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Előszó: a dolgozat általános kontextusa  

 

A kora romantika filozófiai alapjait vizsgáló munkájában1 Manfred Frank azt javasolja 

– az „általános nézettel szemben” –, hogy tegyünk különbséget az idealizmus és a kora 

romantika között. Frank idealizmusnak azt a leginkább Hegel hatására kötelezővé vált 

meggyőződést nevezi, miszerint a tudat önmagának elégséges fenomén, amely saját 

fennállásának előfeltételeit is képes önmagából meghatározni;2 ezzel szemben a kora 

romantika az önmagalétet (Selbst) egy olyan transzcendens alaphoz rendeli, amely a 

tudatimmanenciában soha nem oldódhat fel teljesen.3 Vagyis az önmagalét alapja az 

értelmezés számára feladott megoldhatatlan rejtvénnyé válik, melyet a reflexió egyedül 

többé nem képes átfogni és feloldani.4 Így a filozófia a művészetben és művészetként 

teljesedik ki, olyan képződményként, amelyet egyetlen koncepció sem meríthet ki 

maradéktalanul.5 Novalis, Hölderlin, Sinclair, Zwilling és Schlegel elméleti írásainak 

elemzésén keresztül Frank kifejti az egyetlen alaptételből kiinduló filozófiák (különösen 

Reinhold, Fichte és Hegel rendszerszerű koncepcióinak) felbomlásából adódó 

következményeket. A fogalmi megragadhatatlanságot és kimeríthetetlenséget 

középpontba állító filozófiák megnyitják az utat az értelmezés végtelen, soha le nem 

záruló progresszusként való felfogása előtt. Mindez jelentős filozófiatörténeti 

következményekkel jár, amit Frank nyomán a legtömörebben a következőképpen 

foglalhatnánk össze: a filozófia dedukciós elvének ezentúl nem az öntudat számít. A 

tudattól eltérően a lét transzcendenciája a filozófiát a végtelen progresszió pályáira 

kényszeríti, amelynek következtében a lét már nem kínálja fel magát – valamiféle 

kimerevítésként – a tudat lezáró értelmezése számára.  

Jóllehet Kierkegaard-nál szintén fellelhetők bizonyos törekvések, amelyek a 

rendszerfilozófiák lebontására irányulnak, anélkül, hogy munkásságát egy merész 

                                                 
1 Manfred Frank: A koraromantika filozófiai alapjai, ford. Mesterházy Balázs, in Gond (1998) 17, 40-

117.o. 

2 Lásd Manfred Frank: i.m. 90.o. 

3 Lásd uo. 

4 Lásd uo. 

5 Lásd Manfred Frank: i.m. 97.sk.o. 



4 

 

kísérlettel a kora romantikához közelíteném, dolgozatomban megkísérlem az esztétika 

kierkegaard-i fogalmának kibontását. Kortársaitól eltérően maga Kierkegaard nem 

dolgozott ki egységes esztétikai koncepciót, munkásságában mégis rekonstruálhatók 

egy esztétikai elmélet körvonalai. Az esztétika azon komplex fogalmak és témák 

egyike, amelyek többértelmű használata átível a nyíltan vállalt és az álnéven publikált 

terjedelmes írásokon. A sajátos kierkegaard-i fogalomhasználat – melynek során az 

egyes kulcsfogalmak tematikai és strukturáló elvként is felhasználásra kerülnek – 

összefonódik a szövegekben csak közvetve megjelenő szerzői intencióval és a 

többszörös távolságtartó ironikus játékkal. Az esztétika kierkegaard-i fogalmának 

ellentmondásosságából fakadódóan a különböző jelentésmezők nem különíthetők el 

egymástól élesen, ami a fogalom folyamatos jelentésbővülését eredményezi. Az 

egységes jelentés felbomlása gyakran megnehezíti az elemzést: a szöveg 

ellentmondásosságával zavarba hozza az olvasót, és figyelmét az olvasás folyamatára 

irányítja. Kierkegaard aktívabb értelmezési stratégiát követel az olvasótól: a szövegek 

adott és mondhatni kizárólagos értelmének felmutatására való törekvéssel szemben, 

azok nyitott olvasata szükséges, aminek során a megértés végtelen feladattá válik. 

Az esztétikai koncepció megragadásának első megközelítésében a Kierkegaard által 

felkínált értelmezést vizsgálom (1. – 2. fejezet). Szerteágazó írói életművének 

áttekintésében eltávolítja magát a korábban leleplezett költött alakjaitól, míg a 

pszeudonim és a szignált művek sorát az esztétikai illetve a vallási tervezethez rendeli 

hozzá. A szerzői tervezet részeként az esztétikai itt összekapcsolódik azzal a 

programmal, melynek középpontjába Kierkegaard a vallási lét paradoxonát állítja.  Az 

esztétikai jelentését ezért az esztétikai stádium kapcsán érdemes körül járni, ahol az 

„esztétikai élet” elsődlegesen „egzisztenciális létmód”-ként jelenik meg. Az esztétikai 

fogalma itt egy sajátos jelentésmezőben válik értelmezhetővé. George Pattison nyomán 

Kierkegaard műveiben az „esztétikai” szó kétféle használata különíthető el. A kifejezés 

„egyrészt az »esztétiká«-ra utal a szépművészetek értelmében; másrészt etikai 

kifejezésként jelenik meg, hogy leírja azt az életet, amelynek nem sikerül felnőnie etikai 

lehetőségeihez. Ebben a második értelemben vonatkoztatja Kierkegaard a kifejezést a 

»sikertelen« egyénekre, és még általánosabban a korra, amelyben élt.”6 Az esztétikai 

                                                 
6 George Pattison: Kierkegaard: esztétika és az „esztétikai”, ford. Bartha Judit, In Pro Philosophia 

Füzetek (2003) 35, 103-119.o. Forrás: http://www.c3.hu/~prophil/profi033/pattison.html#_ednref26 

(letöltve: 2012. 9. 13.) 

http://www.c3.hu/~prophil/profi033/pattison.html#_ednref26
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második meghatározása további értelmezési lehetőségeket kínál. Részben lefedi az 

érzéki csalódásban élő olvasóban Kierkegaard szerint lerombolandó előfeltevéseket, ily 

módon egyfajta maieutikus funkcióval bír, amennyiben az egyes művekben felépített 

szerepek révén az olvasót arra ösztönzi, hogy belépjen saját olvasási folyamatába. 

Másrészt az etikai, majd később a vallási stádium szempontjából kritizált esztétikai 

létmód „nem valóságos”-ként, „történelmietlenként” vagy „nem-tulajdonképpeni”-ként 

jelenik meg; több alkalommal a legyőzni kívánt romantikus ellenfelekre hivatkozva. Ez 

utóbbi értelemben korlátozott negatív értelmű funkcióra tesz szert, míg az előbbi 

esetben korlátozott pozitív értelmű használatról beszélhetünk.7 Az „esztétikai” harmadik 

jelentéseként a szerzőség kérdésében felbukkanó inkognitó-probléma felől megnyílik a 

maieutikus értelmezés lehetősége is. Ahol „az esztétikai mint inkognitó, mint ironikus 

fegyver és eszköz” jelenik meg, „amely felhívja a figyelmet az egzisztencia jelentésére, 

[ott] megfelel a szókratészi irónia egzisztencia-megvilágító funkciójának.”8  

Az álnévhasználat struktúramozzanatként történő megragadása lehetőséget teremt az 

életmű egyetlen hosszú szövegként való olvasása számára, ezzel egyszersmind a 

szövegek szoros egymásba fonódását biztosító lineáris fejlődést írva Kierkegaard 

műveibe. Egy ilyen, a művek közötti egyenesvonalúan előre haladó, önmagából 

építkező életmű koncepciója felkínálja a szövegek hagyományos biografikus 

olvasatának lehetőségét is. A szerzői életművet Bildungsroman-ként értelmező 

koncepciók Kierkegaard esztétikai bűvöletét a leggyakrabban fiatalkori fellángolásként 

magyarázzák, megfosztva azt valódi teoretikus jelentőségétől. A Bildung felőli 

értelmezés egyik kimagasló teoretikusa Joakim Garff az életmű szempontjából az 

álnevek használatát inkább személyesen, semmint maieutikusan motiváltnak tartja, 

ebből adódóan a pszeudonim műveket Kierkegaard saját „önértelmezése integratív 

elemeiként” interpretálja, melynek során Kierkegaard saját biográfiáját a mártír 

alakjában kiteljesedő személyes mítoszba transzponálja.9 Az esztétikai szerepvállalás 

kapcsán az általános nézetté vált biografikus megközelítést követően annak 

problematikusságát vizsgálom, különös tekintettel Kierkegaard saját szerzőségével 

                                                 
7 Bartha Judit: A szerző árnyképe. Romantikus költőmítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann 

alkotásesztétikájában, Budapest, L’Harmattan, 2008, 20.o. 

8 Bartha Judit: i.m. 20.o. Lásd Gerhard vom Hofe: Die Romantikkritik Sören Kierkegaards, Frankfurt am 

Main, Athenäum, 1974, 103.sk.o. 

9 Lásd Joakim Garff: Kierkegaard – egy bio-gráfia, in Kierkegaard Budapesten, szerk. Nagy András, 

Budapest, Fekete Sas, 1994, 138.sk.o. 
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kapcsolatos tervezeteire és az olvasóval szemben alkalmazott maieutikus módszerére, 

melynek célja megtévesztéssel és csellel elvezetni az olvasót az igazsághoz. 

 Az igazságra vonatkozó kierkegaard-i követelmény különös konceptuális súlyt kap és 

egyúttal sajátos pozícióval ruházza fel az esztétikai koncepciót (3. – 4. fejezet). Az 

esztétika filozófiai programja egyfajta korrektív elemmé válik, amely a filozófiába 

bevezetésre kerülő humoros-épületes melegség révén megkísérel helyet teremteni 

mindannak, ami korábban a tudományos igénnyel fellépő szisztematikusságra törekvő 

filozófiákból kiszorult. A szisztematikus igényekből fakadó zártság korrektívumaként a 

filozófia szigorú követelmények meghatározta stílusában megjelenő „negatív fogalmak” 

– az inkognitó és a paradoxon – lehetővé teszik a szubjektivitás problémáinak 

megszólaltatását.  

Az esztétikai mint korrektív elem ily módon szoros összefüggésben áll a tartalmi 

objektivitásra irányuló filozófiákkal szembeni kortárs akadémiai vitákkal. A 

kierkegaard-i kritika hátterében álló elképzelés értelmében a Hegelnek tulajdonított 

logikai rendszer tiszta formális relációk rendszere, melyből semmilyen egzisztenciális 

állítás nem vezethető le.  Kierkegaard ellenvetései ezen a ponton közvetlenül 

kapcsolódnak az 1830-as évekbeli dán akadémiai vitákhoz,10 amelyekben a saját 

pozícióját nem egyszer Hegel és a dán hegeliánusok elleni párhuzamos polémiákban 

fogalmazza meg. A korabeli dán értelmiség kiemelt figyelmet szentelt Hegel 

filozófiájának, illetve a hegelizmus dán kultúrába való közvetítésének. A Kierkegaard 

és Hegel kapcsolatát vizsgáló szinte áttekinthetetlenül gazdag szakirodalom kiemelkedő 

alkotása Jon Stewart monográfiája, amely megkísérli árnyalni azt a közhelyszerűvé vált 

tételt, miszerint Kierkegaard viszonya Hegelhez teljességgel negatív lenne. Stewart 

kísérlete a Kierkegaard-Hegel viszony újbóli felvázolására irányul és egyúttal gazdag 

hátteret biztosít az esztétikai mint a filozófia korrekciójára irányuló kierkegaard-i 

program megértéséhez.  

Kierkegaard írásaiban az egzisztencia fogalmának többértelmű használatával 

találkozhatunk, amelyek egymással szoros kölcsönhatásban állnak. Az egzisztencia 

                                                 
10 Kierkegaard tanulmányai arra az időszakra estek, amikor a filozófia „konzervatív” képviselői, köztük 

Kierkegaard filozófia professzora F. C. Sibbern és J. P. Mynster püspök, védelmükbe vették Arisztotelész 

logikáját Hegel dán követőivel szemben. Lásd George Pattison: Philosophy of Kierkegaard, Durham, 

Acumen, 2005, 14.sk.o. 
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egyrészt kritikai éllel szegeződik szembe a hegeli rendszer mindent átfogó 

törekvéseivel, illetve a német idealizmus totalitás-igényének dekomponálására irányul. 

Kierkegaard a tudományok rendszerének programját az igazságra vonatkozó ismeretek 

enciklopédikus keretben való elsajátításaként értelmezi, amelyben az absztrakció 

folyamatának eredően önkényes kezdete és végpontja megelőlegezi a filozófia helyét a 

rendszer egységén belül. Másfelől az egzisztencia a romantika esztétikájának 

ellenpólusaként az autentikus emberi élet / lét feltételeként jelenik meg. A filozófia 

kierkegaard-i korrekciójának első megközelítésben két jelentős következménye lesz: az 

igazság helyi értékének megváltoztatása, és új „negatív fogalmak” bevezetése a 

filozófiába. A sajátos hiány explikálására irányuló program azonban – újraírva a 

szubjektum objektum viszonyát – az elvesztett közvetlenség miatt, a tárgynélküli 

bensőségesség önmagába záródásához és kiüresedéséhez vezet. Kierkegaard az emberi 

létviszonyokra vonatkozó értelmet ezzel a szubjektivitásba helyezi, miáltal az 

egzisztencia lelakatolt bensőségessége a szubjektum szubsztancialitásává válik, az én 

önmagába vettetik vissza.11 Az esztétikai tehát a közvetlen külvilág romjait fedi, amely 

illuzórikus, esetleges tartalomként kivettetett a bensőségességből. Az elvesztett 

közvetlenség révén a dologi világ nem válik a szubjektum részévé, és nem is függ a 

szubjektumtól, ennyiben önmagában meghatározatlan marad, és az értelem sem 

vonatkozik rá. Az esztétikai allegorikus konstrukcióvá, a látszat filozófiájává válik. 

 Ha az esztétikai mint allegorikus konstrukció kimunkálja és megerősíti a közvetlenség 

elvesztését, akkor az esztétikai élmény ennek folytonos újrafeldolgozásává válik. 

Ennyiben az allegorikus konstrukció eredménye csupán egy absztrakt lehetőség az 

egzisztencia számára, míg az esztétikai szemléletek – Kant kifejezésével élve – 

fogalmak nélküli, vak szemléletek. Felmerül a kérdés: egy ilyen esztétikai-filozófiai 

programban milyen szerephez juthat a szépművészetekkel foglalkozó esztétika? Vagyis 

kérdésessé válik, többek között, a műalkotások elemzésének lehetősége, amennyiben az 

esztétikai mint allegorikus konstrukció bizonyos értelemben ellenségesen viszonyul 

magához a művészethez. Lehetséges-e az esztétikai tapasztalat – ha tapasztalaton a 

jelenségekhez vagy a tárgyakhoz való viszonyt értjük – egy olyan konstrukción belül, 

amelyben az objektum nélküli bensőségesség önmagába záródásával paradox módon 

megnyílik a stádiumok közötti ugrás lehetősége.  

                                                 
11 Lásd Theodor W. Adorno: A bensőségesség szerkezete, ford. Weiss János, in Pro Philosophia Füzetek 

(2003) 34, 14-44.o. Forrás: http://www.c3.hu/~prophil/profi032/adorno.html (letöltve: 2012. 8. 13.) 

http://www.c3.hu/~prophil/profi032/adorno.html
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Az utalás nélküli képpé váló esztétikai egzisztencia az esztétikai stádium határán az 

egymásba íródó nem-tulajdonképpeni én-alternatívák ismétléseinek kudarcából a 

fantázia szülte illuzórikus valósághoz menekül. Az esztétikai kategóriaként ábrázolt 

szorongás immár egzisztenciális lehetőséggé válik, amely képes a személyiséget saját 

korlátaival szembesíteni annak én- és világ-vesztettségében. Kierkegaard elemzései 

ezen a ponton túllépnek a széles körben ismert romantika- és művészet-kritikákon és 

meglepő gazdagsággal ruházzák fel az esztétikai kategóriát. A hagyatékban maradt 

jegyzetekből és publikált írásokból kirajzolódó töredékes kordiagnosztika megnyitja az 

életmű társadalomelméleti olvasatának lehetőségét és ezzel a modernitás egyik 

kiemelkedő, ön-kritikus teoretikusává teheti a dán gondolkodót (5. – 6. fejezet). 

Kierkegaard esztétikai stádiuma és a modernitáshoz kötődő nagyvárosi káprázat 

esztétikája között az esztétikai egzisztencia teremtheti meg a kapcsolódási pontokat, 

feltárva az árnyék-egzisztenciákhoz kötődő beteljesületlen életek csillámló felszíne alatt 

formálódó erőszak legfőbb mozgatórugóit, az unalmat és a spektákulum karneváli 

káprázatát. Miután az esztétikai allegorikus konstrukcióvá, a látszat filozófiájává vált, a 

városra vonatkozó kierkegaard-i meggondolások rekonstrukcióján keresztül megnyílik a 

modern kor kritikájának lehetősége. A város ebben a konstrukcióban az esztétikai 

egzisztenciák és a jelenkor konkrét egységeként a modernitás megtestesítőjévé válik. 

Következésképpen a város képének esztétikai jelenségként való megrajzolása 

összekapcsolható a kor meghatározó jelenségeinek vizsgálatával. Kierkegaard 

kordiagnosztikájának kidolgozásakor jelentős elméleti szerepet kapnak a kevésbé 

ismert, holott saját néven publikált, recenziók és irodalomkritikák. E ritkábban elemzett 

írások új impulzusokként szolgáltak Kierkegaard teoretikus útkeresései során, ezért a 

nagyváros kierkegaard-i fogalmának megrajzolásához elengedhetetlen ezen recenziók 

áttekintése, amelyek a hagyatékban maradt írások napjainkig egyik legkevésbé kutatott 

területét képezik. 

Merete Jørgensen, Kierkegaard kritikai munkásság elemző monográfiájában12, amely 

napjainkig az egyik legátfogóbb írás a témában, amellett érvelt, hogy a kritikák 

egymástól viszonylag jól elkülöníthető kategóriához rendelhetők. A kritikákban 

érvényesülő két kategóriát Jørgensen „esztétikainak” és „etikainak” nevezi. A kritikai 

szempontok aszerint határolhatók el egymástól, hogy Kierkegaard az első esetben a 

műalkotások megítélését pusztán belső, esztétikai kritériumokra korlátozza (vagyis a 

                                                 
12 Merete Jørgensen: Kierkegaard Som Kritiker, København, Gyldendal, 1978.  
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műalkotás és annak ideája közti megfelelésre); míg a második esetben a műalkotást a 

társadalmi és etikai helyzetére és hatására tekintettel értékeli. Jørgensen kiemeli a 

kritikák etikai olvasatának jelentőségét, ezáltal szembehelyezkedik Kierkegaard 

esztétikai elméletének adornói értelmezésével. Habilitációs írásában Adorno amellett 

érvelt, hogy Kierkegaard egy áthidalhatatlan szakadékot hozott létre az idealitás / 

bensőségesség és a realitás / külső valóság között.13 Jørgensen ennyiben új lehetőséget 

nyit a művészet és a modern ember egzisztenciális helyzete közti kapcsolat vizsgálatára 

az etikai szempont bevezetésével. Az S. Kierkegaard (ál)néven publikált kritikáiban 

elsősorban a kortárs irodalom meghatározó alkotásainak (Hans Christian Andersen Csak 

egy muzsikus, Friedrich Schlegel Lucinde és Thomasine Gyllembourg Két emberöltő 

című regényeinek) elemzésére vállalkozott. Ezek az írások tematikus és terminológiai 

szempontból egyaránt különös egységet alkotnak Kierkegaard munkásságán belül: a 

tematikus kérdés a regényirodalom problémája a modern, szekularizált korban, míg a 

hozzárendelhető kulcsfogalom az élet-szemlélet (Livsanskuelse) lesz.14  

Kierkegaard az esztétikai kategóriáját használva dokumentálja, ahogy a racionalitás 

mindenre kiterjedő kíméletlen kritikája aláásta a keresztény tradíciót, izolálta az 

individuumokat és töredékessé tette a szociális kapcsolatokat. Ezen a ponton az 

esztétikai stádiumban kidolgozásra kerülő romantika-kritika kiszélesíthető és 

összekapcsolható a jelenkor vizsgálatával. A felvilágosodáshoz köthető 

racionalizálódási folyamatok következményeinek fonákján ily módon megjelenik a 

mindent maga alá temető nivellálódás. Kierkegaard a jelenkort az emberi egzisztencia 

radikális személytelenítésének koraként jellemzi, ahol a közösségek helyét az izolált 

szubjektumok anonim tömegei veszik át. A jelenkor az irigység, az üres fecsegés és a 

nivellálódás kora, amelyben a vallási doktrínák értéküket és értelmüket vesztett 

funkciókká, a fennálló rend ideológiai önigazolásává váltak.15 

A jelenkor gyermekeit magával ragadja az újszerűség kultusza, és semmit sem 

hajlandóak elfogadni, ami nincs összhangban a kor igényeivel. Mindez az öntudat 

meghasadásához vezet, melynek során az individualitás elvéti saját ideáját, tulajdon 

egzisztenciáját figuratívvá és valótlanná alakítva az én felvett pózok sokaságára hullik 

                                                 
13 Lásd i.m. 209.sk.o. Jørgensen kritikájára George Pattison mutatott rá. 

14 George Pattison: Nihilism and the Novel: Kierkegaard’s Literary Reviews, in British Journal of 

Aesthetics, 1986, 161.o. 

15 George Pattison: Nihilism and the Novel: Kierkegaard’s Literary Reviews, i.k. 169.o. 
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szét. Az életszemlélet hiánya jelentős következményekkel jár a szubjektumra és a 

művészetre nézve. A szubjektumok (valamennyi korábban elfogadott külső tekintély 

útmutatásának híján) az előző korok számára ismeretlen döntés rideg valóságával 

szembesülnek: megfeleljenek a tömeg diktálta egyformaságnak vagy megkíséreljék 

felkutatni a vallásit az én abszolút bensőségességében? 

Az életszemlélet elvesztése, valamint a külsőt a belsővel összekötő struktúráknak a 

reflexióban való feloldódása, a műalkotások létrehozásának lehetőségeit is veszélybe 

sodorja. Ily módon a műalkotás kritikája a nihilizmus korának kettős válságára hívja fel 

a figyelmet: mind a modern szubjektum, mind a művészet válságban van. A 

kierkegaard-i idealisztikus művészet koncepció rávilágít a vallás és a művészet területén 

fellépő válság egybeesésére. Ennek következtében az esztétikai lehetetlensége életre 

hívja, és korábban ismeretlen mértékig fokozza, a vallási kérdését. Miután a 

racionalizálódás meghúzta a határokat a művészet számára, a szépség ideája nem 

találkozhat többé a valóság princípiumával: a forma és a tartalom kölcsönös 

megfelelésének értelmében. Ez a depriváció – az esztétikára vonatkozó korábbi 

meggondolások értelmében – a művészet végét jelenti, hiszen ha a regényíró nem adhat 

választ a modern ember kérdéseire, akkor egyetlen másik művész sem. Ezen a ponton 

Kierkegaard szembefordul a romantikus nézettel, amely a művészetet (mint a technikai 

uralom társadalmának személytelensége alól felszabadító erőt) a modern ember 

egyetlen lehetőségének tekintette.   

Kierkegaard sajátos megoldást kínál a művészet lehetőségének kérdésére. Korábbi 

tanára és barátja Møller életszemlélet-koncepcióját állítja szembe a korban egyre 

gyakoribbá váló egzisztenciális svindlikkel, amelyek során a személyiség szabadsága 

végül önmagát korlátozza. Az életszemlélet mølleri fogalma három elem kölcsönös 

egymást áthatásán alapul, amelyek: „a keresztény tradíció, az empirikus tapasztalatok és 

a magasabb rendű tapasztalat, amelynek során az érzékfelettivel a maga valós 

formájában szembesülünk. Ezek a különálló mozzanatok helyet kell kapjanak egy 

helyes világnézetben, és a szisztematikus, filozófiai kifejtés csupán formai tökéletesítése 

lehet annak a tudásnak, amely először a maga közvetlenségében és 

artikulálatlanságában válik jelenvalóvá.”16 A fenti kritériumok nem csupán az 

                                                 
16 Idézi George Pattison: Kierkegaard. The Aesthetic and the Religious, London, SCM-Canterbury Press, 

127.o. Idézi Poul Martin Møller: Efterladte Skrifter, 1-6 kötet, Copenhagen, 1855-1856, 5. kötet, 69.sk.o. 
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autentikusnak tekinthető emberi élet alapjai, hanem valamennyi igaz művészi alkotás 

előfeltételei is. Ezek valamelyikének hiánya a személyiség kimunkálatlanságához és az 

alkotásaiban fellelhető nihilizmushoz vezet, amelyet Møller a korabeli irodalom 

esetében Byron, Shelley, Heine alakjaihoz, míg a filozófia területén Schopenhauer 

nevéhez köt. A probléma, ami Kierkegaard mølleri örökségévé lesz, a következőképpen 

fogalmazható meg: milyen mértékig lehet esztétikailag kifejezni a valóságnak egy 

pozitív, vallásilag egységes szemléletét egy olyan korban, amelyet a nihilizmus 

szelleme alakít? Ez a kérdés Kierkegaard valamennyi irodalomkritikája mélyén 

fellelhető.17  

A kor szellemiségét meghatározó erők gócpontjává a modern nagyváros lesz. A város 

Kierkegaard-nál betöltött szerepének kidolgozására tett vázlatos kísérlet során (6. 

fejezet) azt szeretném megmutatni, hogy az esztétikai stádium kritikája miként áll 

összefüggésben a modern kor kritikájával Kierkegaard munkásságában. A város 

képének esztétikai jelenségként való megrajzolása alátámasztja a szerzőségi tervezetben 

olvasható állítást a korszak egészének esztétikai mivoltáról. Ezen a ponton az esztétikai 

stádiumban kidolgozásra kerülő romantika-kritika kiszélesíthető és összekapcsolható a 

jelenkor vizsgálatával, amelynek eredményeként a város, mint az esztétikai 

egzisztenciák és jelenkor konkrét egysége a modernitás megtestesítőjévé válik.  

A modern nagyváros mindennapjainak egyik meghatározó jelensége Kierkegaard 

számára a látás (at see) és láthatóvá válás (at blive set) dinamikájában rejlik. Ennek 

dinamikája különböző mértékben fellelhető az esztétika kierkegaard-i konstrukciójának 

meghatározó alakjainál: a reflektált megfigyelő és az unalom elől menekülő, céltalan 

voyeur esetében is. A színpaddá változott város képe nem volt ismeretlen az európai 

kultúra számára, és Kierkegaard korában már mélyen beágyazódott a nyugati tradícióba. 

Miután Kierkegaard egyetlen összefüggő művet sem szentelt a város témájának, csupán 

alkalmi jellegű feljegyzések és látszólag jelentéktelen, közvetett megjegyzések állnak 

rendelkezésünkre. Annak érdekében, hogy átfogó képet alkothassunk a nagyváros 

szerepéről Kierkegaard írásaiban, a téma vizsgálata során nem elegendő csupán azon 

műveket kiemelni az életműből, amelyek helyszíneként egyértelműen a korabeli 

Koppenhága szolgált. Ugyanakkor nem lehetséges a városra vonatkozó valamennyi 

szórványos utalást és megjegyzést erőszakkal egyetlen összefüggő koncepcióra 

                                                 
17 George Pattison: Nihilism and the Novel: Kierkegaard’s Literary Reviews, i.k. 164. o. 
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redukálni. A nagyváros szerepének kidolgozására tett vázlatos kísérlet révén feltárulhat 

az esztétikai stádium kritikája és a modern kor kritikája közti összefüggés Kierkegaard 

munkásságában.  

A város jelensége Kierkegaard szemében túllép az utcák és épületek puszta együttesén 

és az emberi kapcsolatok mozgásban lévő mintázatává lesz, amelyek végtelen 

módozatban kombinálhatóak és újraformálhatóak. A város ez által egyetlen, hatalmas 

színpaddá válik, amelyen a mindennapi élet valós vagy fiktív drámái kapnak teret. A 

káprázatot magában hordozó modern nagyváros tehát nem más, mint a polgárok 

maximális lehetősége az árnyék-egzisztenciák és meg nem valósított életutak 

dramatizálására. A nagyvárosi káprázat esztétikája és Kierkegaard esztétikája közt az 

esztéta alakja teremtheti meg a kapcsolódási pontokat. Az esztétikai egzisztencia, 

akinek a tulajdon énje vált a szemévé csakis önmagán keresztül képes a világra 

tekinteni.  A látást és a láthatóvá válást hivatásává emelő esztéta a saját személyét 

megköltve, egyúttal a legérdekesebb műalkotás megalkotására törekszik. Az ön-

konstituáló választás és az én ön-dramatizációjának színtere a városi mindennapok 

káprázatos szövevényében többé nem korlátozódik a képzelet privát szférájára, hanem 

átterjed a publikum előtt felvállalt egzisztenciális-alakzatokra, amelyet az egymásra 

irányuló pillantásokban megszülető, szétforgácsolódott árnyék-egzisztenciák önként 

viselt maszkokká formálnak.  

A modern publikum megjelenése a nagyvárosban szorosan összefonódik a sajtó 

autoritásának megerősödésével, és a nyilvánosság új alakzatainak megszületésével. A 

publikum Kierkegaard szemében olyan történelmileg kondicionált jelenség, amely 

idővel a dolgok valóságos állapotát is alakítani és irányítani tudó erőre tehet szert. A 

maszkként viselt egzisztenciális alakzatok közül kiemelkedik a kor igényeinek 

engedelmeskedő szerző, akinek a hagyatékban maradt Vázlatok (Skrift-Prøver) állít 

emléket. A sikeres szerzőség napjainkban nem egyéb, mint a publikum figyelme és a 

popularitás fonákján megjelenő anyagi juttatás. Mindennek elérése érdekében az 

alkotónak csupán egyetlen feltételt kell teljesítenie. A publikum ugyanis annál 

könnyebben tudja megteremteni a szerzőket, minél inkább semmisek azok Ezen a 

ponton a publikumnak engedelmeskedő szerzővel együtt lép színre a tömegkultúra. 

Kierkegaard megfigyelése szerint, amikor az emberek en masse engedelmeskednek egy 

ideának, az erőszak és az anarchia óhatatlanul is felüti a fejét. A publikumban fellelhető 
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egység illúzióját a kívülálló szemlélők kapcsolattalan viszonyulása jellemzi. Ez lesz a 

mindenre kiterjedő, kontrolvesztett nivellálódás. A nivellálódás tehát a modernitás 

törekvése az ellentmondások megszüntetésére, vagyis a szembetűnően individuális 

vonások elsimítására és kiegyenlítésére. A nivellálódás révén életre hívott egzisztencia 

azonban a tömeg terméke és mint ilyen nem állja ki az Isten elé állás próbáját. A 

közvetlenségek áthatolhatatlan szövevényeiben rekedt én-alakzatok végül látogatókká, 

majd maguktól és a világtól elidegenedetté válnak, és a város káprázatában élő 

tömegemberek saját reflexív gyakorlatukat a pusztulás tüneteként érzékelik. 

A legextrémebb formájában a nivellálódás választás elé állítja az embert: megőrzi 

identitását, vagy a tömeg arcát ölti magára? Kierkegaard esztétikai koncepciója átvezet 

a választás, az énné válás és a szubjektivitás mibenlétére vonatkozó kérdések 

vizsgálatához; s ez szükségképpen a perspektíva kiszélesítését követeli. Az Egyes 

megszületésének kérdése lehetőséget nyújt a szubjektumra irányuló kutatások és a 

kierkegaard-i meggondolások közti dialógus megnyitására. Kierkegaard éles szemmel 

ragadta meg az intézmények és a társadalmi erők szerepét az érdeklődése központjában 

álló pszichés zavarok kifejlődésében és megerősödésében. Kiemelt figyelmet szentelt 

azon társadalmi erők felelősségének azonosítására, amelyek az egyén céljait és ideáit 

alakították, azon célokét amelyek elvétése frusztrációhoz, cinizmushoz, szorongáshoz 

vagy önmagát megnyomorító tagadáshoz vezethet. A modern individuum helyzetére 

vonatkozó kierkegaard-i diagnózisának a kortárs viták kontextusába helyezett vizsgálata 

új fényben láttatja a dán gondolkodó örökségét és segítséget nyújthat a pontosabb 

megértéséhez, másrészt a kierkegaard-i koncepció termékenynek bizonyulhat a jelenlegi 

viták számára is, amennyiben rávilágíthat azok homályos, bizonytalan pontjaira (7. 

fejezet). Az elemzés lehetségessé válásának érdekében mindenekelőtt vázlatosan át kell 

tekinteni a szubjektivitás mibenlétére irányuló kortárs viták fontosabb kérdéseit. A 

szubjektivitás mibenlétét napjainkban vizsgáló komplex irányzatok némileg önkényes 

és vázlatos áttekintése nyomán az én fogalmának három markáns megközelítését 

határolhatjuk el: a minimal-self, a social-self és a narrative-self koncepcióit, amelyeket 

jelenleg is élénk viták öveznek. Másként fogalmazva: továbbra is kérdéses, hogy az én 

mint olyan, önmagát létrehozó valóságos létező-e, vagy inkább társadalmi konstrukció, 

netán neurológiailag indukált illúzió, esetleg egy narratív folyamat sajátos 

megtestesülése. A szubjektivitás feltérképezésére irányuló vitákkal párhuzamosan a 
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Kierkegaard-kutatásban is megjelent egy ígéretes megközelítésmód, amely J. Davenport 

és Anthony Rudd nevéhez köthető.18 

Bár Kierkegaard kiemelten hangsúlyozza az ember felelősségét az életének alakulásáért, 

az énje formálódásáért, ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy van valami 

elhatárolt és különös önmagunkkal kapcsolatban, amit úgy kell elfogadnunk, amiképpen 

az megadatott. A két pólus közti feszültséget olyan kreatív feszültségként kell 

értelmeznünk, amely az én számára voltaképpen konsititutívvá válhat, amennyiben 

önmagunkat egy teleologikus megközelítés mentén ragadjuk meg. Az én kierkegaard-i 

fogalmát az eszkatológikus ítélet formálta, de az individuum határai itt meglepő formát 

öltöttek. Kérdéses, hogy mi határozza meg mindazt, amiért az individuum végső 

felelősséget vállal? Létezik-e bármiféle határ, vagy az én – mint ahogy azt Lévinas 

állította – a végtelen felelősség kulminációs pontja? Az, hogy Kierkegaard mindennel 

szemben óvatosságra int, nem tűnhet-e a morális felelősség kijátszásának; nem arra 

utal-e, hogy a bűnösség határainak kérdését nem lehetséges legitim módon feltenni?  

Az elmúlt években figyelemre méltó hozzászólások születtek az én és az identitás 

kérdéseire irányuló vitákban, amelyek egyik meghatározó vonulata összefüggésbe hozta 

a kutatásban korábban marginális minimal-self koncepciót a narratív elméletekkel: úgy 

tűnik, az én temporálisan kiterjesztett narratív szervezettségét megelőzően léteznie kell 

valamiféle „személyes egységnek”, még akkor is, ha egy ilyen egység csak pillanatnyi. 

Eszerint az én-tapasztalatunkban a temporálisan kiterjesztett narratív-self és az 

időlegesen nem kiterjedt minimal-self egyaránt fellelhetőek, vagyis annak érdekében, 

hogy bármiféle narratív koherenciára szert tehessen, a személyiségnek rendelkeznie kell 

egyfajta pre-egzisztens alapvető egységgel. Napjaink Kierkegaard-kutatásában szintén 

jelentős viták alakultak ki az identitás-elméletek narratív értelmezési lehetőségeivel 

kapcsolatban. Míg a korábbi kutatások alapvetően arra irányultak, hogy az én 

kierkegaard-i alakzatait elhelyezzék a német idealizmus és romantika képviselői, 

                                                 
18 Lásd E. Mooney: Selves in Discord and Resolve: Kierkegaard’s Moral-Religious Psychology from 

Either / Or to Sickness Unto Death, London, Routledge, 1996. illetve: Kierkegaard After MacIntyre, 

szerk. John J. Davenport, Anthony Rudd, Chicago, IL, Open Court, 2001; valamint John J. Davenport: 

Narrative Identity, Autonomy and Mortality: From Frankfurt and MacIntyre to Kierkegaard, London, 

New York, Routledge, 2012. és Love, Reason, and Will. Kierkegaard after Frankfurt, szerk. John J. 

Davenport, Anthony Rudd, New York, London, Bloomburry, 2015. 



15 

 

valamint a dán gondolkodó kortársainak kontextusában,19 addig a narratív elméletek a 

személyes identitás és az én konstitúció Kierkegaard-nál megjelenő kérdéseinek egy új 

változatát kínálják. Az újszerű perspektívák révén megnyílik annak lehetősége, hogy 

feltérképezzük, mennyiben őrizték meg filozófiai relevanciájukat Kierkegaard énre 

vonatkozó meggondolásai. 

Az élet-narratíva-egész intelligibilitásának tézisét számos kritika érte, melyek közül 

Anthony Rudd és John Lippitt fogalmazták meg a Kierkegaard kutatás számára 

meghatározó ellenvetéseket. Anthony Rudd az én látszólagos kettéhasadásának 

problémáját hangsúlyozta,20 melynek során az én mint narratív egész és az én mint 

jelenbeli tudatos cselekvő sajátos ellentmondásba kerülnek. Másként fogalmazva: az én-

mint-narrátor és az én-mint-narratíva szétválnak, ami egy sajátos helyzethez vezet. 

Daniel D. Hutto megfogalmazásásában a kérdés: „Miként lehetünk mi a narratívák 

termékei, ha bizonyos értelemben felelősek vagyunk a releváns én-teremtő narratívák 

létrehozásáért?”21 Vagyis kérdésessé válik, hogy lehetséges-e a Kierkegaard által vázolt 

én fogalmának narratív olvasata, hiszen annak számot kell adnia az én látszólagos 

kettéhasadásának problémájáról és fel kell oldania az én mint narratív egész és az én 

mint jelenbeli tudatos cselekvő sajátos ellentmondását. Anthony Rudd azért, hogy 

elkerülje az én narratívan kiterjesztett mentális szubsztanciává sorvasztását, a 

fenomenológia által felkínált perspektívát hívja segítségül, dacára annak, hogy a 

narratív olvasatok igyekeznek elkerülni az én bárminemű karteziánus megközelítését. 

Sajátos nehézségeket szül ugyanis annak belátása, hogy a tapasztalatok ily módon 

„lecsupaszított locusa” miként képes a túlélésében és további fennmaradásában 

támogatni mindazt, ami számunka a személyes identitásban értékkel bír.22 A minimal 

vagy a mag-self és a narratív vagy autobiográf-self egymásba fűzése – amint arra Dan 

Zahavi rámutatott – megoldhatja a kierkegaard-i etikus felszólításából adódó 

megkettőződés problémáját, miszerint eredetileg is léteznie kell valamiféle énnek, 

                                                 
19 Lásd Mark C. Taylor: Journeys to Selfhood. Hegel and Kierkegaard, Berkeley, CA, University of 

California Press, 1980. és Michelle Kosch: Freedom and Reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard, 

Oxford, Oxford University Press, 2006, különösen 200-210.o., valamint Samuel Loncar: From Jena to 

Copenhagen: Kierkegaard’s relations to German idealism and the critique of autonomy in The Sickness 

Unto Death, in Religious Studies, 47. évf., (2011) 2, 201-216.o. 

20 Lásd Anthony Rudd: Kierkegaard, MacIntyre and Narrative Unity – Reply to Lippitt, i.k. 544.o. 
21 Daniel D. Hutto: Narrative self-shaping: a modest proposal, in Phenomenology and the Cognitive 

Sciences, (2016) 15/1, 21-44. o. 

22 Anthony Rudd: Narrative, Expression and Mental Substance, in Inquiry: An Interdisciplinary Journal 

of Philosophy, 48. évf. (2005) 5, 416.o. 
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valaminek, ami rendelkezik az első személyű perspektívával, annak érdekében, hogy 

képes legyen artikulálni egyfajta narratív identitást.23 Ez azonban egy sajátos 

problémához vezet: ugyanis ha lehetséges a Kierkegaard által vázolt én fogalmának 

narratív olvasata, akkor annak számot kell adnia az én látszólagos kettéhasadásának 

problémájáról és fel kell oldania az én mint narratív egész és az én mint jelenbeli 

tudatos cselekvő sajátos ellentmondását. 

Az én konstituálásával foglalkozó Kierkegaard szövegek elemzése során Patrick Stokes 

új perspektívát nyitott meg, amikor a Vagy-vagy második kötetében és a Halálos 

betegségben egyaránt fellelhető némileg homályos, absztrakt én-koncepciót a korábban 

ismert megközelítések mellé állította. Ez az absztrakt én a szabadság és az 

örökkévalóság fogalmai alapján válik meghatározhatóvá, és mint ilyen elkülönül az én 

társadalmi szerepeitől és kapcsolataitól, valamint az egyén pszichológiailag 

meghatározott történetétől és személyes identitásától. A Stokes által felvetett kérdés az, 

hogy miként értelmezhető ez a redukálhatatlan sajátosság a Vagy-vagy és a Halálos 

betegség kontextusában, ha mindkét műben az én konszolidálódott, társadalmilag és 

történelmileg beágyazott fogalma válik hangsúlyossá. Egy ilyen kontextus szolgáltatja 

az értelmezési keretet a reflexív esztéta, Johannes esetében.  Ugyanis a csábító, dacára 

annak, hogy folyamatosan interakcióba lép másokkal, mindezt nem egy mélyebb 

értelemben autonóm döntésből fakadóan teszi, hiszen nem vállal kötelezettséget a 

létezés egyetlen konkrét alakzata iránt sem.  

A kierkegaard-i szubjektumot vizsgáló értelmezésében John J. Davenport arra hívja fel 

a figyelmet, hogy a Kierkegaard-nál fellelhető én-koncepciók szerteágazó ontológiai 

fejlődési lehetőségek, amelyek lehetővé teszik az emberi lény számára, hogy anélkül is 

rendelkezzen egyfajta énnel, hogy a hit révén teljes mértékben autentikus énné válna.24 

Ezek a változó mértékben adekvát én-alakzatok az inautentikus én olyan mintázatai, 

amelyek a tömegre és a modernitásra irányuló kierkegaard-i kritikákban nyernek 

jelentős szerepet. Amennyiben az én teljességéhez látszólag nélkülözhetetlen a konkrét, 

kikristályosodott személyiség: ha az ént téloszként, egzisztenciális feladatként 

értelmezzük, akkor – mind az erkölcsi felelősségvállalás, mind a hit szempontjából – 

                                                 
23 Dan Zahavi: Self and Other. Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame, Oxford University Press, 

Oxford, 2014, 191.o. 

24 John J. Davenport: Selfhood and Spirit, in The Oxford Handbook Of Kierkegaard, szerk. John Lippitt 

& George Pattison, Oxford, Oxford University Press, 2013, 231.o. 
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egy sajátos problémába botlunk. Ehhez kapcsolódóan érdemes számba venni John 

Lippitt kutatásait, aki problémásnak tekinti az esztétikai és az etikai létmódok 

egymástól való egyértelmű megkülönböztetését és elhatárolását az olyan kritériumok 

alapján, mint a koherencia vagy az egység. Lippitt szerint a problémára a maga Wilhelm 

tanácsos hívja fel a figyelmet, akinek ítélete nyomán a gazdagságnak, a dicsőségnek és 

a különleges tehetségek fejlesztésének szentelt életek valamennyien esztétikainak 

minősíthetők, dacára annak, hogy ezen életszemléletek mindegyike rendelkezik 

valamiféle strukturáló, belső egységgel. Ezek a változó mértékben adekvát én-alakzatok 

az inautentikus én olyan mintázatai, amelyek a tömegre és a modernitásra irányuló 

kierkegaard-i kritikákban nyernek jelentős szerepet. 

Anthony Rudd törekvései, hogy Wilhelm törvényszéki tanácsost és ezáltal magát 

Kierkegaard-t is megnyerje a narratív elméletek számára, nem maradtak visszhang 

nélkül. John Lippitt az élet narratív egységének koncepcióját, akárcsak magukat a 

narratív olvasatokat, a kierkegaard-i elgondolások erőteljes lecsupaszításának tekinti, 

melynek során – állítása szerint – érdemi normatív állítások maradnak észrevétlenek, 

vagy mennek veszendőbe. Kétségtelenül igaz, hogy Wilhelm törvényszéki tanácsos 

meggondolásainak középpontjában a kötelezettségvállalás áll, ám az énné-válást 

tekintve ennél valóban sokkal nagyobb a tét. Ezen a ponton mindenekelőtt Wilhelm 

Istenbe vetett hitét érdemes szemügyre vennünk. Lippitt rámutat, hogy Wilhelm 

tanácsos nyílt hitvallása egy helyütt jelentősen árnyalja a választás jelentőségét, amikor 

a következőképpen fogalmaz: „a választásnál nem annyira az a fontos, hogy a helyeset 

válasszuk, hanem sokkal inkább az energia, a komolyság és a pátosz, amellyel 

választunk. A személyiség ebben nyilvánítja ki a maga belső végtelenségét, és ezáltal 

konszolidálódik”.25 A választásnak ugyanis a személyiség egész bensőségességével kell 

megtörténnie, ezáltal a választó lénye megtisztult, és ő maga közvetlen viszonyba került 

a mindenütt jelenvaló örök hatalommal. Lippitt olvasatában Wilhelm tanácsos sajátosan 

új perspektívát vázol fel a bűn és a bűntudat értelmezése számára, ahol önmaga abszolút 

választása magába foglalja önmaga mint bűnös választását, a megbánás révén, az örök 

Isten kezéből.26 Erre alapozza Lippitt a maga ellenvetését, mely szerint Kierkegaard 

érveinek bármilyen leírása és értelmezése, amely azokat a narratívához hasonló, 

                                                 
25 EO 2:167.o./SKS 3, 164.o., magyarul: Vagy-vagy, ford. Dani Tivadar, Budapest, Gönczöl, 1978, 

778.o. 

26 EO 2:243.o./SKS 3, 232.o., magyarul: i.m. 841.sk.o. 
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látszólag semleges kifejezéssel kívánja megragadni, szükségképpen elvéti a 

kierkegaard-i érvelés rendkívüli gazdagságát és komplexitását.27  

Patrick Stokes újszerű megközelítése az eszkatologikus felelősség kérdéséhez 

kapcsolódó „meztelen-self” fogalmának bevezetése révén, új megvilágításba helyezi a 

kierkegaard-i én fogalmának kérdéseit, miközben egyszerre mutat túl a narratív és a 

neo-locke-iánus modellek által kínált én magyarázatokon. Ismét felbukkan az a 

látszólag paradox gondolat, miszerint az én-nek a történelmétől, a társadalmi 

kapcsolataitól, a külsődlegességeitől és a diszpozícióitól elkülönült entitásként kell 

megértenie önmagát, és közben mindehhez mint a saját a konkréttá vált alakzatához kell 

viszonyulnia. Patrick Stokes arra hívja fel a figyelmet, hogy a morális szükség 

szempontjából az önmagához való eljutást megelőző választás pillanatának végtelenül 

parányinak kell lennie, hiszen a kötelezettségmentes állapotban eltöltött idő maga is a 

bűnbánat tárgya.28 Ha az én megreked ebben a köztes állapotban, amelyben semmiféle 

környezettel nem áll kapcsolatban, és csak önmaga számára létezik, akkor tovább növeli 

bűnösségét. Stokes mindezt egy kétségbeesett kísérletnek tekinti, melynek során az én – 

megmaradva a negatív szabadság lebegésében –, a semmire irányul, s ezáltal 

megtagadja mindazt, amit Davenport „saját én-nek” (self-nek) nevezett, mindazt, amit 

az etikailag felelősségteljes személy „magára ölt”. Ez a pozíció kizárja annak 

lehetőségét, hogy valóban etikus énné váljon, hiszen valamennyi elköteleződést 

önkényesen visszafordíthatóvá tesz.29 A kétségbeesés ezen formájában az én a „saját 

végtelen formáját” használja, hogy leválassza és megkülönböztesse magát a 

környezetétől, a pszichológiai álarcától és a történelmétől. Ahelyett, hogy szembenézne 

a kontextussal, melybe egykor beágyazódott, a negatív szabadsága révén sikertelen 

kísérletet tesz önmaga ex nihilo megteremtésére.30 A szabad emberi lények, mind 

Wilhelm tanácsos, mind Anti-Climacus koncepciójában, rendelkeznek az önmagukra 

való referálásnak egy olyan módjával, amelynél fogva önmagukat a külsőségeiktől és a 

                                                 
27 John Lippitt: Getting the Story Straight, in Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, 50. 

évf. (2007)1, 39.o. 

28 Wilhelm törvényszéki tanácsos állításával megegyező kijelentésekre bukkanhatunk más álneves 

szerzőknél, például Vigilius Haufniensis-nél, aki szerint a bűnbánattal töltött idő maga is a „cselekvés 

hiánya”, s ezáltal egy újabb bűnné válhat. CA 117.o./SKS 4, 419.o., valamint CUP 1:526.o./SKS 7, 478.o. 

és SUD 105.o./SKS 11, 217.o., magyarul: A halálos betegség, ford. Rácz Péter, Budapest, Gönczöl, 1993, 

122.o. 

29 John J. Davenport: The Meaning of Kierkegaard’s Choice Between the Aesthetic and the Ethical, in 

Kierkegaard After MacIntyre, szerk. J. Davenport, Anthony Rudd, Chicago, IL, Open Court, 2001, 104.o. 

30 SUD 68.o./SKS 11, 182.o., magyarul: A halálos betegség, i.k. 81.o. 



19 

 

partikularitásaiktól elkülönítetten tudják megragadni. Ha azonban valamely emberi lény 

ezt az erőt arra használja, hogy visszautasítsa és megtagadja a saját történelmét vagy a 

sajátos helyzetét, akkor az én-né válásra tett kísérlete kudarccal zárul. Másként 

fogalmazva, ha az én levetkőzi a saját konkrétságát és elmulasztja azt ismét magára 

ölteni, akkor egy sajátos „nem-entitássá”31 válik, miközben az általa keresett igazság az 

izoláció és a kontinuitás tényezőinek „azonosságában” rejlik.32  

Ez alapján azt mondhatnánk, hogy az én fennmaradásának feltétele, hogy továbbra is 

ezen az ön-konstituáló módon viszonyuljon magához. Az ilyen neo-locke-iánus 

megközelítésmód azonban nehezen tartható, ha figyelembe vesszük Anti-Climacus 

megjegyzéseit az én elvesztésének lehetőségeiről. Anti-Climacus állítása szerint az én 

nem csupán észrevétlenül elveszíthető, hanem vissza is nyerhető. Ez pedig újabb 

problémákat nyit a re-identifikáció és a tranzitivitás szempontjából. Ekkor fölmerül a 

kérdés: miként szűnhet meg és válhat ismét létezővé ugyanaz az én? Mi teheti ezt a két 

személyt azonossá, ha kizárjuk a karteziánus ego-szubsztanciákat?  

Anti-Climacus és Wilhelm tanácsos egyaránt elutasítják az én szubsztancialista 

megközelítésmódját.  Az ént egyikük sem tekinti olyan entitásnak, amely kontextusából 

kiragadva és lecsupaszítva, egyfajta légüres térben létezne. Mégis, mindketten a 

minimal-self fogalmát tartják szem előtt, amely lényegét tekintve azt jelenti, hogy a 

térben és időben szituált emberi lény olyan entitás, amelynek a maga konkrétságán 

túlmutató tudata van. Jelentős mértékben eltérő koncepciókat dolgoztak ki annak 

megválaszolására, hogy ez a transzcendens értelemben vett én miként lép 

kölcsönhatásba az ember teljes életével. Másként fogalmazva: mindkét művet, a Vagy-

vagy-ot és a Halálos betegséget egyaránt értelmezhetjük a narratív-self és a minimal-

self egymásra hatásának kidolgozására irányuló kísérleteként; noha a megközelítések 

egyike lényegesen kompatibilisebb lesz a narratív elméletekkel, mint a másik. Stokes 

elemzései alapján a Wilhelm tanácsos koncepciójában az én egyfajta privilegizált 

értelemben az időben létezik, attól kezdve, hogy az emberi lény ön-konstituáló módon 

választja önmagát. Anti-Climacus esetében ezzel szemben az emberi lényeket jellemzi 

egyfajta perzisztencia és kontinuitás, ám az én mindig jelen idejű. Míg Wilhelm 

tanácsosnál az én az örökkévalóságot az időben nyerte el, saját narratív-egységén belül, 

                                                 
31 EO 2:256.o./SKS 3, 244.o., magyarul: Vagy-vagy, i.k. 885. sk.o. 

32 EO 2:262.o./SKS 3, 249.o., magyarul: i.m. 898.o 
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addig Anti-Climacus énje a „pillanatban” létezik – ahol az idő és az örökkévalóság 

metszik egymást – ezáltal bizonyos értelemben már mindig meghaladja saját 

narratíváját.  

A narratív megközelítés szorosabb összefüggésben áll a személyes identitás kérdéséhez 

köthető olyan problémákkal és aggályokkal, mint a túlélés, a morális felelősségvállalás 

és az egocentrizmus, amelyeket a neo-locke-iánus koncepciók mindössze futólag 

érintettek.33 Részben azért, mert a narratív megközelítések esetében felmerül a 

karakterisztikum kérdése, ami Stokes szerint a szubjektum első-személyű perspektívája. 

Ez a perspektíva a múlt és a jövő tekintetében a következőképpen jelenik meg: milyen 

leírás értelmében jellemezhető a múltbéli vagy a jövőbeli személy az én magára 

vonatkozó aggodalmainak és érdekeltségének alanyaként? Ezzel szemben a 

pszichológiai kontinuitás elméleteinek képviselői a re-identifikálás kérdését 

hangsúlyozzák, amely az első- és a harmadik-személyű perspektívából egyaránt 

feltehető.34 Ez a meggondolás távolabb visz a személyes identitás neo-locke-iánus 

megközelítésétől, mint ahogy azt a narratív elméletek valaha is tették. Mindeközben 

érdekes módon összefonódik azzal a kutatásban napjainkban fellelhető állítással, 

miszerint a minimal-self és a narratív-self egyaránt nélkülözhetetlenek a személyiség 

számára, és ezáltal új kihívásokkal szembesítik az én mibenlétére irányuló jelenlegi 

kutatásokat.35 Mindkét megközelítés – a re-identifikációra és karakterisztikumra 

vonatkozó kérdések – lényegét tekintve az én időbeli megőrizhetőségére kérdez rá. 

Stokes elemzései szerint Wilhelm tanácsos koncepciójában az én egyfajta privilegizált 

értelemben az időben létezik, attól kezdve, hogy az emberi lény ön-konstituáló módon 

választja önmagát. Anti-Climacus esetében ezzel szemben az emberi lényeket jellemzi 

egyfajta perzisztencia és kontinuitás, ám az én mindig jelenidejű. Az Isten előtt álló 

„meztelen-self” fogalma rámutat a személyiség kérdésének alapvetően egzisztenciális 

jellegére, amelyet mindannyiszor egy Én tesz fel egy meghatározott „itt és most” 

pillanatában. A kérdést egzisztenciális jellegéből fakadóan nem lehet személytelenül 

feltenni, csakis „belülről”.36 Az egyetlen kérdés, hogy az örökkévalósággal mint ítélettel 

szembesülve énné váltam-e?  

                                                 
33 I.m. 381.o. 

34 Uo.  

35 Uo. 

36 Uo. 
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1. Kierkegaard esztétikai programjának megragadhatósága 

Az esztétikára vonatkozó meggondolások Kierkegaard számos írásában felbukkannak, 

egységesnek mondható esztétikai koncepciót azonban (sem egyes műveiben, sem a 

művei egészében) nem dolgozott ki. Az esztétika azon komplex fogalmak és témák 

egyike, amelyek többértelmű használata átível a különböző szerzői maszkok 

rejtettségében publikált terjedelmes írásokon. Fellelhető a saját néven kiadott vallási 

tematikájú művekben, és felbukkan számos, a kiadásra kerülő művekkel párhuzamosan 

íródott feljegyzésben is. A hagyatékban maradt írások túlmutatnak a napló keretein: a 

külső történések bejegyzései, beszélgetések, olvasmányok jegyzetei, idézetek, 

tanulmánytervek, prédikációk vázlatai és gyakran a később nyomtatásban megjelenő 

művek előmunkálatai mellett különböző témákra vonatkozó ötletek és meggondolások 

olvashatók bennük. Ezek az írások legkorábban a H. P. Barfod-féle hiányos Journals-

ban37 majd ezt követően, P. A. Heiberg és V. Kuhr közreadásában a Af Søren 

Kierkegaards Efterladte Papirer38 elnevezésű kötetekben láttak napvilágot. A 

fennmaradt kéziratok az értelmezést segítő szövegkorpuszként válnak olvashatóvá.  

Első megközelítésben Kierkegaard maga kínálja fel az „esztétikai” egy értelmezését, 

szerteágazó írói életművének áttekintésében, melyet 1848 decemberében Szerzői 

                                                 
37 P. A. Heiberg és V. Kuhr beszámoltak arról, hogy milyen állapotban maradt a hagyaték Barfod 

tevékenységét követően, aki a kiadásra szánt szövegek elrendezését folyamatosan változtatgatva össze-

vissza vágta és ragasztotta a kéziratokat, több helyen is ellátta a nyomdai szedőnek szóló magyarázó 

megjegyzésekkel, sőt néhol törléseket és javításokat is eszközölt. A legkorábbi kéziratok darabokra 

szabdalva kerültek a nyomdába, aminek következtében a legrégebbi anyag egy része, amelyet Barfod a 

katalógusában regisztrált, eltűnt vagy levelezőlapként végezte. Barfod ugyanis, ha különösen szépen 

kalligrafált kéziratlapra bukkant, akkor azt formára vágta, fölkasírozta egy kartonlapra és a levelezőlapot 

valamelyik barátjának vagy családtagjának ajándékozta különleges alkalmakkor. A későbbi 

közreadóknak, ahogy Henning Fenger közreadási elveket vizsgáló dolgozatában olvashatjuk, szintén 

sikerült teljes és végleges káoszt teremteniük, elfedve ezzel nemcsak a belső kapcsolódásokat vagy azok 

hiányát, hanem bizonyos inkoherenciákat és problémákat is Kierkegaard jegyzeteiben és 

naplóbejegyzéseiben. 

38 A hagyatékban maradt feljegyzések és kéziratok a Papirer, a Journals és The Book of the Judge 

szerkesztése és közreadása kiadása körüli filológiai problémákról és nehézségekről bővebben: Joakim 

Garff: Az írástudó. Az esztétikus Kierkegaard, ford. Pátkai Rozália, in Magyar Filozófiai Szemle, (2003) 

1-2., 37-53.o., illetve Steen Tullberg: Søren Kierkegaards Papirer (1909-48 and 1968-78). Between 

Recension and Reception, in Kierkegaard Studies Yearbook, szerk. Heiko Schulz, Jon Stewart, Karl 

Verstrynge, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 2003, 234-276.o. 
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tevékenységem szempontja címmel írt, de csak 1859-ben, posztumusz jelent meg. 1851. 

augusztus 7-én viszont publikálta ennek összegzését, Szerzői tevékenységemről címmel. 

Kierkegaard írásaiban egy „dialektikus megkettőződésről” beszél, amely magyarázatot 

adhat az életmű divergenciájára: a pszeudonim és a szignált művek sorát az esztétikai 

illetve a vallási tervezethez rendeli hozzá és eltávolítja magát a korábban leleplezett 

költött alakjaitól.39 Vagyis a szerzői tervezet részeként az esztétikai itt összekapcsolódik 

azzal a programmal, melynek középpontjában a vallási lét paradoxona áll.  

Első megközelítésben az „esztétikai” jelentését az esztétikai stádium kapcsán érdemes 

körüljárni, ahol az „esztétikai élet” elsődlegesen „egzisztenciális létmód”-ként jelenik 

meg. Az „esztétikai” itt egy sajátos jelentésmezőben válik értelmezhetővé. George 

Pattison nyomán Kierkegaard műveiben az „esztétikai” szó kétféle használata 

különíthető el. „Egyrészt az »esztétiká«-ra utal a szépművészetek értelmében; másrészt 

etikai kifejezésként jelenik meg, hogy leírja azt az életet, amelynek nem sikerül felnőnie 

etikai lehetőségeihez. Ebben a második értelemben vonatkoztatja Kierkegaard a 

kifejezést a »sikertelen« egyénekre, és még általánosabban a korra, amelyben élt.”40 Az 

esztétikai második meghatározása további értelmezési lehetőségeket kínál. Részben 

lefedi azokat az előfeltevéseket, amelyeket az érzéki csalódásban élő olvasóban 

Kierkegaard szándékozott lerombolni. Ily módon az egyes művekben felépített szerepek 

révén egyfajta maieutikus funkcióra tesz szert, amely az olvasót arra ösztönzi, hogy 

belépjen saját olvasási folyamatába. Másrészt az etikai, majd később a vallási stádium 

szempontjából kritizált esztétikai létmód „nem valóságos”-ként, „történelmietlenként” 

vagy „nem-tulajdonképpeni”-ként jelenik meg; több alkalommal a legyőzni kívánt 

romantikus ellenfelekre hivatkozva. Ez utóbbi értelemben korlátozott negatív értelmű 

funkcióra tesz szert, míg az előbbi esetben korlátozott pozitív értelmű használatról 

beszélhetünk.41 Az „esztétikai” harmadik jelentéseként a szerzőség kérdésében 

felbukkanó inkognitó-probléma felől lehetővé válik a maieutikus értelmezés is. Ahol 

„az esztétikai mint inkognitó, mint ironikus fegyver és eszköz” jelenik meg, „amely 

                                                 
39 A Lezáró tudománytalan utóirat a filozófiai morzsákhoz „Első és utolsó nyilatkozat”-ában Johannes 

Climacus felfedi álneveit és végül az S. Kierkegaard névvel azonosítja magát.  

40 George Pattison: Kierkegaard: esztétika és az „esztétikai”, i.k. 

41 Bartha Judit: A szerző árnyképe. Romantikus költőmítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann 

alkotásesztétikájában, i.k. 20. o. 
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felhívja a figyelmet az egzisztencia jelentésére, [ott] megfelel a szókratészi irónia 

egzisztencia-megvilágító funkciójának.”42  

Az „esztétika” kierkegaard-i fogalmának ellentmondásossága abból adódik, hogy a 

különböző jelentésmezők nem különíthetők el egymástól élesen, az önkényesen 

meghúzott határok szükségképpen határsértésekbe torkollnak, ami a fogalom 

folyamatos jelentésbővülését eredményezi. Az összefonódás hátterében Kierkegaard 

idealista művészetfelfogása áll, amelyet három terület világít meg élesen: „a művészet 

ideális természete, az esztétikai tapasztalat szintetikus jellege, valamint a művészet 

időtlensége”.43 A sajátos kierkegaard-i fogalomhasználat – melynek során az egyes 

kulcsfogalmak tematikai és strukturáló elvként is felhasználásra kerülnek – 

összefonódik a szövegekben csak közvetve megjelenő szerzői intencióval és a 

többszörös távolságtartó ironikus játékkal. Ebből adódóan az egységes jelentés 

felbomlása gyakran megnehezíti az elemzést: a szöveg ellentmondásosságával zavarba 

hozza az olvasót, annak figyelmét az olvasás folyamatára irányítja és aktívabb 

értelmezési stratégiát követel meg a befogadótól. A szövegek az olvasás tudatos 

problematizálására irányulnak, melynek eredményeként a kierkegaard-i filozófia 

választások révén születik meg, a stádiumok, a szövegek közé beíródó választások 

eredményeként csak az olvasásban jön létre. 

Az esztétika kierkegaard-i fogalmának kidolgozása – a félreértést szerzői szándékká 

avató írásmód folytán – több ponton is nehézségekbe ütközik; az esztétikai 

kategóriájának átfogó megragadása nem lehetséges a különböző jelentésárnyalatok 

egyszerű egymás mellé helyezésével. Egy ilyen törekvésekkel rendelkező interpretáció 

szükségképpen a kierkegaard-i filozófia áldozatává válik.  

                                                 
42 Bartha Judit: i.m. 20.o. Lásd Gerhard vom Hofe: Die Romantikkritik Sören Kierkegaards, Frankfurt 

am Main, Athenäum, 1974, 103.sk.o. 

43 George Pattison: Kierkegaard: esztétika és az „esztétikai”, i.k. 
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2. Inkognitó és maieutika 

2.1. A bio-gráfiai szemlélet lehetőségei  

Kierkegaard a dialektikus szerzőségi tervezetén belül az esztétikai koncepciót mint az 

„esztétikai közvetlenség önmegsemmisítését” építi föl – s ezt az értelmezők gyakran az 

etikai stádium „gyámsága” alá helyezik.44 Ezek a zárványszerű értelmezések sajátos 

fejlődést írnak bele a stádiumok elméletébe, de ugyanakkor megfosztják az esztétikait 

annak eredeti teoretikus súlyától. Az esztétikai szerepe azonban nem merül ki az etikai 

stádiumnak való alávetettségben.  

A hatványozottan reflektált álnévhasználat magyarázatához a Lezáró tudománytalan 

utóirat a filozófiai morzsákhoz (1846. február 27.) szolgálhat kiindulópontként. A mű 

első részéhez írott utószavában Johannes Climacus saját pozícióját S. Kierkegaard 

írásainak olvasójaként határozza meg, ezzel megelőlegezve a korábbi álnevek 

leleplezését: „A forma és a rend kedvéért ezennel elismerem, aminek a tudomása 

valójában aligha tarthat számot érdeklődésre, hogy én vagyok, ahogy beszélik is, a 

szerzője a következőknek: Vagy-vagy (Victor Eremita), Koppenhága 1843 februárja; 

Félelem és reszketés (Johannes de Silentio), 1843; Az ismétlés (Constantin 

Constantinus), 1843; A szorongás fogalma (Vigilius Haufniensis), 1844; Az életút 

stádiumai (Könyvkötő Hilarius, Hódító Vilmos, Frater Taciturnus), 1845; Lezáró 

utóirat a Filozófiai morzsákhoz (Johannes Climacus), 1846; egy cikk a Fædrelandet 

1168. számában, 1843 (Victor Eremita); két cikk a Fædrelandet című lapban, 1846 

januárja (Frater Taciturnus).”45 

Majd a második rész zárófejezetében, az „Első és utolsó nyilatkozat”-ban (En første og 

sidste Forklaring) Kierkegaard megpróbálja magát többszörösen eltávolítani az immár 

nyilvánosan is leleplezett „költőien valós szubjektív gondolkodóktól”: 

„Pszeudonimitásomnak vagy polinimitásomnak nem véletlen (tilfældig ) alapja volt 

személyiségemben (Person)…hanem lényegi (væsentlig ) alapja magában az alkotásban 

(Frembringelsen), amelyet a replika, a pszichológiailag variált individualitás-különbség 

                                                 
44 Lásd Mesterházy Balázs: A szétcsúszás alakzatai két XIX. századi szövegben, in Literatúra (1998) 3, 

257.o. 

45 Søren Kierkegaard: Első és utolsó nyilatkozat, ford. Hidas Zoltán, in Søren Kierkegaard: Szerzői 

tevékenységemről, Latin Betűk, Debrecen, 2000, 7.o. Lásd Søren Kierkegaard: En første og sidste 

Forklaring, in SKS 7, 569.o./CUP 1:625.o.  
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kedvéért jóban és rosszban, töredelmességben és fékevesztettségben, kétségbeesésben 

és elbizakodottságban, keserűségben és örvendezésben, stb. való kíméletlenség 

költőileg megkívánt, s amely csak a pszichológiai következetesség által határolt 

fogalmilag, minthogy a valóság erkölcsi korlátai között egyetlen ténylegesen valóságos 

személyt sem szabad és nem is lehet megengednie magának. Amit írtam, az tehát az 

enyém, de csak amennyiben a létrehozandó költőien-valóságos individualitás által 

szólaltattam meg a replika hallhatóságán keresztül annak életszemléletét. Mert 

helyzetem a költőénél is külsődlegesebb, aki költőileg teremti alakjait, s az előszóban 

mégis ő maga a szerző. Azaz személytelenül vagy személyesen harmadik személyű 

súgó vagyok, aki költőileg teremtett szerzőket, kiknek előszói, s nevei újfent az ő 

alkotásuk. (Thi mit Forhold er end yderligere end en Digters, der digter Personer 

og selv dog i Forordet er Forfatteren. Jeg er nemlig upersonligt eller personligt i tredie 

Person en Souffleur, der digterisk har frembragtForfattere, hvis Forord atter er deres 

Frembringelse, ja hvis Navne ere det.) Ily módon a pszeudonim művekben egyetlen szó 

sem származik tőlem. Csak harmadikként van véleményem róluk, csak olvasóként 

ismerem jelentésüket, a legtávolabbi személyes viszonyban sem állok velük, minthogy 

ez lehetetlen is volna egy ilyen kétszeresen-reflektált közlés esetén.”46 

A pszeudonimitás leleplezésének szándékát előkészíti a két évvel korábban 

megjelentetett Filozófiai morzsák (1844. június 13.), melynek szerzője akárcsak az 

Utóirat esetében Johannes Climacus, míg kiadóként mindkét mű címlapján S. 

Kierkegaard neve szerepel, ily módon sajátos dialógus-helyzetet teremtve a két mű 

                                                 
46 Søren Kierkegaard: Első és utolsó nyilatkozat, i.k. 7.sk.o., A szöveget a magyar fordítás 

egyenetlenségei miatt Bartha Judit fordításában idézem. Vö: „Min Pseudonymitet eller Polyonymitet har 

ikke havt en tilfældig Grund i min Person (visseligen da ikke i Frygt for Lovenes Straf, i hvilken 

Henseende jeg ikke er mig bevidst at have forbrudt Noget, og har Bogtrykkeren, samt 

Censor qua Embedsmand, samtidigen med Skriftets Udgivelse altid været officielt underrettet om, hvo 

Forfatteren var), men en væsentlig i selve Frembringelsen, der for Replikkens, for den psychologisk 

varierede Individualitets-Forskjelligheds Skyld digterisk krævede den Hensynsløshed i Godt og Ondt, i 

Sønderknuselse og Overgivenhed, i Fortvivlelse og Overmod, i Lidelse og Jubel o. s. v., der kun er ideelt 

begrændset af den psychologiske Conseqvents, hvilken ingen faktisk virkelig Person i Virkelighedens 

sædelige Begrændsning tør tillade sig eller kan ville tillade sig. Det Skrevne er da vel Mit, men kun 

forsaavidt jeg har lagt den producerende digterisk-virkelige Individualitet ham hans Livs-Anskuelse i 

Munden ved Replikkens Hørlighed. Thi mit Forhold er end yderligere end en Digters, der digter Personer 

og selv dog i Forordet er Forfatteren. Jeg er nemlig upersonligt eller personligt i tredie Person en 

Souffleur, der digterisk har frembragt Forfattere, hvis Forord atter er deres Frembringelse, ja 

hvis Navne ere det. Der er saaledes i de pseudonyme Bøger ikke et eneste Ord af mig selv; jeg har ingen 

Mening om dem uden som Trediemand, ingen Viden om deres Betydning uden som Læser, ikke det 

fjerneste private Forhold til dem, som dette da er umuligt at have til en dobbelt-reflekteret Meddelelse.” 

Lásd SKS 7, 569.sk.o./CUP 1:625.sk.o. 
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között. Az álneves munkásságát lezáró áttekintésében Kierkegaard hangsúlyozza a 

szerzői szándék részévé avató írásmód magasabb, maieutikus szerepét, amelyben a 

maieutikus mozzanat „az esztétikai termés mint kezdés és a vallási alkotás mint télosz 

viszonyában rejlik.” Ennek megfelelően: „miként a közöltek (a vallási gondolat) 

mindenestül reflexióba lettek ágyazva, majd visszavétettek onnét, ugyanígy a közlést is 

döntően reflexió jellemezte”,47 vagyis a közlés olyan fajtája volt használatban, amely a 

reflexió sajátja. A „közvetlen közlés” annyit jelent, mint közvetlenül közölni az igazat. 

A „reflexió útján való közlés” annyit jelent, mint megtévesztéssel vezetni rá az 

igazságra.48 E szerzői tervezet értelmében az álneves írások az alacsonyabb rendű 

esztétikai, a szignált művek a célként megjelölt, magasabb rendű vallási tervezet részét 

képezik. Az esztétikai így látszólag egy legyőzendő mozzanattá szelídül és 

alárendelődik a racionalitás határain túl levő vallásinak. Az álnévhasználat 

struktúramozzanatként történő megragadása megnyitja a lehetőséget az életmű egyetlen 

hosszú szövegként való olvasása számára, ezzel egyszersmind olyan lineáris fejlődést 

írva bele Kierkegaard írásaiba, ami megteremtheti a szövegek szoros egymásba 

fonódását. Egy ilyen, a művek közötti egyenesvonalúan előre haladó, önmagából 

építkező életmű koncepciója a szövegek hagyományos biografikus olvasatának 

lehetőségét is felkínálja. A szerzői életművet Bildungsroman-ként értelmező 

koncepciók Kierkegaard esztétikai bűvöletét fiatalkori fellángolásként magyarázzák, 

megfosztva azt valódi teoretikus jelentőségétől. Joakim Garff értelmezésében a 

szerzőség így „a személy formálódásának folyamatát reprezentálja, amely nem más, 

mint a Bildung és az Entwicklung összefonódása.”49 A Kierkegaard doktori 

disszertációjában található Fichte-értelmezésből kiindulva – miszerint Fichténél a 

teremtő Én azonos a teremtett Énnel50 – Garff átfordítja egymásba az életet és az 

műveket. Az írást olyan tevékenységként értelmezi, amelynek révén a személyes 

tapasztalatok az egyes művekbe transzponálódnak, és amelyben az autonóm szubjektum 

megalkotja önmagát, s egyúttal az írásban is implikálódik.51  

                                                 
47 Lásd SKS 7, 570.sk.o./CUP 1:626.sk.o., magyarul: Søren Kierkegaard: i.m. 15.o. 

48 Uo. 

49 Lásd Joakim Garff: Az írástudó. Az esztétikus Kierkegaard, i.k. 49. sk.o. 

50 Søren Kierkegaard: Az irónia fogalmáról állandó tekintettel Szókratészra, ford. Miszoglád Gábor, in 

Søren Kierkegaard: Egy még élő ember írásaiból. Az irónia fogalmáról, Pécs, Jelenkor, 2004, 273.o. SKS 

1, 309. o./ CI 272. sk.o 

51 Joakim Garff: Kierkegaard – egy bio-gráfia, i.k. 130.o. 
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A „személyes tapasztalatok textualizációja” végig követhető az életmű első szakaszában 

írott álneves munkáktól egészen a kései vallási művekig.52 A szövegek személyessé 

válásának példájaként szolgálhat az az eredetileg Regine Olsenhez írott levél, amelyet 

Kierkegaard gyűrűje kíséretében küldött el neki 1841. augusztus 11-én, felbontva ezzel 

a jegyességet. Ennek szó szerinti reprodukcióját olvashatjuk évekkel később a 

Stádiumok az élet útján záró részében, Frater Taciturnus „Bűnös?”–„Nem bűnös?” 

címet viselő pszichológiai kísérletében: „Levelemben a következőket írtam neki: Ne 

próbálkozzunk többé, meg kell történnie, s ha végre megtörténik, olyan erőt 

meríthetünk belőle, amelyre szükségünk lesz: hagyjuk hát, hogy megtörténjen! 

Mindenek előtt felejtsd el e sorok íróját; bocsáss meg annak az embernek, aki, még ha 

képes is valamire, arra nem, hogy boldoggá tegyen egy lányt. Ha keleten valakinek 

selyemzsinórt küldenek, a halálos ítéletét veszi kézhez; a mi esetünkben a gyűrű a küldő 

halálos ítélete.”53 Az életmű szempontjából az álnevek használatát Garff inkább 

személyesen, semmint maieutikusan motiváltnak tartja, ebből adódóan a pszeudonim 

műveket Kierkegaard saját „önértelmezése integratív elemeiként” interpretálja, melynek 

során Kierkegaard saját biográfiáját a mártír alakjában kiteljesedő személyes mítoszba 

transzponálja.54  

A Bildung-ra épülő vagy a Bildung-ot középpontba állító olvasat értelmében 

Kierkegaard álnévhasználatával a szerzői szubjektum maradéktalan eltávolításának 

következtében szerző és munkássága ellentmondásba kerülnek: „Kierkegaard maga 

sokkal inkább egy szó, mintsem cselekvés.”55A cselekvésképtelen szerző és a valódi 

egzisztencia cselekvő jellegéből fakadó ellentétben az autenticitás és az autoritás hiánya 

                                                 
52 Ebből a szempontból mutatja be Kierkegaard írásainak és életútjának főbb kapcsolódási pontjait pl. 

John A. Gates: The life and thought of Kierkegaard for everyman című könyvében. Alastair Hannay a 

korabeli dán kultúrával való meghatározó találkozások kronologikus sorrendjét követve elemzi 

Kierkegaard „intellektuális-biográfiáját”, míg Joakim Garff egyik legismertebb könyvében a kortársak 

feljegyzései és Kierkegaard naplói alapján megkísérli felvázolni a korabeli koppenhágai szellemi életet és 

ezen belül Kierkegaard családjának és baráti körének lehető legteljesebb életpályáját.  Lásd John A. 

Gates: The life and thought of Kierkegaard for everyman, Philadelphia, The Westminster Press, 1960. 

valamint Alastair Hannay: Kierkegaard. A Biography, New York, Cambridge University Press, 2001. 

illetve Joakim Garff: SAK. Søren Aabye Kierkegaard. Életrajz, ford. Bogdán Ágnes és Soós Anita, Pécs, 

Jelenkor Kiadó, 2004. Élet és filozófia szerves egymásba fonódását elemzi Gyenge Zoltán, Kierkegaard 

élete és filozófiája című könyvében, melynek külön érdekessége a Kierkegaard könyvtár első teljes 

katalógusa. Lásd Gyenge Zoltán: Kierkegaard élete és filozófiája. A Kierkegaard könyvtár első teljes 

katalógusával, Budapest, Attraktor Kiadó, 2007. 

53 Søren Kierkegaard: Stádiumok az élet útján, ford. Soós Anita, Pécs, Jelenkor Kiadó, 2009, 292.o. 

54 Lásd Joakim Garff: Kierkegaard – egy bio-gráfia, i.k. 138.sk.o. 

55 I.m. 133.o. 
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a fikcióban találja meg kompenzációját.56 „Kierkegaard nem cselekszik. Épp 

ellenkezőleg, önmagát mint szubjektumot el akarja távolítani, még ha elismeri is azt, 

hogy a szubjektum a cselekvés előfeltétele. Azáltal teszi ezt, hogy leveszi saját nevét 

műveiről, és álnéven jelenteti meg őket.”57 Kierkegaard nem azonosul teljesen 

álneveivel, ugyanakkor nem is áll idegenként szemben velük. Álnéven megjelentetett 

írásait saját nevelődésének tekinti, melynek során „az empirikus személyiséget a szöveg 

személyisége alkotja meg, így a bio-gráfia a szó szoros értelmében a szubjektum 

dekonstrukciójává válik. Az empirikus szubjektumot felváltja a textuális szubjektum.”58 

A filozófia az irodalmiságon keresztül dekonstruálódik. Az írói lét Bildungsroman-ként 

történő értelmezésében a kierkegaard-i egzisztencia szövegszerűen építi fel önmagát, 

miközben az esztétikai a lineáris építkezésben egymást romboló alternatívák sorává 

szelídül. Mígnem a Corsaren affér következtében59 maga Kierkegaard válik cselekvővé, 

                                                 
56 Lásd Joakim Garff: Az írástudó. Az esztétikus Kierkegaard, i.k. 43.sk.o. 

57 Joakim Garff: Kierkegaard – egy bio-gráfia, i.k. 134.o. 

58 I.m. 139.o. 

59 A korabeli dán irodalmi élet legnagyobb vitája az ún. Corsaren-affér, amely a Meïr Aaron 

Goldschmidt szerkesztésében megjelenő szatirikus hetilap Kierkegaard ellen irányuló hónapokon 

keresztül húzódó elsöprő erejű támadássorozatával zárult. A vita előzménye P. L. Møller 1845. december 

22-i recenziója a Stádiumok-ról amelyet a Gæa, Esztétikai Évkönyv-ben publikált „Látogatás Søro-ban” 

címmel. Møller kritikája először a Vagy-vagy második részére irányul, pontosabban a szerző mások 

szeme láttára végbemenő etikai fejlődésére, amelynek – Møller szerint – az objektív irodalomhoz semmi 

köze, és ezzel ugyanazt a hibát követi el, amit Kierkegaard Andersen szemére vetett belső fejlődése 

kapcsán. Møller figyelme ezután a nem sokkal korábban megjelent Stádiumok az élet útján felé fordul, 

melyet az író számára immár személytelenné vált, kényszeres írásgyakorlat újabb termékének tart. Az 

írásból hiányolja a stílust, amelyet mesterkélt részletek özöne vált fel. Megsemmisítő kritikájában a 

következőképen összegzi a Stádiumok gondolatmenetét: „Ma egy éve. Úgy! Akkor hát eljegyeztem. 

Tényleg bájos, de az ördög lakozik egy ilyen szűzies lényben: nem képes megérteni, hogy el is akarom 

jegyezni, de fel is akarom bontani az eljegyzést, szakítani akarok, és nem akarok szakítani, meg akarok 

nősülni és nem akarok megnősülni. Nem érti, hogy eljegyzésem dialektikus, hiszen szerelmet jelent és 

nem jelent szerelmet, meg akarok szabadulni tőle, ugyanakkor a vágy csúcspontján akarok maradni.” 

Møller ízléstelen személyeskedésbe hajló recenziója kiváltotta Frater Taciturnus nem kevésbé gúnyos és 

indulatos válaszát: az „Egy utazó esztétikus tevékenységéről, és arról, hogyan fizetett a vendéglátásért” a 

Fædrelandet december 27-i számában látott napvilágot, amelyben Kierkegaard nem csupán megvédte a 

Stádiumok-at, de egyúttal nyilvánosan is leleplezte Møllert mint a Corsaren egyik főmunkatársát. Møller 

számára ezek után végleg elérhetetlenné vált az áhított egyetemi katedra és a szakmai előrelépés. 

Kierkegaard gyalázkodó válasza azonban nem kevésbé aljas reakciókat váltott ki: a Corsaren hónapokon 

át ízléstelenül becsmérlő cikksorozatokat és kíméletlen karikatúrákat szentelt az immár nyilvánosan 

leleplezett álneves szerző külső megjelenésének és különös szokásainak. Kierkegaard később a szerzőségi 

tervezetét magyarázó műveiben többször is visszatért erre az időszakra, amikor: „lassan az a 

félreismerhetetlen helyzet állt elő, hogy Koppenhága egész lakossága – mégpedig tudatlanságával és 

műveletlenségével egyenes arányban – ironikussá és humorossá lett, tetőtől talpig irónia volt minden 

[…].” Lásd Søren Kierkegaard: „Szerzői tevékenységem szempontja”, ford. Hidas Zoltán, in 

Kierkegaard: Szerzői tevékenységemről, i.k. 54.sk.o. A vita részletes leírásához Lásd Joakim Garff: SAK. 

Søren Aabye Kierkegaard. Életrajz, i.k. 283.sk.o. valamint a magyarul is megjelent dokumentumokat: 

Søren Kierkegaard: Kérés a Kalózhoz, ford. Gulyás Gábor, in Vulgo II. évf. 3-4-5. sz., 279.o. valamint 
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ismételten újraírva a szerző és a mű viszonyát a munkásságában benne rejlő „cselekvés-

hermeneutika” mentén, beleírva magát a mártír alakjába, aki az esztétikai és a vallási 

sajátos kombinációjaként ragadható meg. Garff mindezt a textuális premisszákból 

levont egzisztenciális következtetésként tartja megragadhatónak, melynek során a 

textuális és az empirikus szubjektum viszonya új értelmet kap. Azzal, hogy beleírja 

magát a mártír szerepébe, az empirikus szubjektum kilép az esztétikai és a vallási 

egzisztencia létmódjából fakadó rejtettségből, illetve rejtőzködésből.  

2.2. A bio-gráfiai szemlélet nehézségei 

A biográfiai szemlélet érvényesítése a szerzőségben azonban számos nehézséget okoz, 

melyek közül a teljesség igénye nélkül hármat szeretnék kiemelni. Az ellenvetések 

mindegyikéből további, az esztétika kierkegaard-i konstrukciójára vonatkozó 

meggondolások bomlanak ki, egyre újabb és újabb értelmezési stratégiákat felkínálva. 

(1) Az egyes álnevek nem feletethetők meg egy egyenes vonalban következetesen 

előrehaladó szerzői életút különböző szakaszainak. Írásaiban Kierkegaard tizenkét 

gondosan megkonstruált szerzői és kiadói álnevet használ monogramokkal és 

kezdőbetűkkel ellátva,60 melyek mindegyikét hatványozottan reflexív viszony fűzi az 

általuk közreadott szövegekben felmerülő problémákhoz. Kierkegaard szerzői 

stratégiája Szókratész bábáskodó módszerére épül, ahol az inkognitó ironikus eszköz az 

érzékcsalódásban élő tömegek megszólítására és az olvasók előfeltevéseinek 

lerombolására. A megtévesztés, az inkognitó egyidejűleg az egzisztenciát megvilágító 

funkcióval is bír.61 A rejtettség, az inkognitó tehát elválaszthatatlan az egzisztenciától. 

A „csel”-nek nevezett szerzői stratégia, a többszörös távolságtartás ironikus gyakorlata 

ellentmondásba kerül az önmagát szövegszerűen felépítő egzisztencia mítoszteremtő 

aktusával. Vagyis a szerzővel olvasott szöveg megszűnteti az álnevek polifóniáját és 

felszámolja a kierkegaard-i filozófia egyik leglényegesebb törekvését, a választás 

lehetőségét. További problémákat okoz, hogy egy ilyen értelmezés egyetlen képviselt 

                                                                                                                                               
Møller válaszát: Peter Ludvig Møller: Az új bolygó, ford. Magyar István, in Vulgo, i.k. 280.-283.o. és 

Peter Ludvig Møller: A nagy filozófus, ford. Gulyás Gábor, in Vulgo, i.k. 284.-286.o. A vitával 

kapcsolatos dokumentumokhoz lásd SKS 14. és COR (KW XIII.) köteteit. 

60 Soós Anita: Ha egy arcot sokáig és figyelmesen szemlélünk…, Budapest, HASS, 2002, 110.o. 

61 Az inkognitó kérdéskör részletes kifejtéséhez lásd Bartha Judit: A Szerző árnyképe. Romantikus 

költőmítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann alkotásesztétikájában, i.k. 19-48.o. 
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értékrendszert feltételez a szövegekben, és ezáltal figyelmen kívül hagyja az igazságra 

vonatkozó kierkegaard-i követelményt.  

(2) Az egzisztenciális létmódokat képviselő költőien valós egzisztenciák filozófiai 

szólamainak lezáratlan polémiájából és kölcsönhatásaiból bontakozik ki a különböző 

narratív szempontok sokaságaként az általuk együttesen képviselt filozófia. Ennek célja 

az olvasó megszólítása és bevonása a szerzői nézőpontokat integráló hasonmás-

figurák62 egymással versengő szólamainak komplex dialógusába.63 Szerzői 

tevékenységét áttekintő összegzésében Kierkegaard hangsúlyozza a kétféle tervezet 

párhuzamos jelenlétét, az esztétikai és a vallási egyidejű kettősségét az életművében: 

„Ami közvetlenül vallási, kezdettől fogva jelen volt; mert hiszen az 1843-as Két 

épületes beszéd egykorú a Vagy-vaggyal. És a közvetlenül vallási szinkronitásának 

biztosítása érdekében minden álneves írást „épületes beszédek” kisebb gyűjteménye 

követett, mígnem megjelent a Lezáró utóirat, amely felvetette a kérdést: mi az egész 

szerzői életmű katexogén »kérdése«? Ez a »kereszténnyé válásra« vonatkozik. (som 

ϰατ' εξοχην er »Problemet«, hele Forfatterskabets Problem: »det at blive Christen«) 

Ettől a pillanattól fogva megszűnik a közvetlenül vallási csillámlása; mivel ekkor 

kezdetét veszi a merőben vallási alkotás […].”64 „Ez egyúttal – csatolja a fentiekhez 

lábjegyzetként – elejét veszi az érzékcsalódásnak is: hogy a vallás olyasmi, amibe a 

                                                 
62 A Doppelgänger-elmélet máig meghatározó a Kierkegaard kutatásban. Az egyik legjelentősebb 

értelmezés Sesztov nevéhez köthető, aki Dosztojevszkij és Kierkegaard kapcsolatát vizsgálta. A két 

szerző hasonmásként való összekapcsolásának lehetőségével szemben érvel Alex Fryszman, aki Sesztov 

egzisztencialista nézeteivel szemben Kierkegaard szerzőségének Bahtyin irodalomkritikája felőli 

olvasatát javasolja. Az írói álnevek dialogikus lezáratlanságból fakadó polifónia szakít a narráció 

hagyományos formáival és egyúttal szétfeszíti a korábbi irodalmi műfajokat. Bahytin a polifonikus 

művek legfőbb sajátosságának a heteroglosszát, az írói kontextusban egymásba hajló nézőpontok, 

irodalmi stílusok és diskurzusok sajátos pluralitását nevezi. A heteroglossza egyúttal a közvetlen 

kommunikáció szabotálására is irányul. A hasonmások ezáltal a szubjektum önmagához való dialogikus 

viszonyában egy másik lét lehetőségeinek feltárásával az olvasót szembesítik a »mit jelent énnek lenni?« 

kérdéssel. A hasonmás-figurák egyfajta maieutikus funkcióra is szert tesznek, amennyiben elősegítik 

személyiség integritásának és lezártságának lebontását. Lásd Alex Fryszman: Kierkegaard és 

Dosztojevszkij Bahtyin prizmáján át, ford. Gálosi Adrienn, in Pro Philosophia Füzetek, (2003) 32, 19-

43.o.; illetve M. M. Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái, ford. Könczöl Csaba, in: M. M. 

Bahtyin: A szó esztétikája. Válogatott tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1976, 29-149.o. 

63 Lásd Bartha Judit: Az esztétikai inkognitó pluralitása. Kierkegaard korai pszeudonim műveiről, in 

Gond (2001) 27-28, 137. sk.o. 

64 Vö. SKS 13, 12.sk.o./PV 6.o., magyarul: Søren Kierkegaard: Szerzői tevékenységemről. Számadás, 

ford. Hidas Zoltán, in Kierkegaard: Szerzői tevékenységemről, i.k. 14.sk.o. A fordítás módosítva.  
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korosodó ember menekül; »esztétikai íróként kezd az ember, majd mikor már benne jár 

a korban, és többé nincs meg benne az ifjonti erő, felcsap vallási szerzőnek«.”65  

Eszerint Kierkegaard az álneves esztétikai művei mellett már kezdettől fogva 

párhuzamosan jelentette meg a koppenhágai nyilvánosság előtt nyíltan felvállalt, saját 

néven publikált vallási tematikájú írásait és épületes beszédeit, a „dialektikus 

megkettőződés”-nek megfelelően felmutatva az egész életművet átfogó célt: „A szerzői 

életmű leírta mozgás a következő: a »költőtől« (az esztétikumtól), a »filozófustól« (a 

spekulativitástól), a legbensőbben keresztény meghatározás jelzése felé; az álneves 

Vagy-vagy-tól a Lezáró utóiraton keresztül – kiadójaként a saját nevemmel –, a 

Beszédek pénteki úrvacsorára című írásokig, amelyek közül kettő a Miasszonyunk-

templomban el is hangzott. Ez a mozgás, ha szabad így mondanom, uno tenore, egy 

lélegzettel zajlott le, vagyis íródott, úgyhogy a szerzői életmű, a maga egészében 

tekintve, elejétől a végéig vallási, amit bárkinek, akinek van szeme, látnia is kell – már 

ha látni akar. […] Ugyanígy azt is felismeri a hozzáértő, hogy a jelen életműhöz 

alkotóként olyasvalaki tartozik, aki mint (qua) szerző »csakis egyvalamit akart«. Ezen 

kívül azt is felismeri, hogy ez az egyvalami a vallás, ám teljes egészében reflexióba 

ágyazva, mégpedig oly módon, hogy a vallás a reflexióból mindenestül visszakerül az 

együgyűség egyszerűségébe, vagyis az illető látni fogja, hogy a megtett út: elérni, 

eljutni az együgyűség egyszerűségéig (at naae, at komme til Enfoldighed).”66 

Az álneves, esztétikai tervezet leleplezésével a Lezáró tudománytalan utóirat 

értelmezhető az életmű fordulópontjaként, mivel innentől kezdve Kierkegaard döntően 

vallási tematikájú műveket publikál, immár saját néven, és valóban ritkábban jelennek 

meg álneves alkotások.67 Jóllehet téves lenne mindezt egy olyan határvonalként 

értelmezni, amelyhez érkezve Kierkegaard esztétikai szerzőből egyértelműen vallási 

szerzővé vált volna. Kierkegaard munkásságának áttekintésekor azt a képet szeretné 

erősíteni, hogy a kétféle szerzőségi tervezet egyidejűségéből fakadóan az írás „egy 

lélegzettel zajlott le”, eltérésekre csupán a közlés formájában bukkanhatunk. Az 

                                                 
65 Vö. SKS 13, 13. o./PV 7. sk.o., magyarul: i.m. 14.sk.o.  A fordítás módosítva. 

66 Lásd SKS 13, 14.o./PV 7.sk.o., magyarul: Søren Kierkegaard: Szerzői tevékenységemről. Számadás, 

i.k. 14.o.  

67 Az 1847-ben íródott Két rövidebb etikai-vallási értekezés, amely csak 1849-ben jelent meg H. H. 

álnéven, valamint „A válság és egy válság egy színésznő életében” (Krisen og en Krise i en 

Skuespillerindes Liv) című cikk, melyet Inter et Inter álnéven a Fædrelandet 1848. július 24. 27. 

számában publikált. Lásd SKS 14, 104.sk.o./C 301.sk.o. 
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esztétikai élet bemutatása rejtett célok mentén valósítható meg, ebből fakadóan a közlés 

közvetett és többszörösen összetett, a költött egzisztenciák lezáratlan dialógusaiból 

bontakozik ki. A vallás jegyében zajló élet szemléltetése ezzel szemben mindig nyílt, 

felépítése egyszerű, közvetlen közlésforma jellemzi.68 Ennek megfelelően a dialektikus 

tervezet az esztétikai érzékcsalódásainak leleplezésével egyidejűleg felmutatja a célként 

kitűzött magasabb rendű vallási stádiumot, vagyis Kierkegaard elveti a dialektikus 

fejlődésében kibontakozó életmű értelmezési lehetőségét és a végpontként értelmezett 

vallási kérdés kezdettől való jelenlétét hangsúlyozza. A dialektikus szerzői tervezet 

értelmében az esztétikai egzisztenciális létmódként válik megragadhatóvá, míg az 

inkognitó kérdése felől megközelítve hamisítványként69, alacsonyabb rendű 

rejtőzködésként jelenik meg.70 Az inkognitó egyaránt jellemző az esztétikai és a vallási 

stádium kivételes alakjaira, mindkét esetben feltételezve a társadalmon és morálon 

kívüliséget.71 Míg ez utóbbi esetében az inkognitó a hittel kapcsolódik össze, az 

esztétikai stádium személyénél felmerül a negatív hamisítás lehetősége. Ez a hamisítási 

szándék a műalkotásként felfogott élet létrehozására irányulhat, amely az etikai 

perspektívából „nem tulajdonképpeni létmódként” vagyis csalásként lepleződik le. 

(3)  A textuális szubjektum és a hozzá rendelhető cselekvés nem feleltethető meg a 

kierkegaard-i cselekvési aktusnak. A szövegszerűen felépített egzisztencia nem 

helyettesítheti az empirikus szubjektumot, aki nem a hétköznapi értelemben vett 

döntések és cselekvések sorozata révén válik önmagává, hanem az egzisztencia 

bensőségességében önmaga autentikus választásában valósul meg. Az álnevek szerepe 

nem a valóság egyre pontosabb reprodukciója, sokkal inkább a különféle alternatívák 

felmutatása, melyek párhuzamosan fenntarthatók, hiszen a lényeg csupán ezen a 

polifónián keresztül tárulhat fel. Az inkognitó így a filozófiai diskurzus új formájává 

válik, amely a megismerés hagyományos folyamata helyébe a feltáró processzus sajátos 

„másságát” állítja. S így az „identitásnak, a megismerhetőségnek folyamatosan 

                                                 
68 Lásd Bartha Judit: A Szerző árnyképe. Romantikus költőmítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann 

alkotásesztétikájában, i.k. 22. sk.o. 

69 Kierkegaard álnévhasználata értelmezhető a korabeli irodalmi misztifikáció példájaként, ahol a 

véletlen szerencsével talált kéziratokat közreadó szerkesztő, vagy fordítóvá változtatott zseniális szerző 

különböző álnevek és maszkok rejtettségében nyilatkozik meg. Az irodalomhamisítás eme módja az írói 

zsenialitás bizonyítékaként jelenik meg, vagyis erénynek bizonyul a képzőművészet-hamisítással 

szemben. Lásd Radnóti Sándor: Hamisítás, Budapest, Magvető, 1995, 238.sk.o.  

70 Lásd Bartha Judit: i.m. 25.o 

71 Lásd Heller Ágnes: A kierkegaard-i esztétika és a zene, in Uő: Érték és történelem. Tanulmányok, 

Budapest, Magvető, 1969, 323.o. 
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kibillentett pályákon való érvényesülésével radikálisan megváltoztatja a szubjektum-

objektum-viszonyt”.72 Vagyis az álnevek szólamai – anélkül, hogy egymást 

érvénytelenítve lerombolnák – az olvasót indirekt módon elvezethetik az igazsághoz és 

önmaga választásához. Kierkegaard az álneves szerzők jelentőségét semmi esetre sem 

egy új javaslat vagy felfedezés megtételében látja, hanem épp ellenkezőleg „abban, 

hogy bizonyos távolságból, a kétszeres reflexió messzeségéből nem akartak mást, mint 

egyszerűen újraolvasni az individuális emberi egzisztencia-viszonyok ősi iratát, az 

atyáktól ránk maradt réges-régi, jól ismert hagyományt, mégpedig ha lehet 

bensőségesebb módon.”73  

A szerzői önazonosság felszámolásából fakadó problémát némileg árnyalja a „halott 

szerző” „implikált szerző”-vel való helyettesítése, ahol a szerző eltűnése nem hagy teret 

egyetlen monolit egységnek, a Kierkegaard nevét viselő összefüggő szöveg-testnek. 

Ehelyett egyfajta retorikai technikává válik, amely „csupán azoknak az álruháknak és 

álarcoknak a tárházába tartozik, amelyeket a valóságos szerző azért alkalmaz, hogy 

implikált szerzővé váljon.”74 Az ilyen retorikai eljárások elsődleges szerepe, hogy 

általuk a szerző feláldozza saját jelenlétét és a megbízhatatlan elbeszélő révén szétzilálja 

az olvasó bizalmát és előzetes elvárásait. Egy ilyen bizalomvesztés – írja Ricœur – 

sajátosan új típusú olvasót hív életre, „olyan olvasót, aki maga is gyanakvó, mert az 

olvasás többé már nem bizalommal teli utazás, a bizalmára méltó narrátor kíséretében, 

hanem harc az implikált szerzővel, olyan harc, amely önmagához vezeti vissza”.75 

Kierkegaard számára az olvasó különös jelentőséggel bír, beíródása a szövegbe 

(olvasás-írása) azonban sosem valamiféle abszolút kezdetet vagy első írást jelent, sokkal 

inkább egy már létező, archaikus, az atyáktól áthagyományozott szöveg erős újra- 

                                                 
72 Lásd Valastyán Tamás: Az inkognitó, a griff és a töredék. Az aforisztikus és metaforikus 

beszédmódokról és azok koraromantikus vonatkozásairól – Kierkegaard, Derrida, F. Schlegel, in Pro 

Philosophia Füzetek (2001) 28, 33.o. 

73 Søren Kierkegaard: Első és utolsó nyilatkozat, i.k. 11.o. Vö. „Hvad jeg saadan kjender til 

Pseudonymerne berettiger mig naturligviis ikke til noget Udsagn, men da heller ikke til nogen Tvivl om 

deres Samtykke, da deres Betydning (denne vorde nuvirkeligen en hvilken) ubetinget ikke ligger i at gjøre 

noget nyt Forslag, nogen uhørt Opdagelse, eller stifte et nyt Partie og ville gaae videre, men netop i 

Modsætningen, i ingen Betydning at ville have, i paa en Afstand som er Dobbelt-Reflexionens Fjernhed 

at ville solo læse de individuelle, humane Existents-Forholds Urskrift, det Gamle, Bekjendte og fra 

Fædrene Overleverede, igjennem endnu engang om muligt paa en inderligere Maade.” In SKS 7, 

753.o./CUP 1:627.o. 

74 Paul Ricœur: A szöveg világa és az olvasó világa, ford. Martonyi Éva, in Narratívák. 2. Történet és 

fikció szerk. Thomka Beáta, Budapest, Kijárat Kiadó, 1998, 14.o. 

75 Paul Ricœur, i.m. 18.o. 
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illetve félreolvasását. Mindezek alapján azt mondhatjuk, az álnévhasználat konceptuális 

súllyal rendelkezik, filozófiailag megalapozott, összetett írói technika, amely „speciális 

kapcsolatot teremt a szerzők, a szöveg és az olvasó között, és jelentős szerepet játszik az 

olvasási folyamatban, a szöveg értelmezésében és utóhatásában.”76 Az írói álnevek 

lezáratlan polifóniájában a szubjektum betekintést nyerhet a valósághoz való 

viszonyába, amely egyúttal a szubjektumnak önmagához és a másikhoz való dialogikus 

viszonya. Ebben a folyamatban egy másik lét lehetőségeinek feltárásával az olvasó 

szembesül a „mit jelent énnek lenni?” kérdéssel. A hasonmás-figurák a rejtettség és 

rejtőzködés kettős mozgásában egyfajta maieutikus funkcióra is szert tesznek, 

amennyiben az önazonosság felszámolása révén elősegítik a személyiség integritásának 

és lezártságának lebontását: „amíg valaki él, addig lezáratlan […], az ember soha nem 

azonos önmagával. Nem alkalmazható rá az A = A formula. […] A személyiség 

legigazibb élete azokon a pontokon folyik, ahol az ember elveszíti önmagával való 

azonosságát, áttöri azokat a határokat, amelyek őt mint dologi létet meghatározzák.”77 

2.3. A szerzőség játéka – Kicsoda S. Kierkegaard? 

Annak a szigorú és éles határvonalnak az elismerése, amely egy írásmű 

megszületéséhez szükséges tényszerűen aktuális emberi lény jelenléte és a mű olvasása 

során feltételezett implikált szerző között húzódik, hosszú ideje nem számít sem 

újdonságnak, sem vitatott kérdésnek az irodalomelmélet területén. A 20. század 

szemtanúja volt a francia posztstrukturalizmus és a dekonstrukció, valamint az amerikai 

formalizmus vagy új kriticizmus felemelkedésének. Egyikük sem ismeri el a biografikus 

értelmezések azon alapvetőnek tartott előfeltevését, miszerint mindaz, amit a szöveg 

valódi alkotója az írásmű jelentéséül szánt, az a szöveg értelmezésére nézve kizárólagos 

autoritással bír. Kierkegaard maga nem sorolható sem a dekonstrukcionisták népes 

táborába, sem az amerikai új kritikai mozgalomhoz, munkássága – vagyis a 

kierkegaard-i szerzőség – mégis osztozik a dekonstrukcióval a szerzői játékosság 

gyakorlatában, illetve a poetikus valóság és a faktuális, tényszerű valóság közt húzódó 

szigorú határokkal való játékban. Ugyanakkor elismeri az új kritikai mozgalom centrális 

tézisét, mely szerint az olvasó szempontjából a szerző nem egyéb, mint a szöveg által 

implikált, magát a szöveget összetartó princípium. Joseph Westfall a kierkegaard-i 
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77 M. M. Bahtyin: i.m. 98.o. 
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szerzőséget átfogóan vizsgáló monográfiájában78 amellett érvel, hogy az 

irodalomelméleti viták számára kiemelt jelentőségű, ahogy Kierkegaard a szerző mint 

fikció költői valóságának fogalmát meghatározza és a gyakorlatban alkalmazza. A 

szerzőség (a játékos és komoly szerzők közt) szerteágazó komplexitássá válik; az egyes 

szerzők munkái szinte állandóan érvénytelenítik magukat és egymást a művek 

szerkezete és a bennük kifejtésre kerülő filozófiai érvek ereje közti konfliktusban. A 

strukturális fragmentáció elkerülése érdekében Westfall megkísérli elkülöníteni Søren 

Kierkegaard történeti személyét a szerzőtől, S. Kierkegaard-tól.79 Meggyőződése, hogy 

az olvasók jelentős részének gondot okoz az álnevek közti különbségtétel, és ezért 

hajlanak rá, hogy a szerzőségben felbukkanó bármilyen nézetet magának Kierkegaard-

nak tulajdonítsanak. Kierkegaard írásai és Kierkegaard szerzősége azonban nem 

összetévesztendők. Míg az előbbiek értelemszerűen valamennyi publikált és 

hagyatékban maradt művet magukban foglalják, addig a kierkegaard-i szerzőséghez 

sorolható írások a szerzői tevékenység szempontjait elemző művekben felvállalt 

alkotásokat takarják. Westfall elemzései a felvállalt, illetve anonim módon publikált 

kritikákra fókuszálnak, melyek segítségével a szerzőséget egyfajta performatív 

aktusként értelmezi. Westfall megkérdőjelezi a szerző S. Kierkegaard hitelességét, 

illetve a tejes életmű olvashatóságát a szerzőségi tervezetet felvázoló munkák felől.  

Westfall elemzéseiben központi szerep jut a Michael Strawser által megalkotott 

„veronym” (true-named) szerzőség-koncepciónak.80 Strawser a dán gondolkodó 

életművében fellelhető kommunikációs formák vizsgálatán keresztül elemzi a 

kierkegaard-i Szókratész-kép alakváltozásait. Strawser szerint a szerteágazó életműben 

Szókratész ideája számos változáson esik át, mígnem egy ironikus gondolatban 

kulminál, miszerint végül maga Szókratész is kereszténnyé vált.81 Strawser feltételezése 

az irónia és a kereszténység kompatibilitását sugallja. Ennek bemutatása érdekében a 

fiatalkori írásokat követően Johannes Climacus alakját és alkotásait alakját elemzi, 

amelyek a Kierkegaard életszemléletének megértéséhez szükséges filozófiai hátteret 

                                                 
78 Joseph Westfall: The Kierkegaardian Author. Authorship and Performance in Kierkegaard’s Literary 

and Dramatic Criticism, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 2007. 

79 Lásd Joseph Westfall: Kierkegaard and the Ingenious Creature: Authorial Unity and Co-Authorship in 
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80 Michael Strawser: Both/And. Reading Kierkegaard from Irony to Edification, New York, Fordham 
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81 I.m. 147. sk.o. 
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szolgáltatják, valamint az életműben a későbbiek során meghatározó szereppel bíró 

indirekt és ironikus kommunikáció forrásai lesznek. A maieutikus módszer ebből 

adódóan a maga teljességében csakis Johannes Climacus és Anti-Climacus alakjainak 

egybefonódása révén válik értelmezhetővé.82 Strawser amellett érvel, hogy Kierkegaard 

álneves alkotásai egyidejűleg ironikusak és komolyak, és együttesen egyfajta 

kibogozhatatlan „dialektikus csomót” alkotnak.83 Ezzel párhuzamosan a saját néven 

megjelentett írásokban is fellelhető egyfajta fejlődés. Egyrészt az ironikus 

kommunikáció példányaiként értelmezhetők, másrészt az ironikus módszer 

szempontjából az épületesség jelenléte elengedhetetlenné válik Kierkegaard írásaiban, 

ezáltal a saját néven publikált (veronym) művekről is elmondható, hogy kettős céllal 

rendelkeznek. Strawser végül arra a következtetésre jut, hogy Kierkegaard művei 

besorolhatatlanok a jól ismert sémába, és ennyiben egy-egy írása egyszerre olvasható 

ironikus alkotásként és épületes műként. Csakis így őrizhető meg az olvasók 

szabadsága.  

Westfall a kierkegaard-i szerző mint fikció költői valóságának fogalmára irányuló 

elemezésében Strawser holisztikus értelmezése nyomán szintén a kierkegaard-i 

szövegek teljességükben való olvashatóságának fenntartására törekszik. A szerzőségen 

belül elkülöníti egymástól a pszeudonim, az épületes és az ezek kulminációjaként 

megszülető kritikai szerzőséget. Elemzéseinek középpontjában a Kierkegaard 

munkásságában tetten érhető „performatív ellentmondások” kapnak helyet, amelyek 

következtében azon kérdés megválaszolása, hogy „kicsoda Johannes de Silentio?” 

kevésbé problematikussá válik, mintsem annak kiderítése, hogy „kicsoda S. 

Kierkegaard?”.84 Westfall azt javasolja, hogy a szövegek szerzőjének tekintett S. 

Kierkegaard-t a ténylegesen valós Kierkegaard helyett egy újabb irodalmi alakzatként, 

de ne pszeudonim, hanem veronym szerzőként kezeljük, aki ezáltal a szavahihető alkotó 

helyett egy újabb, a neki tulajdonított művek által implikált szerzővé válik, újabb 

hurkokkal bővítve a szerzőség „dialektikus csomóját”. Kierkegaard írásainak Garff által 

sugallt Bildung felőli olvasata az esztétikaitól az etikain keresztül a vallásiig, akárcsak a 

szerzői tervezetet leleplező S. Kierkegaard szerzői mivoltát és szavahihetőségét 

megkérdőjelező értelmezések Westfall és Strawser révén végezetül egyetlen közös 

                                                 
82 I.m. 62. sk.o. 

83 I.m. 77. sk.o. 

84 S. Kierkegard álneves szerzőként való értelmezéséhez lásd Johannes Sløk: Kierkegaards univers. En 

guide til geniet, Lindhardt og Ringhof, 2013. Sløk írására Westfall hívja fel a figyelmet. 
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végpontra mutatnak. A kierkegaard-i szövegek választás elé állítják az olvasóikat. A 

kérdés, hogy miként fogjuk olvasni a könyveket, az esztétikai vagy a vallási felől, végül 

visszahull az olvasó ölébe – az olvasó választása egyúttal önmaga választásává lesz. 
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3. Az esztétikai mint a filozófia korrekciójának programja 

3.1. A jövő filozófiája 

Az esztétikai különös konceptuális jelentőséggel bír Kierkegaard számára, ezért nem 

meglepő, hogy számtalan kutatót foglalkoztatott – és foglalkoztat napjainkban is – az a 

kérdés, hogy miként lehet igazolni az esztétikai egyetemes jelentőségét. Dario González 

az esztétikait nem „egzisztenciális szféraként” vagy „kommunikációs formaként”, 

hanem a gondolat dimenziójaként” definiálja.85 Ez a megközelítés megteremti a 

szükséges értelmezési keretet Kierkegaard filozófiára vonatkozó vizsgálódásai számára. 

Kierkegaard maga szólítja föl az olvasót arra, hogy a filozófiához való viszonyát 

tekintse egy olyan kísérletnek, amely „korrektív” elemeket vezet be a diszciplínába. A 

keresztény hit és az emberi egzisztencia paradoxona, amely a korábbi filozófiák nyelvén 

megszólaltathatatlannak bizonyult, az esztétikai korrektív jellege révén ismét 

meghódítandó területté vált a filozófia számára.86 Az esztétikai mint a gondolkodás 

radikálisan új dimenziója tehát a korrekció szerepével bír, ahol a korrektív elem nem 

abban áll, hogy az esztétikai forma egyszerűen a fogalmi közvetítés és a szisztematikus 

kifejtés helyébe lépne.87 A korrekció mibenlétére vonatkozó igények megfogalmazását 

először Kierkegaard 1844-es naplóiban találhatjuk meg: „A dán filozófia – ha 

egyáltalán lesz ilyen – abban fog különbözni a német filozófiától, hogy nem a semmivel 

fogja kezdeni, nem előfeltevések nélkül, és nem is akar majd mindent a közvetítéssel 

magyarázni, hanem épp ellenkezőleg, azzal a kijelentéssel veszi majd kezdetét, hogy 

sok olyan dolog van földön és égen, amelynek egyetlen filozófia sem adta 

magyarázatát. Ez a kijelentés azáltal, hogy belekerül a filozófiába, gondoskodik a 

szükséges korrektívumról [Correctiv], és valami humoros-épületes melegséggel árasztja 

el az egészet."88 

A jövő filozófiájának alapvető törekvése nem a szisztematikus teljesség elérése, hanem 

a rendszeren belül megjelenő hiány sajátos explikálása „humoros-épületes 

melegséggel”; ez azonban nem merülhet ki a radikálisan új stiláris igényekben és a 

kifejtés kevésbé szisztematikus, szabadabb módjában. A tudományos igényekkel fellépő 

                                                 
85 Dario González: Az „esztétikai” mint a gondolkodás konstruktív dimenziója, ford. Remete Győző, in 

Magyar Filozófiai Szemle (2003) 1-2, 69.o. 

86 Uo. 

87 Uo. 

88 JP 3299.  (paragrafusszám szerint idézve) A felhasznált fordítás Remete Győző munkája. 
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szisztematikus zártság korrektívumaként a filozófia szigorú követelmények 

meghatározta stílusában megjelenő „negatív fogalmak” – mint az inkognitó és a 

paradoxon – lehetővé teszik a szubjektivitás problémáinak megszólaltatását. A program 

ironikus megfogalmazásával találkozhatunk Johannes de Silentio bemutatkozásában: 

„Eme írás szerzője egyáltalán nem filozófus, nem értette meg a rendszert, s azt sem, 

hogy létezik-e, hogy kész van-e; az ő gyenge elméjében már elegendő van abból a 

gondolatból, hogy korunkban mindenkinek irtózatos koponyával kell rendelkeznie, 

mivel mindenkinek szörnyű gondolatai vannak. […] Ennek a műnek a szerzője 

egyáltalán nem filozófus, hanem költőien és elegánsan szólva, kívülálló, aki nem ír sem 

a rendszerről, sem a rendszer ígéreteiről, aki nem kötelezi el magát sem a rendszer 

mellett, sem a rendszernek; ír, mert az írás számára luxus, és ez annál kellemesebb és 

meggyőzőbb számára minél kevesebben veszik és olvassák.”89  

A szerző kívülálló segédírnokként [Extra-Skriver] különös figyelmet szentel a stílusnak, 

korának követelményeivel szembeszegülve nem ígér filozófiai rendszert és nem is 

fárasztja magát azzal, hogy megfeleljen a tudományosság kritériumainak, csupán 

fényűzésből ír, amaz Egyes90 megragadására és megszólítására törekedve, kit „örömmel 

és hálatelt szívvel nevez [...] olvasójának.”91 A kívülről érkező korrekció ily módon a 

figyelmet arra irányítja, ami a filozófiai hagyomány nyelvén mindeddig nem volt 

kifejezhető: a paradoxonra, amely egyrészt a keresztény hit tartalma, másrészt az 

individuális emberi egzisztencia formája.  Tehát „poetice et eleganter írni” nem merül 

ki pusztán a kifejtés más, a szisztematikus fejtegetéseknél kevésbé szervezett és 

szabadabb módjának választásában. Ellenkezőleg: kettős kihívásként, a formára és a 

stílusra vonatkozó igényként, azt is jelenti, hogy a kifejtést föl kell függeszteni annak 

érdekében, hogy egy újfajta tapasztalat feltételeit megteremtsük.92 A filozófia 

                                                 
89 Søren Kierkegaard: Félelem és reszketés, ford. Rácz Péter, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1986, 11. o. 

Vö. „Nærværende Forfatter er ingenlunde Philosoph, han er, poetice et eleganter, en Extra-Skriver, der 

hverken skriver Systemet eller Løfter om Systemet, der hverken forskriver sig paa Systemet, 

eller til Systemet.” SKS 4, 103.o./FT 7. sk.o.  

90 Az Egyes (den Enkelte) kategóriájának felbukkanásához lásd Első és utolsó nyilatkozat, in Søren 

Kierkegaard: Szerzői tevékenységemről, i.k. 17.sk.o., valamint Kierkegaard szerzőségével kapcsolatos 

tervezeteit.  

91 Az 1843-as Épületes Beszédek előszavaiban változatlan egyformasággal ismétlődik annak az Egyesnek 

a keresése, akit „örömmel és hálatelt szívvel nevezhetek olvasómnak.” Lásd Søren Kierkegaard: Két 

épületes beszéd, Három épületes beszéd, valamint Négy épületes beszéd, ford. Soós Anita, in Søren 

Kierkegaard: Épületes beszédek, Pécs, Jelenkor, 2011, 13.o., 61.o., valamint 109.o. Lásd Opbyggelige 

Taler, 1843, in SKS 5 

92 Lásd Dario González: Az „esztétikai” mint a gondolkodás konstruktív dimenziója, i.k. 70.sk.o. 
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kierkegaard-i korrekciója a korábbi diskurzus egységének lerombolási kísérlete, a kort 

meghatározó szisztematikus gondolkodás illúziója ellen intézett támadás; miközben 

kora filozófiájának törekvését Kierkegaard az „előfeltételezett közvetlenség racionális 

megragadásában” látja. Ellenvetéseinek hátterében Fichte Kant-kritikája áll,93 

összefonódva az önmagát tudományként meghatározó filozófiából hiányzó újszerű 

tapasztalat igényével. A sajátosan újszerű tapasztalat a rendszer mindent átfogó 

törekvései elől kitérő egzisztencia bensőségessége lesz, a rendszerből való 

kimozdítottság, amely nem lehet közvetlenül adott, hanem sokkal inkább a megszerzése 

valaminek. Ebből a szempontból elemzi Dario González Ábrahám történetének első 

változatát Kierkegaard a Félelem és reszketés című művében. A történet ezen 

változatában a hit tapasztalata nem válik eleve adottá Ábrahám számára, hanem egy 

olyan lehetséges tapasztalat, amit a vallási egzisztenciának előbb létre kell hoznia. Ily 

módon Ábrahám alakja az esztétikai konstrukció részévé válik, mégpedig azáltal, hogy 

újrateremti a keresztény hit tapasztalatát, amely radikálisan különbözik a spekulatív 

teológia által előfeltételezett hit „közvetlen” tapasztalatától; azaz mindattól, amitől mint 

eleve adott tapasztalattól tovább tudunk és tovább is kell lépnünk.94 

3.2. Hegel újraértelmezés 

A szisztematikus megközelítésnek ellenszegülő egzisztencia nem ragadható meg 

fogalmilag, nem mutatható be a rendszer részeként; jóllehet az egzisztencia rendszer – 

Isten számára. (Et Tilværelsens System kan ikke gives. […] Tilværelsen selv er et 

System – for Gud, men kan ikke være det for nogen existerende Aand.)95 Az esztétikai 

filozófiai programja, mint korrektív konstrukció szemben áll a filozófia korábbi jogtalan 

követeléseivel, a racionális totalitás fogalmak általi közvetíthetőségével. A tartalmi 

objektivitásra irányultság nem vethető össze a bensőségességgel, jóllehet az 

egzisztencia és a rendszer nem állnak egymással szemben dologszerűen, hanem 

kölcsönösen egymásra utalnak. Az egzisztencia fogalmát azonban nem szabad 

előfeltételezni, hiszen nem kapcsolódik a közvetlenség semmiféle formájához. 

                                                 
93 Kierkegaard Fichte értelmezéséhez kiindulópontként szolgálhat az irónia fogalmáról készített 

disszertációjának második része. Lásd Søren Kierkegaard: Az irónia fogalmáról állandó tekintettel 

Szókratészra, in Søren Kierkegaard: Egy még élő ember írásaiból. Az irónia fogalmáról, i.k. 273.sk.o. 

SKS 1, 308.sk.o./CI 272.sk.o. 

94 Lásd Dario González: Az „esztétikai” mint a gondolkodás konstruktív dimenziója, i.k. 70.sk.o. 

95 SKS 7, 114.o./CUP 1:74.o. 
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Kierkegaard írásaiban az egzisztencia fogalmának többértelmű használatával 

találkozhatunk, amelyek egymással szoros kölcsönhatásban állnak. Az egzisztencia 

egyrészt kritikai éllel szegeződik szembe a hegeli rendszer mindent átfogó 

törekvéseivel, illetve a német idealizmus totalitás-igényének dekomponálására irányul. 

Másfelől a romantika esztétikájának ellenpólusaként az autentikus emberi élet / lét 

feltételeként jelenik meg. A Lezáró tudománytalan utóirat híressé vált Hegel 

kritikájának egyik legtömörebb megfogalmazása szerint: „(a) logikai rendszer 

megteremthető (b) viszont a létezésnek semmiféle rendszere nem teremthető meg. 

(Altsaa: a) et logisk System kan der gives; b) men der kan ikke gives noget Tilværelsens 

System)”96 Az egyéni élet szempontjából a hegeli rendszerfilozófia értéktelenségének 

gúnyos megfogalmazója Anti-Climacus A halálos betegségben: „Egy gondolkodó 

felépít egy irdatlan nagy épületet, egy rendszert, amely az egész létezést és az egész 

világtörténelmet magában foglalja, de ha megnézzük az ő személyes életét, akkor 

legnagyobb csodálkozásunkra azt a borzasztó és nevetséges dolgot fedezzük fel, hogy 

az illető maga nem ebben a borzasztó nagy, magasba ívelő palotában lakik, hanem a 

mellette lévő fészerben vagy kutyaólban, vagy maximum a portáslakásban.”97 A 

kierkegaard-i kritika hátterében álló elképzelés értelmében a Hegelnek tulajdonított 

logikai rendszer tiszta formális relációk rendszere, melyből semmilyen egzisztenciális 

állítás nem vezethető le.98 Ezen a ponton Kierkegaard ellenvetései közvetlenül 

kapcsolódnak az 1830-as évekbeli dán akadémiai vitákhoz,99 amelyekben a saját 

pozícióját nem egyszer Hegel és a dán hegeliánusok elleni párhuzamos polémiákban 

fogalmazza meg.  

A Kierkegaard és Hegel kapcsolatát vizsgáló szakirodalom szinte áttekinthetetlenül 

gazdag. A tájékozódást nagyban elősegíti Jon Stewart 2003-ban megjelent 

monográfiája,100 melyben az egyes Kierkegaard műveket a Hegel-hatások illetve a 

                                                 
96 SKS 7, 105.o./CUP 1:70.o. 

97 SKS 11, 158. sk.o./SUD 43.sk.o., magyarul: Søren Kierkegaard: A halálos betegség, i.k. 52-53.o. 

98 Vö. „Skal der imidlertid construeres et logisk System, saa maa der fornemligen agtes paa, at Intet 

optages, som er underkastet Tilværelsens Dialektik, som altsaa kun er ved at være til, eller ved at have 

været til, ikke er ved at være.” SKS 7, 106.o./CUP 1:70.o. 

99 Kierkegaard tanulmányai arra az időszakra estek, amikor a filozófia „konzervatív” képviselői, köztük 

Kierkegaard filozófia professzora F. C. Sibbern és J. P. Mynster püspök, védelmükbe vették Arisztotelész 

logikáját Hegel dán követőivel szemben. Lásd George Pattison: Philosophy of Kierkegaard, Durham, 

2005, 14.sk.o. 

100 Lásd Jon Stewart: Kierkegaard’s relations to Hegel reconsidered, New York, Cambridge University 

Press, 2003. 
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Hegellel folytatott polémia szempontjából mutatja be. Stewart a szakirodalom 

áttekintésekor megkísérli árnyalni azt a közhelyszerűvé vált tételt, miszerint 

Kierkegaard viszonya Hegelhez teljességgel negatív, elutasító lenne, és amennyiben 

bármit is átvett Hegeltől, azt csakis azért tette, hogy a gyakorta személyeskedésig 

fokozódó ironikus megjegyzések kíséretében kigúnyolhassa.101 Stewart kísérlete a 

Kierkegaard-Hegel viszony újbóli felvázolására irányul. Ehhez a két gondolkodó közti 

kapcsolatot a maga történetiségében vizsgálja, és megpróbálja feltárni az összetett 

viszony lehetséges vetületeit.102 A Hegel iránt tanúsított magtartása alapján Stewart 

három alkotói korszakot különít el Kierkegaard munkásságában: az életmű első 

korszakára egyfajta hegelianizmus jellemző, amelyet felvált a második korszakot 

meghatározó dán hegeliánusokkal szembeni közvetett polémia, majd végül a harmadik 

korszakra teljesen elnémul a korábban is már csak névleg Hegel ellen irányuló vita, 

hogy helyét a nyílt támadások, a dán hegeliánusok, elsősorban H. L. Martensen, J. L. 

Heiberg valamint A. P. Adler103 ellen irányuló gyakorta közvetlen szitkok váltsák föl.104 

Az alkotói korszakok kimerítő elemzései során Stewart annak alátámasztására 

törekedett, hogy Kierkegaard kritikája nem annyira Hegel, hanem elsősorban a dán 

követők és a hegeliánusok ellen irányult, illetve az általánosan elfogadottá vált negatív 

viszony mellett Kierkegaard több írásában is tetten érhető Hegel követése.105 Maga 

Kierkegaard az egyre erőteljesebbé és elkeseredettebbé váló vitában megfogalmazott 

érveit több ízben Trendelenburg Logische Untersuchungen című munkájában fellelhető 

kritikai elemzésekkel állítja párhuzamba.106 Kritikájának főbb ellenvetései a mozgás 

kérdése, a logika hipotetikus természete, a kezdet problémája és a feltételezett 

közvetlenség ideája köré szerveződnek.107  

Amennyiben a forma a rendszerben az igazsággal együtt adott, az esztétikai filozófiának 

az ábrázolás kérdésével kell szembenéznie. Az ábrázolás kérdése viszont elvezet a 

                                                 
101 Jon Stewart: i.m. 3.o. 

102 Jon Stewart: i.m. 652.o. 

103 Jon Stewart: i.m. 614. sk.o. 

104 Jon Stewart: i.m. 610.o. A Stewart által megkeseredettnek nevezetett kései korszak Peter Tudvad 

heves vitákat kiváltó, máig ellentmondásos megítéléssel bíró könyve révén, sötétebb színezetet kapott. 

Tudvad elemzéseinek középpontjában a Kierkegaard naplóiban fellelhető indulatos feljegyzések mögött 

meghúzódó (lehetséges) antiszemitizmus kérdése áll. Lásd Peter Tudvad: Stadier på antisemitismens vej: 

Søren Kierkegaard og Jøderne, København, Rosinante, 2010.  

105 Lásd Jon Stewart: i.m. 622. sk.o. 

106 SKS 7, 106.o./CUP 1:71.o. 

107 Lásd George Pattison: Philosophy of Kierkegaard, i.k. 15. o.  
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kezdet problémájához, és a feltételezett közvetlenség kritikájához, amely a Lezáró 

tudománytalan utóirat Lessing filozófiáját elemző részében Kierkegaard heves 

kritikáját váltotta ki: „Miként kezdődik a rendszer a közvetlenséggel? Vajon 

közvetlenül ezzel veszi kezdetét? (Hvorledes begynder Systemet med det 

Umiddelbare, begynder det umiddelbart dermed?)”108 A kérdésre feltétlen nemmel kell 

felelnünk. Kierkegaard két érvet hoz fel: egyfelől a logika rendszere a tapasztalatból 

levezetett, ily módon már feltételezi a tapasztalat világát. Még ha ez az absztrakciós 

folyamat el is vihető egy olyan pontig, ahol a tiszta lét minden életbeli közvetítése fel 

van függesztve, a logika nem kezdődhet el közvetlenül, méghozzá olyan közvetlenül, 

mint maga az élet. Másfelől az élet maga sem a közvetlenséggel veszi kezdetét, hiszen a 

közvetlenség sosem egyszerűen magában van, hanem már mindig is transzcendált 

formában létezik. Így az a közvetlenség, amivel a rendszer kezdődne, maga is egy 

levezetett közvetlenség, amely Kierkegaard szerint a reflexión keresztül válik 

elérhetővé.109 Hegel azonban maga is tudatában volt a kezdettel és a feltételezett 

közvetlenséggel járó nehézségeknek. A Logika tudományának előszavában ebből a 

perspektívából kiindulva értelmezi művét és pozícionálja annak előzményét, A szellem 

fenomenológiáját.110  

Kierkegaard a tudományok rendszerének programját az igazságra vonatkozó ismeretek 

enciklopédikus keretben való elsajátításaként értelmezi, amelyben az absztrakció 

folyamatának eredően önkényes kezdete és végpontja megelőlegezi a filozófia helyét a 

rendszer egységén belül. Ezen a ponton érdemes visszatekinteni a Kierkegaard által 

bevezetésre javasolt korrektív elemre. Amennyiben az esztétikai, mint negatív erő 

szembeszegül a rendszeralkotással, úgy az ábrázolásban rejlő nehézségek 

dekomponálják a totalitás megragadására törekvő spekulatív filozófiát. A filozófia 

kierkegaard-i korrekciójának első megközelítésben két jelentős következménye lesz: az 

igazság helyi értékének megváltoztatása, és új „negatív fogalmak” bevezetése a 

filozófiába, bármily szokatlanok legyenek is azok a korábbi metafizikák fényében.   

A filozófia korrekciójára irányuló program elemei már fellelhetőek Kierkegaard első 

álneves művében, az esztétikai tervezetet nyitó Vagy-vagy előszavában: „Kedves 

olvasó, talán mégis csak eszedbe ötlött néha, hogy kételkedj annak az ismert filozófiai 

                                                 
108 SKS 7, 108.o./CUP 1:71.o.  

109 SKS 7, 108.sk.o./CUP 1:71.sk.o. 

110 Lásd George Pattison: Philosophy of Kierkegaard, i.k. 20.o. 
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tételnek a helyességében, amely tétel szerint a külső a belső, s a belső a külső. Talán 

már te is hordoztál önmagadban olyan titkot, melyről úgy érezted, hogy boldogságával 

vagy fájdalmával túlságosan is kedves számodra, semhogy másokat is beavathass.”111  

A külső és a belső egymással való megfeleltetésének lehetőségét megkérdőjelezi az a 

konstrukció, amelyben maga a Vagy-vagy is benne áll. Az ismert hegeli tétel kritikája 

összekapcsolódik a műalkotások titkosírásként való értelmezésének kierkegaard-i 

programjával, ahol az igazság nem lehet egyszerű leleplezés, amely megsemmisíti, 

hanem kinyilatkoztatás, mely helyesen ítéli meg a titkot.112 A véletlenszerűen talált 

iratok közreadójának előszava mellett erre utalnak a „Diapszalmata”, az Ismétlés 

valamint a Félelem és reszketés rejtett értelmű mottói, melyek amellett, hogy a 

beavatatlanokkal, vagyis a közönséges recenzensekkel szembeni harcot szolgálják, 

egyúttal nyomatékosítják a kierkegaard-i igazságtartalom szubjektív egzisztenciába való 

transzponálását. Azáltal, hogy az igazság és a hamisság megkülönböztetésének 

filozófiai kritériumát a gondolkodó egzisztenciában horgonyozza le, Kierkegaard 

megteremti annak lehetőségét, hogy írásait a költészet területére soroljuk, ezért – ha 

filozófusként szeretnénk interpretálni – előbb igazolnunk kell a filozófiai tradícióban 

való lehorgonyzottságát. Kierkegaard esztétikájának máig meghatározó 

interpretációjában Adorno ezt a kérdést a tudományosság igényével fellépő filozófia és 

az ebből kirekedt, gyakorta költészetté minősített „filozófiai individualizmus” 

egymással való szembenállásának perspektívájából kiindulva vizsgálja. Kierkegaard 

művei több okból sem tekinthetők művészi alkotásoknak, mivel a tárgy megformálása 

helyett a művészetről szóló reflexiók kidolgozására irányulnak.113 Adorno elemzései 

Kierkegaard műveit azért, hogy alkotásai egy filozófus írásaiként váljanak 

megragadhatóvá, a költészet területéről visszautalják a filozófiai vizsgálódások körébe. 

A művek költőiségére vonatkozó kérdést Adorno kivonja Kierkegaard önmeghatározása 

alól, hiszen – mint írja – elvétenénk a filozófiai művek igazságtartalmát, ha azokat 

költészet perspektívájából vizsgálnánk.114 Ehhez azonban létre kell hoznia a filozófia 

                                                 
111 SKS 2, 11.o./EO 1:3.o., magyarul: Søren Kierkegaard: Vagy-Vagy, ford. Dani Tivadar, Budapest, 

Gondolat Kiadó, 1978, 9.o. 

112 Vö. Walter Benjamin: A német szomorújáték eredete, ford. Rajnai László, in Walter Benjamin: 

Angelus Novus. Értekezések, kísérletek, bírálatok, Budapest, Magyar Helikon, 1980, 200.o. 

113 Lásd Weiss János: Az esztétikum konstrukciója Adornónál, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995, 16. 

sk.o. 

114 Uo. 
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sajátos alakzatát, amely megteremti a „szubjektív gondolkodók” alkotásában 

felbukkanó igazságtartalom transzparenssé válásának kereteit. 

Az esztétikai által korrigált filozófia igazságtartalmára vonatkozó kritériumok a jütlandi 

pásztor Vagy-Vagy-ot záró levelében fogalmazódnak meg: „Kérdezd meg önmagadat, és 

addig kérdezd, míg meg nem találod a választ; mert sokszor felismerhetünk valamit, el 

is ismerhetjük, sokszor akarhatunk valamit, sokszor meg is próbálkozhatunk vele, de 

csak a szív leírhatatlan meghatottsága, csak ez győz meg arról, hogy amit felismertél, az 

a tied, hogy semmiféle hatalom nem ragadhatja el tőled, mert számodra csak az az 

igazság, ami épületes hatást kelt.”115  

Ha ezt összevetjük a „Diapszalmata” mottójával, akkor azt mondhatjuk, hogy az 

esztétikai egzisztencia igazságai a mások számára is épületes igazságok lesznek, melyek 

hátterében az esztétikai egzisztencia alapvető szenvedélyei, a gyász és a búskomorság 

állnak. Az igazsághoz való eljutás azonban nem állhat szükségszerűen valamilyen 

absztrakciós folyamat végpontján, a titok megjelenése véletlenszerű. Ekként 

értelmezhető a Vagy-vagy születésének története Victor Eremita előszavában, ahol a 

titok maga a könyv lesz. A közreadó a szekreterben talált papírokat a külső és a belső 

azonosságának cáfolataként tárja az olvasók elé; így ami teljesen el volt rejtve, az a 

titkosírásban jelenik meg. Az inkognitó, vagyis a jelenlét és a rejtőzködés (jelen-nem-

lét) sajátos paradoxona egyúttal a humoros és épületes melegséggel korrigált filozófia 

legitimizálási kísérlete. Az esztétikai inkognitó két szint elkülönítésén és 

összekapcsolásán alapulhat: egyrészt az egzisztencia rejtett mélysége, amely (az 

egzisztálás velejárójaként) titkos szenvedés, másrészt az egzisztencia önleleplezése, 

amely ugyanakkor az inautentikus létezés bizonyítéka.116   

Az egzisztencia rejtett bensőségessége a titkosírásban jelenik meg, melynek igazságáról 

vagy hamisságáról (objektív kritériumok hiányában) a „gondolkodó egzisztenciájára 

tekintettel” kellene döntenünk. Kierkegaard ezzel az emberi létviszonyokra vonatkozó 

értelmet a szubjektivitásba helyezi, miáltal az egzisztencia lelakatolt bensőségessége a 

szubjektum szubsztancialitásává válik, az én önmagába vettetik vissza.117 Az esztétikai 

                                                 
115 SKS 3, 332.o./EO 2:354.o., magyarul: Søren Kierkegaard: Vagy-Vagy, i.k. 1014.o.   

116 Bartha Judit: A szerző árnyképe. Romantikus költőmítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann 

alkotásesztétikájában, i.k. 26. o. 

117 Lásd Theodor W. Adorno: A bensőségesség szerkezete, i.k. 
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tehát a közvetlen külvilág romjait fedi, amely illuzórikus, esetleges tartalomként 

kivettetett a bensőségességből. Az elvesztett közvetlenség révén a dologi világ nem 

válik a szubjektum részévé, és nem is függ a szubjektumtól, ennyiben önmagában 

meghatározatlan marad, és az értelem sem vonatkozik rá.118  

Adorno értelmezésében a bensőségesség a kierkegaard-i filozófia értelemről, 

szubjektumról és objektumról szóló ellentmondó, egymástól világosan nem elkülönülő 

mozzanatainak sajátos alakzataként jelenik meg.119 Kierkegaard poétikus alakjai – a 

közvetlenség elvesztésének folytonos újrafeldolgozásán keresztül – a veszendőbe ment 

értelem feltételezésével foglalkoznak, ezáltal maguk is egy allegorikus szerkezet 

részeiként utalás nélküli képekké lesznek. Az elvesztett közvetlenség miatt az esztétikai 

– mint allegorikus konstrukció – a látszat filozófiájává válik. Az esztétikai 

konstrukcióban a bensőségesség tárgy nélkülivé lesz, és mint objektum nélküli 

bensőségesség a dolgok elidegenedésének valóságát egy sajátos konceptuális 

nyelvezetben mutatja fel. Ennyiben Kierkegaard szokatlan „negatív fogalmai” a 

spekulatív filozófia sajátos kritikájaként, és nem csupán az institucionalizált hegeli 

filozófia messzemenően ironikus-gúnyos paródiájaként szolgálnak.  

A filozófia esztétikai korrekciójával létrejött szubjektum fogalma egy önmagába 

visszahúzódó objektum nélküli bensőségesség, amely a maga kínzó szenvedélyeiben a 

látszat világába vettetik vissza. A poétikus alakok fájdalmas szenvedélyeiben az 

objektum nélküli bensőségesség ugyanúgy gyászolja az elvesztett valóságot, mint az 

értelmet.120 A költői egzisztenciák legfontosabb sajátossága a szenvedés lesz, a 

szerencsétlen tudat fájdalmas szenvedései válnak a művészi alkotások egzisztenciális 

alapjává. Maga a Vagy-vagy is a költői egzisztencia terméke: a szenvedés 

megnyilvánulása, a titok napfényre kerülése.  

Az alkotás mögött meghúzódó szenvedésből születik meg a költői egzisztencia épületes 

igazsága. Ennyiben az esztétikai tudat nem kizárólag a punktuális élményszerűségben 

válik megalapozottá, amely felülíródik az etikum kontinuuma által.121 A végtelenül 

szerencsétlen szubjektum szenvedéseiben gyökerező alkotás koncepciója egyúttal 

                                                 
118 Uo.  

119 Uo.  

120 Uo.  

121 Vö. Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata, ford. Bonyhai 

Gábor, Budapest, Osiris, 2003, 127.o. 
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szembekerül a romantikus zsenikultusszal, melynek középpontjában a romantikus, 

ironikus művész személyisége áll, annak „isteni zsenialitás”-ként felfogott teremető-

pusztító alkotói erejével. A költői egzisztencia végtelen szenvedései a Vagy-vagy 

esztétikai részét nyitó Diapszalmata első aforizmájában fogalmazódnak meg: „Mi a 

költő? Szerencsétlen ember, aki mély kínokat rejt szívében, de ajkai úgy vannak 

formálva, hogy miközben sóhajok és kiáltások hagyják el, mindez úgy hangzik, mintha 

szép muzsika lenne. Sorsa hasonló ama szerencsétlenekéhez, akiket Phalarisz bikájában 

lassú tűzön kínoztak, üvöltésük azonban nem juthatott el a türannosz fülébe, hogy 

rémítse őt, számára ez édes muzsikának hangzott.”122 

A Vagy-vagy maga is a szerencsétlen költői egzisztencia alkotása, aki mély kínokat rejt 

szívében, vagyis az írás a szenvedés terméke. A kimondáson keresztül a szenvedés 

napvilágra kerül, ami el volt rejtve a titkosírásban jelenik meg.123 Az olvashatatlan 

titkosírás értelme azonban rejtve marad, pontosabban csak parabolákon és 

rejtvényalakzatokon124 keresztül válik hozzáférhetővé. A szöveg igazságtartalma és a 

rejtvényalakzatok közötti törés az értelemvesztés következménye. Kierkegaard poétikus 

alakjai egy sajátos dialektika keretein belül a történetileg veszendőbe ment értelem 

újbóli létrehozására tesznek kísérletet. Ezt a mozgást azonban nem lehet elgondolni a 

szubjektum és az objektum dialektikájaként, mert az önmagába visszavetett egzisztencia 

bensőségességét nem lehet összevetni a tartalmi objektivitással. Az esztétikai 

allegorikus konstrukcióvá, a látszat filozófiájává válik, melynek immanens dialektikája 

a szubjektumon belül marad.125 Az önmagába visszahúzódó költői egzisztencia tárgy 

nélküli bensőségessége fájdalmas szenvedélyeiben az embernek a maga valóságától 

való elidegenedését képes felmutatni. Ennek modellje – írja Adorno – a XIX. századi 

polgári intérieur. „A korai Kierkegaard filozófiai koncepciójának centrumában a belső 

terek állnak, amelyek a filozófiából, a szubjektum és az objektum viszonyából 

származnak, de amelyek túl is mutatnak ezen, mégpedig azokon a dolgokon keresztül, 

amelyeket megragadnak. Ahogy a metaforikus intérieurben összefonódnak a 

kierkegaard-i filozófia intenciói, úgy az intérieur az a reális tér, amely kibocsátja 

magából e filozófia kategóriáit. A reflexió nagy motívuma az intérieurbe tartozik.”126 

                                                 
122 SKS 2, 27.o./EO 1:19.o., magyarul: Søren Kierkegaard: Vagy-Vagy, i.k. 29.o.  

123 Theodor W. Adorno: i.m. 

124 Lásd Weiss János: i.m. 22. sk.o. 

125 Theodor W. Adorno: i.m. 

126 Uo. 
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Az intérieur képe a kierkegaard-i filozófia alapfogalmainak tekintetében metaforaként 

jelenik meg. A belső terek leírásának szembeötlő vonása a meghittség, az otthonosság, a 

személyes, privát intimitás. A lakás belsejének központi eleme a reflexiós tükör, 

melyben a történelmi valóság tárgyai az önmagába visszavetett objektum nélküli 

bensőségesség perspektívájában jelennek meg.127 A reflexiós tükör a XIX. századi 

bérlakások jellegzetes tartozéka; funkciója, hogy az utca vonalát bevetítse a zárt polgári 

lakosztályokba.128 A tükör révén az utca, a külvilág látszattá válik, a reflexiós tükör így 

az objektum hiányának szimbóluma lesz. A tükör optikai csalódásában már felsejlik az 

objektum nélküli bensőségesség alapszenvedélye: a gyász és a mélabú. A külvilágból 

kirekesztett egzisztencia a lakás dekorációin keresztül beleütközik az eldologiasodásba: 

az áruk látszatszerűségébe. „Az Ént utolérik (mégpedig a saját birodalmában) az áruk és 

ezek történelmi lényege. Az áruk látszatszerűsége történelmi és gazdasági folyamatok 

eredménye, amely a dolgoktól és a használati értékektől való elidegenedésen keresztül 

jött létre.”129  

A filozófia humoros és épületes melegséggel való korrekciójának kierkegaard-i kísérlete 

végül az intérieur képébe torkollik. Az épületes, otthonos melegséggel explikált újfajta 

tapasztalat igénye a külvilág romjain önmagába visszahúzódó objektum nélküli 

bensőségesség mélabús szenvedélyeiben kulminál. A dolgokból eltűnőben lévő 

melegség következtében az embert a mindennapi használati tárgyak csöndesen, de 

makacsul eltaszítják maguktól.130 A dolgok történelmi depravációjának folyamatában a 

széthullás az egzisztencia bensőségességét is eléri. A költői egzisztenciák hiábavaló 

küzdelmei az elvesztett értelem helyreállításáért a bensőségesség immanens 

dialektikájában végül az esztétikai egzisztencia kétségbeeséséhez és a rezignációhoz 

vezetnek, melynek során az esztétikai egzisztencia a reflexió közegében mozogva 

tudatosítja a maga látszatba való beágyazottságát. Az árnyékegzisztencia kiüresedett 

formájává váló bensőségességben a megismerés többé nem tekinthető a szubjektum 

alapvető létmódjának; talán így válik értelmezhetővé a naplófeljegyzésekben 

bevezetésre kerülő korrekciós program Hamlet-parafrázisa:  

                                                 
127 Uo. 

128 Uo. 

129 Uo. 

130 Lásd Walter Benjamin: Császárpanoráma, ford. Berczik Árpád, in: Walter Benjamin: Egyirányú utca. 

Berlini gyermekkor a századforduló táján, Budapest, Atlantisz, 2005, 28.o. 
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Több dolgok vannak földön és égen 

Mintsem bölcselmünk felfogni képes131 

                                                 
131 E híres sorok az eredetiben: „There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are dreamt 

of in your philosophy” Lásd William Shakespeare: Hamlet, prince of Denmark, in The Illustrated 

Stratford Shakespeare, London, Chancellor Press, 1991, 805.o.   

 (Nádasdi Ádám fordításában: „Több dolog lézetik, Horatio, / a mennyben és a földön, mint amit / 

álmodni bír a filozófia”) Lásd William Shakespeare: Hamlet dán herceg tragédiája, in Uő: Drámák, ford. 

Nádasdy Ádám, Budapest, Magvető, 2001, 385.o.  

 Arany János fordításához Lásd William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi, ford. Arany János, in William 

Shakespeare összes drámái. III. köt., Budapest, Magyar Helikon, 1972, 273.o. 
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 4. Az esztétika lehetőségei Kierkegaard esztétikai-filozófiai 

kkonstrukciójában  

4.1. A művészet lehetősége 

Ha az esztétikai mint allegorikus konstrukció csak megerősíti a közvetlenség 

elvesztését, akkor számot kell vetnünk az esztétikai tapasztalat (ha tapasztalaton a 

jelenségekhez vagy a tárgyakhoz fűződő viszonyt értjük) lehetetlenségének kérdésével 

is. Ha elfogadjuk, hogy Kierkegaard-nál az esztétikai a filozófia korrekciójára irányuló 

kísérletben az elidegenedés metaforájaként vagy még inkább tapasztalataként 

működhetett, akkor felmerül a kérdés: milyen szerep juthat az esztétikának egy ilyen 

esztétikai konstrukcióban? Kérdésessé válik a műalkotások elemzésének lehetősége is, 

amennyiben az esztétikai mint allegorikus konstrukció bizonyos értelemben 

ellenségesen viszonyul magához a művészethez.  

George Pattison Kierkegaard esztétikáját az „Isten előtti regulatív princípium” 

perspektívájából értelmezi, ami alapján az „esztétikai” szó kétféle használatát különíti 

el: az „esztétikai” egyrészt a művészetelméleti megfontolások területeként jelenik meg, 

ennyiben a szépművészetek értelmében vett esztétikára utal; másrészt etikai 

kifejezésként a sikertelen egyénekre vonatkozik, akik „nem-etikusként”, „nem-

tulajdonképpeniként” vagy „történelmietlenként” válnak meghatározhatóvá, az etikai 

szféra perspektívájából. Elemzéseinek kiindulópontja szerint Kierkegaard esztétika-

felfogása a korabeli kulturális és szellemi áramlatok gazdag kölcsönhatásainak 

szövedékéből született, s ennek folytán több szempontból is osztozott a jelentősebb 

kortárs esztéták közös előfeltevéseiben. Kierkegaard tanulmányai a dán filozófia 

aranykorára estek, melyben egyaránt fellelhetőek a német idealizmus és romantika 

hatásai, illetve a korszakot jelentősen meghatározó hegeli koncepcióból születő 

mozgalmak befolyása (miközben a romantika, akárcsak a Hegel munkásságából születő 

koncepciók, jelentős eltéréseket mutatnak dán és német alakzataikban).  

A dán romantika kezdeteit általában Henrik Steffens norvég költő, geológus és filozófus 

1802-1803 közötti koppenhágai Elers Kollegiumbeli előadássorozatához kötik. Steffens 

néhány évig a jénai kör tagja és Schelling előadásainak rendszeres látogatója volt. 

Bevezetőnek szánt, a német romantikát népszerűsítő előadásai hatalmas sikert arattak; a 
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később meghatározó jelentőségűvé váló gondolkodók közül hallgatói között találjuk 

Nikolaj Grundtvigot és Adam G. Oehlenschlägert is. Steffens előadásai inspirálták a dán 

irodalom első romantikus alkotását, Adam G. Oehlenschläger Guldhornene című 

költeményét,132 melyben egy új mitológia megteremtésére irányuló törekvésből 

kiindulva már fellelhetők társadalomkritikai mozzanatok is. A költő mítoszteremtő 

szerepe, akárcsak a német romantikában, bizonyos profetikus mozzanatokat is magában 

foglal. Steffens a filozófiát a véges és a végtelen világ harmóniájának ismereteként, a 

megjelenés és a realitás egységéről alkotott tudásként értelmezte. Olyan tudásként, 

melyről mindenki rendelkezhet egy bizonyos előzetes intuícióval,133 és amelynek 

segítségével a természet titkaival egyidejűleg a történelemben rejlő értelem is 

feltárulhat. A kozmikus rendben feltáruló örökkévaló értelem szakralitását a költészet 

képes a leginkább tolmácsolni, ebből kifolyólag a társadalomban kiemelkedően fontos 

szerep jut a költőknek. F. C. Sibbern a művészet két forrását különíti el egymástól: a 

művészet mimetikus jellegét és expresszivitását. Ennek megfelelően különbséget tesz a 

művészet és költészet között,134 amelyek ily módon a filozófiával egyenrangúakká 

válnak. Pattison elemzései rámutatnak, hogy a romantika dán képviselői leginkább az 

empirikus tudományokkal foglakoztak és általában kisebb hangsúlyt fektettek az 

abszolút kreativitásra és az én-re, mint a jénai kör esztétikája.135 

A romantika mellett a korszakot jelentősen meghatározó hegelianizmus szintén sajátos 

alakot öltött Dániában. Kierkegaard esztétikáról alkotott nézeteinek számos impulzusát 

a dán hegelianizmusból merítette, melynek kiemelkedő képviselői közül Johan Ludvig 

Heiberg és Hans Lassen Martensen hatását szükséges megemlíteni. Heiberg a Királyi 

Színház igazgatójaként, dramaturgként és kinevezett cenzorként, Koppenhága szellemi 

életének meghatározó alakja, és egyúttal a „hegeli” filozófia elsőszámú dán közvetítője 

volt. „Misszionárius hangvétele – amint azt Sibbern egy helyütt megjegyezte – bizonyos 

értelemben aláásta egy termékeny és kritikus Hegel-vita lehetőségét Dániában.”136 

Öntudatosan harcolt Hegel gondolatvilágának rendkívül „absztrakt és meddő 

                                                 
132 Lásd George Pattison: Kierkegaard: The Aesthetic and the Religious. From the Magic Theatre to the 

Crucifixion of the Image, i.k. 5.sk.o. 

133 Lásd George Pattison: i.m. 6.o. 

134 Lásd George Pattison: i.m. 8.sk.o. 

135 Lásd George Pattison: i.m. 10.o. 

136 Nagy András: Az Árnyjátékos. Søren Kierkegaard irodalomtörténet, eszmetörténet és hatástörténet 

metszéspontjain, Budapest, L’Harmattan, 2011, 66.o. Lásd továbbá Jon Stewart: A History of Hegeianism 

in Golden Age Denmark, Tome II, København, Museum Tusculanum Press, 2007, 180.o.   
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befogadása” ellen, és ezzel párhuzamosan az volt a célja, hogy a hegeli filozófiát „életre 

segítse azáltal, hogy a cselekvés konkrét szféráira fordítja le, így például költészetre, 

drámára vagy kritikára”.137 A dán aranykort Heiberg súlyos válságként írja le, és 

legfontosabb tünetként a művészet és a vallás iránt növekvő közönyt emeli ki. A kor 

hanyatlását szerinte egyedül a filozófia képes megszüntetni, melynek szubsztantív 

igazságai egyaránt fellelhetők a vallás és a költészet területén. Az elvesztett 

végtelenségből fakadó krízissel Heiberg az „abszolútum otthonaként” a színházat 

szegezi szembe, amely társadalmi helyzetéből fakadó nevelő szerepe révén alkalmassá 

válhat a válság feloldására. Ehhez azonban jelentős változásokat kellett véghezvinnie a 

korabeli színházi életben. Heiberg nemcsak alkotásait építette Hegel filozófiájára, 

kritikusként és dramaturgként is a színjátszás esztétikai megalapozására törekedett. 

Elutasított minden olyan megközelítést, amely „a szerző dilettantizmusából fakadóan” 

nem veszi figyelembe az irodalmi műfajok közötti élesen kirajzolódó határvonalakat, 

valamint a forma és a tartalom egységének szigorú követelményét. Vagyis a heibergi 

esztétika kulcsa, sajátos Hegel-értelmezéséből adódóan, a forma és a tartalom kölcsönös 

abszolút egymást áthatása, amelyet az egyes műfaji követelmények határoznak meg. A 

művészet lehetséges műfajai pedig a szellem önmegvalósításának folyamatában az 

érzéki élet alakzatainak sokaságán keresztül a természet közvetlenségétől az abszolút 

szabadság felé haladva a közvetlenség és a reflexió sajátos dialektikájából születnek. 

Ebből fakadóan az ízlés kérdése sem a szemlélőben kiváltott szubjektív ítéletek körébe 

sorolandó, sokkal inkább a műalkotások belső struktúráján alapuló objektívan 

determinált ítéletként ragadható meg. Az egyén nemcsak megismer, de egyúttal alá is 

rendelődik a „művészet objektív alkotóelemének”.  

A közvetlenség a leginkább a művészet zenei aspektusában érvényesül, következésképp 

a lírában, illetve a dráma esetében a karakterben és a monológban jelenhet meg.138 A 

reflexió a művészet plasztikus dimenziójában tárul fel, amely magába foglalja a 

költészet epikus elemeit és a szituációt a drámában. Heiberg értelmezésében a „költészet 

költészeteként” a művészi formák csúcsán a „spekulatív” dráma áll, amelyben a zenei és 

plasztikus művészeti formák különös dialektikája egyesülhetett a lírai „közvetlen” és 

epikus „reflextív” elemek egy magasabb szintézisében.139 Következésképpen a mindkét 

                                                 
137 Nagy András: i.m. 65.o. idézi: Jon Stewart: i.m., Tome I, i.k. 65.o. 

138 Lásd George Pattison: Art in an age of reflection, in The Cambridge Companion to Kierkegaard, 

szerk. Alastair Hannay, Gordon D. Marino, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, 81.o. 

139 Lásd George Pattison: i.m. 16.sk.o. 
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mozzanatot magába foglaló „spekulatív” dráma a hegeli filozófia sajátos 

transzformációja, amelynek a színpad immár csak eszközéül szolgál.140 A drámai 

művészetek szféráján belül Heiberg esztétikájában a komédia magasabb helyet foglal el, 

mint a tragédia. Ez utóbbi ugyanis a szubjektív elemeket, egyebek mellett a tragikus hős 

önkifejező erejét állítja előtérbe. Ezzel szemben a komédia, jóllehet a karaktert 

alárendeli a dialógus és a szituáció követelményeinek, egyúttal feltételezi az iróniát – a 

reflexív tudatosság értelmében.141 

Heiberg többszöri kísérlete Hegel és a színház közti kapcsolat megteremtésére, számos 

belső ellentmondással terhelt, melyek tovább gyarapodtak, ahogy a kortársakkal 

szembeni vitákban egyre több, egymástól eltérő esztétikai rendszert felvázolt. Ezek 

egyikében a műfajok hierarchiájának első szintjén immár a „közvetlen dráma” állt, 

melyet az „antik értelemben vett tragédia” követett, majd a legmagasabb szinten 

ismételten a „comoedia” (azaz a „dráma a legszélesebb értelemben”) foglalt helyet.142 

Az „esztétikai kifinomultság csúcsát” viszont mindannyiszor a tragikus és a komikus 

mozzanatokat magasabb szinten egyesítő vaudeville jelentette; amelyben a zene inkább 

dekoráció és közönségcsalogató szereppel bírt, semmint az alkotás meghatározó része; 

ez azonban újabb ellentmondásokat és további nehézségeket hívott életre, a heibergi 

esztétika rendszerén belül.143  

A heibergi művészi program legambiciózusabb vállalkozása az uralkodó 

születésnapjára írott Fata Morgana című spekulatív komédia volt, amely egyúttal 

Heiberg heroikus kísérlete Hegel spekulatív filozófiájának művészi értelmezésére. A 

színpad érzékiségének és az elmélet elvontságának „esztétikai összebékítése” azonban 

nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a hegeli esztétika Heiberg tolmácsolásában 

nem aratott győzelmet a romantikus illúziók felett: ezek találkozásuk értetlen, néma 

csendbe burkolta a nézőteret.144 A szerep, amit Heiberg a művészetnek tulajdonított, 

sokkal jelentősebb volt, mintsem Hegelnél lehetett volna, akinek esztétikai tárgyú 

előadásai és a róluk készült feljegyzések ekkor még nem voltak ismertek. Filológiai 

bizonyítékok szólnak amellett, hogy Heiberg „hegelianizmusa” a legtöbb inspirációt 
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142 Lásd Nagy András: i.m. 68.sk.o. 

143 I.m. 79. sk.o. 

144 Lásd George Pattison: Art in an age of reflection, i.k. 18.sk.o. 
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Jean Paul írásaiból merítette.145 Esztétikai rendszere belső ellentmondásokkal és 

következetlenségekkel terhelt, melynek nyilvánvaló eltérését a hegeli koncepciótól az 

Esztétikai előadások posztumusz megjelenése még hangsúlyosabbá tette; tovább 

mélyítve a heiberg-i hegelianizmus és a kortársak Hegel-olvasatai közötti szakadékot. 

4.2. A képzelőerő teremtette illúziók 

A nagy vonalakban vázolt háttér előtt a kierkegaard-i koncepció kortársakkal közös 

esztétikai előfeltevései közül Pattison a legjelentősebb mozzanatként az idealista 

perspektívát emeli ki, amely a vallási létet középpontba helyező programmal 

összekapcsolódva az idealista művészetfelfogást az esztétikai stádium alapjává teszi.146 

Ezzel lehetőséget teremtve a művészi létmód, különös tekintettel a romantikus művészi 

attitűd, kritikai megközelítésére, valamint az „esztétikai” és a „romantikus” fogalmak 

közti azonosság létrehozására.147 Az esztétikai – a szerzőségben jelenlevő dialektikus 

megkettőződés során – egyfajta sajátos kiüresedéssé válik;148 miközben a duplikáció 

felszámolásának kísérlete a stádiumelmélettel összefonódva, a romantika kritikájának 

színterévé szélesedik ki. Az alkotás, amely az esztétikai stádium emberének üres 

magányából születik, a költő kegyetlen belső küzdelmeiből fakadó szenvedések 

reflexiója.  

Pattison a kierkegaard-i esztétika idealista perspektíváját három terület elemzésén 

keresztül vizsgálja. E három terület: „a művészet ideális természete, az esztétikai 

tapasztalat szintetikus jellege és a művészet időtlensége”.149 Hegel Esztétikájában 

                                                 
145 Lásd Nagy András: i.m., 65.o. Lásd továbbá Jon Stewart: A History of Hegeianism in Golden Age 

Denmark, Tome I, i.k. 179.o. 

146 Lásd az etikum teleologikus felfüggesztésének kérdését a Félelem és reszketésben, valamint a 

szerzőségi tervezet dialektikus megkettőződésére adott magyarázatokat és a duplikáció felszámolására 

irányuló kísérleteket a szerzőséget magyarázó művek sorában. 

147 Vö. „Hofe e tekintetben a »romantikus« és az »esztétikai« szavak összeolvadására és a hibrid 
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»esztétikai« stádium között. (2) A »romantikus tudat« ebben a kontextusban azonosítható az »esztétikai 

szubjektivitással«. (3) A »romantikus« mint »esztétikai« tűnik fel a »keresztényi« dialektikus 
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sk.o. Lásd Gerhard vom Hofe: Die Romantikkritik Sören Kierkegaards, Frankfurt am Main, Athenäum, 

1974, 106.sk.o. 

148 Lásd Søren Kierkegaard: Szerzői tevékenységemről, in Uő: Szerzői tevékenységem szempontja, i.k. 

75. sk.o. 

149 George Pattison: Kierkegaard: esztétika és az „esztétikai”, i.k.  
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találjuk a művészet ideális természetének egyik legalapvetőbb meghatározását: „A 

műalkotásban az érzéki elem a műalkotás közepén áll, egyrészt a közvetlen érzékiség, 

másrészt az eszmei gondolat között. Még nem tiszta gondolat, de érzékisége ellenére 

már nem is puszta materiális létezés, mint a kövek, a növények és a szerves élet.”150 A 

művészet egyes alakzatai a természet tagolatlan világának érzéki megjelenése és az 

abszolút szellemet meghatározó reflexió és szabadság világa között helyezkednek el. 

Vagyis a művészet természetének lényegénél fogva az érzéki megjelenéssel arányos 

idea alakjaként létezik.151 Egy korai naplóbejegyzés megvilágítja Kierkegaard 

művészetfelfogásának idealista vonásait: „Az istenség alkotásai túl nagyok számomra; 

mindig elveszek a részletekben, de egy műalkotásban meg tudom találni az 

arkhimédészi pontot, és mihelyt megtaláltam, minden azonnal világossá válik 

számomra. Akkor képes vagyok nyomon követni ezt az egyetlen fő ideát, és képes 

vagyok megérteni, hogyan szolgálja minden részlet ennek megvilágítását. A szerző 

teljes individualitását úgy értelmezem, mintha tenger lenne, amelyben minden egyes 

részlet visszatükröződik.”152 

Goethe Wilhelm Meister tanulóévei című regényét Kierkegaard a romantikusokhoz 

hasonlóan ezen az alapon értelmezi minden művészi törekvés paradigmájaként, 

melyben „a teljes, tükröződő világ egy valódi mikrokozmosz”.153 A művészet az ideát 

mint teljes világot tárja fel, olyan egységet és harmóniát tükröz, amelyet az érzéki, 

materiális életnek egyetlen más dimenziója sem képes nyújtani. Ebben az értelemben a 

művészet az igazság megjelenésének közvetlen formája, melynek azonban léteznek 

magasabb és meghatározóbb formái is, mégpedig a filozófia és a vallás alakjában.154 A 

művészet így az idea egyetlen végső egységre vonatkoztatása, egyfajta harmonikus, 

örömteli életszemlélet keretein belül, melyben az ellentmondások és egyenlőtlenségek 

„költőileg átszellemítettek”. Azáltal, hogy a művészet a harmónia érzetét keltve 

„megbékít az élettel”, egy sajátos korlátozó princípiumot is bevezet, melynek 

következtében a lényegénél fogva disszonáns szubjektum kérdésével egyedül művészi 

módon, egy végső megoldás fényében foglalkozhat. A Vagy-vagy kiegészítéseként is 

                                                 
150 G. W. F. Hegel: Esztétika, ford. Tandori Dezső, Budapest, Gondolat, 1979, 19.o.  

151 George Pattison: Kierkegaard: esztétika és az „esztétikai”, i.k.  
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értelmezhető Stádiumok-beli feljegyzéseiben Taciturnus barát az esztétikai meghatározó 

sajátosságaként a disszonanciát, a betegség művészi ábrázolásának korlátait emeli ki. 

Vagyis a művészet Friedrich Schlegel Lucinde című regényében megfogalmazott elve 

alapján csak az egészséget tartja szeretetre méltónak.155 Egy ilyen, a művészetnek 

tulajdonított érzéstelenítő hatásról számol be maga Kierkegaard is egyik 

naplóbejegyzésében: „Amikor mindenbe belefáradok, és »telítődöm« a napokkal, a 

tündérmesék felfrissítő, megújító fürdőt jelentenek számomra. Bennük minden véges, 

földi gond elenyészik; s végtelen az öröm, sőt még a bánat is, az ember teljesen 

megfeledkezik a sajátos, egyéni bánatról, mely ott van mindenki számára, azért, hogy 

elmerüljön a mélységes bánatban, mely mindannyiunk számára közös.” 156 A művészet 

tehát „levágja az élet sarkait és kisimítja durva szegélyeit”, azonban az illúzió mágikus 

tükrében szemlélt élet kegyelmi állapota sohasem válhat valóságossá: „Ismét 

felébredek, és elkezdődik az a teljesen egyforma tragikus viszonylagosság mindenben, 

rosszabb, mint valaha.”157 A folyamatban, melynek során a művészet kiszakít a valós 

világból, a képzelet meghatározó szerepet kap, mint az én végtelen lehetőségének 

eszköze. Ennek segítségével felülemelkedhet a kívülről rákényszerített korlátokon és 

kötöttségeken. Vagyis a fantázia a szellem belső szabadságának tükrévé válik, 

amelyben az én felfedezheti önnön végtelen lehetőségeit.  

Kant a képzelőerő fogalmát Az ítélőerő kritikájában a megismerés érzéki világa, vagyis 

az elméleti ész, illetve a moralitás intellígibilitása, azaz a gyakorlati ész szférája közti 

közvetítésként határozta meg. Az így bevezetésre kerülő képzelőerő fogalma a 

szépségre irányul, azonban bizonyos korlátozásokat is magába foglal: „Az ízlésítélet 

[…] nem megismerési ítélet […], hanem esztétikai, amelyen azt értjük, hogy 

meghatározó oka nem lehet más, mint szubjektív.”158 Nagy vonalakban azt lehetne 

mondani, hogy a szépség az érzékiség és az ész birodalma között helyezhető el, ezáltal a 

tetszéshez nem lehetséges érdeket társítani. Ugyanakkor egyes szöveghelyeken a 

szépség az erkölcsiség analógiájaként, az erkölcsi jó szimbólumaként jelenik meg. „A 

szép az erkölcsi jó szimbóluma; és még […] eme tekintetében is csak a mindenki más 
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helyeslésére való igény miatt tetszik.”159 A szépség fogalmában megjelenő morális 

konnotációk egy közös princípium, a szabadság princípiuma révén válnak lehetségessé. 

Az önrendelkezés és az érzékiség összhangjában lehorgonyzott szépség fogalmának 

ilyen értelmű meghatározása azonban sajátos nehézségeket hív életre, hiszen a 

szabadság, vagyis az önmeghatározás eltérő jelentéssel bír az esztétikában, mint a 

gyakorlati ész szférájában.  

A képzelőerő kategóriájából levezetett szabadság fogalma a produktív dimenzió révén 

lehetőséget teremt a szépség reprezentálására, amennyiben az ember képessé válik arra, 

hogy létrehozzon egy világot, amelyet a sajátjával szemben szépnek talál. Ezt a 

képességet később Hölderlin a „fantázia” fogalmával ragadta meg.160 Amennyiben a 

képzelőerő a szépséghez a fantázián keresztül közeledik, úgy a szépség szükségképpen 

szubjektív és ennyiben nehezen megragadható eszmévé válik. Azt lehetne mondani, 

hogy a szépség egyfajta abszolútumként jelenik meg, amelyet szubjektív 

lehorgonyzottságából adódóan szinte lehetetlen kielégítő módon leírni, művészileg 

azonban ábrázolhatóvá válik.161 A szubjektum és a világ alapvető megosztottságának 

háttere előtt Hölderlin az ész és az érzékiség azonosságának schilleri követelményét az 

emberi életre vonatkoztatta.162 Ezáltal a szépség egyfajta közvetítő funkcióra is szert 

tesz, amennyiben az egyén a fantázia révén megteremtheti a szubjektum és a világ közti 

fájdalmas szétszakítottság fölszámolásának lehetőségét. A szépség eszméje a hölderlini 

háttér előtt „az egy és a minden összebékítésének” színtereként is értelmezhető, vagyis a 

fantázia egyúttal az Én lehetőségévé, a szellem belső szabadságának tükrévé válik.163 A 

halálos betegség egyik szakaszában Kierkegaard a következőképpen értelmezi a 

fantázia fogalmát: A fantázia egyébként is annak médiuma, ami végtelenné tesz; nem 

képesség, ahogy más dolgok képességnek nevezhetők – ha úgy tetszik, mindent 

helyettesítő [instar omnium] képesség. Hogy az embernek milyen érzése, ismerete, 

akarata van, az végül is attól függ, hogy milyen fantáziája van. A fantázia végtelenítő 

tükröződés, amiért is az öreg Fichte jogosan feltételezte, hogy a fantázia a kategóriák 
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160 Lásd Weiss János: Mi a romantika?, Pécs, Jelenkor, 2000, 155.sk.o. 

161 Ez az elgondolás állhat Friedrich Hölderlin Ítélet és lét című írásának hátterében. Lásd Friedrich 

Hölderlin: Filozófiai írások. (Válogatás), ford. Weiss János, in Magyar Filozófiai Szemle, (1993) 5-6, 

963-983.o.  A hölderlini koncepció értelmezéséhez lásd Weiss János: Szerelem és depresszió. Kísérlet a 

Hyperion utolsó előtti változatának értelmezésére, in Pro Philosophia Füzetek (2002) 31, 21-30.o.   

162 Weiss János: Mi a romantika? i.k. 157. sk.o. 

163 Lásd George Pattison: Kierkegaard: esztétika és az „esztétikai”, i.k. 
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eredete.164 „Az Én nem más, mint tükröződés: a fantázia tükröződés, az Én tükörképe, 

amely az én lehetősége. (Selvet er Reflexion, og Phantasien er Reflexion, er Selvets 

Gjengivelse, hvilken er Selvets Mulighed.)”165 A fantázia a végtelen tükröződésén 

keresztül létrehoz egy új világot, amely reprezentálja az emberrel és a mindennapi 

élettel szembenálló szépséget. A szépség ily módon összefonódik a szabadság 

fogalmával, az önrendelkezés és a képzelőerő a végtelen én kivetítésében strukturált 

világként jelenik meg. Mindebből két nehézség adódik: a képzelőerő produktív 

jellegének kérdése, illetve annak szintetikus minősége. Pattison a kierkegaard-i idealitás 

világát a teremtés, a bukás, a megváltás és az ítélet keresztény dialektikája alá 

szubszumálja. Ennek következtében a szabadság szélesebb fogalommá válik, mint a 

szépség, miáltal a művészet kegyelmi állapota nem tarthat igényt arra, hogy valódi 

legyen. S így az illúziókra alapozott élet ürességével találkozhatunk az irónia 

romantikus képviselőinél, valamint Johannes a csábító és Quidam esetében is.166  

A fantázia végtelenítő tükröződése tehát belefullad az egymásra íródó sikertelen én-

választások kísérletébe, amennyiben a valóságot a szubjektum csakis benső szabadsága 

révén képes meghatározni. A romantika képviselőivel szembeni kritikaként is 

értelmezhető az Árnyképekben felbukkanó szerencsétlen együtthaldoklók társasága: a 

szümparanekromenoi az esztétikai egzisztenciát meghatározó, kizárólagosan a képzelet 

lehetőségeire alapozott élet ürességével válik megragadhatóvá. Hegel romantika-

kritikája nyomán Az irónia fogalmában Kierkegaard ugyanezt a szubsztancialitás 

nélküli ürességet fogalmazza meg a Schlegellel és Tieckkel szembeni kritikájában. Az 

esztétikai egzisztencia, mint szerencsétlen tudat, az abszolút utáni kielégíthetetlen 

sóvárgása révén szükségszerűen válik boldogtalanná: „Ha az én megmarad ezen az 

állásponton, akkor számára minden semmisnek és hiábavalónak látszik – kivéve talán a 

saját szubjektivitását, amely ez által üres és hiábavaló lesz. De másfelől az én sem 

elégülhet ki ebben az önélvezetben, hanem hiányosnak érzi önmagát, úgyhogy most 

szomjazik a szilárdra és szubsztanciálisra, a meghatározott és lényeges érdekekre. Ezzel 

aztán feltárul az a szerencsétlenség és ellentmondás, hogy a szubjektum egyfelől az 

igazsághoz akar eljutni, és objektivitás után sóvárog, másfelől azonban nem tud 

kivergődni magányosságából, önmagába való visszavonultságából; nem képes 
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kiszakítani magát kielégületlen, absztrakt bensőségéből, és hatalmába ejti az a sóvárgás, 

amely előbukkant a fichtei filozófiában is. Ennek a csendnek és ernyedtségnek a 

kielégületlensége, amely képtelen a benső harmónia megőrzése érdekében cselekedni és 

érdeklődést felkelteni, amely a realitás és az abszolút utáni vágyakozásával mégiscsak 

valótlan és üres, ha magábanvéve tiszta marad is – ez hozza létre a beteges 

széplelkűséget és a sóvárgást. Az igazi széplélek ugyanis cselekszik és valóságos. Az 

efféle sóvárgás viszont csak az üres, hiábavaló szubjektum semmisségének érzése, 

akinek megtörik az ereje azon, hogy elmeneküljön a hiábavalóság elől és 

szubsztanciális tartalommal teljék meg.”167  

A költészet mint az abszolút szabadság képessége a romantika zseniális alkotóinál 

gyakran magában a tiszta költői cselekvésben ölt testet, ily módon a rendkívüli 

termékenység a korlátok szétszakítása és a határok lerombolása ellenére sem képes 

művek létrehozására. A művek hiánya azonban maga is műalkotássá válik, egyfajta 

tartam nélküli tiszta állítássá,168 mely Kierkegaard romantika-kritikája értelmében nem 

lényegülhet át a szubjektum számára meghatározó jelentőségű egzisztenciális állítássá. 

A töredékes forma és a befejezetlen mű ez által szimbolikus jelentőségre is szert tesz: a 

vágyott, de soha el nem elérhető beteljesedés, az önreflexió általi önmegvalósítás utáni 

szenvedélyes sóvárgás egyetlen pillanatba sűrítése révén. A költészet immár nem 

műalkotásokat hoz létre, hanem saját magát alkotja meg, egy lényege szerint végtelen, 

lezáratlan és korlátokat leromboló folyamatban.169 Hegel Esztétikai előadásaiban a 

romantikára jellemző, örökké születésben és alakulóban lévő befejezetlen alkotói 

folyamatot a művészet hanyatlásának és felbomlásának pillanataként értelmezi, 

amelyben a lényegileg semmilyen feltételekhez nem kötődő szabad én, a zseniális költő 

abszolút szubjektuma, maga ellen fordítja a rombolás lényegi elvét. 

Az esztétikai individuum feladja önmagát, hogy feloldódjon az ideában, az elérhetetlen 

harmóniában. A vágyott, de elérhetetlen boldogság, az abszolút utáni folytonos sóvárgás 

egzisztenciális szenvedéssé válik, vagyis a fantázia egyfajta „életreflexióból” adódóan 

az esztétikai stádium kivételes embereit végső soron nem szabaddá, hanem a világtól és 

önmaguktól elidegenedettekké teszi. Az esztétikai stádium költőjének bukása 

Kierkegaard koncepciójában nem csupán az alkotásokra jellemző befejezetlen, 
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széttagolt formában nyilvánulhat meg, hanem a töredékesség egzisztenciális létmóddá 

történő kiszélesítésében is testet ölthet, ahol az ily módon sikertelenként értelmezett 

költői egzisztencia saját lényegét önmagán kívül bírja, miáltal az etikai, majd később a 

vallási stádium szempontjából kritizált esztétikai létmód „nem valóságosként”, 

„történelmietlenként” vagy „nem-tulajdonképpeniként” jelenik meg. A művészet ily 

módon a vallással szemben kudarcot vall, a költői zsenialitás szükségszerűen 

egybefonódik a meghasonlottság által kiváltott szenvedéssel. Ez jól összeegyeztethető 

Kierkegaard egyik naplóbejegyzésével: „A költészet a tökéletlen valóság tagadásával tár 

fel egy magasabb valóságot, azt, ami tökéletlen, kifejleszti, és átalakítja tökéletessé, s 

ezáltal megbékíti a mély fájdalmat, mely minden dolgok beárnyékolására törekszik. Így 

a költészet egyfajta megbékítés, de nem az igazi megbékítés, mert nem békít meg azzal a 

valósággal, amelyben élek.”170 

A művészet kegyelmi állapota a harmonikus teljesség érzetét keltve kiemel az időbeli 

létezés keretei közül, vagyis a művészet, mint olyan időtlenné válik. Ez Kierkegaard 

harmadik jelentős előfeltevése, amiben kortársaival osztozott. A művészet 

időtlenségébe vetett hit nemcsak Henrik Steffens Elers Kollegiumbeli népszerűsítő 

előadásaiban, de a romantikát élesen bíráló Heiberg kritikáiban és elméleti munkáiban 

is megjelenik. Forma és tartalom tökéletes megfelelése és egymástól való 

elválaszthatatlansága a műalkotást kiemeli a „klasszikus” művek sorából, és halhatatlan 

mesterművé teszi. A kifejeződő idea és a forma tökéletes összhangja mutatkozik meg 

Mozartnál, aki „Don Juanjával lép be azon halhatatlanok, azon nyilvánvalóan 

megdicsőültek sorába, akiket nem takar felhő az emberek szeme elől”.171 Ezen a ponton 

Kierkegaard-nál a kritikai távolságtartás ellenére is felbukkannak Heiberg esztétikai 

rendszerének bizonyos motívumai. Az 1830-as évek irodalmi köreit erősen megosztó 

heibergi műfajelmélet meghatározó sajátossága, hogy „a fogalmat állandó mozgásban 

tartásán keresztül kell átvezetni három különböző ponton: a közvetlenen, a reflektálton 

(vagy dialektikuson) és e kettő egységén (azaz a spekulatívon). […] A kritikának […] a 

költemény »technikai« tulajdonságaival kell foglalkoznia, vagyis azzal, hogy »mennyire 

felel meg annak a verstípusnak, amelyben íródott«. Ily módon tehát a költőiség a 

technikai kritika hallgatólagos feltétele. A műfajok fejlődését tekintve a fogalom áthalad 
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a lírán, az epikán és a drámán, a drámán belül pedig a közvetlenen, a tragikuson, végül 

pedig a komikuson”.172 A klasszikus művek közti rangsor felállításának mércéjéül 

szolgáló kritérium, az anyag és a forma abszolút kölcsönös áthatása révén lehetővé 

válik, hogy az eszme egy maghatározott formában nyugalomra találjon. Az ily módon 

átlátszóvá lett eszme megteremti annak lehetőségét, hogy a műalkotás szembeszálljon 

az idővel.173  

Pattison felhívja a figyelmet a koncepcióban megbúvó rejtett előfeltételre, miszerint a 

szóban forgó ideának (vagy tartalomnak) ténylegesen képesnek kell lennie arra, hogy 

kifejeződhessék egy külső formában.174 Ezáltal a művészet történetébe beleíródik 

egyfajta fejlődés „a térbeli meghatározó jegyektől az időbeliek irányába”. A művészet a 

szobrászaton és a festészeten át, a felépítés puszta térbeliségéből fejlődik a zene és a 

költészet „időbeli” művészetévé. A költészetnek „nincs szüksége arra, hogy a pillanatra 

korlátozza önmagát olyan értelemben, ahogy a festészet teszi, és nem is tűnik el 

nyomtalanul, úgy mint a zene. De mindezek ellenére arra kényszerül, hogy a pillanatban 

összpontosuljon. Ezért megvannak a maga határai, és nem tudja ábrázolni azt, aminek a 

valósága éppen az időbeli szukcesszió”.175 Az idea utáni vágyakozásban az esztétikai 

egzisztencia számára a valóság csupán lehetőséggé degradálódik, amely a költött 

boldogsággal szembenálló legyőzhetetlen akadályként az individuum szenvedésének 

forrásává és színterévé lesz: „Így hát, amikor a lélek nem emelkedhet fel örök világába, 

félúton megáll, gyönyörködik a felhőkben visszatükröződő képekben, és siratja 

mulandóságukat.”176 

Az esztétikai individuum szenvedése azonban esetleges viszonyban van magával az 

egzisztenciával. Az esztétikai és a vallásos szenvedés közti különbség egyik 

legpregnánsabb megfogalmazását találjuk Wilhelm törvényszéki tanácsos 

tolmácsolásában a Vagy-vagy B részében: „Ha hőst akarok ábrázolni, aki birodalmakat 

és országokat hódít meg, akkor ez kiválóan ábrázolható a pillanatban, de a keresztet 

hordozó, aki mindennap felveszi a keresztjét, soha nem ábrázolható sem a költészetben, 

sem a művészetben, mert a csattanó [az], hogy minden nap ezt teszi. A bátorság 
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kitűnően összpontosítható a pillanatban, a türelem nem, mert a türelem éppen az idő 

ellen harcol, a tűrés művészileg nem ábrázolható, mert csattanója összemérhetetlen a 

művészettel; nem is költhető meg, mert az idő tartósságát követeli meg.”177 Ennyiben a 

művészet örökkévalósága perspektivikus illúzióvá lesz a vallási egzisztencia 

ábrázolhatatlan belső történetének ellenében, ebből adódóan a költői szenvedés 

esztétikai kategóriaként alulmarad a vallási stádium hívőjének bensőségességével 

szemben.  

A fantázia és a szenvedés ilyen összekapcsolása előre utal a stádiumelmélet egyik 

sajátosságára, miszerint minden, ami az esztétikai kategóriában nyilvánul meg, e 

stádiumon belül nem válik feloldhatóvá. Az esztétikai individuum hasadtsága, a 

művészi képességekből fakadó lehetőségek és a szenvedésből adódó izolált „árnyéklét” 

közötti feszültségből születő paradoxon egyik legtisztább megfogalmazása Az 

ismétlésbeli színházhasonlat rejtett individuumának leírásában érhető tetten: „A rejtett 

individuum (krypte Individ) éppoly kevéssé hisz a nagy, lármás érzésekben, mint a 

rosszindulat alattomos morgolódásaiban, s éppoly kevéssé a boldogság vidám 

ujjongásában, mint a végtelen sóhajában. Ő csupán patetikusan akar látni, ám úgy, hogy 

közben önmagára figyel. De igazából mégsem akarja meghallani önmagát […]. Azért 

tehát, hogy ne a valós énjéről legyen benyomása, a rejtett individuum olyan környezetet 

kíván, mely könnyű és mulandó, mint a jelenségek, mint a szavak tajtékzó morajlása, 

melyek visszhang nélkül zsongnak. Az ilyen környezet színpadképes, s így alkalmas is 

a rejtett individuum árnyjátékához (det krypte Individs Schattenspiel).”178 

A vallási létet középpontba helyező kierkegaard-i stádiumelmélet értelmében az 

esztétikai egzisztencia iszonyú szenvedése a vallásos hit hiányában céltalan és üres 

szenvedés marad, a költői létforma képtelen az örökkévalóság komor hídján 

megközelíteni a vágyott abszolútumot.179 A romantikus abszolútum az esztétikai 

létmódban hiányjelenségként nyer létjogosultságot, amely az egzisztenciális sóvárgás 

forrásává válik. Ebből a szempontból értelmezhető Kierkegaard Mozart-interpretációja, 

amelyben a Don Juan alakjában megtestesülő „érzéki zsenialitás”, a maga 

közvetlenségénél fogva, nemcsak a társadalom és a morál előttit képviseli, hanem 
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egyúttal az extenzív végtelenség szféráját is megjeleníti. Ebben a szférában a másik nem 

képes valóságos személyként megjelenni, kizárólag a kívánás puszta tárgyaként nyerhet 

valamiféle létjogosultságot. Ennyiben viszont nem válhat a csábítás valódi alanyává, 

hiszen Don Juan az elérhetetlent, a kívánást mint abszolút módon meghatározott 

kívánást hajszolja, kétségbeesett melankóliával. Ebből fakad az érzéki zsenialitás 

örökös kielégületlensége és szerencsétlensége, és ez vezet majd Kierkegaard 

interpretációjában Don Juan keserű életuntságból fakadó meghasonlottságán keresztül 

annak végső bukásához is. A melankóliában rejlő bánat sajátos reflektált 

tárgynélkülisége lesz az a mozgás, amely az esztétikai stádium egzisztenciájának 

közvetlenségét képes eljuttatni a végső kétségbeeséshez, a szorongás esztétikai 

kategóriájának határához, ahol megnyílik a stádiumok közötti ugrás lehetősége. A 

szorongás fogalmában az esztétikai kategóriaként ábrázolt szorongás immár 

egzisztenciális lehetőséggé válik, amely képes a személyiséget saját korlátaival 

szembesíteni annak én- és világ-vesztettségében. „A szorongás által átvett irányítás 

megrendíti a korlátozott életet, és az én-nélküliség aporetikus helyzetébe hozza az ént. 

Ez az irányítása-vesztett féltés, mely elvon a világban jelentőségteljesnek vélt 

dolgoktól, egyidejűleg kikényszeríti a legfőbb és a leginkább meggondolandó tiszteletét 

(Ehrfrucht).”180 A világtól elidegenedett, önmagába záródott személyiség tudatosítja 

saját szerencsétlenségét. A szorongás az egzisztencia semmibe torkolló végső 

kétségbeesésének pillanatában paradox módon képes a személyiséget az egzisztenciális 

döntésen keresztül egy másik, magasabb létmód felé irányítani. Mindez viszont 

feltételezi a megváltás pillanatnyiságát. A romantikus költői egzisztencia alkotásai 

szükségképpen a kétségbeesésben végződnek, amennyiben az esztétikai törekvés a 

pillanatnyi jelentőségtelivé történő átpoetizálására irányul. A művész örök képmásai a 

vallási stádiumban érvényesülő idő misztériumával szemben a pillanatra korlátozódnak 

és ennyiben a hanyatlásnak alávetettek, akárcsak a műalkotásként megkomponált életre 

irányuló sikertelen törekvések. Az esztétikai stádium alakjai közül ilyen szempontból 

Don Juan és Cordélia kapnak kiemelt jelentőséget, amennyiben mindketten az élet utáni 

kétségbeesett sóvárgás áldozatai, jóllehet két ellentétes pólus megtestesítői. A 

műalkotásként megkomponált élet kísérletének kudarca az esztétikai stádium 

egzisztenciájának közvetlenségét képes elvezetni a végső kétségbeeséshez, ahol az 

individuum egy sajátos életreflexióból fakadóan szembesülhet a maga 

                                                 
180 Bacsó Béla: A szorongás mint egzisztens kategória. In Uő: Írni és felejteni. Kijárat, Budapest, 2001, 

27.o. 
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szubsztancialitásának fájdalommal teli hiányával. A lényegét önmagán kívül bíró 

árnyékegzisztencia tudatosítja az alternatívák közé beíródó élet lehetetlenségét. A fény, 

amely az élet sajátja volt, átadja helyét a sápadt, vértelen szívós természetű éjszakai 

árnyaknak, melyeknek az én ad életet és létezést. A tartalmatlan gyötrődéssel átitatott 

egzisztencia számára a szorongás esztétikai kategóriájának határán megnyílik a 

stádiumok közötti ugrás lehetősége.  

4.3. Elszakadás az esztétika bűvöletétől 

Az emberi egzisztenciában rejlő paradoxon tragikus szépséggel ölti magára a 

mindenétől megfosztott szubjektivitás alakját, ahol a kivétel (az általánossal nem 

közvetíthető rendkívüli) a pillanaton belül nyerhet létjogosultságot. Az esztétikai 

stádium szubjektumának önmagába záródó bensőségessége egy minden vonatkozástól 

mentes én-né válik, amelynek az abszolút utáni szenvedélyes sóvárgása a 

szükségképpen boldogtalan alkotó egzisztencia belső szenvedéseivel és 

meghasonlottsággal átszőtt mértékvesztett pusztulássá alakul át. A pőre, világvesztett 

szubjektumon az esztétikai stádium szétszakítottsága közepette úrrá lesz a kétségbeesés. 

A világtól elidegenedett, önmagába záródó szubjektivitás a stádiumelmélet értelmében a 

kilépés lehetőségét az egzisztenciális döntés vállalásában – mintegy önmaga választása 

révén nyerheti el. A Vagy-vagy kerettörténeteként is értelmezhető Hegel-kritika (a külső 

és a belső azonosságát előtérbe állítva) a történelmileg veszendőbe ment értelem 

helyébe egy a szubjektumban lehorgonyzott igazság-tartalmat állít. A szubjektum én-

keresése ezáltal szükségképpen összefonódik az igazság-kereséssel, amely 

egzisztenciális súlyra a legvégsőre való vonatkozásában tehet szert. A kegyelem 

pillanatnyisága a stádiumok közti ugrás rejtett előfeltételévé válik. A költői egzisztencia 

az alkotás folyamatában jelenvalóvá teszi a modern individuum tragikumát.181 A 

műalkotások hátterében meghúzódó mérhetetlen szenvedésteli kiáltások azonban nem 

válnak hallhatóvá. Kierkegaard szavaival élve a költő „szerencsétlen ember, aki mély 

kínokat rejt szívében, de ajkai úgy vannak formálva, hogy miközben sóhajok és 

kiáltások hagyják el, mindez úgy hangzik, mintha szép muzsika lenne”.182 A 

műalkotások ezáltal a tulajdon genezisükre vonatkozó végtelen destruktív reflexiók 

lesznek. Ebből következően a művészet kegyelmi állapota a vágyott, de elérhetetlen 

                                                 
181 Lásd Heller Ágnes: A szerencsétlen tudat fenomenológiája, in Søren Kierkegaard: Vagy-vagy. i.k. 

1017-1079.o. 

182 SKS 2, 27.o./EO 1:19.o., magyarul: Søren Kierkegaard: Vagy-vagy. i.k. 29.o. 
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boldogság hamis illúziójává szelídíti az életet, levágva annak éles sarkait. És így az 

esztétikai stádium zseniális költője az autonómia és a végtelen szabadság ígéretét 

hordozó fantázia ellenére elveszti mimetikus erejét az abszolút, a feltétlen ábrázolására 

vonatkozóan. Az esztétikai stádium ennyiben az autonómia és az autonómia-nélküliség 

bonyolult kapcsolatának szférájává válik. Az objektum nélküli bensőségességgel 

veszendőbe ment szubsztancialitás az értelmet is elvesztette, vagyis a művészet nem 

képes a szubjektumot megbékíteni a valósággal. A szerencsétlen tudat lelakatolt 

szubjektivitása így visszahull a saját tehetetlenségére irányuló reflexióba, amelynek 

következtében az esztétikába beszivárog egyfajta destruktív karakter. A műalkotások 

nemezisévé váló unalommal egyidejűleg felbukkan a létrehozás folyamatában rejlő 

fájdalmas szenvedés.183 „Az unalom részben közvetlen zsenialitás, részben megszerzett 

közvetlenség. […] Az unalom a semmin nyugszik, mely átkígyózik a létezésen, 

szédülete olyan, mint amit akkor érzünk, ha egy feneketlen szakadékban lepillantunk – 

végtelen.”184 Az alkotások hátterében megbúvó szenvedésen átsejlik az önmagába 

záródott tárgy nélküli bensőségesség sajátos esztétikai igazságtartalma. A saját lényegét 

és szubsztancialitását nélkülöző alkotót a művek (vagy éppen azok hiánya) a vallásos 

magatartás hiányában, „öntudatlan áldozattá” avatják, miközben a rossz ismétlések 

sorozatán keresztül feltárul a szubjektivitás tátongó mélysége. A művészet ezáltal 

Kierkegaard-nál – Pattison feltevése szerint – lényegéből fakadóan „arra korlátozódik, 

hogy a transzcendenciával, a szenvedéssel és az idővel, a vallási egzisztencia három fő 

jellemző vonásával foglalkozzék”.185 A művészet így elbukik az „Isten előtti” regulatív 

princípiumával szemben; vagyis a kezdetektől feltételezett vallási egzisztencia 

felfüggeszti a szubjektum bármiféle végső alapra való visszavezethetőségének 

lehetőségét, amennyiben a hit, az abszurd erejénél fogva, a csend kizárólagos formájává 

lesz. Következésképp sem az esztétika, sem a filozófia nem válik képessé a feltétlen 

bemutatására. Az esztétikai stádium önmagába visszavetett költőjének szenvedései nem 

hallhatóak a fájdalmas szétszakítottság világában,186 a hittel rendelkező pedig képtelen a 

megszólalásra. A vallási egzisztencia bensőségességének sorsa Ábrahám és Jób 

hallgatása: „Mihelyt beszélek, az általánost fejezem ki, és ha ezt nem teszem, senki nem 

                                                 
183 Lásd ehhez SKS 2, 275. sk.o./EO 1:285. sk.o., magyarul: A váltógazdálkodás, in Søren Kierkegaard: 

Vagy-vagy. i.k. 359-383.o. 

184 Vö: „Kjedsommelighed er deels en umiddelbar Genialitet, deels en erhvervet Umiddelbarhed.” SKS 

2, 279. sk.o./EO 1:290. sk.o., magyarul: Søren Kierkegaard: i.m. 368.sk.o. 

185 George Pattison: Kierkegaard: esztétika és az „esztétikai”, i.k. 

186 Lásd SKS 2, 32.o./EO 1:19.o., magyarul: Søren Kierkegaard: Vagy-vagy, i.k. 35.o.   



71 

 

ért meg.”187 Ez a csend a maga megközelíthetetlenségében az egyedüli értéktételező elv, 

amennyiben a rossz ismétlések megszüntetésével a megváltás pillanatnyiságát 

implikálja, a kiüresedett, izolált személyiség hasadtságának feloldási lehetőségeként az 

emlékezés és ismétlés meglehetősen bonyolult mozgásában. Az esztétikai stádium 

szerencsétlen tudatának objektivitással szembeállított élete ennek következtében nem 

válhat hitelessé, ehelyett egyfajta fájdalmasan eltűnő hangulattá komponálja magát, 

melyben paradox módon megállt és változatlan állandóságba merevedett az idő.188 A 

magába záródó bensőségesség boldogsága, akárcsak az érzéki zsenialitást megtestesítő 

Don Juan látszólagos „életörömének” forrása nem valódi boldogság, hanem egyfajta 

mélységes szubsztanciális szorongásból ered. Az esztétikai élet a maga punktuális 

izoláltságában felszámolja a tett és következmény szerves egymásba fonódását, ami az 

esztétikai stádium egzisztenciája számára a szenvedés egyik meghatározó forrásává 

válik. A Diapszalmata aforizmái között olvashatunk a magába záródott tárgy nélküli 

bensőségesség szenvedéseiről: „Mi fog történni? Mit hoz a jövő? Nem tudom, semmit 

sem sejtek. Ha egy pók egy szilárd pontról leveti magát következményeibe, folyton csak 

üres teret fog maga előtt látni, melyben lehetetlen szilárdan megvetnie lábát, ha mégoly 

jól szétterpeszkedik is. Velem is így van: előttem csak az üres tér, és a következmény, 

ami előre hajt, mögöttem van. Ez az élet a visszájára van fordítva és iszonyatos, nem 

lehet elviselni.”189 A kontinuitás hiánya és a végtelen reflexió kisiklott pályái az életet a 

rossz ismétlések sorozatává alakítják, amelyből hiányzik a türelem, az ismétlés egyik 

rejtett előfeltétele. Míg az ismétlés akarása egyúttal az élet akarásává lesz, addig 

reflektált alakjában a szenvedés a szorongás formájává, az egzisztencia önmagába 

zárkózásává alakul. Az „Árnyképek” reménykedő és emlékező nőalakjai az izolált 

életek katasztrófáinak allegóriáiként jelennek meg: mind Marie Beaumarchais, mind 

Elvira, mind Margaréta tragédiája az elhagyatottság alapszituációjából bontható ki. 

Életük állandó önreflexió, amely a múltat jelenné, a jövőt pedig lehetetlenné teszi. Az 

esztétikai egzisztencia ily módon utalás nélküli képpé válik, míg az esztétikai mint 

allegorikus konstrukció felerősíti a közvetlenség elvesztését. A lelakatolt szubjektivitás 

magába zárt költői egzisztenciája az intérieur térnélküliségében a külvilág egyetlen 

pontra való összehúzódásában szenvedi el a maga kiüresedett árnyéklétét. Az én- és 

világvesztett szubjektum elidegenedettségében az élet keserű italát cseppenként, lassan, 

                                                 
187 SKS 4, 71.o./R 203.o., magyarul: Søren Kierkegaard: Félelem és reszketés, i.k. 102.o. 

188 SKS 2, 33.o./EO 1:25.o., magyarul Søren Kierkegaard: Vagy-vagy, i.k. 38.o. 

189 SKS 2, 32.o./EO 1:24.o., magyarul Søren Kierkegaard: Vagy-vagy, i.k. 36.o. 
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számolva kell beszednie,190 az egymásba íródó nem-tulajdonképpeni én-alternatívák 

ismétléseinek kudarcában. Az esztétika egzisztenciára jellemző „»fordított világ« 

(verkehrte Welt) az értelem szintjén az állandó meghasonlás (Entzweiung), a lét 

vonatkozásában [pedig] az abszolút nyugtalanság (absolute Unruhe), s tudjuk, a tudat 

soha nem az, amire vonatkozik, a megértő pedig sohasem egyszerűen a világ visszája. 

Ki gondolhatná bármikor is, hogy az elé táruló világ torzítatlanul jelenvaló.”191 A 

fantázia szülte illuzórikus valóság és az empirikus világ közti áthidalhatatlan szakadék 

egyúttal a művészet és a valóság összebékíthetetlenségét is eredményezi: „Művészet és 

élet soha nem került oly távol egymástól, mint látszólagos összebékítésük pillanatában. 

[…] Amikor a self [önmagalét] úgy értelmezi saját bukását, hogy az valamiképpen a 

hasznára válhat, rájön, hogy ezzel valójában a halált állította az őrültség helyébe.”192 

                                                 
190 SKS 2, 34.o./EO 1:26.o., magyarul Søren Kierkegaard: Vagy-vagy, i.k. 38.o. 

191 Bacsó Béla: Az iróniáról. In Uő: Írni és felejteni, i.k. 160.o. 

192 Paul de Man: A temporalitás retorikája, in Az irodalom elméletei. 1., szerk. Thomka Beáta, Pécs, 

Janus Pannonius Tudományegyetem – Jelenkor, 1996, 46.o. 
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5. Az esztétikai mint társadalomkritika lehetősége  

5.1. Kierkegaard kritikusi munkássága 

Az esztétikai egzisztencia elemzésére vállalkozó könyvtárnyi irodalom olvasása során 

az az érzésünk támad, hogy az értelmezők Kierkegaard szerzői alteregóinak és fiktív 

hőseinek tulajdonított nézeteket szinte öntudatlanul is megkísérlik egy kvázi 

konzisztensnek mondható zárt rendszerré alakítani. Ez a megközelítés azonban 

Kierkegaard filozófiája esetén meglehetősen problematikus. Nem csupán arról van szó, 

hogy maga Kierkegaard nem kínált fel egy koncepcionálisan megalapozott, logikailag 

konzisztens világnézetet, hiszen a 20. század számos vezető gondolkodójának tekinthető 

alkotó is ellenállt a szisztematikus ambíciókkal felruházott filozófia törekvéseinek, 

tekintsünk akár az analitikus, akár a kontinentálisnak nevezett tradíció képviselőit. 

Kierkegaard széleskörűen ismert hegelizmus-ellenessége is azt az illúziót erősíti, hogy a 

dán gondolkodó filozófiai öröksége kimerül a hegeli rendszerépítéssel szembeni élénk 

vitában, amely mellett elvétve és csupán érintőlegesen foglalkozott korának filozófiai 

problémáival. Mindehhez maga a szerző is aktívan hozzájárul, hiszen a szerteágazó 

életműben fellelhető műfajok és témakörök sokszínűségében könnyedén veszendőbe 

mennek a kevéssé markánsan kidolgozott, rejtett koncepciók, melyek kibomlásának 

lehetősége a gyakran kölcsönösen egymásba íródó paradoxonok szövedékén át válik 

csak lehetségessé. 

Az esztétikai filozófiai programjában rejlő lehetőségek elemzése során azonban 

elérkeztünk az esztétikai stádium határához, ahol az utalás nélküli képpé váló esztétikai 

egzisztencia az egymásba íródó nem-tulajdonképpeni én-alternatívák ismétléseinek 

kudarcából a fantázia szülte illuzórikus valósághoz menekül. Kierkegaard elemzései 

ezen a ponton túllépnek a korábban bemutatott romantika- és művészet-kritikákon, és 

meglepő gazdagsággal ruházzák fel az esztétikai kategóriáját. A hagyatékban maradt 

jegyzetekből és a publikált írásokból kirajzolódó töredékes kordiagnosztika megnyitja 

az életmű társadalomelméleti olvasatának lehetőségét, és ezzel a dán gondolkodót a 

modernitás egyik kiemelkedő, ön-kritikus teoretikusává teheti. A széles körben ismert 

álnéven publikált művek betekintést nyújtanak az esztétikai egzisztenciák 

„életfilozófiájába”, amely a Vagy-vagy első részében nyer részletes kidolgozást, majd 
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kimerítő vizsgálatokon esik át a második részben, mindez megismétlődik az 

Ismétlésben, mígnem még egyszer megjelenik, megsemmisül és felboncolásra kerül a 

Stádiumokban. Az esztétikai előzőekben rekonstruált filozófiai programja és a 

modernitáshoz kötődő nagyvárosi káprázat esztétikája között az esztétikai egzisztencia 

teremtheti meg a kapcsolódási pontokat. Az esztéta alakjában, az árnyék-

egzisztenciákhoz kötődő beteljesületlen életek csillámló felszíne alatt feltárulnak a 

formálódó erőszak legfőbb mozgatórugói, az unalom és a spektákulum karneválszerű 

káprázata. Miután az esztétikai allegorikus konstrukcióvá, a látszat filozófiájává vált, 

megnyílik a modern kor kritikájának lehetősége (mégpedig a városra vonatkozó 

kierkegaard-i meggondolások rekonstrukcióján keresztül). A város képének esztétikai 

jelenségként való megrajzolása alátámasztja azt a szerzőségi tervezetben olvasható 

állítást, amely szerint a korszak egészét, és nem csupán néhány dekadens, romantikus 

alkotót kell esztétikainak tekintenünk. Ezen a ponton az esztétikai stádiumban 

kidolgozásra kerülő romantika-kritika kiszélesíthető és összekapcsolható a jelenkor 

vizsgálatával; ennek keretei között a város (az esztétikai egzisztenciák és jelenkor 

konkrét egysége) a modernitás megtestesítőjeként jelenik meg.  

Kierkegaard kordiagnosztikájának kidolgozásakor jelentős elméleti szerepet kell hogy 

kapjanak a kevésbé ismert, holott saját néven publikált, recenziók és irodalomkritikák. 

E ritkábban elemzett írások új impulzusokként szolgáltak Kierkegaard teoretikus 

útkeresései során, ezért a nagyváros kierkegaard-i fogalmának megrajzolásához 

elengedhetetlen ezen recenziók áttekintése. A saját néven publikált kritikák – Katalin 

Nun értelmezése szerint193 – az álneves szerzői tervezet lezárását és az életmű korábbi 

divergenciájának felszámolását követően, új, kísérleti lehetőséget nyújtottak 

Kierkegaard számára. Ennek alátámasztása érdekében Katalin Nun a Lezáró 

tudománytalan utóiratot követő időszakból származó naplókhoz fordul, amelyek kiváló 

forrásnak bizonyulnak. Az egyik legérdekesebbnek egy 1846 február 7-i keltezésű 

naplóbejegyzés tekinthető, melyben Kierkegaard azt fontolgatja, hogy végleg szakít az 

írással és papnak szegődik.194 Ha elfogadjuk ezt az értelmezést, akkor a recenziók kívül 

esnek a szerzői tervezeten, és akárcsak korábban a megköltött szerzői egzisztenciák, 

                                                 
193 Lásd Katalin Nun: Thomasine Gyllembourg’s Two Ages and her Portrayal of Everyday Life, in 

Kierkegaard and His Contemporaries. The Golden Age of Denmark, szerk. Jon Stewart, Berlin – New 

York, Walter de Gruyter, 2003, 295.sk.o. 

194 Lásd SKS 18, 278.o. JJ:415, illetve Papers and Journals: A Selection, szerk. Alastair Hannay, 

Harmondsworth, Penguin Books,1996, 204.o. 
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egyfajta alternatív maszkokként szolgálhatnak, újabb lehetőségeket nyújtva a 

szerzőségből adódó autoritás felfüggesztésére. A kritikai munkák Kierkegaard 

hagyatékának napjainkig az egyik legkevésbé kutatott területét képezik, amely gyakran 

csak más kérdések peremén jelenik meg. Joseph Westfall a kierkegaard-i szerzőség 

kérdését elemző monográfiájában a kritikákat a szerzőség harmadik pilléreként 

értelmezi, míg az épületes írások képezik a második pillért és a pszeudonim művek 

alkotják az első pillért.195  

Kierkegaard első, nyomtatásban megjelenő műve az Egy még élő ember írásából, Hans 

Christian Andersen Csak egy muzsikus című regényének saját néven publikált kritikája 

volt. A koppenhágai olvasóközönség előtti bemutatkozásnak szánt írásával párhuzamba 

állítható a Lezáró tudománytalan utóiratot követő, szintén saját néven napvilágot látó 

kritika, amely tárgyát és címét egyaránt a korabeli dán irodalom egyik ünnepelt 

szerzőjének Két emberöltő című regényétől kapta. Nem ez volt azonban az első 

alkalom, hogy Kierkegaard figyelmet szentelt Thomasine Gyllembourg 

írásművészetének. Andersen regényét elemző kritikájában kiemelt helyet biztosított az 

írónő legnépszerűbb munkájának a Hétköznapi történeteknek.196 A két recenzió érdekes 

keretbe foglalja a gyakran szinte óramű pontossággal párhuzamosan megjelentetett 

pszeudonim és saját néven publikált írásokat. A szerzői tervezetet megelőző írások és a 

tervezet lezárulását követő recenziókban Kierkegaard látszólag kibontja a kritikái 

tárgyául választott művekben fellelhető teoretikus elképzeléseket. Elemzései során 

Kierkegaard valójában szinte teljesen újraírja a művekben fellelhető meggondolásokat, 

miközben több alkalommal is magukra a művekre hivatkozik, saját álláspontjának 

alátámasztása érdekében.197 Az irodalom- és színházkritikák mentén kirajzolódó 

kordiagnózis a modernitás kierkegaard-i kritikáját tárja az olvasók elé. Mielőtt innen 

továbbléphetnénk, mindenekelőtt érdemes lenne megvizsgálni, hogyan is működnek 

ezek a kritikák, és milyen szempontok és mércék mentén mozog az egyes művek 

megítélése.  

                                                 
195 Joseph Westfall: The Kierkegaardian Author. Authorship and Performance in Kierkegaard’s Literary 

and Dramatic Criticism, Berlin- New York, Walter de Gruyter, 2007, 173.o. 

196 EPW 64 sk.o. /SKS 1, 20.sk.o. 

197 Lásd Joseph Westfall: The Kierkegaardian Author. Authorship and Performance in Kierkegaard’s 

Literary and Dramatic Criticism, Walter de Gruyter, Berlin- New York, 2007, 173.sk.o. 
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Merete Jørgensen, Kierkegaard mint kritikus címet viselő monográfiájában198, amely 

napjainkig az egyik legátfogóbb írás a témában, amellett érvelt, hogy Kierkegaard 

kritikai munkássága két, egymástól viszonylag jól elkülöníthető kategóriához 

rendelhető. Jørgensen a kritikákban érvényesülő két kategóriát „esztétikainak” és 

„etikainak” nevezi. Ez a felosztás egybevág az életművön átívelő dialektikus polaritások 

egyikével. A kritikai szempontok aszerint határolhatók el egymástól, hogy Kierkegaard 

az első esetben a műalkotások megítélését pusztán belső, esztétikai kritériumokra 

korlátozza (vagyis a műalkotás és annak ideája közti megfelelésre); míg a második 

esetben a műalkotást a társadalmi és etikai helyzetére és hatására tekintettel értékeli. 

Jørgensen kiemeli a kritikák etikai olvasatának jelentőségét, ily módon 

szembehelyezkedve Kierkegaard esztétikai elméletének adornói értelmezésével. Adorno 

amellett érvelt, hogy Kierkegaard egy áthidalhatatlan szakadékot hozott létre az 

idealitás / bensőségesség és a realitás / külső valóság között.199 Az etikai szempont 

bevezetése a kritikai elemzésekbe ennyiben új lehetőséget nyit a művészet és a modern 

ember egzisztenciális helyzete közti kapcsolat vizsgálatára.  

Az esztétikai kritikák közé sorolt írások elsősorban a színművészetre fókuszálnak. 

Olyan darabok kerülnek elemzésre, mint Mozart halhatatlan operája, a Don Giovanni, 

Scribe Első szerelem című vígjátéka, Constantin Constantius elmélkedései a farceról az 

Ismétlésben, Heiberg asszony alakítása Júlia szerepében, melynek a Válság és válság 

egy színésznő életében állít emléket, és a Phister Scipio Kapitányát vizsgáló cikk, amely 

Procul álnéven jelent meg a Ludovicoban.200 A koppenhágai egyetem 

diákszövetségének rendezvényén tartott előadásában Kierkegaard a következőképpen 

határozta meg a reflexió feladatát: „A költői zsenialitás közvetlenségének pozíciójából a 

forma nem egyéb, mint az idea megvalósulása a világban, és a reflexió feladata annak 

vizsgálata, hogy az idea a megfelelő formát helyesen öltötte magára vagy sem.”201 A 

színdarabok megítélésével foglalkozó kritikai gyakorlatának egyik alapvető princípiuma 

a darab vagy az előadás formai és tartalmi kritériumai közti megfelelés lesz. Ez 

Kierkegaard esztétikai öröksége, amelynek révén a hegeli-heibergi hagyományhoz 

kötődik, és talán nem túlzás azt állítani, hogy színikritikái a heibergi iskola legjobb 

alkotásai közé tartoznak.  

                                                 
198 Merete Jørgensen: Kierkegaard Som Kritiker, Gyldendal, København, 1978.  

199 Lásd Im. 209. sk.o. Jørgensen kritikájára George Pattison mutatott rá. 

200 J. H. Vernoy de St Georges feledésbe merült darabja. 

201 EPW 47.o. 
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Heiberg elméleti munkássága a filozófián belül a populárfilozófia körébe sorolható; a 

Királyi Színház igazgatójaként, dramaturgként és kinevezett cenzorként azonban több 

évtizeden át a dán irodalom „Pontifex Maximusaként”, a koppenhágai szellemi élet 

kiemelten meghatározó alakítójaként tevékenykedett.202 Fő célkitűzésének az általa 

(tévesen) hegelinek vélt filozófia Dániába történő közvetítését és széles körben való 

népszerűsítését tekintette. Misszionárius hangvétele – Sibbern szerint – bizonyos 

értelemben aláásta egy termékeny és kritikus Hegel-vita lehetőségét Dániában.”203 

Heiberg öntudatosan harcolt Hegel gondolatvilágának rendkívül „absztrakt és meddő 

befogadása” ellen, és ezzel párhuzamosan az volt a célja, hogy a hegeli filozófiát „életre 

segítse azáltal, hogy a cselekvés konkrét szféráira fordítja le, például költészetre, 

drámára vagy kritikára”.204 Nemcsak a korabeli dán olvasóknak szánt népszerű 

kiadványait építette Hegel filozófiájára, kritikusként és dramaturgként is a színjátszás 

esztétikai megalapozására törekedett. Ehhez kapcsolódik az „ízlés” kiművelésének 

esztétikai programja: elgondolása szerint az ízlés nem a pusztán szubjektív érzületen 

alapul, hanem a művészeten belül kidolgozott megfelelő megkülönböztetésekre kell 

épülnie. Ezek a megkülönböztetések elsősorban a formára vonatkoznak, melyben a 

művészet ideája manifesztálódik.205 Heiberg ebből adódóan minden olyan megközelítést 

elutasított, amely „a szerző dilettantizmusából fakadóan” figyelmen kívül hagyja az 

irodalmi műfajok közötti élesen kirajzolódó határvonalakat, valamint a forma és a 

tartalom egységének szigorú követelményét. Heiberg esztétikai meggondolásainak 

kulcsa – sajátos Hegel-értelmezéséből adódóan –, a forma és a tartalom kölcsönös és 

abszolút egymást-áthatása, amelyet a mindenkori konkrét műfaji követelmények 

határoznak meg. A művészet lehetséges műfajai pedig a szellem önmegvalósításának 

folyamatában az érzéki élet alakzatainak sokaságán keresztül, a természet 

                                                 
202 Heiberg átalakította a korabeli dán kulturális életet, nem csupán a kritika műfajának megújítására 

törekedett, hanem a koppenhágai színházat is felemelte a legrangosabb európai intézmények sorába. A 

bécsi Burgtheater és a párizsi Comédie-Française mellett a dán Királyi Színház tudhatott magáénak 

jelentős iskolateremtő szerepet. Heiberg jelentősége nem korlátozódott a dán szellemi életre, hatásának 

nyomai a híres kritikus Georg Brandes és Ibsen fiatalkori írásaiban is fellelhetők. Lásd ehhez Henning 

Fenger dolgozatát Kierkegaard: A Literary Approach, in Kierkegaard and His Contemporaries. The 

Golden Age of Denmark, szerk. Jon Stewart, ik, 304.sk.o. 

203 Lásd Nagy András: Az Árnyjátékos. Søren Kierkegaard irodalomtörténet, eszmetörténet és 

hatástörténet metszéspontjain, Budapest, L’Harmattan, 2011, 66.o. Lásd továbbá Jon Stewart: A History 

of Hegeianism in Golden Age Denmark, Tome II, i.k. 180.o.   

204 Lásd Nagy András: i.m. 65.o. Lásd továbbá Jon Stewart: A History of Hegeianism in Golden Age 

Denmark, Tome I, ik, 65.o. 

205 Johan Ludvig Heiberg: Om Vaudevillen og andre kritiske Artikler, szerk. Hans Hertel, København, 

Gyldendal, 1968, 32.o. (George Pattison fordítása alapján) 
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közvetlenségétől az abszolút szabadság felé haladva, a közvetlenség és a reflexió sajátos 

dialektikájából születnek. Az ízlés kérdése tehát nem a szemlélőben kiváltott szubjektív 

ítéletek körébe sorolandó, sokkal inkább a műalkotások belső struktúráján alapuló 

objektívan determinált ítéletként ragadható meg. Az egyén nemcsak megismer, de 

egyúttal alá is rendelődik a művészet „objektív alkotóelemeinek”.  

Heiberg sematikus műfajelméletét a hegeli dialektika általa adott elképzelései alapján 

dolgozta ki; az azonban messzemenően kérdéses, hogy mennyire nevezhetők hegelinek 

ezek az alapok. A szerep, amit Heiberg a művészetnek szánt, sokkal jelentősebbé vált, 

mintsem Hegelnél valaha is lehetett volna. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy Hegel 

esztétikai tárgyú előadásai és a róluk készült feljegyzések ekkor még nem voltak széles 

körűen ismertek a dán olvasók körében.206 Heiberg esztétikai-filozófiai rendszere belső 

ellentmondásokkal és következetlenségekkel terhelt, melynek nyilvánvaló eltérését a 

hegeli koncepciótól az Esztétikai előadások posztumusz megjelenése még 

hangsúlyosabbá tette; tovább mélyítve a kortársak Hegel-olvasatai és a heibergi 

hegelianizmus közötti szakadékot.  

Ha most visszatekintünk Kierkegaard színházzal kapcsolatos írásaira, azt láthatjuk, 

hogy bár a részleteket illetően fenntartásai voltak Heiberg sematizmusával szemben, 

mégis elfogadta a forma és tartalom összefüggésére vonatkozó alapelvet és a kritika 

feladatának meghatározását. A színikritikák ezek alapján az esztétikai stádium dandy-

ének rendkívül kifinomult vizsgálódásaivá lesznek, melyek az esztétikai egzisztencia 

helyenként hűvös és kimért megfigyeléseinek formáját öltik. Kierkegaard ezekben a 

kritikákban ragadja meg a heibergi ízlés esszenciáját. Talán nem véletlen, hogy első, 

álneves írásában megjelenő kritikái tárgyául két olyan alkotást választott, amelyek a 

műfajok heibergi fejlődésén belül a közvetlenség és a reflexió sajátos dialektikájának 

ellentétes pólusait reprezentálják. Mozart hallhatatlan operáját A közvetlen erotikus 

stádiumok avagy a zenei erotikus című részben ünnepli és Az első szerelemben részletes 

elemzést szentel Scribe azonos címet viselő vígjátékának. A Don Giovanni elemzése 

során nyíltan vállalt kritikai szempont a forma és a tartalom teljes és kölcsönös egymást 

áthatásnak heibergi kritériuma.207 Kierkegaard választása a Don Giovanni esetében 

                                                 
206 Filológiai elemzések alapján elmondható, hogy Heiberg „hegelianizmusa” a legtöbb inspirációt Jean 

Paul írásaiból merítette. Lásd Nagy András: i.m., 65.o. Lásd továbbá Jon Stewart: A History of 

Hegeianism in Golden Age Denmark, Tome I, ik. 179.o. 

207 Lásd SKS 2, 55.o./EO 1:53.o. Søren Kierkegaard: Vagy-vagy, i.k. 63.sk.o. 
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konceptuális súllyal bír, hiszen az idea és a forma tökéletes összhangja a műalkotást 

kiemeli a „klasszikus” művek sorából és halhatatlan mesterművé teszi. Kevéssé heibergi 

azonban az a mód, ahogy Kierkegaard a Don alakját a darab tengelyévé teszi, aminek 

következtében a karakter nem csupán egy különleges princípium hordozójává válik, de 

maga a darab lényege is kizárólag rajta keresztül reprezentálható. A Don karaktere az 

érzékiség közvetlen inkarnációja, melynek eredete Kierkegaard szerint magában a 

kereszténységben keresendő. Azzal párhuzamosan, hogy a kereszténység démoninak 

bélyegezte az érzéki-erotikust, és száműzte a szellem birodalmából, egyedülálló erővel 

is felruházta. Ezáltal vált ugyanis különálló princípiummá. Kierkegaard-nak csupán azt 

kell megmutatni, hogy a zene lesz a démoniként meghatározott érzéki ideájának 

megjelenítéséhez illő médium. Mindehhez a nyelv és a zene rokonságának vizsgálatán 

keresztül jutunk el. Míg a nyelvben rejlő reflexív mozzanat teljesen kizárja a 

közvetlenséget, addig a zene képes annak kifejezésére. Vagyis a zene a tökéletes 

médium a Don által képviselt eszme megjelenítésére. Így lesz minőségbeli különbség a 

Don Giovanni és minden egyéb opera között, ugyanis a Don Giovanni tökéletesen vitte 

színre az idea, a forma, a tárgy és a médium abszolút kölcsönös egymásnak-

megfelelését. A Vagy-vagybeli másik kritikája tárgyául Kierkegaard szintén egy olyan 

művet választott, melynek boldogan zengi dicséretét. Mivel választása ezúttal egy 

komédiára esett, a heibergi princípiumoknak megfelelően a művet az opera esetében 

alkalmazottaktól eltérő kritériumok alapján vizsgálja. Scribe Első szerelmének 

elemzésekor a heibergi esztétika dogmáival egybehangzóan Kierkegaard amellett érvelt, 

hogy a Don Giovannival ellentétben a komédia lényegi kvalitása nem a 

közvetlenségben, hanem a reflexióban, magában a szituációban keresendő.208 A 

komédia élvezeti értéke tehát tisztán intellektuális jellegű. Kierkegaard ezt egyenesen a 

dohányos örömeihez hasonlítja, aki a dohányfelhők által kirajzolt minták csendes 

szemlélésében leli élvezetét. Ahogy a dohányfelhők szemlélése nélkülöz bármiféle 

tartalmat, úgy függ a komédia a karakterek semmisségének kinyilatkoztatásától. 

Kierkegaard figyelme ezúttal Emmeline karakterére irányul, akire az egész darab épül: 

„Minden elképzelhető tulajdonsága megvan ahhoz, hogy hősnő legyen, de nem 

szubsztanciálisan, hanem negatív értelemben. Emmeline tehát komikus, és a darab általa 

lesz vígjáték. […] Mint komikus hősnő hasonlíthatatlan. Nála minden a képzelődés 

                                                 
208 SKS 2, 256.o./EO 1:263. sk.o., magyarul: Søren Kierkegaard: Vagy-vagy, i.k. 335.sk.o. 
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körül forog, és rajta kívül minden körülötte, s így képzelődése körül forog.”209 A fiatal 

lány szerelembe esik egy romantikus álommal, amelyet képtelen megkülönböztetni a 

prózai valóságtól. Minden pátosza dacára Emmeline álma egy tartalom nélküli 

nonszensz, lényegében üres fecsegés, míg szenvedélye, amelyért képes lenne bármit 

feláldozni lényegében őrültség. Azaz mindent fel akar áldozni a semmiért. Emmeline 

egész lényét áthatja az ellentmondás, ezért nem ábrázolható közvetlenül. A darab 

esszenciáját a szituációkban és a replikákban rejlő irónia adja, amelynek révén a nevetés 

fonákján a hősnő maga – akárcsak a Don alakja – semmissé válik.  

A fentiekben áttekintett kritikák számot adnak a hegeli-heibergi sematizmus jelenlétéről 

Kierkegaard írásaiban, mégpedig az esztétikainak nevezett színházkritikáiban. Ezen a 

ponton felmerül a kérdés, hogy ha a kierkegaard-i életmű általában a hegeli filozófiával 

szembeni éles polémiaként kerül értelmezésre, miként viszonyulnak ezek a 

színházkritikák Kierkegaard műveihez? Anélkül, hogy a szerteágazó életművet 

erőszakkal hozzárendelnénk egy-egy egzisztenciális stádiumhoz, kiindulhatunk abból, 

hogy az esztétikai autonómiáját mindannyiszor körülölelik egyéb egzisztenciális 

lehetőségek, amelyek által maga az esztétikai válik megkérdőjelezhetővé. Kierkegaard 

kritikusi gyakorlata azt mutatja, hogy az esztétikai lényege nem más, mint a rèflecteur 

sajátos élet-szemlélete, aki szándékoltan tart kritikus távolságot a tudat közvetlen 

tárgyától, annak érdekében, hogy azt az idealitáshoz való viszonyának fényében 

ítélhesse meg.210 A szűkebb értelemben vett esztétikán belül Kierkegaard elfogadta ezt 

az álláspontot, noha heves tiltakozásnak adott hangot valahányszor ezt a követelményt a 

személyes életre próbálták alkalmazni, amely élet azzal a hamisnak bizonyuló igénnyel 

lépett fel, hogy műalkotásként kezeljék. Amikor az esztétikai individuum feladja 

önmagát, hogy feloldódjon az ideában, a számára elérhetetlen harmóniában, az 

elérhetetlen boldogság, az abszolút utáni folytonos sóvárgás egzisztenciális szenvedéssé 

válik. Vagyis az esztétikai stádium kivételes alkotói a szabadság elnyerése helyett a 

világtól és önmaguktól elidegenedettekké lesznek, a művészet kegyelmi állapotának 

keresése során. A személyes élet átpoetizálása és műalkotásként történő 

megkomponálásának kérdése átvezet az etikainak nevezett irodalomkritikákhoz, és a 

bennük kidolgozott kordiagnózisokhoz.  

                                                 
209 SKS 2, 246.o./EO 1:253.o., magyarul: Søren Kierkegaard: Vagy-vagy, 323.o. 

210 George Pattison: Søren Kierkegaard: A Theater Critic of the Heiberg School, in Kierkegaard and His 

Contemporaries. The Golden Age of Denmark, i.k. 329.o. 
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Az esztétikainak nevezett színházkritikáról végezetül elmondhatjuk, hogy mivel 

Kierkegaard ezekben az írásaiban az esztétika központi kategóriáiként a forma és a 

tartalom abszolút egymást-áthatását emeli ki, ily módon korlátozza a művészetnek azt a 

képességét, hogy az emberi egzisztenciát a maga teljességében ragadhassa meg és 

értelmezhesse. Az emberi létet jellemző kétségbeesés, bűn, szorongás és bűntudat, 

valamint az elkötelezettség, melyet a hit az abszurd erejénél fogva megkövetel 

mindazoktól, akik az autentikus életet keresik az esztétikai kritikákban vázolt koncepció 

alapján, nem ábrázolhatók maradéktalanul a művészet keretei között. Ezért is utasítja el 

Kierkegaard olyan hevesen a művészet hatályának kiterjesztését, amely Heiberg szerint 

a spekulatív művészet számára megteremtette annak lehetőségét, hogy a vallás és a 

filozófia végső kérdéseire keresse a választ. Kierkegaard szerint, egy ilyen kísérlet, az 

ízlést tekintve, a legrosszabb valamennyi lehetséges tévedés közül, hiszen a 

legfontosabb tartalmat helytelen formában próbálta artikulálni.211 

Visszatérve Jørgensen megkülönböztetéséhez, mely szerint Kierkegaard kritikai írásai 

elhatárolhatóak a bennük érvényesülő elméleti kritériumok alapján, most tekintsük át az 

etikainak nevezett kritikákat, amelyek a műalkotást nem külsődleges, esztétikai 

szempontok szerint, hanem a bennük érvényesülő morális szempontokra tekintettel 

értékelik. Saját néven publikált kritikáiban elsősorban a kortárs irodalom meghatározó 

alkotásainak (Hans Christian Andersen Csak egy muzsikus, Friedrich Schlegel Lucinde 

és Thomasine Gyllembourg Két emberöltő című regényeinek) elemzésére vállalkozott. 

Míg a Lucinde elemzése a Kierkegaard disszertációjának második részét alkotja, addig 

Andersen és Thomasine Gyllembourg műveinek szentelt kritikák, akárcsak a vallási 

tárgyú írások, S. Kierkegaard (ál)néven láttak napvilágot. Ezek az írások tematikus és 

terminológiai szempontból egyaránt különös egységet alkotnak Kierkegaard 

munkásságán belül: a tematikus kérdés a regényirodalom problémája a modern, 

szekularizált korban, míg a hozzárendelhető kulcsfogalom az élet-szemlélet 

(Livsanskuelse) lesz.212 

Ha egy pillanatra eltekintünk Jørgensen megkülönböztetésétől, és a kritikákat az 

elemzésre kerülő művek alapján csoportosítjuk, akkor a „színház” és a „regény” köré 

szerveződő írások nem-egzisztenciális szempontokból is megközelíthetők. Vagyis 
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212 George Pattison: Nihilism and the Novel: Kierkegaard’s Literary Reviews, in British Journal of 
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lehetséges amellett érvelni, hogy a korábbi elhatárolódások ellenére a regénnyel 

szemben alkalmazott etikai kritériumok bizonyos értelemben esztétikai 

követelményeken alapulnak. A regény műfajilag alkalmas rá, hogy megjelenítsen olyan 

eseményeket, amelyek a korabeli társadalmi állapotokhoz kapcsolódnak, ezzel szemben 

a színház a benne működő közvetlenség révén a színpadon megszülető illúziók 

mesterséges szcénáira korlátozódik.213 A regény ilyen értelmezéséhez a korai 

naplófeljegyzések Wilhelm Meister tanulóéveire vonatkozó vizsgálódásai szolgáltatnak 

alapot. Goethe írását Kierkegaard a romantikusokhoz hasonlóan minden művészi 

törekvés paradigmájaként értelmezte, amelyben „a teljes, tükröződő világ, egy valódi 

mikrokozmosz”.214 Sem Heiberg sematizált műfajelmélete, sem a Hegelnek 

tulajdonított esztétikai megfontolások nem szolgálnak válasszal arra a kérdésre, hogy 

milyen feltételek teljesülése mellett nevezhető a regény a világ tükrének. Noha a 

Weltanschauung és Lebensanschauung fogalmai nem voltak ismeretlenek Kierkegaard 

előtt, az életszemlélet számára a dán költő és filozófus, Poul Martin Møller hatására 

kapott különös jelentőséget. Møller filozófiáját „szétszórt gondolatoknak” nevezett 

töredékes feljegyzésekben fejtette ki, amelyekben az élet morális és egzisztenciális 

értelemben vett elvétésével és az affektáció problémájával foglalkozott: „Az élet 

egyetlen manifesztációja sem rendelkezik bármiféle igazsággal, amíg nem foglal 

magába kreatív,  önmagára irányuló aktivitást.”215 Az affektációból adódó problémák 

immár nem korlátozhatók a moralitás területére, a megköltött személyiség hamisítási 

gyakorlatai az én ön-megtévesztése révén egzisztenciális súllyal bírnak. Az így 

értelmezett affektáció az öntudat meghasadásához vezet, melynek során az 

individualitás elvéti a saját ideáját, tulajdon egzisztenciáját figuratívvá és valótlanná 

alakítja, miközben az én felvett pózok sokaságára hullik szét.216 

A korban egyre gyakoribbá váló egzisztenciális svindlikkel (amelyek során a 

személyiség szabadsága végül önmagát korlátozza) Møller az életszemlélet 

koncepcióját állítja szembe. Az életszemlélet mølleri fogalma három elem kölcsönös 
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egymást-áthatásán alapul, amelyek: „a keresztény tradíció, az empirikus tapasztalatok és 

a magasabb rendű tapasztalat, amelynek során az érzékfelettivel a maga valós 

formájában szembesülünk. Ezek a különálló mozzanatok helyet kell hogy kapjanak egy 

helyes világnézetben és a szisztematikus, filozófiai kifejtés csupán formai tökéletesítése 

lehet annak a tudásnak, amely először a maga közvetlenségében és 

artikulálatlanságában válik jelenvalóvá.”217 A fenti kritériumok nem csupán az 

autentikusnak tekinthető emberi élet alapjai, hanem valamennyi igaz művészi alkotás 

előfeltételei. Ezek valamelyikének hiánya a személyiség kimunkálatlanságához és az 

alkotásaiban fellelhető nihilizmushoz vezet, melyet Møller a korabeli irodalom esetében 

Byron, Shelley, Heine alakjaihoz, míg a filozófia területén Schopenhauer nevéhez köt. 

A probléma, ami Kierkegaard mølleri örökségévé lesz, a következőképpen 

fogalmazható meg: milyen mértékig képes a valóságnak egy pozitív, vallásilag egységes 

szemlélete szert tenni az esztétikai kifejeződésre, egy olyan korban, amelyet a 

nihilizmus szelleme alakít? Ez a kérdés húzódik meg Kierkegaard valamennyi 

irodalomkritikája mélyén.218  

5.2. Egy még élő ember írásából 

Kierkegaard 1838-ban Egy még élő ember írásából címmel jelentette meg első könyvét, 

amely Hans Christian Andersen Csak egy muzsikus című korai regényének elemzésén át 

bontja ki a korabeli szellemi állapotok kritikáját. Kierkegaard szerint a fiatal generáció 

visszaél a hegeli negativitás önmagában is problematikus fogalmával, és ezzel 

meghamisítja a valóságot.219 A politikai felvilágosodás és a szisztematizált kétely – 

amely magát a létezést is a semmivel kezdi – nem mások, mint a fennállóval szembeni 

támadások, amelyek mögött a kor meghatározó erői, az irigység és a bizalmatlanság 

működnek.220 Kierkegaard irodalomkritikáit dialektikusan összekapcsolt fogalompárok 

mentén dolgozza ki, ezért mielőtt Andersen személyében kivégezné szerencsétlen 

áldozatát, hódolatát fejezi ki Heiberg édesanyjának, aki Fru Gyllembourg álnéven 

jelentette meg a nagy sikerű novellaciklusát, a Hétköznapi történetet. Fru Gyllembourg 

művét a korabeli irodalomból a benne megjelenő életszemlélet emeli ki: „az életöröm 
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párlata, vagyis a harcedzett, világba vetett bizalom, amelynek még a legalacsonyabb 

megnyilatkozásában sem apad el az élet poézisének forrása, az emberekbe vetett 

bizalom […] egy gazdag lélek belső végtelenségéből fakadó szemlélet […] megtalálja a 

létezés valódi realitását”.221 Ez „a pályáját végigfutó és a hitet megtartó egyén 

életszemlélete”.222 A kiemelt vonások meglepően egybecsengenek az életszemlélet 

mølleri fogalmának három kritériumával, ami egyúttal az alkotás conditio sine qua non-

ja és ennyiben Andersen írói kvalitásainak megítélési szempontja is. Kierkegaard 

kritikája Andersen bírálata során meglehetősen kegyetlen. Andersen a fiatal generációra 

jellemző negativitás áldozata: nem tekinthető lírai géniusznak, hiszen „a végtelen 

hangulatok szövevényének foglya, akinek a személyiséggé váláshoz erőteljes fejlődésre 

van szüksége”.223 Ugyanakkor az epika területéhez sem köthető, mivel „átugrotta saját 

eposzát”.224 Életszemlélet hiányában ilyenformán Andersen „nem volt a kor 

körülményeinek kegyeltje”, mivel a „szakadatlanul saját személyiségének kráterébe 

taszíttatott”225 költői erői keserűséggé váltak, mígnem „valósága, személyisége is 

költészetté halványult”.226  

Andersen tehát a korban burjánzó negativitás áldozata, aki Kierkegaard értelmezésében 

híján van az életszemléletnek, amely „a tapasztalat lényegi átváltozása, az empíria által 

kiharcolt biztonság önmagunkban, függetlenül attól, hogy pusztán az evilági viszonyok 

között igazodik el (csupán emberi álláspont, például sztoicizmus), és így nem érintkezik 

a mélyebb empíriával – vagy hogy az ég (azaz a vallási) felé irányultságában mind 

mennyei, mind földi egzisztenciája szempontjából meglelte a legfontosabbat, elnyerte 

az igazi keresztény bizonyosságot.”227 Az életszemlélet hiányából fakadóan a regény 

céltalan és önkényes alkotás produktuma, és mint ilyennek két lehetősége marad: 

dogmatikussá, doktrínerré válik (ennek példája Schlegel Lucindéje) vagy „véges, 

esetleges viszonyba lép a hús-vér szerzővel”.228 Ez utóbbival állunk szemben Andersen 

esetében, akit „olyan erős fizikai kapcsolat fűz regényeihez, hogy létrejöttüket nem is 

                                                 
221 SKS 1, 21.sk.o./EPW 65.sk.o., magyarul: i.m. 17.o. 

222 SKS 1, 25.o./EPW 69.o., magyarul: i.m. 20.o. 

223 SKS 1, 26.o./EPW 70.o., magyarul: i.m. 21.o. 

224 Uo. 

225 SKS 1, 28.o./EPW 73.o., magyarul: i.m. 23.o. 

226 SKS 1, 31.o./EPW 75.o., magyarul: i.m. 26.o. 

227 Uo. 

228 SKS 1, 36.o./EPW 81.o., magyarul: i.m. 31.o. 



85 

 

annyira produkciónak, mint inkább saját maga megcsonkításának tekinthetjük.”229 Arra 

való képtelensége, hogy egy megalapozott személyiségre szert tegyen, visszatükröződik 

a főhős, Christian karakterében, vagyis annak kérdésében, hogy tehetsége révén 

zseniális művész, vagy csak egy muzsikus válik belőle. 

5.3. Az irónia fogalmáról – Lucinde 

Schlegel 1799-ben napvilágot látott regényének elemzése nem jelent meg különálló 

műben, a kritika az Irónia fogalmáról címet viselő disszertációban olvasható. A dán 

olvasóközönség számára a regény Karl Gutzkow révén vált ismertté, aki 1835-ben ismét 

megjelentette a fiatal Schleiermacher Levelek Friedrich Schlegel Lucindejéről című 

írását. Kierkegaard a regényt doktrínernek tekinti, amely nem csupán híján van az 

egységet teremtő életszemléletnek, de magát az irodalmat is propagandává 

változtatja.230 A Lucindében hirdetett eszme az irónia lesz, amelyet a szerző „az alapok 

legteljesebb zűrzavarával próbál szemléltetni.”231 A regényben megjelenített poétikus 

elv a szellem tagadása a test révén, amelynek eredménye nem egyéb, mint az esztétikai 

bódulatba-süllyedés. A romantikus költő zabolázatlan ironikus öntetszelgése nélkülözi a 

pozitivitásban gyökerező életszemléletet, és ez (akárcsak Andersen esetében) a 

szubjektum kiüresedéséhez vezet. A romantikus alkotó a fichtei abszolút én téves 

értelmezéséből fakadóan, a teremtő Ént azonosnak tekinti a teremtett Énnel. Az életet és 

a műveket ily módon megkísérli átfordítani egymásba, miközben az írást így az én 

hamisítási folyamatává változtatja át. Kierkegaard a regényt költőietlennek minősíti, 

hiszen a műből hiányzik a poézis: a Lucindében ábrázolt élet, noha minden lehetséges 

élvezetben gazdag, de végtelenül gyáva élet.232  

A poézis schlegeli értelmezése egyfajta exodus, a valóságból való kivonulás. „A poézis 

győzelem a világon; a fogyatékos valóság tagadásával egy magasabb valóságot tár fel, a 

fogyatékosat tökéletessé tágítja és értelmezi, s ezzel csillapítja a mindent elsötétítő mély 

fájdalmat. Ennyiben a poézis valamiféle megbékélés, de nem az igazi megbékélés; mert 

nem azzal a valósággal békít meg, amelyben élek, hanem úgy békít meg az adott 
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valósággal, hogy egy más, magasabb és tökéletesebb valóságot nyújt nekem.”233 A 

műalkotássá komponált élet tagadja a valóság szubsztancialitását, a romantikus alkotó 

személyisége tulajdon iróniájának áldozataként töredékes hangulatok sorozatává 

oldódik. Ezáltal költőietlen hamisítássá lesz, hiszen az igazi belső végtelenség csak a 

rezignáció révén jelenik meg és csak ez a belső végtelenség igazán végtelen és poétikus. 

Schlegel „az én szabadságából és teremtő hatalmából kiindulva magasabb rendű 

szellemiség helyett csupán az érzékiséghez, tehát saját ellentétéhez jut.”234 A 

romantikus szubjektum és a világ közti fájdalmas széthasadás az esztétikai szférán belül 

nem válik feloldhatóvá, a két pólus integrációjának előfeltétele a magasabb egység általi 

transzformáció, amely egyúttal az életszemlélet mølleri kritériuma. Andersen és 

Schlegel a korra jellemző nihilizmus egy-egy aspektusát képviselik, az általuk 

megjelenített izolálódó, modern szubjektumok életszemlélet hiányában a vágyott 

abszolútum megközelítése helyett, az élet utáni sóvárgás kétségbeesett áldozatai. 

Céltalan szenvedéseik révén a semmivel szembesülnek, amely képes a személyiséget 

saját korlátaival szembesíteni annak én- és világvesztettségében. Ezen a ponton az 

esztétikai kategóriaként ábrázolt szorongás immár egzisztenciális lehetőséggé válik. 

5.4. Irodalmi áttekintés – Két korszak 

Kierkegaard Irodalmi áttekintés címen megjelent recenziójában dolgozza ki a 

legplasztikusabban a kordiagnosztikáját. Maga a recenzió a bevezetőtől eltekintve 

három részből épül fel: az első rész Thomasine Gyllembourg Két emberöltő című 

regényének rövid tartalmi áttekintése, a második részben a szöveg elemzése kap helyet, 

míg a harmadik részben Kierkegaard korkritikáját olvashatjuk. A szöveg későbbi 

kiadásai során a harmadik részt teljesen leválasztották és önálló műként Két korszak 

címen vált ismertté. Fru Gyllembourg regényét a szenvedély és a reflexió dialektikusan 

összekapcsolt fogalompárosa mentén elemzi, egyúttal kitekintést nyújt a saját korára. A 

kultúra (Dannelse) központi kérdéssé válik Fru Gyllembourg regényében és 

Kierkegaard recenziójában egyaránt. Thomasine Gyllembourg a kultúra két aspektusát, 

nevezetesen az esztétikait és az etikait vizsgálja regényeiben. Az esztétikailag és 

etikailag kimunkált személyiség képes a mindennapi életét ízlésesen berendezni, 

miközben méltósággal viseli a jó és rossz szerencse terhét. Gyllembourg alkotása két 
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korszak – a forradalom kora és a jelenkor – összevetésén keresztül kibomló 

családregény, amelyben egy széthullott dán család tagjainak életét követhetjük nyomon. 

A két korszakhoz Fru Gyllembourg a szenvedély és a reflexió fogalmait rendeli hozzá, 

az előbbi a forradalom, az utóbbi a jelenkor sajátossága lesz. Kierkegaard recenziójában 

ugyanezen fogalompáros mentén elemzi saját korát. A regényben és a kritikában a 

reflexió a jelenkor meghatározó vonása, amely így a felvilágosodáshoz köthető 

racionalizálódási folyamatok következtében híján van a szenvedélynek. A 

racionalizálódás fonákján azonban megjelenik a mindent maga alá temető nivellálódás. 

Az Egy még élő ember írásaiból és az Irodalmi áttekintés – Két korszak címet viselő 

részéből is kiderül, hogy a racionalitás mindenre kiterjedő kíméletlen kritikája aláásta a 

keresztény tradíciót, izolálta az individuumokat és töredékessé tette a szociális 

kapcsolatokat, ezáltal megsemmisítette az életszemlélet mølleri kritériumainak egy 

részét. A reflexivitás korában minden fennmarad, mindössze a benne korábban 

fellelhető értelem kerül lecsapolásra.235 A jelenkor tehát az irigység, az üres fecsegés és 

a nivellálódás kora, amelyben a vallási doktrínák leértékelődtek és értelmüket vesztett 

funkciókká, a fennálló rend ideológiai önigazolásává váltak.236 Kierkegaard a reflexió 

uralta, szenvedélyektől mentes korszakot az emberi egzisztencia radikális 

elszemélytelenítésének koraként jellemzi, ahol a közösségek helyét az izolált 

szubjektumok anonim tömegei veszik át. Nem véletlen, mondja Kierkegaard, hogy a 

Fru Gyllembourg regényében megjelenő életszemlélet egy idősebb generáció sajátja, 

amelyet a mindent átható racionalizálódás kortárs gyermekei már nem képesek 

megragadni. A jelenkor gyermekeit magával ragadja az újszerűség kultusza, és semmit 

sem hajlandóak elfogadni, ami nincs összhangban a kor igényeivel. Az életszemlélet 

hiánya jelentős következményekkel jár a szubjektumra és a művészetre nézve. A 

szubjektumok – valamennyi korábban elfogadott külső tekintély útmutatása híján – az 

előző korok számára ismeretlen döntések rideg valóságával szembesülnek: vagy 

megfelelnek a tömeg diktálta egyformaságnak, vagy megkísérlik felkutatni a vallásit az 

én abszolút bensőségességében.237 

Az életszemlélet elvesztése és a külsőt a belsővel összekötő struktúrák feloldása a 

reflexióban a műalkotások létrehozásának lehetőségeit is veszélybe sodorják. Ily módon 
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a műalkotás kritikája felhívja a figyelmet a nihilizmus korának kettős válságára: a 

modern szubjektum és a művészet válságára. Ezen a ponton szeretném kiemelni, hogy 

Kierkegaard egy irodalmi alkotás kritikájának keretei között dolgozza ki a korabeli 

társadalmi állapotok elemzését és a művészet válságának diagnózisát. A kierkegaard-i 

idealisztikus művészetkoncepció rávilágít a vallás és a művészet területén fellépő válság 

egybeesésére. Ennek következtében az esztétikai lehetetlensége életre hívja és korábban 

nem ismert mértékig fokozza a vallási kérdését. A modern társadalom nem teszi 

lehetővé, hogy a regényben megjelenő harmonikus életszemlélet, amely korábban még 

kiállta a valóság próbáját, megbéküljön a társadalmi valósággal. Miután a 

racionalizálódás meghúzta a határokat művészet számára, a szépség ideája nem 

találkozhat többé a valóság princípiumával, a forma és a tartalom kölcsönös 

megfelelésének értelmében. Ez a depriváció az esztétikára vonatkozó korábbi 

meggondolások értelmében a művészet végét jelenti, hiszen ha a regényíró nem adhat 

választ a modern ember kérdéseire, akkor egyetlen másik művész sem. Kierkegaard 

számára magától értetődő volt, hogy a művészet egyre konkrétabbá váló formák 

sorozatán keresztül juthat el a maga tejességéhez. Ugyanakkor osztozott a művészet 

idealista felfogásában, miszerint az elsődleges feladat a harmónia és az életöröm 

intuíciójának megteremtése, az idealitás kézzelfogható formáinak bemutatása révén. A 

regény kiemelt szerephez jut ebben a konstrukcióban, hiszen a benne megjelenő 

harmonikus életszemléletnek ki kellett állnia a valóság próbáját. Így a regényíró minden 

művésznél jobban érdekelt volt a valódi világban, hiszen a regény révén találkozhatott a 

szépség ideája a valóság princípiumával. A racionalizálódásból adódó változások 

következtében a regényíró immár nem adhat választ a modern ember kérdéseire. Ezen a 

ponton Kierkegaard szembefordul a romantikus nézettel, amely a művészetet, mint a 

technikai uralom társadalmának elszemélytelenítő erői alól felszabadító erőt, a modern 

ember egyetlen lehetőségének tekintette.238   

A kiutat, amely képes a szubjektumnak erőt adni a nihilizmussal szembeni 

küzdelemben, Kierkegaard a vallási rejtett bensőségességében fedezi fel. Bár ebben a 

konstrukcióban a művészet végül elbukik a vallásival szemben, a modern szubjektum 

szorongásainak artikulálása révén felhívja a figyelmet az esztétikai és a vallási közti 

határra. A kor meghatározó erejévé a reflexió fonákján megjelenő nivellálódás lesz, 

amely a művészet végét és modern szubjektum elnémulását eredményezi, öltse magára 

                                                 
238 George Pattison: Nihilism and the Novel: Kierkegaard’s Literary Reviews, ik. 169. o. 
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a zseniális esztéta árnyékegzisztenciájának maszkjait, rejtőzzön akár a tömeg arcnélküli 

egyformaságába, vagy burkolózzon a vallási bensőségességének csendjébe. 239  

                                                 
239 Jelen dolgozat keretei nem teszik lehetővé, de úgy vélem izgalmas vállalkozás lenne összevetni a 

művészet, a vallás és a nihilizmus Kierkegaard által felvázol többszintű kapcsolatát a kérdésre vonatkozó 

nietzschei meggondolásokkal. A kérdésre George Pattison hívta fel a figyelmet. 
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6. A város káprázata  

 „Azt kell, hogy mondjam – olvashatjuk Kierkegaard JJ jelzéssel ellátott naplójában – 

az életem kárba veszett. Ha máshol éltem volna, s nem Koppenhágában, ez azt 

jelentené, hogy fiatalságom legszebb éveit ostoba, zavaros tanulmányokra, esetleg 

kicsapongó s könnyelmű életmódra vesztegettem volna. Sajnos, minden másként 

történt. Valakivé váltam és ezért az életem itt pazaroltam el Koppenhágában, ahol az 

ember csak addig élhet igazán boldogan és kellemesen, amíg megmarad senkinek”.240 

Kierkegaard fennmaradt naplóit lapozgatva számtalan különös bejegyzésre 

bukkanhatunk, amelyek már első pillantásra is túlmutatnak a hagyományos napló 

keretein. A hagyatékban maradt írásokban leginkább beszélgetések, olvasmányok 

jegyzetei, idézetek, tanulmánytervek, prédikációk vázlatai és gyakran a később 

nyomtatásban megjelenő művek előmunkálatai olvashatók. Szórványosan felbukkannak 

azonban a külső történések gondosan szerkesztett feljegyzései, amelyek betekintést 

nyújtanak a koppenhágai mindennapokba, és így Kierkegaard munkásságának egy 

kevéssé kutatott témáját tárják az olvasó elé. Bár többször is eljátszott a gondolattal, 

hogy különálló művet szenteljen a témának, melyben az „utcai ellenőr” vagy „utca 

felügyelő” megfigyelésein keresztül ismerhetnénk meg a városi élet mindennapjainak 

jelenségeit, a modern nagyváros fenoménjának különálló elemzése végül sosem készült 

el.241 A fennmaradt jegyzetekből és publikált írásokból kirajzolódó kordiagnosztika 

azonban megnyitja az életmű társadalomelméleti olvasatának lehetőségét. Kierkegaard 

ezáltal a modernitás olyan ön-kritikus teoretikusává lesz, aki nem csupán az emberi 

kondíciók kifinomult megfigyelője, de a késő modern Európa kultúrájának félelmetes 

diagnosztája is. 

A 19. század irodalma számos példával szolgál az alkotók és a nagyváros közötti tartós, 

feloldhatatlan összefonódásra, gondoljunk csak Baudelaire és Párizs, Dosztojevszkij és 

Szentpétervár, avagy Dickens és London kapcsolatára, ahol a város számtalan 

metaforát, gazdag szimbolikát és narratívát kínált fel az alkotónak. Kierkegaard neve 

azonban csak a legritkább esetben merül fel ebben a vonatkozásban, annak ellenére, 

                                                 
240 Idézi H.E. Nørregård-Nielsen: Kongens Københaven: en guldaldermosaik, København, Gyldendal, 

1985, 37. o. 

241 Lásd PAP III. kötet A 245, IV. kötet A 132, IV. kötet A 140. 
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hogy munkássága szorosan összefonódott az 1800-as évek Koppenhágájának 

mindennapjaival. Mindennek egyik lehetséges oka – amennyiben eltekintünk azoktól a 

nehézségektől, amelyek Kierkegaard életművének egyetlen monolit egységként való 

megragadásából adódnak, valamint attól, hogy munkásságát sem az irodalom, sem a 

filozófia, sem a vallástudomány területére nem lehet kizárólagosan besorolni – magában 

a korabeli Koppenhágában keresendő, amely ekkor még a középkori mintákat követve, 

egy fallal körülvett kereskedelmi város volt.242 Bár a várost az 1807-es brit flotta 

bombázását követő pusztító tűzvész után lényegesen átépítették, a jelentős intézmények 

továbbra is a városfalakon belül kaptak helyet. A város életét formáló kultúra, a 

kereskedelem, az ipar és a szokások számtalan módon egy kvázi-középkori kormányzati 

rendszer alárendeltjei maradtak miközben a modernitás mindent átható dinamikája már 

mozgásba lendült, és az arra érzékenyek regisztrálták az előjeleket.  

Az első kritikus hangok egyike a magát kozmopolitának tekintő J. L. Heiberg nevéhez 

fűződik, aki Koppenhágát több alkalommal is egy kis, poros kereskedővárosnak 

nevezte, amely képtelen megfelelni egy népes főváros eszményének és a külföldi 

látogatók szemében így nevetség tárgyává teszi a dánokat.243 Heiberg fiatalkorában 

ellátogatott párizsi száműzetésben élő édesapjához, ahol betekintést nyert a modern 

nagyvárosi élet csillogásába. Utazásairól hazatérve személyes feladatának tekintette 

Koppenhága párizsisabbá tételét. Ambiciózus törekvéseit a Dán Királyi Színház 

igazgatójaként számos kortárs francia színdarab dán nyelvre fordításával, Scribe 

műveinek és a vaudeville műfajának népszerűsítésén keresztül próbálta 

megvalósítani.244 Nem Heiberg volt az egyetlen, aki Koppenhága szellemi életének 

átformálására vállalkozott. Ironikus módon a Vagy-vagy megjelenésének évében 

nyitotta meg kapuit a város falain kívül elhelyezkedő vidámpark, amely magával hozta 

a káprázatot a városba. A Tivoli & Vauxhall, ahogy megálmodója, George Cartensen, 

eredetileg nevezte a párizsi Jardin de Tivoli és a londoni Vauxhall Kertekből merített 

ihletet. A 19. századi Európa egyik legmodernebb felszereltségét magáénak tudható 

vidámpark a káprázat új fényeiben ragyogta be a várost, és csakhamar hatalmas 

népszerűségre tett szert. A korabeli feljegyzések alapján működésének első teljes 

szezonja során 370 ezernél is több látogatója volt, és ezzel háromszorosan meghaladta 

                                                 
242 Kierkegaard idejében mindössze Párizs, London és Berlin lakossága haladta meg az egymilliót. 

243 J. L. Heiberg: Om Tonen i del offentlige Liv, in uő: Prosaiske Skrifter, 1-11., København, Reitzel, 

1861, 8. kötet, 452. o. 

244 Heiberg harmincnyolc francia darabot fordított dánra, melyből 21 Scribe nevéhez köthető. 
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Koppenhága teljes lakosságának számát.245 A számos látnivaló és Strauss, Rossini, 

Meyerbeer zenéjének könnyed-klasszikus feldolgozásai, amelyről a kert házi karmestere 

H.C. Lumbye gondoskodott, megnyitották a kapukat egy másik világra, amelyben a 

látogatók egy-egy délutáni vagy esti séta alkalmával levetkőzhették a mindennapi 

identitásukat, és turistákká válhattak egy homályos körvonalakkal bíró világban, 

melynek legfontosabb törvénye a változatosság.  

A fantázia segítségével átlényegült városi mindennapokat egyik legátfogóbban 

bemutató dokumentum Heiberg édesanyjához, Thomasine Gyllembourghoz kötődik, 

akinek álnéven kiadott regénye hatalmas sikert aratott a korabeli koppenhágai 

olvasóközönség köreiben.246 A Két emberöltő címet viselő regény több generáción 

keresztül követi nyomon egy dán család tagjainak életét, és ily módon a korabeli 

társadalmi viszonyok fokozatos transzformációjába is betekintést nyújt. Fru 

Gyllembourg regényében kiemelt szerepet tulajdonít a nagyváros eszményének, 

mégpedig a modernitás ikonjává váló Párizs ideájának, amelyet regényében a városban 

állomásozó francia katonatisztek mellett Koppenhága vidámparkja reprezentál. A 

Tivolival beköszöntő változások a korabeli értelmiségi körökben élénk vitákat váltottak 

ki, melyek a leggyakrabban a családi életre irányuló destruktív hatást, a társadalmi 

rétegek közti választóvonalak visszafordíthatatlan elmosódását és a munkamorál 

fokozatos erózióját rótták fel.247 A Tivoli meghatározó szerephez jut Fru Gyllembourg 

regényében, aki egyrészt elismeri annak pozitív hatását, a korábbi merev normarendszer 

alóli felszabadulás lehetőségét, ugyanakkor beszámol a kritikákban felpanaszolt 

romboló tendenciákról is.  

Heiberg édesanyjának regényéről szóló recenziójában Kierkegaard hosszas elemzést 

szentelt a modern nagyváros jelenségének, kitekintést nyújtva saját korára, az 1840-es 

évek Koppenhágájára. A város jelensége Kierkegaard szemében túllépve az utcák és 

épületek puszta együttesén, az emberi kapcsolatok mozgásban lévő mintázata, melyek 

végtelen módozatban variálhatóak és újraformálhatóak. A város ez által egyetlen, 

                                                 
245 Martin Zerlang: Orientalism and Modernity: Tivoli in Copenhagen, in Nineteenth Century Contexts, 

(1997) 20/1, 81-110.o. 

246 Thomasine Gyllembourg legelső publikációit névtelenül jelentette meg, mígnem az 1828-ban 

napvilágot látott En Hverdags-Historie (Mindennapi történetek) című műve meghozta számára az 

elismerést. Ezt követően valamennyi írását A Mindennapi történetek szerzőjeként szignálta. 

247 A Heiberg Cartensen vita részleteit Lásd George Pattison: Kierkegaard, Religion and the Nineteenth-

Century Crisis of Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 64. sk.o. 
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hatalmas színpaddá válik, amelyen a mindennapi élet valós vagy fiktív drámái kapnak 

teret. A káprázat beköszöntésével megjelenő modern nagyváros tehát nem más, mint a 

polgárok maximális lehetősége az árnyék-egzisztenciák és meg nem valósított életutak 

dramatizálására. „Örömeim változatossága – írja Kierkeaard –különbözőképp osztható 

fel. Íme, a két fő változat. Koppenhága egészét egyetlen, hatalmas ünnepségnek 

tekintem. Egyes napokon én vagyok a házigazda, aki beszédbe elegyedik a számtalan 

meghívottal, ők pedig az én kedves vendégeim; a következő napon elképzelem, hogy 

egy nagyszerű ember az, aki az ünnepséget megrendezte és jómagam is a számtalan 

meghívott egyike vagyok. A változatoknak megfelelően eltérő az öltözékem, eltérő a 

modorom, eltérően köszöntöm az embereket, stb. Ismerőseim több alkalommal is 

megjegyzésekkel illették természetem változékonyságát, de sejtelmük sincs mindennek 

okáról. – Ha egy nagyszerű hintó hajt el előttem azon napok egyikén, mikor magamat 

képzelem a házigazda szerepébe, akkor barátságos modorban köszöntöm a fogatot és 

elképzelem, hogy én bocsátottam vendégeim rendelkezésére a csodás hintót.” 248 

A színpaddá változott város képe nem volt ismeretlen az európai kultúra számára, és 

már mélyen beágyazódott a nyugati tradícióba. A színház az esztétikai stádium legfőbb 

paradigmájaként szolgált, így első megközelítésben kézenfekvőnek tűnik a párhuzam, 

amely a várost a szerzőségi tervezet különböző állomásainak színtereként értelmezi. 

Miután Kierkegaard egyetlen összefüggő művet sem szentelt a város témájának, csupán 

alkalmi jellegű feljegyzések és látszólag jelentéktelen, közvetett megjegyzések állnak 

rendelkezésünkre. Amennyiben átfogó képet szeretnénk alkotni a nagyváros szerepéről 

Kierkegaard írásaiban, a téma vizsgálata során nem elegendő csupán azon műveket 

kiemelni az életműből, amelyek helyszínéül egyértelműen a korabeli Koppenhága 

szolgált. Ugyanakkor nem lehetséges a városra vonatkozó valamennyi szórványos 

utalást és megjegyzést erőszakkal egyetlen összefüggő koncepcióra redukálni. A 

nagyváros szerepének kidolgozására tett vázlatos kísérlet során azt szeretném 

megmutatni, hogy az esztétikai stádium kritikája miként áll összefüggésben a modern 

kor kritikájával Kierkegaard munkásságában. Következésképpen a város képének 

esztétikai jelenségként való megrajzolása alátámasztja a szerzőségi tervezetben 

olvasható állítást a korszak egészének, és nem csupán néhány dekadens, romantikus 

alkotó esztétikai mivoltáról. Ezen a ponton az esztétikai stádiumban kidolgozásra kerülő 

romantika-kritika kiszélesíthető és összekapcsolható a jelenkor vizsgálatával, amelynek 

                                                 
248 Lásd PAP VII. kötet, 2 B 271-295, 315-350.o. 
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eredményeként a város, mint az esztétikai egzisztenciák és jelenkor konkrét egysége a 

modernitás megtestesítőjévé válik. Mindez talán nem változtatja meg jelentősen 

Kierkegaard filozófiai és vallási érdeklődéséről alkotott képünket, hiszen alapjaiban 

véve minden marad a régiben, és mégis minden megváltozik. 

A modern nagyváros mindennapjainak egyik meghatározó jelensége Kierkegaard 

számára a látás (at see) és láthatóvá válás (at blive set) dinamikájában rejlik. Egy ilyen 

dinamika más-más mértékben megtalálható a reflektált megfigyelő és az unalom elől 

menekülő, céltalan voyeur alakjában is, akik az esztétika kierkegaard-i konstrukciójának 

meghatározó alakjai. Az esztétika fogalma ugyanis elválaszthatatlan az esztétikai 

egzisztenciától, akinek életfilozófiája a Vagy-vagy első részében nyer részletes 

kidolgozást, majd kimerítő vizsgálatokon esik át a második részben, mindez 

megismétlődik az Ismétlésben, mígnem még egyszer megjelenik a Stádiumokban. Az 

esztéta alakja megteremtheti a kapcsolódási pontokat a nagyvárosi káprázat esztétikája 

és Kierkegaard esztétikája közt. Hiszen az esztétikus egzisztencia nem más, mint az az 

ember, akinek a tulajdon énje vált a szemévé, és csakis ezen keresztül látja a világot: a 

flâneur hivatása a látás és a láthatóvá válás, a dandy pedig a saját személyét megköltve, 

a legérdekesebb műalkotás megalkotására törekszik.  

A kifinomult esztétikai örömöket meghatározó erők metszéspontján a saját énjét 

műalkotásként megkonstruáló csábító helyezkedik el, aki örömmel kalauzolja végig az 

olvasót a város utcáin és parkjain, melyek kimeríthetetlen lehetőséggel szolgálhattak 

démoni-erotikus játékai számára. A jelenkor kritikájának szentelt írásban már azt 

láthatjuk, hogy a Johanneshez hasonló kifinomult réflecteur hamarosan egy új rend 

előfutárává válik, és amerre a flâneur ma mutatja az irányt, arra a polgári családok 

holnap vidáman követik a nyomait. Vagyis Kierkegaard elemzéseit meghosszabbítva 

azt mondhatjuk, hogy mindannyian osztozunk a modern nagyváros káprázatának 

virtuális valóságában, amely immár nem szorítkozik az esztétikai stádium szubjektumai 

által kultivált voyeurizmus formáira. A városi mindennapok káprázatos szövevényében 

az ön-konstituáló választás és az én ön-dramatizációjának színtere már nem 

korlátozódik a képzelet privát szférájára, hanem átterjed a publikum előtt felvállalt 

egzisztenciális-alakzatokra, amelyet az egymásra irányuló pillantásokban megszülető, 

szétforgácsolódott árnyék-egzisztenciák önként viselt maszkokká formálnak. A 
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közvetlenségek áthatolhatatlan szövevényeiben rekedt én-alakzatok végül látogatókká, 

majd maguktól és a világtól elidegenedetté válnak. 

A modern publikum megjelenése a nagyvárosban szorosan összefonódik a nyilvánosság 

új alakzatainak megszületésével, és a sajtó autoritásának megerősödésével. A publikum 

Kierkegaard szemében olyan történelmileg kondicionált jelenség, amely idővel a dolgok 

valóságos állapotát is alakítani és irányítani tudó erőre tehet szert. A hagyatékban 

maradt Vázlatok (Skrift-Prøver), amelynek szerzője A. B. C. D. E. F. Godthaab ígéretes 

szerző (a Rosenblad név a címlapon kihúzásra került) szeretne íróvá válni, aminek 

érdekében számos vázlatot készít változó témákról, a kortárs sajtó zsánereit 

felhasználva. Szerzői kvalitásait hirdető vázlatai mintegy paródikus apróhirdetésként 

szolgálnak, amelyek révén – reményei szerint – sikerül meggyőznie a publikumot és 

anyagi támogatókra tehet szert, akiknek megrendeléseit örömmel teljesíti majd. Ily 

módon válik a publikum az alkotó megteremtőjévé:„»Ígyhát teremts meg!« ekként kéri 

a nyilvánosságot: »Csupán egyetlen szó tőled, egy ígéret, hogy megvásárolod amit írok, 

vagy amennyiben lehetséges [...] egy kis előleg – és máris szerző vagyok.«”249 

Mindennek elérése érdekében az alkotónak csupán egyetlen feltételt kell teljesítenie. A 

publikum ugyanis annál könnyebben tudja megteremteni a szerzőket, minél inkább 

semmisek azok.250 Korunkban – elmélkedik Godthaab – az alkotók hihetetlenül 

bonyolult helyzetben találják magukat, ha valaki arra törekszik, hogy felfigyeljenek rá, 

akkor a címlapon kell megjelennie, egy rá mutató kéz alatt, amely felhívja rá a 

figyelmet, mintha egy apróhirdetés lenne.251 Kierkegaard remekül kijátszotta ezt a 

kártyát, ugyanis a Vázlatok előszavát pontosan egy ilyen felhívás előzi meg. Ami tehát 

Godthaab-ot elválasztja a sikeres szerzőségtől, nem egyéb, mint a publikum figyelme és 

a popularitás fonákján megjelenő anyagi juttatás. Godthaab a fizetség szempontjának 

bevezetése révén jelentős különbséget tesz mindazok közt, akiket szerzőknek 

tekinthetünk, és azok közt, akik esetleg néhány könyv szerzőjének tudhatják magukat. 

„Mi tulajdonképpen egy szerző? Nem más, mint aki nyomtatásban megjelent, és ezzel 

pénzt keresett. Az, aki megjelent, de nem keresett semmit – nem szerző.”252 

                                                 
249 WS, 75.o.  

250 Uo. 

251 WS, 73.o. 

252 WS, 75.sk.o. 
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A publikumnak engedelmeskedő szerzővel együtt lép színre a tömegkultúra. Bár 

Kierkegaard elemzéseiben nem használja ezt a kifejezést, gyönyörűen dokumentálja a 

jelenséget, a Tivoli nyomán bekövetkező társadalmi változások, és a publikum 

megerősödésének bemutatása révén. Kierkegaard megfigyelése szerint, amikor az 

emberek en masse engedelmeskednek egy ideának, az erőszak és az anarchia 

óhatatlanul is felüti a fejét. A publikum (dacára annak, hogy puszta fantom) egyszerre 

képes az embereket megteremteni és megsemmisíteni – gondoljunk csak Schelling 

figyelmeztetésére.253 A publikumban fellelhető egység illúzióját a kívülálló szemlélők 

kapcsolattalan viszonyulása jellemzi. Mindez nem egyéb, mint mindenre kiterjedő, 

kontrolvesztett nivellálódás. A nivellálódás tehát a modernitás törekvése az 

ellentmondások megszüntetésére, vagyis a szembetűnően individuális vonások 

elsimítására és kiegyenlítésére. A jelenkor végzetes dialektikája, amely Kierkegaard 

értelmezésében a reflexió kora, az egyenlőségre irányul és olyan individuumokat 

teremt, amelyeket a másik iránti irigység vezérel.254 A legextrémebb formájában a 

nivellálódás választás elé állítja az embert: megőrzi identitását, vagy a tömeg arcát ölti 

magára? A nivellálódás révén életre hívott egzisztencia azonban a tömeg terméke és 

mint ilyen nem állja ki az Isten elé állás próbáját, és végül hamis egzisztenciának 

bizonyul. 

A változékonyság legfőbb törvényének engedelmeskedő publikum sajátos veszélyekkel 

terhelt jelenség, amely a pusztulás képeit vetíti előre. Nem véletlen, hogy Kierkegaard 

Néró császár alakján keresztül tárja fel az örökké látványra éhes publikum valódi 

formáját, hiszen a városnak nem csak kenyérre van szüksége… Kierkegaard a modern 

nagyváros képének esztétikai jelenségként való megrajzolásakor számos esetben 

merített a zsidó-keresztény hagyományból. A mártírokat üldöző Róma képe szervesen 

beépül a modern város kierkegaard-i fogalmába. A saját szédítő nagyságát 

kizsákmányoló dekadens nagyváros képe – amely elsőkként küldte máglyára 

mindazokat, akik leleplezték a városi gyönyörök felszínességét, és akik a lelkek 

figyelmét befelé próbálták irányítani – kegyetlen szimbolikát rejt magában. Róma 

történetének legfontosabb eseménye tehát nem a kenyér bősége és a cirkuszi játékok 

káprázata, hanem az a szinte észrevétlen pillanat, amikor Pál apostol a városba érkezett. 

A káprázat szövedékét áttörő felhívás olyan félelemmel szembesíti az ént, amelynek 

                                                 
253 Lásd Friedrich Wilhelm Joseph Schelling küzdelmét a kritikusokkal és az olvasó közönséggel. 

254 SKS 8, 78-81.o./LR, 81-84.o. 
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vajmi kevés köze van a feltáruló látvány szédítő káprázatához, és a figyelmet a 

bensőben meghúzódó szakadék végtelen mélységére irányítja. A vallási egzisztencia 

szempontjából a nagyváros modernitásának elitista és populista változatai egyaránt a 

nivellálódás változatai maradnak. A 19. században megjelenő nagyvárosi modernitás 

népszerűsítése, legyen szó akár a heibergi törekvésekről Koppenhága párizsisabbá 

tételére, vagy George Cartensen ambiciózus álmáról a korabeli Európa egyik 

legmodernebb felszereltségével büszkélkedő vidámparkjáról, a megannyi gonddal és 

aprólékossággal kultivált eltérések végezetül triviálisnak bizonyultak. Az egyén, vagyis 

a felelősségteljes szubjektum individualitása mindkét esetben absztrakt és kollektív 

kategóriák áldozatául esik, vagy belebogozódik a hegeli fogalmak hálójába, és a 

„humanitás” és a „történelem” absztrakcióinak rendelődik alá, vagy a Tivoli 

közreműködésével megszülető tömeg fenoménja olvasztja magába. A kor meghatározó 

erejének bizonyuló reflexió – miután valamennyi lehetséges célpontját kimerítette – a 

szubjektumok ellen fordulhat. S ezzel elérkezik a pillanat, amikor a város káprázatában 

élő tömegemberek saját reflexív gyakorlatukat a pusztulás tüneteként érzékelik, ami 

ellen persze megkísérlik felvenni a harcot, csakhogy egy önpusztító spirálba zárva 

találják magukat. A nivellódás examen rigorosuma megnyitja az utat a vallási felé.
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7. A kierkegaard-i szubjektum alakváltozásai 

7.1. Kierkegaard: kontextus újraértelmezés 

Kierkegaard esztétikai koncepciója átvezet a választás, az énné válás és a szubjektivitás 

mibenlétére vonatkozó kérdések vizsgálatához; s ez szükségképpen a perspektíva 

kiszélesítését követeli. Az Egyes megszületésének kérdése lehetőséget nyújt a 

szubjektumra irányuló kutatások és a kierkegaard-i meggondolások közti dialógus 

megnyitására. Kierkegaard éles szemmel ragadta meg az intézmények és a társadalmi 

erők szerepét az érdeklődése középpontjában álló pszichés zavarok kifejlődésében és 

megerősödésében. Különös figyelmet szentelt azon társadalmi erők azonosítására, 

amelyek az egyén céljait és ideáit alakítják; ezek elvétése ugyanis frusztrációhoz, 

cinizmushoz, szorongáshoz vagy önmagát megnyomorító tagadáshoz vezethet. Ha 

Kierkegaard gondolatait a kortárs viták kontextusába helyezzük, akkor új fényben 

láthatjuk a dán gondolkodó örökségét, és ez segítséget nyújthat a pontosabb 

megértésében is. De ennél fontosabb, hogy a kierkegaard-i koncepció termékenynek 

bizonyulhat a jelenlegi viták számára is, amennyiben rávilágíthat azok homályos, 

bizonytalan pontjaira. Az elemzés lehetőségének megteremtése érdekében 

mindenekelőtt vázlatosan át kell tekinteni a szubjektivitás mibenlétére irányuló kortárs 

viták fontosabb kérdéseit. 

A nyugati filozófia történetét évszázadokon át uraló nézet alapján elmondhatjuk, hogy 

az emberek önmaguk megértésére, önmaguk értelmezésére törekvő tudatos lények. Az 

önismeret megköveteli az én szempontjából jelentős értékek ismeretét, azaz a személyes 

identitás az egyén számára jelentős értékek mentén konstituálódik. Az értékekben 

megjelenő ilyen zavar pedig megfelel a szubjektumban fellelhető szerkezeti 

hiányosságoknak. Bár az ön-megértés a hermeneutika egyik kulcsmozzanata, de 

továbbra is fennáll az az általános kérdés, hogy mit jelent önmagunknak lenni, 

identitással rendelkezni, én-ként fellépni. Az ilyen kérdések megválaszolásához 

kiindulópontként szolgálhat a jelenlét partikuláris formáinak feltérképezése, illetve ezek 

kapcsolata a szubjektum sajátos szituációihoz; különös tekintettel az én-prezentáció 

(Selbstdarstellung, Gadamer) formáira. Ha viszont a probléma vizsgálata során egy 

negatív megközelítést alkalmazunk, akkor a figyelem középpontjába a tudatos ön-
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értelmezés helyére az ön-elidegenedés kérdései lépnek: Miért alapvető az önmegértés az 

emberi lét számára, ha bármikor elveszíthetjük? Hogyan értelmezhetjük az ön-

elidegenedés lehetőségét az önmegértésnek az emberi létben játszott szerepét tekintve? 

Mit tudhatunk meg az olyan neuropszichiátriai és pszichopatológiai 

rendellenességekből, mint amilyen a skizofrénia vagy az autizmus? Mit árulnak el 

mindezek az identitás, az ön-azonosság és az én-koherencia törékenységéről?255  

Napjainkban a szubjektivitás mibenlétét vizsgáló komplex irányzatok némileg önkényes 

és vázlatos áttekintése nyomán az én fogalmának három markáns megközelítését 

határolhatjuk el: a minimal-self, a social-self és a narrative-self koncepcióit, amelyeket 

jelenleg is élénk viták öveznek. Másként fogalmazva: továbbra is kérdéses, hogy az én 

mint olyan, önmagát létrehozó valóságos létező-e, vagy inkább társadalmi konstrukció, 

netán neurológiailag indukált illúzió, esetleg egy narratív folyamat sajátos 

megtestesülése. A szubjektivitás feltérképezésére irányuló vitákkal párhuzamosan a 

Kierkegaard-kutatásban is megjelent egy ígéretes megközelítésmód, amely J. Davenport 

és Anthony Rudd nevéhez köthető.256 Az elmúlt években Rudd megkísérelte a narratív 

és az etikailag meghatározott, valamint az önmagát konstituáló énre vonatkozó 

megközelítésmódokat egy sajátos pozícióban egyesíteni.257 Az általa NEST-nek nevezett 

pozíció a szubjektumra irányuló kutatások terén a narratív, értékelő, ön-konstitutív és 

teleológiailag meghatározott (Narrative, Evaluative, Self-Constitutive, Teleological) 

szempontokat egyesíti magában, az én fogalmának kierkegaard-i értelmezésére 

támaszkodva. Kierkegaard megfontolásainak a kortárs viták kontextusába helyezett 

                                                 
255 A szubjektivitásról folyó viták az elmúlt évek során számos diszciplínában az érdeklődés 

középpontjába kerültek. A meghatározó új kutatási irányokhoz lásd például Exploring the Self, szerk. Dan 

Zahavi, Amsterdam, John Benjamins, 2000., illetve The Self in Neuroscience and Psychiatry, szerk. Tilo 

Kircher, Anthony David, Cambridge, Cambridge University Press, 2003., valamint Models of the Self, 

szerk. Shaun Gallagher, Jonathan Shear, Thorverton, Imprint Academic, 1999., továbbá John J. 

Davenport: Narrative Identity, Autonomy and Mortality: From Frankfurt and MacIntyre to Kierkegaard, 

London, New York, Routledge, 2012., és Love, Reason, and Will. Kierkegaard after Frankfurt, szerk. 

John J. Davenport, A. Rudd, New York, London, Bloomsburry, 2015. 

256 Lásd E. Mooney: Selves in Discord and Resolve: Kierkegaard’s Moral-Religious Psychology from 

Either / Or to Sickness Unto Death, London, Routledge, 1996. illetve Kierkegaard After MacIntyre, 

szerk. John J. Davenport, Anthony Rudd, Chicago, IL, Open Court, 2001; valamint John J. Davenport: 

Narrative Identity, Autonomy and Mortality: From Frankfurt and MacIntyre to Kierkegaard, London, 

New York, Routledge, 2012., és Love, Reason, and Will. Kierkegaard after Frankfurt, szerk. John J. 

Davenport, Anthony Rudd, New York, London, Bloomburry, 2015. 

257 Anthony Rudd: Self, Value, and Narrative. A Kierkegaardian Approach, Oxford, Oxford University 

Press, 2012., illetve: Anthony Rudd: Kierkegaard and the Limits of the Ethical, Oxford, Clarendon Press, 

1993. 
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vizsgálata termékenynek bizonyul a dán gondolkodó pontosabb megértésében és a 

jelenlegi viták homályos, bizonytalan pontjainak felkutatásában. Kierkegaard kiemelten 

hangsúlyozza az ember felelősségét az életének alakulásáért, az énje formálódásáért, és 

ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy van valami elhatárolt és különös 

önmagunkkal kapcsolatban, amit úgy kell elfogadnunk, amiképpen az megadatott. A két 

pólus közti feszültséget olyan kreatív feszültségként kell értelmeznünk, amely az én 

számára voltaképpen konsititutívvá válhat, amennyiben önmagunkat egy teleologikus 

megközelítés mentén ragadjuk meg. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az értékekre 

vonatkozó erős realizmus és az én narratív megragadásának lehetősége; hiszen az én 

küldetése, amelyet sikerre vihet, vagy amelybe belebukhat, nem más, mint tulajdon 

teloszának beteljesítése. Raymond Martin és John Baressi a személyes identitás 

vizsgálatára irányuló kutatásaik során kimutatták, hogy a személyes identitás kérdése 

azon szoterológiai aggályokból bukkan elő, amelyeket a testi feltámadás doktrínájához 

köthetünk.258 Locke pl. a személyes identitás fogalmának olyan alakját dolgozta ki, 

amely összeegyeztethető a végső ítélettel, azzal a „nagy nappal, amikor a szívek 

valamennyi titkai feltárulnak”.259 Az én kierkegaard-i fogalmát szintén az 

eszkatológikus ítélet formálta, de az individuum határai itt meglepő formát öltöttek. Mi 

határozza meg mindazt, amiért az individuum végső felelősséget vállal? Létezik-e 

bármiféle határ, vagy az én – mint ahogy azt Lévinas állította – a végtelen felelősség 

kulminációs pontja? Az, hogy Kierkegaard mindennel szemben óvatosságra int, nem 

tűnhet-e a morális felelősség kijátszásának; nem arra utal-e, hogy a bűnösség határainak 

kérdését nem lehetséges legitim módon feltenni?  

A szubjektivitás természetét, struktúráját és valóságát vizsgáló komplex kérdések 

jelenleg is élénk vitákat váltanak ki a filozófia, a kognitív tudományok, a 

fejlődéslélektan, a szociológia, a szociálpszichológia, az agykutatás, a 

neuropszichológia és a pszichiátria számos területén. Az elkerülhetetlen, hogy az ön-

prezentáció formáit és a szubjektivitás természetére vonatkozó kérdéseket több elméleti 

és empirikus diszciplína is tanulmányozza, hiszen a témák összetettsége által támasztott 

kihívásnak önmagában egyik tudományterület sem képes maradéktalanul megfelelni. A 

vizsgálódások interdiszciplináris jellege így egyfelől hozzásegíthet a jelenség pontosabb 

                                                 
258 Lásd Personal Identity, szerk. Raymond Martin, John Baressi, Blackwell Publishing, 2003. illetve 

The Rise and Fall of Soul and Self:an intellectual history of personal identity, szerk. Raymond Martin, 

John Baressi, New York, Columbia University Press, 2006. 

259 John Locke: An Essay Concerning Human Understanding, London, Edmund Parker, 1731, 294.o. 
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feltérképezéséhez, másrészt hihetetlenül bonyolulttá teheti magát a kutatást. Túlzás 

lenne azt állítani, hogy a szerteágazó kutatások eredményeként felmutathatnánk egy 

egységes fogalomrendszert; dacára a közös kérdéseknek, nem ritka, hogy egymással 

élesen szembenálló jelenségeket más-más diszciplínák egyazon fogalommal jelölnek. A 

hétköznapi nyelvhasználat szintjén gyakori és messzemenően elfogadott az énről való 

beszéd, noha a kifejezés egy olyan köznyelvi gyűjtőfogalomként használatos, amely egy 

sor, az ön-reflexív tevékenységhez kapcsolódó fogalmat ölel fel, mint például: a 

„tudat”, a „lélek”, az „Ego”, az „individuum”, a „személyiség”, vagy a „morális 

cselekvő”. 

Néhány évvel ezelőtt az analitikus elme-filozófia érdeklődési körébe kerültek olyan, a 

szubjektivitás természetére, a személyes identitásra, a személyiség mibenlétére, 

valamint az öntudatra és a fenomenális tudatra vonatkozó meggondolások, amelyek 

máig élénk vitákat váltanak ki. Kifinomultságuk és komplexitásuk ellenére a 

diszkussziók továbbra is magukon viselik a zártság terhét, másként fogalmazva: a 

pillantások alapvetően befelé irányulnak. Eltekintve néhány Locke-ra, Kantra vagy 

Jamesre vonatkozó meglehetősen esetleges filozófiatörténeti utalásoktól, a 

vizsgálódások nem léptek túl az analitikus filozófia keretein, így nem, vagy szinte alig 

születtek párbeszédek az egyes filozófiai irányzatok képviselői között. Dacára annak, 

hogy a tradícióból merítő perspektívákból megnyíló újszerű bepillantás a fogalmak 

történetébe, számos mélyen leülepedett metodológiai és tematikus előfeltevés 

átértékelését eredményezhetné.  

Az öntudatra vonatkozó meggondolások hagyományosan az Én-gondolatok (’I’-

thoughts) elgondolásának képességéhez kötődnek. Ilyen megközelítéssel találkozhatunk 

például napjainkban Lynne Rudder Baker műveiben,260 amelyekben elsősorban az első 

személyű perspektíva legitimitását veszi védelmébe, a többek között Daniel Dennett 

nevéhez köthető elsöprő kritikákkal szemben. Az első személyű perspektíva 

magyarázati modelljéből adódó hiányosságoknak szentelt előadássorozatában Dennett 

(David Chalmers-szel vitatkozva) a következőképpen fogalmazott: „A tudat első 

személyű tudománya egy módszer, adatok, eredmények, jövő és ígéret nélküli 

                                                 
260 Lynne Rudder Baker kiváló írásában tárja fel az első személyű perspektívára irányuló kritikák David 

Lewis, Daniel Dennett, Thomas Metzinger és John Perry által képviselt alakzatainak hiányosságait. Lásd 

Lynne Rudder Baker: Naturalism and the First-Person Perspective, Oxford, New York, Oxford 

University Press, 2013.   
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diszciplína. S mint ilyen, mindörökké ábránd marad.”261 Baker állítása szerint 

valamennyi élőlényről elmondható, hogy perspektivikus belátással rendelkezik, illetve a 

saját én-központú perspektívájából kiindulva tapasztalja meg a világot. Ezáltal 

birtokában vannak a gyenge első személyű jelenségnek,262 ami egyfajta szubjektív 

nézőpontként értelmezhető. Mindez azonban nem elegendő ahhoz, hogy az élőlények 

egyidejűleg öntudattal is rendelkezzenek, ugyanis az öntudathoz – amit Baker erős első 

személyű jelenségnek nevez263 – nem csak az szükséges, hogy valaki képes legyen 

önmaga és nem-önmaga között különbséget tenni, hanem az is kell, hogy erről fogalmat 

tudjon alkotni, azaz önmagára mint önmagára tudjon gondolni, és így rendelkezzék az 

első személyű fogalommal. Baker elgondolásai szerint csak miután elsajátítottuk az első 

személyű névmás önmagunkra vonatkoztatásának nyelvi képességét, válunk öntudattal 

rendelkező lényekké, s így az öntudat egy fejlődési folyamat eredményeként jön létre. 

7.2. Kapcsolódási pontok 

Az elmúlt években figyelemre méltó hozzászólások születtek az én és az identitás 

kérdéseire irányuló vitákban, amelyek egyik meghatározó vonulata összefüggésbe hozta 

a korábban marginális minimal-self koncepciót a narratív elméletekkel: ennek fényében 

úgy tűnik, az én temporálisan kiterjesztett narratív szervezettségét megelőzően léteznie 

kell valamiféle „személyes egységnek”, még akkor is, ha egy ilyen egység csak 

pillanatnyi. Eszerint az én-tapasztalatunkban a temporálisan kiterjesztett narratív-self és 

az időlegesen nem kiterjedt minimal-self egyaránt fellelhetőek. Azt lehetne mondani, 

hogy a személyiségnek rendelkeznie kell egyfajta pre-egzisztens alapvető egységgel 

annak érdekében, hogy bármiféle narratív koherenciára szert tehessen. Ezzel a 

megközelítéssel találkozhatunk napjaink Kierkegaard-kutatásában is, melyben jelentős 

viták alakultak ki az identitás-elméletek narratív értelmezési lehetőségeivel 

kapcsolatban. Míg a korábbi kutatások arra törekedtek, hogy az én kierkegaard-i 

alakzatait elhelyezzék a német idealizmus és romantika képviselői, valamint a dán 

gondolkodó kortársainak kontextusában,264 addig a narratív elméletek a személyes 

                                                 
261 Daniel Dennett: The Fantasy of Firts-Person Science. Nicod Lectures, 2001. (Private circulation)  

Forrás: https://ase.tufts.edu/cogstud/dennett/papers/chalmersdeb3dft.htm (letöltve 2015.12.20.) 

262 Lynne Rudder Baker: Persons and Bodies, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, 60. sk.o. 

263 I.m. 67. sk.o. 

264 Lásd Mark C. Taylor: Journeys to Selfhood. Hegel and Kierkegaard, Berkeley, CA, University of 

California Press, 1980. és Michelle Kosch: Freedom and Reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard, 

Oxford, Oxford University Press, 2006., különösen 200-210.o., valamint Samuel Loncar: From Jena to 
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identitás és az én konstitúció Kierkegaard-nál megjelenő kérdéseinek egy új változatát 

kínálják. Az újszerű perspektívák által megnyílik annak lehetősége, hogy 

feltérképezzük, mennyiben őrizték meg filozófiai relevanciájukat Kierkegaard énre 

vonatkozó meggondolásai.  

A narratív identitással foglalkozó elméletek széles skálán mozognak, a bevallottan nem-

realista álláspontoktól, mint azt Daniel Dennett-nél láthatjuk,265 a nyíltan vállalt erős 

realizmusig, amely Anthony Rudd266 nevéhez fűződik. Így ha általánosságban 

beszélünk ezen elméletekről, akkor nyilvánvaló egyszerűsítések és pontatlanságok 

lépnek a színre. A leginkább elfogadott meghatározás a narratív-self mibenlétére, a 

következőképpen szólhatna: az én (akár valós objektumként, akár fiktív 

konstrukcióként) létezik, nem egyéb, mint a pszichés és a fizikai események közti 

narratív folytonosság időlegesen kiterjesztett formája.267 Azonban ahelyett, hogy 

egyszerűen meghatároznák az én két időben eltérő pont közötti létezéséhez szükséges 

feltételeket – miként azt a legtöbb poszt-locke-iánus identitás-elmélet esetében látjuk – 

a narratív elmélet képviselői a fentiekhez általában hozzáteszik, hogy „önmagunkra, 

mint időben kiterjesztett teljességre kell tekintenünk”,268 ily módon hangsúlyozva a 

narratívák elhatárolásának jelentőségét az események kronologikus felsorolásától.269 

Bár saját narratívánk kulcsfontosságú részei nem hozzáférhetőek a számunkra, mint 

például a fogantatásunk, a születésünk270 és a halálunk,271 sőt a jövőnk jelentős hányada 

                                                                                                                                               
Copenhagen: Kierkegaard’s relations to German idealism and the critique of autonomy in The Sickness 

Unto Death, in Religious Studies, 47. évf., (2011) 2, 201-216.o. 

265 Daniel Dennett: The Self as a Center of Narrative Gravity, in Self and Consciousness: Multiple 

Perspectives, szerk. F. S. Kessel, P. M. Cole, D. L. Johnson, Hillsdale, N. J., Erlbaum, 1992, 103-115.o. 

266 Anthony Rudd: Narrative, Expression and Mental Substance, in Inquiry: An Interdisciplinary Journal 

of Philosophy, 48. évf., (2005) 5, 413-435.o., valamint Anthony Rudd: Kierkegaard, MacIntyre and 

Narrative Unity – Reply to Lippitt, in Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, 50. évf., 
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17. évf., (2009) 1, 60-75.o. 
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Interdisciplinary Journal of Philosophy, 53. évf., (2010) 4, 356.o. 
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esetben elfogadott, lásd például Paul Ricœur: Time and Narrative, 1. kötet, Chicago, London, University 

of Chicago Press, 1984, 148.o. 

270 Paul Ricœur: Oneself as Another, Chicago, University of Chicago Press, 1992, 160.sk.o 
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sem látható, a homályba vesző részekkel együtt is az élet-narratívánkat egy sajátos ívvel 

és értelemmel bíró egységes egészként kell megragadnunk. Ily módon az egyes 

szakaszok narratívái további narratívákba ágyazódnak, amelyek bár teljes mértékben 

nem elérhetőek a számunkra, mégis összefogják és biztosítják az egész élet-narratíva 

intelligibilitását. Ezáltal tekinthetünk úgy a döntéseinkre és a cselekedeteinkre, mint 

amelyek a szélesebb narratívák intellígibilis egységébe beágyazottak.  

Az élet-narratíva-egész intelligibilitásának tézisét számos kritika érte, melyek közül 

Anthony Rudd és John Lippitt fogalmazták meg a Kierkegaard kutatás számára 

meghatározó ellenvetéseket. Anthony Rudd az én látszólagos kettéhasadásának 

problémáját hangsúlyozta,272 melynek során az én mint narratív egész és az én mint 

jelenbeli tudatos cselekvő sajátos ellentmondásba kerülnek. Másként fogalmazva: az én-

mint-narrátor és az én-mint-narratíva szétválnak, ami egy sajátos helyzethez vezet. 

Daniel D. Hutto szavaival élve: „Miként lehetünk mi a narratívák termékei, ha bizonyos 

értelemben felelősek vagyunk a releváns én-teremtő narratívák létrehozásáért?”273 Rudd 

olvasatában Kierkegaard-nál az én két különböző értelemben jelenik meg: gyenge 

értelemben és erős értelemben. Míg az előbbi esetében az én „öntudattal rendelkező 

racionális lény”, addig az utóbbi értelemben az én a szubjektum által „megvalósítandó 

ideál”.274 Bár a gazdag narratívával bíró én elkülönül az első személyű perspektívától, 

amely az előbbi szükséges feltétele lesz, Rudd ragaszkodik hozzá, hogy: „az Én (Self) 

nem egy csupasz én (bare I) plusz néhány extra összetevő együttese; ez a csupasz én 

egy drasztikus mértékben elsorvasztott Én (Self) lenne.”275 Egy ilyen elhatárolás 

azonban nem tudja megoldani azt a továbbra is fennálló fogalmi problémát, hogy 

hogyan lehet megkülönböztetni az én-mint-cselekvőt és az ént mint narratív értelemben 

egységes diakronikusan kiterjesztett entitást, amelynek elérése pedig etikai értelemben a 

kötelességünk. Rudd azért, hogy elkerülje az én narratívan kiterjesztett mentális 

                                                                                                                                               
153.o., valamint Patrick Stokes: The Power of Death: Retroactivity, Narrative, and Interest, in 

International Kierkegaard Commentary: Prefaces / Writing Sampler and Three Discourses on Imagined 

Occasions, szerk. Robert L. Perkins, Macon, GA, Mercer University Press 2006, 387-417.o., és a Patrick 

Stokes és Adam Buben szerkesztésében napvilágot látott kitűnő tanulmány-gyűjteményt: Kierkegaard 

and Death, szerk. Patrick Stokes & Adam Buben, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press, 

2011.  

272 Lásd Anthony Rudd: Kierkegaard, MacIntyre and Narrative Unity – Reply to Lippitt, i.k. 544.o. 

273 Daniel D. Hutto: Narrative self-shaping: a modest proposal, in Phenomenology and the Cognitive 
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szubsztanciává sorvasztását, segítségül hívja a fenomenológia által felkínált 

perspektívát, dacára annak, hogy a narratív olvasatok igyekeznek elkerülni az én 

bárminemű karteziánus megközelítését. Sajátos nehézségeket szül ugyanis annak 

belátása, hogy a tapasztalatok ily módon „lecsupaszított locusa” miként képes a 

túlélésében és további fennmaradásában támogatni mindazt, ami számunka a személyes 

identitásban értékkel bír.276   

A problémára Antonio Damasio, a neuroscience jeles képviselőjének koncepciója kínál 

megoldást, amelyben a narratív vagy autobiográf self és a minimal self vagy mag-self 

sajátos összefüggését vázolja fel. Míg a narratív self egyfajta énképnek vagy a 

diakronikusan konstituált én megragadásának tekinthető, addig a minimal self a 

tudatnak egy olyan jelenbeli locusa, amely kapcsolódik az időben kiterjesztett narratív 

énhez. Ez a minimal self, vagy „tudat-mag”, biztosítja a szervezet számára az én tudatát 

egy adott pillanatban (itt) és helyen (most). Ezzel szemben a „kiterjesztett tudat” az én 

komplexebb tudatáról gondoskodik, egyfajta személyes identitásról, amely a megélt 

múlt gazdagsága mellett figyelembe veszi a jövő várható alakulását, és az őt körülvevő 

világot is.277 A „tudat-mag” a különálló tudat impulzusokra adott válaszként jelenik 

meg, ezáltal a jelen pillanatra korlátozódik; ennek megfelelően a mag-self, vagyis az az 

entitás, amelynek a tudat-mag érzékeli magát, egyfajta átmeneti egység, amely 

szüntelenül újra és újra megalkotja magát, valahányszor az elme interakcióba lép egy-

egy objektummal.278 Ezzel szemben a „kiterjesztett tudat” a múltra és a jövőre egyaránt 

tekintettel van, ily módon megteremtve a temporálisan kiterjesztett autobiográf-self 

fogalmát.279 Akárcsak a narratív elméletek esetében az itt megjelenő autobiográf-self is 

újra értelmezi, átértékeli a múltat és erre reagálva fejlődik a kívánt jövő elérése 

érdekében.280 Damasio arra mutatott rá, hogy a minimal vagy mag-self és a narratív 

vagy autobiográf-self erősen egymásra épülnek,281 bár fogalmilag elkülöníthetőek, 

aszimmetrikus függőségi viszonyukból következően. Noha a kiterjesztett tudat 

károsodásai, mint a súlyos anterográd amnézia vagy a Korszakov-szindróma a tudat-

                                                 
276 I.m. 416.o. 

277 Antonio Damasio: The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of 
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magot sértetlenül hagyják, addig a mag-self megsemmisülése az autobiográf-self 

számára is a pusztulást jelenti.282  

A minimal vagy a mag-self és a narratív vagy autobiográf-self egymásba fűzése – amint 

arra Dan Zahavi rámutatott – megoldhatja a kierkegaard-i etikus felszólításából adódó 

megkettőződés problémáját, miszerint eredetileg is léteznie kell valamiféle énnek, 

valaminek, ami rendelkezik az első személyű perspektívával, annak érdekében, hogy 

képes legyen artikulálni egyfajta narratív identitást.283 Zahavi értelmezésében az én 

fogalmát vizsgáló bármely narratív megközelítés sikerének záloga a minimal vagy mag-

self és a „mindenkori enyém-valóság” fogalmának feltételezése. Az első személyű 

perspektíva nem merülhet ki az első személyű névmás használatának képességében, 

hanem át kell, hogy hassa az intencionális tudat valamennyi pillanatával együtt járó 

heideggeri Jemeinigkeit, vagyis a „mindenkori enyém-valóság”.  

Ez a fenomenológiai enyém-valóság már Kierkegaard Johannes Climacus, or, De 

Omnibus Dubitandum Est címet viselő befejezetlenül maradt fiatalkori kéziratában is 

fölbukkan, melyben – miként azt Patrick Stokes kimutatta – a tudat ontológiájának 

Kierkegaard-tól meglehetősen szokatlan sematikus vázlatát találjuk, amely később a 

heideggeri koncepció alapjául is szolgálhatott.284 Kierkegaard Stokes olvasatában a 

tudatot az „érdekeltséggel” (interesserethed) állítja sajátos összefüggésbe, amelynek 

révén egyfajta személyes érintettséget tételez magában a tudatban, másként fogalmazva: 

megjelenik a gondolkodás szerkezetébe épített nem tematizált ön-referencialitás 

koncepciója. Stokes elemzései során kidolgozza az „érdekes” jellemzően esztétikai 

kategóriáját, amelynek bemutatására Johannes, a csábító, híressé vált naplójában kerül 

sor. Bár az „érdekes” esztétikai kategóriája révén az én ismeretei gyarapodhatnak, az 

ön-reflexió mértékének növeléséhez azonban nem járulhat hozzá.285 Stokes elhatárolja 

az interesse második jelentésrétegét, amely elkülönül az esztétikaitól. Ez lesz az 

„érdekeltség” fogalma, amely Kierkegaard morál-pszichológiájában játszik 

meghatározó szerepet. „Az interesse esztétikai értelemben véve az üresség és a 

kétségbeesés kifejezése – idézi Carl Henrik Koch munkáját –, míg az interesse lényegi 
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elfoglaltságként értve törekvés az egyéniség irányába.”286 Ugyanakkor érdemes 

megjegyezni, hogy az „érdekeltség” kierkegaard-i fogalma inkább egy elérendő állapot, 

semmint egy adottság; ami egyrészt jelentős különbség Kierkegaard és a 20. századi 

fenomenológiai hagyomány között, másrészt nem zárja ki egyfajta minimal-self 

koncepció meglétét a kierkegaard-i munkákban. Így Stokes nyomán azt mondhatjuk, 

hogy ha lehetséges a Kierkegaard által vázolt én fogalmának narratív olvasata, akkor 

annak számot kell adnia az én látszólagos kettéhasadásának problémájáról és fel kell 

oldania az én mint narratív egész és az én mint jelenbeli tudatos cselekvő sajátos 

ellentmondását. 

John Lippitt kritikája a MacIntyre felől érkező Kierkegaard-olvasatokra irányul, 

pontosabban az esztétikai és etikai egzisztencia megkülönböztethetetlenségére, a 

MacIntyre által inspirált „egység narratíva” alapján. MacIntyre elgondolása értelmében 

az én egysége „a narratíva egységében lakozik, amely oly módon köti össze a születést 

az élettel és a halállal, mint a narratíva a kezdetet, a középső résszel és a véggel”.287 Egy 

ilyen analógia további, az én-vesztésből és az önámításból adódó nehézségeket hívhat 

életre. Lippitt Galen Strawson „etikus narratívákra vonatkozó tézisét” alkalmazva 

rámutat arra is, hogy az etikus dimenzió figyelembevételével az élet-narratíva egysége 

nem csupán annak intelligibilitásáért, de morális értékéért is felel.288 Egy dolog ugyanis 

azt állítani, hogy elbeszéléseink fiktív vagy valós főszereplője az én; egy másik dolog 

viszont az élet-narratíva egységét pszichológia szempontból megvalósítandónak 

tekinteni, és ezáltal értékkel felruházni. A narratív egység megvalósítását olyan morális 

kívánalomként értelmezni, amely a stabil erényes döntések és cselekvések szükséges 

feltételéül szolgál, egy újabb különálló pozíció. Lippitt rámutatott arra, hogy a narratív 

elméletek képviselői MacIntyre nyomán gyakran óhatatlanul egybemossák ezt a három 

pozíciót. Morálisan kopottnak ítélni egy életet, vagy úgy tekinteni rá, mint amely 

elmulasztotta a saját telosz-át, az nem – legalábbis további érvek nélkül semmiképp sem 

– ugyanaz, mint inkoherensnek vagy intelligibiltását és értelmét nélkülözőnek tekinteni.  

Ez a különbségtétel Kierkegaard írásai esetében szükségszerű ugyan – miként arra 

Patrick Stokes megkísérelt rámutatni –, a fent vázolt pozíciók összemosása mégis 
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megbocsátható, tekintve, hogy az ént eleve egy morális minőséggel átitatott fogalomnak 

szokás tekinteni, nem pedig egy normatívan semleges alapnak. Csak így fogjuk tudni 

megérteni ugyanis az önmagunkká válásra irányuló etikai felszólítást. A kutatás 

nagyrészt egységesen elfogadta, hogy Kierkegaard-nál az én nem-szubsztanciális 

fogalom. Patrick Stokes új perspektívát nyitott az én konstituálásával foglalkozó 

Kierkegaard szövegek elemzésében, amikor a Vagy-vagy második kötetében és a 

Halálos betegségben egyaránt fellelhető, némileg homályos, absztrakt én-koncepciót 

elkülönítette a korábban ismert megközelítésektől. Ezt az absztrakt ént a szabadság és 

az örökkévalóság fogalmai alapján határozhatjuk meg, miközben egyaránt elkülönül a 

társadalmi szerepeitől, a kapcsolataitól, az egyén pszichológiailag meghatározott 

történetétől, és végül a személyes identitásától. A kérdés az, hogy miként értelmezhető 

ez a redukálhatatlan sajátosság a Vagy-vagy és a Halálos betegség kontextusában, 

miután mindkét műben az én konszolidálódott, társadalmilag és történelmileg 

beágyazott fogalmával találkozunk. Ezek a körvonalak jelölik ki az értelmezési keretet a 

reflexív esztéta, Johannes számára. A csábító dacára annak, hogy folyamatos 

mozgásban van, és interakciókba lép másokkal, mindezt nem egy mélyebb értelemben 

autonóm döntés eredményeként cselekszi, hiszen nem vállal kötelezettséget a létezés 

egyetlen konkrét alakzata iránt sem.  

John J. Davenport, a kierkegaard-i szubjektumot vizsgáló értelmezésében felhívja a 

figyelmet arra, hogy a Kierkegaard-nál fellelhető én-koncepciók olyan szerteágazó 

ontológiai fejlődési lehetőségek, amelyek lehetővé teszik az emberi lény számára, hogy 

anélkül is rendelkezzen egyfajta énnel, hogy a hit révén teljes mértékben autentikus 

énné válna.289 Ezek a változó mértékben adekvát én-alakzatok az inautentikus én olyan 

mintázatai, amelyek a tömegre és a modernitásra irányuló kierkegaard-i kritikákban 

nyernek jelentős szerepet. Ha elfogadjuk, hogy a konkrét, kikristályosodott személyiség 

látszólag nélkülözhetetlen az én teljességéhez: amennyiben az ént teloszként, 

egzisztenciális feladatként értelmezzük –  s ez elengedhetetlen mind az erkölcsi 

felelősségvállalás, mind a hit szempontjából –, akkor egy sajátos problémába botlunk. 

Ezen a ponton érdemes megfontolni John Lippitt állítását, aki szerint problematikus az 

esztétikai és az etikai létmódok egymástól való egyértelmű megkülönböztetése és 

elhatárolása, az olyan kritériumok alapján, mint a koherencia vagy az egység. A Vagy-

                                                 
289 John J. Davenport: Selfhood and Spirit, in The Oxford Handbook Of Kierkegaard, szerk. John Lippitt 
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vagy második részének elemzése során kibontakozó problémára – Lippitt szerint – maga 

Wilhelm tanácsos hívja fel a figyelmet, aki a gazdagságnak, a dicsőségnek és a 

különleges tehetségek fejlesztésének szentelt életek valamennyien esztétikainak 

minősíti; dacára annak, hogy ezen életszemléletek mindegyike rendelkezik valamiféle a 

szubjektum számára strukturáló, belső egységgel. Mindezek ellenére a „meztelen-self” 

az eszkatologikus felelősség kérdéséhez kapcsolódik, ami újszerű megvilágításba 

helyezi annak kérdését: mi lehet ez az örökkévaló „mag- vagy minimal-self” 

Kierkegaard számára, ha nem egy karteziánus ego vagy egy immateriális lélek? Mindez 

izgalmasan komplikálja a kierkegaard-i én-fogalom kérdéseit, és túlmutat mind a 

narratív, mind a neo-locke-iánus modellek által kínált én-magyarázatokon.290 

                                                 
290 Lásd Patrick Stokes: Naked Subjectivity: Minimal vs Narrative Selves in Kierkegaard, in: Inquiry: 

An Interdisciplinary Journal of Philosophy, 53. évf., (2010) 4, 356-382.o., valamint Patrick Stokes: 

Naked Self. Kierkegaard and Personal Identity, Oxford, Oxford University Press, 2015. 
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7.3. Narratíván innen és túl 

A narratív identitás szélesebb irodalmán belül végbemenő fejlemények újszerű 

értelmezési lehetőségeket kínálnak az én konstitúciójáról szóló két legismertebb 

Kierkegaard-szöveg, a Vagy-vagy és a Halálos betegség számára. Anthony Rudd 

nagyszabású vállalkozása, melyben az én kierkegaard-i koncepcióját a kortárs narratív 

diskurzusok fényében vizsgálja, ígéretes, friss perspektívát nyit, melyben Kierkegaard 

beszélgető partnerei ezúttal Harry Frankfurt, Iris Murdoch és Charles Taylor lesznek. 

Rudd vizsgálódásai középpontjában az én-formálás mikéntjének kérdése áll, méghozzá 

a jóra (a szépre, vagy bármi más módon értékkel bíró princípiumra) tekintettel. Bár az 

általa képviselt erőteljes értékrealizmus, miként azt elismeri, nehezen hozható 

összhangba az akadémikus filozófián belül és kívül egyaránt elterjedt, jelenleg népszerű 

nézetekkel, vállalkozása mégis jelentős hozadékkal bír a morál-pszichológia és az érték-

elméletek számára. A narratív elméletek kritikusaival szemben az ön-megértést 

bizonyos értelemben morális ideálnak tekintve, Rudd amellett érvel, hogy a személyiség 

karaktere folyamatosan alakul és formálódik a másokkal való érintkezések során. Ebből 

következően az ént nem egy természettudományos vizsgálatoknak alávethető 

entitásként kell elképzelnünk; az én sokkal inkább egy folyamat: valami, ami sohasem 

válhat befejezetté. Mégis, az önmagunkká válás folyamata nem merülhet ki az én 

konstitúcióra irányuló vállalkozásában: az énen belül fellelhető egyfajta „adottság”, 

amelyhez szintén ki kell alakítanunk a viszonyunkat.291 Rudd óva int a lehetséges 

szélsőségektől: míg Sartre, majd később Christine Korsgaard,292 túlzott hangsúlyt 

fektettek az én-választásra, kizárva ezzel szinte minden egyebet, addig a szembenálló 

fatalizmus képviselői szintén elvétik az én fogalmának helyes megragadását. 

„Mindenekelőtt Kierkegaard volt az – olvashatjuk a könyv bevezetőjében –, aki segített 

megértenem az abból fakadó feszültséget, hogy bizonyos értelemben felelősek vagyunk 

saját életünk alakításáért, miközben van valami meghatározó önmagunkkal 

kapcsolatban, amit egyszerűen úgy kell elfogadnunk, amiképpen az megadatott.”293 Ezt 

a két pólus közt létrejövő feszültséget Rudd Kierkegaard nyomán egyfajta kreatív 
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Press, 2012, 42.sk.o. 

292 Korsgaard, Christine: Self-Constitution: Agency, Identity and Integrity, Oxford, Oxford University 
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potenciálként értelmezi, amely az én szempontjából konsititutívvá válhat, amennyiben 

képesek vagyunk önmagunk teleologikus megvalósítására. 

A sajátos feszültség kidolgozását Rudd más Kierkegaard kutatókkal összhangban a 

Vagy-vagy két kötetében látja,294 melyben A, egy fiatal esztéta, nem hajlandó 

elkötelezni magát egyetlen lehetőség mellett sem, amelynek megvalósítására 

vágyakozik, s ezzel egyidejűleg elutasítja az azonosulást tulajdon múltjának minden 

konkrét mozzanatával. Nem képes „reagálni a dolgok valódi, belső értékére”, 

ugyanakkor nem tekinti saját múltjának meghatározó aspektusait „a jövője tudatos 

alakítására szolgáló alapoknak”.295 Az ilyen ember híján van bárminemű nem önkényes 

kritériumnak, amelynek alapján eligazodhatna a világban, hiszen semmi sem válik 

számára egyértelműen vagy hosszú távon jelentőssé. Az önismeret megköveteli az én 

szempontjából jelentős értékek ismeretét, azaz a személyes identitás az egyén számára 

jelentős értékek mentén konstituálódik. Az értékekben megjelenő ilyen zavar pedig 

megfelel a szubjektumban fellelhető szerkezeti hiányosságoknak.  

Ezen a ponton érdemes kitekinteni Alastair Hannay írására, aki a Halálos betegség 

egyik kulcsfontosságú felvetésének tartja a személyiségre vonatkozó meggondolásokat. 

A konkrét, kikristályosodott személyiség nélkülözhetetlen az én teljességéhez: „az 

emberi lények annyiban gazdagabbak más teremtményeknél, hogy véges tulajdonságaik 

által nem határozhatók meg kimerítően. Létezik egy redukálhatatlan sajátosság, egyfajta 

»én«, amely számára a tulajdonságok valamennyi »határozott« gyűjteménye a saját 

jellemzőinek kollekciója.”296 Kérdéses, hogy miként értelmezhető ez a redukálhatatlan 

sajátosság a Vagy-vagy és a Halálos betegség kontextusában, ha mindkét műben az én 

társadalmilag beágyazott fogalma válik meghatározóvá. Ez egyúttal kijelöli a reflexív 

esztéta értelmezésének kereteit. Az esztéta ugyanis nem vállal kötelezettséget a létezés 

egyetlen konkrét alakzata iránt sem, hiszen mindezt nem egy mélyebb értelemben 

autonóm döntés eredményeként cselekszi. A fenti perspektívát meghosszabbító 

elemzéseiben Davenport arra is felhívja a figyelmet, hogy a szerteágazó ontológiai 

                                                 
294 Lásd Edward Mooney: Selves in Discord and Resolve, New York, Routledge, 1996., különösen a 2. 
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fejlődési lehetőségek a Kierkegaard-nál fellelhető én-koncepciók esetében teret adnak 

az emberi lény számára, hogy anélkül is rendelkezzen egyfajta énnel, hogy a hit révén 

teljes mértékben autentikus énné válna.297 Ezek a változó mértékben adekvát én-

alakzatok az inautentikus én olyan mintázatai, amelyek a tömegre és a modernitásra 

irányuló kierkegaard-i kritikákban nyernek jelentős szerepet. Ha az ént teloszként, 

egzisztenciális feladatként értelmezzük, amely elengedhetetlen mind az erkölcsi 

felelősségvállalás, mind a hit szempontjából, akkor ezzel együtt egy új perspektíva 

nyílik meg az én számára, méghozzá az én-szeretet lehetősége. A megfelelő én-szeretet 

ugyanis szerves részét képezi az én autentikus alakzatának, amennyiben – olvashatjuk a 

Szeretet cselekedeteiben – az Isten és a felebarátok iránti agapé-szeretet alapjául 

szolgál.298  

7.4. Múlttal és a jövővel való folytonosság 

Wilhelm törvényszéki tanácsos, a Vagy-vagy második részét alkotó levelek szerzője, azt 

állítja, hogy az ember számára az énné válás egy olyan sajátos pszichológiai 

folytonosság elérését jelenti, amelynek elmulasztása a személyiség összeomlásával jár: 

„Vagy el tudsz-e képzelni rettenetesebb dolgot, mint hogy lényed sokféleségben bomlik 

fel, ha valóban több emberré lennél, ha – mint ama szerencsétlen megszállott – egész 

légió lennél, s elveszítenéd azt, ami az emberben a legbensőségesebb, a legszentebb, ha 

elveszítenéd a személyiség összetartó erejét?”299 Ha az ént valóban a narratíva 

konstituálja, miközben nincs egyetlen igaz narratíva, akkor egyetlen igaz én sem 

lehetséges. A személyiség összetartó erejét nélkülöző ember ily módon pszichés 

állapotok és események sorozatának laza szövedéke, amely híján van bármiféle belső 

koordináló elvnek. A szenvedélytől szenvedélyhez csapongó, egyik hangulatból a 

másikba zuhanó esztéta, aki nem tud felmutatni egyetlen a döntéseit meghatározó elvet 

vagy elköteleződést sem, ily módon magukra a pillanatokra redukálódik, mígnem – 

Wilhelm szavaival élve – „végleg elsorvad”, ahelyett hogy elnyerné önmagát és 

személyiséggé válna.300 Ezzel pedig elveszíti a személyiségét időben összetartó benső 

koherenciát is, amit Wilhelm „a múlttal és a jövővel való folytonosságnak”301 nevez. 
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Egy ilyen folytonosság megszerzéséhez szükséges a tudat integrációja,302 amely a lelki 

élet nyersanyagait a választás révén egy konszolidált identitássá rendezi össze. Wilhelm 

tanácsos ezáltal felruházza az ént egy olyan temporálisan kiterjesztett etikai feladattal, 

amelynek súlya révén az én immár több, mint az élet eseményeinek pszichológiai 

krónikája.303 Mindez azonban még nem hozza magával az én teleológiai sikerét, mint 

ahogy arról Wilhelm is beszámol: „Ha az emberek életét figyeljük; szomorú, hogy oly 

sokan élnek csendes elveszettségben; kiélik önmagukat, nem abban az értelemben, hogy 

az élet tartalma szukcesszíve kibontakozik, és ebben a kibontakozásban birtokolják is, 

hanem mintegy kiélnek önmagukból, mint árnyak elenyésznek, halhatatlan lelkük 

semmivé lesz, és nem aggasztja őket halhatatlanságuk kérdése, hiszen már akkor 

elenyésztek, mielőtt meghaltak volna.”304 Amennyiben az individuum nincs 

összefüggésben a valósággal, nem etikailag választja önmagát, valóban a maga 

elszigeteltségében egyetlen etikai életszemlélet sem valósítható meg. Aki viszont 

etikailag választja önmagát, „konkrétan mint e meghatározott egyént választja 

önmagát”.305 Wilhelm a következőképpen folytatja: „Az egyén tudatosítja önmagában a 

meghatározott egyént, melynek ilyen adottságai, ilyen hajlamai, ilyen tevékenysége, 

ilyen szenvedélyei vannak, amelyre ez a meghatározott környezet gyakorol hatást, mely 

meghatározott külvilág terméke. De miközben ily módon tudatosul önmaga számára, 

mindenért felelősséget vállal. Nem habozik, hogy átvegye-e az egyest, vagy ne; mert 

tudja, hogy valami sokkal magasabb fog elveszni, ha nem teszi.”306 

A „közvetlen” személyiség faktikus tartalmának átalakulását Davenport a „komoly 

érdekeltség mintázatai által létrehozott volícionális karakternek” nevezi, amely az 

összetartó kapcsolat nélküli pillanatok sorozatát az akaratlagos kötelezettségvállalások 

szempontjából intellígibilis „önmagukat irányító mintázatokká” konvertálja.307 

Felmerülhet az ellenvetés – miként arra Stokes is rámutat –, miszerint az ilyen én-

konstitúció nem rejt magában semmilyen rendkívüli narratívát. És csakugyan, Wilhelm 

törvényszéki tanácsos megfontolásait, az én-konszolidáló választásairól, több 
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alkalommal is az én látszólag nem-narratív filozófiai koncepciójával hozták 

összefüggésbe, akárcsak Bernard Williams „alap projektjeit”, valamint Harry Frankfurt 

„magasabb rendű volícionális én-konstituáló aktusait”.308 A törvényszéki tanácsos 

leírásai a szubjektum önkonstitúciójáról szólnak, melynek során az szert tehet „konkrét 

személyiségre”, a „múlttal és a jövővel való kontinuitás” meglelése révén. Az 

„önmagába öltözött” és a személyiség folytonosságáról szóló passzusok Wilhelm 

leveleiben a kortárs neo-lockei-ánus elméleteket idézik, amelyek esetében a 

pszichológiai kontinuitás változatos formáinak megőrzése és a személyes identitás 

fenntartása szintén hangsúlyossá válik. A személyes identitás hagyományos fogalmai – 

implicit vagy explicit módon – elsősorban az én újbóli ön-azonosításának vagy re-

identifikációjának kérdésére összpontosítottak, vagyis arra, hogy mi alapján tudhatjuk, 

hogy az én, amely létezik egy t1 időpillanatban, azonos lesz a következő t2 pillanatban 

létező énnel? Más szavakkal, ezek az elméletek az én temporálisan kiterjesztett 

fenntartásának feltételeit kutatják. A neo-locke-iánus vagy a „pszichológiai 

kritériumok” elméletei a személyes identitás vizsgálata során kiemelten foglalkoztak a 

pszichológiai kontinuitást biztosító tényezőkkel – mint például a memória, a hajlamok, 

a kötelezettség vállalások, stb. –, valamint ezek időbeni megőrzésének feltételeivel. 

Vagyis felmerül a kérdés, miért ne tekinthetnénk Wilhelm törvényszéki tanácsos 

javaslatát az én konstituáló választásáról egyszerűen az én pszichológiai folytonosságát 

biztosító döntésnek, amely ezáltal a személyiség stabil, diakronikusan-kiterjesztett 

volícionális keretrendszerének csupán az egyik alkotóeleme?  

Izgalmas választ találhatunk a kérdésre, ha MacIntyre felől olvassuk Kierkegaard írását, 

ez esetben Wilhelm tanácsos „fejlődési antropológiája” az énről alkotott fogalmának 

teleologikus karaktert kölcsönöz, és ezáltal – miként arra Anthony Rudd rámutat – 

jelentős mértékben eltér a pszichológiai kontinuitás elméleteitől.309 Az én számára 

nélkülözhetetlen a „történelem” (a dán historie kifejezés kettős jelentéssel bír, egyaránt 

jelöl történelmet és történetet), méghozzá narratív értelemben, amely révén a 

szubjektum szert tehet önmaga teleologikus megértésére. A közvetlen személyiséget 
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alkotó tartalmak csak akkor válnak „történelemmé” – miként arról Wilhelmnél 

olvashatunk –, amikor a szubjektum „felismeri saját identitását” és azt, hogy ő maga 

„kizárólag ezen a történelmen keresztül válhat önmagává”, és „akkor lesz abszolút 

kontinuitásban a valósággal, melyhez tartozik”.310 Wilhelm hangsúlyozza a fejlődés 

jelentőségét az én történelme számára: azok a szerencsétlen életek, mint például a 

misztikusoké, nem többek bizonytalan mozgások sorozatánál, amelyek az eksztatikus 

magasságok és a „bágyadt pillanatok” ismétlődései, mindennemű összefüggés nélkül.311 

A misztikus mulasztása tehát, hogy önmaga választásában nem válik konkréttá a maga 

számára, és ily módon elvéti a valóságot: „fejlődése annyira metafizikai és esztétikai 

meghatározottságú, hogy nem nevezhetjük történetnek, csak abban az értelemben, 

ahogy a növény történetéről beszélünk”.312 Számára a valóság akadály, melyben a 

kifárasztott lélek egyre inkább elenyészik az önmagára irányuló sóvárgásában.313 Az 

etikus én tehát a kötelezettségvállalások révén valósítja meg önmagát, mint amilyen 

például a házasság iránti elköteleződés, melynek értelme a maga teljességében csakis az 

időbeli kiterjedést figyelembe véve mutatkozhat meg. Ezek alapján elmondható, hogy 

Wilhelm törvényszéki tanácsos jelentős mértékben eltér a pszichológiai kontinuitás-

elmélet koncepciójától, ugyanakkor az én konstitúciójára vonatkozó meggondolásai 

látszólag a narratív elméletek számára kedveznek. 

Anthony Rudd törekvései, hogy Wilhelm törvényszéki tanácsost és ezáltal magát 

Kierkegaard-t is megnyerje a narratív elméletek számára, nem maradtak visszhang 

nélkül. John Lippitt az élet narratív egységének koncepcióját, akárcsak magukat a 

narratív olvasatokat, a kierkegaard-i elgondolások erőteljes lecsupaszításának tekinti, 

melynek során – állítása szerint – érdemi normatív állítások maradnak észrevétlenek, 

vagy mennek veszendőbe. Kétségtelenül igaz, hogy Wilhelm törvényszéki tanácsos 

meggondolásainak középpontjában a kötelezettségvállalás áll, ám az énné-válást 

tekintve ennél valóban sokkal nagyobb a tét. Ezen a ponton mindenekelőtt Wilhelm 

Istenbe vetett hitét érdemes szemügyre vennünk. Lippitt rámutat, hogy Wilhelm 

tanácsos nyílt hitvallása egy helyütt jelentősen árnyalja a választás jelentőségét, amikor 

a következőképpen fogalmaz: „a választásnál nem annyira az a fontos, hogy a helyeset 

válasszuk, hanem sokkal inkább az energia, a komolyság és a pátosz, amellyel 
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választunk. A személyiség ebben nyilvánítja ki a maga belső végtelenségét, és ezáltal 

konszolidálódik”.314  

Miközben intelmeit a „ha tehát helyesen akarod értelmezni szavaimat” kitétellel vezeti 

fel, kitart amellett, hogy a választás helyességét egy magasabb hatalomra tekintettel kell 

megragadnunk:„ezért, ha valaki a helytelent választotta, akkor éppen azon energia 

révén, mellyel választott, fogja megtudni, hogy a helytelent választotta.”315 A 

választásnak ugyanis a személyiség egész bensőségességével kell végbemennie, ezáltal 

a választó „lénye megtisztult, és ő maga közvetlen viszonyba került azzal az örök 

hatalommal, amely a maga mindenütt-jelenvalóságában az egész létezést átjárja”.316 

Ebből adódóan Wilhelm tanácsos sajátosan új perspektívát vázol fel a bűn és a bűntudat 

értelmezése számára, ahol önmaga abszolút választása magába foglalja önmaga mint 

bűnös választását, a megbánás révén, az örök Isten kezéből.317 Erre alapozza Lippitt a 

maga ellenvetését, mely szerint Kierkegaard érveinek bármilyen leírása és értelmezése, 

amely azokat a narratívához hasonló, látszólag semleges kifejezéssel kívánja 

megragadni, szükségképpen elvéti a kierkegaard-i érvelés rendkívüli gazdagságát és 

komplexitását.318  

Egy másik ellenvetés Rick Furtak nevéhez köthető, aki nemrégiben – a Wilhelm 

tanácsos által tolmácsolt kierkegaard-i meggondolások alapján – arra mutatott rá, hogy 

a morális percepció csak egy „koherens rendszeren belül valósulhat meg, amely 

meghatározza a helyes meggyőződéseket és a megfelelő erkölcsi tartalmakat”.319 Ennek 

fényében kérdésessé válik, miként kívánja Wilhelm megszólítani az esztétát, a 

társadalom szövetéből kioldódott, ironikus vagy modern ént? Mi ösztönzi az esztétát, 

aki „kívül áll minden tradíción”320 arra, hogy válaszoljon a törvényszéki tanácsos 

fellebbezésére és megmerítkezzen a házasság családon belüli elégedettségében? Rudd 

szintén elismeri, hogy a tanácsos számára az erkölcsi ítélő- és cselekvőképesség a 

társadalom életében gyökerezik, és azt állítja, hogy Kierkegaard szerint valamennyien 

„osztozunk az életünket összetartó koherens narratívára irányuló vágyban. Az esztéta 
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bukása tehát abban áll, hogy ennek nem képes megfelelni, miközben ezért lesz 

racionális az etikus életszemlélet előnyben részesítése az esztétikaival szemben.”321 

Ebben az értelemben az esztéta kétségbeesése az életét értelemmel felruházó kontinuitás 

hiányában rejlik. Önmagában ez – miként azt Lippitt hangsúlyozza – nem szolgálhat 

válaszként arra a kérdésre, hogy miért kellene értékesnek tekintenünk a kötelességtudó 

munkáról és konvencionális házasságról szóló életet, szemben az etikus élet egyéb 

lehetséges megnyilvánulásaival, hiszen a kétségbeesés megjelenhet a házasságon belül 

vagy akár a karrier vonatkozásában is.322  

Továbbmenve, az esztéta mindezek alapján nem határolható el az etikustól, legalább két 

okból. Egyrészt figyelembe kell vennünk annak jelentőségét, hogy A egy rendkívül 

kifinomult, szofisztikált típusa az esztétikai egzisztenciának. Maga Wilhelm tanácsos 

mutat rá, hogy az esztétikai szférán belül az egyes individuumok közt jelentős 

különbségekre bukkanhatunk, a teljes szellemtelenségtől a legnagyobb mértékű szellemi 

gazdagságig; majd számos kevéssé kifinomult esztétikai létmódot vázol fel, amelyekhez 

A-t a közös életszemléletük köti. A gazdagságnak, az előkelőségnek, a dicsőségnek és a 

különleges tehetségek fejlesztésének szentelt életek valamennyien esztétikainak 

minősülnek, dacára annak – miként azt a tanácsos megjegyzi –, hogy ezen 

életszemléletek mindegyike rendelkezik valamiféle belső, strukturáló egységgel.323 

Hozzátehetjük, hogy amíg valamely célok mentén szerveződnek ezek az életek, addig 

bizonyos értelemben valóban koherenciával bírnak. Lippitt ezért problémásnak tekinti 

az esztétikai és az etikai létmódok egymástól való egyértelmű megkülönböztetését és 

elhatárolását az olyan kritériumok alapján, mint a koherencia vagy az egység.324  

Másfelől, mint ahogy azt korábban említettem, az unalom és a kétségbeesés 

megjelenhetnek a házasságon belül és a karrier vonatkozásában is, sőt előfordulhat, 

hogy pontosan a tanácsos által ajánlott meglehetősen konvencionális élet hozadékai 

lesznek. Feltételezhetjük, hogy A – miként emellett Furtak állást foglalt – mindezen 

könnyűszerrel átlátna, és ezért az erkölcsi kötelezettségvállalás elmulasztását nem 

értékelhetjük egyértelmű kudarcként, a „felnőtté válásra” és az „általános 

megvalósítására” való képtelenségként. Mindezek helyett inkább az „emberi méltóság 
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magasztos felfogására” kell támaszkodnunk, amely nem elégszik meg a Wilhelm 

törvényszéki tanácsos által javasolt megoldásokkal.325 Furtak az esztéta vágyát az 

„elfogadott konvencióktól való eltérésre” a „romantikus fantázia erényének” nevezi, 

hozzátéve hogy amennyiben az emberek az esztétát „becsmérlik a kapcsolatok 

kialakítására való képtelensége miatt, egyidejűleg dicsőíteniük is kellene őt, amiért 

szókratészi módon bírálja kortársait, akik meglátása szerint nem a megfelelő és valóban 

jelentős dolgokkal törődnek”.326 Wilhelm törvényszéki tanácsos érvei a konvencionális 

értékek mellett, amelyekre saját életét alapozta, aligha képesek meggyőzni az esztétát, 

akit így – miként azt Furtak sugallja – talán nem a valósággal szembeni ellenállása 

akadályoz a kötelezettségvállalásban, hanem az adott civilizáció értékeivel szemben 

támasztott kétségei.327  

Egy másik érdekes kérdés, hogy mennyiben tekinthető a Wilhelm által javasolt etikus 

életszemlélet az esztétikus egzisztencia meghaladásának. A törvényszéki tanácsos 

fontos meggondolásokat kínál a kötelezettségvállalás jelentőségére vonatkozóan, 

ugyanakkor azt is gyaníthatjuk, hogy A is értékes felismeréssel szolgál: Wilhelm nem 

nyújt elegendő indokot arra, hogy miért kellene bárkinek is elköteleződnie az általa 

javasolt életszemlélet mellett, vagyis lényegileg összekeveri a partikulárisat az 

egyetemessel.328 Kierkegaard tudatában volt annak, hogy Wilhelm érvei gyenge lábakon 

állnak, ezért a törvényszéki tanácsos egyik első kritikusává maga Johannes Climacus 

vált. A Filozófiai morzsák és a Lezáró tudománytalan utóirat szerzője kiemeli, hogy 

Wilhelm kétségbeesésről alkotott fogalma leleplezi, hogy a tanácsos mennyire nincs 
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tisztában az ember Istentől való függőségének mértékével. Climacus 

megfogalmazásában: „A kétségbeesés során magamat használom a kétségbeesésre, és 

ezáltal valóban minden felett kétségbe eshetem saját erőmnél fogva, viszont ha ezt 

megteszem, nem leszek képes önerőből visszatérni. A döntésnek ebben a pillanatában 

az individuum számára elengedhetetlenül szükségessé válik az isteni segítség.”329 

Alastair Hannay hasonló meggondolásokat fogalmazott meg: „A kétségbeesés nem más, 

mint azon elképzelés feladása, miszerint létezik bárminemű emberi platform, amelyről – 

vagy olyan eljárás, amelynek során – helyreállítható lenne az ember rokonsága Istennel, 

akár a gondolkodás akár a tettek tekintetében.”330  

Ezzel összefüggésben számos kommentátor érvel amellett, hogy Wilhelm tanácsos 

elképzelései a bűnről és a bűnbánatról számos esetben hiányosságokat mutatnak. Robert 

L. Perkins kiemeli, hogy Wilhelm nem veszi figyelembe, hogy a bűnbánat szükségének 

igénye az isteni kegyelem által előidézett,331 ennélfogva a bűnbánatról alkotott fogalom 

is „végzetesen elhibázott” marad.332 Perkins a következő részre hívja fel a figyelmet, 

Wilhelm esztétának szánt egyik levelében: „Az illedelmes gyermek jellemzője, hogy 

hajlandó bocsánatot kérni, anélkül, hogy túlságosan sokat gondolkodna azon, vajon 

igaza van-e vagy nincs; ugyanígy jellemzője a nemes gondolkodású, mély lelkű 

embernek, hogy kész bűnbánatot tartani, hogy nem perlekedik Istennel, hanem 

bűnbánatot tart, és bűnbánatában szereti Istent.”333 Perkins amellett érvel, hogy Wilhelm 

sajátos koncepciója a bűntudatról valamennyi különbsége ellenére Kant „jó cselekedetre 

irányuló fogadalmát” idézi, amennyiben a bűnbánat végső célja nem egyéb, mint 

önmaga választása. Azáltal, hogy a bűnbánatot a hajlamokra alapozza, Wilhelm 

koncepciója az „etikus élet számára ugyanazt az alapot kínálja, mint az esztétikai 

életszemlélet” esetében.334 John Lippitt olvasata alapján ésszerű lenne Wilhelm 

törvényszéki tanácsost a „hamis tudat” áldozatának tekinteni, azaz éppolyan kudarcot 

vallott egzisztenciának, amilyennek ő maga ítéli meg az esztétát. Hiszen a törvényszéki 

tanácsos választását értelmezhetjük akár a vallásos élet követelményeitől való 
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megfutamodásként is.335 Wilhelm meggondolásai közül az a legproblematikusabb, 

amely az autonómiánk lehetséges mértékére irányuló magabiztos meggyőződéséből 

adódik. Ha figyelembe vesszük Kierkegaard „végső álláspontját”, akkor az életünk 

feletti irányításunk Wilhelm tanácsos által feltételezett mértéke nagyrészt illuzórikus 

lesz.336 Ebben az értelemben a kétségbeesett esztéta közelebb áll a vallásihoz, mint 

maga Wilhelm törvényszéki tanácsos.337 

Néhány évvel a Vagy-vagy megjelenését követően Kierkegaard újabb művet szentelt az 

én-konstitúció kérdésének és a kontinuitás vizsgálatának. A Halálos betegség azonban a 

Vagy-vagyban kidolgozott válaszoktól eltérően értelmezi az „örökkévalóság” kérdését, 

és ennek megfelelően a két írás különbözőképpen képzeli el a temporalitás és az én 

kapcsolatát. Anti-Climacus, Wilhelm tanácsoshoz hasonlóan, a személyiséget az én 

önmagához való sajátos viszonyának termékeként értelmezi, miközben elkülöníti 

egymástól az emberi lényt (mennenske) és az ént (selv). Az előbbit olyan egymással 

ellentétes elemek szintézisének tekinti, mint például a végesség és a végtelenség, vagy a 

fizikai és a mentális. Ezzel szemben az én „szellem” és ebből adódóan egyfajta feladat 

az ember számára: „minden emberi lény egy lelki és testi szintézis, amelynek 

szellemmé kell válnia”.338 Minderre akkor kerülhet sor, ha az ember egyidejűleg a 

megfelelő módon „viszonyul önmagához” és a „hatalomhoz, amely őt létrehozta”.339 

Azaz a szintézis egészen addig nem válhat énné, amíg nem viszonyul megfelelő módon 

önmagához (forholder sig til sig selv). Merold Westphal elemzéseiben rámutatott, hogy 

Anti-Climacus pszichológiai én fogalmában számos elem fellelhető az arisztotelészi, a 

karteziánus és a hegeli filozófiából,340 ugyanakkor maga Anti-Climacus jelentős 

mértékben elhatárolódik az én kérdésének mindhárom megközelítésétől. Az 

úgynevezett Climacus-írásokban az egzisztencia számára az én elérendő és 

megvalósítandó céllá lesz, és nem annak előfeltétele; az utóbbi felfogás szerint az 

emberi lények (mennenske) azelőtt léteznek, hogy énné (selv) válnának, ily módon az én 
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mintegy potenciálként lappang bennük.341 Az emberi lény alapvető formáját Anti-

Climacus olyan potenciális én-ként értelmezi, amelynek élete a „közvetlenség 

szellemtelenségébe” ágyazódik, mindaddig, amíg az egyén nem válik konkrét 

individuummá, vagyis autentikus énné. Ehhez azonban nem elegendő pusztán az 

öntudatra ébredés – ahogy arra Mark C. Taylor Kierkegaard fenomenológiájának 

vizsgálata során felhívja a figyelmet –, az énnek egy önmagát meghatározó, felelős 

cselekvővé kell válnia.342  

Az önmagát célként tételező etikailag meghatározott öntudatról írott művek azt 

sugallják, hogy a volicionális mozzanatok, amelyek egy meghatározott gyakorlati 

identitás fenntartásában vesznek részt, elengedhetetlen jelentőséggel bírnak a morális 

kötelességek természetének és mértékének megértéséhez. Ebben az értelemben a 

kierkegaard-i megközelítés formálisan hasonló az arisztotelészi eudaimonia-hoz, 

amennyiben az én egyaránt méltányolja jelenlegi önmagát és azt az ént, amivé majd 

válni szeretne.343 Bár egy ilyen összefüggés megtalálható az etikával foglalkozó 

írásokban, Davenport rámutat, hogy számos esetben maga Kierkegaard hívja fel a 

figyelmet arra, hogy vágyaink nem irányulhatnak csupán a boldogságra, és ezzel együtt 

elutasítja azt is, hogy az etika tartalmát az emberi természetről szóló természetes tudásra 

vagy a sikeres társadalmi élethez nélkülözhetetlen követelményekre alapozzuk.344 

Emellett a Halálos betegségben a gonosz pozitív fogalmának kidolgozása során külön 

passzusokat szentel az eudaimonia elutasításának.345 A szeretetre való képesség – amely 

elsősorban Istenre és ezen keresztül a többi emberre irányul – az autentikussá vált 

személyiségek közös jegye és minden individuális akarat eredete. Ez a szeretetre való 

képesség bár lehetővé teszi a megfelelő ön-szeretetet a reflexió által, alapvetően kifelé, 

a világ felé irányul.346 Így Kierkegaard az individualitásnak egy olyan intraszubjektív 

dimenzióját vázolja fel, amely a hegeli filozófiában fellelhető interszubjektivitás 

fogalmának egyszerre kritikája és korrekciója. 347 
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Az Anti-Climacus által vázolt én a maga konkrétságában a teljes életéért felelősséget 

vállal – miként azt Wilhelm törvényszéki tanácsos esetében is láttuk –, és etikai 

feladattá alakítja azt a közvetlen pszichológiai matériát, amilyennek önmagát találja. Az 

én nem annyira a tudat csupasz és letisztult fókuszpontja, hanem egy élethosszig tartó 

totalitás, amely önmagához viszonyul, mégpedig a maga ön-integráló, ön-konstituáló 

módján. Ezen a ponton Anti-Climacus még egyformán közel áll Wilhelm tanácsos énről 

alkotott koncepciójához és a kortárs narratív elméletekhez. Az általa vázolt én nem egy 

tartós anyagtalan szubsztancia, hanem sokkal inkább egy olyan dinamikus és kölcsönös 

összefüggés a pszichológiai és a fizikai elemek között, amely ily módon meghaladja a 

karteziánus-dualista én-koncepciókat. A narratív identitás elméletek – miként azt 

korábban láttuk – feltételeznek egyfajta minimal-self-et, amely aztán az időben 

kiterjesztett, faktikus énhez viszonyul. Itt ismét a korábbi kérdéssel találjuk szembe 

magunkat: mi az, ami önmagához viszonyul saját konszolidációja és megvalósulása 

során (ahogy azt a Vagy-vagy-ban olvashattuk), illetve mi az, ami önmagához viszonyul 

az emberi szintézise révén (miként arról a Halálos betegség beszámol)?  

Davenport, annak érdekében, hogy a szubsztancializmus vádjának mégoly halvány 

gyanúját is elkerülje, az ént kifejezetten azonosítja a volicionális karakterek 

összességével. Wilhelm törvényszéki tanácsos morál-pszichológiájában a „karakter két 

szintjét” különíti el egymástól: ezeket a „belső” és „külső” szinteket a diszpozíciós és a 

volicionális struktúrák közötti belső relációként kell értelmeznünk. Mint írja, nincs a 

karakter-vonásoknak egy olyan sora, amelyekkel az én mint véletlenszerű 

tulajdonságokkal rendelkezne; ez a karakter inkább az én maga.348  

Anti-Climacus már a Halálos betegség nyitó soraiban elhatárolódik a karteziánus 

szubsztancia dualizmusától és az arisztotelészi hülomorfikus én-koncepcióktól. Míg az 

előbbi megközelítés értelmében az én egy gondolkodó immateriális szubsztancia, amely 

bár kapcsolatban áll egy anyagi testtel, nem azonos vele, addig az utóbbi koncepció 

alapján az én az anyag és a forma felbonthatatlan szintézise. Az emberi lény 

megragadható a test és a lélek szintéziseként, vagy az arisztotelészi szubsztanciális 

formaként, de Anti-Climacus értelmezése alapján ezek egyike sem tekinthető énnek. Az 

én szellem, amihez az énnek, a test és lélek szintézisének fel kell emelkednie. Anti-

Climacus hármas felosztása (a test, a lélek, és a szellem) Luthert idézi: „az ember 
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természete három részből áll – szellemből, lélekből és testből”, melyek közül a 

„legmélyebb, legnagyobb és legnemesebb a szellem”, aminek révén az ember „képes 

megragadni az érthetetlent, a láthatatlant és az örökkévaló dolgokat”.349 Az önmagához 

viszonyuló reláció révén elnyert ön-azonosság koncepciójával Kierkegaard az ént 

fogalmilag másod-rendű entitássá tette, amely a Fichténél fellelhető ön-azonosság 

sajátos meghosszabbításaként is értelmezhető. Davenport olvasatában egy ilyen 

önmagára irányuló struktúra mellett nincs hely egy különálló én számára, így az én 

narratívájának legmélyebb szintjén a meghatározó pillanatban létrejövő döntés, az „ön-

konstituáló választás, nem lehet más, csupán képzeletbeli absztrakció”.350  Rudd szintén 

ragaszkodik ahhoz, hogy az én nem valami izolálható dolog, ami független mindezen 

pszichológiai jellemvonásoktól; az én a világban-benne-lét módjainak közös 

megnyilvánulása.351 Ugyanakkor egy „minimális értelemben vett személyes 

identitásról” is beszél, amelyet az „első személyű perspektíva folytonossága hoz 

létre”;352 amely ennek megfelelően „több mint a hume-i én, amennyiben képes 

hátralépni az események folyásától, és állást foglalni velük szemben”.353 Az azonban 

kétséges, hogy mindezt Rudd egy jellegzetes fenomenológiai karakterrel rendelkező 

minimal-self-nek tekinti-e, vagy az általa az én „expresszív szubsztanciájának” nevezett 

reflexív tulajdonságok egyik funkciójaként értelmezi-e. Úgy tűnik a minimal-self 

meglehetősen kis szerepet játszik ezekben a narratív Kierkegaard értelmezésekben. 

 7.5. A lecsupaszított szubjektum nyomában 

A jelenlegi Kierkegaard-kutatásban kevés egységesen elfogadott álláspontra 

bukkanunk; ezek egyike azonban az, hogy Kierkegaard az én nem-szubsztancialista 

fogalmát alkalmazza. Patrick Stokes újszerű megközelítése az eszkatologikus felelősség 

kérdéséhez kapcsolódó „meztelen-self” fogalmának bevezetése révén, új megvilágításba 

helyezi a kierkegaard-i én fogalmának kérdéseit, miközben egyszerre mutat túl a 

narratív és a neo-locke-iánus modellek által kínált én magyarázatokon. Az én 

konstituálásával foglalkozó első álneves műben találhatunk olyan passzusokat, amelyek 

a saját történelmi és pszichológiai kontextusától elkülönülő ént az én-tapasztalatunk 

                                                 
349 Martin Luther’s Works, szerk. Jaroslav Pelikan, St. Louis, Concordia, 1956. 21. kötet, 303.o. 

350 John J. Davenport: Towards an Existentialist Virtue Ethics, i.k. 307.o. 

351 Anthony Rudd: Narrative, Expression and Mental Substance, i.k. 424.o  

352 I.m. 425.o. 

353 I.m. 429.o.  



124 

 

megkülönböztető jellegzetessége helyett, egyszerű absztrakciónak tekintik. Wilhelm 

törvényszéki tanácsos több ízben elkötelezi magát amellett, hogy teljes énné csakis a 

fakticitásunk (amely a személyiségünket is magában foglalja) elsajátítása révén 

válhatunk, nem pedig úgy, hogy magunkat mindettől megkülönböztetjük és 

elhatároljuk. „Volt egy szekta a husziták között, amely úgy vélte, hogy ha valaki 

természetes ember akar lenni, akkor meztelenül kell járnia, mint Ádám és Éva a 

paradicsomban. Korunkban nemritkán találkozunk emberekkel, akik szellemi 

tekintetben tanítják, hogy úgy lesz valakiből természetes ember, ha anyaszült meztelen 

lesz, amit úgy érhet el, ha levetkőzi konkrét létét. Ám nem így van. A kétségbeesés 

aktusában megjelenik az általános ember, így most a konkréció mögé kerül, és áttör 

rajta. […] Minden emberből lehet paradigmatikus ember, ha akarja, persze nem levetve 

véletlenszerűségét, hanem megmaradva benne, és megnemesítve. Ám azt azáltal 

nemesíti meg, hogy választja.”354 

Davenport értelmezése alapján ez az én „tulajdonságait tekintve” egy „belülről felvett 

pozíció.”355 Wilhem tanácsos több ízben is hangsúlyozza, hogy az énné-válásnak, az 

önmaga elsajátításának, az ember fakticitására tekintettel kell végbemennie, és nem a 

pszichés múlt véletlenszerűen lerakódott rétegei alatt megbúvó csupasz, jellegtelen „én” 

valamiféle követelése folytán. Ugyanakkor találhatunk olyan szövegrészeket is, ahol 

Wilhelm tanácsos az én konkretizálódott alakjától való elszakadás némileg homályos 

leírását adja: „Ha ugyanis a szabadság szenvedélye felébredt, féltékeny önmagára, és 

egyáltalán nem engedi meg, hogy ilyen bizonytalan zűrzavarban maradjon, ami az 

emberhez hozzátartozik, és ami nem. Ezért a választás első pillanatában a személyiség 

ugyanolyan meztelenül jelenik meg, mint a gyermek anyja méhéből, a következő 

pillanatban önmagában konkrét, és csak önkényes absztrakció révén maradhat meg az 

ember ezen a ponton. Önmaga lesz, teljesen ugyanaz, ami korábban volt egészen a 

legjelentéktelenebb sajátosságig, és mégis más lesz, mert a választás mindent áthat és 

megváltoztat. Véges személyisége így végtelenné változik a választásban, melyben 

végtelen módon önmagát választja.”356   

A „megfontolás pillanata”, melyben úgy tűnhet, hogy ami között választani kell, kívül 

esik a választón: „a platóni pillanathoz hasonlóan tulajdonképpen nem is létezik, s 

                                                 
354 EO 2: 261. sk.o./SKS 3, 249.o., magyarul: Vagy-vagy, i.k. 898.o. 

355 John J. Davenport: Towards an Existentialist Virtue Ethics, i.k. 279.sk.o. 

356 EO 2: 223.o./SKS 3, 213.o., magyarul: Vagy-vagy, i.k. 848.o. 
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legkevésbé létezik ama elvont értelemben, amelyben megtartani szándékozod; s minél 

tovább meredünk erre a pillanatra, annál kevésbé létezik”.357 A választás, amit Wilhelm 

fiatal barátjának javasolt, Michelle Kosch értelmezése alapján, nem válhat az 

introspekció lehetséges tárgyává. A szabadság és a szorongás kierkegaard-i fogalmainak 

kapcsolatát vizsgáló munkájában Michelle Kosch két érvet fogalmaz meg a választás 

introspektív értelmezési lehetőségével szemben. „[Egyrészt] ha semmit sem tudunk 

elmondani a döntés pillanatáról, eltekintve attól, hogy meg kell történnie, vagy már 

végbement, akkor azt sem tudjuk megmondani, hogy milyen ez az állapot: olyan, 

amelyben két alternatíva, mondjuk a »helyes« és a »rossz« lehetőség egyaránt 

választásra érdemesnek tűnik, avagy olyan, ahol az egyik vagy másik irányba mutató 

összes hajlam felfüggesztésre kerül.”358 A második érv az „ugrás” pszichológiai 

rekonstruálhatósága ellen, arra épít, hogy a „választás” fogalmának etikai kontextusban 

releváns jelentéséhez hozzátartozik, hogy nem válhat tudományos magyarázatok 

tárgyává – és a bűn fogalma az etika kontextusához tartozik.359 Ily módon Kierkegaard 

megkísérli megőrizni a fogalomban a bűn pszichológiailag plauzibilissé tétele és a 

pszichológiai megmagyarázhatósága közti bonyolult különbségtételt. 

A „meztelen self-re” tett utalása révén úgy tűnik, Wilhelm feltételez valamilyen 

átmeneti pontot, ahol a szubjektum mindent, amit korábbi közvetlenségében önmagának 

vélt, jellemének hajlamait, tulajdonságait és társadalmi szerepeit lerázza magáról, 

mígnem visszatérhet a maga konkrétságában. Wilhelm a választás kezdeti pillanatát 

„tökéletes izolációnak” nevezi: „miközben ugyanis önmagam választom, kiemelem 

magam az egész világgal való kapcsolatomból, míg végül e kiemelés révén az absztrakt 

azonossághoz érkezem el”.360 Ez a pozíció sajátos veszélyeket rejt magában, 

amennyiben az én megkísérel a tökéletes izoláció állapotában maradni, ami egyúttal a 

világtól való ironikus elszakadást is jelenti.361 Wilhelm figyelmeztet a világból 

kiszakadt individuum hibájára: „a tökéletesség, amelyet kívánt és elért, […] elvont 

maradt”; ahelyett, hogy az én azonnal visszanyerné a maga konkrétságát a bűnbánat 

                                                 
357 EO 2: 163.o./SKS 3, 160.o., magyarul: i.m. 773 o. 

358 Michelle Kosch: Freedom and Reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard, Oxford, Oxford 

University Press, 2006, 213.o. 
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360 EO 2: 240. o./SKS 3, 229.o., magyarul: Vagy-vagy, i.k. 870.o. 

361 Az iróniáról, mint a világról való leválásról lásd K. Brian Söderquist: The Isolated Self: Truth and 

Untruth in Søren Kierkegaard’s On The Concept of Irony, Copenhagen, Reitzel, 2007, és Andrew Cross: 
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révén. „Ezért tekintem azonosnak – írja Wilhelm – a két mozzanatot: önmagunkat 

választani és önmagunk miatt bűnbánatot tartani; mert a bűnbánat a legbensőségesebb 

kapcsolatba és a legpontosabb összefüggésbe hozza az egyént a környezettel.”362 

Patrick Stokes arra hívja fel a figyelmet, hogy a morális szükség szempontjából a 

választás pillanatának végtelenül parányinak kell lennie, hiszen a kötelezettségmentes 

állapotban eltöltött idő maga is a bűnbánat tárgya.363 Az önmagához való eljutás az 

etikai életbe való átlépés révén az én konkréttá válását megelőző élettől megköveteli az 

„indulás előtti utolsó pillanatot”. De erkölcsi okokból ezt a végső pillanatot, amennyire 

csak lehetséges, a legkisebbre kell csökkenteni. Ha az én megreked ebben a köztes 

állapotban, amelyben semmiféle környezettel nem áll kapcsolatban, és csak önmaga 

számára létezik, akkor tovább növeli bűnösségét. Ismét felbukkan az a látszólag 

paradox gondolat, miszerint az én-nek a történelmétől, a társadalmi kapcsolataitól, a 

külsődlegességeitől és a diszpozícióitól elkülönült entitásként kell megértenie önmagát, 

és közben mindehhez mint a saját a konkréttá vált alakzatához kell viszonyulnia.  

Az én önmagához való viszonyulásának kérdése és a lehetséges szintézis konkréttá-

válása a Halálos betegség lapjain kerül kidolgozásra. Stokes rámutat, hogy a műben 

ismét felbukkan a „meztelen-self” fogalma, amely önmagának egyfajta teleologikus 

felszólítást címez, mégpedig azt, hogy vállaljon felelősséget a tulajdon emberi lényéért, 

és ezáltal etikai értelemben is váljon tudatos és felelősségteljes cselekvővé. De ezzel 

egyidejűleg valamely mértékig megkülönböztethetővé kell válnia ettől az emberi 

lénytől, akivel azonosítja magát.364 Amikor Anti-Climacus a közvetlenség emberével 

szemben az énné-válás kritériumaként fogalmazza meg a társadalmi kontextusból és a 

pszichológiai történelméből való kioldódást, akkor még Wilhelm törvényszéki tanácsos 

jól ismert intelmeit hallhatjuk a háttérben: „Énjét bizonyos mértékig elkülönítette a 

külsődlegességtől, és homályos elképzelése van arról, hogy az Énben kell lennie valami 

örökkévalónak. De hiába folytatja harcát; a nehézség, amelybe ütközik, megköveteli, 

hogy szakítson a teljes közvetlenséggel, ehhez pedig nem rendelkezik elegendő 

önreflexióval vagy etikai reflexióval; nincs tudomása olyan Énről, amely a külsődleges 
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dolgok végtelen absztrakciója révén nyerhető – nincs tudomása olyan csupasz absztrakt 

Énről, amely a végtelen Én első formája és továbblendítője az egész folyamatnak, ami 

által az Én minden problémájával és előnyével teljesen magára vállalja a valódi 

Énjét.”365 

Stokes mindezt egy kétségbeesett kísérletnek tekinti, melynek során az én – 

megmaradva a negatív szabadság lebegésében –, a semmire irányul, s ezáltal 

megtagadja mindazt, amit Davenport „saját én-nek” (self-nek) nevezett, mindazt, amit 

az etikailag felelősségteljes személy „magára ölt”. Ez a pozíció kizárja annak 

lehetőségét, hogy valóban etikus énné váljon, hiszen valamennyi elköteleződést 

önkényesen visszafordíthatóvá tesz.366 A kétségbeesés ezen formájában az én a „saját 

végtelen formáját” használja, hogy leválassza és megkülönböztesse magát a 

környezetétől, a pszichológiai álarcától és a történelmétől. Ahelyett, hogy szembenézne 

a kontextussal, melybe egykor beágyazódott, a negatív szabadsága révén sikertelen 

kísérletet tesz önmaga ex nihilo megteremtésére.367 A szabad emberi lények, mind 

Wilhelm tanácsos, mind Anti-Climacus koncepciójában, rendelkeznek az önmagukra 

való referálásnak egy olyan módjával, amelynél fogva önmagukat a külsőségeiktől és a 

partikularitásaiktól elkülönítetten tudják megragadni. Ha azonban valamely emberi lény 

ezt az erőt arra használja, hogy visszautasítsa és megtagadja a saját történelmét vagy a 

sajátos helyzetét, akkor az én-né válásra tett kísérlete kudarccal zárul. Másként 

fogalmazva, ha az én levetkőzi a saját konkrétságát és elmulasztja azt ismét magára 

ölteni, akkor egy sajátos „nem-entitássá”368 válik, miközben az általa keresett igazság az 

izoláció és a kontinuitás tényezőinek „azonosságában” rejlik.369  

Az eddig kiragadott szövegrészek – miként arra Stokes maga is felhívja a figyelmet – a 

kierkegaard-i életműnek egy olyan olvasatát is alátámaszthatják, amelyben a meztelen-

self lényegét tekintve puszta absztrakció, vagy csupán az ön-referencialitás és a spontán 

önreflexió képességeinek poétikus leírása. És ebben veszendőbe menne az a jellegzetes 

fenomenális tartalom, amit Dan Zahavi a minimal-self vizsgálata során kiemelt.370 
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Anthony Rudd narratív olvasatában ez a „meztelen-self” nem több az én 

transzcendenssé válásának képességénél, amellyel a gazdag narratív konkrétságától 

megfosztott én a döntés pillanatában szembesül.371 Zahavi értelmezése alapján a 

minimal-self nem csupán egy absztrakció,372 hanem a „mindenkori enyém-valóság” 

fogalmának feltételezése révén rendelkezik az első személyű perspektívával, és ezáltal 

képes egyfajta narratív identitás artikulálására.373 Kierkegaard narratív elméletek felőli 

olvasata az ént egy olyan temporálisan kiterjesztett entitásként értelmezi, amelyet a 

szubjektum pszichológiai és történeti tényezőinek ön-narratív tevékenysége révén 

kirajzolódó kontinuitással határozhatunk meg. Ezzel szemben a Gallagher, Damasio 

vagy Zahavi munkáiban fellelhető minimal-self koncepciók nem, vagy szinte alig 

rendelkeznek időbeli kiterjedéssel. Damasio szavaival élve: nem léteznek tovább az 

öntudat egy-egy impulzusánál, amelyben keletkeznek. Így ha a tudatot külső 

nézőpontból vizsgálnánk, akkor azt kellene mondanunk, hogy a születés és a halál 

pillanatai között számtalan múló minimal-self változat helyezkedik el. Egy ilyen külső 

nézőpont viszont nagymértékben elvéti a minimal-self lényegét. A minimal-self 

plauzibilisebben megragadható, ha olyan entitásként értelmezzük, amely minden olyan 

pillanatban jelen van, melyben az én is jelen van. A tudat egyfajta állandó eleme, amely 

a múltat és a vágyott jövőt – a narratív-self-et – a sajátjaként ismeri, anélkül, hogy 

redukálható volna erre a narratív-self-re. Az időbeli kiterjesztést nélkülöző minimal-self 

egyaránt felbukkan Wilhelm tanácsos és Anti-Climacus elgondolásaiban. Mindketten 

feltételezik a „meztelen-self” fogalmát, amely látszólag megfeleltethető a minimal-self 

jelenlegi fogalmának – de mindkét szerző esetében különböző módon. 

A valaki mássá válásra irányuló kétségbeesett vágy, amely a Vagy-vagyban és a Halálos 

betegségben egyaránt felbukkan, rávilágíthat a „meztelen-self” szerepére. Stokes szerint 

mind a két esetben azonos problémával állunk szemben: az egyén másvalakivé szeretne 

válni, méghozzá egy másik személy élettörténetének, tulajdonságainak és céljainak 

megszerzése révén, miközben a változások ellenére azt képzeli, hogy az identitása 

érintetlen marad. Wilhelm részletes leírást ad a problémáról. Megfigyelései szerint 

gyakran hallhatjuk, ahogy az emberek panaszkodnak, és a kívánságaikról beszélnek, 

például: „bárcsak annak az embernek a szelleme élne bennem, vagy annak az embernek 
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a tehetsége az enyém lenne stb.”.374 Az ilyen ember, miközben valamennyi részletre 

kiterjedően szeretné megváltoztatni a saját partikularitását, „[mégis] úgy véli, a sok 

kívánsággal önmaga marad, bár minden megváltozott. Van tehát benne valami, ami 

minden mással való viszonyában abszolút, valami, ami által ő az, ami, bár az a változás, 

amit kívánsága révén elért, a lehető legnagyobb volt.”375   

Wilhelm – miközben különféle forgatókönyveket vizionál a jövőjéről – úgy gondolja, 

hogy az ilyen ember továbbra is önmagát látja, mindössze radikálisan megváltozott 

életkörülmények között, sőt néha teljesen eltérő személyiségként. Ez ismét felébreszti 

egyfajta karteziánus koncepció gyanúját, ahol egy tulajdonságok nélküli, jellegtelen, de 

identitását megőrző karteziánus ego az egyik faktikus állapotból a másik felé tart.376 

Wilhelm tanácsos látszólag elhatárolódik ettől az általa egyszerűen „kontárnak” 

nevezett életszemlélettől: „Ám az, hogy valaki azt hiheti, állandóan meg tudna változni, 

és mégis ugyanaz marad, mintha legbelső lénye olyan algebrai érték lenne, mely bármit 

jelölhet, azzal magyarázható, hogy helytelen álláspontot foglalt el, nem választotta 

önmagát, s erről nincs elképzelése; ugyanakkor még tudatlanságában is a személyiség 

örök érvényességének az elismerése rejlik.”377  

A szubjektum hatalmas tévedése, ha azt képzeli, hogy a saját konkrétságát feladva és 

arról lemondva, továbbra is önmaga maradhat; önmaga megőrzésének egyetlen módja 

az lenne, ha önmagát választaná, a maga konkrétságában. Anti-Climacus hasonló 

gondolatkísérletet fogalmaz meg, melynek során látszólag azonos következtetésre jut: 

„Mert a közvetlen ember nem ismeri önmagát, ő szó szerint csak a ruhájáról ismeri fel 

saját magát is, Énjét (és ebben megint ott van a végtelen nagy komikum) csak a 

külsődlegesben ismeri föl. Aligha lehetne ennél nevetségesebben összecserélni a 

dolgokat; hiszen az Én végtelenül különbözik a külsődlegességtől. Ha az egész 

külsődlegesség megváltozik a közvetlen ember számára, és ő kétségbeesik, akkor 

tovább megy, azt gondolja és egyben kívánja is, hogy: mi lenne, ha más valaki lennék, 

új Énem lenne. Igen, ha más valaki lenne – de akkor vajon ráismerne-e magára?”378 
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Anti-Climacus állítása szerint, aki önmagát a maga közvetlenségében csupán a saját 

külsődlegességeiként ismeri, az mindezek teljes mértékű megváltozása esetén, nem 

lenne képes többé felismerni önmagát. Narratív szempontból érdekes kérdést vet fel 

annak vizsgálata, hogy ha megpróbáljuk elképzelni önmagunk egy olyan alakzatát, 

amely a testétől, a személyiségétől és a társas kapcsolataitól megfosztott, akkor 

visszamarad-e bármi, ami alapján valamilyen kontinuitást fedezhetnénk fel önmagunk 

és e között a személy között?379 Anti-Climacus szerint a fizikai, pszichés vagy a 

társadalmi kontinuitások közt nem akadunk az én nyomára, hiszen mindezek az emberi 

lények jellemzői. Ehelyett az ént abban a sajátos önmagához való viszonyban kell 

keresnünk, amit Anti-Climacus dolgoz ki. Ez alapján azt mondhatnánk, hogy az én 

fennmaradásának feltétele, hogy továbbra is ezen az ön-konstituáló módon viszonyuljon 

magához. Az ilyen neo-locke-iánus megközelítésmód azonban nehezen tartható, ha 

figyelembe vesszük Anti-Climacus megjegyzéseit az én elvesztésének lehetőségeiről. 

„A legnagyobb veszély (önmagunk elvesztése), oly csendben bekövetkezhet, mintha 

semmit sem jelentene. Semmi más nem veszhet el ennyire észrevétlenül; minden más 

veszteséget, egy kar, egy láb, öt tallér vagy egy feleség elvesztését jobban megérzi az 

ember.”380 Anti-Climacus állítása szerint az én nem csupán észrevétlenül elveszíthető, 

hanem vissza is nyerhető. Ez pedig újabb problémákat nyit a re-identifikáció és a 

tranzitivitás szempontjából. Ekkor fölmerül a kérdés: miként szűnhet meg és válhat 

ismét létezővé ugyanaz az én? Mi teheti ezt a két személyt azonossá, ha kizárjuk a 

karteziánus ego-szubsztanciákat?  

Néhány oldallal később Anti-Climacus gondolatmenete meglepő fordulatot vesz, 

amikor arról számol be, hogy kétségbeesett barátját „gyakran foglalkoztatja a 

halhatatlanság kérdése, és nem is egyszer megkérdezte a papot, tényleg van-e ilyen 

halhatatlanság, és vajon újra felismeri-e önmagát; ehhez pedig különös érdeke fűződik, 

minthogy nincs Énje”.381 A halhatatlanság kérdése új szintre emeli az én narratív 

megközelítésének lehetőségét. De vajon miként kell értenünk a „halhatatlanság” 

fogalmát? Tamara Monet a halhatatlanság és a feltámadás Kierkegaard műveiben 

fellelhető koncepcióját vizsgálva, nemrég amellett érvelt, hogy az álneves és a saját 

néven publikált munkákban felbukkanó utalások egy új „halhatatlansági érv” 
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kidolgozása felé mutatnak, amely szervesen kötődik a korabeli dán teológiai 

vitákhoz.382 Roger Poole nagy hatású dekonstruktív olvasatával383 szemben (amelyben 

az életmű értelmezésének meghatározó szempontjai a humor és az irónia volt) Mark A. 

Tietjen amellett foglalt állást, hogy Kierkegaard életművének egészét az épületes írások 

felől kell olvasnunk.384 Vagyis a halhatatlanságra vonatkozó meggondolások az olvasó 

felvilágosítására irányuló kísérletek, amelyek annak megmutatására irányulnak, hogy a 

teológiai doktrínákon túl, valójában mi forog kockán. Nem kell miatta aggódnod, nem 

szabad rá elvesztegetned az idődet, nem kereshetsz általa menekvést – arra vágyva, 

hogy megmutathasd [a halhatatlanságot] vagy azt kívánva, bárcsak feltárulna számodra. 

Féld, hisz egyszeriben nagyon is bizonyossá lesz: ne kételkedj a halhatatlanságodban – 

rettegj, mert halhatatlan vagy.”385 Naplófeljegyzéseiben Kierkegaard „rendkívül 

színvonalas” keresztényként hivatkozik Anti-Climacusra,386 s ezért nem lehet meglepő, 

ha a halhatatlanság számára egy merőben szubjektív egzisztenciális kérdéssé válik, 

melynek ebből fakadóan az objektív, elméleti megközelítések nem tudnak alapot 

szolgáltatni. „A halhatatlanság szisztematikusan nem bizonyítható. A hiányosság nem a 

bizonyításokban rejlik, hanem […] azt kell megértenünk, hogy egy szisztematikus 

megközelítésben az egész kérdés nonszensz. […] A halhatatlanság a szubjektív 

individuum legszenvedélyesebb érdekeltsége; a bizonyítás pedig pontosan erre az 

érdekeltségre épül.”387 Akárcsak Johannes Climacus, Vigilius Haufniensis is a 

halhatatlanság bizonyítására irányuló teoretikus, objektív kísérletekben rejlő 

veszélyeket hangsúlyozza, hiszen ezek nem nyújthatnak segítséget a szubjektum hitének 

megalkotásához, sokkal inkább ez ellen dolgoznak. „Milyen rendkívüli metafizikai és 

logikai erőfeszítéseket tettek korunkban, hogy új, kimerítő, a korábbiakból abszolút 
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helyesen ötvözött bizonyítékot szolgáltassanak a lélek halhatatlanságára, s a 

bizonyosság eközben különös módon mégis veszített erejéből.”388  

Az individuum mindennek ellenére képes elérni a szubjektív bizonyosságot, 

amennyiben énné (self-fé) válik: ez a tudat legmagasabb formája, melyben „Isten előtt” 

áll.389 A halhatatlanság így egy örökkévaló elválasztáshoz kötődik, ahol: „az 

örökkévalósággal teszünk különbséget az igazak és a gonoszak között”.390 Az 

individuumnak tehát saját halhatatlanságára tekintettel kell cselekednie, ahelyett, hogy a 

kérdést objektív reflexió tárgyává tenné, hiszen „a halhatatlanság egy olyan 

szétválasztás, ami a múltból ered”.391 Mindezek alapján Davenport a kierkegaard-i 

teleológiát arisztotelészi keretek közé helyezve értelmezi, és kiemeli, hogy Kierkegaard, 

Augustinus és Aquinói Szent Tamás egyaránt osztották azt a nézetet, miszerint „az 

erények a személyiség tulajdonságai, amelyek hozzájárulnak az üdvösség eléréséhez, 

amely az emberi élet és a legmagasabb jó végső formája”.392  

Kierkegaard erény-etikai olvasataival szemben Sylvia Walsh a teleologikus 

meggondolásokat a kereszténység egzisztenciális dialektikájának kidolgozására 

irányuló nagyszabású kísérlet részének tekinti. Vizsgálatai során felhívja a figyelmet a 

sajátos kierkegaard-i módszerre, az „inverz dialektikára” (omvendt dialektik), mely 

szerint a kereszténység olyan pozitív eszméit, mint a hitet, a reményt, az örömöt és a 

vigasztalást, a keresztény egzisztencia negatív aspektusai határozzák meg.393 Az élet 

alapvetően keresztény formáját a bűnösség tudata, az áldozat, az önmegtagadás, a 

szenvedés és a csapások jellemzik. Kierkegaard szerint a hívő nem törekedhet mindezek 

elkerülésére, ugyanakkor a teljes alávetésnek sem engedheti át magát, hanem azt kell 

megértenie, hogy a szubjektum csak e negatív körülményeken keresztül képes 

megtapasztalni az isteni kegyelem valódi természetét és meglelni a kereszténység 

pozitív eszméinek adekvát kifejezését. Walsh olvasatában a kereszténység nagy 

szerencsétlensége, hogy felszámolta a dialektikát, és ezzel megszűntette a negatív 

                                                 
388 CA 139.o./SKS 4, 439.o., magyarul: A szorongás fogalma. In Az ismétlés, Félelem és reszketés, 

Filozófiai morzsák, A szorongás fogalma, Előszó, ford. Soós Anita és Gyenge Zoltán, Pécs, Jelenkor 

Kiadó, 2014, 407.sk.o. 

389 SUD 77.o./SKS 11, 191.o., magyarul: A halálos betegség, i.k. 90.o. 

390 CD 208.o./SKS 10, 216.o. 

391 CD 205.o./SKS 10, 214 o. 

392 John J. Davenport: Towards an Existentialist Virtue Ethics, i.k. 273.o. 

393 Sylvia Walsh: Living Christianly: Kierkegaard’s Dialectic of Chritian Existence, Pennsylvania State 

University Press, Pennsylvania, 2005. 



133 

 

aspektus hangsúlyosságát, melynek révén a szubjektumban fellelhető feszültség is 

elvész.394 A szubjektumnak azonban többnek kell lennie a mindennapok során gyakorolt 

erényei összességénél. 

Mindezen meggondolások látszólag túlmutatnak a narratív én perspektíváján és annak 

földi konstitúcióján: az emberi lények alapvető struktúráját tekintve egy új paradoxon 

lép előtérbe, a véges időbeliség és az örökkévaló szintézisének kérdése. Stokes 

rámutatott, hogy a személyes halhatatlansághoz kötődő koncepciók új problémák 

sorával szembesítik mind a neo-locke-iánus, mind a narratív elméletek képviselőit, 

hiszen nehezen lehet elképzelni, hogy a narratív-élet-egység a túlvilágra juthat.395 Ha 

elfogadjuk, hogy a halhatatlanság túlmutat az én valamennyi konkrét társadalmi 

viszonyán és pszichés tulajdonságain, akkor mindazok, akik a folytonosság pszichés 

vagy fizikai formáiból születő tetszőleges én-változatok valamelyikével azonosítják 

magukat, semmit se tudnak felmutatni magukból, ami a túlvilágon is jelen lehetne.396 

Úgy tűnik az eszkatológiai ítélet alanya Wilhelm tanácsos és Anti-Climacus 

koncepcióinak esetében egyfajta „meztelen-self” lesz, amely radikálisan elkülönül saját 

külsődlegességeitől és történelmétől. Wilhelm tanácsos a következőképpen folytatja a 

másvalakivé-válásra vágyódó személy leírását: „Itt pedig csak azon »én« legelvontabb 

kifejezését próbálom megkeresni, mely őt azzá teszi, ami. És ez nem más, mint a 

szabadság. Ezen az úton valóban szerfölött kézenfekvő módon be lehetne bizonyítani a 

személyiség örök érvényességét; sőt tulajdonképpen még az öngyilkos sem akar 

megszabadulni saját énjétől, ő is kíván valamit: másik formát kíván énje számára, s 

ezért találhatnánk olyan öngyilkost, aki a legteljesebb mértékben meg van győződve a 

lélek halhatatlanságáról, de akinek egész lénye olyannyira meg van kötözve, hogy e 

lépés révén véli megtalálni szelleme abszolút formáját.”397 

Wilhelm tanácsos meggondolásai alapján az én számára „a maga örök 

érvényességében” történő választása alapjául egyfajta „minimal-self” szolgál.398 Ezzel 

párhuzamosan Anti-Climacus estében is gyakran felbukkannak az énben fellelhető 

„valami örökkévalóra” tett homályos utalások, amelyre a környezetétől és 
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személyiségétől magát elkülönülten szemlélő én bukkan, az önmagává válás folyamata 

során. Úgy tűnik a szabadság „elvont formája”, a „meztelen-self” eredendően 

összefonódik az örökkévalóság fogalmával, és ezen keresztül a kierkegaard-i 

eszkatológiával. Kérdéses mi lehet ez a „valami örökkévaló” ami a személyes 

halhatatlanság és a végső ítélet alanya, ha ragaszkodunk a Kierkegaard-kutatásban 

széleskörűen elfogadott nem-szubsztancialista olvasatokhoz?399 Ha a maga 

közvetlenségben létező szubjektum elfeledte saját nevét (isteni értelemben) és miközben 

beleveti magát közvetlenségek végtelenjébe, a maga Énjét hagyja a „többiek” által 

bolondítani: „Azáltal, hogy látja maga körül a sok embert, és mindenféle világi dologgal 

serényen foglalatoskodik, azáltal, hogy megtanulja megérteni a világ folyását, az ilyen 

ember közben önmagáról is elfelejtkezik, elfelejti, hogy (isteni értelemben) hogyan is 

hívják, nem mer önmagában hinni, túlságosan merész dolognak tartja, hogy önmaga 

legyen, viszont sokkal könnyebbnek és biztosabbnak, hogy a többiekhez hasonlítson, 

hogy a többieket majmolja, és hogy egy szám legyen a tömegben.”400 

Kierkegaard az örökkévalóság és az ítélet kérdéskörét eltérően értelmezi a Halálos 

betegségben és a Vagy-vagyban; és ennek megfelelően a két műben különböző 

elképzeléseket dolgoz ki az én és a temporalitás kapcsolatáról. Stokes megpróbálta 

felvázolni a két műben fellelhető koncepciókat. Wilhelm tanácsos leírásában az én 

időben kiterjesztett fogalmával találkozhatunk, melynek történeti fejlődésében a 

bűnbánat ön-konstituáló pillanata is a tulajdon történetének részévé válik. „Felfedezi 

tehát – olvashatjuk Wilhelm tanácsos levelében – ,hogy az én, amit választ, végtelen 

sokféleséget hordoz önmagában, amennyiben története van, amennyiben kiáll az 

önmagával való azonosság mellett. Ez a történet különböző, mert ebben a történetben a 

nem más individuumaival és az egész nemmel áll kapcsolatban, és ez a történet valami 

fájdalmasat tartalmaz, és mégis csupán e történet révén az, aki.”401 Az én önmaga 

megalkotásának pillanatában, Wilhelm elgondolásai alapján, nem a semmiből teremti 

meg önmagát, hanem elkötelezi magát az emberi nemnek, és saját múltjának, amelyből 

származik.402 Ez a szubjektum a bűnbánatban „visszavágyódik önmagába, a családba, a 

nembe, míg végül megtalálja önmagát Istenben. Csak ilyen feltétel mellett választhatja 
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önmagát, […] mert csak így választhatja abszolút módon önmagát”.403 A bűnbánaton 

keresztül megvalósított ön-konstitúció megköveteli a múlttal és a jövővel szembeni 

kontinuitás etikai aspektusával való számvetést, vagyis az erkölcsi felelősségvállalást a 

személyes múlt és a közös múlt iránt, melyekbe az én egyaránt beágyazott.404  

A világból kiszakadt „minimal-self” csupán a döntést megelőző pillanatban létezik, 

mielőtt az öntudat és a volícionális koherencia új formáját birtokló én ismét 

megmeritkezne a külsődlegességek által meghatározott konkrétság és a társadalmi élet 

áramlataiban.405 Stokes rámutat, hogy bár Wilhelm törvényszéki tanácsos gyakran 

használja a keresztény szoteriológiához köthető nyelvezetet – mint például a „saját 

lélek” felfedezése406, amelyhez az én az ön-konstituáló választás során juthat el, 

amennyiben „önmagát választja a maga abszolút érvényességében”407 –, de néhány 

oldallal később a következőket olvassuk: „a »kárt vall lelkében« kifejezés viszont etikai 

kifejezés, és aki úgy véli, hogy etikai életszemlélete van, annak egy olyan véleménnyel 

kell rendelkeznie, hogy erre magyarázatot tudjon adni”.408 Stokes kiemeli, hogy 

Wilhelm az általa használt vallási kifejezéseket – mint a lélek, az ítélet, az 

örökkévalóság – látszólag megfosztja az eszkatológiai jelentéstartalmuktól.409 Egy 

helyütt mégis óva inti fiatal barátját, hogy ideje fogytán van: „Annak, aki így eltévedt, 

ezt kell hogy odakiáltsák: respice finem, és megkell neki magyarázni, hogy a finis szó 

nem a halált jelenti – hiszen nem a halál a legnehezebb feladat az ember számára –, 

hanem az élet. Eljön a pillanat, amikor tulajdonképpen el kell kezdeni az életet, és ekkor 

nagyon veszélyes dolog, ha valaki annyira szétforgácsolódott, hogy nagy nehézségbe 

ütközik összeszednie magát. És ezt oly sietséggel kell megtennie, hogy nem mindent 

tud összeszedni, és oda jut, hogy nem rendkívüli ember lesz, hanem hibás 

emberpéldány.”410 Wilhelm szeretné, ha az esztéta szembesülne vele, hogy fogytán az 

ideje, és figyelmébe ajánlja, hogy az én egy ön-konstituáló választás révén – hasonlóan 

a házasságban való elköteleződéshez – elnyerheti az örökkévalóságot, itt az életben. A 

házasember ugyanis a maga időbeli kiteljesedésében birtokolja az örökkévalóságot, 
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Narrative, in Kierkegaard After MacIntyre, i.k. 223.o. 

405 Patrick Stokes: Naked Subjectivity: Minimal vs Narrative Selves in Kierkegaard, i.k. 378.o. 

406 EO 2: 221.o./SKS 3, 211.o., magyarul: Vagy-vagy, i.k. 845.sk.o. 

407 EO 2: 219.o./ SKS 3, 209.o., magyarul: i.m. 843.o. 

408EO 2: 220.o./SKS 3, 211.o., magyarul: i.m. 845.o. 

409 Patrick Stokes: Naked Subjectivity: Minimal vs Narrative Selves in Kierkegaard, i.k. 378.o. 

410 EO 2: 327.o./SKS 3, 308.sk.o., magyarul: Vagy-vagy, i.k. 981.o. A fordítás módosítva. 



136 

 

mert „megharcolt a legveszélyesebb ellenséggel, az idővel”.411 Az én az ön-konstituáló 

választásból és az etikus kötelezettségvállalásból fakadó kontinuitás révén megőrizte a 

maga örökkévalóságot az időben. Elsősorban ezért tudott győzni az idő fölött. A 

házasság által elért kontinuitás egyfajta belső örökkévalóságot nyújt a szeretet számára, 

és ezáltal megóvja az idő folyamatos mállasztó hatásaitól. A házasember „igazi 

győztesként nem ölte meg az időt, hanem megmentette és megőrizte az 

örökkévalóságban”, és ezáltal megoldotta „a nagy rejtélyt, hogy az örökkévalóságban 

éljen, és mégis hallja a szobában az óra ütését, hogy ütése nem megrövidíti, hanem 

meghosszabbítja örökkévalóságát”.412 De az óra ütései által kimért örökkévalóság 

egyfajta nyílt végű kontinuitássá alakul. Viszont egy ekként meghosszabbított 

örökkévalóságot a középkornak köszönhetően már jól ismerhetünk: „a történet egy 

szerencsétlenről szól, aki felébredt a pokolban és így kiáltott: hány óra van, mire az 

ördög így válaszolt: egy örökkévalóság”.413 

A Halálos betegség esetében az örökkévalóság meglehetősen eltérő szerepet tölt be, 

amely kizárja a neo-locke-iánus identitás elméletek által igényelt én-folytonosságot. 

Anti-Climacus értelmezése szerint énünket elveszíthetjük és vissza is nyerhetjük. Ez 

sajátos feszültséget teremt a pszichológiai folytonosság-elméletek számára, a re-

identifikáció és a tranzitivitás szempontjából. Kérdésessé válik, miként szűnhet meg és 

válhat ismét létezővé az én, és hogy jöhet létre az elvesztett majd visszanyert én 

azonossága? Az én Anti-Climacusnál fellelhető koncepciója teológiailag meghatározott, 

„hiszen Énnek lenni, Énnel rendelkezni a legnagyobb dolog, végtelen adomány, ami az 

ember osztályrésze lehet, egyúttal azonban az örökkévalóság őt érő kihívása.”414 Ez a 

kihívás határozottan eszkatologikus jellegű: az örökkévalóság Anti-Climacus számára 

nem az időbeni kontinuitásra referál, hanem egy olyan pontra mutat ahol az időbeliség 

homokórája kiürült és a világi megkülönböztetések végleg elhagyhatók. „És jaj, ha majd 

egyszer minden homokszem lepergett a homokórában, a mulandóságnak ebben a 

szerkezetében, ha majd e földi élet minden lármája elcsendesedik, ha véget ér ez a 

fáradhatatlan és hasztalan sürgés-forgás, ha minden olyan csendes lesz körülötted, mint 

az örökkévalóságban – mindegy, hogy férfi voltál vagy nő, gazdag vagy szegény, 

független vagy kötöttségben élő, boldog vagy boldogtalan, a fenségesség ragyogó 
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koronáját viselted, vagy az észrevétlen mélységben egyedül szenvedted a napnak terhét 

és hőségét, nevedről megemlékezek, míg világ a világ, és meg is emlékeztek, amíg a 

világ állt, vagy ismeretlenül és névtelenül elmerülsz a tömegben; a körülötted lévő 

pompa túlszárnyalt minden emberkéztől származó leírást, vagy kimondták a 

legszigorúbb és legmegalázóbb emberi ítéletet rólad: az örökkévalóság fölteszi a 

kérdést.”415 Ebben a kontextusban az örökkévalóság olyan szituációként válik 

értelmezhetővé, amelyben a szubjektum élete a maga totalitására tekintettel nyeri el a 

maga végső ítéletet. „Az örökkévalóság fölteszi a kérdést neked is, és minden egyes 

embernek a sok-sok millió közt, hogy kétségbeesetten éltél-e avagy nem, hogy úgy 

voltál-e kétségbeesett, hogy mit sem tudtál a kétségbeesésedről, vagy úgy, hogy a 

kétségbeesésedet, mint mardosó titkot, mint szíved alatt egy bűnös szerelem 

gyümölcsét, rejtve hordtad a bensődben, vagy úgy, hogy másokat megrémítve, 

kétségbeesésedben őrjöngtél. És ha így volt, ha kétségbeesésben éltél, bármit nyertél 

vagy vesztettél is egyébként, számodra most minden elveszett, az örökkévalóság nem 

áll ki melletted, sosem ismert, vagy ami még szörnyűbb, úgy ismer, ahogyan ismernek, 

összezár Éned által a kétségbeesésben!”416 Mindezek alapján kétségbeesésben élni Anti-

Climacus számára annyit jelent, mint elmulasztani a legfontosabbat, az énné-válást. A 

kétségbeesett személy egy emberi lény, vagyis olyan tényezők láncolata, amely 

megragadható a szükségszerű és a szabad, a véges és a végtelen, a testi és a lelki stb. 

ellentétes leírások által. Mindaddig, amíg a fizikai és pszichológiai tényezők eme 

láncolata nem viszonyul magához önkonstituáló módon, addig az ember 

kétségbeesésben él, és nem minősülhet énnek. Nem számít, hogy a kétségbeesett 

személy mennyire igyekszik elkerülni, „az örökkévalóság mégis be fogja bizonyítani, 

hogy állapota kétségbeesés volt”.417  

Stokes rámutat, hogy az Anti-Climacus által kidolgozott én fogalmát a narratív-self 

koncepciójának támogatói és a neo-locke-iánus elméletek képviselői egyaránt 

megkísérlik a saját pozíciójuk megszilárdítása érdekében felhasználni.418 Locke a 

személyes identitás fogalmának olyan alakját kereste, amely összeegyeztethető a végső 

ítélet koncepciójával, a „nagy nappal, amikor a szívek valamennyi titkai feltárulnak”.419 
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Az én kierkegaard-i fogalmát szintén az eszkatologikus ítélet formálta, az én 

kontinuitása azonban a locke-iánus elméletektől eltérő formát ölt. Az én narratív 

fogalma eredendően teleologikus, hiszen az én önmagát olyan cselekvőként 

értelmezheti, aki valamilyen cél felé tart, melynek elérésével a korábbi események egy 

élet-egység narratívába ágyazódva értelmet nyernek. Az örök ítélet ebben az értelemben 

hasonló szereppel bír, mint MacIntyre esetében a „küldetés célja”.420 Ennek fényében 

lehetségessé válik egy olyan narratív pozíció, miszerint az én életét meghatározó 

princípium annak belátása, hogy idővel egy végső, örök ítélet alanyává válik. Ez az élet 

teleologikusan meghatározott, amennyiben a narratíva végkifejletének célja az üdvösség 

elnyerése és a kárhozat elkerülése. Első ránézésre mindez látszólag összhangban áll a 

Halálos betegség állításaival: az örökkévalóság „az igazi folytonosság ezt követeli meg 

az embertől is, vagyis azt, hogy tudatában legyen szellemének és higgyen.”421 E 

teleologikus töltés révén az örökkévalóság ítélete biztosíthatja az én ön-tudatosságának 

kontinuitását, amennyiben az életének pszichológiailag meghatározott dimenziói 

minden pillanatukban kapcsolatban állnak egymással, ily módon létrehozva egy 

narratívan meghatározott ön-érzetet.  

Ezt a megközelítést Stokes szerint Anti-Climacus örökkévalóságra irányuló 

meggondolásai problematikussá tehetik.422 Anti-Climacus koncepciójában a kontinuitás 

két formáját különíti el egymástól: a bűnösség pusztán pszichológiai folytonosságát, 

amely az idők során megköveteli a „folytonosság növekedési törvényét”;423 valamint a 

lényegi kontinuitást, amely „istenhitével az örök dolgok igazi folytonosságában él”.424 

Az énné-válás szempontjából az „örökkévaló lényegi kontinuitása” válik 

meghatározóvá. Stokes ezzel elhatárolja Anti-Climacus koncepcióját a pszichológiai 

kontinuitás-elméletek meggondolásaitól.425 A pszichológiai folytonosság képes túlélni 

olyan időszakos zavarokat, mint például az átmeneti amnézia. Az „örökkévaló lényegi 

kontinuitása” azonban teljesen más alakot ölt – erre mutat rá Anti-Climacus, az én 

látszólag összeegyeztethetetlen vonásainak kidolgozásán keresztül. Arra figyelmeztet, 

hogy az én elveszíthető: ha csupán „absztrakt lehetőség marad, fáradtan vergődik a 
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lehetőségben, de nem halad és nem is jut el sehová”.426 Később viszont azt állítja, ha az 

én egyszer elnyerte önmagát, többé nem oldódhat fel a világban és „nem surranhat be 

szellemnélküliség kategóriájába”.427 A Halálos betegség más részeiben ezzel szemben 

azokról olvashatunk, akik csupán látszatra emberek, valójában nem rendelkeznek énnel. 

„Mások magasztalják, tisztelet és tekintély övezi, és csak a földi élet ügyei 

foglalkoztatják. Igen, éppen az, amit evilágiságnak nevezünk, az áll csupa ilyen 

emberből, akik, ha szabad így mondani, a világnak kötelezik el magukat. Képességeiket 

kamatoztatják, pénzt és javakat gyűjtenek, világi ügyeik vannak, okosan kalkulálnak 

stb. stb., talán a történelembe is beírják a nevüket, de ők maguk nem léteznek, szellemi 

értelemben nincs Énjük, Énjük, amiért ők mindent merhetnének. Nincs Énjük Isten előtt 

– bármilyen önzők is legyenek egyébként.”428. 

Anti-Climacus szerint az ilyen látszat-ember, aki az élet örömei és gondja által becsapva 

élt, bár nem létezik szellemi értelemben, hiszen Énként sosem ébredt döntő módon 

önmaga tudatára, mégis elveszítheti önmagát, és megfosztja magát a „gondolatok 

legszentebbjétől”. „A nyárspolgáriságból hiányzik a szellem minden jellegzetessége, és 

a valószínűben oldódik fel, amelyen belül a lehetséges a maga szűk helyét megleli; így 

számára nem lehetséges, hogy a figyelme Istenre terelődjék. Fantázia nélkül tengeti 

életét a tapasztalatok egy bizonyos mindennapi világában; él, ahogy sikerül, ahogy 

lehetséges, ahogy a dolgok történni szoktak, bármi legyen is egyébként a foglalkozása, 

csapos vagy államminiszter. Így vesztette el a nyárspolgár mind önmagát, mind Istent. 

Mert ahhoz, hogy felfigyeljen az Énjére és Istenre, a fantáziának magasabb régiókban 

kell lebegtetnie az embert, mint ahol a valószínűség párafelhői szállnak, ki kell onnan 

rántania, és azzal, hogy lehetővé teszi azt, ami minden tapasztalat elégséges mértékét 

túlhaladja, meg kell tanítania az embert remélni és félni, vagy félni és remélni.”429 

Az én fogalma látszólagos ellentmondást tartalmaz: olyan valami, ami egyfelől 

elveszíthető, másfelől soha nem is létezett. Ezzel összefüggésben, amikor a 

kétségbeesés úrrá lesz felette, „nyilvánvalóvá válik, hogy egész korábbi életében 

kétségbeesett volt”.430 A kétségbeeséstől való menekülés, a kétségbeesés lehetőségének 
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elvesztését jelenti: „Nem-kétségbeesettnek lenni annak a megsemmisített lehetőségét 

jelenti, hogy azzá lehetünk; ha igaz, hogy az ember nem kétségbeesett, akkor minden 

pillanatban meg kell semmisítenie annak lehetőségét”.431 Vagyis, ha az én ismét a 

kétségbeesés birodalmába lép, azzal nem csupán elveszíti önmagát, de nyilvánvalóvá 

lesz, hogy végig kétségbeesésben élt. Ez viszont ellentmondásban áll Anti-Climacus 

azon állításával, miszerint az én elveszíthető. Stokes rámutat arra, hogy az 

ellentmondások egyre sűrűbb szövedékének feloldását, ironikus módon, Wilhelm 

törvényszéki tanácsos szolgáltatja, aki megkíséreli értelmezni a Zsidókhoz írt levél 

bűnbánatról szóló tanításait.432 Wilhelm tanácsos annak lehetetlenségét próbálja 

megmagyarázni, hogy „akik egyszer megvilágosíttattak, ha elesnek, ismét meg tudnak 

újulni a megtérésre”433. Másként fogalmazva: miután visszazuhantak a pogányságba, 

ezek az emberek nem menthetők meg ismét (Zsid. 6, 4-6). Wilhelm tanácsos szerint 

hatalmas hibát követünk el azáltal, hogy az örökkévalót „túlságosan is időbeli 

meghatározások alá vonjuk”.434 Ezt a botlást azonban maga Wilhelm tanácsos sem 

kerülheti el, amikor az etikus kötelezettségvállalások révén elnyert örökkévalóságot 

később egyfajta nyílt végű kontinuitásként értelmezi.435 A Halálos betegségben ez a 

gondolat a kétségbeesés jelen idejű karakterében új formát ölt. A kétségbeesésre így 

csakis a pillanatban való meglétére vagy hiányára tekintettel kérdezhetünk rá: „a 

pillanat mindig jelen időben zajlik, semmi sem következik be a valósággal 

kapcsolatban, ami a múltban gyökerezik; a kétségbeesett a kétségbeesés minden egyes 

pillanatában jelen idejűként cipeli magával a korábbi dolgokat a lehetőségben”.436  

A múltat a jelenben lehetőségként felmutató pillanat (øjeblik) fogalmának kidolgozását 

a Szorognás fogalma című műben találhatjuk meg, ahol „a pillanat ezért az időt jelöli, 

ám – jegyezzük meg – abban a végzetes összeütközésben, melyben az örökkévalóság 

megérinti.”437 A pillanat jelenvalóságában az idő és az örökkévalóság metszik egymást. 

Ily módon az ítélet, miszerint az én kétségbeesése az örökkévalóság ítélete, egyúttal a 

teljes emberi életre kiterjed, az énnek a pillanatban megjelenő állapotából kiindulva. 

Ebben az értelemben nem beszélhetünk az én korábbi meglétéről, vagy annak hiányáról; 
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inkább azt kell megvizsgálnunk, hogy az emberi lény, amelyik egy ilyen ítéletnek van 

kitéve, jelenleg rendelkezik-e énnel.438 Az emberi lények – mutat rá Stokes – 

létezhetnek az időben, miközben időtlen szempontok alapján vizsgálhatók; az Anti-

Climacus által felvázolt énről viszont mindez nem mondható el. Ily módon feloldódott a 

látszólagos ellentmondás a kétségbeeséstől „egyszer s mindenkorra” való menekvés és 

annak kockázata között, hogy az elnyert ént ismét elveszíthetjük.439  

Anti-Climacus és Wilhelm tanácsos egyaránt elutasítják az én szubsztancialista 

megközelítésmódját.  Az ént egyikük sem tekinti olyan entitásnak, amely kontextusából 

kiragadva és lecsupaszítva, egyfajta légüres térben létezne. Mégis, mindketten a 

minimal-self fogalmát tartják szem előtt, amely lényegét tekintve azt jelenti, hogy a 

térben és időben szituált emberi lény olyan entitás, amelynek a maga konkrétságán 

túlmutató tudata van.440 Jelentős mértékben eltérő koncepciókat dolgoztak ki annak 

megválaszolására, hogy ez a transzcendens értelemben vett én miként lép 

kölcsönhatásba az ember teljes életével. Másként fogalmazva: mindkét művet, a Vagy-

vagy-ot és a Halálos betegséget egyaránt értelmezhetjük a narratív-self és a minimal-

self egymásra hatásának kidolgozására irányuló kísérleteként; noha a megközelítések 

egyike lényegesen kompatibilisebb lesz a narratív elméletekkel, mint a másik. Stokes 

nyomán a két megközelítésmód a következőképpen foglalható össze: Wilhelm tanácsos 

esetében a minimal-self olyan, akár egy matematikai távlatpont, egy szinte kiterjesztés 

nélküli pillanat az esztétikai közvetlenség és az etikai választás között.441 Ez a 

végtelenül rövid időre felmerülő „meztelen-self” lesz annak a feltétele, hogy az én 

elszakadjon az őt meghatározó esztétikai közvetlenségről, és ez által egy narratívan 

integrált énné váljon. Wilhelm tanácsost azonban – Stokes szerint – nem igazán 

foglalkoztatja, hogy a minimal-self-hez bármiféle fenomenológiai karaktert rendeljen 

hozzá; ehelyett az ént a pszichológiai életének etikailag megalapozott, új iránnyal és 

kontinuitással rendelkező folyamába igyekszik a lehető leghamarabb visszatessékelni. 

Wilhelm tanácsos koncepciójában a „meztelen én” a választás folyamatát jellemző 

átmeneti események velejárója, ahelyett hogy a szubjektum én-tapasztalatának 

folyamatos eleme lenne. Nem több egy puszta állomásnál az etikus ön-integráció útján, 
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melynek célja az én evilági megváltása.442 Wilhelm meggondolásainak középpontjában 

egy olyan én áll, amely a történeti folytonosság helyszínévé vált, és amelyet önmaga 

tudatos választása re-integrál a faktikus kontextusba, amelyről a döntő pillanatban 

leválasztotta magát.443 Ebben az értelemben a MacIntyre-nál fellelhető társadalmilag 

beágyazott, narratívan meghatározott én fogalmát idézi.444  

Továbbmenve Stokes kiemeli, hogy a Halálos betegségben is tagadhatatlanul 

fellelhetők Kierkegaard narratív elméletek felőli olvasatával összeegyeztethető 

meggondolások. Az örökkévalóság ítélete értelmezhető az élet-egység-intelligibilitás 

tézis felől. A „meztelen-self” jelenidejűségének határozott követelménye révén Anti-

Climacus meggondolásai – amennyiben ez a „meztelen-self” egyfajta önmaga-számára-

való-jelenlét és ezáltal a narratív-self előfeltétele – Dan Zahavi és munkatársai által 

kidolgozott minimal-self fenomenológiai koncepciójához közelítenek.  

A Wilhelm tanácsos által kidolgozott koncepcióval szemben az Anti-Climacusnál 

fellelhető „meztelen-én” valamennyi én-tapasztalat esetében jelen van.445 Ez a 

„meztelen-én” nem korlátozódik egy elenyésző pillanatra, az én önmagát konstituáló 

választásának folyamatában. Ehelyett végigkíséri az én egész létezését, mely az emberi 

lény fakticitásán túllépve, mindig jelen idejű marad. Az én Anti-Climacus számára 

mindig a pillanatban létezik, melyet azonban gondosan elhatárol az esztétikai 

értelemben vett pillanatokban kibontakozó élettől, ahol az életszemléletek számára sem 

a múlt, sem a jövő nem jelenhet meg termékeny perspektívaként. Anti-Climacus 

koncepciójában a „meztelen-én” az örökkévalóság ítéletének állandóan jelenlévő 

lehetősége előtt áll, amennyiben felelősséggel tartozik a narratív-self iránt, amellyel 

nem csupán azonos, hanem meghaladja és túl is lép rajta.446 Az én Anti-Climacus 

értelmezésében tehát a megfelelő és átlátható módon „viszonyul önmagához” és a 

„hatalomhoz, amely őt létrehozta”.447 Ennek értelmében a tudat egy olyan pillanata, 

amelyben a minimal-self magára ölti az eszkatologikus felelősséget a narratív-self-fel 

szemben, amelyért a bekövetkező végső ítélet során felel, de immár az időn kívül. Míg 

Wilhelm tanácsosnál az én az örökkévalóságot az időben nyerte el, saját narratív-
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egységén belül, addig Anti-Climacus énje a „pillanatban” létezik – ahol az idő és az 

örökkévalóság metszik egymást – ezáltal bizonyos értelemben már mindig meghaladja 

saját narratíváját.448  

Kierkegaard gondolatainak a kortárs vitába való beemelésével a Wilhelm tanácsos és 

Anti-Climacus által felvázolt én koncepciók új szempontokat szolgáltathatnak a 

személyes identitás és a narratív identitás kérdései számára. A narratív megközelítés 

révén az első-személyű perspektíva hangsúlyossá válik, míg a személyes identitás 

vizsgálata a személyiség re-identifikációjához köthető kérdéseket hívja életre. A 

narratív megközelítés szorosabb összefüggésben áll a személyes identitás kérdéséhez 

köthető olyan problémákkal és aggályokkal, mint a túlélés, a morális felelősségvállalás 

és az egocentrizmus, amelyeket a neo-locke-iánus koncepciók mindössze futólag 

érintettek.449 Részben azért, mert a narratív megközelítések esetében felmerül a 

karakterisztikum kérdése, ami Stokes szerint a szubjektum első-személyű perspektívája. 

Ez a perspektíva a múlt és a jövő tekintetében a következőképpen jelenik meg: milyen 

leírás értelmében jellemezhető a múltbéli vagy a jövőbeli személy az én magára 

vonatkozó aggodalmainak és érdekeltségének alanyaként? Ezzel szemben a 

pszichológiai kontinuitás elméleteinek képviselői a re-identifikálás kérdését 

hangsúlyozzák, amely az első- és a harmadik-személyű perspektívából egyaránt 

feltehető.450 Ez a meggondolás távolabb visz a személyes identitás neo-locke-iánus 

megközelítésétől, mint ahogy azt a narratív elméletek valaha is tették. Mindeközben 

érdekes módon összefonódik azzal a kutatásban napjainkban fellelhető állítással, 

miszerint a minimal-self és a narratív-self egyaránt nélkülözhetetlenek a személyiség 

számára, és ezáltal új kihívásokkal szembesítik az én mibenlétére irányuló jelenlegi 

kutatásokat.451 Mindkét megközelítés – a re-identifikációra és karakterisztikumra 

vonatkozó kérdések – lényegét tekintve az én időbeli megőrizhetőségére kérdez rá. 

Stokes elemzései szerint Wilhelm tanácsos koncepciójában az én egyfajta privilegizált 

értelemben az időben létezik, attól kezdve, hogy az emberi lény ön-konstituáló módon 

választja önmagát. Anti-Climacus esetében ezzel szemben az emberi lényeket jellemzi 

egyfajta perzisztencia és kontinuitás, ám az én mindig jelenidejű. Az Isten előtt álló 

„meztelen-self” fogalma rámutat a személyiség kérdésének alapvetően egzisztenciális 
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jellegére, amelyet mindannyiszor egy Én tesz fel egy meghatározott „itt és most” 

pillanatában. A kérdést egzisztenciális jellegéből fakadóan nem lehet személytelenül 

feltenni, csakis „belülről”.452 Az egyetlen kérdés, hogy az örökkévalósággal mint 

ítélettel szembesülve énné váltam-e?  
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