
bálom nyújtani, halogatni; kalandokat, csodás je-
lenéseket szövök egymásba, hogy mulattassalak,
efendi. Mindent megteszek, hogy megbocsáss
nekem azért, amit majd megtudsz rólam.” [518.]),
valamint a valóság/igazság („Na, most már leír-
tam mindent. (…) Azt hívtam meg a történe-
tembe, ami a világot és a láthatatlant mozgatja. És
lám, jól tettem, mert látom, hogy amit leírtam,
mind igaz. Tehát, jó efendi, nehogy komolyan
vedd!” [545.]) problémájának fölemlítésével jár
együtt. Azzal, hogy a narrátor minduntalan a
megírandó (bármely írott) szöveg kons trukció —
ennyiben inautentikus — voltát hangsúlyozza,
tanmesévé avatja a regényt. A gon dolatmeneteket
gyakran záró, az olvasás folyamatát megakasztó
didaktikus kijelentések a tanító szándékot erősí-
tik. Ám ha az olvasó a metaforikus formulákat
nem tudja dekódolni, számára a jelentéstelinek
szánt tanulságok üres frázisként, a szövegben ide-
genül hatnak. A fenti idézetek egyértelműen jel-
zik az elbeszélő talán legfőbb célját: miközben
(ki)oktat, szórakoztasson. És ez nem kevés. (Jelen-
kor Kiadó, Pécs, 2009)

WÖLFINGER KITTI

DANIEL ARASSE:
FESTMÉNYTALÁNYOK

A neves francia művészettörténész számos köny-
ve közül — a Festménytörténetek után — egy má-
sodik magyar nyelvű kötetet is megjelentett a
Typotex Kiadó. A reneszánsz festészet kiemelkedő
ismerőjének és értelmezőjének franciául On n’y voit
rien (szó szerint: Ott semmit nem látni; Galli mard,
2003) című könyve azt a szerzői énjét mutatja, aki
elméletibb, átfogóbb, szorosabb stílusban megírt
művei után könnyedén, szabadon, biztos tudással
a háttérben és éles szemmel a részletekre tekintve
ír egy-egy jelentős műalkotás jelentéktelennek lát-
szó figurájáról vagy jelenetéről. Pontosabban öt fest-
ményről és egy jelenségről: Tintoretto Vulcanus-
Vénusz-Mars képéről, az Angyali üdvözletek
egyikéről (Francesco della Cossa alkotása), Breughel
Háromkirályokjáról, Tiziano Urbinói Vénuszáról és
Velazquez Las Meninasáról, valamint festménytől
függetlenül Mária Magdolna alakjáról, pontosab -
ban a haja ürügyén sok minden másról.

Egy-egy részletet, apró tárgyat, tromp l’oeilre
alapozott ábrázolásmódot kiemelve nem csupán
a reneszánsz művészettörténeti aspektusaira fi-
gyel, de kultúrtörténeti, művészetelméleti, tör-
ténelmi ismereteket is átfog, utal teológiai állítá-
sokra, technikai problémákra, gondolkodásmód -
beli sajátosságokra. Mindezt úgy közvetíti, hogy
a legközvetlenebb kapcsolatot kifejező nyelvi
stílusrétegeket mozgatja meg, műfajában pedig

a szubjektivitást előtérbe helyező levélformát, a
(fiktív és a kivetített belső) dialógust, az esszét al-
kalmazza. Mindez és a távolságtartó humor és
irónia a könyvet olvasmányossá — látszólag —
könnyen ’fogyaszthatóvá’ teszi, de ez csak a fel-
szín, mert Arasse nem mond le arról, hogy pon-
tos, éleslátó teoretikus megállapításokat tegyen,
művészettörténeti összefüggésekre irányítsa a
figyelmet, és a legérdekesebb kérdéseket tegye
fel. Mindezen felül, amit elmond, még aktuális is,
pedig 16. századi művekről beszél.

Úgy tűnik azonban, hogy ami a könyv erénye,
az egyben problematikus volta is. Az olvasó hisz
a szerzőnek, aki az ikonológia-ikonográfia (Pa nof -
sky), a képszimbolika-emblematika, a perspektíva-
tanok, a történelmi események alapos ismerője, le
is nyűgözi olvasóját meglátásaival. Azonban hi-
ányérzete marad a szubjektivitás-objektivitás,
affirmációk és hipotézisek arányait illetően. Bár írói
szándék, hogy a társalgási stílussal vonzóvá tegye
a festményeket és magát a reneszánszot is, ezen felül
gesztus az olvasó felé is, akinek azonban mégis hi-
ányérzete támad több esetben a hivatkozások
pontosítására, az állítások verifikálhatóságára vo-
natkozóan. Leginkább a Magdolna gyapja című fe-
jezetnél merül ez fel, amelyet a szerző nem köt
egyetlen műalkotáshoz sem, jóllehet implicit azt su-
gallja, hogy az olvasó is vele együtt tudja, hogy sok
műalkotás választotta tárgyául Mária Mag dolna
alakját. Bár maga a szőr-szőrzet-haj-ecset össze-
függésének felvetése önmagában is érdekes, ezen-
felül magában foglal egy kis pszichoanalitikus ki-
tekintést, időnként pedig a blaszfémia határát is
súrolja, mégis jó lenne tudni, hogy — főként teo-
lógiai — állításait mely szerzőkre utalva vagy hi-
vatkozva teszi. Néhány múltbeli egyházatya nyil-
ván (minimum) elcsodálkozna a szabad teológiai
tézis-interpretációkon. A jelenbeli olvasó pedig job-
ban teszi, ha elsősorban művészettörténetként és
-elméletként olvassa Arasse könyvét, és megérti,
hogy a szerző humorral árszőtt iróniáját működ-
teti itt is és az egész könyvben, ugyanis álláspon-
tokat ütköztet: a műtörténészét, az elméletészét, az
’egyszerű’ kiállítás-látogatóét és érdeklődőét. („ezt
a fajta divatos elmeélcsattogtatást utálom. Ma-
napság mindenáron meg kell találnunk a megfe-
lelőnket a képben. Mintha a képnek szüksége len-
ne ránk! Magának és a kollégáinak a fennhéjázása
elviselhetetlen. Én műtörténész vagyok. Ez biz-
tosan kevésbé mulatságos, de nem bírom elviselni,
ahogy a múltat kisajátítják a modern gondo -
latokkal.” 144.)

Maga a szerző egyik álláspontot sem részesíti
előnyben, hanem a különböző szempontok al-
kalmazásával és szembesítésével azt mutatja
meg, hogy mindegyik álláspont közelebb vihet
— és visz is — a műalkotás értelmezésének egyre
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tökéletesebbé tételéhez, ami valójában végtelení-
tett, befejezhetetlen feladat. A híres Velazquez-
képről szóló írás erre a legösszefogottabb példa,
nemcsak amiatt, mert a korábban felvetett mód-
szereket és szempontokat sűrítetten alkalmazza,
hanem mert újra ’hozzányúl’ a számtalanszor,
Michel Foucault révén pedig szinte lezártként te-
kintett Udvarhölgyek-értelmezéshez is, bizo-
nyítva, hogy még a jó interpretációkat is ki lehet
egészíteni, és hogy valóban igazságértéke van
annak az állításnak, hogy a jó művek velejárója a
folyamatos jelentésbővülés.

A könyvet vonzóvá teszi szépen megtervezett
megjelenése, jó minőségű reprodukciói és a kü-
lönböző képek egymás mellé helyezésének egy-
mást és a szöveget erősítő technikája. Mégsem árt,
ha némi művészettörténeti előismerettel, de leg-
alábbis erős művészet iránti érdeklődéssel veszi
kezébe az olvasó Daniel Arasse Festménytalányok
című, különböző diszciplináris és egyéb határo-
kat sértő, ugyanakkor azokat áthidaló művét,
hogy olvasása közben valóban élvezettel láthassa
mindazt, amit nélküle csupán csak nézne, de nem
látna. Legalábbis ilyen élesen biztosan nem. (Ford.
Seláf Levente; Typotex, Budapest, 2010)

MÁTHÉ ANDREA

PIERRE HADOT:
A LÉLEK ISKOLÁJA
Lelkigyakorlatok és ókori filozófia

A Kairosz Kiadó jóvoltából immár magyarul is
hozzáférhető Pierre Hadot-nak az antik filozófia
értelmezését jelentős mértékben meghatározó kö-
tete. Nem túlzás az állítás, hogy a bölcselet és élet-
forma összefüggésének újbóli felvetését és akadé-
miai szintű tárgyalását Hadot-nak köszönhetjük.
Michel Foucault munkássága és a filozófiai praxis
kortárs irányzatának a megértése szempontjából
elengedhetetlen a francia filozófus munkásága
(vö. Sárkány Péter: Filozófiai lélekgondozás. Fenome-
nológia — egzisztenciaanalitikus logoterápia — filozó-
fiai praxis. Jel Kiadó, Bu da pest, 2008).

A kötet egyik legfontosabb állítása, hogy az
életformaként felfogott bölcselet nagyrészt a ke-
reszténység megjelenésével kerül háttérbe, mivel
a keresztény teológia számára a görög filozófia
fogalmisága jelentett elsősorban értéket, ugyanis
a konkrét életformát tekintve a kereszténységnek,
a kinyilatkoztatás révén, egyértelmű útmutatása
volt. Ezért a filozófiának a „teológia szolgálóleá-
nyaként” elsősorban a teológiai igazságok kibon-
tásának rendszeres (racionális) feladatát kellett el-
végeznie, tehát formális, elméleti szerep hárult rá.
Ezt megelőzően — így Hadot — a bölcseleti gon-

dolkodás olyan lelkigyakorlatokban öltött testet
(meditáció, lelkiismeret-vizsgálat, a természet
kontemplációja), amelyek a bölcselettel foglal-
kozó személy formálását szolgálták. Hadot sze-
rint a bölcselet saját személyünk által végzett asz-
ketikus gyakorlat, gondolkodási aktusok által
megvalósított életforma, amely a bölcsességre tö-
rekszik, noha tudatában van, hogy annak teljes-
sége soha nem érhető el. Az így megvalósított
életformának három fontos megnyilvánulását kü-
lönbözteti meg: a lelki béke (ataraxia), a belső sza-
badság (autarkeia) és a kozmikus tudat. A filozó-
fia ágazatokra történő bontása (fizika, etika és
logika) a tanítást szolgáló beszélgetés (értekezés)
részei, de nem a filozófiának mint életformának
az aspektusai. „A filozófia maga azonban élet-
mód, nem különböző részekre osztható elmélet,
hanem egységes cselekedet, mely abban áll, hogy
megéljük a logikát, a fizikát és az etikát. Nem a lo-
gika elméletével foglalkozunk, a helyes beszéd és
gondolkodás művészetével, hanem helyesen be-
szélünk és gondolkodunk, nem a fizikai világról
gyártunk elméleteket, hanem belemerülünk a
kozmosz szemlélésébe, nem az erkölcsi cseleke-
detekről prédikálunk, hanem igazságosan és he-
lyesen cselekszünk. A filozófiai diskurzus tehát
nem egyenlő a filozófiával.” (267.)

Az antik filozófia gyakorlati jellegének tanul-
mányozása azonban túlmutat Hadot filozófiatör-
téneti és filológiai érdeklődésén. Sőt a szerző meg
van győződve arról, hogy ha korlátok között is, a
mai filozófia számára is relevánsak és követendők
ezek a gyakorlatok. A megtanulni élni, beszélget -
ni, meghalni és olvasni a filozófia gyakorlati vo-
nat kozásai, amelyeket Hadot többek közt Szókra -
tész és Marcus Aurelius felfogásán keresztül
mutat be. Ezt követően a szerző a megtérés (con -
ver sio) vallási és filozófiai jelentését különíti el, az
irányváltoztatás (episztrophé) és a gondolat meg-
változtatása (metanoia) értelmében, majd a nega-
tív teológia jelentőségéről elmélkedik. A kötet
ezen kívül Hadot székfoglaló előadását, egy Mi -
chel Foucault-val folytatott, de Foucault korai
halála miatt félbeszakadt beszélgetést és néhány
rövidebb tanulmányt, valamint egy a szerzővel
2001-ben készült interjút tartalmaz.

A részletező bemutatást és elemzést mellőzve,
röviden pontokba szedve hangsúlyozom ki Ha -
dot munkájának általam fontosnak ítélt aspektu-
sait: a.) Kiemeli az életforma és bölcselet szük-
ségszerű összefüggését és rámutat a filozófiai
módszerek életbölcseleti dimenzióira. b.) Értel-
mezi és aktualizálja elsősorban az antik szerzők
életbölcseleti tanításait, és ezáltal ezt a témát
újból bevonja az akadémiai diskurzusba. c.) A gya-
 korlati filozófiával összefüggésben felveti az élet-
bölcselet filozófián belül elfoglalt helyére és tu-
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