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A szürrealizmus
"ellenmüvészete"

Megváltás - szatakkal
Állítólag ma támadják a művészetet. Ez nem újdonság, hisz gyak
ran támadták eddig is. A zsarnokok mindig félnek a művészet től,

mert ők a homályt szeretik, a művészet pedig világosságot teremt.
A jó művész az igazság közvetítője. Azokat a gondolatokat fogal
mazza meg, amelyek egyébként homályban maradnának, és azokra
a tényekre irányítja a figyelmet, amelyeket többé nem lehet figyel
men kívül hagyni. A zsarnokok üldözik a művészeket, elhallgattat
ják őket, vagy megpróbálják megalázni, megvásárolni őket. Ez min
dig is így volt. Azt azonban beismerhetjük, hogy úgy tűnik, mintha
korunkban még több ellensége lenne a művészetnek, mint általá
ban. A zsarnokok ma is közöttünk vannak, és tudjuk, mit tesznek.
Ma azonban a tudomány, a filozófia, és a művészeteken belül tá
madó erők is fenyegetik a művészetet, azt a hagyományos tevé
kenységet, amelyhez annyira hozzászoktunk, amelyet annyira ma
gától értetődőnek tartunk, és amely talán sokkal törékenyebb és
bizonytalanabb, mint amilyennek látszik.

A romantikusok ösztönösen vallották, hogya tudománya mű

vészet ellensége, és egy bizonyos értelemben igazuk is volt. A
technikai társadalom automatikusan, mindenfajta rosszindulatú
szándék nélkül zökkenti ki a művészt szerepéből azáltal, hogy kisa
játítja és átalakítja a mesterség fogalmát, és vég nélkül gyárt olyan
tárgyakat, amelyek ugyan nem valódi műtárgyak, de olykor annak
tűnnek. A technológia elrabolja a művészektől közönségüket, hiszen
feltalálja a szórakoztatás művészet alatti formáit, és másfajta érde
kességeket, s a világértelmezés rivális lehetőségét kínálja.

A tudomány nemcsak a művészek közönséghez fűződő kap
csolatát változtatja meg, hanem lelki életüket is. Amit ellenművé

szetnek nevezünk, korántsem új jelenség. Napjaink művészete

gyakran tűnik ellenművészetnek,barátai és ellenségei is gyakran
tartják annak. A történelem során a művészek rendszeresen forra
dalmárokká váltak, vagy legalábbis a változások eszközeiként
szolgáltak, hiszen érzékeny és független gondolkodókként olyan
munkát végeztek, amelynek révén kívül kerültek a mindenkori
társadalmi renden. A huszadik században tanúi lehettünk egy
művészeti mozgalom kiteljesedésének: a szürrealizmusénak,
amely a művészet ellen a művészet eszközével harcolt, a forrada
lom érdekében. A szürrealista mozgalom úgy ért véget, hogy két
részre szakadt: néhányan az ellenművészeten keresztül visszatértek
a művészethez, mások a művészetet feladva a politikát választották.
A szürrealizmus indítékai nagyon hasonlítanak a kortárs ellenművé

szeti forradalmárok indítékaihoz. A művészek sajátos módon teszik
magukévá az ipari társadalom materialista újratermelésével szemben
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A művészet

igazságérzéke

A művészet mint játék

érzett általános ellenszenvet. Minden eszközük megvan ahhoz,
hogy támadják és parodizálják a fennálló társadalmi rendet, és
azt az utat is választhatják, hogy ezt saját művészetüket szándé
kosan eltorzítva, gúnyolódva és provokálva tegyék.

A müvészetben a változások oka mindig a rnűvészek saját
igazságérzete volt. A művészek folyton lázadnak saját hagyomá
nyuk ellen, mivel azt fellengzősnek, merevnek, és a valóságtól el
szakadtnak tartják. A mai reakciók csak annyival extrémebbek.
mint a korábbiak, hogy sok fiatal művész, különösen a képzőmű

vészetben, az európai hagyomány egészét el akarja vetni, és ma
gát a műalkotás eszméjét kérdőjelezi meg, ezt a sok elmúlt gene
ráció által szeretett bálványt. A műalkotás és alkotója mára min
denképpen veszített régi nagyságából és méltóságából. Az írók és
a festők ma nem örvendenek akkora tiszteletnek, mint mondjuk a
19. században, és igencsak megrendült a teljes kijelentéseket meg
fogalmazó művészet eszméjébe vetett bizalom. Úgy gondolom, a
technológia kínálta művészet alatti szórakoztatás erősen befolyá
solja a művészeket, hiszen megmutatja, hogyan tehet szert rend
kívül vonzó technikai tökéletességre az, ami teljességgel múlandó,
és hogyan lehet éppen igénytelensége révén érdekes módon
őszinte. Az európai művészet, az a magas művészet. amelyen fel
nőttünk, ehhez képest hatalmas dolognak tűnik: komoly figyel
met kíván, egyetemes igazságokat fogalmaz meg, és nagy, bonyo
lult, teljes világtéziseket kínál. Ma sokan, különösen a fiatalok kö
zül, ösztönösen bizalmatlanok a teljességnek ezen igényével
szemben. Magának a műtárgynak a teljességét akarják megkérdő

jelezni, hogy ezzel az állítás hitelességét vonják kétségbe. A ha
gyományos művészetre úgy tekintenek, mint valami túlságosan
nagyszerűre, és fúrt féligazságra.

Megfigyelhetünk egy mérsékelt és érthető utilitarista jellegű el
lenállást is a művészettel szemben, mely mindig is jelen volt, de
napjainkban talán erősebb, mint valaha. Természetesen mindig
vannak közöttünk filiszteusok, de most nem Mr Cradgrindre
gondolok, hanem azokra az őszinte emberekre, akik szerint ebben
a nyomorúsággal teli világban könnyelmű dolog a műélvezet, hi
szen az tulajdonképpen csak egyfajta játék. Emögött a gondolko
dás mögött ismerős puritán és protestáns észjárást gyaníthatunk.
Hasonló gondolatokat találunk például Jeremy Bentham filozófiá
jában is, aki nem kívánta megengedni, hogya költészetet na
gyobb méltóság illesse meg, mint a gyerekjátékokat. A technoló
gia ma nemcsak azért zavarja a művészeket és műélvezőket, mert
magát a világot veszélyezteti, hanem azáltal is, hogyaljasságát a
tévé képernyőjén mindenki számára nyilvánvalóvá teszi. Egészen
természetes és bizonyos szempontból tiszteletreméltó reakció az a
vágy, hogy a müvészetet támadják, elhanyagolják, kihasználják,
vagy háttérbe szorítsák. A nyugati erkölcsfilozófia. amely mosta
nában az egzisztencialista behaviorizmustól csendesen a szocioló-
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A művészettel

szembeni rossz
közérzet

Freud
művészetfelfogása

giai utiliarinizmus felé tart, ezáltal tulajdonképpen filozófia ként
mutatott be két lehetséges művészeteIlenes magatartást. Az eg
zisztencializmus, a liberális romantika utolsó próbálkozása a filo
zófiában, kritizálja a hagyományos komoly művészetet, mivel azt
tévhitben (in mauoaise jai) élőnek tartja, s inkább az őszinteséget

és a közvetlenséget tekinti értéknek. A happening az egzisztenci
alizmus igazi szülötte. A romantika őszinte érzelemkultuszával
valójában mindig magában hordozta az ellenművészet csíráit:
Rousseau a vég kezdete. A szociológiai utiliarizmus pedig sokkal in
kább tudományos és nem annyira humanista érdeklődésével egyfaj
ta határozott és emelkedett nyárspolgári gondolkodást képvisel.

Nem mutathatom be ezen a néhány oldalon a művészet rnind
ahány ellenségét. Csupán két dologra vállalkozom: diagnosztizál
ni szeretném azt a művészettel szembeni rossz közérzetet, ami itt
(nyugaton) kínoz minket, és javaslatot szeretnék tenni orvoslásá
ra. A diagnózis megkönnyítéséül két nagy, híres, és sok szem
pontból rokonszenvesen gondolkodó művészetkritikustszeretnék
idézni: Platónt és Freudot. Freud szerint "az alkotó művész prob
lémája előtt a pszichoanalízisnek le kell tennie fegyverét". Ö
azonban nem így tesz. Szerinte a művészet tulajdonképpen a rnű

vész fantáziavilágának szülötte, amely stimulálja a műélvező fan
táziavilágát. A műalkotás a kettő között közvetít. mint valamifajta
leplezett megvesztegetés. A műalkotás formai és "ártatlan" eszté
tikai bája a mű élvezőjének egészen másfajta örömöt nyújt, aho
gyan a művésznek is: mindketten szexuális kielégülést nyernek a
szabad fantáziajátékban. amitől aztán a műalkotást a befejezettség
hamis érzete lengi be. A művészet ekképpen megvigasztal, de ezt
titkos és el nem ismert eszközökkel teszi. A műalkotás egysége és
méltósága bizonyos értelemben csalás.

Freud túlságosan hűséges és hagyománytisztelő európai ahhoz,
hogy durvább stílusban támadja a művészetet. Bókokkal tűzdelte

meg kritikáját, bár az ettől nem vált kevésbé megsemmisítővé.

Platónt nem gátolta egy nagy és elfogadott intézménnyel szem
ben érzett udvarias tisztelet, amikor elhatározta, ideális államából
kizárja a művészeket. Feltűnően freudi indokokra hivatkozva szá
műzi őket. Platón szerint a művészetben az alantas szól az alan
tashoz, az emberi lélek legalja teremti, az emberi lélek legalja szá
mára, s róla is szól. A művészet a bizonytalant és a változót vizs
gálja, amelyet mi neurotikusnak is nevezhetünk, s ezt könnyedén
és szórakoztatóan tudja ábrázolni. A jóságot, ami állhatatos, egy
séges, és érdekmentes a művészet nem képes felfogni és megjele
níteni. (Platón természetesen főként az írókra gondol.) Amikor a
művészetet élvezzük, "őrünket pihenni küldjük" (ez Platón kifeje
zése), és az érzelmek olyan kalandjai t éljük át, amelyeket valódi,
tevékeny életünkben nem engednénk meg. A művészet hamis vi
gaszt nyújt, a közepest és a közönségest dicséri, és megbocsátja a
magunknak hízelgő érzéseket.

588



Platón művészetről

alkotott nézete

A látszattárgy

Ezt az erős művészet elleni támadást, amelyet az Állam végén
találhatunk, érdemes együtt olvasni a Phaidrosznak azzal a figye
lemre méltó passzusával (275)/ ahol Platón az írást kritizálja. Azaz
a szavakat kifejező vizuális szimbólumoknak a használatát, ami
akkor még igencsak újdonságnak számított. Platón azt állítja,
hogy az írott szövegek csak emlékeztetői lehetnek az eredetileg
megértett beszélgetéseknek, amelyek viva voce, szemtől szembe
zajlanak le. Az írott állítás, akár a kép, csupán saját maga, és nem
képes visszabeszélni. Hordozható, egyik helyről a másikra szállít
ható/ és így rosszindulatú és közönséges emberek lealacsonyíthat
ják értelmét és félremagyarázhatják. Az írott szót tehát mindig
úgy kell tekinteni, mint a valódi, közvetlen kommunikáció szol
gálóját, amely azt újra és újra fel kell hogyelevenítse; tehát nem
öncél. Az irodalmat mint verbális művészetet természetesen ugyan
ez a kritika éri, ha leírják. Platón tehát nemcsak Freudot előlegezi

meg (akinek a terápiája a beszélt, s nem az írott szón alapszik), ha
nem az egzisztencialista esztétikát és Marshall McLuhant is.

Véleményem szerint ez a két nagy gondolkodó azt a művé

szettel szembeni bizalmatlanságot jelezte előre, amely ma különö
sen nyugtalanít minket. Rögtön kijelenthetjük, hogy amit Freud
és Platón mondott, az elsősorban nyilván a rossz művészetre vo
natkozik: a lélek legalja szórakoztatja itt a lélek legalját. Az érde
kes azonban az, hogy ez az állítás a jó művészetre is alkalmazha
tó. Ma sokan, és köztük számos művész is úgy érzi, hogya mű

vészet hamis méltóságot ölt magára és hamis vigasztalást kínál,
és a műalkotás hamis egység. Számos vizuális művészetben ez a
bizalmatlanság úgy jelenik meg, hogy magát a műalkotás egysé
gét támadják. A képek kiesnek a keretből. a tárgyak túl nagyok
vagy értelmetlenül bonyolultak ahhoz, hogy értelmezhetőek le
gyenek egységes vízióként. Sokan a nyomtatott szóra is úgy gon
dolnak, mint valami lényegét tekintve őszintétlen dologra, s ezért
a közvetlen tapasztalat, a részvétel, a happening felé fordulnak,
amelyek nem hazudhatnak.

Ebben a félelmetesen öntudatos korban talán bölcs és egész
séges dolog lehet bevallani, hogya művészet tulajdonképpen va
lamifajta varázstrükk. és a műalkotás valamifajta látszattárgy. A
műalkotások nyilván nem "anyagi tárgyak", még ha többnyire
szorosan kötődnek is hozzájuk. Azonban sui generis tárgynak tűn

nek, amennyiben kvázi érzékelhető, magábanvaló egységet alkot
nak. W. H. Auden például azt írja a versről, hogy az egy olyan
különös szerkentyű, amelyben ráadásul egy fickó lakik. Ez a talá
ló kép egy formálisan sokkal kevésbé teljes valamit sugall, mint
ahogy azt sok művészetpártolóa művekről gondolni szokta. Ter
mészetesen az egyes művészeti ágak különböznek, és bizonyos
művészetek, mint például a zene, olyan formai teljességet teremt
hetnek megJ amelyre az irodalom nem képes. Itt azonban én első

sorban az irodalomról beszélek, bár azt hiszem, amit kifejteni sze-
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retnék muiatis mutandis minden művészeti ágra igaz. Természetesen
egyetlen vers, egyetlen színdarab. és a jiJrtiori egyetlen regény sem
lehet annyira világos, elrendelt és teljes, amilyennek látszik, s ami
lyennek látszani akar, amikor belemerülünk. vagy amikor csak sza
badon elmélkedünk róla, s nem tanulmányozzuk éppen. Milyen ki
csinek tűnik például egy-egy Shakespeare darab, amikor már nem
általános értelme homályos élvezetébe merűlűnk, kötetlenül és sza
badon, hanem visszatérünk magához a szöveghez!

A művészet kuszasága Van itt egy bűvészmutatvány, De ha rá is jövünk a trükkre,
nem kell feltétlenül csalódnunk a bűvészben. Minket itt nyugaton
mindig is túlságosan elkápráztattak a műalkotások, ezek az impo
záns, tekintélyparancsoló, biztos, jóindulatú, ragyogó, és transz
cendens entitások. És most a művészettel szembeni bizalmatlan
ságunkat azzal fejezzük ki, hogyaműtárgyakat kritizáljuk, s köz
ben úgy érezzük, a műalkotással együtt a művészetet is támad
juk. Én magam nagyon hiszek a műalkotás fontosságában, abban,
hogya műalkotás a forma egységét próbálja megteremteni, és tel
jes állítást fogalmaz meg. Semmivel nem helyettesíthetjük ennek a
kísérletnek a fegyelmezettségét, azt, ahogy a mű az igazságot
próbálja tömören és tisztán elmondani. Ez a kísérlet egyedülálló
módon képes világot feltámi. Nem hiszem, hogya műalkotások

hagyományos létrehozása megszűnőben van, vagy megszűnőben

kellene lennie. És nem kell csalódnunk a művészetben akkor sem,
ha rádöbbenünk, hogy mi az alapja és részben miből áll: hogy át
lagos emberi kuszaság, inkoherencia, véletlen és szex az alkotóe
lemei. (A szexualitás, bár nagyszerű gondolatformákat hoz létre,
alapjában véve mégiscsak kuszaság, s még csak nem is a ruletthez
hasonló, hanem teljes kavargás.) Az igazán nagy művészet, különö
sen az irodalom, de más művészetek is, magukba építve hordják sa
ját tökéletlenségük kritikáját. Elfogadják és ünneplik a kuszaságot, és
azt, hogy a világ kudarcra ítéli a szellemet. A tökéletlen látszattárgy,
a műalkotás, ragyogóan tiszta kommentárja önmagának.

Andrey Sinyavski úgy határozta meg a művészetet, hogy az az
abszurdon keresztül mondja el az igazságot, és az egyszerűséghez

vezet el. A művészet a káosz közepén teremt helyet a pontosság
számára azáltal, hogy olyan nyelven szól, amelyben örömmel fe
dezünk fel váratlan részleteket, és amelyen nyilvánvaló igazságok
szólalnak meg egyszerű hitelességgel. A látszattárgy tökéletlensé
ge nem kell, hogy befolyásolja annak a beszédmódnak a világos
ságát, amelyet megtestesít, a két dolog sokkal inkább támogatja
egymást. Ebben az értelemben minden nagy művészet saját maga
bizalmas kritikusa, s az egyszerű és igaz kijelentésben formai
összetettségének töredékes természetét dicséri. Minden jó tragédia
antitragédia. Mint például a Lear király. Lear a hamis tragédiát, a
fenségest, a teljeset akarja megtestesíteni. Shakespeare arra
kényszeríti, hogy a valódi tragédiát, az abszurdot, a tökéletlent je
lenítse meg.
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Az igazsághoz való
hűség és azalázat

tisztelete

A szavak minősége

A szavak kultúrája

A "nagy" művészet tehát azáltal, hogya valóság teljességet
ígérő, mégis tökéletlen tükrözésébe, mimézisébe belefoglal egy
szemérmesen önkritikus pontosságot, az igazsághoz való hűséget

és az alázatot hirdeti. (Platón tehát, bár részben igaza volt, rész
ben azonban tévedett.) A nagy művészet a tudománynál és a filo
zófiánál sokkal pontosabban képes megjeleníteni és kifejteni való
ságunk középponti területét. tulajdonképpeni tudatunkat. Befeje
zésül ennek a feltárásnak az egyik legfontosabb eszközéről szeret
nék szólni: a szavakról. Ha meg akarjuk jeleníteni magunk előtt

azt a szerény, nem színlelő, átható világosságot, amelyre a művé

szet képes, akkor néhány képre gondolunk, és néhány zeneműre,

például Piero della Francescára vagy Bachra. Vagy arra, hogyan
használja Homérosz vagy Shakespeare a szavakat. De kétségkívül
az irodalom az a művészeti ág, amely túlélésünk és megváltá
sunk szempontjából a gyakorlatban a legfontosabb számunkra.
Végső soron erkölcsi lényünk szövetét és anyagát a szavak alkot
ják, mivel belőlük épül fel a legkifinomultabb, legérzékenyebb,
legkidolgozottabb, és a legegyetemesebben használt és értett
szimbólumrendszer, amellyel kifejezzük magunkat alétezésbe.
Akkor lettünk szellemi lények, amikor verbális lényekké váltunk.
Az alapvető különbségtételeket csak szavakkal lehet véghezvinni.
A szavak szellemiek. Természetesen az ékesszólás még nem ga
rantálja a jóságot, és a magát kifejezni nem tudó ember is lehet
erényes. De a civilizáció minősége múlik azon a képességen, ho
gyan tudjuk az igazságot érzékelni és kinyilatkoztatni, s ez nyel
vének hatókörén és tisztaságán múlik.

A diktá torok azért akarják lealacsonyítani a nyelvet, mert így
tudnak misztifikálni. És a kapitalista ipari társadalom számtalan
kvázi-autornatizrnusa is hajlamos misztifikáini és a nyelv pontos
ságát tompítani. Akadnak olyan félrevezetett emberek, akik a
nyomtatott szót és magukat a szavakat támadják, az őszinteség és
a valódi érzelmek nevében. De rá kell ébrednünk, hogy világunk
ban a szavak minősége a nyomtatott szó minőségét jelenti. Ter
mészetesen Platónnak igaza van abban, hogya szavakat akkor
értjük a legjobban, és akkor a legpontosabbak és legmélyebb ér
telműek, amikor konkrét, szemtől szembeni szituációban használ
juk őket. A nyomtatott szó értelme szükségszerűenhomályos. És
kétségtelenül vannak olyan dolgok, például a zen buddhizmus
vagy Wittgenstein filozófiája, amelyeket csak viva voce beszélgeté
sekben kommunikálhatunk. De minthogy nem városállamban
élünk, használnunk kell a könyvnyomtatást, s bár ez veszélyeket
rejt, egyúttal inspirációt és kihívást is jelenthet.

Ne essünk kísértésbe, hogy a világosságot és a pontosságot a
tudósokra hagyjuk. Bármikor is írunk, a lehető legjobban kell ír
nunk, hogy szembenézhessünk azokkal a veszélyekkel, amelyek
ről Platón beszélt, és hogy megvédhessük nyelvünket, és szelle
münk legmélyebb szövetét érzékenyen és tisztán fejezhessük ki.
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Amikor George Jackson sajnálta a latin nyelvre vesztegetett időt,

mert azt matematikára vagy természettudományra is fordíthatták
volna, saját nézőpontja szerint sem volt igaza. Nem becsülhetjük
alá a tudomány pontosságának jelentőségét. De a nyelv és az iro
dalom tanulmányozása, vagy bármely olyan tanulmány, amely
azt a képességünket erősíti és Iinomítja, hogy szavak által létez
zünk, ugyanúgy része a kultúráért, az igazságosságért, a szabad
ságért, a világosságért és az igazságért vívott harcnak az áltudo
mányos zsargon, a lélektelen és pongyola újságírónyelv, és a zsar
noki misztifikáció ellen. Nincs két kultúra. Csak egyetlen kultúra
van, és annak a szó az alapja. A szavakban élünk emberi lények
ként, morális és szellemi cselekvőkként.

Amint azt korábban is hangsúlyoztam, nem hiszem, hogy a
műalkotás mint potenciálisan teljes állítás el fog tűnni, vagy hogy
el kell tűnnie. Fontos, hogy megpróbáljunk ilyen állításokat tenni,
mert az igazságot érzékelő és kifejező képességünket erősíthetjük

általuk, és gyakran ez az egyetlen módja, hogy bizonyos igazsá
gokat egyáltalán kifejezzünk. És úgy gondolom, hogya műalko

tás mint látszattárgy, nagyon is megfelel azon lények termé
szetének, akik ezt a tárgyakkal teli bolygót lakják, s maguk is lát
szattárgyak. Hiszem, hogy ahogy a múltban is történt, a rnűvé

szet legyőzi az ellenművészetet, és magába olvasztja. A mi félte
kénken most egy metafizika ellenes korban élünk. A művészet el
utasítása sok szempontból egy aspektusa annak, ahogya filozófi
ában, a vallásban és az ezekből táplálkozó köznapi viselkedések
ben elutasítják a metafizikát. A valóság lecsupaszítása nyilván
sokkolhatja az embereket. De talán életre kelt valamilyen gyógyí
tó agnoszticizmust is, egy természetes miszticizmust és egy újfajta
alázatot, amely a tisztaságot és az egyenes beszédet, a nyilvánva
ló és szerény igazságokat részesíti előnyben. Azokat az igazságo
kat, amelyeket gyakran nem köt egybe és nem szentesít valami
lyen rendszer, s amelyek csupán reflexiók azokról a véletlen te
remtményekről, akik valójában vagyunk. A művészet és a filozó
fia folyton újrateremti önmagát azáltal, hogy visszatér az emberi
létezés mély, nyilvánvaló és hétköznapi dolgaihoz. és ott helyet
teremt a józan beszédnek, a szellemességnek, és a komoly de nem
erőltetett reflexiónak. Bárcsak sokáig maradhatna miénk ez a te
rület, a szabadság és a művészet hazája. A nagy művészek, ahogy
a nagy szentek is, képesek megnyugtatni minket egyfajta érdek
mentes, egyszerű világossággal. Azon a nyelven szólnak, amelyet
Homérosznál. Shakespeare-nél, vagy az evangéliumokban hallha
tunk. Ez az az emberi nyelv, amelyre bármikor, ha művészekként

vagy másfajta szóhasználókként írunk, meg kell próbálnunk mél
tónak bizonyulni.

Pálinkás Katalin fordítása
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