő-állás; vagy sokkal inkább közelebb vihet a

Platón összes művei II. Állam 10. könyv, 596e, Devecseri Gábor (ford.), Bp. 1984.
Ld. Erwin Panofsky: Idea (1959), Szántó Tamás (ford.), Bp. 1998. Giorgio Vasari hivatkozott írása
magyarul: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete, Zsámboki Zoltán (ford.), Bp. 1973.
A szpdzein taphainomena elve természetesen nem Platóntól ered, legkorábban Kalliposznál fordul elő, aki
a csillagász Eudoxosz tanítványa volt. A jelenségek megmentése olyan eljárás, amely során az égi
jelenségek magyarázatának modelljét kialakítók arra törekednek, hogy a modell összhangban legyen a
csillagok látható mozgásával. Ld. Jürgen Mittelstrass: Die Rettung der Phanomene. Urspntng und Geschichte eines
antiken Forschungsprinzjps, Gruyter, Berlin, 1962. 145.
Ld. Rodolphe Gasché: i.m. E tanulmány fordítójának az a javaslata, hogy Benjámin
Darstellung-fogalmít
a kémiai kontextus miatt kimutatásként adjuk vissza magyarul, erősen vitatható. A kimutatás ugyanis nem
más, mint valamely kémiai elem vagy vegyület azonosítása egynemű anyagban vagy keverékben. Német
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Darstellung szemantikájához az egyik szinonima, a Verkörperung,

a megtestesülés

(vagy

megtestesítés) jelentésköre ugyanis visszavezethet a jelenségmentés antik episztemológiai
(már ha ténylegesen

annak nevezhető) gyökereihez is. Az ókori

gondolkodók

„ismeretelmélete" egy - számukra magyarázatra nem szoruló - tétel mentén bontakozik
ki: a valós mint olyan önmagától megmutatkozik, megjelenésének (Prásenz) pillanatában
meggyőzőerejének teljében, cáfolhatatianul jelen van. E pillanatnyi evidencia valósága (die
Realitdt der momentanen Éviden^) magába foglalja a végérvényes valóság azonnali felismerését
és elismerését egyszerre. A megtestesülés jelentéstanilag hordozza a „megismerőnek" azt a
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viszonylagos passzivitását, amelyet a valóság önfelmutató képessége feltételez.
Benjámin visszahelyezi jogaiba azt a Kant által háttérbe szorított lehetőséget, hogy
maguk a létezők idézik elő az „ismereteket", vagyis hogy az érzékszervekben feltáruló
sokféleség éppúgy meghatározó szerepet játszik az ismeretek kialakulásában, akárcsak az,
hogy a létezők megismerésének módjára a fogalmak gyakorolnak hatást, amely felől a
„Ding an sich"-en kívül a gátoltság egyéb formái fel sem merülnek. Olyan lehetőségről
van tehát szó, amelyben nem az elme képességei kezdeményeznek: nem az általános
megismerése (értelem), nem a különös általános alá történő szubszumálása (ítélőerő) és
nem a különösnek az általános által való meghatározása (ész)
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működik; ez a lehetőség

egyáltalán nem különös és általános viszonylatában lel térre. E merésznek tetsző
megállapítás mellett viszont feltédenül szem előtt kell tartanunk azt, hogy a pillanatnyi
evidencia valósága, az, hogy a valóság jelenvalóvá teszi önmagát, épphogy

az

ismeretelméleti diskurzus jogosultságát érvényteleníti, voltaképpen erre utal ismeret és
igazság éles megkülönböztetése az Ismeretkritikai előszóban:

„Az igazság nem tárgya a

megismerésnek olyan értelemben, mint amelyet a fogalmi szándék határozott meg. Az
igazság ideákból alkotott, szándék nélküli lét. A hozzá illő magatartás eszerint nem a
megismerés határai közt mozgó vélekedés, [...]."
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A helyreállítást már Novalisnak a tiszta

ész kanti kritikáját elemző töredékei is előlegezik. A Kant- és Eschenmayer-stúdiumokban

— ha

megfelelője: Nachiveis, az angol: proof, detection. Ld. Ottó-Albrecht Neumüller (szerk.): Römpp vegyészeti lexikon
III., Barta Arpádné (ford.), Bp. 1983. Meglátásom szerint ez a tisztán analitikus kémiai eljárás nélkülözi
annak a folyamatnak a szintetikusságát, amely során létrejönnek az ideák az Ismeretkritikai elősző
koncepciója szerint. A kémiai kimutatás azonosító mozzanata nem performatív aktus: mindenképp a
kimutatott előidejűségét, úgymond bizonyosan-ott-létét feltételezi.
Ld. erről Hans Blumenberg: Wirklichkeit und Möglkhkeit des Romans, Hans-Robert Jauss (Hg.):
Nachahmung und Illusion, Poetik und Hermeneutik 1. Wilhelm Fink Verlag, München, 1991 10-11.
A megismerőképességek rendszeréről ld.: Kant: Atisztaész kritikája, 22-23.
Benjámin: A német szomorújáték eredete, 206.
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máshogy nem — kérdésként mindenképp jelen van a megfigyelő személytől függeden, az
ész mintáit (a fogalmakat) nélkülöző, az érzékelés intencióján kívül eső ismeretek
lehetősége. Olyan ismereteké, amelyek önmagukból nyilatkoznak meg, és egy másfajta
lényegiséget tárnak fel, vagy önmaguktól vannak afficiálva.
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A Kanttal szemben megfogalmazott kritika ellenére ezen a ponton mégis célszerű
Kantot idéznünk. A ^ ítélőerő kritikájában

a képzelőerő általában véve egyféle összhang

létrejövésében kap szerepet. Feladata az, hogy egy értelmi fogalommal összhangban állva
a tárgyat mint az ítélőerő számára célszerűt érzékeltesse.
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A szépségre vonatkozó

képzelőerő azonban nem alakít ki ilyenfajta összhangot: az esztétikai eszme a
képzelőerőnek az a valamely adott fogalomhoz társított megjelenítése, amellyel a
képzelőerő szabad használatában a részmegjelenítések olyan különfélesége kapcsolódik
össze, hogy erre nem találni egy meghatározott fogalmat jelölő kifejezést; tehát olyan
megjelenítés, amely a nyelvet, mint puszta betűt, szellemmel itatja át, s egy fogalomhoz
sok

minden

megnevezhetedent

késztet

megismerőképességet elevenné teszi."

hozzágondolnunk,

aminek

érzése

a
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Vasaritól Kantig kellett előrefutnunk, hogy azt mondhassuk, Vasariig sem lett
volna szükséges ahhoz, hogy idea, szépség és képzelet átfedéseiről beszélhessünk.
Benjámin nem véledenül tárgyalja hosszan Platón Lakoma című dialógusát. Kantnál a
fogalmakhoz képest mindig többlettel rendelkező képzelőerő a szépségre vonatkozik.
Szókratész beszélgetésében a szerelem irányul rá, tehát a szépség szempontjából
képzelőerő és szerelem funkcionális azonosságát állíthatjuk. A szerelem éppúgy többletet
jelent a fogalmi kifejezhetőséggel szemben, akárcsak a képzelőerő: „Az ember szép annak
a szemében, aki szeret — önmagában véve nem az; éspedig azért, mert teste valami
magasabb rendben jelenik meg, mint abban, ami szép. Ugyanúgy az igazság is: nem
önmagában szép, hanem annak szemében, aki keresi."
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Benjámin olvasatában az ideák a „jelenségek objektív-virtuális elrendezései." A
műalkotás létmódját nem az episztemológiai veszteségként értett látszólagosság fényében
ítéli meg. A mű nem valamiféle külsődleges tényállást rögzít, nem szolgál rajta kívüli

Ld. Friedrich von Hardenberg Novalis: Kant- és Eschenmayer-stúdiumok,
2002/1. 142.
Ld. Kant: A% ítélőerő kritikája, 41.
Uo. 243.
Benjámin: A német szomorújáték eredete, 200.
1 5 8

1 5 9

1 6 0
161

Asztalos Éva (ford.), In: Vulgo,

jelenségek megközelítéséhez tájékozódási modellül, hogy aztán „használata" közben
bebizonyosodjék megtévesztő jellege, kópiaszerűsége. Idea-léte egyfajta identitást fejez ki,
egy olyan alkalmat, amelynek a mű(vészet) a maga folyton-létesülésében részese.
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A

műalkotás tehát nem a megjelenítő és megjelenített kettősségében függ az ideától. Abban
a folyamatban, melyben az ideák létesülnek, és amely művésztől és filozófustól egyaránt
kontemplatív

magatartást

igényel,

kész

viszonyítási

egységek

helyett

csak

jelenségtöredékek, illetőleg az ideák szimultán potenciája és aktualitása van: „a jelenségek
azonban nem egységben, a maguk nyers, a látszattal keveredő, empirikus állagában, hanem
csupán elemeiben megmentve vonulnak be az ideák birodalmába."
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Az a(na)tomizálás és

az összegyűjtés tevékenysége, melyet a fogalmak végeznek, relációkat eredményez, e
történés szintetikus útján az ideák váratlanul, „véledenszerűként" lépnek elő.

3.3. Allegória

- írás

Talán elfogadunk egy olyan funkciótörténeti összevetést, amely a Benjámin által az
allegóriában megragadott viszonyt a német kora romantikus filozófiai hagyományban
gyökerezőnek állítja, és megmutatja, hogy az érzés és a reflexió, a valami és a semmi, a lét
és a nemlét kölcsönviszonya, valamint az allegória közös szerkezeti vonásokkal
rendelkeznek, illetőleg hogy e szerkezetek a lét tudat által be nem fogható jellegét ismerik
fel , elfogadjuk, hiszen Benjámin maga is felhívja rá a figyelmet, hogy Novalis több
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írásában tanúbizonyságot tesz az allegória mibenlétének mély ismeretéről.
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A kérdés

csupán az, van-e valamilyen akadálya annak, hogy ilyen alapon korábbra visszanyúlva
előássuk a benjamini allegória további szerkezeti párjait is. Esedeg arra is ösztönözhet az
összevetés, hogy a kora romantika és a barokk mélyebb összefüggései iránt érdeklődjünk.
E tanulmánynak azonban — illetékességét tekintve - még arra is felelődenség volna
vállalkoznia, hogy megkíséreljen felmutatni néhány töredéket az allegória Benjámin vélte
igazi közegének, a barokk művészetének arculatából. Néhány approximatív szándékú
megjegyzésnek azonban mégis helyt ad.
Ld. Max Imdahl: Gondolatok a kép identitásáról, Babarczy Eszter (ford.), In: Athenaeum, 1993/4. 112.
Benjámin: A német szomorújáték eredete, 203.
Mesterházy Balázs: Reprezentáció, identitás, temporalitás. Benjámin allegória-fogalma és az allegória kora
romantikus hagyománya:
Novalis: Fichte-Studienje, In: Szegedy-Maszák Mihály - Hajdú Péter (szerk.):
Romantika: világkép, művészet, irodalom, Bp. 2001. 82-117.
Benjámin:^! német szomorújáték eredete, 392.
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103

1 6 4

1 6 5

Benjámin értekezése látszólag kifejezetten abba a diskurzusba óhajt bekapcsolódni,
amelyet Goethe nyitott meg, midőn éles különbséget tett allegória és szimbólum között,
és amióta — Mesterházy Balázs szavaival élve - „az allegória kérdéskörének legtöbb
mérvadó tárgyalása minduntalan az allegória leértékelésének és emancipációjának
történetével kell szembesüljön, amely történet [...] az allegóriának a szimbólummal
szemben meghatározott helyzetének története."
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Allegória és szimbólum problémája

Benjámin szerint is a romantikából eredeztethető: „a romantikus esztéták versengése az
abszolút megismerés
legszimplább

kegyeiért

művészetelméleti

a szimbólum ama
viták

fogalmát

során, melynek

honosította meg a

az igazi

(stnmbólumjaoz

az

elnevezésen kívül semmi köze sincs [...] az érzéki és érzékfölötti tárgy egysége a teológiai
szimbólum paradoxiája, jelenség és lényeg kapcsolatává torzul."
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Ennek a problémának

az elmélyüléséhez még akár a Schlegel által kidolgozott levés eszméje, illetőleg a kétféle
metafizikai közeg, lét és levés megkülönböztetése is hozzájárulhatott. Tudniillik a
szimbólum életben maradását a levés tiszta közege biztosítaná. A levés viszont lét nélkül a
filozófia és a művészet halálát eredményezné, így a szimbólumnak a lét közegében
allegóriává kell változnia. Schlegel „bűne" Benjámin disszertációjában is hangsúlyt kap, az
allegória eredetéről olvasatom szerint Benjámin mégis schlegeli alapokon nyilatkozik. Bár
úgy tűnik, hogy fejtegetéseiben a levés kizárólagos érvényű, a reflexió végtelenítése mellett
a lét számára a mindig már eleve elavult megnyilatkozás marad, Schlegel elismeri a két
metafizikai kontextus összetartozását, sőt ezért szorgalmazza költészet és filozófia
egyesülését. Azt a schlegeli elméletet, hogy a levés közegében a tudat végtelensége és az
abszolútum végtelensége összeér, Benjámin csupán azzal árnyalja, hogy a metafizikai
kielégülést melankólia kíséri, és éppenséggel az allegória révén kerülhet rá sor.
Miért a holttesten, a barokk ízlés és művészet nélkülözhetetlen alkotóelemén
vihető véghez energikusan a phüszisz allegorizálása ? Mire vélhető az a kiterjedt
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halálkultusz,

amely

a barokk

érzelemvilágot

olyannyira

meghatározza?

Hogyan

kapcsolható a holttest ábrázolásához az allegória? André Chastel szerint a barokk
művészet a szenvedélyek logikájára épül, és éppen az érzelmek és az érzékenység kusza
tartományának rendezése céljából fordul a retorikához. Mivel az életidő lezárulása mutatja

Mesterházy: i.m. 82.
Benjámin: A német szomorújáték eredete, 358-359.
i " Ld. Uo. 428.
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fel egybefüggően az élet menetét („a halál felől nézve az élet a holttest terméke." ), ezért
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a hulla vagy a csontváz maximális jelentéssel felruházva a legfőbb rendező alakzatként lép
elő. Valamely egykor élőről tanúskodó élettelen test iránti érdeklődés fokozódásában nagy
hatása volt az anatómia tudományának. Chastel feltételezi, hogy az anatómiai metszetek a
halál gondolatának

alárendelten

mutatják

be a koponyát,

a csontvázat

és a

szervrészleteket, elterjedésüknek ezért tulajdonítható nagy szerep a halálközpontú
művészet megújulásában.
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Az ideák megtestesülésével egyidejű jelenségmentés helye, melyet korábban az
a(na)tomizálás és összegyűlés mozzanataival írtunk le, voltaképpen az allegória: „Az
allegória mélybe hatoló tekintete egy csapásra izgató írássá változtat dolgokat és műveket.
Az effajta pillantás még Winckelmann A római belvederei tor\ó leírása című munkájában is
átható élességű, ahogy nem klasszikus ízlés szerint, apránként, testrészről testrészre
végigmegy a szobron. Nem véleden, hogy a művelet torzón történik. A kép az allegorikus
intuíció területén töredék, rúna."
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Jelentékeny viszonyt sejtetve kerül egymás mellé

ebben a részletben allegória és a (le)írás művészete, nem kevéssé kap hangsúlyt benne a
test anatómiai pontosságú feltérképezése, amint az a leírás lényegi vonásaként áll elő. A
reneszánsz és a barokk korában fellendülő anatómiai tanulmányok - mélyebb intenciójuk
szerint - a halottban rejlő élő után kutatnak, az anatómusok az elemek immár teljes
jelentését és értelmét hordozó holttest tanulmányozásától azt várják, hogy az magáról az
eleven életről tegyen tanúbizonyságot. A leírás anatomizáló tevékenysége önnön írás
voltának testszerűségére irányítja a figyelmet. írássá változtatni dolgokat tehát annyit tesz,
hogy az így létesülő halott, ám már jelentéssel teljes írástest a művelet során elevenné
tehető. Ez azt is jelenti, hogy az írás tartalmazza azt a lehetőséget, hogy megismétli a
dolgok különös, képzelet-beli viszonyjátékát, vagyis hogy az ideák megtestesülése
(Verkörperung-Darstellung), amely egyszerre a jelenségek megmentésére is törekszik, az
írásban tükröződik.

Uo.
André Chastel: A barokk és a halál, In: Uő.: Fabulák, formák, figurák, Görög Lívia (ford.), Bp. 1984. 95117. Néhány példa a barokk haláltéma, a csontváz/holttest-halál megjelenésére: Jacob de Gheyn: Épületes
téma a test megfékezésére. Rézmetszet, 1610. Párizs, Bibliothéque Nationale. Cornelius Huyberts:
Kompozíció magzat-csontvázakkal. Metszet F. Ruysch Thesaurus anatomicusából, 1701. Párizs,
Bibliothéque Nationale. Jean-Francois de la Motte: Hívság-trompe-Poeil. XVII. század. Dijon, Musée des
Beaux-Arts.
Benjámin: A német szomorújáték eredete, 378.
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Melyik az a tulajdonsága az írásnak, amely révén áttetszik rajta a dolgok különös
viszonyjátéka, avagy a képzelet megmentő tevékenysége? Az írás kiváltságos helyzetének
okára kérdezve óhatatíanul belebodunk az írás versus beszéd hagyományos témájába:
melyik magasabb rendű, mely érvek szólnak a beszéd, melyek az írás mellett? Felesleges
volna egy ilyen irányú archeológiai vizsgálat, mert minél alaposabb kíván lenni, annál
kevéssé kecsegtet egyértelmű válaszokkal. Viszonylagosnak találná az olyan, ellentétekbe
rendeződő ismertetőjegyek hovatartozását, mint eleven, halott, mozgékony, rögzített,
alineáris, lineáris, szabályos, szétszórt. Mert például míg Rousseau azon a véleményen van,
hogy az írás ahelyett, hogy rögzítené a nyelvet, inkább megváltoztatja, mégpedig nem a
szavakat, hanem a szellemet, addig Herder úgy vélekedik, hogy az írott nyelv sokkal
szabályosabb, mint a szóbeli: pontosan elemzett fogalmakhoz egyértelműen rögzített
jeleket rendel.

172

Benjámin kívül áll az ilyesféle diskurzusokon, nem érvel sem az egyik,

sem a másik nagyobb értékűsége mellett. Végső soron arról beszél, hogy a beszéd is írás.
Ajánlatos kiindulnunk a leírás antik hagyományából, sokatmondónak tetszhet,
hogy épp benne látja Gottfried Boehm kép(zelet) és nyelv modernitásbeli konfliktusának
megoldását. Boehm Giorgio Vasari képleírásait veszi szemügyre, mint olyanokat, amelyek
még követik az ekphraszisz ókori tradícióját. Megállapítja, hogy azokban egy narratív rend
láncszerűsége helyett sokkal inkább a szétszórás és a kontrasztivitás érvényesül, céljuk
pedig mindig az elevenség megteremtése. Az antik képleírás nem újra-verbalizálja a képet,
a kép úgyszólván létesül benne. Az ekphraszisz nem már előállt dolog utólagos
kommentárja, hanem a dolog előállása az írásban. Boehm az elevenség intencióját az
enargeia retorikai fogalmával azonosítja, amit Cicero a perspecuitas, az inlustratio, illetve
az illustratio vagy az evidentia terminusával fordított latinra. Ezek a szavak, azon kívül,
hogy az elevenség és a testet öltés jelentését hordozzák, a láttatás, a világosság
kifejezései.
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Meglehetősen közel vannak tehát a görög idea etimológiai jelentéséhez.

174

Benjámin nem csak kijelöli az igazság ábrázolását a filozófia feladatául, hanem módszert is
ad hozzá, noha ez a módszer, a traktátus vajmi kevéssé viseli magán az addíció logikájának
nyomát, annál nyilvánvalóbban idézi viszont az ekphraszisz jellegzetes vonásait. A

Ld.: Jean-Jacques Rousseau: Essay sur l'origine des langues oü il est parié de la mélodie et de l'imitation musicale
(1781), In: Oeuvres complétes V. Paris, Gallimard 1995. 373-429. Johann Gottfried Herder: Überdie neuere
deutsche Literatur, In: Regine Ottó (Hg.): Fragmente, Berlin-Weimar, Aufbau-Verlag, 1985. 39.
Boehm: i.m.
Gör. EÍÖCÚXOV: látni
1 7 2

1 7 3

1 7 4

ttaktátus nem séma, mely — miután eleget tett rendeltetésének — segédlétraként elrúgható,
mellőzhető volna. „Lényegét" formájának gyakorlása képezi. Szétágazó kerülőutak
sűrűjébe vezet ez a tevékenység, kerüli az egyenesek vonalvezetését. Belsőépítészet című
töredékében

Benjámin

ornamentumhálójában
különbsége.

175

arról

ír,

hogy

a

ttaktátus

megszakítadan

tárgytalanná válik a tematikus és az exkurzív

összeindázó
fejtegetések

A figyelem tehát nem igazán összpontosul a tematikára, sokkal inkább a

szöveg belülről észlelhető rizomatikus struktúrájára.
176

Az allegória két egymással ellentétes műveletet foglal magába. Ezeket a melankólia
tartja össze: az egyikhez kiindulópontul szolgál, a másikhoz záróakkordként társul. A két
művelet a képzelet kifejezésének két lehetséges módját, egyben a nyelvről való
gondolkodás két útját is szemlélteti. Az a(na)tomizáló allegorikus látás szabad teret enged
az önálló testtel rendelkező, materialitásával ható, szenzuális jelenségként értett írásnak.
Az elme képességei viszont továbbra is a képzelet megfoghatadanságának tényébe
ütköznek, ezért az allegória a fogalmi megnyilvánítás területére igyekszik. A nyelv ekkor
azon nyomban a jelenségek utólagos megragadására használatos eszközként kezd
viselkedni. Az elme szempontjából az allegória voltaképpen leválasztási kísérletek végtelen
sorozata: a képzelet ama spontán és önkénytelen funkcióit törekszik elkülöníteni a létező
önmagából kifejlő hatásától, melyek meggátolják annak tisztán-látását, mérhetőségét és
végérvényességét. Az allegória tehát a fogalomalkotás absztrakciós tevékenységébe
bocsátkozik, ebben a megfoghatadanság ténye vezérli. A saját funkciók, kontextusok
leválasztása, melyekre az idegen alap mint identikus alapozódik, azonban csakis újabb
kontextusok és az ezeket alakító szemiózis műveletei által lehetséges, és bár mindig
komplexebb megkülönböztető-eljárasok lépnek működésbe, illetőleg a megfigyelés újabb
rendjei kelnek életre , a leválasztási kísérlet befejezeden marad: „Azokat a fogalmakat,
177

amelyek csupán érzékelésünknek köszönhetik létrejöttüket, a dolgok belső lényegének
tekintjük: ráfogjuk a jelenségekre, hogy az okuk az, ami pedig csupán következményük.
Az absztraktumok azt a látszatot keltik, mintha ők lennének az a lényeg, amely a
tulajdonságokat létrehozza, miközben csak ama tulajdonságok következtében nyernek

Walter Benjámin: Egyirányú utca, Tandori Dezső (ford.), In: Uő.: Angelus Novus, 505.
Utalás itt Gilles Deleuze és Félix Guattari közös írására: Ri%óma, Gyimesi Tímea (ford.), In:
ExSymposion, 1996. 15-16. szám, 1-18.
Ld. erről Niklas Luhmann: A% identitás - mi a% avagy miképpen működik? Kiss Lajos András (ford.), In:
Uő.: Látom azt, amit te nem látsz, Bp. 1999. 32-60.
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általunk képszerű létet."

178

A Nietzsche által jellemzett metonímia nem áll messze az

allegória műveleti kettősétől. Az allegória a fogalmi lezárás látszólagosságának belátása,
majd felszaggatása és a kriptikus fogalmi sttuktúra újraépítése között ingázik. A folyamat
ez utóbbi része halad a melankólia felé, ez az orientáció Főidényi F. László állítását szintén
igazolni látszik, mely szerint a melankólia története egyben a fogalmak pontosításának
soha le nem zárható története is, vagyis hogy a melankóliát a fogalmi törekvés elégtelen
eredménye váltja k i .

179

A fogalmak sosem birkózhatnak meg az anyaggal. Burkhard Linder

jó érzékkel állapítja meg, hogy a fogalmak közül, amelyekkel az allegória történeti
töltésének biztosítása végett konstellációt alkot, a melankólia a legfontosabb.

180

Ebből az

is következik, hogy az allegória értékelése sosem függeden a melankolikus tünetegyüttes
megítélésének történeti változataitól.
Az allegóriában a metonímia oksági viszonyainak szüntelen át- és visszafordulása
történik, ebből következően az írásban is, hisz végső soron allegória és írás viszonya
szintén ok és okozat oszcillatív felcserélődéseként ragadható meg, eme feltételek mellett
akár allegória és írás azonosságát is kijelenthetjük. A „szétdarabolás az allegorikus
szemlélet egyik alapelve": „az, ami letörve, romos állapotban hever, a rendkívüli
jelentőségű fragmentum, a töredék: ez a barokk teremtés legnemesebb anyaga."

181

Az

anagrammában, amely Benjámin szerint egyenesen a nyelv lázadásaként értendő, a
legnyilvánvalóbb

módon

mutatkozik meg

„kiaknázható az allegória céljaira."

182

a nyelv

széttördeltsége,

vagyis hogy

Pár oldallal később derül ki, hogy az anagramma

tényleg mindössze modellként villantja fel a nyelv eredendő természetét: „minden kép
csak íráskép"

183

- ez a tömör megállapítás ugyanis az allegorikus alakok képként való

azonosítása után következik. Az írás nem vonalvezetés, mert az átfordulások széttagoló
ereje résekkel tűzdeli, tehát a folytonossághiány uralja. Szakadozottsága - ha lehet azt
mondani - megronthatósága (corruptability) az, ami az írás számára a szóban forgó
tükrözőképességet szavatolja. Az allegória absztrakciós orientációja - mely mindenkor a
megnyilatkozást a priori szervező iterálás fennhatósága alatt megy végbe - mindenekelőtt
Friedrich Nietzsche: Retorika, Farkas Zsolt (ford.), In: Thomka Beáta (szert): Az irodalom elméletei IV.
Pécs, 1997. 48-49.
Főidényi F. László: Melankólia, Hermész Könyvek, Bp. 1992. 9.
Burkhardt Linder: Allegorie, In: Michael Opitz - Erdmut Wizisla (Hg.): Benjamins Begriffe, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 2000. 57-59.
Benjámin: im. 390. és 380.
Uo. 415.
183 Uo. 424.
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a kontextusok időbeli létmódjának kérdését veti fel. A melankólia allegorikus tevékenysége
azért nem képes megállapodni a nyelvi fogalmiság területén, mert nem csak a létezőt,
hanem a kontextusok identitását sem tudja reflektálni, ugyanis a kontextusmentesítés
folyamata eleve már-differáló kontextusokba íródik bele. Az állandó távollétnek e nem
184

fenomenális tapasztalata nem vonja maga után, hogy az egyszersmind kizárólag a vanitas
negatív-lemondó perspektívájába volna belehelyezhető. Ugyanis a reflektálhatadanság
{semmi?) megpillantásakor
melankolikusnak.

185

ez az újra-ra/öwáe-irányulás

Ez a reflektálhatadanság

-

az egyeden lehetősége a

mely pillanatnyilag mindig kívül

rekesztődik a fogalmiságon - nyitná meg az utat annak számára, hogy a rések közt, a nyelv
materiális oldalának érvényesülése mellett mintegy önállóan jelenjék meg valami más: "[a
költemények]... szüntelenül töredékeket halmoznak egymásra szigorúan megszabott cél
nélkül, és valaminő csodákra való örökös várakozás közben a felfokozás végett
sztereotípiákhoz folyamodnak."
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Ami az allegória és az írás azonosságát illeti, még egy körülménnyel kell
számolnunk: az írás „megatrópus": a memóriáé, mely a passzív emlékezet és az aktív
emlékezés egymást kiegészítő aspektusait foglalja magába.
Szomonijáte'k-könyvben

187

Úgy tűnik, hogy a

működési elvüket tekintve nem volna szükséges különbséget tenni

képzelet és memória között. Legalábbis ezt támasztják alá az allegóriával kapcsolatban fel
felbukkanó nekromanükus képek, a holttá válás és a megelevenedés, melyek az emlékezés
alapmetaforáinak körébe tartoznak. Ezek a képek a jelenség halálát okozó a(na)tomizálást
és az „új" holt darabokból történő létesülését, illetőleg az absztrakciókba mint az
allegorikus
szemléltetik.

folyamat

köztes

végeibe

elválaszthatadanul

belefonódó

keletkezéseket
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A memória kérdésére rátérve ismét idézhetnénk olyan diskurzus fejezeteiből, mely
egyféle konkurenciát választott tárgyául. írás és kép versengése arról szól, hogy mint
emlékezetmédium

melyik a hatékonyabb.

Ennek a kérdésnek

az

eldöntésében

Ld. erről: Jacques Derrida: Korlátoltfelelősségű társaság abc... (részetek), Kovács Sándor (ford.), In: Helikon,
1994/1-2.174-185.
Ld. Benjámin: A német szomorújáték eredete, 399.
Uo. 381.
Emlékezet (Gedáchtnis): virtuális képesség, a mentést testesíti meg, mely az összegyűjtött adatok
végtelen készlete. Emlékezés (Erinnerung): a bevésés és a specifikus tartalmak előhívásának aktuális
folyamata, Anamnestes a neve, ő a fellelés és az előásás mozgékony energiáját képviseli. Ld. Aleida
Assmanmi.m. 150-162.
188 Benjámin: A német szomorújáték eredete, 387.
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hagyományosan a médiumok anyagiságának mértéke bizonyul mérvadónak. Például az
írásmetafizika alapja annak mentén körvonalazódik, hogy minél immateriálisabb a
kódolás, annál közelebb van az a testeden szellemhez, annál nagyobb az esély a
halhatadanságra.

189

Bár A német szomorújáték eredete teljes egészében nem küszöbölted ki

olvasójával ennek a diskurzusnak a figyelembevételét, az írást mégsem e szokványos
érvelés alapján részesíti előnyben. Benjámin éppen hogy hangsúlyt helyez az írás
anyagszerűségére, pontosabban olyan olvasást feltételez, amely során a betűk mint
materiális jelölők nem válnak le. A gondolkodás területe felé mutató absztrakció helyett a
nyelv anyagszerűsége lesz az, mely alkalmat ad arra, hogy a képzelet, a reneszánsz nyelvén
az ideák megjelenjenek a nyelvben. A feldarabolt nyelvtest, a betű, a szótag játéka képes
magát függetleníteni az elme spekulatív értelem-összefüggéseitől.
Paul de Man hasonló problémát feszeget Kant metafizikai és transzcendentális
elve, ideológia és kritikai filozófia, gyakorlati ész és tiszta ész egymást mozgásba lendítő
működésében, fogalmiság és képzelőerő fenségesbeli kölcsönös dekonstrukció]ában. De
Man a képzelőerő lecsillapodását részletező kanti szöveg vizsgálata közben megállapítja,
hogy a fantázia nyugalmának olvasata végeredményben annak köszönhető, hogy a szóban
forgó paragrafusban a német Verwunderung és Bewunderung alaktanilag közel állnak
egymáshoz, vagyis a grafematikára irányuló figyelmezésnek, a spekuláció ekképp történő
időleges elhagyásának.
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A képzeletre vonatkozó bármilyen, az elme képességei által

cáfolhatatlan „ismeret" tehát egyedül a „betű prózai materialitásában" mutatkozhat meg.

189

Assmann: i.m. 191-193.
Ld. Paul de Man: Fenomenalitás és materialitás Kantnál, 54-80.
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4. Összegzés
„Hát hazugság volna a% unikornis? f...]
Pedig milyenjó lett volna egyszer
egy erdőn átvágva unikomissal találkozni!
Ugyan mi öröme marad így annak, aki erdőn vág át?"
(Umberto Eco: A rózsa neve)

Amint láttuk, lehetséges olyan nézőpont, olyan módszer, olyan narratíva, amely szerkezeti
azonosságot bizonyít a tudat és az értelmezés kanti mechanizmusa, a benjamini allegória,
valamint a derridai írás között. Azonosításukat könnyíti, hogy egyaránt a létesülés (levés)
kontextusába illeszthetők. Egy jó összegzés tovább sorolná az elemzett jelenségek közös
tényezőit, illetőleg eltéréseit. Tekintve azonban a dolgozat eredeti érdeklődési területét, az
értelmezés fogalmának alakulását, továbbá a lét, a levés és a lehetőség viszonyát, figyelmen
kívül hagyom

az összegzés hagyományos formai követelményeit. A strukturális

homológiák feltárása amúgy sem igényel túlontúl nagy fáradságot, annál nehezebb
mélyebb összefüggésüket megérteni - már ha tényleg létezik mélyebb összefüggés vagy
megértés: „a legnyilvánvalóbb érthetedenséget épp a művészetben és a tudományban: a
filozófiában és a filológiában találhatjuk meg, holott ezek tulajdonképpen épp az
értelmeset és a megértést tűzik ki céljukul."

191

Mindezzel nem történeti nyomozásaim hiábavalóságát kívánom hangsúlyozni.
Ezek a kutatások valóban fölöslegesek volnának, ha a képzelőerő kanti magyarázatát,
Friedrich Schlegel művészetelméletét vagy Benjámin allegória-fogalmát a dekonstrukció
előfutáraként mutatnák be. Bár e disszertáció bevezető fejezete kordiagnózisként
hathatott, a jelenség, mely szerint az értelmezés mindig megőrzi az értelmezendő szöveg
eredendő érthetedenséget, nem korspecifikus. Még csak azt sem állíthatom, hogy az
érthetőn túli a maga érthetedenségében az azt tartalmazó irodalomelméleti és filozófiai
szövegek által az irodalomelmélet vagy a filozófia csődjét, netán éppen e csőd
felszámolását jelzi aktuálisan. Amennyiben így látnám, értekezésem olyasféle kérdésre
keresné a választ, mint hogy a fény elmélete és az elektromágneses elmélet miként vezetett
Einstein relativitáselméletéhez.

191
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Friedrich Schlegel: Az érthetetlenségről, 80.
Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete, Bíró Dániel (ford.), Bp. 2000.

Miért éppen ezekre a szövegekre esett a választásom, ha az érthetetlenség elve
olyannyira egyetemes? Nem önkényes-e egymás mellé citálni ezeket a szerzőket? Egyfelől
azért nem, mert a vizsgált szövegek között — ahogy az időben követik egymást — tőlem
függedenül is szövegközi kapcsolat alakul ki: Schlegel és Novalis nem egy ízben reflektál
Kant filozófiájára, Benjámin a doktori disszertációját építi Novalis és Schlegel töredékeire,
Derrida pedig az imént említettek mindegyikére utal. Másfelől ha e dolgozat genezisére
visszapillantok, régi vonzalmam tűnik elő. írásbeli kifejezőképességemet hol didaktikus
tankönyvek útmutatásaival, hol művészek műhelytitkaikat feltáró vagy feltárni vélő
vallomásai nyomán, hol misztikába hajló leírások tanulságaival igyekeztem jobbá tenni,
csiszolni. Hosszú-hosszú időn keresztül érdeklődésem azért maradt töretlen, mert a
tapasztalható fejlődés dacára e képesség mögött még mindig Mfürkészheteden rejtélyt,
teremtő erőt sejtettem. Ebből az eszeveszett előrenyomulásból született ez a tanulmány:
,,[a]z emberi gondolkodás egyes tárgyai - bennük vagy bennünk rejlő okokból - egyre
elmélyültebb elmélkedésre csábítanak, s minél inkább engedünk e csábításnak és minél
inkább elmerülünk a gondolatokban, annál inkább egyeden tárggyá forrnak össze, amelyet
- aszerint, hogy önmagunkban vagy rajtunk kívülálló dolgokban keressük és találjuk meg
- a dolgok természeteként vagy emberi elrendeltetésként jellemzünk."
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Elmélkedésem

tárgyaivá e kifürkészhetetlen rejtély miatt váltak a fentiek. Kant, Friedrich Schlegel,
Novalis, Benjámin, Derrida körüljárják ezt a titkot, megpróbálnak a mélyére hatolni. Azt a
kérdést függőben hagynám, milyen sikerrel, és milyen sikerrel jut olvasójuk e titok
birtokába.
Többször szóltam már azokról a nehézségekről, melyekbe Schlegel, Benjámin vagy
Derrida

szövegeinek

olvasásakor

ütközhetünk.

Csáberejük

nyilván

ezekben

a

nehézségekben rejlik, hisz - hogy mottómat is érintsem - olyan erdővel kecsegtetnek,
amelyben még találkozhatunk valami ámulatra méltóval, soha nem látottal, vagy amelyben
akadnak még felfedezetien ösvények, csupán kitartás szükségeltetik a nehézségek
leküzdéséhez. A romantikusok szövegeivel néhány kivételtől eltekintve minden értelmező
kesztyűs kézzel bánik. A kivételek közé tartozik Walter Benjámin is, aki nem egyszer
elmarasztalta Schlegelt, mert az felelőtlenül

összemosta az ontológiai

szférákat.

Ugyanakkor Benjámin szövegeinek olvasását is hiányérzettel fejezzük be, csupán sejtésünk
van arról a közlésről, amelyet elmulasztottunk bennük megragadni. Akik nem mondanak a
1 9 3

Friedrich Schlegel: A% érthetetienségről, 79.

romantikusokról Benjáminéhoz hasonló sarkos ítéletet, azokat valószínűleg az enyéimhez
fogható remények táplálják. Még akkor is, ha — akárcsak én — azt tapasztalják, hogy az
irónia milyen furfanggal hátráltatja őket bármiféle affirmatív gondolkodás tetten érésében.
Például Schlegel töredékeit olvasva az irónia csapdájába a végtelen

fogalmának

fejtegetéseinél eshetünk bele legkönnyebben. A végtelen, a felteden, az abszolút elérése
ügyében, úgy tűnik, végtelenül sebezhetőek vagyunk. A véges tudat és a végtelen
(Unendlich) összekapcsolásában Schlegel a 'végtelen' többértelműségét használja ki. A
végtelen a filozófia tárgya és végtelen maga a filozófia is mint tudati tevékenység. A
folyamat és amire irányul ezért mondhatók azonosnak, ezért keletkezhet átjáró a véges
tudat számára a végtelen felé. Ám lehet, hogy nem értjük jól, viszont így még mindig
reménykedhetünk annak a nézőpontnak a megtalálásában, amelytől már egy hajszál sem
választja el a megtapasztalás üdvét, és nem csupán vigaszt nyújt.
„De vajon csakugyan olyan elvetendő és rossz dolog-e az érthetedenség? Én úgy
látom, a családok és nemzetek üdve rajta alapszik; s ha nem minden csak puszta illúzió,
rajta alapszanak az államok és rendszerek, a legművészibb emberi alkotások, amelyek
gyakran olyannyira művészi tökélyűek, hogy az alkotó ebbéli bölcsességét nem is lehet
eléggé csodálni. [...] M i több: ami az ember szemében a legdrágább, maga a lelki
elégedettség is — ahogyan ezt mindenki könnyűszerrel beláthatja — végső soron valahol egy
olyan ponton nyugszik, amelyet homályban kell hagyni, de amely ennek fejében az egészet
hordozza és megtartja. És ez abban a pillanatban elvesztené erejét, ha értelemben
kívánnánk föloldani."
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Friedrich Schlegel: A% érthetetlenségről, 88.

5.

Mellékletek

Bölcsészdoktori értekezés fejezetei között a melléklet legtöbbször másodrendű helyet
foglal el. Nagyjából hasonló fontossággal bír, mint az irodalomjegyzék vagy a
tartalomjegyzék. Sőt, talán még azokhoz képest is alárendelt szerepű, hiszen a melléklet
nem kötelező, létezhet szakdolgozat nélküle is. Mint neve is mutatja, a szövegnek ez a
része tartalmilag nem annyira lényeges, mint a közbülső fejezetek, egyszóval mellékes.
Mellékletként közölt fordításaimat mégsem tekintem az értekezés

gondolatmenete

szempontjából érdekteleneknek, elhanyagolhatóknak, ugyanolyan rangot tulajdonítok
nekik, mint a lábjegyzeteknek, ugyanis - ha úgy tetszik - terjedelmi okokból szerepelnek a
lap alja helyett külön fejezetben.
Részleteiben már mindkét szöveget megjelentette folyóirat, én viszont kéziratos
passzusaikra is hivatkozom.
változatainak
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Gábrielé Dürbeck tanulmánya a képzelőerő történeti

áttekintésében szolgál legfőbb forrásul, míg Novalis esszéje a műkritika

fogalmának korábban nem elemzett, a romantika-kutatás diskurzusából hiányzó oldalát
mutatja meg. Az első szöveg történeti kontextust létesít — még ha utólag is — a képzelőerő
romantikus értelmezéséhez, fogalmi apparátusával pedig hozzájárul a téma nyelvileg
egységes tárgyalásához. A második talán világosabbá teszi mindazt, ami az

Athenaeummú

szemben a maga idején fölháborodást és értedenséget ébresztett a kritikusok körében:
miért és hogyan is tartozik Goethe Meistere. Schlegel korának legfőbb tendenciái közé? Az
érthetetienségről írott esszéjében Schlegel kitér arra, mit ért a tendencia kifejezésén.
Magyarázatával viszont éppenhogy nem elveti, hanem igazolja a saját Goethe-kritikájának
látszólag ellenpontjaként ható Novalis-szöveget: „e szó a töredékek nyelvhasználatában
annyit jelent: minden csupán még tendencia, korunk a tendenciák kora. Hogy azt vallome, ezeket a tendenciákat én magam fogom helyes irányba terelni és lezárni, [...] vagy ez
csupán az ítélet napján vagy sohasem fog megtörténni, ezt az olvasó bölcsességére bízom,
hisz végül is ez a kérdés rá tartozik."
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Gábrielé Dürbeck: Fikció és valóság a filozófiában és az esztétikában, Asztalos Éva (ford.) In: Jelenkor,
2003/5. 510-522. Friedrich von Hardenberg Novalis: Goethe „Wilhelm Meister'-éhez, Asztalos Éva (ford.) In:
Vulgo, 2002/1. 131-133.
Schlegel: Az érthetetienségről, 84.
195
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5.1. Gábrielé Dürbeck: Fikció és valóság
képzelőerő

fogalmához

a filozófiában

és az esztétikában.

Christian Wolff és Georg Friedrich Meier

A

nyomán.*

A kérdésfeltevés, hogy miként tér el és tart össze tudomány és művészet, mindenkor
szakadást feltételez a két terület között. A következő gondolatsor a 18. század első felére
irányítja a figyelmet, mikor is a fentiekkel ellentétben ilyenféle, modern értelemben vett
szétválás nem ment végbe, minthogy még szisztematikus kidolgozásra várt. Ebben az
időszakban

a filozófiát

szorosabb kapcsolat fűzte

a széptudományokhoz

és a

szépművészetekhez. A vezető tudományág, a filozófia a művészeteket - különösen a
költészetet - is arra kötelezte, hogy filozófiai igazságokat közvetítsenek. Ebből fakadóan a
költőnek komoly erudícióval kellett rendelkeznie, hogy ezt az elvárást teljesíteni tudja a
szabálypoétika keretein belül. Viszont az érzékiség felértékelődésének következtében mely egyeden tudományterületet sem hagyott érintedenül - a filozófia elvesztette
uralkodói helyzetét. Megmutatkozik ez a felvilágosodás

korának egyik központi

témájában, a képzelőerő koncepciójában is, ahogy azt Christian Wolff (1679-1754)
filozófiai írásaiban vázolta, és miként Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762),
illetőleg tanítványa,

Georg Friedrich Meier (1718-1777) esztétikai

értekezéseiben

továbbfejlesztette. Az említett szerzők a képzelőerőt olyan ambivalens képességnek
tekintették, melynek fikciói egyrészt megerősítik a dolgok rendjét, másrészt azonban
áthágják a realitás határait. Ennek fényében kellett tisztázni, miképp lehetne hasznos e
képesség a tudományok és a szépművészetek számára, és milyen kritériumok mellett volna
alkalmazható. Míg Wolff a racionális logika elveinek rendelte alá a képzelőerőt, hogy
annak találékony-teremtő oldala így az igazság filozófiai megismerésének szolgálatában
álljon, addig Baumgarten és Meier esztétikájukban kidolgozták az 'alsóbb megismerőerők
logiká'-ját, melyet egyenrangúnak tekintettek a metafizikával. Az esztétikának mint az
érzéki megismerés tudományának 1750 körüli megalapozása nem csupán az érzékiség
felértékelését hozta, hanem elvezetett egyúttal a képzelőerő esztétikai szempontú
alkalmazásához is. Ennek következményeként azonban a fikciók megítélésére szolgáló
esztétikai kritériumok nem függesztették fel a racionális rendet. Hiszen a képzelőerő

* In: Dániel Fulda-Thomas Prüfer (Hg): Faktenglaube und Fiktionales Wissen, Zum Verháltnis von
Wissenschaft und Kunst in der Moderne.Kölner Studien zur Literaturwissenschaft 9. Péter Lang Verlag,
Frankfurt am Main, 1996. 25-43.

játékterét még Wolff követői számára is a természetutánzás és az 'esztétikai valószerűség'
alaptétele határolta le, amennyiben kizárták az ellentmondó, szertelen vagy torz képzeti
képeket — mint esztétikailag hamisakat.
E néhány előzetes megjegyzés arra kíván rávilágítani, hogy 1750 körül nem tudomány
és művészet kölcsönös kapcsolatának és újbóli összefonódásának a kettő divergenciáján
alapuló

reflektálásáról

volt

szó, hanem olyan, sajátosan

esztétikai

kritériumok

kidolgozásáról, melyek függedenítik a művészetet a filozófia igazságigényétől. Ennek
révén teremtődtek meg azok a feltételek, melyek keretében a művészet új, sokrétű
kölcsönviszonyba léphetett a filozófiával és más tudományokkal, amiről e kötet további
dolgozatai is beszámolnak. Az alábbi megfontolások viszont metafizika és esztétika,
tudomány és művészet — 1720 és 1750 között bekövetkezett — fokozatos szétválását
rekonstruálják.
1.

A 18. században a fikciókat a valóságos érzetektől elkülönítő tudományos értekezések a
„képzelőerő", gyakorta a „feltaláló-" vagy a „költőerő" címszavai alatt születtek. A
képzelőerő

tevékenységét

valóságos

vagy

fiktív

tárgyakra

vonatkoztatták;

olyan

képességnek tekintették, amely újfent életre kelti a múltbeli érzeteket és tapasztalatokat,
vagy pedig olyannak, amely új összefüggéseket teremt. E képesség reproduktív funkcióját
legtöbbször megkülönböztették az emlékezet funkciójától. Mind a múltban létezett
valóságok felidézésében, mind az új összefüggések létrehozásában felismerhetővé váltak a
jelen realitásától való eltérések, ami annak a kérdésnek a felvetődéséhez vezetett, hogy a
fikciók vajon beilleszthetők-e a jelen realitásába, vagy ellentmondásban állnak azzal.
Johann Georg Walch korabeli Filozófiai Lexikonja „költés [kitalálás]" címszó alatt a
következőképp tárgyalja ezt a problémát: „A költés az ingenium vagy összehasonlító-erő
azon működése, amikor is elképzelünk valamely dolgot, amilyen az lehetne (...), tehát
amelyet magunk sem tartunk valóságosnak. A költött és a hamis nem szükségképpen
azonos, noha, ami költött, az lehet hamis; ám sok hamisat is igaznak állítanak, ami aztán

tévesnek bizonyul, így nem mondhatjuk azt, hogy aki költ, az költéseivel megtéveszt,
hiszen költéseit nem igazságoknak szánja, miként teszi azt a megtévesztő."
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Míg a Thomasius köréhez sorolható Walch a költői fikciókat már 1726-ban
függetlennek látta a filozófia igazságigényétől, addig Christian Wolff hatalmas fogalmi
apparátust mozgósított ennek a nézetnek a cáfolatára. Wolff álláspontja azért érdekes,
mert a képzelőerő koordinátáit a racionalista pszichológia rendszerében jelölte ki, ezzel
pedig döntő lökést adott ahhoz, hogy német nyelvterületen az esztétika tudománnyá
fejlődjön, noha ő maga önálló esztétikai munkát nem írt.

198

A világi bölcsességről alkotott,

Leibnizhez csatiakozó filozófiai rendszere 1720 és 1760 között iskolateremtő erővel
hatott, még ha a 18. század első felében működő filozófiai fakultások jelentőségét nem is
szabad túlértékelnünk.
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Vernünfftige Gedancken von Gott, Der Welt und der Seele des Menschen (1720)

200

című —

csupán 1752-ig tizenkét új kiadást megért - művében Wolff a metafizika részterületét
képező lélektanon belül tárgyalja a képzelőerőt. A képzelőerő, akárcsak az érzékiség, az
ember alsóbb képzetalkotó-képességéhez tartozik, amely 'világos' megismerésre ugyan
igen, de 'tagolt', azaz 'értelmi' megismerésre nem támaszthat igényt. Wolff definíciója így
szól: „A jelen nem lévő dolgokról alkotott képzeteket képzeleti képeknek szoktuk
nevezni.

201

A lélek ilyenféle képzeteket létrehozó erejét pedig képzelőerőnek hívjuk." (DM

Vö. Johann Georg Walch: Philosophisches Lexikon, 4. kiad. Leipzig, 1755. 1. köt. 1081f., és Johann
Heinrich Zedler: Grosses Vollstandiges Universal-Lexikon aller Kiinste und Wissenschaften, 1-64. köt. Halle,
Leipzig, 1732-1750 (újranyomva: Graz, 1961), itt 8. köt. 1565; Zedler Universallexikoníbm
az „Erdichtung"
szócikk túlnyomórészt Walch szócikkének átvétele.
Vö. ehhez Lewis White Beck: Early Germán Philosophy. Kant and His Predecessors, Cam-bridge/Mass. 1960.
különösen „The Extension of Wolfíianism into the Theory of Art" című fejezet, 278-288. o.; a szerző a
közveden Wolff-tanítványok, Gottsched, Baumgarten és annak követője, G. F. Meier mellett Bodmert és
Breitingert, Sulzert és Mendelssohnt is a wolffiánusok közé sorolja.
Erre hívta fel a figyelmet Notker Hammerstein: „Christian Wolff und die Universitáten. Zur
Wirkungsgeschichte des Wolffianismus im 18. Jahrhundert", in: Christian Wolff 1679-1754. Interpretation %u
seiner Philosophie und derén Wirkung, mit einer Bibliographie der Wolff-Literatur, Werner Schneider (szerk), 2
bővített kiad., Hamburg, 1986. (Studien %um acht^ehnten Jahrhundert, 4) 266-277. o., itt 267-277. o.
Ezt az írást általában „Deutsche Metaphysik"-nek nevezik: az idézetek az 1751-es 11. kiadásból
származnak (újranyomva többek között: Hildesheim, 1983.), a szövegben zárójelesen DM-ként rövidítve, a
paragrafusok feltüntetésével szerepelnek.
Az ebben a mondatban együtt szereplő Vorstellung és Einbildung szavak különbségét a tanulmány
egészében következetesen a képzet és a képzeleti kép (imagináció mint eredmény) kifejezésekkel, a
Vorstellungsbild fogalmát pedig képzeti képként igyekszem visszaadni. (A ford.)
201 1728-tól latinul írott műveiben Wolff fenntartja a facultas imaginandira és a facultas fingendire
vonatkozó koncepcióját, vö. Psychologia empirica (1732; 21738), 91-172. §§, és Psychologia rationalis
(1734), 178-356. §§. A Psychologia empiricában a „lex imaginationis"-t „princípium generálé regularum
sensationum"-ként jelöli meg, id. az 1738-as 2. kiadás alapján: I. rész, II. részlet, IV. fejezet, 116. §; a
későbbiekben PE-ként rövidítve, §§-sal idézve.
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235. §) E módfelett tág definícióból kiindulva különíti el a képzelőerő reproduktív és
konstruktív oldalát. A reproduktív oldal valamely múltbelire hasonlító jelenlevő érzetből
vagy képzetből táplálkozik, hogy felidézze a múltbeli képzetet; ezt nevezi Wolff a
„képzelőerő szabályának". (DM 238. §; 799) Az asszociációnak, amely az ideákat
hasonlóság vagy egymásmellettiség alapján köti össze, Wolff szerint, a múltbeli ideák
csekély részére van szüksége ahhoz, hogy azok mint egészet alkotó képzeti képek újfent
létrejöjjenek. (DM 238.)

202

Fontos e reproduktív módozatra nézve, hogy az elképzelt

dolgok nem egyféle logikus összefüggésen belül kapcsolódnak egymáshoz, hanem miként az álom esetében — az ideák önkéntelenül, ugrásszerűen és 'rendetienül'
asszociálódnak. (DM 240. § )

203

A „képzelőerő szabályát" követő reprodukció ennélfogva

ellentmondhat a dolgok valóságos rendjének. A reprodukált képzetek intenzitása
rendszerint gyengébb vagy homályosabb az eredetiekénél. Wolff szerint azonban, ha
jelenbeli képzetek nem zavarnák a reprodukált képzeteket, akkor az utóbbiak „nagyobb
világosságra" (DM 237. §) tehetnének szert, ami vagy arra csábítana, hogy e képzeleti
képeket érzeteknek tartsuk, vagy pedig általa -

úgyszólván csukott szemmel —

„megalapozott logikai és morális ismeretekhez" jutnánk.
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A képzelőerő konstruktív oldala ama dolgok képzeteire vonatkozik, amelyeket
„azelőtt még soha nem érzékeltünk". (DM 241. §) Ezt a konstruktív vagy - mondhatni
még - produktív formát Wolff két „modor"-ral jellemzi, amivel a képzelőerő ambivalens
használatára nyújt rálátást: az egyik „modor"-t „költőerőnek" nevezi. (DM 242. §) Ez a
már ismert dolgok felbontásán és kombinálásán alapszik; termékei például a pegazusok,
meluzínák vagy kentaurok. Wolff azonban az ilyesfajta keveréklényeket elvetette,
minthogy tévedéseknek vagy „üres képzeleti képeknek" tekintette őket (uo.): „ebből a
forrásból fakadnak a festők, szobrászok és egyéb művészek képzeleti képei, melyeket
mesterséggel állítanak elő, amikor mindenféle kalandosságokat visznek a vásárra". (DM

Wolff itt az italozó társaság példáját említi; ha később a társaságból valaki látja a poharakat, ismét
szemei elé idéződnek a résztvevők és a helyszín.
Wolff álomtanához vö. Sonia Carboncini: Transzendentale Wahrheit und Traum. Christian Wolffs
Antwort auf die Herausforderung durch den Cartesianischen Zweifel, Stuttgart, Bad-Cannstadt, 1991.
(Forschungen und Matériáién zur deutschen Aufklárung II/5), különösen 113-153. o.
Vö.: Christian Wolff: Der Vernünfftigen Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen,
und auch allén Dingen überhaupt, Anderer Theil, 4. kiad., Franckfurt am Mayn, 1740. (1. kiad. 1726.) (=
Anmerkung zur Deutschen Metaphysik), 73. §.
2 0 2
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244. § )
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A másik „módozatot" „az építőmesterek leleményességeként"

206

határozza meg.

(DM 246. §) Ez az „elégséges alap tételé"-nek követése mellett tökéletességet eredményez.
(DM 245. §) Ily módon a jó építész egyrészt a vázlatok és a megvalósult tervek
szelektálásának, másrészt az ismert elemek kombinációjának, valamint az „építő
művészeti szabályok" alkalmazásának eszközeit veszi igénybe. (Uo.) A meglevő tervek
szemrevételezése és osztályozása egy olyan konkrét eszmei tervre vonatkoztatva történik,
amely „rokonságot" mutat e tervek (vagy artefaktumok) egyikével-másikával.
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így a

dolgok felosztásában és összeállításában Wolff szerint tükröződhet a képzelőerő helytelen,
ám egyúttal helyes használata is, mégpedig attól függően, hogy a maga esedeges
asszociációira
koncepciójának

hagyatkozik, vagy racionális

elveknek megfelelően

jár el.

Wolff

tehát két lényeges aspektusa van: egyrészt valamely új tervnek

összhangban kell állnia bizonyos racionális elvekkel - itt az elégséges alap tételével és az
építőmesterség

szabályaival

—, és nem

szabad olyan

önkéntelen

asszociációkra

hagyatkoznia, melyeknek, hasonlóan az álmok rendeden képzeteihez, nincs és nem is lehet
megfelelőjük a reális világban. Másodszor az, hogy az „építőmesterek leleményessége"
Wolff szerint átruházható másféle művészekre és tudósokra is. Az építőmester a
képzelőerő helyes, azaz ész és általános érvényű szabályok által kontrollált használatának
paradigmája.
Wolff tehát nem annyira a képzelőerő tudományos és sajátosan művészi használata
között tesz különbséget.
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Sokkal inkább a racionális logika alaptételeit alkalmazza e

képességre, hogy alkalmassá tegye azt a 'filozófia' igazságigényének kielégítésére. Ezért
beszél Wolff a Psychologia empiricábwn. 2L képzelőerő és az ész egyfajta „házasságáról" is mint

Wolff tanítványa, Gottsched Erste Grundé der Weltweisheit (1731) című művében e teremtményeket
„groteszknek, korcsnak és torzszülött"-nek nevezi, majd ugyanilyen megfontolások alapján ki is zárja őket
az esztétikai katalógusból; idézetek a 7. kiadás nyomán, Leipzig, 1762. (újranyomva: Berlin, New York
1983.), 894. §.
Ennek az „ars inveniendi architectorum" felel meg (PE 149).
Itt is alkalmazható a „képzelőerő szabálya", azaz az asszociáció törvénye, de az a tervkészítés
folyamatának csupán egyik állomása.
A kora újkorban tudomány és művészet közelségét kell feltételeznünk, viszont - M. Jáger véleménye
szerint — az empirikus tudás gyarapodása és a természettudományok szemléleti jellegének lassú
megszűnése a 18. század közepétől szükségszerű elválásukhoz vezetett, ezt alapozta meg A. G.
Baumgarten szisztematikusan is. Vö. Michael Jáger: Die Ásthetik als Antwort auf das kopernikanische
Weltbild. Die Beziehung zwischen den Naturwissenschaften und der Ásthetik Alexander Gottlieb
Baumgartens und Georg Friedrich Meiers, Hildesheim, Zürich, New York, 1984. (Philosophische Texte
und Studien 10), III. fej.
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a képzelőerőt szabályozó tényezőről.

209

Amikor Wolff a filozófusi megismerés forrásainak

racionális elveihez kapcsolva legitimálja ezt az alsóbb lélekerőt, akkor ez egyrészt az
úgynevezett

'zavaros',

'homályos'

megismerőerőkkel

szemben

táplált

mélységes

bizalmatlanságról tanúskodik ugyan, másrészt azonban azok felértékelését is jelenti,
szemben az érzéki képességeket általában elutasító kartéziánizmussal.
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A képzelőerő tudományos jellegének kiemelése mellett azonban Wolff a Deutsche
Metaphysik egyik ismert helyén a poétikus fikciók egyfajta igazolását is nyújtja. A „szokás
szerint regénynek nevezett költött történetek"-et szemlélve megállapítja: „hogy [a költött
történet] ellentmond a dolgok jelenlegi kapcsolódásának, ezért aztán ebben a világban
nem eshetett meg. Ugyanakkor igaz, hogy ami még nincs, az valósággá válásáig e világon
kívül keresendő (...), nevezetesen a dolgok valamely másik összefüggésében (...). Ennek
megfelelően minden egyes, ilyenfajta

történetet csakis olyasvalami elbeszélésének

tarthatok, ami valamely másik világban eshet meg." (DM 571. §)
Ha ezt a passzust némi joggal értelmezhetjük is úgy, hogy Wolff a „művészi fantázia
játékterét nagyvonalúan" méri,
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ezt a nagyvonalúságot újfent korlátozni kényszerülünk,

mert csak a racionálisan kontrollált képzelőerő terepére vonatkozik.
ellentmondásmentesség és az elégséges alap tétele (DM 572. § )

2 1 3
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Hiszen az

a lehetséges világokra

nézve is érvényes, vagyis a fiktivitás kötődik a „racionalista igazság- és tudományfogalom
normatív-deduktív kritériumaihoz".
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A fikciók szétfeszíthetik ugyan a fennálló valóság

„Patet adeo usum imaginationis rectificari per connubium imaginationis cum ratione (...)" (PE 150. §).
- P. Pimpinella az „ars inveniendi architectorum" kapcsán a képzelőerő leértékeléséről beszél, hisz Wolff
annak csupán az észt támogató funkciót tulajdonít, vö. Pietro Pimpinella: „Imaginatio, Phantasia e
Facultas Fingendi in Ch. Wolff e A. G. Baumgarten", in: Phantasia-Imaginatio, V. Colloquio
Internazionale, M. Fattori és M. Bianchi (szerk.), Róma, 9-11, gennaio 1986. Róma, 1988, 379-414. o., itt
412. o.
Ez a kartéziánus álláspont leginkább Nicolas Malebranche (1638-1715) Recherche de la vérité (1674)
című művének második könyvében, a „De l'Imagination"-ban tapintható ki. Vö. ehhez e tanulmány
szerzőjétől: Einbildungskraft und Aufklárung. Perspektiven der Philosophie, Anthropologie und Ásthetik
um 1750 (disszertáció, Hamburg, 1995.), I. rész, IV. fej. E munka ez idő tájt megjelenés előtt áll.
Joachim Krüger állítása szerint, Christian Wolff und die Ásthetik, Berlin (Ost), 1980. 39. o.
A lehetséges világok elméletének korabeli poétikai recepciójáról és a képzelőerő játékterének eltérő
értékeléseiről ld. Hans Ottó Horch és Georg-Michael Schulz áttekintését a téma kutatási eredményeiről,
Das Wunderbare und die Poetik der Frühaufklárung. Gottsched und die Schweizer, Darmstadt, 1988.
(Ertráge der Forschung, 262).
A wolffi ontológia e két elvéhez ld. Wolfgang Röd: Die Philosophie der Neuzeit 2. Von Newton bis
Rousseau, München, 1984. (Geschichte der Philosophie, 8), 241-245. o.
Ld. Horst-Michael Schmidt: Sinnlichkeit und Verstand. Zur philosophischen und poetologischen
Begründung von Erfahrung und Urteil in der deutschen Aufklárung (Leibniz, Wolff, Gottsched, Bodmer
und Breitinger, Baumgarten), München, 1982. (Theorie und Geschichte der Literatur und schönen
Künste, 63), 111. o.
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kereteit, ám mégis meg kell felelniük azon logikai feltételeknek, melyek valamely
lehetséges világ összefüggésrendszeréből adódnak.
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Wolff azonban a képzelőerő másfajta használatával is számol: eszerint a képzelőerő
tudományos feltevésekkel és hipotézisekkel segíti a tapasztalati ítéleteket, ily módon
fontos szerepet játszik a megismerés előrehaladásában. Ugyanakkor e hipotéziseket az ész
ítéleteinek kell biztosítaniuk, hiszen ellenkező módon - miként a földközpontú világkép
empirikus meggyőződése esetében - hamis következtetésekre is csábíthatnak. Ebben az
értelemben szolgálnak a fikciók és a hipotézisek heurisztikus célokat. (DM 345. § )
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Wolff olyan világosan és általánosan fogalmazta meg képzelőerőről alkotott
koncepcióját az ontológia keretében, hogy a későbbi szerzők számára a poetológiai és
esztétikai kérdésfeltevésekre való alkalmazás filozófiai alapjául szolgálhatott. Döntő
jelentőségű azonban, hogy ezen alsóbb megismerőképesség
meghatározása

érdekében

nem

kellett

kényszerűen

átvenni

sajátos
Wolff

'logiká'-jának
metafizikai

előfeltevéseit, melyek mind a reproduktív, mind a produktív képzelőerő esetében a
racionalista pszichológiához való logikai kötődéshez vezettek. Hiszen az előjelek
megváltoztatásával meg lehetett adni a képzelőerő, s vele együtt a költőerő speciálisan
esztétikai helyiértékét, ezzel pedig - legalábbis részlegesen - ki lehetett vonni a racionalitás
gyámsága alól.
Rajzoljuk fel még egyszer a képzelőerő wolffi koncepciójának koordinátáit:
1. Wolff egy ontológiailag rögzített, általános érvényű valóságfogalmat vesz alapul. A
világban létező dolgok rendjének megismerése az ellentmondás kizárásának elvét és az
elégséges alap tételét követi.
2. A költés értelmében vett fikciók ellentmondhatnak ezeknek az alapelveknek, ekkor
hibáknak vagy „üres képzeleti képeknek" kell tekintenünk őket; ezek az önkéntelen

Az idézett passzushoz a lehetséges világok leibnizi elméletének jelentős recepciója csadakozott ugyan a
felvilágosodás poétikájában és esztétikájában, megfontolandó azonban, hogy a paragrafus nem a sajátosan
poétikai képzelőerő terjedelmének és határainak kijelölését, hanem a Leibniztől átvett elmélet magyarázatát
célozza. A lehetséges világok elméletének poétikai recepciójáról ld. Schmidt: Sinnlichkeit und Verstand,
114-116. o. és Angelika Wetterer: Publikumsbezug und Wahrheitsanspruch. Der Widerspruch zwischen
retorischem Ansatz und philosophischem Anspruch bei Gottsched und den Schweizern, Tübingen, 1981.
(Studien zur deutschen Literatur, 68), 104-112. o.
Vö. erről Hans Werner Arndt: „Rationalismus und Empirismus in der Erkenntnistheorie Christian
Wolffs", in: Christian Wolff 1679-1754, 33-47. o., különösen 35. és 39-41. o., és Rainer Baasner:
„Phantasie in der Naturlehre des 18. Jahrhunderts. Zu ihrer Beurteilung und Funktion bei Wolff, Kástner
und Lichtenberg", in: Lichtenberg-Jahrbuch, 1988, 9-22. o.
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ideatársulások kifejezetten értéktelennek minősülnek. Mindazonáltal a költések valamely
„másik világ"-ban lehetségesek is lehetnek, ezzel pedig ontológiailag legitimálhatók.
3. A költő- és feltalálóerő eljárásai - a dolgok hasonlósága és rokonsága szerint zajló
asszociáció mellett - a korábban érzett objektumok önkényes felosztásában nyilvánulnak
meg.
4. Az „építészek leleménye" értelmében vett fikcióknak racionáüs és általános érvényű
elvekhez kell igazodniuk, ha tökéletességre és igazságra tartanak igényt. Wolff ebben az
esetben nem tesz különbséget speciálisan poétikus és speciálisan tudományos fikciók
között.
5. Wolff szót emel a 'költött feltevések' vagy hipotézisek értelmében vett fikciók mellett,
minthogy azok a megismerés szempontjából kedvezőek.
2.
A leibnizi-wolffi metafizika alapján állva dolgozta ki Alexander Gottlieb Baumgarten és a
haliéi tanszéken őt követő Georg Friedrich Meier az esztétikát mint az érzéki és a
szemléleti

megismerés

filozófiai

diszciplínáját.

Az alsóbb

megismerőképességek

felderítésére és helyesbítésére irányuló törekvésükkel az emberi lélek addig elhanyagolt
részeit állították a tudományos érdeklődés középpontjába.
fordított
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A „cognitio sensitivá"-ra

kitüntető figyelem nyomán lassanként „átrendeződött az ismeretelméleti

hierarchia" ,
218

mégpedig

szemléletmódjának"
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a

megismerőerők

„pszichológiai-genetikus

javára. Ez a folyamat G. F. Meier szenvedélytanában és

Anfangsgriinde aller schönen Wissenschaften (1748-1750) című írásában világosabban nyomon
követhető, mint Baumgartennél.
programjának

kidolgozására
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Meier az esztétikai nevelés gyakorlati

használta

fel

Baumgarten

tömör,

az

irányú
esztétika

képességpszichológiai megalapozását célzó javaslatait. Ernst Cassirer értékelése szerint
221

Ld. erről Hans Adler: „Fundus Animae - der Grund der Seele. Zur Gnoseologie des Dunklen in der
Aufklárung", in: Deutsche Vierteljahrsschrift, 62 (1988), 197-220. o.
Vö. Panajotis Kondylis: Die Aufklárung im Zeitalter des neuzeitlichen Rationalismus, 2. kiad.
München, 1986. 561. o.
így fogalmaz M. Pott P. Kondylishez csatlakozva (Die Aufklárung, 560); vö. Martin Pott: Aufklárung
und Aberglaube. Die deutsche Frühaufklárung im Spiegel der Aberglaubenskritik, Tübingen, 1992.
(Studien zur deutschen Literatur, 119), 326. o.
Georg Friedrich Meier: Anfangsgriinde aller schönen Wissenschaft, 1-3. rész, újranyomva a 2. kiadás
alapján: Halle, 1754-1759., Fíildesheim, New York, 1976.; a következőkben MM-ként idézve, a
kötetszámokat római, a paragrafusokat arab számmal megadva.
Ezt a célt Meier Auszug aus den Anfangsgründen aller schönen Künste und Wissenschaften (Halle,
1758) című művében olvasható definíciója is világossá teszi: ,Az esztétika vagyis a szépművészetek és
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Baumgarten

tette

„az

első

szisztematikus

kísérletet

a

képzelőerő

logikájának

felvázolására", a művészet „valódi autonómiáját" azonban nem sikerült biztosítania, mivel
a „képzelőerő logikája nem tarthatott igényt ugyanolyan méltóságra, mint az értelem
logikája".
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Meier sem a művészet függedenítésére törekedett, hanem a filozófia

rendszerében jelölte ki az esztétika helyét:
tiszta értelemmel,

következésképp
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„Mi, emberek nem rendelkezünk teljesen

azok az

elsődleges részek,

melyekből

tagolt

ismereteinket összeállítjuk, érzéki fogalmakból állnak. (...) Ha tehát valóban tökéletes
racionális ismeretre akarunk szert tenni, akkor megismerésünk első részeinek a lehető
legszebbeknek kell lenniük. Lévén ezek immár érzéki fogalmak, az esztétika dolga a
részeket úgyszólván kiszabni és az értelem számára átadni, amely azután tökéletes és
szabályszerű építménnyé állítja össze őket. Következésképpen a mesterséges esztétika is
az értelem és valamennyi felsőbb lélekerő helyesbítését szolgálja." (MM 1,13. §, 20)
Amennyiben itt Meier az esztétikát a szép tudományok és művészetek részeként a
„magasabb tudományok" szolgálatába állítja,
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annyiban az esztétikának nem alárendelt és

előkészítő szerepet szán, viszonyuk sokkal inkább pszichológiai-genetikus jellegűnek
fogható fel. Ezért hangsúlyozza Meier - Baumgartennel összhangban - Anfangsgründe aller
schönen Wissenschaften című művének számos helyén, hogy a magasabb megismerőerők
helyesbítését meg kell előznie az érzékiség helyesbítésének, hiszen csak a valamennyi
képességében kiművelt ember alkot egészet.
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Az esztétika fő feladata - melyet

tudományok elmélete, azon szabályok tudománya, amelyek szerint az érzéki megismerést, valamint annak
jelölését kell helyesbíteni", 1. §, 5. o.
Vö. Ernst Cassirer: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur,
Frankfurt/Main, 1990. [Első kiadás, New Haven, 1944.], 212. o. - A Baumgarten képzelőerőről vallott
felfogása és Wolff gondolkodása közötti párhuzamot P. Pimpinella (Imaginatio, Phantasia e Facultas
Fingendi) Baumgarten Metaphysicáját (1739) és Wolff Deutscher Metaphysikját (1720), illetőleg
Psychologia empiricáját (1732) összehasonlítva dolgozta ki.
Armand Nivelle azt a tézist képviselte, hogy Meier szorgalmazta a művészet függedenítését a
filozófiától; Nivelle: Kunst- und Dichtungstheorien zwischen Aufklárung und Klassik, 2. kieg. kiad.,
Berlin, New York, 1971. 44. o. Erre Friedrich Vollhardt cáfol rá igen megalapozott érvekkel („Die
Grundregei des Geschmacks. Zur Theorie der Nachahmung bei Charles Batteux und Georg Friedrich
Meier", in: Dichtungstheorien der deutschen Frühaufklárung, Theodor Verweyen [szerk.], Tübingen,
1995. [Hallesche Beitráge zur europáischen Aufklárung 1], 26-37. o., itt 28. o.).
Az esztétika és a „magasabb tudományok" viszonyára Meier mindenekelőtt az Anfangsgründe
bevezetőjében reflektál.
Az MM I, 5. §, 9. oldalán ez így hangzik: „Aki mindkét tudományhoz ért [az esztétikához éppúgy, mint
az észtudományokhoz], az megismerésének egészét ki tudja javítani; aki azonban csak az egyikhez ért,
körülbelül csak a felének helyesbítésére képes."
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Baumgarten az „ars analogi rationis"
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formulával

jellemzett — így az

érzéki

megismerőerők meghatározott szabályok és alapelvek szerinti kiművelésében áll.
racionális tudomány fogalomnak az „alsóbb megismerőképességek logikájá"-ra
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A

való

alkalmazása révén az önálló tudományként felfogott esztétika a metafizika és a 'magasabb
tudományok' szintjére emelkedik. Vagyis, az esztétikai és az érteimi megismerés
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analóg

természetének tételezésével a kettejük hierarchikus viszonya nem csupán megbomlik,
hanem meg is fordul, olyannyira, hogy Meier „lelkünk és minden más megismerésének
fundamentuma"-ként

határozhatja meg az érzékiséget. (MM I I 339. §, 169. o.)

Baumgarten és Meier esztétikájában kimutatható, hogy a 18. században az „érzékiség
általános rehabilitálásá" -nak
230

folyamatában miként változtak meg az előjelek: a

tudományos kutatás középpontjában immár a szubjektum, valamint a szubjektum
helyesbítendő érzéki megismerése áll. Hogy mindeközben mégis mily kevéssé válnak el a
széptudományok és a művészetek, az kiderül a költő és az 'esztétikus' meghatározásából,
mely szerint mindkettőnek a „tökéletesség szabályai"-t (MM I 1. §, 2. o.) kell összhangba
hoznia a 'szép megismerés' szabályaival, mégpedig mind az illető szabályok elméleti
Vö. Alexander Gottlieb Baumgarten: Theoretische Ásthetik. Die grundlegenden Abschnitte aus der
„Aesthetica" (1750/58), Hans Rudolf Schweitzer (ford. és szerk.), 2. jav. kiad, Hamburg, 1988., bev. 1. §.
Magyarul: Uő.: Esztétika, ford. Bolonyai Gábor, Bp., Atlantisz, 1999. Vö. ehhez Michael Jáger:
Kommentierende Einführung in Baumgartens „Aesthetica". Zur entstehenden wissenschaftlichen
Ásthetik des 18. Jahrhunderts in Deutschland, Hildesheim, New York, 1980. (Philosophische Texte und
Studien 1), 33-40. o.
Még ha az esztétika „ars"-ként szerepel is, Baumgarten azt - a „széptudományok és művészetek"
korabeli fogalmának megfelelően - egyszerre tudományként is érti: „est scientia cognitionis sensitivae"; vö.
Baumgarten: Theoretische Ásthetik, bev. 1. §, 2. o. És: „Az esztétika művészet, nem pedig tudomány.
Válaszom: a) ezek nem ellentétes készségek. Hányszor történt az, hogy ami eleinte csak művészet volt, ma
már egyszerre tudomány is? b) A tapasztalat meg fogja mutatni, hogy művészetünk érdemes tudományos
feltárásra." (uo. 7. o.) Vö. erről Werner Strube sok anyagot mozgató tanulmányát, „Die Geschichte des
Begriffs »Schöne Wissenschaft«", in: Archív für Begriffsgeschichte, 33 (1990), 136-216. o., különösen 158169. o.
Wolff ezt a következőképp definiálja a Philosophia rationalisban: „Per Scientiam hic intelligo habitum
asserta demonstrandi, hoc est, ex principiis certis & immotis per legitimam consequentiam inferendi."
(„Tudomány alatt itt olyan készséget értek, amely állításait bizonyítja, azaz biztos és megrendítheteden
alaptételekből, érvényes következtetések útján vezeti le.") Vö.: Wolff: Philosophia rationalis sive logica,
édition critique avec introduction, notes et index par Jean École, Hildesheim, Zürich, New York, 1983. I.
30. §, 14. o. - Meiernél ez így hangzik: „Mivel a tudomány olyan ismeret, amely megdönthetetlen alapokon
nyugszik, ezért az egész esztétikának is ugyanilyen alapokra kell épülnie." (MM I 3. §, 5) Erről az
Arisztotelészre visszamenő tudományfogalomról és annak Baumgartennél és Meiernél tapasztalható
átvételéről ld. Strube: „Schöne Wissenschaften", 167-169. o.
Az esztétikát Meier az Anfangsgriinde bevezetőjében állította párhuzamba a metafizikával, különösen
MM I, 2-5. §§.
Erre a tézisre épül P. Kondylis tanulmánya, Die Aufklárung im Zeitalter des neuzeitlichen
Rationalismus; ld. még Friedhelm Solms: Disciplina aesthetica. Zur Frühgeschichte der ásthetischen
Theorie bei Baumgarten und Herder, Stuttgart, 1990. (Forschungen und Berichte der Evangelischen
Studiengemeindschaft, 45), III. fej.
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ismerete, mind gyakorlati alkalmazása terén.
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Ebből a szempontból értékelendő az a

megállapítás, mely szerint tudomány és művészet között elsőként Baumgarten tett volna
szisztematikus különbséget.
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Míg az esztétikának mint művészetnek tudományos

kritériumokat is ki kell elégítenie, míg azokkal ellentétbe nem kerülhet,
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addig

leszögezhetjük, hogy itt csupán a 'magasabb' és az úgynevezett 'széptudományok' —
mondhatni, a magasabb és az alsóbb megismerőerők - elválasztására kerül sor, miközben
a filozófiai rendszer egységének meg kell őrződnie.
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Ennél is fontosabb azonban, hogy az érzéki megismerés pszichológiai alapon történő
megfigyelése és kondicionálása az emberi képességek teljességének helyesbítését célozza,
ezzel pedig az esztétika antropológiává válik. Meier esztétikájának e tendenciáját már
Ernst Cassirer kiemelte. Ezzel kapcsolatos megjegyzése: az esztétika „»az alsóbb
megismerőerők« logikája kíván lenni; ám azzal [a logikával] nem csupán a filozófia
rendszerét, hanem mindenekelőtt és elsősorban az embertant, kívánja szolgálni. (...) Hiszen
a »szép tudományok« immár nem a tudás egyszerű, viszonylagosan önálló részterületét
képezik, hanem az »egész embert éltetik«, és teszik azzá, ami lehet és aminek lennie
kell."
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Meier számtalan megfogalmazásban világossá tette, hogy az esztétika „megismerésünk
egészének helyesbítésé"-ben

23ű

áll, és ily módon a tudós csak az esztétika révén kerekedik

ki és tökéletesedik 'szép szellem'-mé. Hiszen: ,,[a] tudós ember, és minden tudóssága
ellenére is ember marad. Mivel tehát immár érzékiségétől meg nem szabadulhat, úgy felül
kiszikkadt, alul felduzzadt betegnek tűnik számomra, ha érzékiségét nem helyesbíti. Egy
ügyes mesét alkotni talán még hasznosabb is az emberiség számára, mint kiszámolni a
Merkúr áthaladását a Nap előtt, vagy kiokoskodni, ki találta fel először az írást." (MM I
20. §, 35)
Az Anfangsgründe

aller schönen

Wissenschaften második részében Meier abból a

szempontból vizsgálja részletesen az emberi lélek egyes képességeit, hogy miként lehetae
Vö. erről Strube: „Schöne Wissenschaften", 162. o.
így szól Jáger tézise, Die Ásthetik als Antwort auf das kopernikanische Weltbild, 257. o.
Vö. Baumgarten: Theoretische Ásthetik, bev. 3, 4 és 10. §.
Már Johann Gottfried Herder bírálta ezt az analógiát, amely végső soron meggátolta, hogy az esztétika
és a művészetek felszabaduljanak a filozófia uralma alól. Vö. erről Solms: Disciplina aesthetica, 79-82. o.
Ernst Cassirer: Die Philosophie der Aufklárung, Stuttgart, 1932. 471f. - Cassirer itt Meier
Anfangsgründéjének bevezetőjére utal: ,A széptudományok életre keltik az egész embert." (MM I 15. §,
25)
MM 1,15. §,24.
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azokat alkalmassá tenni az „érzéki megismerés legnagyobb szépségének"
A képzelő- és költőerőről

238

237

létrehozására.

szóló fejezet a pszichológiai-esztétikai nevelés programját

tartalmazza, amelynek itt csupán rövid összefoglalását adhatjuk.
A képzelőerő tevékenységének kiindulópontját az érzéki érzet és tapasztalat képezi.
Wolff-fal ellentétben Meier a képzelőerőt nem állítja szembe az úgynevezett felsőbb
megismerőerőkkel, sokkal inkább 'pszichológiai-genetikus' szempontból veszi szemügyre,
amennyiben az érzékiséget a mindenkori megismerés alapjának tekinti. (MM I I 339. §)
Esztétikájában a képzelőerőt olyan képességként definiálja, „amely képes a múltbeli
érzeteket újólag előállítani" (MM I I 374. §, 258. o.); a képzeleti kép „csupán utánzat, az
érzet ismételt lenyomata". (MM I I 384. §, 284. o.) Ezzel a meghatározással Meier szorosan
az érzéki képzethez köti a képzelőerőt, ám egyúttal reproduktív funkciójára is korlátozza
azt. Meier szerint a képzelőerő olyannak jeleníti meg az érzetet, amilyennek azt „érezzük
(...), sosem nagyobbnak vagy kisebbnek" (MM I I 390. §, 299. o.); eltérő esetben rögvest
más képzetekkel kapcsolódik össze, aminek folytán hamis képzeleti képekre és
tévedésekre csábíthat.
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E nézet következményei: először — az érzetek minősége

meghatározza reprodukcióik minőségét, a reprodukciók rendszerint gyengébbek és
kevésbé világosak, mint az érzetek.
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Mindeközben a „test helyzete" akadályozhatja vagy

előmozdíthatja bizonyos képzetek felmerülését. (MM I I 375. §) Meier szerint a kedvező
testi diszpozíció „a képzelőerő szárnyalásáéhoz
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vezet. Másodszor - kizár a képzelőerő

köréből minden, nem múltbeli érzetet reprezentáló reprodukciót. Mivel azonban az
érzetek és a képzetek többnyire nem egyesével lépnek fel, Meier elismeri, hogy a
képzelőerő a hasonlóság asszociációs elve alapján jár el: valamely egyes érzetből kiindulva
létrehozza a teljes, hozzá kapcsolódó képzetkomplexumot.
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Harmadszor - az érzetekre

vissza nem vezethető képzeleti képeket Meier kénytelen egy másik képességnek
tulajdonítani: ezt a képességet költőerőnek nevezi, ám azt Wolfftól, illetve Baumgartentől

így fogalmazza meg Meier azt az alapszabályt, melyet Charles Batteux természetutánzást előíró
alaptételének alternatívájául szán: Betrachtungen über den ersten Grundsat^ aller schönen Künste und Wissenschaften
Halle, 1757., 20. §, 43. o. - Meier esztétikájához bővebben ld. Ernst Bergmann: Die Begriindung der deutschen
Ásthetik durch Alex. Gottlieb Baumgarten und Georg Friedrich Meier. Mit einem Anhang; G. F. Meiers ungedruck
Briefe, Leipzig, 1911.; és Ferdinánd Wiebecke: Die Poetik Georg Friedrich Meiers. Ein Beitrag %ur Geschichte der
Dichtungstheorie im 18. Jahrhundert, disszertáció, Göttingen, 1967.
MM II 371-398. §§ és 456-465. §§.
MM II 390. §, 299; 395. §, 315. o.
MM II 384. §, 284. o. és 378. §, 270. o.
MM II 375. §, 263. o.; 384. §, 285 és 286. o.; 392. §, 306 és 307. o.
MM II 373. §. Wolff ezt nevezte a „képzelőerő szabályának" (DM 238. §; 799. §).
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eltérően nem a képzelőerő

'produktív'

változataként,

hanem sajátos,

különféle

képességekből „összetett megismerőképességként" határozza meg. (MM I I 457. §)
Ezenfelül Meier bevonja a tárgyalásba a „természetes" és „önkényes képzelőerő"
megkülönböztetését is (MM I I 377. §), amivel kettős célja van: egyrészt a „természetes
képzelőerő"-t a nem, az életkor és a mindenkori individuális diszpozíciók határozzák meg.
(MM I I 387-390. §) E fizikai tényezőket - ama belátást szem előtt tartva, hogy „mindig a
rövidebbet (húzzuk), mikor ellenszegülünk a természetnek" (MM I I 298. §, 90. o.) figyelmesen számba kell venni és úgy elrendezni, hogy azok az érzéki megismerés számára
kedvezők legyenek. Másrészt e képesség esztétikai helyesbítése az „önkényes képzelőerő"
kötelessége.
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Egy ilyesfajta „esztétikai fejlesztés" körébe Meier szerint nem csak a

képzelőerő „terjedelme" (extensio), „ereje" (intensio) és „kitartó használata" (protensio)
tartozik, hanem az esztétikailag szép és hasznos képzetek
I I 393. § )
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„ügyes kiválogatása" is. (MM

Míg ugyanis a természetes képzelőerő nem válogat, és mind esztétikailag mind

morálisan ambivalensnek mutatkozik, hiszen jó és rossz képzeteket egyaránt megelevenít,
addig az esztétikailag tökéletes képzelőerőhöz hozzátartozik a tárgyak esztétikai és morális
érték szerinti megítélése.
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Meier viselkedési szabályok egész sorát említi, amelyek révén

az „irtózatos, alávaló, közönséges, buja, szennyes és nemtelen" (uo.) képzetekről - azok
tudatos elfojtásával - a figyelem az „esztétikailag nagy és méltó tárgyakra" (MM I I 394. §,
312) terelhető.
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Ennek előfeltétele az érzetek s velük együtt a fantáziaképek etikai

ambivalenciájának tételezése. Az esztétika és a morál szoros összetartozását igazolja Meier

Meier szerint a képzelőerő „esztétikai javulása" mind az érzékek veleszületett minőségét (MM II 339. §;
374. §), mind az érzékelés kiművelését előfeltételezi. Az érzékelés javítása igényli a mindenkori individuális
körülményekre irányuló „figyelmet", hogy elősegíthesse az érzéki tapasztalás gazdagodását és intenzitását;
vö. az Anfangsgründe második részének második szakaszát: „A figyelemről", 283-311. §§, 48-114. o.
Korábban Meier egyfajta „bölcs választás"-ról beszélt, melyet a „maga képzelőerejé"-t uraló költőnek
kell megtennie a „képek ezrei" láttán.
Az Anfangsgründe első részében Meier Baumgartenhez csadakozva részletesen kifejti a tökéletes érzéki
megismerés ismérveit. Azt a gazdagság, a nagyság (fenségesség), az esztétikai igazság, a tisztaság, az érzéki
bizonyosság és az érzéki élet jellemzi.
Ennek fényében Theodor Verweyen jogosan állította fel azt a tételt, hogy Meier esztétikája az
„érzékiség logikai emancipációjával egyetemben annak morális emancipációjára is" törekszik; vö.
Verweyen: „»Halle, die Hochburg des Pietismus, die Wiege der Anakreontik«. Über das Konfliktpotenüal
der anakreontischen Poesie als Kunst der »sinnlichen Erkenntnis«", in: Zentren der Aufklárung I. Halle
und der Pietismus, Norbert Hinske (szerk.), Hamburg, 1989. (Wolfenbütteler Studien, 15), 209-238. o., itt
223. o.
Az ilyenfajta immorális képzetek elűzésére Meier jellemző módon nem tudományos munkálkodást
javasol, mivel az nem tudja eléggé lekötni a figyelmet, hanem olyan társas-kulturális elfoglaltságokat mint
utazás, koncerdátogatás, borozás, 'míves' társasági érintkezés vagy erényes regények (mint Sámuel
Richardsonéi) és történeti elbeszélések olvasása. (MM II 393. §, 310f)
2 4 3

2 4 4

2 4 5

2 4 6

2 4 7

ama nézete, mely szerint az erénynek megfelelő képzetek szorgalmazását rá lehet bízni az
esztétikai szabályozásra.
Ám mikor Meier a „képzelőerő erősségét és kiterjedését vagy termékenységét" (MM
I I 395. §, 315) tökéletességként tartja számon, egyidejűleg óv attól, hogy az effajta
elevenség összekeveredjék a képzelőerő kicsapongásaival. Hagyományosan a képzelőerő
elevensége vagy erőssége többnyire annak elkalandozását is jelenti, ahogy ezt számos, a
17-18. századi boszorkányüldözésről, babonáról vagy őrületről szóló munka igazolhatja.
Képességpszichológiai szempontból állították, hogy a reprodukált képzetek rendszerint
gyengébbek és homályosabbak a valóságos érzeteknél.
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Mindamellett vitathatalan volt,

hogy ezek a képzetek az érzetekhez hasonló élénkséggel, vagy még élénkebben
férkőzhetnek be az elmébe, ennélfogva pedig könnyen összekeverhetők az érzetekkel.
Meier és kortársai ezt a körülményt problémaként 'rajongás', 'fantasztaság', ' éber
álmodozás' vagy 'tébolyultság' címszó alatt tárgyalták. Anfangsgriindéjéhzn.

Meier a rajongás

két formáját különbözteti meg: „egyfelől mikor a képzeletei képeket érzeteknek, másfelől
mikor a költéseket képzeleti képeknek véljük." (MM I I 395. §, 315) Meier mindkét formát
a „fantázia tévedésének" tartja (uo.). Ellenintézkedés gyanánt önmegfigyelést javasol, és
annak pszichológiai vizsgálatát, vajon a képzeleti kép ténylegesen múltbeli érzetet ismétele, vagy pedig feldarabolása és más képzetekkel való összekapcsolása változtatott rajta,
esetleg absztrakció „csonkította meg". (MM I I 390. §) Az önmegismerés eszköze a „belső
érzés" és a tudatos odafigyelés (MM I I 391. §) a „képzelőerő természetére". (Uo.) Meier
ekképp váltja fel a képzelőerő racionális ellenőrzését - amely mellett Wolff szállt síkra - e
képesség pszichológailag és esztétikailag reflektált használatával.
A költőerő, a „teremtő szellem" esetében azonban nem ugyanilyen módon érvényesül
az érzékiség mércéje. (MM I I 457. §) A teremtő szellemben az emlékezet és a képzelőerő
mellett az elmésségnek és az éleselméjűségnek is

249

harmonikusan közre kell működnie,

úgyhogy Meier ezeket belefoglalja az általa „összetett" képességnek tekintett költőerő
definíciójába (uo.). A költőerő forrásainak körébe a saját tapasztalatok tárháza éppúgy
250

Ez Wolff álláspontjára megy vissza, vö.: Deutsche Metaphysik, 326. §.
E különféle megismerőképességeket és a helyesbítésükre szolgáló szabályokat Meier az Anfangsgriinde
második részének előző fejezetében tárgyalta (elmésség: MM II 399-419. §§; éleselméjűség: 420-435. §§;
emlékezet: 436-455. §§).
Ezzel Meier per definitionem a költőerő fogalmában egyesíti mindazon képességeket, melyeknek
Baumgarten szerint kiváltképpen harmonikus viszonyt kell alkotniuk az 'esztétikus' személyében. Vö.
Baumgarten: Theoretische Ásthetik, 2. szakasz, 28-46. §§.
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beletartozik, akárcsak a történeti anyagok vagy fiktív és utópikus történetek, melyek
minőségét azonban kritikusan kell megítélni (MM I I 458. §), nehogy az ilyesféle képzetek
és anyagok kombinációja tévútra vezessen.
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kritériumok

hatálya

alá esik,

melyeket Meier

Baumgartenhez csatlakozva taglalt.
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valószerűség" normája (uo. 490. o.);
szabják meg.
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Mindeközben a költőerő azon esztétikai
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az Anfangsgründe

első

részében

Kiemelkedő érvénnyel bír itt az „esztétikai
a fiktív tárgyak megválasztását ennek határai

Meier a költőerő esetében is megkülönböztet „természetest" és

„önkényest" (MM I I 459. §), hogy ismételten világossá tegye, csak a szabályok ismerete és
alkalmazása, azaz „tudás és akarat" mellett jöhetnek létre esztétikailag kifogástalan
fikciók,
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miközben „az álmok és az elbeszélésekben megjelenő helytelenségek" „a

pusztán természetes költőképességből" erednek. Az önkény, az emberi szabadság
hangsúlyozása, ami Meier összes írásában felbukkan, itt arra szolgál, hogy elválassza a szép
és a rút, az igaz és a hamis, az 'esztétikailag nagy', fenséges és a csapongó, céltalan költést.
A költőerő jellemzésekor ama részletek kerülnek túlsúlyba, amelyek elmarasztalják a
terjengősséget, a „monstra fictionum"-ot. (MM I I 464. §) „A költések szörnyszülötteinek"
olyan lények számítanak, amelyek annyira nagyok - Meier itt Rabelais Pantagrueljét említi
- vagy olyan valószínűtlenül kicsik - mint Swift liliputi lényei - , hogy már nem alkotható
róluk érzéki képzet. Meier öt szabályt említ ama szertelen költőerő megfékezésére, amely
az „utópikus kimérákat kiötli" (MM I I 463. §): miként a költőerőhöz tartozó egyes
képességeket tökéletesíteni kell, hogy ne keletkezzenek „hamis elgondolások" (uo.), magát
a költőerőt is szükséges tökéletesíteni, hogy minden költés az „esztétikai valószerűség"nek megfelelően épüljön fel; ezen felül azokat „éleselméjűség"-gel — a tévedések és
kicsapongások elkerülésének egyeden eszközével — helyesbíteni kell, végül pedig „értelemés észhasználat" révén „filozófiailag" megítélni. (Uo.) Ezért tekinti Meier a költőerőt
Meier explicit meghatározása szerint a költőerő képessége az absztrahálásra, a fantáziaképek részeinek
összeállítására és „egymással felettébb sokrétűen való összekapcsolásá"-ra vonatkozik. (MM II 460. §). Vö.
még Baumgarten Theoretische Ásthetik című munkáját, 34. §, 21. o., a Metaphysica 589. §-ára való
utalással: „Azáltal költök, hogy képzeleti képeket (imaginationes) kötök össze (combinando) és választok
szét (praescindendo), azaz csak a képzet (percepció) egyik részére irányítom a figyelmem." (uo. 211. o.)
Vö. MM I, 2-7. Bek.
Vö. MM 191-113. §§.
Az „esztétikai valószerűség" a költőerőről szóló fejezetben leggyakrabban a költőerő mércéjeként és
szabályozójaként kerül szóba: MM II 457. §, 487. o.; 458. §, 490. o.; 461. §, 496. o.; 463. §, 500. o.; 464. §,
501. o.
Helyes használatuk szabályait Meier a 458-462. §-ban fejti ki; a költőerő kiművelésére nézve itt is a
helyesbített képzelőerő „természetes folyományá"-nak tekintett 'kiterjedés', 'erő' és 'kitartó használat'
játszik szerepet. (MM II 461. §).
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teljességgel ambivalens képességnek, amelyet végső soron csak a racionális erők tarthatnak
kordában. (MM I I 463. §)
Ilyenformán Meier csak annyiban lép túl a wolffi racionalizmuson, amennyiben az
alsóbb megismerőképességek esztétikai nevelésének programjára cseréli fel azt. Az
esztétikai nevelés célja az önmegfigyelés révén iskolázott képzelőerő, amely lehetőség
szerint elevenen tartja az esztétikailag szép és a morálisan hasznos képzeteket, illetőleg
ezáltal tapasztalatok gazdag kincsestárát alkotja meg. A természetes és az önkényes
képzelőerő megkülönböztetése az érzéki képességeknek engedi át az érzéki megismerés
tökéletesítésére szolgáló eszközöket. Ennek megfelelően a szubjektum és a szubjektum
tökéletesíthetősége kerül az esztétika középpontjába. Meier az esztétikát mégsem a
filozófia és a tudomány versenytársaként fogja fel. Gondolkodását inkább a felvilágosult
optimizmus jellemzi, melynek jegyében a meghatározott szabályok szerint helyesbített
érzéki erők a 'magasabb tudományok' szükséges kiegészítését képezik, mégpedig a
„megismerés egészé"-nek (MM I 5. §) tökéletesítése, ennek révén pedig az „egész ember"
megelevenítése érdekében. (MM 115. §)
Az alsóbb megismerőerők, köztük a képzelőerő esztétikai kondicionálásának célul
tűzésével Meier morálpragmatikai szempontok szolgálatába állította az esztétikát, s ily
módon nem vitte tovább az esztétikai autonómia Baumgarten elgondolásában foglalt
eszméjét. Hogy azonban Baumgarten elgondolásához a művészet filozófiával szembeni
önállóságának, így tehát poétikai és esztétikai keretben történő elméleti reflektálásának
legitimálása céljából csatlakozni lehetett, azt jól mutatja a Popé ein Metaphysiker! című, 1755ben megjelent 'anti-pályamű'. Szerzői, Moses Mendelssohn (1729-86) és Gotthold
Ephraim Lessing (1729-81) - csatlakozva Baumgarten meghatározásához, mely szerint a
költés „tökéletes érzéki beszéd"
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- felmentették a 'szépirodalmat' a filozófiai igazság

szemléletessé tételének és közvetítésének kötelezettsége alól. Amikor a berlini Académie
Royale des Sciences et Belles-Lettres a filozófiai optimizmus újabb, Alexander Popé
(1688-1744)

tankölteményének

és

Leibniz

teodíceájának

összevetése

révén

megvalósítandó vizsgálatát adta meg pályakérdésként, Mendelssohn és Lessing a
kérdésfeltevés elhibázott és félresikerült voltának tételes bizonyításával világossá tette,
hogy a költészetet már a 18. század közepén is lehet messzemenően függetlennek
Megtalálható: Gotthold Ephraim Lessing: Werke, 3. köt, Kari S. Guthke (szerk.), München, 1972. 631670. o., itt 638. o.
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tekinteni a metafizika alapelveitől. A szóban forgó írás függelékében ez áll: „Azon pedig
kiváltképpen csodálkozom, hogy maga az Akadémia Popé rendszere helyett miért nem
inkább

Shaftesbury

összevetendőnek.

rendszerét

Akkor

tartotta

ugyanis legalább

megvizsgálandónak
filozófust

és

filozófussal,

a

Leibnizével

és alaposságot

alapossággal állított volna szembe, ahelyett, hogy a költőt a filozófussal, az érzékit az
elvonttal kényszerítette egyenlődén harcra."
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Az érvelés végső soron az értelmi és az érzéki megismerőerők elválasztásán alapul, az
előbbiek használata alapos megismerést és „tökéletesen helytálló fogalmat" eredményez,
miközben az utóbbiak használatakor például egy harmonikus összefüggést „legfeljebb
poétikusan szépnek lehet megismerni."
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Ennek fényében a költőtől nem lehet filozófiai

rendszert elvárni, ahogyan azt az akadémia feladványa feltételezte. A metafizika és a
költészet illetékességi területének elkülönítésével Mendelssohn és Lessing már 1750
környékén megfogalmazta azt a belátást, amelyet az utókor mind elméletileg, mind
gyakorlatilag kidolgozott a 'szép irodalom'-ban és amely az esztétikai autonómia újabb
követelését kezdeményezte. Az érzékiség rehabilitálásával a filozófia elvesztette vezető
tudományként játszott uralkodó szerepét, úgyhogy a 18. század második felében nemcsak
olyan, új tudományos diszciplínák jöttek létre, mint az esztétika, antropológia és
historiográfia, hanem újra kellett rendezni és újra kellett fogalmazni az egyes tudományok
egymás közötti viszonyát.

Asztalos Éva fordítása
A fordítást szakmailag ellenőrizte

V. Horváth

Károly

Uo., 667. o.
Uo. - Ennek megfelelően a költő és a filozófus közeledhetnének ugyan egymáshoz, de nem
olvadhatnának össze egymással: „A Parnasszusra felkapaszkodni vágyó filozófus, valamint a komoly és
nyugodt bölcsesség völgyeibe alászállni kívánó költő éppen az út felénél találkozik, ahol úgyszólván ruhát
cserélnek, majd visszafordulnak. Mindkettő hazaviszi a másik alakját; de semmi egyebet, csak az alakját. A
poéta filozofáló poétává, a filozófus pedig poétízáló filozófussá lett. Csakhogy egy filozofáló poéta ettől
még nem filozófus, a poéüzáló filozófus pedig nem poéta."
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5. 2. Novalis: Goethe „ Wilhelm

Meister"-éhez

Goethe egészen gyakorlatias költő. Műveiben - akárcsak portékáiban az angol — fölöttébb
egyszerű, takaros, kényelmes és tartós. Azt tette a német irodalomban, amit Wedgwood az
angol művészet területén - Amiképp az angolok, ő is természetesen mértéktartó és
értelemmel elsajátított nemes ízléssel rendelkezik. Mindkét fajta könnyen befogadható és
közeli rokonságban áll a másikkal, kémiai értelemben véve. Természettudományos
tanulmányaiban válik az igazán világossá, mennyire vonzódott ahhoz, hogy valamilyen
addig jelentéktelen dolgot egészen késszé formáljon - azt tökéletesre csiszolja, otthonossá
alakítsa, és mint egy világot megnyissa, illetőleg valami olyat tegyen, amiről tudható, hogy
nem valósították meg teljesen, hogy bizonyosan befejezedenül marad, és hogy sohasem
fognak belevinni mesteri jártasságot. Romantikus vagy más szóval finoman összekuszált
tárgyat választ ezen a területen is. Mindezt a fényt, a növények és a rovarok átalakulását
érintő vizsgálódásai igazolják, amelyek egyúttal annak is meggyőző bizonyítékai lehetnek,
hogy teljes mértékben tudományos értekezései szintén a művész

felségterületére

tartoznak. Bizonyos értelemben az is okkal állítható, hogy Goethe saját korának első
természettudósa volt -

és hogy a természettudományok történetében ténylegesen

korszakalkotó egyéniség. Tudásmennyiségről itt még nem beszélhetünk, bármennyire
kevéssé is határozhatják meg felfedezések a természetkutatók megbecsültségét. Az inkább
attól függ, hogy úgy tekintenek-e a természetre, mint az antikvitásra egy művész - mert
más-e a természet, mint élő antikvitás? A természet és a természetet átfogó belátás éppúgy
egyszerre jön létre, akár az antikvitás és az antikvitásra vonatkozó tudás; mert nagyot
tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy az antik alkotások vannak. Az antikvitás csak most kezd
létrejönni. A művész szemei előtt és leikében keletkezik. Az ókor maradványai legfeljebb
sajátos kiváltó tényezői az antikvitás megképz(őd)ésének. Az ókori művet nem kezek
alkotják. Az elme a látáson keresztül hozza létre, a megfaragott kő pedig pusztán egy test,
amely csak az antikvitás által kap jelentést, és csupán általa mutatkozik meg. Amilyen
módon viszonyul a természettudós Goethe a többi természettudóshoz, úgy viszonyul a
költő Goethe a többi költőhöz. Mennyiségben, sokoldalúságban és mélyértelműségben
olykor-olykor felülmúlják, ám ki volna hozzámérhető a /é^oművészetben? Nála minden
tett - míg másnál minden csak törekvés. O tényleg csinál valamit, mialatt mások valamit

csupán lehetővé vagy szükségessé tesznek. Szükség és lehetőség szerint alkotunk
valamennyien — de oly kevesen alkotunk valójában. Az iskolázott filozófus talán aktív
empirizmusnak nevezné ezt. Ha meg akarunk győződni erről, elég megvizsgálnunk
Goethe művészi tehetségét, és vetnünk egy pillantást elméje működésére. Azt szemlélve
az absztrahálás képességét új megvilágításban ismerhetjük meg. Goethe ritka pontossággal
vonatkoztat el; ám sohasem anélkül, hogy egyúttal meg ne konstruálná azt a tárgyat is,
melynek az absztrakció megfelel. Nem különbözik ez az alkalmazott filozófiától - ezért
nem kis meglepetésünkre Goethe úgy is előttünk állhat, mint alkalmazó, gyakorlati
filozófus, amiképp egy igazi művész sem volt soha egyéb. Voltaképpen praktikussá válik a
tiszta filozófus is, jóllehet a gyakorlati filozófusnak nem szükséges összeadnia magát a
tiszta filozófiával - hiszen az önmagáért való művészet. (Goethe ,,Meister"-e) A
tulajdonképpeni művészet kizárólag az értelemben helyezkedik el. Sajátos elgondolás
szerint konstruál. A fantázia, az elmééi és az ítélőerő csupán rajta keresztül vizsgálható.
Ebben az értelemben a „Wilhelm Meister" teljes mértékben művészi alkotás - az értelem
műve. Ebből a szempontból a kiállítótermekben jónéhány középszerű alkotást láthatunk viszont a legtöbb remek írás ki van onnan rekesztve. Az olaszoknál és a spanyoloknál
sokkal gyakoribb a művésztehetség, mint nálunk. Hasonlóképp a franciák sem szenvednek
benne hiányt. Az angolok már jóval kevesebbel rendelkeznek, ebben pedig ránk
hasonlítanak, mint olyanokra, akik szintén nagyritkán birtokolnak művésztehetséget noha a nemzetek közül a legbőségesebben és legjobban vagyunk ellátva azokkal az
adottságokkal - amiket az értelem helyez a műveikbe. A művészet tartozékaiban való eme
bővelkedés persze közülünk csak kevés művészt tesz igazán egyedivé - kiválóvá, ám afelől
biztosak lehetünk, hogy a legkimagaslóbb műalkotásokat mi hozzuk létre, hiszen egyik
nemzet sem múl felül bennünket energikus univerzalitás tekintetében. Ha jól értem az
ókori irodalom legújabb kedvelőit, akkor ők a klasszikus szerzőket akarják imitálni, nem
más célzattal, mint hogy művészekké képezzenek bennünket - felébresszék bennünk a
művésztehetséget. Egyeden modern nemzet sem rendelkezik olyan magas fokú művészi
értelemmel, mint a régiek. Számukra minden műalkotás - ám talán nem mondanánk túl
sokat, ha feltételeznénk, hogy azok akként csak számunkra vannak, vagy lehetnek. A
klasszikus irodalom úgy van, mint az antik; közvedenül nem adott számunkra - nem áll

rendelkezésünkre — nekünk kell létrehoznunk. A régiek szorgalmas és szellemdús
tanulmányozása során áll elő számunkra a klasszikus irodalom — amellyel a régiek maguk
nem rendelkeztek. A régieknek a mi feladatunk fordítottját kellene vállalniuk - mert a
puszta művész felületes és korlátolt ember. Szigorúságban Goethe minden bizonnyal a
régiek mögött marad - ám túlszárnyalja őket tartalmasság tekintetében - ez az érdem
azonban nem az övé. „Meister"-e kellőképp közel kerül hozzájuk - mert milyen
egyszerűen tud regény lenni, díszítés nélkül - és mennyire sok ez manapság!
Goethét túl fogják és túl kell szárnyalni - de csak oly módon, ahogyan a régieket
túlszárnyalhatták, tartalmilag és művészi erőt illetően, változatosságot és mélyértelműséget
tekintve - mint művészt azonban nem, vagy csak kevéssé, mert pontossága és szigorúsága
talán már példaszerűbb annál is, mint amilyennek most látszik.
A „Wilhelm Meister"-ről. Lothario nem más, mint a férfi Therese, aki átmenetet
képez Meister irányába. Natalie - a nagynéni és Therese összekapcsolása, illetőleg
megnemesülése. Jarno átmenet Therese és az abbé között. A nagybácsi, amiképp a
nagynéni, felületes. Meister a nagybácsi és Lothario egyesülése. A nagynéni egyedi vallása
Natalie-ban érett jótékony és gyakorlati világvallássá. Cypriani a nagybácsi gyenge
ismétlése - Aurelie-nek és a nagynéninek pedig

családi viszonyai hasonlók. A

hárfaművész és Mignon egymáshoz tartoznak. Werner Therese-hez közelít - ahogy az
orvos az abbéhoz - őt a testi abbénak is nevezhetnénk. Félix tagadhatatlanul Mariane fia,
Laertes pedig egy szinten áll Madám Melinával. Serlo olyan, mintha Jarno volna színész
változatban. Friedrich méltó tulajdonosa Philine-nek. Az abbé nem véledenül szerepel
megkettőzve. Mariane-t és a grófnét könnyen végigmérjük egyeden pillantással. Melina a
közönséges Jarno. Mint a nagybácsi erőtlen formájában, olyan a gróf, akit egy
jelentéktelen eset alkalmával megtérít a nagynéni. Feleségével együtt ők is összeillő párt
alkotnak. Jarno szintén megkettőzve szerepel, mint az abbé. A mellékszereplők is a régi
színházi

szereposztás

nyomait viselik magukon -

emlékezzünk

csak Wilhelm

nagybácsijára. A nagynéni és Therese - Jarno és a nagybácsi alkotják a két fő ellentétet.
Philine Jarno családjából való - NarziB szintúgy. Amiképp a nagybácsi a nagynénihez, úgy
Jarno Therese-hez tartozik.
Mignon és Phiüne egy harmadik ellentétet képez - amely mindkét családot átszövi.

Ezek adják a regény egyszerre tragikus és komikus anyagát.
A szöveg sehol sincs elhamarkodva - az események és a gondolatok pontosan
meghatározott módon a megfelelő sorrendben követik egymást. A regény késleltető
jellege kitűnően megmutatkozik a stílusban. A regény filozófiája és morálja egyaránt
romantikus. A legközönségesebbet, éppúgy mint a legfontosabbat romantikus iróniával
láttatja és ábrázolja. Mindenütt ugyanolyan módon időz el. A hangsúlyok nem logikusak,
hanem (metrikusak és) melodikusak - épp amely által az a csodálatos romantikus
elrendezettség létrejön — nem véve figyelembe rangot és értéket, kezdetet és véget nagyságot és jelentéktelenséget. A díszítések

a körülményeskedés részei — megfelelő

kiválasztásukban és mértéktartó elosztásukban a poétikai ritmus nyilvánul meg. A
kiválasztásokat pedig a költői mű eszméje irányítja.
A „Meister" első könyve arról tanúskodik, hogy milyen kellemesen hangozhatnak
az általános, mindennapi események is, ha tetszetősen modulálva adják elő őket, ha
képzett, könnyed nyelvbe öltöztetve kimért lépésekben haladnak előre. Hasonló örömhöz
juttat útközben egy olyan család körében eltöltött délután, amely nem foglal magába
kimagasló személyeket, és nem birtokol keresetten magával ragadó környezetet — mégis az
otthon takarossága és rendje, továbbá a hétköznapi adottságokkal és belátásokkal
harmonizáló tevékenység, valamint a légkör és az idő célszerű felhasználása, illetőleg
kitöltése szívesen visszaidézett emlékeket hagy maga után.
A „Wilhelm Meister tanulóévei" ellen. Alapjában véve fatális és ostoba könyv elbizakodott és mesterkélt - a legnagyobb mértékben költőieden, ami a szellemiségét illeti
- bármennyire is költői az ábrázolás. A költészet, a vallás, etc. szatírája. Szalmából és
gyaluforgácsból összeállított ízletes fogás, bálvány. A végére minden ízében bohózattá
(farce) válik. A valódi mértéktartás - háttérbe szorul.
Goethe mindenesetre ellenálló anyaggal dolgozott. Költői masinéria.
Friedrich eltaszítja Meistert Philine-től, majd Natalie-hoz kényszeríti. A vallomások
megnyugtatják az olvasót - mindazon tűz, téboly és vad látomások után, melyek a
harmadik rész első felében fordulnak elő.
A negyedik könyv végi intrika, fecsegés és reprezentáció elárulja az előkelő kastélyt
és a nők uralmát - illetőleg bosszantóan kellemetien helyzetet gerjeszt.

Az abbé szerencsétlen figura, akinek titkos őrizete kínossá és nevetségessé válik. A
torony Lothario kastélyában az előbbiekkel még nagyobb ellentmondásba keveredik.
Az öröm, hogy véget ér, teljes mértékben eltölt bennünket a befejezéskor.
Teljes egészében előkelősített regény.
Wilhelm Meister tanulóévei, avagy zarándoklat a nemesi levélért.
„Wilhelm Meister" voltaképpen egy költészet ellen irányuló „Candide".
Az egész bohózatban a költészet Arlequino. Alapjában véve azzal rosszul jár a
nemesség, hogy Arlequinót a költészet színeiben tünteti fel, a költészet pedig azért, mert
őt a nemesség által reprezentálja. A regény a múzsákat komédiásnőkké teszi, ahelyett,
hogy a komédiásnőket tenné múzsákká. Meglehetősen tragikus, hogy Shakespeare-t
beemeli ebbe a társaságba.
Kalandok, komédiásnők, szeretők, szatócsok és filiszterek jelentik a regény
alkotórészeit. Aki mindezt igazán a szívére veszi, az nem olvas többé regényt.
A hős hátráltatja a mértéktartás evangéliumának behatolását. Kezdedeges
bábszínház. A vége olyan, mint az utolsó órák a szép Lili kertjében.
Milyen különös, mint ahogy ez néhányaknak úgy is tűnhet, hogy mégis való igaz,
hogy csak a kidolgozás, a külső - a stílus melódiája, ami bennünket az olvasmányhoz
vonz, illetőleg ami odabilincsel egyik vagy másik könyvhöz. A „Wilhelm Meister
tanulóévei" erős bizonyítéka az előadásmód ezen mágiájának, a könnyed, tetszetős,
egyszerű és változatos nyelv szívhez szóló hízelgésének. Aki rendelkezik a beszédnek ezen
bájával, az képes a legjelentéktelenebb dolgokról is mesélni nekünk, úgy hogy közben
elcsábít és szórakoztat bennünket - ez a szellemi egység adja a könyv igazi lelkületét,
amely révén ugyanaz személyesnek és hatásosnak is tűnik. Létezik egyoldalú és sokrétű egyéni és közös lélek, a „Wilhelm Meister tanulóévei" lelke mintha az utóbbihoz
tartoznék, amelyet elsősorban a jó közösség lelkének szeretnénk nevezni.
A „Wilhelm Meister tanulóévei" bizonyos mértékig mindenképp prózai - és
modern. Ettől azonban a romantikus elpusztul - akár a természeti költészet és a csodás is
- Pusztán szokványos emberi dolgokról szól - a természetet és a miszticizmust teljesen
elfelejti. Egy költőiesített polgári és bejáratott történetnek mondható. A benne fellelhető
csodást kifejezetten költészetként és rajongásként kezeli. A könyv szellemiségét a művészi

ateizmus adja. A nagyon nagy mértéktartás — még a prózai és olcsó anyagon keresztül is
költői hatást vált ki.
Meisternek olyan a sorsa, mint az aranycsinálóknak — akik sokat kutatnak - és
esedeg közvetett módon még többet találnak.
Különös, hogy számára az ő helyzetében a jövő színház képében jelent meg.
Wilhelmnek mértéktartóvá kell lennie a mértéktartó család segítségével, amelybe érkezik.
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Zusammenfassung

Kants kopernikanische Wendung hat endgültig klar gemacht, daß das menschliche Bewußtsein
die Fülle der Erkenntnis allerdings anstreben darf, aber sie kann als reales Ziel erst die unendliche
Auslegung der Dinge vorhaben: die Gewißheit wird durch die die Welt anordnenden Gesetze
nicht garantiert. Alle Tätigkeiten des Bewusstseins richten sich auf das Überverständliche. Den
Vorgang, durch den das Uberverständliche für die es auslegende Person, und auch für andere
Personen zum Teil der verständlichen Welt
Interpretation.

Heute

erfährt

man die

wird, nennt man den traditionellen Begriff der
grundlegende

Änderung

des

traditionellen

Interpretationsbegriffs. In Kritiktexten kann man immer häufiger eine Schriftart treffen, die die
alten Formen der Abhandlung ablehnt, und einem Sprachraum, der der Vernunft widerspricht.
Das

Zerreißen der Sprache, die Ineinanderpropfung von verschiedenen Redetypen, die

Vereinigung des Poetischen und des Theoretischen -

diese Verfahren gelten heute als

gewöhnliche Mittel der Literaturtheorie.
In meiner Doktorarbeit untersuche ich den Zusammenhang und die Änderung der
Begriffe der Einbildungskraft und der Auslegung, und das Verhältnis von Sein, Werden und
Möglichkeit. Nach meiner Meinung entstammt der Imperativ der unendlichen Auslegung der
Dinge der Kant'schen Auffassung der Einbildungskraft. Zwei verschiedene Arten der Tätigkeiten
charakterisieren die Einbildungskraft bei Kant, die praktisch unzertrennlich sind: gleichzeitig stellt
sie die Synthese der anschaulichen Mannigfaltigkeit her und verkörpert die Begriffe. Die
Unendlichkeit der Auslegung führe ich auf diesen Vorgang zurück, auch die Grundthese meiner
Dissertation hängt mit dieser Beweglichkeit des Schemas zusammen. Ich setze voraus, dass die
Allegorie, wie von Benjamin interpretiert, und das von Derrida ausgelegte Schreiben den
Kant'schen Mechanismus des Bewußtseins und der Auslegung wiederformulieren. Die die sich
unter der Gewalt der Einbildungskraft entfaltende und zwischen Bild und Abbild eine Spannung
permanent machende Bewegung des Schemas, begeht den möglichen Raum des Denkens und
der Sprache, während das immer wieder vor das Verfahren der Abbildung stehende Bild stets
von seiner eigenen Bildlichkeit zur Abbildlichkeit differenziert und Bild wird. Das Denken
bedeutet nicht die Anwendung der reinen Begriffe des Verstands, der reine Akt des Denkens ist
niemals unzertrennlich von dem Bild Werden, das zu etwas Sinnlichem gehört.
Die Methode meiner Doktorarbeit wird sozusagen durch ihr eigenes Thema bestimmt.
Ich untersuche das Wirkungsprinzip der Auslegung in ihren drei, zeitlich voneinander fernen,
aber - nach meiner These - zusammenhängenden philosophisch-ästhetischen Manifestationen.
Als dem Begreifen der Zusammenhänge entsprechendsten Ausgangspunkt erweist sich der

Schreibenbegriff von Derrida, der in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, in der Zeit
der zerfallenden Gutenberg-Galaxis erschienen ist. Dieser Schreibenbegriff bildet die weiteren
Rahmen der Dissertation, und die Philosophie der Dekonstruktion, in der er entstanden ist. Die
Theorie der sich

geteilten

Welt wird nicht nur durch die Dekonstruktion

vernichtet.

Beispielsweise verwarnt Walter Benjamin Friedrich Schlegel, weil er die ontologischen Sphären
vermischt und durch seinen Kritikbegriff einen Durchgang zwischen Profanen und Absoluten
herstellt. Mithin hat es sich gelohnt, den Schreibenbegriff von Derrida in Zusammenhang des
romantischen Begriffs der Kunstkritik zu betrachten. Aber dafür war es notwendig, die
Erscheinungen zu beleuchten, deren Verwirklichung oder Behandlung in Texten von Friedrich
Schlegel und Novalis diese Sprachauffassung entfaltet.
Kant schafft einen solchen metaphysischen Kontext um die Frage der Darstellung, der
das Schema und Hypotypose als echte Lösung zur Adäquation von Anschauung und Begriff, d.
h. zum Garantieren eines architektonisch statischen Systems zeigt. Friedrich Schlegel hebt den
Problemkreis der Darstellung aus dem Kant'schen metaphysischen Medium aus, und lehnt
vornherein

die Möglichkeit aller Adäquationen und Ruhepunkte ab. E r betrachtet den

Gemeinzweck der Poesie und der Philosophie — den Versuch das Undenkbare zu denken und das
Undarstellbare darzustellen - durch die Methode der Richtung ins Unendliche oder die der
unendlichen Annäherung nicht als unmögliches, sondern paradoxes Unternehmen. Dichtung
und Philosophie sind verbunden, weil beide ins Unendliche streben; ihr Sein hängt vom Ausgang
des Kampfs gegen das endgültige Verstummen ab. Zum Erfolg des Kampfs trägt dieses Streben
gerade bei, indem es die Vollendung des Denkens und die des Darstellens verhindert. Nach
Schlegel könnte die Philosophie die wesentlich leeren Behauptungen des Seins, d. h. ihr eigenes
Mißlingen am erfolgreichsten vermeiden, wenn sie mit ihrem Diskurs der die Behauptungen
entbehrenden poetischen Sprache näher kommt. Die Annäherung wäre auch schon deshalb
begründet, weil Poesie und Philosophie nach ihrem Gegenstand überemstimmen. Beide richten
sich auf das Unendliche, aber in verschiedenen Außerungs formen. Die Poesie stellt die
Undarstellbarkeit des Unendlichen dar, und damit entspricht sie — zwar indirekt — dem
Undarstellbaren. Die Philosophie selbst gehört zum Medium des Seins, sie strebt nach der
Stimmung von Wörter und Dingen, aber sie scheitert, die Bedeutung wird ja im Werden stets
differenziert. Im poetischen Bild wird diese Differenzierung keine vollendete Differenz, denn das
Bild läßt die Bedeutung schweben, behält Spannung zwischen Signifikat und Signifikant. E s
entfernt sich von der positiven Entscheidbarkeit der philosophischen Behauptung, so kann es im
Schweben das Unendliche im Endlichen zeigen.
Die bei Kant erkannten zwei verschiedene Arten der Bewegung von Einbildungskraft

können getrennt mit der Dichtung und dem Verstand assoziiert werden. Während die Dichtung
die unendliche Fülle entfaltet, bestrebt der Verstand die Vereinigung, die Zusammenfassung
dieser Mannigfaltigkeit der Welt. Die in der poetischen Ausdehnung und in der philosophischen
Zusammenziehung erscheinenden sprachlichen Bewegungen wären nicht möglich, wenn die
Philosophie die Begriffe im Sein, d. h. im Fixieren, und nicht im Werden denken würde. Die
Verstandsphilosophie zieht wieder die ausgedehnte Sprache der Poesie nicht zusammen, um die
Mannigfaltigkeit des Unendlichen einzuschränken, sondern um die Einheit des werdenden
Wissens denkbar zu machen. Also ist die wechselnde Bewegung der Philosophie und der
Dichtung von der Einbildungskraft beherrscht. Im Schlegelschen Sinn ist das Kunstwerk ihrer
physischen Form nach abgegrenzt, aber es tritt selbstreflexiv aus seinen Rahmen ins Unendliche
hinaus. Vielleicht gibt die innere Transzendenz diesem Paradoxen den besten Ausdruck.
Bei den Texten von Novalis und Hölderlin, bei

Fichte-Studien und Urteil und Sein

bestimmen die folgenden Fragen meine Untersuchungen: Wie wird das Bewußtsein als der Raum
der Sprache und des Denkens das zum Heim im strengen Sinne des Wortes der phänomenalen
Welt von Erscheinungen, Körpern? Wie bekommt das Produkt der Einbildungskraft, das Schema
in diesem Vorgang eine Rolle? Wie wird ein Weg vor den Erobern der Einbildungskraft eröffnet,
durch welche Stufen macht dieser Drang die Fiktion und die Wirklichkeit unzertrennbar? Warum
gerät die Wirklichkeit endlich ganz unter die Herrschaft der Einbildungskraft? In Texten von
Novalis und Hölderlin fällt die Wirklichkeit mit dem Sein nicht zusammen, denn während das
Sein auf das Absolutum Anspruch erhebt, nimmt die Wirklichkeit mit der Möglichkeit für sich
das Medium der Relativität in Beschlag, und sogar diese Texte bevorschussen die Wahrhaftigkeit
aller Möglichkeiten.
Nach der Kunstphilosophie von Friedrich Schlegel und Novalis kann man das poetische
Prinzip der Nachahmung der Natur nicht realisieren, denn alle Versuche darauf werden
unendlicher Signifikation, die höchstens die unendliche Fülle, Mannigfaltigkeit illustrieren kann.
Die Welt ist auch selbst mögliches Signifikant des Unendlichen. Konsequent weitergedacht kann
das wahrheitstheoretische

Ziel der Überemstimmung nicht das Unendliche sein, weil das

Unendliche der Idee der Adäquation auf diese Weise niemals in die Nähe kommen könnte. Wenn
sie nicht auf das Unendliche ausgerichtet wäre, würde sie die Welt und den Geist nur als endliche
Korrespondenz umsetzen.
Der Aufsatz

Der Ursprung des deutschen Trauerspiels von Benjamin vererbt die bedeutsam

Behandlungsweise, wie die Phantasie in der Sprache erscheinen kann, d. h. wie die Sprache das
Unverständliche mitführt. Die Allegorie gehört ebenso zur Sprache, wie auch sie zum Bewußtsein
gehört, sie umfasst das Abstrahieren der Begriffbildung, das Abreißen und das Umbauen der

Begriffkonstruktion. Diese Operationen verknüpfen sich und geschehen kontinuierlich, daher
begehen sie gerade so die unendliche Bewegung der Auslegung, wie auch es die Tätigkeit des
Bewußtseins und des Seins bei Kant tut. Bei der Vorstellung der Barokkallegorie spielt auch die
antike Kunst von Ekphrasis eine wichtige Rolle. Die anatomisierende Tätigkeit der Beschreibung
richtet die Aufmerksamkeit auf das Körperliche ihres eigenen Schrifttums. Die Dinge zur Schrift
umzuwandeln heißt, daß der werdende tote, aber schon bedeutungsvolle Schriftkörper während
dieser Operation lebendig gemacht werden kann. Der anatomisierende allegorische Blick gibt der
als sensuale Erscheinung betrachteten,
Materialität wirkende

Schrift

über eigenen Körper

vergügenden,

Platz. Aber das Verstandsvermögen

durch seine

erfahrt weiterhin die

Unbegreiflichkeit der Einbildungskraft, deshalb will die Allegorie das Gebiet der begrifflichen
Manifestationen erreichen. Die Sprache beginnt sich inzwischen sofort als für das nachträgliche
Begreifen der Erscheinungen benutztes Mittel zu verhalten. Das Schreiben enthält die
Möglichkeit,

dass

sie

das

merkwürdige,

im Raum

der

Einbildungskraft geschehende

Verhältnisspiel der Dinge wiederholt, d. h. dass die Verkörperung (Darstellung) der Idee, die
gleichzeitig die Rettung der Phänomenen bestrebt, sich im Schreiben spiegelt.

