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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. 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
fokozott érdeklődés a filozófia és a költészet határvidékeit járó szövegek iránt még
akár törvényszerűnek is tekinthető, amennyiben

elfogadjuk Lyotard leírását

posztmodernnek nevezett korunkról. Az okot azonban, nevezetesen a dolgok végtelen
értelmezésének imperatívuszát, mégis Kantig vezetem vissza.
A tiszta és% 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. Viszonylagosságáért a képzelőerő felelős,
amely kétféle szintetizáló tevékenységet végez. Egyfelől az empirikus sokféleséget
fogja össze egy képpé, másfelől az értelem fogalmainak megérzékítésében 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
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értelmezés végtelenségét ezzel a folyamattal magyarázom, 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. Az ebben a tételben 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.1 Filozófiájuk mind azzal a kanti felismeréssel kezdeményez párbeszédet,
hogy az ember képes összefüggő képet kialakítani a világról, de ez mit sem változtat
azon, hogy a világ a maga valóságában nem feltédenül 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. Miért
kísért 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 lezárhatatlan marad. Ennél fogva viszont nincs értelme a romantika aktualitását
állítani, hiszen az értelmezés igényével képtelenek vagyunk kilépni a romantikából.
Friedrich Schlegel, Novalis és Hölderlin néhány szövegét elemezve arra a kérdésre
keresem a választ, hogy tudat és nyelv viszonyát illetően milyen „tendencia” alakult ki
a német romantikában.
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 felfedezni, amelyről A német s^omorítjáték eredete
című tanulmányában értekezik. Bizonyára illúzió, sőt önellentmondás megállapításokat
1 Ld. erről Ottó F. Best: Die bbuc D/ume im engliscben Garíen. Romantik - ein Mifiitrstiindnisl Frankfurt am Main,
Fischer Verlag, 1998.
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tenni Derrida vagy általában a dekonstrukció gondolkodásmódjáról, hiszen az éppen a
lényeg, a megértést irányító középpont fogalmait vonja kétségbe.2 Ám az meg
valószínűleg a dekonstrukció „törvényszerűségeinek” 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
fuggedenül halottak. Minden térbeli létezőt a szüntelen értelmezés tart életben.
Mivel az értelmezés működési elvét vizsgálom három, időben egymástól
távol eső, ám — egyelőre tézisem szerint — összefüggő filozófiai-esztétikai
megnyilvánulásában, mondhatom, hogy disszertációm módszerét saját témája
határozza meg. Az összefüggések megragadásához 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, hogy mindannak a létrehozásában, amit értelmezünk,
mi magunk is jelentékenyen részt veszünk.
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
E távlatok minden bizonnyal kétségessé teszik, hogy az írás valaha is
emlékezetes szerepet játszott vagy játszik a filozófia színpadán. Mégis vannak
2 Ld. erről Somlyó Bálint:
sz. (1998)

endményiűla~ eredetig 0onathan Culler: Dekonstrukció), In: BUKSZ, 10. évf. 4.
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pillanatok, amikor szoros összefüggés alakul ki teremtés és nyelv között, ezzel együtt
az írás is lerázza magáról a logocentrizmus bilincseit és megtagadja eszköz mivoltát. A
Genezis, zsidó bibliaértelmezések, kabbalista nyelvelméletek, az univerzális-vita
realista álláspontja, Spinoza etikája vagy Walter Benjámin nyelvfilozófiája tartalmaznak
olyan nézőpontokat, amelyekből nézve az írásnak mindenséget átfogó jelentősége lesz.
A kozmológia és az ismeretelmélet érintett fejezetei expliciten nem feltétlenül az
írásról szólnak, ellenben ha a derridai írás fogalmat 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.

Weiss János szakirodalmi áttekintése szerint a romantika-kutatás mára harmadik
szakaszába érkezett. Az első szakaszban a gondolati párhuzamok álltak az érdeklődés
középpontjában, a másodikban a romantika fogalma volt a tét, a harmadikban pedig
elsősorban a történeti, filozófiatörténeti gyökerek foglalkoztatják a kutatókat.3 Az
eredmények mellett Weiss János rámutat arra is, hogy a történeti kutatás elhanyagolta
a romantika esztétikai-művészi aspektusait, ezért a kánon problematizálása nem
feltédenül adekvát kérdéseket vetett fel. Ez az észrevétel akár a negyedik szakasz
feladatát is kijelölhetné, amelyben a történeti nézőpont az esztétikaival egyesül. Ilyen
lehet a romantikusok nyelv(szemlélet)ére összpontosító vizsgálat.
A Friedrich Schlegel és Novalis írásaiban kibontakozó nyelv(szemlélet)et
abból kiindulva közelítem meg, hogy az a matematikából, pontosabban az a priori
szintetikus ítéletek kanti elméletéből ered. 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 független, mégis ismeretbővítő állítások
hipotézisek formájában a természetkutatás területén a kísérleteknek szabnak irányt. A
5Weiss János: Újabb crtdménytk a nemit romantika-kutatásban, In: Helikon, 2000/1-2.186.
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hipotézisek hasonló célt szolgálnak a gondolatokkal való kísérletezésben is:
„[kísérletezni a képekkel és a fogalmakkal a képzelóerőben hasonlít a fizikai
kísérletezésre.”4 (911. töredék) (ford. A. É.) A koraromantikusok módszertanának és
látásmódjának legfőbb meghatározója az analógia. Az analógia a szintézis egyfajta
formája: az egyedit az egészbe, az univerzumba 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 különös viszonyjátéka.”5 Mivel a matematika
a maga absztraktságában távol áll az érzéki világtól, mint minden semmiből teremtődő
valós különösen közelinek mutatja a láthatadan világot. Az analógia hidalja át a
számok és a dolgok, az absztrakt viszonyjáték és a világ belső viszonylatai közötti
szakadékot.
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 függetien 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.
Derrida írásfogalmának 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

■* Friedrich von Hardcnberg Novalis: Dos Allgcmúnt Bmállón, In: Novalis: Schriften III. Richard Sámuel
(szerk.), W. Kohlhammcr Vcrlag, Stuttgart 1968. 443.
5 Friedrich von Hardcnberg Novalis: Monológ, Szabó Csaba (ford.), In: Vulgo, 2002/1.130.
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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,
kritika fogalmával átjárót létesít profán és abszolútum között. Benjámin szerint
Schlegelnél a kritika ugyanaz a műalkotásra nézvést, mint a kísérletezés a természeti
tárgyra vonatkozóan. Olyan módszer, amely a dolog megismerését és önteremtését
együtt feltételezi.

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 létesiilésről\ átmenetiségről tanúskodó szörnyek és
keveréklények

kizárólag

két

körülhatárolható

rendszerállapot

függvényében

jelenhetnek meg: „szörnyeket kell közbeiktatni, amelyek mintegy háttérzörej gyanánt a
természet szakadatlan moraját hallatják."6
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,4*
4 Michel Foucault: A szavak és adóiak, Romhányi Török Gábor (ford.), Bp. 2000. 171-191.
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milyen fokozatokon keresztül teszi a fikciót és a valóságot elhatárolhatatlanná ez az
előrenyomulás? Miért kerül a valóság végül teljes egészében a képzelőerő fennhatósága
alá?
E történet kezdete amaz anomáliákig nyúlik vissza, amelyeket szemlélet és
fogalom szétválasztása gerjeszt Kant rendszerében, és amelyek tünetileg a fenséges és
a szép fogalma körül alakulnak ki. 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.7 A lét kontextusában viszont
mégsem orvosolhatja a problémát - mint arra Heidegger is rámutat. A képzelőerő
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 érzékíti 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, melytől a fogalom egysége különben
eltekint, a szemléletben képződő látvány azonban mindig több marad a szabályra
figyelmező fogalom megérzékítésénél.8
A heideggeri észrevétel logikus következményeként 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
7 Vö. Willcm van Rcijcn: Darskllungcn und Re/Iexiontn Labniz —Kant —Ijvtard, In: Chnstian L, Hart Nibbrig
(Hg.): Was heiflt „Darstcllcn”? Frankfurt am Main, Suhrkamp Vcrlag, 1994.145.
8 Vö. Martin Heidegger Kant és a metafr^ka problémája (1929), Ábrahám Zoltán és Menyes Csaba (ford), Bp.
2000. 120-149.
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együtt nem csak a séma, de a hozzátartozó tiszta fogalom is beletartatik a változásba.
A séma mozgékonysága, mely a képzelőerő fennhatósága alatt fejük 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 képpé válás során a képmásban rejlő séma másfajta sémákkal
ötvöződve - mivel képként új fent 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.

Friedrich Schlegel kiemeü az ábrázolás kérdéskörét a kanti metafizikai közegből, és
eleve elved bármiféle összhang vagy nyugvópont lehetőségét: ,,[c]sak a végtelenre
vonatkoztatva adódik tartalom s haszon; ami nem erre vonatkozik, abszolút üres és
haszontalan.”9 A végtelent irányulás vagy a végtelen közeütés módszerével nem
leheteden, hanem paradox vállalkozásnak minősíti a költészet és a filozófia közös
célját, azt, hogy mindkettő

az elgondolhatadant akarja elgondolni és az

ábrázolhatadant ábrázolni. A költészetet és a filozófiát az köti össze, hogy egyaránt a
végtelent tartanak, létük a végleges elhallgatás elleni küzdelem kimenetelétől függ. Ez
az irányulás éppen azzal járni hozzá a küzdelem sikeréhez, hogy megakadályozza az
elgondolás vagy az ábrázolás dűlőre jutását.
Schlegel a végtelennel szabadítja meg a filozófiát a megismerés feladatának
nyomasztó terhétől. Egész pontosan azzal, hogy a tudati tevékenységek végső célján
kívül a tudati tevékenységek megnyilvánítóját, 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

9 Friedrich Schlegel: Eszmék, Tandori Dezső (fbrd.), In: August Wilhclm Schlegel és Friedrich Schlegel:
Válogatott esztétikai írások, Bp. 1980. 491. (3. töredék)
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végtelen csupán a tudatunk által megalkotott végtelen. Ez a tudati pótlék viszont a
1végtelen esetében ugyanolyan transzcendentális, mint a tudattól független végtelen.
Tehát a tudat nem érheti el a végtelent, ám mivel ez a tudati szupplementum
leküzdheteden transzcendentális

többletet létrehozva

folyton hozzáadódik a

végtelenhez, és így a tudat szüntelenül a végtelenre (abszolútumra) irányul, dialektikus
mozgásba bocsátkozik, tevékenysége végtelen lesz, hiszen az említett többletet
semmiféle metafizikai erőfeszítés nem tudja felszámolni.
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. A temporalizált gondolkodásban, vagyis az
értelmezésben az én mindenféle rögzítéstől megszabadul, ugyanakkor alakulófélben
mégis tetten érhető. Az időbelivé tett gondolkodás érdekes módon kirostálja a jelent a
lehetséges idősíkok közül. A múlt és a jövő eltérő irányultságuk ellenére oly 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. 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

itélőeró kritikájában fenségesként jelenik meg

A tudattól elválaszthatatlan 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. A filozófia önmagában a lét
közegében marad, ám miközben a szavak és a dolgok összehangolására törekszik,
tárgya és irányultsága ebben a törekvésében kudarcra ítéli, hiszen a levésben a jelentés
szüntelenül elkülönbözódik. A költői képben ez az elkülönböződés nem válik végleges
különbséggé, mert a kép lebegteti a jelentést, fenntartja jelölő és jelölt feszültségét.
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Távol kerül a filozófiai állítás pozitív eldönthetóségétől, így a lebegésben képes
megmutatni a végtelent a végesben.
Míg hagyományos értelemben a mimézis és a korrespondencia szétválasztja a
szubjektumot és az objektumot, addig Schlcgel filozófiája áthúzza ennek a két, azonos
szellemi vonalon elhelyezkedő elméletnek a paradigmáját. Lehet ugyan a világ Isten
teremtése, értelmet emberi teljesítmény nélkül mégsem nyer. A világ utánzásának
poétikai elvét nem lehet megvalósítani, mert minden erre tett kísérlet végtelen
szignifikádóvá változik, amely legfeljebb a végtelen teljességet, sokféleséget
illusztrálhatja. A világ maga is lehetséges jelölője a végtelennek.
Természetesen említést kíván, hogy a mimézis elve, mely eredendően Arisztotelész
P oétik aiból 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 dsó oldalain
megjelenik. Walter Benjámin A hasonlóról s%óló tanítás és A mimetikus képességről című
írásaiban találhatunk erre példát.

A képzelőerő minduntalan egymásba tűnő termékei, a kép és a képmás Novalis Fichtest/ídiumaibzn azonos szinten helyezkednek el, a képmás (jel) a kép közelebbi
magyarázatát adja. Hölderlin ítélet és lét dmű írása pedig egyrészt azzal válik esztétikai
„fordulóponttá”, hogy elválasztja a valóságot a léttől, mert míg a lét az abszolútumra
tart igényt, addig a valóság a lehetőséggel együtt a viszonylagosság közegét sajátítja ki a
maga számára. Másrészt azzal, hogy a szöveg megelőlegezi minden lehetőség
valóságosságát. A viszonylagosság közege az a tudat, amelyben a szemléleti sokféleség
képpé formálása és az értelem tiszta fogalmainak megtestesülése egyidejűleg,
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folyamatosan és egymástól elválaszthatatlanul történik, eseményeinek felelőse pedig a
mozgékony séma.
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 Úszta
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.
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
Mán a mozgás egyszerű ideáját az átmenet {passage), a fordítás, az überseígeti - a nyelvek
benjamini értelemben vett rokonságáról10 is tanúskodó — láncolatán keresztül a
metaforáig vezeti,11 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.
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

10 Walter Benjámin: A műfordító feladata, Tandori Dezső (Ford.), In: Uő.: Angelus Novus, Magyar I leiikon,
1980. 69-86.
n Vő. de Mán: A metafora ismeretelmélete, 12.

14

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,

észrevéüenné

válik.12

Fikció

és

valóság

olyanfajta

elhatárolhatadanságáról ennek kapcsán mégsem beszélhetünk, mint ahogy azt a
romandkusoknál több vonatkozásban is megtehetjük. Mindenekelőtt azért nem, mert
itt a képzelet még nem kebelezi be a valóságot.

Walter Benjáminnak a német szomorújáték eredetéről szóló értekezése annak
jelentékeny tárgyalását örökíti tovább, miként lehetséges, hogy a képzelet működése,
eredménye a maga elevenségében a nyelvben, ám nem a nyelvfüggőség kétkedésekkel
egyben tartott határain belül jelenjék meg? Hogyan kerülhet sor az ideák ábrázolására
az empíria révén, miközben segítségükkel végbemegy a jelenségek megmentése is? Mit
jelent a Danteiimig a létcsüiés kontextusában? 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 imagisfone, az olasz
elképzelés szóval. Gíorgio Vásárinál például az idea bármilyen kép képzete, bármilyen
képzetet jelöl, amely megelőzi a külső ábrázolást.13 Nyilvánvaló, hogy Benjámin a
platóni ideákra hivatkozva értelmezésüknek ehhez a hagyományához kapcsolódik. A
műalkotás 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 varr. „a

12 Vö. Gottfricd Willems: Anscbaulicbkeit. Zu Tbeorie urnl Gescbicbtc dér IVort-Bild-Be^ebungen und des lilerariscben
Darstellungsstils, Max Niemcycr Vcrlag, Tübingcn, 1989. 282-292.
13 Ld. Erwin Panofsky: Idea (1959), Szántó Tamás (ford.), Bp. 1998. Giorgio Vásári hivatkozott írása
magyarul: A legkiválóbbfestők, s^brás^ok és építések élete, Zsámboki Zoltán (ford.), Bp. 1973.
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jelenségek azonban nem egységben, a maguk nyers, a látszattal keveredő, empirikus
állagában, hanem csupán elemeiben megmentve vonulnak be az ideák birodalmába/'14
Az a(na)tomizálás és az összegyűjtés tevékenysége, melyet a fogalmak végeznek,
relációkat

eredményez,

e

történés

szintetikus

útján

az

ideák

váratlanul,

„véletlenszerűként" lépnek elő.
Benjámin értekezése látszólag kifejezetten abba a diskurzusba óhajt
bekapcsolódni, amelyet Goethe nyitott meg, midőn éles különbséget tett allegória és
szimbólum között, és amióta a két alakzat hierarchikus viszonyba kényszerül. A
romantika idején a szimbólum kerül fölénybe, ám igazi fogalmának eltorzulása árán. A
torzuláshoz 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, sót 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 allegorizálása15? Mire vélhető az a kiterjedt
halálkultusz, amely a barokk érzelemvilágot olyannyira meghatározza? Hogyan
kapcsolható a holttest ábrázolásához az allegória? Mivel az életidő lezárulása mutatja
fel egybefüggően az élet menetét („a halál felől nézve az élet a holttest terméke."16),

14 Benjámin: A német ssvmorítjáték eredete, 203.
14 Ld. Uo. 428.
16 Uo.
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ezért 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.
Az ideák megtestesülésével egyidejű jelenségmentés helye, melyet korábban
az a(na)tomizálás és összegyűlés mozzanataival írtunk le, voltaképpen az allegória. 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 megfoghatatlanságának
fényébe 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

megfoghatatlanság 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-eljárások lépnek működésbe, illetőleg a megfigyelés újabb rendjei
kelnek életre17, a leválasztási kísérlet befejezetlen marad.

11 Ld. erről Niklas Luhmann: /í” identitás —mi
Látom azt, amit te nem látsz, Bp. 1999. 32-60.

arapy miképpen működik i Kiss Lajos András (ford.), In: Uő.:
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