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„Tudni, hogy nincs első és nincs végső, sem 
kezdet, sem pedig vég, sem begyökerezettség, 
sem pedig alap, megkívánja a határtalanba 
fu tó  felszín bölcsességét, ami így talán éppen 
a Jákob Böhme-i nem-alappal (az Ungrund- 
dal) azonos.”

(Botho Strauss)

Scheliing háború utáni újrafelfedezése elle
nére, melynek a halála századik évfordulójá
ra megrendezett Bad Ragaz-i konferencia 
volt a nyitánya, művészetfilozófiájának ugyan
ilyen erejű átértelmezése, újragondolása 
nem következett be. Csak a nyolcvanas évek 
második fele hozott ebben fordulatot: leszá
mítva D. Jáhnig mélyreható elemzését, mely
ben A TRANSZCENDENTÁLIS IDEALIZMUS REND- 
SZERÉ-hez kapcsolódott -  mindenekelőtt M. 
Frank és B. Barth elemzéseire gondolok. 
Franknak a kora romantika esztétikáját tár
gyaló műve kapcsán joggal mondta E. Behler 
egy recenzióban: „az első átfogó kísérlet arra, 
hogy a kora romantika esztétikájának az idealista 
filozófia összefüggésén belül igazságot szolgáltassa
nak". Ha a német tudomány csak most látszik 
eljutni oda, hogy a romantika és az abszolút 
idealizmus összefüggését és belső áthatását 
problémává tegye, akkor talán nem olyan 
nagy szégyen, ha az utóbbi időben szeren
csésen növekvő magyar nyelvű Schelling-ki- 
adások után, csak most teszünk kísérletet 
arra, hogy a művészetfilozófus Schellinget 
„felfedezzük”, Hangsúlyozottan művészetfi
lozófust és nem esztétát mondunk, hiszen 
Scheliing túllép vagy inkább kilép az esztéti
ka területéről, s éppen ebben nyilvánul meg 
elméletének mindmáig meglevő elevensége -  
a művészetfilozófia meggondolása, nem egy

szerűen egy kész filozófiai szisztéma alkalma
zása a „művészet-tárgyra”, hanem a filozófiát 
alapozza újra a művészet vonatkozásában. 
„Hogyan lehetséges a művészet filozófiája?"

Némileg megelőlegezendő a későbbieket; 
az a kanti igény, hogy „az észt önmagával össz- 
hangzóvá tegyük”, természetesen a Kant utáni 
metafizika számára is irányadó, még akkor is, 
amikor ahhoz a fordulatot jelző felismerés
hez vezet, amit Hölderlin fogalmazott meg 
oly szépen a HYPERION TÖREDÉK-ben: ,yl bol
dog egy-ség, a  lét a szó egyedüli értelmében szá
m unkra elveszett...” A fordulat iránya e költői 
megfogalmazásban is egyértelmű: az üdvözí
tő, üdvöt hozó egyezés és egy-ség, a mindent 
együvé fogó lét magunk okozta odaveszése 
eredményeképp a szépség e végletek közti, 
ám egyben végtelen lesz az, ami ellenszegül 
a végletek közt magát széttagolónak. A REND
SZERPROGRAM megfogalmazásában: „Végül az 
eszme, mely mindeneket egyesít, a szépség eszméje, 
a  magasabb rendű, platonikus értelemben véve a  
szót.” A  kísérlet, hogy „a szellem filozófiáját mint 
esztétikai filozófiát" alkossák meg, mely irányát 
a semmi által meg nem rabolt feltétlen félé ve
szi, két irányban haladhat -  az én vagy a 
nem-én felé (Scheliing levele Hegelhez, 
1795. febr. 4.),

A művészetfilozófus Scheliing igen rövid 
időn belül mindkét utat bejárja, az előbbi A 
TRANSZCENDENTÁLIS IDEALIZMUS RENDSZERE, 
az utóbbi A MŰVÉSZET FILOZÓFIÁJA és közte 
vagy inkább ezek „felett” felvázol egy harma
dik megoldást is, mely a szépet magasabb 
rendű platonikus értelemben közelíti meg, 
mely idea szerinti, és benne vagy inkább ál
tala széttagolt eredendő egysége visszaidéző- 
dik, és így részesülünk benne. Ez a BRÚNÓ 
platonikus szépségfelfogása, mely által a 
nem-különböző szép és igaz körébe vontán 
vagyunk', „ama legboldogabb létet óhajtjuk szem
lélni, így akarván részesülni belőle, és valóban, 
ahogy a régiek mondták, beteljesülné válunk”.

A feltétlen (das Unbedingte) keresése, 
mely Novalis fordulatával élve mindig csak 
dolgokra (das Ding) lel, az igazságot elfedő 
fátyolszerű szépség (Hegel) szembekerül az 
ideaszerű, beteljesülést vágyó szépségfelfo
gással, mely mintegy magától lenne „az ideák 
igazsága" (Scheliing). Ugyanitt az Előadások 
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jénai kollégiumában egyértelművé teszi az el
lentmondásos helyzetet: ,A  műítélet még a leg
első fogalmakat illetően is szükségképpen az ellent
mondás és a  meghasonlottság állapotában van ab
ban a  korszakban, amely a  reflexió segítségével 
akarja ismét megnyitni a  művészet elapadt forrá
sait. .. ”

A diagnózis, amelyet többnyire Hegelnek 
szokás tulajdonítani, tehát Schellingnél válik 
először világossá, s persze a diagnózis vissza
tekintve A TRANSZCENDENTÁLIS IDEALIZMUS 
RENDSZERÉ-t is értékeli, vagyis azt a páratlan 
kísérletet, hogy a művészetben megtörténjék 
az a semmi máshoz nem fogható igaz betel
jesülés és kinyilatkoztatás, ahol a segéd
eszköz, az organon túlnő kezdetben vállalt 
feladatán, és az „örök torzóként” létező embert 
„a szellem előrehaladó odisszeájában” a megha- 
sonlást legyőzővé tegye azzal, hogy egy ideá
lis világba emeli. Ám nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy Schelling már ebben a 
művében is kijelöli a reflexió meghaladhatat
lan korlátozottságát, nevezetesen azzal, hogy 
„az öntudat az egyetlen világos pont, de csak elő
revilágít, hátra nem”. Vagyis az üdvözítő, egy
séghozó pillanat és elevenség, mely a művé
szettel való találkozást jellemzi, mégsem emel 
túl azon az eredendő korlátozottságon, 
amely abból származik, hogy „végesek va 
gyunk”. A „koronázási szertartás" egyidejűleg 
trónfosztás is, világossá válik, hogy a műalko
tásban megtapasztalt „egybe-képződés” (In- 
Eins-Bildung) a lét felőli korlátozást és kor
látozottságot (Begrenztsein) nem képes meg
szüntetni. A schellingi kísérlet meghiúsulása 
egyértelmű következtetésre indítja Hegelt a 
JÉNAI REÁLFILOZÓFIÁ-ban: ,/l művészet az in
diai Bacchus, amely nem a világos, önmagát tudó 
szellem, hanem az átlelkesített szellem, az érzetbe 
és képbe burkolódzó szellem, alájuk rejti az iszonya
tot. Közege a  szemlélet; a szemlélet pedig az a köz
vetlen ség, amely nincs közvetítve. Ennélfogva ez 
a közeg nem felel meg a szellemnek.” Hegel dön
tése egyértelművé teszi, hogy a művészetet 
fenyegető, veszélyeztető közegnek tekinti a 
szellemet illetően, el kell hagyja, hogy „ne 
csak a személyes énből sarjadt szubsztancia legyen” 
-  írja majd a FENOMENOLÓGlÁ-ban.

Schelling tehát határponthoz ér, ahol a tu
dás tudományának, a transzcendentális filo
zófiának a „megkoronázásaként” beállított 
művészet kitüntetettsége megkérdőjeleződik,

és elénk tűnik a filozófia és a művészet kö
zötti konfrontáció, ami a „metafizika (kezdődő) 
krízisének a jele”, ahogy Schelling monográfu- 
sa, Jáhnig írja. A krízis jegyében születő 
művészetfilozófiája leszámol a rendszerprog
ram naivitásával, és felismerteti, hogy a szel
lem filozófiája és az esztétikai filozófia nem 
összebékíthető. Schelling számára egyértel
művé válik, hogy' „az öntudat előrehaladó moz
gásaként és történeteként” felfogott filozófia nem 
eredményezi és nem eredményezheti, hogy 
az én önmagával azonossá váljék (a művé
szetben). A művészetfilozófia alapjául szolgá
ló identitásrendszert szembeállítja a reflexió 
rendszerével, mint az ellentétek „feloldását” 
ígérő filozófiával (már az 1801-es ÜARSTEL- 
LUNG MEINES SYSTEMS DÉR PHILOSOPHIE- 
ban). Schelling igazi filozófiai odisszeája itt 
kezdődik: eltávolodik az én reflektív minden- 
hatóságától, és egyben a semmi módon nem 
egyesíthető, ha tetszik, az embert mindvégig 
„iszonyattal” eltöltő lét nem demonstrálható 
közelségében írja újra és újra filozófiáját.

A krízisre adott válasz a BRÚNÓ platonikus 
kitérője is, ahol a Lucián (=Fichte) által fel
tett kérdésre, miszerint „úgy látom, semmilyen 
módon nem juthatsz el tehát olyan tiszta egységhez, 
amelyet nem homályosít el a differencia”, a nem 
ellentmondásként kiiktatandó differencia ál
landó jelenléte a válasz. A válasz alapvetően 
különbözik a hegelitől. „Schelling gondolkodás
formáját nem a tagadás eleme, mint inkább a dif
ferencia eleme jellemzi; sokkal inkább követi a  po
laritás modelljét, mint az ellentmondásét” — mu
tatja be a helyzetet H. Krings. Ez az, ami 
Schellinget meggátolja abban, hogy az abszo
lút zárt rendszerének álláspontjára helyez
kedjék, és ez az, ami a fichtei én kritikájára 
indítja. Az ugyanis mindig „megterhelt valami 
rajta kívülivel”.

A  hölderlini URTHEIL UND Seyn mélyre
ható felismerése tér itt vissza, amely bármi
nemű identitás és abszolút lét azonosságának 
lehetetlenségét mondja ki, mivel az identikus 
én csak a rajta kívüli nem-létnek nyilvánítása 
révén lehet önmagában és önmagával azo
nos. Schelling tehát A TRANSZCENDENTÁLIS 
IDEALIZMUS RENDSZERÉ-t követően belátja és 
számunkra is nyilvánvalóvá teszi, hogy a filo
zófiai megfontolást életre hívó „meghason- 
lás” a művészet filozófiájában mint organon- 
ban sem egyenlítődik ki, ezzel pedig közvetve
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azt, hogy a művészet filozófiája is egyazon kér
déssel, vagyis a kérdéssel szembesül. Walter 
Biemelnek igaza van: a művészetfilozófia 
nem leágazása vagy valamiféle segédtudomá
nya a filozófiának, minthogy „a filozófia egy”, 
s amennyiben így van, akkor vele szemben 
és általa egyazon elvárás érvényesül, hogy 
megszüntesse a művészet iránt táplált illúzi
ót, mintha itt megszüntethető lenne az örök
kön rajtunk túli terhe. Schelling művészetet 
tárgyaló filozófiája A TRANSZCENDENTÁLIS 
IDEALIZMUS RENDSZERÉ-t követően felszámol
ja  a művészet rezervált helyzetét, annak több
rétű értelme szerint: vagyis nem tart fenn ne
ki kitüntetett helyet, sem olyan készletet vagy 
tartalékot, mely más módon nem tapasz
talható, s egyben leszámol a klasszika szép ál
mával, hogy „a művészet az egyetlen örök kinyi
latkoztatás". Másként megfogalmazva, ha igaz 
az -  és Schelling kései munkáinak önreflexiói 
ezt támasztják alá -, hogy a rezervaként értett 
művészet megmaradt a negatív filozófiáján 
belül, akkor Schelling A MŰVÉSZET FILOZÓFI- 
ÁjÁ-val már rálép arra az útra, melyet pozitív 
filozófiának nevez. A valóság látszatszerű ta
gadása ellenében a művészetnek megadja eg
zisztenciavonatkozását -  Jaspers fordulatával 
élve „áttörés a tárgyhoz" - , ahol az el nem ho- 
mályosítható differencia működik, ahol „a 
magyarázatot követelő egzisztencia" és a művé
szet nincs elkülönítve egymástól. A Schelling 
1841-es berlini előadását hallgató Kierke- 
gaard a következőket jegyzi le: ,A  negatív filo 
zófia azzal zárul, hogy követelőleg lép fe l a pozitív 
irányában, melyben a  létezőn túli (das Uber-Seien- 
de) ily módon objektíven mutatkozik meg a művé
szetben..." A művészet egzisztenciavonatkozá
sának máig példaértékű megfogalmazása, a 
mű sohasem uralható egyszerű ismerettárgy
ként, és nyitott a létezőn túlira. Persze nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy Schelling 
ugyanezen előadásokban, miközben a pozitív 
filozófia felé fordulás szükségességét kiemeli, 
egyben kritikusan is viszonyul ilyen irányú 
korábbi kísérleteihez. Világosan kell látnunk, 
hogy A TRANSZCENDENTÁLIS IDEALIZMUS REND- 
SZERÉ-ben kitüntetett helyzetet élvező művé
szet miként jelenik meg az identitásrendszer
ben, ahol többé már nem a fichtei tudo
mánytan elve szerint („a transzcendentális né
zőpont köznapivá változtatása”!) szerveződik, 
azaz nem egy már tételezett lényegiség leké

pezése, a filozófia működésének mintája és 
megvalósulása. ,A  művészet jelentősége a  filozó
fiá t illetően Schelling transzcendentálrendszerében 
tehát azon alapul, hogy a művészet a transz
cendentális sematizmus objektivitása, és ezáltal 
(mint »képzelőerő« az adott »potenciában«)  a  filo
zófia számára saját »mechanizmusának« »sémájá- 
vói« válik" -  írja Jáhnig. Schelling művészet- 
filozófiája, szemben „esztétikailag” koncipiált 
transzcendentálfilozófiájával, elmozdul a mű
vészet nem-reflexív, nem-tárgyiasított, a mű 
mint az abszolútum privációjaként („nem igazi 
lét”), azaz a teljes léttől való megfosztottság- 
ként értett műelmélet felé, amely az esztétika 
heideggeri destrukciójában válik újra domi
nánssá.

Eszerint a művészetről való gondolkodás 
a teljességgel fel nem tárható alap, a teljes
séggel fel nem fogható, a nem-személyes és 
az előre el nem gondolható nem-reprezentál- 
ható, ám megszüntethetetlen közelségében 
gondolja újra a művészet helyzetét. De nem 
vetítjük-e rá a kései Schelling lételméletét, 
annak alapvető fogalmait a korai, identitás
rendszeren nyugvó művészetfilozófiára? Lé- 
tezik-e nagyobb ellentmondás számunkra, 
akik a nem-identikus, a destruktiv-dekonst- 
ruktív gondolat körében mozgunk, ha egy 
gondolkodó a konstrukció és az identikus fe
lől alkotja meg elméletét? El tudjuk-e háríta
ni Schelling művészetfilozófiájától a gyanú
nak ezt a nyomasztó árnyékát?

Amit mindvégig szem előtt kell tartanunk, 
az a következő: az abszolútum az egzisztencia 
alapja, s mint ilyen mindig differenciálódik, 
differenciává alakul, ugyanakkor a művészet 
az ideálisnak és a reálisnak olyan indifferen
ciája, mely megszüntethetetlenül távol van az 
abszolút azonosságától. Az abszolútum nem 
egy már eleve egzisztáló eszme, mint Hegel
nél. A schellingi abszolútum nem a kifejlő, 
eleve magánál levő lényegiség megvalósulása, 
annak tudásával, „hogy mi is ő", hiszen „ami a 
tiszta logikai fogalomban az immanens fogalmi 
mozgás által létrejön, az nem a valós világ, hanem 
csak a quid szerint az", írja Schelling A KINYI
LATKOZTATÁS FlLOZÓFlÁjÁ-ban. Az az hogy van 
(quod sit) éles szembeállítása „a puszta gondo
lati processzusként" tekintett mi az (lényegiség) 
„léf’-felfogásával, megnyitja az élettől eltávo
lodott (Heidegger) német idealizmus dest
rukcióját, nem egyszerűen azzal, hogy túlkö-
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zel megy az élethez, hanem azzal, hogy felis
merteti: a létbe átmenő megszűnik az észben 
lenni, a tapasztalathoz tartozik. (Itt alapjában 
válik kérdésessé a heideggeri kritika, mely a 
húszas évek radikális ontológiai fordulatában 
éppúgy a „was” és „dass-sein” megkülönböz
tetése mentén bontakozott ki, akárcsak a 
„magát költő ész” toposza, mellyel a Nietzsche- 
könyv első kötetében Heidegger az egész 
klasszikus német idealizmust jellemzi, holott 
Schelling ettől élesen elhatárolódik.)

A transzcendentális rendszert követően 
Schelling fordulata valóban alapvető, ugyan
is itt a fogalom alá nem hozható, ám végső 
szükségszerűséggel bíró lét mint előre el nem 
gondolható (das unvordenkliche Sein) áll szem
ben egy a priori módon felfogott léttel, s a 
művé vált Niobéként szembesít minket a so
ha el nem érhető abszolútummal. Ez az, „amit 
minden művészet a k a r vagyis tapasztalattá 
tenni a végső felől meggondolt, de előre el 
nem gondolható létet. A KINYILATKOZTATÁS 
FILOZÓFIÁJA felől visszafelé értelmezhető az 
identitásrendszeren nyugvó művészetfilozó
fia, minthogy itt valaminek a kezdetéről, 
mégpedig a modern filozófia Hannah 
Arendt által leírt kezdetéről van szó: ,A  fe lis
meréssel, hogy a mi (Was) semmikor sem képes a 
hogy (Dass) magyarázatára, a magánvalóan üres 
realitás iszonyú sokkjával kezdődik a modern filo
zófia.” Ennyiben A TRANSZCENDENTÁLIS IDEA
LIZMUS RENDSZERE e sokktól magát menekítő 
„magát költő észhez” tartozik még, míg a mű
vészetfilozófia az így értett modern filozófiá
hoz. Schelling igazi nagysága az, hogy a szét
töredezett régi világ helyébe lépő modern 
alapvető kérdéseit próbálta mindvégig újabb 
kísérleteivel tisztázni. Tagadhatatlan, hogy „a  
csúcsokat beragyogó fé n y” -  ahogy' Hegelnek 
írott levelében mondja -  a kanti fordulat 
nyomán hatol előre a kérdéshez, melyet az 
az hogy van  iszonyata ébreszt az emberben új
ra és újra. „Kant a magánvaló dologgal, amelyet 
ő  vezetett be a  filozófiába, legalább megadta a lö
kést, amely a  filozófiát fölébe emelte a  közönséges 
tudatnak, és jelezte legalább, hogy a tudatban levő 
tárgy oka nem lehet maga is a  tudatban.. Schel
ling munkássága úgy fogható fel, mint szaka
datlan próbálkozás arra, hogy a közönséges 
tudat álláspontját elhagyva, elgondolja az 
énen kívülit, amit mint rejtekező „orphikus 
egységet”, mint alaptalan alapot, mint a kez

detben nem megalapozó és nem igaz „alapot” 
állít elénk.

Tehát miközben az általános jellemzést il
letően Heideggernek teljesen igaza van, 
hogy a Descartes utáni filozófia egyetlen fő
útvonal az ész mindenható akaratnyilvánítá
sában, melynek centruma az én reflexivitása, 
mégis éppen őt követve észre kell vennünk 
azokat a kezdeményezéseket, amelyek a 
szubjektivitás és a szubjektitás („a lét ugyan su- 
biectum, de nem szükségképpen egy én által meg
határozott”-  mondja Heidegger) között kü
lönbséget téve igyekeznek kijutni ebből a 
zsákutcából. A kései Schelling világosan fogal
maz: az alapzat (hüpokeimenon) ugyan vala
mi, de nem létező, vagy a korábbi (1810), A LÉ
LEKRŐL szóló stuttgarti magánelőadás megfo
galmazásában, a művészet műve úgy hat, ha 
nem a személyes s már létező körébe vonva 
gondoljuk el, hanem éppen a nem-személyes 
(das Unpersönliche), a szubjektivitással nem 
közvetíthető és nem összeegyeztethető felől, 
így csak látszólag fogadható el az a megálla
pítás, hogy Schelling a kései filozófia felé ha
ladva mindinkább távolodik a művészettől, a 
fordulat lényege éppen az, hogy sem az ész
tudomány, sem ennek vélt ideális megvaló
sulása, a mű, nem szavatolja az abszolút iden
titást. ,/4z észtudományhoz való minden közelsége 
ellenére a  művészi szépség mégis hiányossággal ter
helt, hogy csak az indifferenciához s nem az iden
titáshoz juttatja el a  rendszert. Ezért az elvet, az 
abszolút identitást csak tökéletlenül képes tanúsíta
ni. A  művészet többé nem »egyedüli és örök kinyi
latkoztatás«, az ugyanis egyedül a filozófia mint 
észtudomány. Csak az a  filozófia biztosíthatott a 
művészetnek kiemelt rangot, mely az ént választotta 
elvéül. Abban a  pillanatban, amikor a  filozófia az 
abszolút filozófiájává válik, a művészet nincs többé 
a legmagasabb szintézis és végső kibékülés szintjén” 
-  írjaj. Henningfeld Schelling-magyarázatá- 
ban. Az énelvű filozófiai sematika példázat
jellegén kívül kerülve a művészet jelentősége 
éppen hogy növekszik, s A MITOLÓGIA FILO
ZÓFIÁJA könyv felismerését követve, csak ar
ról van szó, hogy az észtudomány mind 
egyértelműbbé váló krízise a művészet helyze
tét sem hagyja érintetlenül. Ha Schelling 
megfogalmazását követve elfogadjuk, hogy a 
krízist, az én eszmén kívül kerülését semmi, 
így a mű sem szünteti meg, akkor ki kell dol
gozni az egységet lehetetlenné tevő differen
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cia tudomásulvételével a művészet filozófiá
ját, mely a vallás és a filozófia mellett a „har
madik potencia”. A tudás és cselekvés indiffe- 
renciájaként értett művészet ez, tehát nem 
magának az abszolútumnak az egybeképző- 
dése, hiszen az nem tartalmaz differenciát. A 
művészet filozófiája értelmében a mű kitün- 
tetettsége a differenciák viszonylatában cél
zott indifferencia, amely nem kibékülés, nem 
az ellentétek kiiktatása, hanem éppen ezek 
íeXfokozása, magasabb hatványra emelése. Schel- 
ling az abszolútumot nem mint az ellentmon
dást, a szembeállítottságot legyőzőt fogja fel 
(,/4 logikában nincs semmi világmegváltoziató" — 
írta Hegelt bírálva), mely már eleve lét, hanem 
egy olyan különböző fokozatokon át magát 
konstruáló potenciaként, amely semmikor 
sem egyszerűen az igazi lét. Egy ilyen konst
rukció a differenciákat csak időlegesen teszi 
különbség nélkülivé (indifferencia), jobban 
mondva csakis időben konstruál egy univer
zumot, melyben az időnek kitett differencia 
és az „időtlen” abszolútum közötti értelemvo
natkozás megjelenik -  a megvalósult a nem
demonstrálható létre vonatkozik. Schelling, 
aki tisztában van a művészet iránt megren
dült hittel, a művészi igazság felemelő-fensé- 
ges mintáit keresi, amelyek a hiányzó mito
lógiai alapzat helyén az embert olyan létvo
natkozásba állítják, ahol a szemlélőt a szem
lélt magával ragadja. így lesz Schelling egyik 
festészeti példája a manierista Coreggio, akit 
André Chastel így jellemzett: Coreggio képe
in a rend felbomlik, s az eksztázis lesz uralko
dó. A művészet mint egy univerzum konst
rukciója, attól függően képes a „felemelően 
igaz' ábrázolására, ha nem pusztán a tárgyat 
és nem is valami végtelen puszta leigázó bi- 
zarrságát tartja szem előtt, hanem lehetővé 
teszi, hogy a nem tárgynál levő szemlélet a 
minden mástól teljességgel eloldott („dasAb- 
solute” -  ahogy Heidegger átfogalmazza az 
abszolútat) vonzásában minden eddig felfo
gotton túlra emelkedjék, ki-emelkedjék, s 
ami igaz, csak a végén lesz azzá a számára, 
ami. így érti a KiNYILATKOZTATÁS-előadások- 
ban Schelling az eksztatikust: „a minden fogal
mat megelőzően tisztán létező az önmagán kívül- 
helyezett ész fogalma”. A fenséges-felemelő és a 
fogalmiságból származó gondolatot elnémító 
„vakon létező”, szép és igaz (a magát tárgyként 
önmaga elé állító negatív ész ellentettje)

együttjátéka így mutat túl a művészet létvo
natkozása felé, mely Heideggernél már teljes 
tudatossággal érvényesül. fA z, hogy a szubjek
tivitás önmaga számára előre elgondolhatatlanná 
válik, és ez az előre el nem gondolhatóság a  műal
kotás rejtélyében igazságaként áll elő, kultúrtörté
netile g  igen nagy horderejű esemény" -  írja Manf- 
red Frank. A művészet, akárcsak a filozófia, 
éppen véges történeti létünk, azaz a differen
ciák de-struktív erejének elnémulása folytán 
szembesít azzal, hogy a világ nem merő ele
venség, hanem pusztulás is. A műértés éppen 
meg-indító jellegénél fogva visz rá, vezet el 
(anagogikus funkció!) a pusztulás körülfogta 
elevenséghez. A körülfogott és behatárolt kö
re képezi azt a jelentést, ami már nem lét. 
Megértőn e határok között éledő különböző
séget keressük, mivel az egyesítés pontját 
megtalálni „még nem a legnagyobb dolog”. A gö
rög kezdet, a pozitív filozófia számára hasz
nálható gondolati csírák (például T imaiosz) 
újraértelmezése döntően befolyásolta Schel
ling fordulatát, ahol felismerhetővé vált „az 
alap feloldhatatlan sötétsége" (Gadamer). A 
transzcendentális rendszert követően a mű
vészetben olyan lényegiségre talált, mely je
lentős alkotásaiban többlet hordozója. E 
többlet szemlélete egy valósággal, egy megin
dító, elevenné tevő valósággal szembesít min
ket. így és csak így érthető, hogy a művészet 
„a lehetséges tudás tárgya”, olyan megelevenítő 
tudásé, mely alkalmas lehet arra, hogy a ref
lexió mindenhatósága folytán puszta „hagyo
m ánnyá” vált művet úgy állítsa az ember elé, 
hogy az kérdésessé tegye a látszólag leg
naivabb, legkevésbé problematikus viszonyu
lást -  azt, hogy van. Az intellektuális szemlé
let, amely „a tiszta önmagában reflektált szemlé
let" (Heidegger) éppen a konstrukciót újra
konstruáló, nyitottá váló tudás, melyben az 
az hogy van és a mi közti mozgás megindul, 
és így „egy még kibontandó tudásra nyúlnak elő
re”. Schelling 1827-es filozófiatörténeti elő
adásaiban élesen megkülönbözteti az intel
lektuális és érzéki szemléletet. A döntő az, 
hogy az intellektuális szemléletben a szubjek
tum és az objektum nem más, hanem azonos, 
ám olyan azonosság (emlékezzünk a lét és 
priváció fenti összefüggésére), mely állandó
an „mozgásban levő", és „folytonosan mássá lesz, 
s megragadni csak a  végső mozzanatban lehet”. Az 
így kifejlő, „célját” nem tudó gondolkodás az,
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a m i  n y i to t t ,  a l a p j á t  i l le tő e n  n e m  m e g g o n d o l t  
-  e z  a  v a ló d i  g o n d o lk o d á s ,  a m i  t e h á t  „ennek 
a magánvalóan meghatározatlannak, ennek az ön
magával soha nem azonosnak, egy mindig másikká 
válónak a folytonos meghatározásában és kialakí
tásában nyilvánul meg". A MŰVÉSZET FILOZÓ- 
F lÁ jÁ -ban is e g y é r t e lm ű ,  h o g y  a  m e g h a s o n -  
lá s b ó l s z ü le te t t  m ű  m e g h a s o n lá s a  ú j r a  b e k ö 
v e tk e z ik ,  h a  a  r e f l e x ió  e r e jé v e l  o b j e k tu m m á  
te s s z ü k  ( h o lo t t  „valami teljességgel nem-objektív- 
róT  v a n  s z ó  -  í r t a  m á r  A TRANSZCENDENTÁLIS 
IDEALIZMUS RENDSZERÉ-ben), a  b e n n e  é s  á l t a 
l a  m e g - j e l e n í t e t t  n e m  e g y  r e f le k t ív e n  m a 
g u n k  e lé  á l l í th a tó  tá r g y  i s m e r e te ,  h a n e m  a z  
a z  i n t e r p r e t a t í v  f o g a lm i  b e h a t á r o l á s t  m in d ig  
h  a t á r  t á lá n  í tó  e s e m é n y , m e ly n e k  S c h e l l in g  s t í 
lu s á h o z  h ű e n ,  s o h a  n e m  l e h e t ü n k  te l je s  e g é 
s z é b e n  é s  e lő r e  a  tu d a tá b a n .

A schellingi fordulat jelentősége persze 
ismert a filozófia történetében (Heidegger, 
Löwith, Arendt, Schulz), a fordulat művé
szetelméleti konzekvenciáit már jóval kevés
bé találjuk meg az irodalomban. A fordulat, 
azaz az egzisztenciakérdést előtérbe állító 
schellingi pozitív filozófia iránti figyelem kez
detét az 1925-ös Heidegger-szemináriumok- 
hoz kapcsolja Gadamer, ami aztán tovább él 
a tanítványok műveiben. így utal vissza Lö
with a pozitív filozófiára, melyben „a faktikus, 
hogy van”-hói jut el Schelling a gondolkodás
hoz, ezt látjuk A TRANSZCENDENTÁLIS IDEA
LIZMUS RENDSZERÉ-t követően, bár az identi
tásrendszerben még csak elkezdődik „az elő
feltevésszerű már egzisztáló abszolútumtól” való 
elválás. Én így értékelem Schelling felismeré
sét a már szóvá lett, „kikristályosodott”, eredet
vesztett költészetről, mely feladatul rója a 
megértő emberre a magát megvonó, rejteke
ző eredet újragondolását, a költészet lehető
sége tehát, amennyiben nem „antiköltészet”, 
hogy a közvetlenül nem tapasztalható iránt 
nyitottá tegye az embert. Schelling a titkos 
ősforrásig követi a művészetet, ám ez nem 
valami érintetlen őseredet, hanem az egysé
get és egyezést romboló mássága, a kikristá
lyosodott szó oldódása, ami persze majd újra 
szilárd struktúrát ölt.

A művészet destruktív energiája ez, mely 
minden előre elgondolt és fogalmivá tett el
lentettje, az identitást tételező és célzó gon
dolat megbontója. A művészet a nem-fögal- 
mi/felfoghatatlan eredet. A művészet meg

semmisíti a valóság látszatát, azzal, hogy az 
embert kívül helyezi, kiveti a személyes már 
értett körén kívülre. Az eksztatikus kívülhe- 
lyezettség miközben korlátozza az ész min
denhatóságát, egyidejűleg újrakonstruálja az 
ész a priori konstrukcióját, ez tehát a fogalom 
alá nem hozható abszolút vonzásában bekö
vetkező mozgás és rengés, mely hírt ad a 
megszilárdult felszín rejtett alapzatáról, a 
meg-rendítő alapzatot átadja önnön, semmi 
által nem korlátozott mozgásának. Az alap, 
midőn megfoszt, minden addigit alaptalan
ná tesz (lét és priváció), és felismerteti, hogy 
a már megszilárdult mint határolt a be-nem- 
határolható (apeiron= a határtalan lét) ellen
hatásának kitett, a határok közé fogható, a 
tudott csekély a határtalanhoz képest, „...a 
Grundró/ van szó, mely mivel képtelen megaka
dályozni a különböző lehetőségek átmenetét az ak
tualitásba, egyfajta ellen-megtestesüléssel szegül ve
le szembe, s különvált tagjait arra ösztönzi, hogy 
nyilvánítsák ki magukat lehetőségük végső határá
ig, így provokálva ki, a többi lehetséges felidézésé
vel, saját megszűnésüket” -  írta Vető Miklós egy 
Schelling-tanulmányában.

A művészet rejtélye az alap ilyen végsőkig 
vivő és meg-rendítő ellen-megtestesülésében 
rejlik.

Bacsó Béla

KÉT BÍRÁLAT EGY 
KÖNYVRŐL

Horváth Iván: A  vers 
Gondolat, 1991. 233  oldal, 152 Ft
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A MAGYAR VERS című kötet előszavában 1948- 
ban Horváth János azt írta, hogy irodalom- 
történésznek készülő hallgatósága zöme „a 
verstannak még elemeivel sincs tisztában, sőt lenézi 
az egész verstudományt, s ennélfogva könnyen ér
zéketlen maradhat az irodalom legfőbb szépségei, a 
történelmi fejlődés legbecsesebb eredményei iránt”', 
Négyesy Lászlót is idézi, a versforma „nem  
puszta külsőség”, és „aki a  verset csupán külső já 


