
dgar Wind, a kiváló mûtörténész és filo-
zófus, Aby Warburg kultúratudományi
elgondolásának esztétikai jelentõségét

tárgyalva egy helyen, gondolom sokak meglepe-
tésére, Friedrich Schleiermacher egyik akadé-
miai elõadását idézte a hallgatóság emlékezeté-
be. Wind elõadása éppen száz évvel késõbb
hangzott el, persze merõben más helyzetben és
a mûvészet egy döntõen más korszakában.
Schleiermacher két egymást követõ évben,
1831-ben, illetve 1832-ben foglalkozott a mûvé-
szetfogalom kérdésével a porosz akadémián
(Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften) megtartott nyilvános elõadásaiban, s
ezek talán tekinthetõk úgy, mint azoknak a kí-
sérleteknek összefoglalása, amelyeket 1819-tõl
kezdve az esztétika tárgykörében tartott a berli-
ni egyetemen. A szöveg elsõ ízben 1835-ben je-
lent meg, újabb kiadása 1984-ben történt meg.
Wind elõadása alapvetõen a Warburg-hagyo-
mányról kívánt számot adni, s eközben egy 
figyelemre méltó állítást tett; úgy vélte, hogy
Schleiermacher megközelítése a mûvészet fo-
galmát illetõen minden tekintetben közel áll
Aby Warburg kultúratudományi mûvészetfelfo-
gásához, mégis – mint figyelmeztetett – egy
döntõ ponton elválnak útjaik. Érdemes megnéz-
ni ennek az elválásnak a Wind által bemutatott
lépéseit.

Kiemelnék a Wind1 által hosszan idézett szö-
veghelybõl néhány a vita megértéséhez elkerül-
hetetlen gondolatot: elsõként azt, hogy Schle-26
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...az, amit átvesznek 
a késõbbi korban, 
megmutatja, hogy 
milyen az a kor, ami
újjászületéshez 
segítette a korábbit,
vagy még pontosabban,
minden kor az antik
olyan reneszánszával
rendelkezik, amilyet
megérdemel.

BACSÓ BÉLA

A MÛVÉSZET FOGALMÁNAK
TERJEDELMÉRÕL
Edgar Wind vitája Schleiermacherrel
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iermacher a szokványos mûértés és mûvészetfogalom ellenében érvel, mely sze-
rint vagy a lélek és a kedély eleven mozgásából és lelkesültségébõl, vagy pedig
magából a mûbõl szokás kiindulni, hiszen a mûvészet éppen a mû által van. Azt
is kérdésként fogalmazta meg, hogy vajon minden mûvészetre igaz ez a lelke-
sültségbõl, a kedély és szellem mozgásából („aus der Begeistung aus lebhafter
Bewegung der innersten Gemüths- und Geisteskräfte”) történõ kiindulás.
Schleiermacher szellemes ötlete úgy hangzik, hogy a szerencsés véletlen hoz-
hatná úgy, és ez lenne talán a legjobb, hogyha valami nem-mûvészit fellelhet-
nénk, ami azzal rokon lenne, amit mûalkotásnak nevezünk.2 Még csak nem is
azt emelném ki, hogy egy effajta érv miként tûnik fel majd az analitikus esztéti-
kában (A. C. Danto pár darab gondolata!), hanem azt, hogy mi is az a valami,
ami folytán az egyik mûként áll elénk, sõt ez teszi mûvé, míg a másik puszta do-
logként, eszközként vagy éppen tárgyként, azaz valami oknál fogva nem tarthat
igényt arra, hogy mûalkotásnak tekintsék. Ez a valami éppen az, ami a mûvészet
teljesítményében megfoszt attól a közvetlen és magától értetõdõ viszonytól, ami
a nem-mûvészi (kunstlose) esetében egybekapcsolja a kiváltó-izgató elemet és en-
nek megnyilatkozását. Ez a két elem egyfajta magától értetõdõ funkcióviszonyban
áll a nem-mûvészi tárgy/eszköz/dolog esetében, ahol nem is kérdés, hogy valami
mit vált ki belõlünk, mire indít, mire alkalmas, míg a mûvészi (kunstmäßig) ese-
tében ez nem állhat fenn. A döntõ érv Schleiermacher elõadásában tehát a mû-
vészi és nem-mûvészi közötti viszonyt illetõen ama állapot különbségébõl adó-
dik, hogy eme utóbbi esetén az, amit kivált, amire indít, ami valamiféle izgalmi
állapotba lendíti/hozza az embert, nem válik el attól, ami benne és általa megnyi-
latkozik („das Wesen jenes kunstlosen Zustandes, daß Erregung und Äußerung
identisch sind”), sõt szinte egyszerre, egyidejûleg megy végbe, míg a mûvészi tel-
jesítmény során effajta azonosság a lényege szerint megszûnik. 

„Egy másik felsõbb hatalom lép közbe, és választja szét a máskülönben köz-
vetlenül egybefüggõt: a megfontolás/ráeszmélés (Besinnung) mozzanata meg-
osztóan lép közbe, már a folyamat leállítása és az idõ múlása révén is megtö-
ri az ingerek nyers erõszakát (jene rohe Gewalt der Erregung), és a már bein-
dult, majd feltartóztatott mozgás eme állásidejében (durch das Anhalten durch
die Weile) mintegy rendezõ elvként veszi át a hatalmat” – idézi Wind3 Schleier-
macher elõadásának ezt a meghatározó pontját. 

Nem igazán érthetõ, miért beszélt Wind arról, hogy Schleiermacher egyfajta
csodaként kezeli a Besinnung, vagyis az eszmélés mozzanatát, amely mintegy
megakasztja/felfüggeszti a mûvészet folyamatjellegét, állandó kifejlését. Sõt azt
mondhatnánk, éppen arra lesz figyelmes Schleiermacher, hogy míg a nem-mû-
vészi egyfajta tudattalan egymásban-létet hív életre és biztosít az izgalom és
megnyilatkozás között, addig a mûvészi állapot kényszerítõen el- és megakaszt-
ja ennek közvetlenségét, és rákényszeríti az embert arra, hogy megfontolja, mi-
féle kapcsolat áll fenn az õt megindító és az így kifejezett között. Ha nem így len-
ne, akkor a mûvészet állapotában is a puszta eszközszerû használat és a
mimikus kifejezés vélt állandósága uralkodna felettünk. Ám a mûvészet és an-
nak megértése arra kényszerít, hogy mindenkor képesek legyünk fontolóra ven-
ni, hogy a magát megjelenítõ mû miért indított valamire azáltal, hogy így fejez-
te ki azt, ami csak általa és benne van.

Wind a szöveg egy késõbbi helyén még egy újabb kritikai megjegyzéssel
visszatér Schleiermacher értelmezésére; éppen az eszköz és a mû viszonyát ele-
mezve kijelenti: „Ez az a szint, ahol Schleiermacher számára a mûvészet a tulaj-
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donképpeni mûvészi kezdetét veszi, ugyanis a késleltetõ mozzanat itt lép fel elõ-
ször a kifejezésben tudatos reflexióként (bewusste Besinnung).”4 Vajon nem az
vezeti-e félre Edgar Windet, hogy a Besinnungot reflexív mozgásnak tekinti,
amely mintegy alany és tárgya között idõt adva, késleltetve megteremteni látszik
a (mû)tárgyhoz való értelmes és mindig megismételhetõ tudatos viszonyt? A vá-
lasz a mûvészi felõl nézve éppen hogy ellenkezõ, mivel az eszköz/tárgy/dolog
mindig, akár tudattalanul is, annak fel nem tûnõ létmódja, hogy mi mire való,
és miként használható, legyen az akár a testünk vallási vagy éppen rituális újra-
alkalmazása és gyakorlása. A mûvészet eltörli annak lehetõségét, hogy a distan-
ciaviszonyt elõre és eleve tudjuk, vagy egyszerûen begyakoroljuk; a distancia
éppen az a korjellemzõ, idõvel kiismerhetetlenül változó tényezõ, ami éppen azt
váltja ki belõlünk, hogy mennyire nem tudjuk már, hogy miként bánjunk azzal,
ami számunkra váratlanul így és nem másként megmutatkozik. Jóllehet Aby
Warburg ennek az állandóan eltûnõ és változó distanciaviszonynak a koronként
elkerülhetetlen újrateremtésére intett, hiszen semmiféle mû nem õrzi az egykor
elért távolság értelmes viszonyát a késõbbiekben, ez éppen a mûvészet történe-
ti létezésébõl fakad. Az sem véletlen, hogy a kései mnemoszüné-jegyzetekben
kiemelte ennek a szóphroszünének, azaz a megfontolás és ráeszmélés képessé-
gének a jelentõségét a mûvészet teljesítményét illetõen, mivel az ember a maga
alkotta mûben felismeri és felismerteti a számára gátat és akadályt jelentõ ele-
mek között, hogy miféle feladat elõtt is áll. Ennek nincs és nem is lehet végér-
vényes megnevezése, ám állandóan kifejlõ nem-azonos létmódjában a mûalko-
tás kényszeríti az embert, hogy megértse, mi elõtt áll, miért hozta izgalomba az,
ami így nyilatkozott meg a számára. Ez az a gondolati tér (Denkraum), amibe az
ember kivetett, s amiben újra és újra tájékozódnia kell, hiszen hol a megfonto-
lásra méltó, hol pedig az elragadó elem keríti õt hatalmába. Wind ellenében úgy
vélem, Schleiermacher valóban közelebb állt Warburg5 felfogásához, hiszen az,
ami feltartóztat és megfontolásra késztet, az éppen azzal szembesít, hogy a
megértendõhöz való viszonyomban minden eddigi distanciaviszony tarthatat-
lanná vált – ez kényszeríti ki az idõzést, vagy inkább mondjuk úgy, az idõ függ-
vényévé teszi az emberi létezést a mûvészet tapasztalatában.

Schleiermacher még attól sem riadt vissza, hogy – miként Warburg és az õt
követõ hagyomány – kiemelje a szenvedélyek mérséklésének gondolatát, vagyis
a mû nem célozza a megnyugvást, ahogy nem igyekszik olyan érzéseket kiválta-
ni, ami az ember számára felfoghatatlan, hanem a görög felfogás szerint keresi a
mértéket („ein kräftiges Maaß dieser Besinnung”), azt a pontot, ahol és ami által
a szélsõséges érzelmek kihordhatók és egyben felfoghatók. 

A mûvészet, mint írtuk, felfüggeszti a közvetlen hatást az izgató elem és a
megnyilatkozás között, másrészt éppen ez teremti meg a vallási rítus gyakorlá-
sa, az eszközhasználat során azon mozgásokat, amelyek ismételhetõek, egyazon
célra irányulnak, ezért nem változnak, és azonos mérték szerint járhatnak el az
emberek, míg a mûvészet ábrázolási folyamata esetében – ahogy Schleiermacher
fogalmazott – fellép a gátlás és akadályoztatás folytán egy második izgalmi
állapot,6 a mérték bizonytalansága. Ez lesz az, ami az embert kényszeríti minden
eddig fenntartott és elfogadott mérték újragondolására, mivel a kiváltott izgalom
a gondolati lehetõségek sorát nyitja meg, amire maga a mû hívja elõ belõlünk 
a választ. A mû mértéke nem külsõdleges, nem a funkció és az alkalmazás írja
elõ, hanem egyedül az ábrázolásban elénk kerülõ, választ igénylõ kérdés men-
tén képzõdik.28
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Sohasem azt látjuk és olvassuk, ami közvetlenül elõttünk áll, hanem azt fog-
juk fel, ahogy maga az alkotás kényszerít az értelem mérték szerinti összerende-
zésére és egybefogására. A mû által megy végbe az ember öneszmélése, ami nem
üres gondolati konstrukció, hanem mindazon elemekkel való számvetés, ame-
lyek számunkra ez idáig felfoghatatlanok, figyelmen kívül hagyottak voltak, va-
gyis a Besinnung a mû kiváltotta hatásként kényszerít a helyes és tárgyhoz illõ
mérték megfontolására. Minden mû maga jelöli ki a lehet-e ezt vagy elfogadha-
tó-e az kérdéskörét, vagyis a Besinnung a szenvedés és elszenvedés phatikus7 tö-
rései közepette fellépõ értelemkeresés. 

Amikor Augustinus8 a szóphroszüné/temperantia/mértékletesség fogalmára
utalt, akkor éppen azokat az elragadó, mértéke vesztett viszonyulásokat vonta
kritika alá, amelyekkel az ember mindközönségesen mindent önnön gyönyörû-
sége és testi jóérzése felõl kíván megtapasztalni. Ez a görögöktõl átvett fogalom
nem egyszerûen reflektív-gondolati teljesítmény, hanem annak keresése, ami-
ben az ember ahhoz juthat közelebb, ami õ maga, ami lehetõvé teszi, hogy min-
den külsõ kényszer nélkül azzá legyen, amivé lehet. Az egyedül kényszerítõ a
mû és persze a számvetés képességére való nyitottság. Ebben ismerte fel már
Arisztotelész a szóphroszüné mint erény jelentõségét, hogy a megfontolt és mér-
tékletes ember képes olyan módon dönteni, hogy kerüli a szélsõséget – „a mér-
tékletes ember középen jár” –, pedig, miként maga is figyelmeztet, az ember ké-
pes arra, hogy ne ezt követve járjon el. A mértéket vesztett nem pusztán mások
ellen, hanem önmaga ember mivolta ellen is vét. Vagy a Rétorikában úgy fogal-
maz Arisztotelész: „A mértékletesség olyan erény, amelynek birtokában a test
gyönyöreivel úgy élünk, ahogy a törvény elõírja.”9 Az így elõálló törvény egye-
düli lehetõsége abban áll, hogy valamit nem aszerint szemlélünk, ahogy nekünk
tetszik, hanem észleljük a benne megtestesült és megnyilatkozó elem megfonto-
lásra méltó és kérdéses jellegét, hiszen nem arról gondolkodunk a mûvek kap-
csán, amit már ismerünk, hiszen ez nem lenne tetszésünkre való. A mûben meg-
jelenõ akkor szab törvényt, ha több az eddiginél, vagyis nem maradhat ugyanaz,
mivel koronként, a mû történeti létezésénél fogva más és más módon válik ele-
venné és értelmessé. A mû, ha értjük, mindig több és más, mint az eddig volt,
vagyis idõben léte újabb megfontolást igényel, mivel magában teljesedõ. Nem
mi vagyunk bölcsebbek, hanem a mû kényszerítõ mivolta von minket az érte-
lemkeresés játékába. 

A Besonnenheit az újabb Warburg-kutatás szerint már az ember alkotta mû-
vek értelmezésének korai fázisában is megjelent, egyszerre jelentette a szimbó-
lumhasználat értelmes átvételét, amivel a puszta affektív gesztusokat és mozgás-
formákat az egyensúly, a kiegyenlítõdés irányába vitte-mozdította az alkotó,
vagy éppen fogalmazhatunk úgy is, hogy az erõk játéka közepette meg kell érte-
ni, hogy milyen módon kerüli el az alkotó az affektív-gesztikus elõképek puszta
másolását (kígyórítus, Dürer-értelmezés). Késõbb, miként Claudia Wedepohl10

idézi Warburg megállapítását, az egybefogó szimbólum a szociális emlékezet ré-
szeként kimozdít és szemléltet, mozgat és belátásra bír. Azaz a szimbólum alkal-
mas volt arra, hogy olyan energiahordozó és egyben az ellentéteket kihordó
elemként lépjen fel az ember kulturális emlékezetében, ami által valamit az
elõidõk mintája/típusa szerint, ám a jelen követelménye felõl alkothattak meg.
Mint tudjuk, a szimbólum éppen nem idõn kívüli, hanem valamit újra kimozdít
és szemléletessé tesz, a szimbólum használata jelentést von maga után, amit oly-
kor olyan rétegeibõl merítenek, ami lehet teljességgel tudattalan. Ha a Warburg
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számára is meghatározó Theodor Vischer11 arról írt, hogy szimbolikus képalko-
tás éppen hogy a meg-nem-felelés módján létezik, hív elõ egy képet („in der
Tiefe und Innigkeit des Aktes”), azon a módon, hogy magába rejti válaszjellegét
és kötöttségét a korhoz, amelyben született. Warburg és Cassirer12 Theodor
Vischer elgondolásával mindketten számot vetnek, és az emberi kultúra egészé-
re kiterjesztik a szimbólumhasználat jelentõségét. Ennek röviden döntõ eleme a
benne rejlõ energiák történetileg változó, dinamizáló mûködése és elõre nem lát-
ható kisülése/felszabadulása.

A még korábbi feljegyzésekben (1896 körül) Warburg13 többféleképpen hasz-
nálta a fogalmat, de alapvetõen úgy értelmezi már itt is, mint ami dinamikus ál-
lapotok emlékezetbe hívására irányuló, amin keresztül az ember képes önmagát
értelmezni („Selbstinterpretation als Erinnerungsbilder an dynamische
Zustände”, vagy másutt „A mûvészet fejlõdése mint olyan fejlõdés, amelyik a di-
namikus állapotokra történõ emlékezeti képek által növekvõ megfontoltságra in-
ti a szemlélõt”). Az emberi kultúra eljut tehát ahhoz a nyugvóponthoz, amely-
ben eléri a dinamikus erõhatások kiegyenlítõdését, és eszerint mozog az ember
a maga teremtette világban, válik annak szemlélõjévé és cselekvõ részesévé,
mígnem a dinamikus egyensúly egy ponton megbomlik, és kérdéses mivoltában
áll az ember elõtt mindaz, amit valamiképpen idõben és térben ez idáig egybe-
rendezett bizonyos szimbólumok alatt. Ez a kimozdulás egyben az embert moz-
gásra (kinetikus elem) kényszeríti, hiszen élete és dolgainak kezelése nem ma-
radhat az eddigiek szerint. A Besonnenheit az elért nyugalmi pont, amelyben
azonban továbbra is poláris ellentétek feszülnek egymásnak – ezt érteti meg
Warburg mûvészetértelmezése, hiszen mögötte nem a puszta esztétikai élvezet,
hanem a mû, a mûvé vált szimbólum történeti feszültségek kihordójaként áll
elõttünk. Ulrich Port egy elemzésében arra mutatott rá, hogy a szimbólumhasz-
nálat alapvetõen azokat a megformálásokat is jelentette, amelyekkel az ember
idõlegesen elháríthatta magától (apotropaikus) a veszedelmet, a bajt, a sorsát be-
folyásoló kiismerhetetlen erõket, vagy ahogy már Schleiermacher is utalt rá elõ-
adásában, képessé vált ideig-óráig mérsékelni és megzabolázni a fenyegetõt.
Port14 tehát joggal jelenti ki, hogy a mûvészet eme apotropaikus eredete mindvé-
gig jelen van a mûvészet késõbbi szimbolikus teljesítményében, és éppen ennél-
fogva a már ismert és alkalmazott pátoszformulákat nem egyszerûen átveszi, ha-
nem tudja, hogy mit miként állít ki az alkotás megjelenítésében. Ám éppen
Warburg megfogalmazása szerint, amivel egyik utolsó elõadásában élt: az, amit
átvesznek a késõbbi korban, megmutatja, hogy milyen az a kor, ami újjászületés-
hez segítette a korábbit, vagy még pontosabban, minden kor az antik olyan re-
neszánszával rendelkezik, amilyet megérdemel. Ebben a Rembrandthoz kapcso-
lódó elõadásában15 mutatott rá Warburg a Martin Warnke által is említett kettõs
irányultságra: Antrieb und Handlung, stimulus és cselekvés között egy pillanat-
nyi lélegzetvétel nyugalmában áll össze az, ami emlékezetre méltó, és ekként vá-
lik mûvé.

Az ember a mûben éppen azzal a kiismerhetetlennel és uralhatatlannal kerül
szembe, amit élete és világa közepette, maga elõl elfedve nem kíván észlelni, ám
a mûalkotás – mint írtuk – kényszerítõn tolja félre azokat a védõmechanizmuso-
kat, amelyek persze legtöbbször kultúrájának döntõ részét alkotják. A mûvekben
õrzött kultúra azzal, hogy minden közvetlen azonosságot felszámol az izgató és
megnyilatkozó elem között, vagyis a mûködés (energeia) a kész válaszok ellené-
ben hat, egyben megnyitja azon elfedett rétegeit a mûvek értelem-válaszainak,30
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melyek üres formakánonná, utánozható gesztusnyelvvé stb. silányultak, ám õr-
zik elevenségüket korokon keresztül. Történeti egzisztenciánk megnyilatkozik
abban, ahogy – Hans Jonas16 elkülönítését alkalmazva – az eszköz, a kép és a sír
ember alkotta mûveiben kinyilvánítjuk magunkat, s egyben azt, hogy mennyire
nem magától értetõdõ, hogy magunk mögött hagytuk azt, ami animális, azaz ko-
ronként bizonyítanunk kell a magunk számára, hogy az eszköz, a kép és a sír va-
lóban ember mivoltunkat fedi fel.
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