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A KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

 

Jól ismertek a képzőművészeknek azok a közhelyszerű megnyilvánulásai, miszerint a 

műalkotásnak tere van, meghatározzák a teret, amelyben helyet foglalnak, mégis 

meglehetősen kevés művészetfilozófiai fejtegetés tárgyát képezi ennek a kijelentésnek a 

vizsgálata. Johann Gottfried Herder művészettel kapcsolatos írásaiban (Negyedik berek, 

Plastik, Kalligone, Italienische Reise) a műalkotások körüli mozgás, és ennek térbeli jellege 

többször szóba kerül, ám a művészet és a tér általános kapcsolata nála sem válik a vizsgálat fő 

kérdésévé, sőt, a művészeti ágak felosztásakor azok specifikus térformálásáról beszél. Egy 

immanens térszemlélet bontakozik ki ebben a felosztásban, ami a későbbi művészettörténeti 

szemléletmódnak is sajátja: anyagi határain belül vizsgálja a műveket, tehát a szemlélőtől és a 

szemlélőhöz való viszonyától elválasztva. Míg a tér művészete Herdernél a festészet, mert 

síkban rendezi a teret, addig a szobrászat, amelynek a térbeliségéről a Plastik lényegesen több 

szót ejt, éppenséggel az erő művészete, egyfajta belső kényszer kibomlása. Herder műfaji 

besorolásával azonban határozottan szemben áll a Plastik befogadói szempontja, amely a 

műveket a szemlélővel való kapcsolatában mutatja be. Amikor a művel szembeni távolság 

szerepéről beszélünk, a látáshoz szükséges távolságon túl, a szembenállás szerepére kell 

rákérdeznünk. Arra a múzeumi szituációra, amelyben arra kényszerülünk, hogy a művel 

szemben a magunk helyzetét, akár mint térbeli helyzetet, akár mint kulturális adottságot, akár 

mint tartalmi vonatkozást tisztázzuk. A dolgozat fő kérdése tehát arra irányul, hogy vajon mi 

teszi lehetővé, hogy a művek térbeli meghatározottsága felismerhetővé, leírhatóvá váljon, és a 

szobrászat példája legyen e térbeliségnek?  

 

A DOLGOZAT TÉZISEI 

A műalkotások térként való értelmezésében az egyik legfontosabb változás a múzeumi kultúra 

létrejöttével állt be.  

A múzeum kialakulása olyan változást hozott, amelyben a műalkotással való találkozás tere, 

mint elhatároltság, de az elhatároltságban való befogadói helykeresés terepe jelent meg. A 

dolgozat első fejezete a körüljárhatóság említéseit vizsgálja a 18. századi német utazók, így 
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Winckelmann, Goethe, Moritz, Herder műveiben, illetve a korábbi művészetelméleti írások 

utalásaival összevetve. A szobrászati traktátusirodalom ̶ főként Vasari Sculptura című 

írásának hatására ̶  egészen Falconet-ig minőségi követelménynek tekinti a körüljárhatóságot. 

A művészettörténetben ez úgy él tovább, hogy a körüljárhatóság a szobor belső 

kiteljesedéséhez tartozik, a teljes értékű szobor követelménye. Például a román kori 

szobrászat épületszobrászatát több elmélet, így Wittkower alapvető szobrászattörténete is, 

folyamatszerűen választja el a chartres-i, amiens-i szobrászat egyre inkább körplasztikus 

formáitól, a szobor ebben a narratívában mintegy elválik az épülettől.1 Hans Belting 

kultusszal kapcsolatos kutatásai azonban kimutatták, hogy a középkori szobrászat számára a 

körplasztikus forma a bálványok veszélye miatt volt tiltott, és néhány kivételtől eltekintve, 

mint a keresztkorpusz, csak akkor volt megengedett, ha a testszerűséget a maradvány (ereklye 

vagy eltemetett test) hitelesítette.2 A rituálékutatás felől nézve a művek elé járulás az 

ereklyekultuszhoz hasonlóan kultikus jelenség, a művészet autonóm vonásának tételezése 

szoros kapcsolatot mutat a kultusz logikájával, ahogyan Herder, Goethe vagy Schiller 

reflektál is a kultusz és a modern művészet határhelyzetére, sőt Herder legfőbb kérdése a 

Plastikban, hogy az emberi testeket ábrázoló szobrászat miért tűnik elevennek, mi hitelesíti a 

tárgyakkal szemben többletértéküket. A vizsgált 18. századi német utazók feljegyzéseiben a 

szobrok tere három összefüggésben került elő: 1. A képzelet tereként Winckelmannál és 

Diderot-nál 2. A szerkezeti felépítés tereként Moritznál és Herdernél 3. A modern rítus 

tereként Herdernél és Goethénél. E három elképzelés három különböző művészetszemléletet 

jelöl: az első a képzelőerő munkájában leli meg a műalkotással való találkozás lehetőségét, a 

második a művet a nézőre gyakorolt szerkezeti hatása alapján vizsgálja, a harmadikban a 

személyes találkozás és a műalkotás anyagi vonatkozása egyaránt szerepet játszik. A 18. 

század szerzői számára  ̶ a kultúra új paradigmájával szembesülve  ̶  többnyire a kultikusra 

utaló jelektől való elhatárolódás a lényeges. Herder befogadói megközelítése azonban a 

Plastikban a művészet rituális jellegére mutat rá, és ezt az emberi képességek 

komplexitásának fenntartása mellett írja le: A szellem ilyen módon nem válik el a testi 

ismeretszerzéstől. Művészetfilozófiai fogalomhasználata azonban ̶ a művek anyagi 

jellegzetességének hangsúlyozása miatt ̶ ismeretelméleti sémák és fogalmak által 

megalapozott. 

                                                           
1 WITTKOWER, Rudolf, Sculpture, Processes and Principles, Penguin Books, 1991 (az előadássorozat 1970-
71-ben hangzott el.), 47-56.o. 
2 BELTING, Hans,  Kép és kultusz, A kép története a művészet korszaka előtt, ford. SCHULCZ, Katalin, SAJÓ, 
Tamás, Budapest, Balassi Kiadó,  2000, 310.o. 
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Herder művészetről szóló dolgozatai nem az ismeretelmélet módszertani adalékai, hanem egy 

olyan filozófia részei, amely az érzékek és a tapasztalat strukturáló és kreatív jellegének 

felmutatásával az ember alapvetően alkotó, kulturális természetét hivatott bemutatni.  

Hans Adler szerint a szobrászatról szóló tanulmány Herder ismeretelméleti elemzéseiben azt a 

célt szolgálja, hogy el tudja különíteni az egyes érzékek vizsgálatát, és a látást a tapintással 

szembe állítva, érvényre juttassa az ismeretelméletben a sötétség fogalmát a haptikán 

keresztül.3 A szobrászat ilyen modellszerű használata nem ismeretlen a 18. században. A 

második fejezetben azonban amellett érvelek, hogy a Plastik egy ennél összetettebb 

értelmezési hálóba illeszthető, amelynek nyomán a műalkotások nem pusztán az 

ismeretelmélet mintájaként, hanem a filozófiai tárgyalás kitüntetett helyén szerepelnek. A 

forma, az alak, a tér, a tömörség és az erő éppen ismeretelméleti eredetükre nézve állnak egy 

közvetlen, a művészet tárgyi vonatkozását lehetővé tevő elmélet rendelkezésére, miközben 

Herdernek szembe kell néznie azzal a problémával, hogy a szép karaktere nem engedi, hogy 

zökkenőmentesen kerüljenek át ezek a fogalmak az esztétika területére. A Plastikban és a 

Kalligonéban kirajzolódik egy alakzatelmélet, amelyben kénytelen számolni a fogalmak 

előtörténetével, és a korszak gondolkodásában betöltött jelentős szerepével. Az alakzatképzés 

mint ontológiai kategória és a formaképzés mint alkotói egység megfeleltetése miatt a szigorú 

körülhatároltság és a vonalas zártság klasszicista követelménye a műalkotás múzeumi térben 

tapasztalt, kiterjesztett terével kerül szembe, vagyis a határok megvonásának kérdése az 

akadémiai művészetelmélet és a kulturális gyakorlat értelmezésének feszültségében áll elő.  

 

Herder metafizikakritikájának középpontjában a közvetítő képek kiiktatása áll. Törekvése nem 

kisebb, mint a forma-idea kapcsolat nyomaira és látens jelenlétére való rámutatás, és ennek 

érdekében az alakzatelmélet átalakítása az érzékszervek rehabilitációja révén. 

A korszak művészettel kapcsolatos elvárásai között a vonalas körülzártság kérdése rendkívül 

fontos, és összefügg az ideák és eszmék világos bemutatásának gondolatával. A zárt forma 

divatja megnyilvánul a sziluettek népszerűségében és a műalkotások egyértelmű zártságának 

követelményében Sulzernél, de Winckelmannál és Lessingnél is. Herder a Plastikban ennek a 

kérdéskörnek elsősorban a művészetelméleti vonulatával foglalkozik, de a Kalligonéban Kant 

kritikája kapcsán lehetősége nyílik arra, hogy a filozófiai hagyomány rejtett művészetelméleti 

                                                           
3 ADLER, Hans, Die Prägnanz des Dunklen, Gnoseologie – Ӓsthetik – Geschichtsphilosophie bei Johann 
Gottfried Herder, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1990, 47; 103.o. 
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maradványait is feltárja. Az első lépés a metafizikai hagyomány kritikáját illetően a Plastikban 

a látás filozófiai hagyományban betöltött primátusa ellen irányul, amint az a világot nem 

adottságként, hanem jelenségként és képként értelmezi. A körvonal által körülzárt üres formák 

kritikája művészetelméleti jelentőségű, a disegno neoplatonikus gyökereit tárja fel: 

„lehetetlen, hogy a rajz minden művészet atyja legyen”4 – Vasarira utalva, de (a későbbi 

Metakritikhez hasonlóan) valószínűleg már itt Descartes res extensája, illetve az elsődleges 

minőségek locke-i megkülönböztetése ellen emeli fel a hangját, amely minden disegno-

elmélet alátámasztását biztosította, és amelyek az ész jelentőségét erősítették az érzéki alapok 

háttérbe szorításával. Így világított rá később a Kalligonéban arra is, hogy Kant az ítélőerővel 

a puszta forma fölött ítél az anyagi minőségeket háttérbe szorítva a rajz hagyományos előtérbe 

helyezésével. Herder az érzékeket egyfajta sensorium communae-ként5 képzeli el, amelyek 

egymást kiegészítve hatnak, s ezzel az egész test az ismeretek forrásaként értelmezhető. Az 

érzékszervek felől érvelő empirikus megközelítés helyett azonban egy ontológiát alkalmaz, a 

korai műveire való óvatos visszautalással a Plastikban: a lélek testet képez maga köré, de 

legalábbis a saját határait a világgal való szembenállásban, folytonos ellentartásban tapasztalja 

meg. Herder alakzattanának az alapja ezért aztán ebben az ellenállásban és elhatároltság-

tapasztalatban a test formaként való felismerése. A Plastik a vonal és a felület, a sík forma és 

a térbeli alak ellentétén keresztül megalapozza a filozófiai világlátás különbségét.  

A közvetítő képek kiiktatásának nyelvelméleti következménye, hogy a Metakritik a kanti 

sématanban is a jelenségek és a fogalmak közé közvetítőként ékelődő mentális képalkotást 

bírálja, és helyére a nyelv elrendező képességét állítja. A képzelőerő álmokban, fantáziában, 

irodalomban, emlékezetben betöltött szerepét nem tagadja Herder, de a jelenségek és a 

fogalomalkotás között közvetlenebb viszonyt feltételez, ami a nyelv és a gondolkodás 

elválaszthatatlanságában, egymásban kibomlásában rejlik. Ennek a gondolatnak van egy 

másik hozadéka, amit már a Negyedik berek megelőlegez: Herder tudományosan 

elfogadhatatlannak tartja a szép ineffabile-ként való meghatározását: a Je ne sais quoi divatos, 

ízléselméleteken nyugvó megállapítását. Ez a tétel oly népszerű volt a korabeli irodalomban, 

hogy nem csak Riedelnél került elő, akit Herder a Negyedik berekben kritika alá vett, hanem 

Kantnál is az esztétikai eszme fogalmakkal való inadekvátságában, ahol éppen a képzelőerő 

tevékenysége dolgozik a határozott gondolatok ellen.6 Herdernél a nyelv gondolatokkal való 

egybefonódottsága tesz rendet a zavaros észlelet világában, ezért a nyelv nem a fogalmiság 
                                                           
4 Plastik, 22.o. 
5 Értekezés az emberi nyelv eredetéről, 242.o; Metakritik, 126.o. 
6 KANT, Immanuel, Az ítélőerő kritikája, Ford. PAPP Zoltán, Budapest, Osiris, 2003, 229.o. 



6 
 

ábrázolása nála, hanem a világ megformálása, amelyben a fogalmiság maga is keletkezik, és 

amely által az ész formálódik. – E felvetés szerint a nyelv a lélek belső plasztikájaként jelenik 

meg. Mind a megismerés területén, mind a művészetben  ̶  legalábbis a szobrászat esetében ̶  a 

képzelőerő szerepének korlátozásáról, és a közvetítő képek kiiktatásáról beszélhetünk tehát 

Herder írásaiban. Ezzel a gondolattal egyező megállapítást tett korábban Inka Mülder-Bach a 

Darstellung és a Vorstellung szembeállításával, ám a kései Herder-művek tárgyalása nélkül.7 

A közvetítő képek kiiktatásának művészetelméleti és nyelvelméleti hozadéka mellett 

van egy harmadik fontos következménye: az alakzattan erkölcsi vonatkozásainak 

megalapozása a Kalligonéban. ̶ Az ideával szemben az ideál jelentőségének hangsúlyozása. A 

Kalligone fogalomhasználatában az ideál jelentősége, hogy a szép nem válik el az 

adottságoktól, amelyekben megjelenik, viszont az ízlés sem marad irányelvek nélkül, mert a 

szép ideálját az emberi alakban keresi. A jelentéstulajdonítás és az anyagi jellegzetesség 

közötti egyensúly problémája megjelent már a Plastikban is az allegória kritikájában, ami ott 

Winckelmann allegóriapártolásával szemben jelentkezett. A fogalmak nélküli tetszés kritikája 

mellet azonban a Kalligonéban jelen van az érdek nélküli tetszés kritikája is: az ember úgy 

válik önnön Pygmaliónjává, hogy a műalkotásban (a görög szoborban) az emberi nem 

alakjaival szembesül, és önmagát ezzel szembe állítja. A művészi alakzat értelmezése mögött 

felsejlik a sárból teremtett ember bibliai képe, aki alakzatában hordozza kulturális 

meghatározottságát. A szobrászat szemléletében eszerint nem az ideák mintaadó szerepével 

szembesülünk, hanem alakzatunk eredetével, amelyik kulturálisan küldetést ró ránk. A 

Bildungnak ebben a mozzanatában a reflexió ellentétben áll Schiller látszatban létrejövő 

reflexiójával, ami Herder elméletéhez hasonlóan kultúrtörténeti fordulópontot jelöl, ám ezt a 

fordulatot a valóság jelenségvilágtól való elkülönítésében jelöli meg. Az alakzat jelenségbeli 

hasonlósága és haptikus jellegzetességeivel való összevetése a mű előtti helyezkedéshez, a 

nézőpont változtatásához vezet: a befoghatatlan közelképpel ellentétben távolnézetben a 

látvány egész formát mutat, a Kalligone szerint inkább a szépség túláradó (überschwänglich) 

jellege az, ami dinamizálja a művet, ezért úgy tűnik, a határa kimozdul.8  

 

A műalkotás térbeli meghatározottsága két mozzanat révén válik felismerhetővé Herder 

írásaiban. Az egyik a közvetítő képek kiiktatása, mert a művet a képzelőerő vagy a fogalmiság 

terepe helyett a jelenlét terében tartja. Ahhoz, hogy a műalkotás terét mint distanciáltságot 

                                                           
7 MÜLDER-BACH, Inka, Im Zeichen Pygmalions, Das Modell der Statue und die Entdeckung der 
„Darstellung” im 18. Jahrhundert, München, Wilhelm Fink, 1998. 
8 Kalligone, 256.o. 
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értékeljük, nem a látványban és nem a képzeletben, nem a dimenziók különbségében kell 

gondolkodnunk, hanem valódi szembenállásban. A második mozzanat ebből következik:  Szép-

fogalmának fontos összetevője a Dasein: a dolog itt-létének maximuma.9 

Herder a Dasein fogalmát emelte ki a művészet és az élet összefüggésének megragadásakor. 

A Plastikban az itt-létre elszórtan találunk utalást: „a szobor jelenvaló (gägenwertig), a szobor 

itt van (da ist)”10, a Kalligone azonban a szép meghatározásában megnöveli a Dasein 

szerepét. A Metakrtik pedig kifejezetten a jelenséggel szemben a jelenlevőt hangsúlyozza, 

amelynek az itt-létében mutatkozik meg a léte. Ez ugyanakkor a térértelmezésben is 

jelentkezik: az itt-lét egy bizonyos helyet foglal el, és azt erővel tölti meg. A szubjektum 

alakzatiságában határoltként való önértelmezése a világgal való szembenállásban térérzetet 

eredményez, ami különbözik a tér képétől. A térbeliség a születés tapasztalatában térnyerés, 

és ezáltal egzisztenciális tértapasztalat. Ehhez hasonlóan az Ideenben a felegyenesedettség az 

emberi megismerés tengelye, ez alapozza meg a tér kontinuitását.  Így kerülnek párhuzamba 

az ember megformáltságából adódó képességek a művészi megformálás alapelemeivel. 

Ezáltal a műalkotás jelentésbeli felfejthetősége, az allegorézis helyett a mű maga áll előttünk. 

A jelentés helyett az itt-lét, a képzelet tere vagy egy feltételezett matematikai tér helyett az itt-

lét tere a meghatározó. Ebben jön létre az a szembenállás, ami teherként (’beschwerlicher 

Raum’) jelentkezik a Plastikban. A műalkotás mint adottság a múzeumi bemutatótérben 

provokatív jelenlétében áll előttünk. 

A felvilágosodás dialektikája szerint a modernség megmentésének egyik lehetősége a 

művészetben rejlik, részint azért, mert a tere hordoz valamit a mágiából, amelytől a 

felvilágosodás meg akarta szabadítani.11 Herder művészetfilozófiája a test, az érzékek, a lélek 

sötétje, a rituális és a művel való párbeszéd hangsúlyozása révén távol áll a felvilágosodás 

racionalizmusától, az embert és a műalkotást egyaránt testi-szellemi egészében, a szépséget 

kényszerítő, itt-létében hatást kifejtő jellegzetességében mutatja be. A műalkotás körüli séta a 

kultúránkkal, a kulturális lehetőségeinkkel szembesít bennünket, Herder értelmezésében ez a 

humanitás kibontakoztatása. Mint ilyen a körüljárás a rítus egyik modern formája. A 

műalkotás perspektivikus jellegzetességei vagy körüljárhatósága helyezkedésre ösztönöz, a 

másként való pozícionáltság, másként való meghatározottság megélésére.  

 
                                                           
9 Kalligone, 49.o. 
10 Plastik, 27.o. 
11 ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER, Max,  A felvilágosodás dialektikája, ford. BAYER József, 
GERÉBY György, GLAVINA Zsuzsa, VÖRÖS T. Károly, szerk. Mesterházy Miklós, Bp., Atlantisz, S. Fischer,  
2011, 35.o. 
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MÓDSZERTANI PROBLÉMÁK 

Három módszertani problémát vetnék fel. Az első a kései Herder életművének értékelésével 

kapcsolatos. Az a vélemény, hogy Kant kritikai fordulatával nem tartott lépést, és egyfajta 

prekritikai álláspontot képviselt, a Herder-recepció visszatérő fordulata12, ám sok kutató nem 

ért egyet ezzel. Magam Christoph Menke állásfoglalását fogadtam el e kérdésben. Eszerint 

Herder az elme képességeit, valamint a tiszta ész feltételezését felkutathatatlannak tartotta, és 

minden ilyen kísérletet pusztán modellértékűnek. Az ismeretelméleti vizsgálatot azonban 

csupán a racionalista vagy empirikus elméletek felől ugyanúgy nem gondolta 

megközelíthetőnek, mint Kant. Ezért a képességek vizsgálata helyett egy ontológiához lépett 

vissza, amelyben a test és az ember gondolati életének a kapcsolatát vélte helyreállíthatónak. 

Ha képességekről beszélünk Herdernél, akkor a lélek esztétikai ereje az a képesség, ami 

lehetővé teszi a szubjektummá válását, és egyúttal a gyakorlati képességek 

kibontakoztatását.13 A test ilyenfajta visszavezetése a filozófiai tárgyalásba, illetve az értelem 

nyelvből kiinduló vizsgálata két olyan szempont, amelyek mind a filozófia, mind a 

humaniórák későbbi alakulásában meghatározóak. 

A második módszertani probléma a Herder-életmű kettős tagolása. Nem látom olyan 

nagynak a törést az ifjú Herder és az idős Herder munkái között, amelyet a szakirodalom a 

szenzualista törekvés és a humanitás felmutatása között von meg. A kései munkák, így a 

Metakritik és a Kalligone Kant felőli olvasata némely vonatkozásában alulértékelte e 

műveket, de főként a Herder művészetfilozófiai gondolatait összefoglaló Kalligonét.14 Pedig 

ebben az írásban, Az ítélőerő kritikájára reflektálva, Herder megnyilatkozik minden olyan 

fontos kérdésben, amely a 18. század második felében a művészetfilozófiát mozgásban 

tartotta: az ízlés, a zseni, a fenséges problémájával kapcsolatban ebben a szövegben találjuk 

állásfoglalását. Az alakzattan alapjai, és ezzel összefüggésben az etikai kapcsolat lehetősége, 

elemzésem szerint már a Plastikban jelen volt, bár világos és átfogó kidolgozást csak a 

Kalligonéban nyert. Christina Dongowski vetette fel az életmű egységes vizsgálatának 

                                                           
12 BORSCHE, Tilman, Kritisch oder metakritisch. Die philosophische Aktualität Herders, in. kiad. Uő., Herder 
im Spiegel der Zeiten, Verwerfungen der Rezeptionsgeschichte und Chancen einen Relektüre, Fink Verlag 2006. 
126.o. 
13 MENKE, Christoph, Kraft, Eine Grundbegriff ästhetischer Antropologie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
2008, 92.o. 
14 PFOTENHAUER, Helmut, Um 1800, Konfigurationen der Literatur, Kunstliteratur und Ästhetik, Niemeyer 
Verlag, Tübingen, 1991, 214.o. 
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lehetőségét, ezért ehhez a meglátáshoz csatlakoztam.15 Azt az elvet követtem, hogy a korai 

ismeretelméleti írásokat, így a Zum Sinn des Gefühls, illetve az Erkennen und Empfinden 

című szöveget a korai művészetfilozófiai írásokkal, tehát a Negyedik berekkel és a Plastikkal 

összevetve elemeztem, míg a késői Metakritik című művet a hozzá időben közel álló, 

ugyancsak Kant írását kritizáló Kalligonéval együtt olvastam. Így a korai és a későbbi 

metafizikát és művészetfilozófiát összevetve láthatóvá vált, hogy Herder a művészetnek 

központi szerepet szánt a filozófiai gondolkodásban, és a két életszakasz állásfoglalása 

összekapcsolódott az alakzattani elgondolásban. 

A harmadik vonatkozás a dolgozat beszédmódját és kérdésfelvetését érinti. Noha a 

disszertáció fő kérdése esztétikatörténeti, a lehetséges választ egyszerre kerestem a 

kultúraelmélet és az esztétikatörténet módszereivel. A kultúraelmélet azonban elidegenítő 

látásmódot juttat érvényre, vagyis az érdeklődése alapvetően nem esztétikai jellegű. 

Kulcsfogalmai, a beállítódás, a szokásrend, a viselkedésmód, a rítus, a nyelvhasználat a 

kulturális rendet értelmezi, nem a művészet vagy a szép természetét.16 Ha azonban pusztán 

esztétikatörténeti választ adnék, meg kellene elégednem azzal, hogy Herder megjegyzései a 

körüljárással kapcsolatban rokonságot mutatnak az esztétikai fenomenológia, így Günter Figal 

distancia fogalmával, illetve a távolság szerepének hangsúlyozásával17, ahogyan Herder is 

egyfajta fenomenológia írását tűzte ki maga elé a Negyedik kritikai berekben. Az 1800 körüli 

időszak művészetfilozófiai és kritikai irodalma éles határvonalat húzott a művészet és a 

kultusz között, és a kultúra különböző megnyilvánulási formáinak szétválasztása hosszú időre 

elvágta a közös jegyek vizsgálatának  lehetőségét. Ugyanez a művészetfilozófia azonban a 

művészet autonómmá alakításának folyamatában feladatának tartotta a kultúra 

intézményeinek alapítását és értelmezését is. Miközben az esztétikai gondolkodás a művészet 

szféráját a kultuszétól elválasztani igyekezett, a folyamat a maga kettősségében jelentkezett, 

mert a művek nemhogy elvesztették volna, hanem egyre inkább követelték a tisztelet 

magatartási formáit. Ahhoz, hogy az esztétikai fogalmak változásának jelentőségét és a jelen 

                                                           
15 DONGOWSKI, Christina, Menschwerdung, Herders Plastik als Schöpfungsgeschichte, in: Sinne und 
Verstand, Ӓsthetische Modellierungen der Wahrnehmung um 1800, szerk. WELSH, Caroline, DONGOWSKI, 
Christina, LULÉ, Susana, Könighausen & Neumann, Würzburg, 2001, 127-128.o. 
16 Vö. SZOLLÁTH Dávid, A kultuszkutatás két tendenciája, BUKSZ, 2004, 235. TAKÁTS József, 
Antropológiai látásmód és irodalomtörténet-írás, in: Uő. Ismerős idegen terep, 29; 47.o. ugyanakkor TAKÁCS 
József, A kultuszkutatás és az új elméletek, in: Uo., 121-122.o. 

17 FIGAL, Günter, Tárgyiság, A hermeneutikai és a filozófia, ford. BARTÓK Imre, Budapest, Kijárat, 2009, 
93.o. FIGAL, Günter, Erschinungsdinge, Ästhetik als Phänomenologie, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, 264.o. 
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kultúránkra gyakorolt hatását lássuk, elengedhetetlennek tartom a kultúraelméleti szempont 

érvényesítését. 
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