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Egy ilyen kurzus legf�bb célja nyilvánvalóan annak a sajátos közelítésmódnak a 
bemutatása, amely az esztétikát a m�vészetr�l való „általában vett“ beszédt�l 
megkülönbözteti. Ezért érdemes a 18. század sajátos fogalmaiból kiindulni, bemutatni 
az esztétika terminus új használatát, valamint azt a sok tekintetben megfordult 
helyzetet, ahol nem a meglév� filozófiai apparátust alkalmazzák a szép vagy a 
m�vészet problémáira, hanem részben fordítva: a m�vészet és a szép megítélésének 
kérdése kényszerít ki új filozófiai gondolatmeneteket. Érdemes kitérni arra a kérdésre, 
hogy a 18. század nem egyszer�en a diszciplína névszerinti megszületésének kora, 
hanem tartalmi értelemben is egymásnak ellentmondó paradigmák egyszeri 
együttállásának ideje. Egy kifutóban lév� performatív paradigmáé, amely a 
m�vészetben meghatározott (poétikai, retorikai stb.) szabályok szerint létrehozott 
objektivációk együttesét látta, egy sajátosan 18. századi szemiotikai paradigmáé, 
amely ideáink kommunikációjának eszközét látta a m�vészetben (pl. Lessing) és egy 
szület�ben lév� új felfogásé, amely az immár megkerülhetetlenül egyedinek tekintett 
inividuum kimeríthetetlen bels� világának kifejezését látta benne, egyre inkább ennek 
megfelel�en individualizálódó, vagyis szabályokkal többé meg nem határozható 
formák között. A kurzus a kiinduló helyzet vázolása után laza sorozatban egymásra 
épül� történeti példák mentén érzékelteti a kialkuló esztétikai gondolkodás néhány 
középponti kérdését a szabad bölcsész hallgatók számára. A történeti közelítés 
ilyenkor nem tényleges történeti fejtegetést jelent, inkább csak a történetb�l merített 
variációsort az alapkérdésekre. Az el�adás kollokviummal zárul az érintett szövegek 
közül kiválasztott bibliográfia alapján. 

 

A kurzus felépítése és vázlatos tematikája 

 

1-2. el�adás 

A kiinduló helyzet vázolása. A bevezet�ben említett paradigmákon túl felvethet� 
problémák: az esztétika terminus Baumgartennél és Kantnál, az ízlés fogalmának 
terjedelme a fiziológiai érzékelést�l a viselkedéskultúrán keresztül a m�vészetig és a 
szépig, a sensus communis lehetséges értelmezései az eredeti arisztotelészi felfogástól 
az angolszász etikai és a német esztétikai megközelítésig. E bevezetést követik a 
történeti variációk: 

  
3.  el�adás: A m�vészet mint reflexió 

A m�vész személyének és gondolkodásának középpontba kerülése, imitáció és 
reflexió viszonya Schillernek A naiv és szentimentális költészetr�l írott dolgozatában. 

 
4. el�adás: A végtelen igézetében 



Kísérlet a m�vészet birodalmának expanzív kiterjesztésére és a megértés fogalmának 
univerzalizálása. Válogatás az Athenaeum-töredékekb�l. 

 

5. el�adás:  Az eszmény érzéki látszása és a m�vészet halála 

Afenti expanzió kritikája és megtorlása. A m�vészet történetisége és visszatagolása 
egy hierarchikus felfogásba Hegelnél 

 

6. el�adás: A m�vészet mint a ma egyedül lehetséges metafizika 

Egy immár esztétikai alapú metafizika kísérlete a fiatal Nietzschénél a klasszikus 
kánon felborításával egybekötve. (Kitéréssel A tragédia születése burkolt hegeli 
alapjaira: szintetizáló séma, logikai és történeti összekopírozása.) 

 

7. el�adás: M�vészet és megértés 

A tudományként újraéled� romantiklus megértéselmélet és a historizmus esztétikai 
jelent�sége Diltheynél. 

 

8. el�adás: Esztétikai univerzalizmus: a megformált élet 

A m�alkotásként megformált történelem szembekerülése a m�vészietlen jelennel. 
M�vészet és élet konfliktusa a századfordulón. 

 

9. el�adás: Történelem és utópia 

Walter Benjamin kísérlete a fennálló helyzet esztétikai meghaladására a m�vészet 
megváltozott eszközeivel 

 

10. el�adás: M�vészet és társadalomelmélet 

Adorno reakciója a fentiekre: elitm�vészet és tömegkultúra  

 

11. el�adás: M�vészet és igazság 

Heidegger ráterheli az igazság problémáját a m�vészetre 

 

12. el�adás: Univerzális hermeneutika? 

A m�vészet problémája mint a megértés egészének modellje 
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