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DIDEROT IDŐSZERŰTLENSÉGE

Minden ízében korszerűden írást ajánlok 
az olvasók figyelmébe. Mivel Diderot 
szépről írott ENCIKLOPÉDIA-cikkénél1 az 
időszerűséget erőltető értelmezések rend
re csődöt mondanak, becsületesebbnek 
és célravezetőnek látszik a kommendálás 
e szokadanabb módját választani. így leg
alább megőrizhető az írás andkváriusi be
cse, muzeális értéke. Mielőtt az elavult di
cséretébe kezdenénk, érdemes észreven
ni: nem csupán arról van szó, hogy Dide
rot szövege manapság nem „aktuális”, 
hanem arról, hogy egyáltalán nehéz len
ne olyan -  korszakként meghatározható 
-  időszakot találnunk, amelybe A SZÉP 
mondandója törés nélkül illeszkedne. 
Nem egyszerűen mára avult el, de el
avultnak számított már tegnap és teg
napelőtt is. Időszerűdensége nem a jövő
menő történetfilozófiai korszakok rende
zett vagy véledenszerű váltakozásának a 
függvénye; avíttsága -  mondhatni -  nem 
akcidentális, hanem lényegi, idődén.

Jövő idejű jelenünknél kezdve: a szép 
nevével ajkunkon bizonyosan nem nagy 
figyelemre számíthatunk a -  könnyen le
het: valóban komoly tétre menő -  poszt
modern társasjátékban. „Egy évszázad óta 
a művészeteknek nem a szép a fő  tétje, hanem 
az, amit a fenséges vált ki ” -  mondja ki a vég
érvényesnek szánt szentenciát Jean- 
Frangois Lyotard.2 Persze nem kell rög
tön kétségbeesnünk: még mindig itt ma
radhat nekünk a modem kor tágas terepe. 
Nehéz lesz azonban megcáfolni Odo 
Marquard elemzését, miszerint már He
gelnek a romantikus művészeti formáról 
kifejtett teóriája is „a szépség mint a művé
szet elve előrehaladó leépülésének elmélete”}  
De görögstúdiumai nyomán Friedrich 
Schlegel is arra az eredményre ju t, hogy 
a történetfilozófiai aranykorba menekí

tett „szép” teljes feltámadását „csak a jövő 
valamilyen kedvező katasztrófájától” várhat
juk.4 Ám ha kedvezőek, úgy látszik, még 
a katasztrófák is nehezen következnek be.

Derűsebb belátások reményében lép
jünk tehát visszább „az optimizmus korá
ba”. Az enciklopédista Diderot hol má
sutt is lelhetne otthonra, ha nem a fény 
századában? Igaz, így majd’ annyi re
ménybeli olvasót veszít, mint nyer szöve
günk, hiszen -  legalábbis nyilvánosan -  
egyre kevesebben áldoznak a kritikai ra
cionalizmus romokba dőlt oltárainál.5 
Persze megpróbálkozhatunk a jól ismert 
fogással: a kiemelkedő gondolkodó zsenia
litásával találkozva még a nyüzgébb esz
metörténészt is hatalmas erő szállja meg, 
s történetfilozófiai bakugrásra érzi képes
nek magát... így születik meg apreroman- 
tikus Diderot, aki klasszicista-racionalista 
kortársaitól eltérően az érzés szerepét 
hangsúlyozza, s ezzel egy szívünkhöz fel
tehetően közelebb álló, közhelyeinkhez 
azonban feltédenül jobban illeszkedő 
művészetfelfogást képvisel. A SZÉP EN- 
ClKLOPÉDlA-címszóval azonban akkor is 
meggyűlik a bajunk, ha az „érzékeny-ro- 
máncos” Diderot-t keblünkre öleljük. 
Ebben a szövegben ugyanis nem egysze
rűen elutasítja az elképzelést, miszerint 
„a szép inkább az érzés, mint az ész ügye”, de 
egyúttal kritikai magyarázatát is adja an
nak, hogy miként jöhet létre az „érzelmi 
ítéletek” illúziója.

Ha pedig a szentimentális Diderot-t 
sem tűri szövegünk, jobb híján beérhet
nénk azzal a hagyományos kerettel, amit 
a felvilágosodás esztétikájának neveznek. 
S ekkor jön a feketeleves: A SZÉP innen is 
kiebrudaltatik. Az újkori esztétika törté
netét ugyanis a múlt század óta a szubjek
tivitás történeteként írják,6 s ha e szubjek



1242 •  Kisbali László: Diderot időszerűtlensége

tivitás lényegét az észtől független vagy 
éppen vele ellentétes erőkben látják, ak
kor az irracionalitás és az esztétika törté
nete elvileg azonossá válik.7 Bizonyos 
mértékig megállapodás kérdése, hogy 
esztétikának nevezhetjük-e a szépség an
tikvitástól reneszánszig terjedő elmélete
it, abban azonban meglepő egyetértés 
uralkodik, hogy a modern esztétika meg
születése a létezés és/vagy teremtés tárgyi 
szerkezetében megalapozott, „transzcen- 
dentália”-ként felfogott szépség leváltásá
val kezdődik.8 A s z é p r ő l  természete
sen továbbra is bőven beszélnek. Ám mint 
értéket alárendelik tapasztalata szubjektív 
feltételeinek, s az alanyban kiváltott hatá
sa (a tetszés), valamint az e hatás megíté
lése (az ízlés) függvényében taglalják. 
Másrészt nem önállóan jelenik meg: rivá
lis minősítések, alternatív értékek soroza
tában szerepel .Joli, beau, charmant, grand, 
sublime, divin -  sorolja Diderot is a termi
nusokat, s azért érdemes franciául idézni, 
mert teljes értékű megfelelőket más nyel
ven elvi okokból nem lehet találni. A léte
ző állítmányával felcserélhetőnek tekin
tett szépségből nyelvi probléma lesz.

így értve az esztétika történetét, Dide
rot dolgozata már születése pillanatában 
is végképp elavultnak számított. A szép
séget láthatólag objektívnek tekinti, 
amelynek „tőlünk független” realitása 
van, s a hagyományos utánzáselven kívül 
mereven kitart az értelem kitüntetett sze
repe mellett is. A szép megítélésében ta
pasztalható különbségeket, amelyeket az 
esztétikai tapasztalat szubjektivizálódása 
kiindulópontjának tekintenek, tárgyi ér
telemben magyarázhatónak tekinti -  és 
lehetne még tovább sorolni ennek az EN- 
ClKLOPÉDlA-címszónak a bűneit. A méltó 
büntetés nem is marad el. Az egyik legje
lentősebb felvilágosodáskutató, a Diderot 
iránti ellenszenvvel aligha vádolható 
Herbert Dieckmann mondja ki a verdik
tet, hogy A szÉP-ben adott meghatározás

roppant általános és sikerületlen: teljesen 
alkalmatlan arra, hogy bármiféle művé
szetelmélet kiindulópontja legyen.9 A 
szöveg legrészletesebb elemzését pedig 
„egy balsiker története” címmel írja Jacques 
Chouillet.10 Mindez csak megerősíti a ré
gi nézetet, hogy Diderot igazi tanítása 
nem kereshető az ENClKLOPÉDlA-cikk- 
ben.11 Az életmű gazdagsága és a közis
mert tény, hogy Diderot írásait nem ép
pen a koherenciára törekvő aggodalmas
kodás jellemzi, megengedni látszik, hogy 
eltekintsünk ettől az írástól. Marad még 
így is néhány dolog, amiért szerethetjük 
Diderot-t.

Most azonban érdemesebb kiemel
nünk az elavultban rejlő provokatív erőt; 
nem csupán arra gondolok, hogy a ment
hetetlen hagyatéki leltár vagy a nekrológ 
erejéig talán kihívást jelent a jelen (önkri
tikái energiái számára is. Diderot szépről 
szóló fejtegetése kiváló alkalmat teremt 
ama tudós tradíció felülbírálatára, amely 
a művet történelmen kívülre helyezte.12 
Megjélölnék néhány támadási pontot.

Diderot műve 1752-ben jelent meg, az 
Enciklopédia második kötetében. A 
címszó közel kétszer akkora terjedelmű, 
mint az itt közölt szöveg, de az első, csu
pán kompilációnak tekinthető történeti 
és kritikai részt már a XVIII. századi 
önálló kiadásokban is elhagyták. A művet 
a Vizsgálódások a szép eredetéről és 
TERMÉSZETÉRŐL címmel is emlegetik.13 
Amikor a szöveg 1751-ben elkészült, a 
harmincnyolc éves szerző már túl van a 
Fecsegő CSECSEBECSÉK-en, publikálta a 
Filozófiai GONDOLATOK-at, kész a Le
vél a VAKOKRÓL, s nem sokkal A szép 
megírása előtt fejezi be a LEVÉL A SÜKET
NÉMÁKRÓL című vitairatot. A fő nehézsé
get éppen ez utóbbi okozza. E műben 
ugyanis Diderot a kortárs művészetelmé
let reprezentánsával, azzal a Charles Bat- 
teux-vel vitatkozik, aki nagy hatással kép
viselte „a szép természet utánzásának" -  sző-
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vegünkben is vitatott -  teorémáját. S mi
közben az interpretátorok jórészt úgy lát
ják, hogy a Levél a süketnémákról 
igen „korszerű” írás, A SZÉP vele egy idő
ben született passzusai még furábban hat
nak. Nemegyszer emlegetik korai mű
ként, amit az előbbi írással persze nem 
tesznek meg. Az ellentmondást azzal szo
kás feloldani, hogy utalnak az Enciklo
pédia megkövetelte sajátos műfaji jelleg
re, elméleti és politikai kompromisszu
mokra. Az azonban ismét zavart fog okoz
ni, hogy az ENClKLOPÉDlÁ-hoz kapcsolt 
emblematikus, korszak-definiáló jelentés 
idegen A SZÉP nyelvétől és mondandó
jától.

„A pozitív tudományok különváltak a me
tafizikától, és önálló köröket vontak. A metafi
zika egész gazdagsága már csak gondolati lé
nyekből és mennyei dolgokból állt, éppen, ami
kor minden érdeklődés a reális lényekre és a föl
di dolgokra kezdett összpontosulni. A metafizi
ka ízetlenné vált.”1* A posztmarxista nyo
mokat szaglászók figyelmébe: ez az idézet 
nem parapolitikai okokból került ide, ha
nem azért, mert világosan és szellemesen 
fogalmaz meg egy -  ideológiai különbsé
gektől függetlenül -  széles körben elter
jedt álláspontot. Amely persze nem feltét
lenül igaz, éppen az ízlések okán.

C. N. Cochin 1764-ben készült, az En
ciklopédia előzéklapjául szolgáló rajzán 
a női alakban ábrázolt Igazság áttetsző 
fátylát a Metafizika és az Esz közös erővel 
húzzák le, miközben a Teológiát jelképe
ző hölgy kissé szégyenkezve fordítja te
kintetét az ég felé. Diderot-nak az 1765- 
ös SZALONOK-ban legfeljebb a grafika tér- 
ábrázolása ellen van kifogása, az allegória 
mondandója nem zavarja.15 Nem volt íz
lése ellenére az ízetlen-ízléstelen (gesch- 
macklos) metafizika. Metafizika és felvilá
gosodás viszonyát ugyanis francia földön 
sem lehet egyszerűen elintézni; nem le
het a spekulációra kényszerített-hajlamos 
németekre hagyni a „gondolati lények” vi
lágát. Persze nincs szükség arra, hogy va

lamiféle eszmetörténeti rendszerváltás 
jegyében a „harcos materialista” Didérot- 
ból most „lánglelkű metafizikust” formál
junk. Érdemesebb volna inkább az origi- 
nalitás, a hatástörténet és az irányzat a fi
lozófiatörténetben játszott szerepéről el
mélkedni. Nem teszem. Viszont nem ke
rülhető meg utalni arra, hogy a metafizi
kai hagyomány és a mesterségek szerepét 
hangsúlyozó, amúgy okkal materialistá
nak is nevezhető tradíció16 nem egysze
rűen ellenséges viszonyban áll egymással. 
Technika és újkori metafizika szoros 
összefüggésének tudatát csak a XIX. szá
zad technomániája fojtja el. A modernitás 
krízise aztán újból rádöbbenti a legújabb 
romantikus kritikát -  hol terápia, hol ki
végzés céljából - ,  hogy „a metafizika a szé
lesebb értelemben vett fizikában valósult meg, 
és benne működik a mai techno-tudo
mányban”. 17

Diderot az ENCIKLOPÉDIA első kötete 
számára írott Művészet címszóban írja 
le az ismert provokatív sorokat: „Adjuk 
meg végre a mesterembereknek az őket megille
tőjussukat. A szabad művészetek eleget éne
keltek önmagukról. Ami hangjuk van, azt most 
a mesterségek ünneplésére használhatják. A 
szabad művészetek feladata kivonszolni a 
mesterségeket a lealacsonyodásböl...”16 
Ugyanez a címszó azonban azzal kezdő
dik, hogy a művészet metafizikai foga
lom, és a mesterségeknek-művészetek- 
nek elszakíthatatlan része a metafizika. 
Metafizika és ipar, nagy művészet és mes
terségek kölcsönösen feltételezik egy
mást. Amikor azt mondja, hogy a kézmű
ves ötletei elvileg ugyanolyan jellegűek, 
mint Szókratész híres daimónya,19 akkor 
nem csupán az inspiráció hagyományá
val gúnyolódik, de komolyan állít valamit 
a mesterségek működéséről. A mestersé
gek elvállalják a hagyományos metafizika 
aspirációit, míg a technika a létezés ta
pasztalatának lehetőségét kínálja. A SZÉP 
itt közölt részében csak egy dolog az isme
retelméleti szenzualizmus hangoztatása:
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a rapport, a „viszonylat” fogalma is érzéki, 
mint minden más elemi fogalom. Ám e ta
pasztalatot egyedül a -  költőnél, iparos
nál azonos -  inspiráció és feltalálás nyo
mán létrejött gépek működése teszi lehe
tővé. A szerszám, az eszköz és a gép teszi 
láthatóvá a természet működését is, ami 
csak azért lehetséges, mert szerkezetük és 
felépítésük analóg. S a természet és gép 
közös felépítését, a létezés szerkezetét írja 
le a rapport fogalma, amelyet Réz Pál ̂ „vi
szonylat” kifejezéssel ad vissza.

Á rapport pedig valóban ósdi fogalom. 
Közvetlen forrásaként ugyan Condillacot 
szokás megemlíteni, de tény, ami tény: a 
XVII. század óta az arány, harmónia, 
rendezettség fogalomkörébe tartozó kife
jezést a szép majd minden elmélete alkal
mazza. Mégpedig két értelemben. Egy
részt a jelenségek hozzánk való viszonyá
ra utal (így használja például Pascal vagy 
Nicole), másrészt a dolgok rendjében 
megmutatkozó, kalkulálható arányra (a 
geométerek vagy Crousaz nagy raciona
lista elmélete alkalmazza ezt a jelentést). 
Az előbbi értelmezés a szép -  esztétikatör
ténetbe jobban illeszkedő -  szubjektivizá- 
ló felfogásának forrása.20 Sejthető, hogy 
Diderot-nál az utóbbi jelentés a mérvadó. 
Ezért is korszerűtlen, hiszen így a szépség 
tapasztalatát a külvilág, a materiális-fizi
kai természet viszonyaitól teszi függővé, 
nem hagyva helyet az alany teremtő tevé
kenységének. Ezért ragaszkodik például 
a művészet területén az utánzás ekkori
ban már visszafogónak tekintett elvéhez.

S ezen a ponton érdemes megállnunk. 
Valóban olyan egyértelmű-e a szubjekti- 
vizálás jelenségének értelme a művé
szetelmélet történetében? A méltatlanul 
elfeledett Kari Philipp Moritznak kitün
tetett helye van„ű klasszikából a romantiká
ba való átmenet” elemzésében.21 Moritznál 
a szépség mind az embertől fuggeden ter
mészet, mind a művi világ olyan alkotó
elve, amelyben e világok korlátozott felfo
góképességünk (érzékiségünk) számára

megnyilatkozó egészlegessége tárul fel. A 
szépség objektív formaszerkezetként ele
mezhető, amelyet a tökéletesség hagyo
mányos metafizikai fogalmával ír le. E 
tradicionális összetevőket mutató felfo
gáshoz társítja Moritz az alkotótevékeny
ségről vallott nézetét. Belülről bontja fel 
az utánzás eszméjét, és a Bildung, az „al- 
kotás-alakítás-formálás” fogalmának köz
vetítésével gondolja el „az önmagának 
önálló világot teremtő” művész fogalmát.22 
A művész Prométheusz elrabolta a Te
remtő kiváltságát, a creatio ex nihilo lehe
tőségét. Mi több: véges erők birtokában 
képes e teremtésre; s e képességének leg
főbb bizonyítéka éppen a műalkotás zárt
sága, tökéletessége: „kiteljesedettsége”. A ki- 
teljesedettségnek az a fajtája azonban, 
amely éppen zártságával bizonyítja töké
letességét, elszakad teremtőjétől, és maga 
alá gyűri: „Miközben a szép magára vonja f i 
gyelmünket, egy időre elszakít bennünket ön
magunktól, elérve ezzel, hogy úgy tűnjék: el
vesztünk a szép tárgyban; s önmagunknak ez 
az elvesztése, ez az önmagunkról való elfeled- 
kezés a legmagasabb foka a tiszta és önzetlen 
élvezetnek, amit a szép vált ki bennünk. Indi
viduális, korlátozott létezésünket egy szempil
lantás alatt a létezés magasabb fajtájának ál
dozzuk fel. ” 23 Itt bizony kísérteties hason
lóság mutatkozik azzal, amit a klasszikus 
német filozófia nyelvén elidegenedésnek 
fognak nevezni. Á zárt mű végtelen töké
letessége magába zárja és felszámolja a te
remtő szubjektivitást. A kreatív energiák 
mozgósításával teremtett tárgy és a ké
szen kapott természeti tárgy szerkezete -  
tökéletessége -  ugyanis semmiben sem 
különbözik egymástól. Az alkotó ugyan 
képes elszakadni az adottságoktól, a mű
vész például nem hagyatkozik az adott 
látvány utánzására, ám teremtménye 
ugyanolyan szikár és kikezdheteden léte
zőnek mutatkozik, mint a tőle függede- 
nül fennálló természet.

Az elavult Diderot ezzel szemben léte
zésre utal embert és alkotót egyaránt, mi-



Kisbali László: Diderot időszerűtlensége •  1245

vei éppen a rapport fogalma révén olyan 
realitást vél felfedezni, amely nemhogy 
alárendelné az embert a természetnek, 
hanem éppen megteremti kreativitása le
hetőségét.

E létmetafizikai helyzetet egyszerűbb 
példával érzékeltetném. A FECSEGŐ CSE- 
CSEBECSÉK-ben mesélnek bizonyos szi
getlakókról, akiknél a házastársi viszo
nyokat sajátos módon rendezik el. Az ok 
pedig, hogy „mind a férfi, mind a női csecse
becsék külön-kiilön formájúak”. E csecsebe
csék egymásba illeszkedését mértani tör
vények alapján szabályozzák. Komoly ne
hézség vetődik azonban fel: „Csak nem kép
zeli, hogy egy tizennyolc esztendős barna kis
lány, aki tüzesvérű, mint egy kisördög, hűsége
sen fog ragaszkodni egy kihűlt hatvanas ag
gastyánhoz? Ez nem megy, kérem, még ha vég
telen csavarja lenne is az idős férfiúnak...” A 
problémát úgy oldják meg, hogy a nagy
ságon és alakon túl még -  eltérő formájú 
hőmérők segítségével -  „meghatározzák a 
házasulandók vérmérsékleti hevének szükséges 
arányait (rapports)”, s mindezt szertartáso
kon rögzítik.24 Látható: a létezők egymás
hoz fűződő „viszonylatai” igen bonyolul
tak; konvenciók, rítusok ugyan rögzíthe
tik a számításba jövő viszonyokat, a dol
gok maguk azonban kimeríthetetlenek: 
egymásba illeszkedő-hurkolódó „viszony
latok” hálója írja le őket. A nehézségek ak
kor merülnek fel, ha újabb és újabb „vi
szonylatokkal” kell számolni, vagy éppen 
nem vesznek figyelembe valamilyen -  
adott szempontból fontos -„viszonylatot”. 
A zsenit éppen az jellemzi Diderot sze
rint, hogy egymástól nagyon távoli jelen
ségek összefüggését is képes felismerni. A 
vele szemben álló természet ugyanis sajá
tos véletlenek alapján szerveződő kombi
náció,25 amely egyidejűleg mutat teljes 
rendezettséget (totalitás) és -  szemben a 
moritzi kiteljesedettséggel -  végtelensé
get és nyitottságot. Ez a biztosítéka a dol
gokban rejlő és általuk kiváltott kreativi
tásnak. „De miért volna más az eredmény, ha 
a szétszórt és újra egyesülő elemek ugyanazok,
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Denis Diderot

A SZÉPRŐL
Réz Pál fordítása

Mielőtt hozzákezdenék a szép eredetének igencsak nehéz vizsgálatához, hadd jegyez
zem meg elöljáróban, egyetértésben mindazokkal a szerzőkkel, akik e tárggyal foglal
koztak volt, hogy az emberek végzetes módon általában azokat a dolgokat ismerik a 
legkevésbé, amelyekről a legtöbbet beszélnek, s hogy sok más tárgy között ilyen a szép 
természete is. A széfről mindenki okoskodik; megcsodálják a természet műveiben; 
megkövetelik a művészeti alkotásoktól; minduntalan elismerik vagy tagadják jelenlé
tét; ám ha megkérdezzük akár a legbiztosabb és legkiválóbb ízlésű embert, hogy mi 
az eredete, természete, pontos fogalma, eszméjének lényege, szabatos meghatározása; 
hogy abszolút-e vagy viszonylagos; hogy van-e esszenciális, örök, változhatatlan szép, 
mely szabálya és mintája az alsóbbrendű szépnek, avagy a szépséggel is úgy vagyunk-e, 
mint a divatokkal -  nyomban azt tapasztaljuk, hogy megoszlanak a vélemények; né
melyek beismerik tudatlanságukat, mások kételkedésbe menekülnek. Hogyan lehet
séges, hogy csaknem mindenki egyetért a szép létezésében, hogy igen sokan nagy erő
vel érzékelik jelenlétét -  és oly kevesen tudják, mi is valójában? [...]

Az érzés és gondolkodás képessége velünk születik; a gondolkodás képességének 
első lépése az, hogy megvizsgáljuk észleleteinket, összekapcsoljuk, összevetjük, kom
bináljuk őket, észrevesszük közöttük a megfelelés és meg nem felelés viszonylatait stb. 
Olyan szükségletekkel születünk, amelyek arra kényszerítenek bennünket, hogy kü
lönféle kisegítő eszközökhöz folyamodjunk; a hatás, amit várunk tőlük, s amit csak
ugyan elérnek, gyakorta arról győz meg, hogy vannak jó  és rossz, célravezető és célra 
nem vezető, tökéletes és tökéletlen stb. eszközök. E kisegítő eszközök többsége szer
szám, gép vagy más efféle találmány; de minden gép feltételezi az ugyanazon célt szol
gáló részek kombinációjának egybehangolását stb. így tehát amint megszületünk, 
szükségleteink, valamint képességeink azonnali gyakorlása arra szövetkeznek, hogy 
a rend, a dolgok egybehangolása, a szimmetria, szerkezet, arány, egység fogalmát éb
resszék fel bennünk; e fogalmak mind érzékeinkből fakadnak, s mind mesterséges 
fogalom; a mesterséges és természeti, rendbe szervezett, arányosított, kombinált, 
szimmetriába hangolt dolgok sokaságának fogalmától jutottunk el a rend, elrendezés,


