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KISS KATA DÓRA
Szabadbölcsészet BA, esztétika szakirány

A művészet, mint Másik 
Esztétika és etika Emmanuel Lévinas munkásságában

„Ti néztek, én nézlek. 
Szemünk, 
pillás függönye fent: 
Hol a színpad: 
kint-e vagy bent, 
Urak, asszonyságok?”1

Dolgozatom középpontjában Emmanuel Lévinas A valóság és árnyéka című tanulmánya áll. 
A szerző fenomenológiai munkásságát javarészt etikai vonzatú művek teszik ki, a művészettel 
szembeni érdeklődése nem jelentős és ezen belül is elmarasztaló. A tanulmány érdekessége 
éppen ebben áll: a 20. században etikai oldalról vizsgálja az alkotásokat, a rá jellemző homályos 
és kinyilatkoztatásszerű fogalmi apparátussal, ezzel a kép kérdését teljesen átértelmezi, és új 
megvilágításba helyezi. 

A kép, mint hordozóeszköz, végtelenül tág kultúrtörténeti kérdés. Már az is, hogy egy 
diskurzuson belül ki mit ért e fogalom alatt, valamilyen elköteleződést jelent egy szellemi 
irányzat mellett. Kérdéses például, hogy a képről, mint tárgyról, vagy, mint hordozó médiumról 
beszélünk, hogy szűk értelemben, csak, mint objektumról, vagy a fogalom kitágításával az alá 
sorolható összes hasonlóságon alapuló tárgyról–ahogyan ezt Lévinas is teszi–miközben már 
az is problematikus, hogy milyen alapon válik a kép differentia specificájává a hasonlóság. 
Dolgozatomban a fenomenológia, ezen belül is a francia fenomenológia képfogalmát 
használom, amihez Jean-Paul Sartre A kép intencionális szerkezetében kifejtett meghatározását 
veszem alapul, mint egy széles körben elfogadott fenomenológiai képértelmezést, melyhez 
Lévinas is több ponton kapcsolódik. Elsőként tehát ezt mutatom be, majd a dolgozat tárgyául 
szolgáló 1948-as Valóság és árnyékát, amiben Lévinas meghatározza a művészet helyét ó 
filozófiai-ontológiai rendszerén belül, azt, hogy milyen viszonyokat tart fent a nézővel, mint 
szubjektummal és a valósággal. Végül mindezt Jean-Luc Nancy A portré tekintete című írásán 
keresztül veszem kritikai górcső alá, arra keresve a választ, vajon a képpel, és tágabb értelemben 
a művészettel, milyen viszonyba kerülhet a szubjektum.

A kép fenomenológiai elemzése
Az irányzat számára a kép nem egyszerűen esztétikai kérdés. A fenomenológia egész 

nézetrendszerének középpontjában a tudat és a külvilág egymásra vonatkozásainak kérdései 
állnak, melyben a kép első sorban a tudati képet jelenti. A képi hatást valami sokkal 
elementárisabb és közvetlenebb erőben látják, mint a puszta tetszés, ízlésítélet, reflexiók stb. 

1  BALÁZS Béla, A kékszakállú herceg vára, http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/12801/kekszakallu-herceg-va-
ra-opera/libretto-zeneszoveg.html, 2013. 05. 02.
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Sartre fenomenológiai képmeghatározásában A kép intencionális szerkezetében,2 a tudat 
semmítő funkciójának, a képzeletnek és a képtudat fenomenológiai leírására vállalkozik. 

A vizsgálat első lépéseként cáfolja az immanencia illúzióját, azaz, hogy a tudati képeket 
térbeli fogalmakkal gondoljuk el, vagyis, hogy a tárgy képét a tudat, mint tartály tartalmazza. 
Emellett hangsúlyozza, hogy a kép nem azonos azzal, amit ábrázol, a tudat pedig nem egyezik 
meg a tudati képpel. Mikor egy tárgyról képet alkotunk, aktuális tudatunk tárgyává válik, 
ekkor az intenció a kép tárgyára, nem a képre magára irányul. A tudat egy tárgy felé három 
módon irányulhat: érzékeléssel, megértéssel és annak elképzelésével. 

A percepció és a képalkotás aspektusa konkrét egyediségében, anyagi mivoltában vizsgálja 
a dolgot, azonban a percepcióban a tárgy találkozik a tudattal, míg a képalkotásban, bár 
megjelenik a tudat számára, annak nincs szükségszerűen egy azon kívüli, transzcendentális 
megfelelője, ezért Sartre szerint célszerűbb erre a tárgy képként való tudata kifejezést alkalmazni.

A kép közel áll az észleléshez, de lényegi különbsége, hogy hiányzik belőle a tanulás 
mozzanata: a benne megjelenő tárgy, annak mutatkozik ami, csak azt tartalmazza, amit 
„beletettünk”. Hiányzik belőle a változás lehetősége, így a tárgy egy ideális létmódja tárul föl 
benne. A percepcióban ezzel szemben, a tárgy folytonosan meghaladja a tudatot, mivel végtelen 
perspektívát és világbeli kapcsolatokat nyit meg, a képalkotó tudatnál azonban lényegi elemei 
nem állnak kapcsolatban a világ többi részével, csupán oly mértékben léteznek, amennyiben 
gondolunk rájuk. Azaz a képalkotás egy kvázi-megfigyelés, mivel a kontempláció nem hordoz 
új tudást. A képek világában nem történik semmi, nincs benne meglepetés, vitalitás, változás, 
ugyanakkor nem tehetetlen, passzív, mivel a valóság elemeinek kreatív használata. A képzelet 
a tudat alkotó tevékenysége. 

Az észlelés létezőként állítja elő a tárgyat, mivel jelen idejű kapcsolatban áll vele. A kép 
esetében viszont lényegi elem, hogy nemlétként tételezi azt:

„[…] tartalma fantomként őriz valamiféle alig érzékelhető homályosságot, mert sem 
lényegiségről, sem alakító törvényekről nincsen szó, csak egy irracionális minőségről.”3

Azaz a képalkotó tudat tárgyát, mint nem jelenlévőt állítja elénk:
„Például, ha egy halott szerettem képe megjelenik előttem, nincs szükség «redukcióra» 
ahhoz, hogy összeszoruljon a gyomrom: ez a sokk része a képnek, közvetlen következ-
ménye annak, hogy a kép úgy nyújtja nekünk tárgyát, mint a lét semmisségét.”4

Mivel a kép a távollévőre vonatkozik, egy bizonyos semmit rejt magában, a nem jelenlévő 
tárgy felmutatása, benne a tárgyat, mint nem létezőt feltételezzük, így megjelenésével le is 
rombolja azt. Tehát, amit a kép közöl, az nem ismeret, a tárgyat képben létrehozó s megőrző 
spontaneitás, szemben a passzív percepcióval. Összefoglalva, a kép nem állapot, nem szilárd és 
átláthatatlan anyag, hanem tudatforma, egy azonnali szintézis eleme.

Léteznek a külső világban olyan tárgyak, amiket szintén képnek nevezünk, például portré, 
tükörkép, utánzat, stb. Ezek és a tudati kép közt lévő kapcsolat feltárásához a fogalom 
kitágítása szükséges. A mentális kép esetében az észleléssel ekvivalens anyagot használok, a 
másik két esetben azonban az anyagot észlelhetem, mint matériát, például a fotót, mint egy 
darab keménypapírt, tehát a fénykép vagy egy karikatúra magában véve is dolog. A mentális 
anyag viszont csak az őt életre keltő intenció által nyer értelmet. 

2  SARTRE 1997, 97–119.
3  SARTRE 1997, 103.
4  SARTRE 1997, 105-106.
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Minden esetben jelenlévővé teszünk egy tárgyat, amely nincs ott. Az intenció e képeket 
csak eszközként használja a tárgyak felidézéséhez (pl. a fénykép nem dologi mivolt, hanem 
valaminek a felidéző képe), a képek a jelen nem lévő tárgy reprezentánsai, miközben a jelen 
nem létet nem függesztik fel. Szublimáció, mágikus megidézés, transzformáció–mondja Sartre.

A műalkotásban nem a távollétet, hanem a nem-létet feltételezem. Ez a fikció kategóriája. 
Tehát a kép egy aktus, amely egy jelen nem lévő, vagy nem–létező tárgyat vesz célba a maga 
testi mivoltában. Ezt fizikai vagy pszichikai töltete által teszi, nem tiszta tárgyi mivoltában, 
hanem a megcélzott tárgy analóg reprezentánsaként, azaz az adott megjelenítési formához 
legalkalmasabb anyag által.

Nem lehet elkülönítve vizsgálni a mentális képeket, azaz nincs külön képi és dologi világ, 
de minden tárgy (külső észlelés, vagy belső adottságként jelentkező) képes arra, hogy választott 
hivatkozási centruma szerint vagy jelenlévő valóságként vagy képként funkcionáljon, mivel 
mind a valóságos, mind az imaginárius világ ugyanazon tárgyakból tevődik össze, csupán a 
tárgyak csoportosítása és interpretálása változik. A tudat lehetősége az, hogy a képzelt világot, 
mint valóságos univerzumot határozza meg. Ez tehát a tudat képalkotó funkciója, a képzelet 
Sartre tanulmánya szerint.

Lévinas képfogalma szerint, nem pusztán a mentális kép tartozik alá, ide tartozik minden, 
ami tárgyát saját magával helyettesíti. Ez a művészet legelemibb eljárása, azaz, hogy magával, 
mint érzéki létezővel, nem fogalmával helyettesíti a tárgyat. Ez alapján a műalkotás minden 
egyes típusát képként fogja fel. 

A továbbiakban elemzendő írásában egy esztétikai elmélet kibontakozásán keresztül 
leírja ontológiai feltevéseit, a kép fogalma köré építve. A kép egy határállapot, mint az a 
későbbiekben kiderül, létét folytonos kettősségek feszítik. E kettőségek, és az ontológia 
központi fogalmain keresztül mutatom be a képben feltáruló létet. Mindezek előtt azonban 
pár szóban munkásságának lényegi elemeit ismertetem.

A valóság és árnyéka

Lévinas filozófiája
Lévinas a művészetre, egy sokkalta nagyobb rendszer apró, és legkevésbé sem lényegi részeként 
tekint. A rendszert az Etika és végtelen5 című 1981-ben felvett interjú alapján fogom röviden 
ismertetni, melyben a filozófiájában leírt általános létszerkezetet mutatja be.

A van, a személytelen lét jelensége, olyan zúgás, mint amit az éjszaka csendjében hallunk, 
mikor álmatlanság kínoz bennünket: „mintha az üresség megtelne valamivel, mintha a csend 
valójában zaj lenne.”6 Ez nem a lét, de nem is a nemlét–ahogy ő hívja–ez a kizárt harmadik. 
Nem esetleges az elalvás képéhez kötött zúgó csend, a van állapota ugyanis az álmatlanság 
esetében mutatkozik meg legtisztábban: nem tudok elaludni, de mindez szándékomtól 
független, valamilyen objektív külső túlerő hat rám, melyben elszemélytelenedik a tudat. A 
van őrjítő élmény, minthogy belőle a kilépés lehetetlen, mert rajtunk kívül áll. 

A létnek önállósítania kell magát tőle, úgy, hogy a létet létezőkhöz láncolja (úgy ahogyan 
egy tárgy, egy asztal van, létezik). A létezők felett az én uralkodik: az én létezik, a létben 
körülzárják azok a létezők, melyek felett uralkodik. Mindez azonban érvényét veszti a Másikkal 
való találkozásban, az egész lévinas-i filozófia legfontosabb elemében. A Másikért lemondok 
„királyságomról”, mert az érte való felelősség az egyedüli kiút a van értelemnélküliségében álló 

5  BOKODY – SZEGEDI – KENÉZ 2008, 13–55.
6  BOKODY – SZEGEDI – KENÉZ 2008, 25.
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létből. A kiút a lemondás, saját szuverenitásomról a Másikhoz fűződő viszonyban. Lévinas 
filozófiája etika. Benne az egyén egész léte a másikkal felvett kontaktusban határozható meg, a 
felelősségben, mivel a másik arca örökösen feleletet vár. 

Lévinas a Valóság és Árnyéka című, elsőként 1948-ban megjelenő tanulmányában foglalkozik 
a kép kérdésével. Ez korai művei közé sorolható, későbbi munkásságában már egyáltalán 
nem foglalkozik esztétikával. Művészetről alkotott elképzelései csak filozófiai rendszerének 
egészében nyer értelmet.

A Valóság tanulmány szerint a művészeti tapasztalat egy kettősséget bont ki,7 a valóság és 
árnyéka, a műalkotás közt. Programja azt valamilyen formában visszaintegrálni abba. A két 
létmód közti kapcsolat a kritika, pontosabban a filozófiai kritika, ami bevezeti a művet a 
világba. A művészetet és befogadást, mint élményt Lévinas megveti, mivel számára egyet jelent 
az il y a8-ba való belesüppedéssel, ebben egyetlen „mentsége” ha a kritikán, mint értelmezésen 
keresztül beemeljük a valóságba, a világba. 

A tanulmány a művészet nyújtotta élmény, és a kritika, mint értelmező aktus viszonyát fejti 
ki. Kérdéses, hogy a művészetből, mint érzékiből lehetséges-e az átjárás az értelmibe, vagy, hogy 
egyáltalán szükséges-e? Lévinas számára az érzéki élmény mit sem számít, amíg az megragad 
a szubjektum szintjén, hiszen egész filozófiája, ez a tulajdonképpeni etika, a Másik köré épül, 
az azzal való viszonyra és az azzal szembeni felelősségvállalásra. Csak ezen keresztül vezethető 
be a művészet etikai-filozófiai rendszerébe, s ezért fontos a kritika, mint az erre adatott eszköz.

A kritika tévedése és egy filozófiai kritika lehetősége
A tanulmány a művészetet körbelengő téves hitek cáfolatával indul:9 alapjaiban rossz az a hoz-
záállás, mely szerint a művészet feladata egy, az alkotó által közölni kívánt gondolat kifejezése, 
melyet aztán gondos elemző munkával meg lehet fejteni vagy dekódolni. Amint értelmeket 
kezdünk keresni a műalkotásban, felmerül a kérdés, vajon mely rendelkezik nagyobb létjo-
gosultsággal az értelmezési lehetőségek végtelen sokasága közt. Ez implicit egy olyan ősi és 
eredeti értelmet feltételez (archét), amelyre a többi értelmezés utólag rakódik rá, és aminek 
letisztításával vissza lehet jutni a mű valódi igazságához. Mintha a műalkotás egy rejtvény 
lenne, melyben az élvezet és kihívás abban áll, hogy az alkotás értelmezésre, megfejtésre hívja 
a befogadót, bekapcsolja egy játékba, melynek végén az megtalálhatja az eredetet. Kérdéses, 
hogy a feltételezett alap megtalálása után, mit képes még nyújtani egy mű. Ha egy üzenet 
hordozóeszköze, feladata beteljesítésével feleslegessé válik, maximum, mint tárgy lehet létjo-
gosultsága. Mindez nemcsak a mű magában hordozott végtelen lehetőségét (örök életét) zárja 
ki, de elfojt minden egyedi és kreatív hozzáállást a műalkotással szemben, a befogadó oldalá-
ról. Metafizikai intuíciót tesz a befogadói magatartás alapjává, ezzel feltételezve, hogy léteznek 
helyes és kevésbé helyes attitűdök egy adott művel szemben, totalizálva az értelmezést, kizárva 
mindazt, ami nem fér keretei közé.

A kritika feladata, azonban arra lenne hivatott, hogy az alkotást kivezesse a sötétségből, 
az árnyak világából a valóságba, hogy világosan kinyilatkoztassa azt, amit a mű homályosan 

7  KRASSÓY 2008, 185.
8  „[…] il y a, vagyis a személytelen létezés fogalma, ami a Heidegger által gyakran használt est gibt megfelelője. 

Heideggerrel szemben azonban, aki ezt a radikális adódást pozitívősforrásnak tartja, Lévinasnál az il y a a sötét-
ben kavargó, kaotikus és személytelen létezést jelenti, amelynek meghatározatlansága fenyegető és ellenséges.” 
(OLAY – ULLMANN 2011, 225.)

9  LÉVINAS 1992, 3–4.
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közöl, mégis, sokkalta gyakoribb a fenti, téves hozzáállás. Az interpretáció által a kritika csak 
önmagával helyettesíti a művet. Azzal, hogy kivezeti a fénybe, egyben meg is semmisíti.

Lévinas is egy filozófiai kritika lehetőségében látja a megoldást. Már Platónnál ismert az a 
nézet, mely szerint a minket körülvevő világ puszta látszata egy magasabb rendű és igazabb 
valóságnak, ebben az ideák, a maguk tökéletességében léteznek, szemben a földi árnyképeikkel. 
A két terrénum az érzéki és konceptuális elválasztásban ölt formát. A filozófus az a kitüntetett 
személy, aki képes az érzéki látszat mögé látni és a dolgokat valódi mivoltukban szemlélni, ezért 
kitüntetett szereplő, mert hidat képez a valóság két különböző aspektusa közt és szintézisbe képes 
hozni azt saját magában. Lévinas is hangsúlyozza, hogy a kritika azzal, hogy pusztán feltárja 
a művészt ért hatásokat a művészi eseményt magát veszejti el. A filozófia ellenben nem csak a 
puszta külsőségek szintjén mozog és nem egy interpretációs kényszer suta következtetéseinek 
engedelmeskedik, hanem feltárja, ahogy ő fogalmaz a képmás „minden lehetőségét is, amely ott 
nyüzsög körülötte […] a filozófiai igazság valóban az intelligibilitás dimenzióját tárja fel, ha nem 
elégszik meg törvényekkel és okokkal, amelyek összekapcsolják a létezőket, hanem magát a lét művét 
kutatja”.10 Levinas fontos kérdésnek tartja, hogy míg az értelmező kritika a műalkotáson „túlit” 
veszi célba, addig a filozófiai kritika az „innenső” világgal való viszonyait és lehetőségeit tárja 
fel. Az „innensőt”, mivel Levinasi értelemben az egyetlen túli, az a végtelen másság, ami a másik 
arca, míg a műalkotás a percepcióban immanens marad az érzékelő, értelmező szubjektummal. 
Ez fő problémája a művészettel: a befogadás megmarad a szubjektív létezés immanenciáján 
belül, nem szakít ki a lét zúgó van-jából, az il y a-ból, mivel nem jelenik meg benne a Másik.

A kritikai hozzáállást a művészettel szemben mindenekelőtt maga a befogadó hívja életre, ez „a 
közönség egyik viselkedési módja”. A befogadó nem elégszik meg a tárgyban való puszta, érzéki 
feloldódással, szavakba kívánja önteni, saját értelemegészébe kívánja építeni, teszi mindezt úgy, 
hogy fogalmilag megragadhatóvá kívánja tenni az alkotás homályát, azt a homályt, ami lényegi 
eleme. E szerint az attitűd szerint a kritika az értelem szükséges beavatkozása, mellyel a művészet 
embertelensége integrálhatóvá válik a szellembe. Mit jelent, miben áll ez az embertelenség? 

A kép ontológiai vonatkozásai

A kép, az alkotás, Lévinas rendszerében határon álló közvetítő, a negatív oldal felől megmu-
tatkozó elem: az igaz átfordulása a nem-igazba, a világosság mögött maradó homály, a nem-
létet felmutató létezés. Azaz a kép egyfajta határléttel bír, híd, átmenet. A kép természetének 
megértéséhez a lét megértését is megcélozza implicit módon. Ha ez a valóság árnyéka, mint 
ellentétben feltárul a valóság szerkezete is. A kettősségek és kulcsfogalmak köré csoportosítva 
rajzolódnak ki a tanulmány ontológiai felvetései.

Folytonosság és befejezettség
Az alkotás lényegi jegye, Levinas szerint, a befejezettség. Ez különbözteti meg a valóságtól. A 
világban minden folytonosan mozdul, halad, van, például a nyelv határa csupán félbeszakítás 
lehet, pusztán időleges felfüggesztődése egy folyamatos diskurzusnak. Az alkotás, azonban el-
készültével, zárt és immanens egésszé válik, nem fogad már be semmit, telített, befejezett. 
Önálló élet, autonóm, leválik alkotójáról így külső, saját létet nyer. Ebben áll embertelenségé-
nek egyik eleme: a dolgok természetes menetéhez képest külsődleges sorsot kap, ez a művet a 
világon kívül helyezi, idegenné téve. Kívül marad mindennemű dialógus kölcsönös viszony-
rendszerén, ezzel pedig lényegileg elkötelezetlen marad. Elkötelezetlen, azaz hiányzik belőle a 
Másikért való felelősség kényszerítő erejű momentuma.

10  LEVINAS 1992, 12.
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Minthogy a kép teljes mértékben érzéki, esztétikai, a szellem számára hozzáférhetetlen 
rendszer, tulajdonképpen e befejezettsége eredményezi általános meg nem értettségét. Az ember 
értelmi viszonyulása a világhoz és tárgyaihoz a megragadás aktusával írható le: megragadunk 
a nyelvben, megértésben, fogalmakban, stb. Az értelem alaptermészete, hogy bekebelez és 
magáévá tesz mindent, ami nem ő, tehát transzcendens hozzá képest. Ahogyan azt Sartre a Lét 
és a semmi végén megfogalmazza: 

„[…] minden kutatás a mezítelenség valamilyen eszméjét foglalja magában, amelyet 
felfedünk, mikor eltávolítjuk az akadályokat, melyek eltakarják, ahogy Akteon félrehúzza a 
faágakat, hogy jobban lássa a fürdő Diánát […] A tudós az a vadász, aki rálel egy hófehér bőrű 
meztelen fürdőzőre, és tekintetével megerőszakolja […] az elsajátítás egy másik szimbólumát is 
felfedezhetjük, egy még talán ennél is elsődlegesebbet: ugyanis azért vadászunk, hogy együnk 
[…] Megismerni annyi, mint szemeinkkel enni […] a megismerésben a tudat magához vonja 
a tárgyat és bekebelezi azt; a megismerés asszimilálás.”11

Lévinas mindezt tovább gondolja. A tudás immanencia, nem töri meg a szubjektív 
létezés elszigeteltségét, azaz nem egy kapcsolatteremtés a világgal. A megismerés tárgyát, 
mivel magunkba olvasztjuk, velünk egyenlő lesz, a megismerés során megszűnik mássága, az 
bekebeleződik. Az én léptékemmel mérhető, tehát nem haladja meg viszonyaimat, nem juttat 
ki önmagamból.12

A megértés az a magatartásmód, amivel a műalkotást magunkévá akarjuk tenni, mint 
tárgyat a többi léttel bíró tárgy mellett, hogy hatalmunk legyen felette, miközben a művészet 
lényegi eleme pont a nemértés. „Nem a homályosság alkotja-e legsajátosabb elemét, sui generis 
befejezettségét, amely idegen a dialektikától és a gondolatok életétől? Mondhatjuk-e azt, hogy a 
művész a valóság homályosságát ismeri meg és fejezi ki?”13–teszi fel a kérdést Lévinas. Azaz a mű 
annyiban embertelen, amennyiben képtelenek vagyunk a megértés által magunkba olvasztani, 
nem tudás, de nem is viszony. Embertelen, mert nem valóság, amit megragadhatunk, hanem 
puszta árnyék, melyen sosem találhatunk fogást.

A homály, mint a létezés nem-igazsága
A fentiek egy még átfogóbb kérdés feltevésére késztetik Lévinast, arra vonatkozóan, hogy 
miben áll a létezés nem-igazsága. A művek homállyal való kapcsolata önálló ontológiai ese-
mény, amely nem vezethető vissza a megismerés kategóriáira. Ezt az esemény válik láthatóvá 
az alkotásban:

„A művészet nem egy sajátos valóságtípustól való tudás–a művészet eltér a tudástól. 
A művészet maga az elhomályosítás eseménye […] a művészet nem a kinyilatkoztatás 
rendjébe tartozik. De nem tartozik bele a teremtés rendjébe sem, amely éppen az ellen-
kező irányba halad.”14

A művészet elemi eljárása a tárgy helyettesítése saját magával, ahogyan ezt Sarte is kifejtette, 
minden kép egy nem jelenlévőt tesz prezenciává a tudat számára, ennek egy típusa, amikor 
valamilyen külsődleges tárgy teszi mindezt, jelen esetben egy műalkotás. A tárgy képként való 
megragadásakor, mint érzéki aktusban eleven kapcsolatba lépünk vele, ez azonban csak a kép 

11  SARTRE 2007, 678.
12 Egy dolog nem megismerhető, a végtelen „.A cogito meg tudja szerezni magának a napot és az eget; a végtelen 

eszméje az egyetlen, amit nem szerezhet meg.” (BOKODY – SZEGEDI – KENÉZ 2008, 30.)
13  LEVINAS 1948, 4.
14  LEVINAS 1948, 4..
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tárgyaként szolgáló dologra irányul, nem a képre, mint komplex egészre. Ez az eleven viszonyt 
semlegesíti a tárggyal. Benne az objektivitás hatalommá alakul át, az az objektivitás, melyet az 
álmatlanság zúgó csendjében érzünk, ez a van. 

„A képmás valaminek a hatalmát jelenti felettünk, nem pedig saját kezdeményezőké-
pességünket: egy alapvető passzivitást jelent […] A kép muzikális, zenei. Passzivitása 
közvetlenül világossá válik a mágiában, a dalban, a zenében és a versben. Az esztétikai 
létezés különleges struktúrája ehhez az egyetlen szóhoz, a mágiához vezet minket, amely 
lehetővé teszi számunkra, hogy a a passzivitás kissé elnyűtt fogalmát pontosítsuk és 
konkretizáljuk.”15

Ritmus
A kép hatása a lévinas-i fogalmi apparátusban a ritmusban összpontosul, nem, mint belső tör-
vénye, hanem az a hatás, amelyet a költészet e rendje ránk gyakorol. Fontos szem előtt tartani, 
hogy leválasztja e terminust a zenéről, zeneiségről, általános esztétikai kategóriává emelve azt.

„A zárt egészek, amelyek részei hívják egymást, ahogyan a vers szótagjai, de csak any-
nyiban hívhatják egymást, amennyiben ránk erőltetik magukat. Leválnak a valóságról. 
Anélkül erőltetik, azonban ránk magukat, hogy mi vállalnánk őket. Illetve beleegyezésünk 
részvétellé fordul át. Hogy ők lépnek-e belénk vagy mi beléjük, nem sokat számít. A 
ritmus sajátos helyzetet jelent, ahol nem beszélhetünk beleegyezésről, vállalásról, kezde-
ményezésről vagy szabadságról, mert a ritmus elkapja, magával ragadja a szubjektumot. 
A szubjektum saját megjelenésének részévé válik.”16

Azaz a kép hatása a szubjektumra ritmikus, ami maga alá gyűri az én-t, a szubjektum önvesz-
tésének előidézője. Benne nem létezik az önmaga, inkább egyfajta átmenet az önmagából az 
anonimitásba. Nem tudat, minthogy nincs hatalma a szituáció felett, de nem tudattalan, hi-
szen jelen van, éber álom ez. 

„A zene ütemére való járás vagy tánc sajátos automatikus jellege olyan létmód, ahol sem-
mi sem tudattalan, de ahol a szabadságában megbénított tudat játszik, teljesen feloldva 
saját játékában.”17

A képmás érdekes a „megragadó” (entrainante) értelmében, etimológiai értelmében: a dolgok 
között lenni, amelyeket csak a dolgok létmódja szabad, hogy megillessen, dologként van a dol-
gok között, a látványosság részeként, önmagához képest külsődlegesen; de nem a test külsőd-
legességével, hiszen az én-cselekvő fájdalmát az én-szemlélő érzi, méghozzá nem részvét révén. 

A ritmus mellé citálja az álmot is, mely ugyancsak a tudat és a tudattalan birodalmán kívül 
terül el, és amely ugyancsak jelentős szerepet játszik a rítusokban.18 A ritmus a fentiek mellett, 

15  LEVINAS 1948, 5.
16  LEVINAS 1948, 5.
17  LEVINAS 1948, 5.
18  Az álmom és a ritmus említése, felidézi a Tragédia születésében szereplő archetipikus kettéválasztást. Nietzsche 

ugyancsak a művészet szubjektumra való hatását kívánta az Apollóni és Dionüszoszi kettősség mentén meg-
fogalmazni. A két mű szembetűnően hasonló metaforákkal dolgozik, ilyen az álom, ritmus, a tudatvesztés, 
azaz a műalkotás által keltett önvesztés. A kép a nietzschei világban az Apollóni princípium alá tartozik, de 
csak akkor, ha a képet, mint hordozót feltételezem, nyilvánvaló azonban, hogy Levinas a kép fogalmát sokkal 
tágabban értelmezi, mint valami oly külső hatalmat, ami a nem jelenlévőt mutatja fel a lét oldalán. Ezek alap-
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azért is kiváltképp alkalmas a kép ránk gyakorolt hatásának kifejezésére, mert a zenében ez 
a valóság tiszta dekonceptualizálása, oly kvalitás mely távol áll a kibocsájtó szubsztanciától, 
ilyen módon személytelen, elveszti a viszony struktúrát. A zenében fogalmak nélkül maradunk, 
csakúgy, mint a képben. Ha azt állítjuk, hogy minden kép zenei, egyben elfogadjuk, hogy a 
kép leválik a tárgyról, tárgyfüggetlen, tiszta érzékelés, ami azonban még nem is percepció. 

Lévinas mindemellett nem azonosítja a képet a jellel. A jel és az általa felmutatott tárgy 
kapcsolatában nem játszik szerepet a kettő közti hasonlóság, ezzel szemben a kép lényegét 
konstituáló alapelem ez a hasonlóság. Már Sartre is megjegyzi, hogy a kép nem képes előhívni 
tárgyát, de úgy viselkedik, mintha a tárgy maga lenne, mintha hús-vérként állítaná elénk azt. 
Intencióm előterében a kép megszűnik tárgynak lenni, és egy tárgy anyagaként működik. 
Minden, amit a képben észlelek, része lesz az igazi tárgyat, a jelen nem lévő létezőt megcélzó 
projektív szintézisnek.

„A jelentésben a szó nem több mint útjelző. Jelentkezik, megszólaltat egy jelentést, de 
ez a jelentés soha többé nem tér vissza hozzá, hanem elhagyva a szót, áttevődik a dolog-
ra. A fizikai alapú kép esetében ezzel ellentétben az intencionalitás folyvást visszatér a 
portré-képhez.”19

Az embernek tehát kettős léte van: az egyik a fogalmi, szellemi, nyelvi, mely a megértésre és 
birtoklásra tör, míg ezzel szemben áll egy érzéki én, aki jelen van a világban, de nem, mint 
tudat. Mindez a kép ránk gyakorolt hatásában tárul fel. Az érzékelés tehát az esztétika oldalán 
mutatkozik meg (mint ahogyan azt a szó etimológiája is mutatja), benne a világ egésze hat ránk 
zeneileg. A képben ezért az ábrázolt tárgy feloldódik, egy „nem-tárggyá” változik át, és mivel az 
intelligibilis, fogalmi világ kategóriái alkalmazhatatlanná válnak vele szemben, dezinkarnálja a 
valóságot.

Valóság és nem-valóság
A kép, megkettőzi tárgyát, mivel az, a képben, mint derivátumban önmagát és önmaga kari-
katúráját tartalmazza egyszerre. Minden képiség egyben karikatúra is. Egy nem-valóság, ami 
valóságként tünteti fel magát, azzal, hogy a jelen nem lévő tárgyat mutatja fel nekünk, teszi 
mindezt a hasonlóság alapján. Ez a mindennapokban is láthatóvá válik, a tárgyak esetében, 
amikor azok valamilyen okból kiesnek a használatból:

„Vegyünk egy ismerős mindennapi használati tárgyat, amely tökéletesen hozzáidomult 
az őt megszokottan használó kézhez, s ugyanakkor minőségei, a színe, a formája és a 
helyzete mintegy mögötte marad létének, mint az elszálló lélek „levetett ruhái”, mint 
egy „csendélet”. S mégis, ez is az ember, s ez is a dolog. Kettősség van tehát az ember-
ben, a dologban, egy kettős lét. Egyfelől az ami, másfelől idegen önmaga számára, s e 
két momentum kapcsolatban áll egymással. Azt mondjuk, a tárgy önmaga és önmaga 
képmása. S hogy viszony a tárgy és a tárgy képmása között a hasonlóság.”20

A használat során a tárgyak belesimulnak világunkba, hozzánk idomulnak. A tevékenység ki-
takarja az azt kibocsájtó szubsztanciát, ez csak akkor válik láthatóvá, ha a tárgy kikerül a pra-

ján a kép hatása Dionüszoszi: önvesztetés, a határok feloldása, önmagunkból való kilépés és egyben jelenlét is. 
(NIETZSCHE 1986.)

19  SARTRE 1997, 113.
20  LEVINAS 1948, 7. 
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xis köréből, például ha használhatatlanná válik. E veszteség egyben nyeresége is, a funkció 
elillantával feltárul a tárgy dologi léte. Ironikus, hogy egy tárgy akkor válik láthatóvá, ha már 
képtelen betölteni rendeltetését, feladatát, azaz a dolgok sosem tárulhatnak fel számomra teljes 
valójukban, a hétköznapokban. 

Az allegória az a gondolati forma, ami képes megragadni a kép eme abszurd vonását. 
Kétértelmű viszonyban áll a valósággal, melyben a valóság nem önmagára utal, hanem saját 
tükröződésére, árnyékára. Az allegória tehát azt mutatja meg, hogyan kettőzi meg magát a 
tárgy, a képmás ilyetén, a lét allegóriája. A képben, az eredeti önmagától eltávolodva jelenik 
meg, visszavonul a létből és saját árnyékaként hagyja maga mögött a képi voltát. 

Eddig egyrészt láthattuk, hogy a képpel szemben a befogadó passzív marad, elveszti önmagát, 
a mindennapokban megélt létének értelmében, beleragadva az il y a zúgó csendjébe. Emellett 
az alapul szolgáló tárgy is nemlétté változik benne, azaz a kép valamilyen abszolút hatalom a 
léttel szemben, ami maga alá gyűr minden kapcsolatot a valósággal, legyen az tárgya, vagy a 
befogadó. A kép a nemlét oldalának feltárulása, de a kép a legkevésbé sem egy másik világba 
vezet át minket, tárgya az, ami máshol van, a kép pedig a mi oldalunkon jelzi ezt a távollétet. 
Ezt neveti Lévinas nem-igazságnak, a lét érzéki jellegét, amellyel a hasonlóság és a képmás 
megjelenik világunkban, és ez az, amit Platón a képek másodtrendű világának tart, a tiszta 
ideákhoz képest. 

5. Kép és halál
A kép ideje, a szobor ideje, mivel benne az idő megáll, kinyúlik egy olyan jövő lehetősége felé, 
ami sosem aktualizálódhat, tekintve, hogy a kép lényegi eleme a befejezettség, azaz belső válto-
zásra képtelen. Egy örökre felfüggesztett jövő, a lét és cselekvés szabadsága merevedik ki benne, 
ezzel egyben meg is fosztott szabadságától, hatalma impotenciává merevül, szakadást idéz elő 
a lét folytonosságában. 

Azzal, hogy az ember alkotások formájában létrehozza ezeket a szakadásokat, kifejezi 
előérzetét a lét folytonosságával szembe szegezett véges léttel, azaz a halállal. A halál az a 
szakadás, űr, lyuk, az a pillanat a tartamon belül, ami képtelen elmúlni, örök egyidejűségbe 
sűrűsödik, nem mozdulhat saját jelenéből. A műalkotásban az ember élete végével szembeni 
sejtése ölt testet, e kettő analóg természet. Minden kép a halál allegóriája is egyben. A halál 
örök tartalom, megállított idő, amit a művészet folyvást létrehoz. Képbe rögzült árnyék. Sosem 
bevégződő kezdeményezés. A halál számunkra mindig az élet oldaláról tárul fel, ezért nem 
szemlélhetjük azt teljes valójában.

„De azáltal, hogy minden egyes pillanat halálát bevezeti a létezésbe, örökkévaló tartamot 
biztosít számára az időközben, kivételességet, értéket. Ambivalens érték ez: kivételes, 
mert lehetetlen túllépni rajta, mert–nem tudván végetérni–nem tud továbbmozdulni a 
jobb felé. Hiányzik belőle az eleven pillanat jellemzője, amely nyitva áll a létrejövő meg-
váltás előtt, amelyben véget érhet és múlttá lehet.”21

Azaz a kép halál, de jelenlétében mutatja fel azt, akár egy holttest, ami megfosztatott a vitalitás-
ban rejlő potencialitástól, mégis létező és érzékelhető jelenlétként lép fel a világban.22

21  LEVINAS 1948, 11. 
22  Maurice Blanchot Irodalmi tér című művében von párhuzamot a kép létmódja és a holttest közt. A kép és 

a holttest rendelkezik minimum egy közös tulajdonsággal, az idegenséggel. A holttestet a következőképpen 
határozza meg: „Előttem van valami, ami nem élő személy és nem valamiféle valóság. Nem ugyanaz a személy, 
aki életében volt, de nem is valaki más. Nem teljesíti be a jelenlét igazságát. Azaz jelenléte nyilvánvaló, ennek 
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Esztétika és etika kapcsolata Lévinasnál

Lévinas esztétikája egy vád a művészettel szemben, olyan vád, ami etikáján és ennek alapele-
mén a Másikon keresztül válik érthetővé.23

A van önmagában értelemnélküliség, puszta magány. A létező elszigetelt, éppen ezért 
végtelenül önmagára záródó. A kiút keresésének első állomása a tudás lenne, tudás a világról, 
de mindaz, amit az ismeret nyújthat, immanens marad, a megismerés aktusa automatikusan a 
szubjektumba magába olvasztja tárgyát. Ahogy Szókratész tanítja, a gondolkozásba lehetetlen 
olyan eszmét helyezni, ami előtte ne lett volna meg benne (így lehetséges a bábáskodás is). 

Minden immanens ismertem, tudásom megoszthatom a másikkal–ezzel egy kölcsönös 
kommunikációs viszonyt felépítve–csak legbensőbb létemet nem adhatom át senkinek. 
Megoszthatom azt, amit birtoklok, de azt nem, ami vagyok. A Szfinx is a mélybe veti magát, 
miután Oidipusz megfejti talányát, azaz legbensőbb lényegét mondja ki, ezzel megszűnik 
egzisztálni. A lét tehát totális és kimondhatatlan magány. Ez a létezők elkülönülésének oka. 
Egyes számban létezünk, miközben a többi atomikus létezővel viszonyt folytatunk. 

Mi nyújthat ebből a totális magányból kiutat? A megismerés, mint már említettem, nem 
vezet ki valójában, a világgal való kapcsolatfelvétel puszta illúziója. Az ilyen és ehhez hasonló 
elemeket Lévinas eledeleknek nevezi: élvezetek, melyekkel megpróbáljuk kijátszani a magányt. 
Ilyen eledel a művészet is. Azt a látszatot kelti, hogy valóság, hogy a vele való kapcsolat kiszakít 
a hétköznapok zúgó van-jából, hogy a ritmussal képes beemelni a szubjektumot egy rajta, saját 
immanens létén túlmutató nagyobb összefüggés egészbe.

A művészet valójában „elereszti zsákmányát, hogy az árnyékát megszerezze”24–fogalmaz 
Lévinas. Nem elég, hogy a művészet nem mozdul el az illúzió síkjáról, de még úgy is tünteti 
fel magát, mint ami valóság. Azaz lényegi eleme a megtévesztés. E kritika felidézi Szókratész 
Államban25 kifejtett művészetfelfogását:

”[…] az igazsághoz viszonyítva értéktelent alkot, és […] nem a lélek legkiválóbb részével 
társalog, hanem a leggyarlóbbal, és ahhoz válik hasonlóvá. És így jogosan tartjuk távol 
leendő szépalkotmányú államunktól…”26

Szókratész nem pusztán negatívan ítéli meg a művészetet, de egyenesen kiűzendőnek tartja a 
jól működő államból, mivel az alkotások, a már eleve látszat világ létezőit másolják. A műalko-
tás a másolat másolata, s mindemellett mégis megpróbálja magát valósként feltüntetni. Ez az, 
ami oly ellenszenves mind Szókratésznek, mind Lévinasnak. S miközben „megetet” minket–
minthogy eledel–elfeledteti velünk a lét magányát, azt, hogy miközben önmagunkat tápláljuk, 
csak belülről terebélyesedünk, eközben a világgal, a másikkal, semminemű kapcsolatot nem 
létesítettünk. A művészet kibúvás a kezdeményezés és felelősség világa alól. Könnyed bájával 
elbűvöl és felszabadít a másikkal szembeni feleleti kényszer alól, a lét egyedüli értelme, az etikai 
dimenzió alól. 

„Ne beszélj, ne gondolkodj, csodáld csöndben és békében-ez a szépség szemléletében 
kielégült bölcsesség tanácsa.”27

a jelenlétnek mégsincs alanya.” (BLANCHOT 2007.)
23  BOKODY – SZEGEDI – KENÉZ 2008.
24  LÉVINAS 1992, 11.
25  PLATÓN, Az állam.
26  PLATÓN, Az állam, 605b.
27  LÉVINAS 1992, 11.
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Miközben szemünk eltelik a látvánnyal, észre sem vesszük, hogy még mindig önnön imman-
enciánkon belül mozgunk. Lévinas szerint a másikhoz fűződő viszonyt az idő határozza meg, 
ez az egyedüli és valódi transzcendencia, Platón ideája számára maga a másik. 

„Az idő nem egy elszigetelt és magányban álló szubjektum teremtménye, hanem a szubjektum és 
a másik közti viszony maga”28—azaz az egyetlen kiút a létezés elszigeteltségéből a Másik, a vele 
való kapcsolat, pedig szigorúan időbeli. Az idő tehát az a dinamizmus, ami túllendít minket 
magunkon a másik felé. Mi ezzel szemben az alkotás ideje? A művészet bevezeti a valóságba 
minden pillanat halálát, azért, mert nem lehet túllépni rajta, nem lehet továbbmozdulni egy 
jobb felé. A ritmus, ami a kép alapja, mindig önmagára utal vissza, magára záródik. A lüktetés 
egy örök visszatérés, ezért jellemzi a mítosz képével: benne az idő körkörös, magához tér 
vissza, immanens marad, mint a saját farkába harapó Urboros kígyó. Az idő, mint tapasztalat, 
szemben a ritmussal, ideális esetben egy kapcsolat kell, hogy legyen az elérhetetlen mássággal. 
A kapcsolatban megtörik a ritmus és véget ér az állandó visszatérés. Valahonnan valahová való 
eljutás, ez a zsidó-keresztény vallás időszerkezete, ami mindent az utolsó ítélet felől határoz 
meg, lineáris és genetikus fejlődésként leírva a történelmet, ami tart valahova, szemben az 
antikvitás körkörös időszerkezetével (Ez a lévinas-i gondolkodást olyannyira meghatározó 
kultúrtörténeti háttér, melyre képeit és egész jelképrendszerét alapozza). A művészet tehát a 
mítosz, a másikkal való interszubjektív viszony pedig a misztika képével párosul.

A magányból az egyéni lét a másikon keresztül talál kiutat. A másikhoz fűződő viszony, 
minden esetben a felelősségen keresztül bontakozik ki. Sartre-nál a tekintet tölt be azt, az 
intencionalitásba nehézkesen besorolható eseményt, ami Lévinasnál az arc és az azzal való 
találkozás. Az arcot nem úgy percipiálom, mint bármely más létezőt: tárgyakkal való viszonyban 
nincs felelősség, a másikért való viszont tisztán etikai. Az arc őszinte, nyílt, kiszolgáltatott, 
szegény és meztelen, veszélyeztetettségében egyszerre vívja ki magéval szemben az erőszakot 
és az ölés tilalmát. Az arc nem a látványban bomlik ki, hanem– Lévinasnál egyedi módon–a 
hang fenoménjéből. Nem látszik, hanem beszél. A hang szakadás a teljességben, a létben, 
saját létemben. Ez szemben áll a képpel, ami látvány, s ami fenntartja a folytonosságot saját 
immanens létemben. 

A hang, a hívás, mindig feleletet kíván magának, azaz felelősséget. Minden kapcsolat 
felelősségben alakul ki. A kép embertelenségével szemben áll a másik arcának kérlelő 
emberségessége. A művészet olyan bálványokkal népesíti be a világot, melyeknek van szájuk, 
mégsem beszélnek. Ezek a bálványok, mivel minden valódi kapcsolat híján vannak, tárgyak 
csupán, ezért csinál a ritmuson keresztül tárgyat az élő szubjektumból is. A művészet olyan 
illúziót épít a személy köré, ami visszasüllyeszti a lét magányába. Általa megragadunk önnön 
immanenciánknál. Elfeledteti a másikkal szembeni felelősségünket, ezzel nemcsak a kitörés 
lehetőségétől foszt meg, de a lét egyetlen értelmes lényegétől is. Ez Lévinas művészetről alkotott 
képe Mindezt azonban a kritikáról leválasztott művészettel szemben mondja.

A kritika képes a művészetet leválasztani felelőtlenségéről, képes bekapcsolni a művészt 
a valódi történelembe., akár pusztán a rá ható előzmények felkutatásával egy lineáris 
időstruktúrába helyezve. „A mozdulatlan szobrot rá kell venni, hogy megmozduljon és beszéljen.”29 
A kritika egy csatornát képezhet a művészet és a másik közt, ha a művészet az immanencia, a 
Másik, pedig az a totális végtelen, ami rajtunk kívül áll. Tehát a művészetkritika legyen beszéd, 
párbeszéd, ami kaput nyit a valóságba, megállítva a művészet elhomályosító jellegét. 

28  BOKODY – SZEGEDI – KENÉZ 2008, 29.
29  LÉVINAS 1992, 11.
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A portré tekintete

Lévinas, mint a fentiekben leírja, tehát igen lesújtó véleménnyel van a művészetről, amit csak 
akkor képes elfogadni saját ontológiájában, ha azt a kritikán keresztül domesztikálja. Nem szá-
mol azonban azzal a speciális esettel, amikor nemcsak a befogadó tekint a művészeti alkotásra, 
hanem az is vissza tekint rá. Létezik a képzőművészetben egy olyan műfaj, amely az arcok és 
csakis az arcok reprezentálására szolgál: ez a portré műfaja. Kérdéses hogy a portré képes e 
felhívást intézni felénk, felelősségérzetet kiváltani, hogy az artefaktummal való tekintetváltás 
előidézhet-e időbeli struktúrát, s ha igen, képe-e ezzel kimozdítani saját immanenciánkból, 
vagy ez is csupán egy illuzórikus kísérlet? A problémával Jean-Luc Nancy A portré tekintete30 
című írásában foglalkozik részletesen, művészetfilozófiai és kultúrtörténeti szempontból, ezzel 
kiváló alapot nyújt a lévinas-i elmélettel való összeolvasásra. 

Az abszolút szubjektum arca
Elsődlegesen, fontos, megjegyezni, hogy jelen esetben a portréra, nem, mint műtárgyra te-
kintsünk, hanem egy olyan képre, amely egy alak köré szerveződik. Ki a portré alanya, az alak, 
akit elénk állít? Az abszolút szubjektum–válaszolja Nancy. Az abszolút szubjektum, amely nem 
önmagát jeleníti meg, nem tulajdonságot, funkciót vagy tettet, amely az alak megjelenítése 
érdekében kizárja annak minden más viszonyát. Az önálló portré egy kifejezés nélküli szubjek-
tumot jelenít meg, akinek egyetlen cselekedete magának festésének cselekedete.

Ha a portré nélkülözi a személy minden attribútumait és viszonyait, az többé már nem egy 
identitás feltárása, sokkal inkább a szubjektum struktúrájának feltárása. A feltárulás az alak 
tekintete által kivitelezhető. Mint majd látni fogjuk, Nancy számára a portré tekintete egy 
olyan esemény, mely az alakot kivezeti saját képi valóságából, a néző viszont bevezeti abba, 
azaz egy határt képez. Tekintet az egész alak, hiszen ez egyetlen cselekvése a képen, benne egy 
nagy szemmé válik maga is, ez a portré tétje. Sartre és Lévinas is kiemelik, hogy a tekintetben 
vagy arcban nem a puszta szemet nézem, mert ez esetben, azt csak tárgyként percipiálnám, 
viszont ezek mögött, valami teljesen más mechanizmus uralkodik, benne felsejlik a másik, a 
maga végtelen és megközelíthetetlen másságával, ezzel pedig kiesik a klasszikus intencionális 
viszonyból. Ahogy Wittgenstein összefoglalja: Az emberi szemet nem receptornak látjuk. Amikor 
egy szemet nézel, akkor egy olyan dolgot látsz, amelyik éppen kilép önmagából. A szem tekintetét 
látod.31

A portré, tehát egy abszolút szubjektumot reprezentál, annak tekintetén keresztül, de nem 
ez egyetlen differentia specificája (mivel erre többek közt a zene is képes). Lényegi eleme, hogy 
az ábrázolást az arcon keresztül hajtja végre, benne minden reprezentáció e köré összpontosul, 
a képen minden ehhez képest és ennek érdekében nyer értelmet, a tekintet fennhatósága alatt. 
A lecsupaszított meztelen arc áll középpontjában, melyet önnön tekintete hat át. A portrénak 
ez alapján két típusát különbözteti meg Nancy. Az első típusban a referenciális azonosság 
uralkodik, ez az ábrázolt személy leírása, ebben a képi azonosság elvész, egy külső azonosság 
miatt Ilyenek például azok az udvari portrék, melyeken a személy attribútumai meghatározzák 
funkcióját és kitakarják szubjektumát. Ez az azonosító kép, ami modelljével áll kapcsolatban. 
A másik típus a képi azonosság, önreferenciális. Ez a Nancy által elemzett valódi portré, mely 
csak önmagára vonatkozik. A második kikötés tehát az abszolút portréval kapcsolatban, hogy 
az nem egy személyre, hanem csakis önmagára utal. 

30  NANCY 2010.
31  NANCY 2010, 40.
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A portré célja egy individuum valóságként feltüntetni önmagát, úgy, hogy közben nem 
másolni akar és nem hasonlítani, nem konkrét személyt, hanem az individuumot, mint olyat 
reprezentálja. Benne lelepleződik az én, azaz az én struktúrája, „a vászon megszűnik szövet 
lenni, hogy alakká váljon.”32 Amikor Lévinas úgy ítél a művészetről, hogy az a valóságnak 
csupán árnyéka lehet, nem számol a művek saját valóságával. Mikor a portrén végbemegy 
a metamorfózis, s az többé már nem szövet, hanem a szubjektum feltárult struktúrája, nem 
utánzat lesz, hanem saját valósággal rendelkező, organikus egység. 

Ahogy azt már fentebb említettem, a portré egy határt képez külső és belső közt. Túlmutat 
önmagán, de ezzel be is vonja a befogadót saját terébe, önnön intimitásába. Szemlélésében a néző 
is alakul, mezítelen és abszolút szubjektummá dekonstruálódik. Már Hegel is megjegyzi, hogy 
a portré azért a festészet beteljesítője, mert a műfaj a külső és belső közti viszony megteremtője, 
a belső, szellemi jelleg kifejeződése az arcon. Azaz a portré átszellemített, vagy átlelkesített, 
tehát maga az élet jut benne kifejeződésre. A szellem önmagából való kilépését közvetíti, kilép 
a néző felé, az arcon keresztül, ezzel teremtve meg a dialektikus viszonyt a szubjektumok közt, 
aközött aki jelen van a képen, és akinek kiállítják a képet. 

Ilyen alapon, minden portré önarckép, ábrázolja azt a szubjektivitást, amelyben mindenki 
magára ismerhet. Ez korántsem egy kiegyenlített viszony: a portré a szubjektum szükségszerű 
alávetettsége a kép előtt. Ez a hatalom az, amit Lévinas ritmusként nevez meg, csakhogy nála 
ez az állapot, pont az egyénített, szubjektív lét lerombolódását jelenti, a határok feloldódását, 
tárgyi létet a többi tárgy közt. Nancy portréfelfogásában viszont az általánosban ismerünk rá 
arra az egyedire, amik mi vagyunk, önmagunkra, de mindezt úgy, mint egy Másikra. A portré 
midig egy Másik portréja.

A megszólaló portré
A portré egy másik, lényegi eleme az időtényezővel áll összefüggésben. Ennek megvilágítására 
Nancy a tükörképpel állítja párhuzamba. A tükörképben, egyrészt a mechanikus utánzás révén 
a néző mindig önmagát nézi, de mint tárgyat–ez csak in praesentia, jelenidejűségben lehetsé-
ges. A kép, ezzel szemben a modell hiányát állítja elénk, azzal hogy a képen keresztül felidézi 
alakját, de benne már nincs jelen a tárgy. A hasonlóságok különbözőségét mutatja fel, in absen-
tia, valami olyannak a hiányát érzékelteti, ami a szemlélés jelenében már nincs ott. Hasonlít, 
amennyiben a szubjektum önmagára hasonlít, de nem az eredeti. Pontosabban, az eltolódott 
időtényezők bizonyítják, hogy nem az eredetihez hasonlít, hanem az eredetihez való hasonló-
ság eszmélje. Olyan ez, mint a beszéd, mert a szó, mire eljut a másikig, már elhagyta a kibocsáj-
tót, benne eredendő elcsúszásban vannak a tagok. Erre céloz Lévinas is, mikor azt állítja, hogy 
a Másikkal való kapcsolattartás eszköze a beszéd, mert ez feltételez egy időtényezőt, a valahon-
nan valahová jutás dinamizmusát, egy fejlődést, az Éntől, a Másikig. Nancy Schellinget idézi: 

„Ilyen értelemben a képzőművészet csak a már elhalt szó, de mégiscsak szó, mégiscsak 
beszéd, ami minél teljesebben elhal, egész Niobé alakjain kővé vált hangig terjedően, 
annál magasabbra jutott a maga módján a képző művészet.”33

Már Schelling is a szavak nélküli közlésben látja a művészet beszédmódját. Hang nélkül, de 
közöl, sajátos, egyedi, csak rá jellemző nyelven keresztül. A szobor-ellentétben Lévinas kijelen-
tésével–nem néma, csupán nem nyelven szól.

„Épp csak meg nem szólal!”–így jellemzik azokat a képekre, melyek a megtévesztésig 
hasonlítanak eredetijükre. Találó kifejezés, ha a kép valóság lenne, az a beszédben nyilvánulna 

32  NANCY 2010, 9.
33  NANCY 2010, 27.
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meg, csakhogy a portré, képes felhívást intézni felénk, arcán keresztül szólal meg tekintetének 
nyelvén. Lévinas szerint az arc a Ne ölj! ősi parancsát közli, s Nancy szerint, bár a szubjektum 
nem beszél a festményen, tekintetén keresztül annyit mond csupán: Ego sum. Ha a Biblia 
hasonlatainál maradunk-s miért ne tennénk, hisz Lévinas is gyakran él ezzel, és Nancy 
is kultúrtörténeti kiindulópontként kezeli hagyományát–az Ego sum kijelentés helyére, 
a „Vagyok, aki vagyok” is kerülhetne, hisz maga Isten szól így, mikor egy égő csipkebokor 
képében jelenik meg.

A monoteista vallásokban tilalmas Isten képi reprezentálása, ám ha Isten valóban saját 
képmására teremtette az embert, minden egyes portré Isten megjelenítésének lehetőségét 
hordozza magában. Szent Ágoston Vallomásai egy irodalmi portré, a benne feltáruló kapcsolat 
Istennel, egy olyan eltávolodás Ágoston számára, magától, melyben közben önmagában mélyül 
el: felvesz egy olyan távolságot, amely az önmagával való érintkezéshez szükséges. Ugyan ez a 
mechanizmus mutatkozik meg a képileg reprezentált portrékban is: eltávolít magunktól, hogy 
közelebb vigyen szubjektivitásunkhoz. 

A portré alakja nincs jelen, eltávolodott, de a képen keresztül megőrződött, azaz–ahogy azt 
már fentebb, Sartre kapcsán is felmerült–a távollévőt teszi jelenlévővé. Visszahívja a távollévőt, 
hívást intéz felé:

„A portré önmagára vonja ennek a régiónak a sötét ragyogását, amelyben a jelenlét túllép 
önmagán, miközben a legeredendőbb módon közelít is önmaga felől saját maga felé.”34

Röviden: a portré önmaga felé hív, önmagába vezet minket, bevon saját bensőségességébe, inti-
mitásába. Belépünk a tekintetünknek felkínált festménybe, de ezzel együtt saját mélységünkbe 
is bevezet, mindez azonban egyben utal a végtelenül külső tárgyára. Azaz a portréban ötvöződik 
a Lévinas által létként il y a-ként leírt immanens viszony a léttel, és a másik végtelen alteritása: 

A portré felidézi az ikont és hasonlít rá, ahogy a jelenlét távolléte felidézi, hogy hason-
lítson rá, a távollét jelenlétét. A portré összességében egy véges akárkiben idézi fel az egy 
végtelen kifeszülését.35

„Ami a portréban láthatóan eltűnik, ami a szemünk elől szemünk láttára elrejtőzik benne, végtele-
nül szemünkbe hatolva, az a portré tekintete.”36Miközben a portréra tekintünk, az is visszatekint 
ránk, a vele való találkozás minden elemében egy kölcsönösséget feltételez. A festmény a tekin-
teten keresztül lép ki a kép teréből, a néző és a világ felé, egész festmény voltából tekint rám, 
önmaga elé megy, elmozdul a messzeség felé. Tekintete a szubjektum távollétébe hatol, azaz 
saját végtelenem felé. Ebben én, mint szubjektum vagyok játékba hozva, nem tudom nézni, 
anélkül, hogy ő ne nézne engem. A mű nem záródhat önmagába, tekintete épp az azon való 
végtelen túllépés. A festészet az egyedüli, ami képes így kibontani a szubjektum struktúráját 
és genezisét, csak a portré képes biztosítani a szubjektumnak a hang és nyelv nélküli beszédet, 
ebben pedig a kép végső soron találkozás.

A portré magában hordozza a szubjektum egész filozófiáját–fogalmaz Nancy. A portré ténye–
nem először a gondolkodás történetében–egy olyan filozófiai probléma, amelyre a művészet 
nem egyszerűen rávilágít, vagy megválaszol, hanem meg is halad. Éppen azért hat Lévinas 
művészetellenes filozófiája idegenként a 20. században, mert a kortárs filozófiai irányzatok 
sokat merítenek a művészet érzéki és nem fogalmi probléma meghatározó képességéből, ezzel 
egy szélesebb körű valóságtapasztalat kulcsát nyújtva.

34  NANCY 2010, 30.
35  NANCY 2010, 35.
36  NANCY 2010, 36.
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Konklúzió
Lévinas művészettel szembe szegezett érveit Nancy képelméletével kívántan cáfolni, amely 
inkább a sartre-i gondolatmenethez és a fenomenológiai hagyomány egészéhez kapcsolódik. 
Lévinas a sokat tárgyalt filozófiai toposzokat teljesen új megvilágításba helyez–ilyen többek 
közt az interszubjektivitás, vagy a lét értelmezésének kérdése. Teszi mindezt azzal, hogy nála 
kilép az én a középpontból, helyére egy viszony, a másikhoz fűződő viszony kerül, mely szo-
katlan, de egyben gyümölcsöző újragondolása a létezésnek. A Másikhoz való eljutás végtelen 
vágya egy alázatosabb és befogadóbb gondolkodást eredményez, ami ritka a gondolkodás én 
központú történetében. Szintézisbe hozza a fenomenológiát és a vallás egyes elemeit, amelyből 
egyedi és új rendszert épít. Az új rendszer azonban pont a művészetet nem kívánja magába 
fogadni. Mintha Lévinas figyelmen kívül hagyná, azt, hogy az érzéki világ abszolút tárgyai–a 
műalkotások– egy más fajta önérzékelést nyújtanak, ezzel segítve magunk, mások, létünk és 
világunk mélyebb megismerését.

Nancy azt akarja érzékeltetni, hogy hogyan nyit meg újabb és újabb síkokat a létben a portré 
műfaja, míg Lévinasnál erre csak a Másik képes. A Másik arcán, időbeliségén, hívó szaván 
keresztül teremtődik a viszony, mely szerinte a műalkotásból hiányzik, a nancy-i rendszer, 
azonban levezeti, hogy a portréban ezek a tényezők nemcsak jelen vannak, de kulcsszerepet 
töltenek be. A kép nem szabadít fel a másikért érzett felelősség alól–ahogy Lévinas gondolja–
éppen ellenkezőleg, a portré tekintete a befogadót hívja és magához vonzza, benne úgy tárul 
fel saját szubjektivitása, hogy ennek felismerésével egyben túl is kerül azon. A portré, így a 
Másikkal való kapcsolat modellje. 

E szerint Lévinasnak az az állítása sem állja meg a helyét, hogy a művészet elhiteti magáról, 
hogy valóság. Egy valós létező képeként tünteti fel magát, ez igaz, de saját világa és valósága van, 
a mintául szolgáló valóság egy új nézőpontot vesz fel benne. Ez is segít valóságunk mélyebb 
megértésében, mert más, szélesebb perspektívákat nyit meg. Ebben valóban megtalálható 
az immanencia, de nem, mint totális zártság, mert egyszerre vezet be és ki önmagából, a 
kivezetésben pedig új, addig járatlan pályákra helyez. A kritika lévinas-i béklyója, csak eltünteti 
az alkotásról annak lényegi elemeit, ebben a művészet nem művészet többé. A művészeti 
élvezetben feltáruló értelmezési többlet számára esetleges és lényegtelen mindaz, amit a kritika 
nyújtani képes.
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