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Művészet és a posztszekularitás

Bevezetés

A 21. század elejének művészeti gyakorlatát alapjaiban formálja át a gondol-
kodás 20. század elején kezdődött forradalma. A kor radikális művészete egyre 
inkább magára vállalta a társadalmi normák újraértelmezését – egyszerre meg-
kérdőjelezve és a feje tetejére állítva a társadalompolitikai szféra és a művészet 
hagyományos feltevéseit. A duchamp-i örökség szélesre nyitotta a képzőművé-
szet spektrumát, azonban a „társadalmi performativitás kritériuma”, miszerint a 
művészetnek jót kell tennie a világban, érdekes módon be is szűkítette azt. Ez 
utóbbit általában a frankfurti iskola öröksége és a művészet saját magával kapcso-
latos marxista gyanakvása övezi. A társadalmi hasznosság elvárása miatt a kép-
zőművészeti gyakorlat gyakran fájdalmasan önkritikus és öntudatos. Ugyancsak 
e kontextusban nyílik meg újra az a kultúrán és a művészeten belüli korábbi dis-
kurzus, hogy újragondolhassuk mindazt, amit a modernizmus többnyire tagadott 
a művészeti gyakorlattal kapcsolatosan, és ami a posztmodernitás gondolatköré-
ben is csak érintőlegesen jelenhetett meg.

A szépművészet és a benső elveszett nyelve

Két kortárs képzőművész, Bill Viola és Anish Kapoor művészetének gyakorla-
tát és recepcióját megvizsgálva a kollektív tudat bizonyos fokú tétovázásával, a 
kritikai nyelv szegénységével találkozunk. E bátortalanság a „spirituális” szó 
használata körül összpontosul. E fogalmat mindkét művész esetében arra hasz-
nálták, hogy műveik egyfajta minőségére és elköteleződésük bizonyos fajtájára 
utaljanak vele. Ebben az írásomban azt állítom, hogy a „spirituális” szó (és az 
annak lehetséges jelentései) körüli toporgás történelmi okai többé már nem álta-
lános, kötelező és kivétel nélkül alkalmazandó érvényűek, és ennek megfelelően 
e diskurzust mind általában véve, mind pedig kifejezetten a művészetre vonat-
koztatva helyre kellene állítanunk. A spirituális fogalma történetileg a felvilágo-
sodás után vált gyanússá, és végleges feladása a bensőnek hangot adni képes 
nyelvezeteként vákuumot hagyott maga után, amely magába szippantotta Freud 
és Jung pszichológiáját. Ha azonban nem fogadjuk el, hogy a vallás elutasítsa az 
anyagiságot, sem azt, hogy hogy a modernitás tegye ezt a spiritualitással, és meg-
engedjük, hogy az anyagiság és a spiritualitás egyetlen egésszé kapcsolódjon ösz-
sze, akkor visszakaphatjuk a benső elveszett nyelvét, amely lehetővé teszi, hogy 
dadogás nélkül beszéljünk az olyan művészek műveiről, mint Kapoor és Viola. 
Véleményem szerint a „posztszekuláris” fogalma alkalmazható e diskurzus leírá-
sára, mivel a szekuláris redukcionista és a preszekuláris lemondó feltevések mö-
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gé is vezet. Susan Schantz szobrász, a kanadai Sasketchewan University docense 
a (Dez)integráció mint elmélet és módszer a képzőművészeti alkotás gyakorlatában című 
esszéjében1 úgy fogalmaz: megküzdött azért, hogy rátaláljon erre a nyelvre. 
A mennonita keresztény hátterű Schantz szerint „a képzőművészet gyakorlati ok-
tatásának graduális programjában nem jutott tér beszélni a »spirituálisról a mű-
vészetben«, így az kényszerű módon vissza is szorult”.2 A „régi” vallás és a poszt-
modern művészeti gyakorlat terei között zajló kutatásai tipikus posztszekuláris 
pozícióhoz és nyelvhasználathoz vezettek, amelyben a spiritualitás friss és árnyalt 
kifejezésmóddal emelkedett vissza alávetett helyzetéből. Schantz a mennonita 
kézművesség hagyományában talált rá arra a fizikai impulzusra – a gallyak gyűj-
tésére –, amely segített neki továbbjutni az új spirituális megértés felé vezető út-
ján, valamint megtalálni a helyét alkotóként a kortárs művészeti gyakorlatban. 
Ennek az útjának a kifejezéséhez Schantz több különféle megközelítést volt kény-
telen használni, amelyek közül e dolgozatban kettőt írunk körül: a sámánit és a 
transzcendenst. Mielőtt részletesebben beszélnénk ezek jelentéséről, vessünk egy 
pillantást Kapoor és Viola személyére és művészetére, valamint azokra a módo-
zatokra, amelyek szerint műveik – egyelőre óvatosan használva a szót –„spirituá-
lis” alkotások.

Anish Kapoor

Anish Kapoor indiai apa és zsidó anya gyermekeként született Bombayben 
1954-ben. E tény nem csupán kulturális öröksége gazdagságáról, hanem két vi-
lágvalláshoz való spirituális kapcsolódásáról is beszél. 1979–80-as, 1000 név (1000 
Names) című sorozatát nézve rögtön tetten érhetjük a pigmentporok használatá-
ban a hinduizmus, a nevek (az Isten nevei) iránti érdeklődésben pedig a judaizmus 
hatását. Ugyancsak könnyen meghatározhatjuk építészeti és biomorf formái sze-
kuláris örökségét is: az organikus formák nem sámániak, hanem azoknak a kultú-
ráknak a sajátjai, amelyek hatalmas templomokat építettek, miközben mikroszkó-
pon át nézték a világot. Kapoor a Hornsey College of Art és a Chelsea College of 
Arts művészeti iskoláiban eltöltött évei alatt olvasta C. G. Jung írásait, és megra-
gadta Duchamp alkímia iránti megszállottsága. Az „alkímiai” fogalma hasznos 
elem Kapoor munkái megfejtésében: ezzel a formának és a szándéknak azt a ta-
pintatosan megragadott tartományát jelölhetjük a művészetkritikában, amelynek 
gyökerei a sámánok világának kavicsaiig, pálcáiig és teremtményeiig nyúlnak, és 
amelyet a mezőgazdálkodást folytató, politeista kultúrák az ezoterikus tradícióba 
száműztek. Kapoor munkássága lényegében spirituális hagyományokon átvezető 
kritikát vázol fel, amelyet talán a „spirituális tájékozottság” kifejezéssel azonosít-

1 Susan Schantz, „(Dis)integration as Theory and Method in an Artmaking Practice”, in Reclai-
ming the Spiritual in Art: Contemporary Cross-Cultural Perspectives, eds. Dawn Perlmutter and Debra 
Koppman, 61–71 (Albany: State University of New York Press, 1999).

2 Uo., 64.
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hatnánk leginkább, de, amint az gyakran tapasztalható, többnyire ügyetlenül csak 
a szekuláris fősodor mellé rendeljük.

Mindezt két Kapoorról szóló kommentár is jól szemlélteti: az egyik szerzője 
Germano Celant, az arte povera kifejezés megalkotója, egyben a New York-i Solo-
mon R. Guggenheim Museum kurátora,3 a másikat pedig Homi K. Bhabha, a 
posztkolonializmus meghatározó teoretikusa jegyzi,4 aki egy bombay-i párszi kö-
zösségbe született (ők kortárs zoroasztriánusok, akiknek a vallása félúton jár a 
keleti és a nyugati vallások között). Mindkét Kapoor-kommentárnál központi sze-
repet kap az üresség gondolata.

Bill Viola

Viola A passiók (The Passions) című, a londoni National Gallery-ben 2004-ben 
megrendezett kiállítását katalógus és kiállítási szórólap is kísérte. A katalógust 
John Walsh, a J. Paul Getty Museum igazgatója szerkesztette, és az általa írt beve-
zetőben Viola műveit a fentiekre utalva spirituális érzékenységgel megfogalma-
zott művészetkritikán át közelíthetjük meg. A szöveg könnyed olvasmány azok-
ról a vallási és misztikus tradíciókról, amelyekre Viola utal, egyben Walsh és Vio-
la egyértelműen közös spirituális tájékozottságról tanúskodik. Walsh feljegyzi, 
hogy Viola „szakított az 1970-es évek művészetét uraló társadalmi ideálokkal”. 
Ezzel kapcsolatban Violát idézi: „Meghatározó fordulópont volt számomra, ami-
kor a társadalmi tökéletességről szóló ideáktól az öntökéletesítés eszméje felé for-
dultam.” Később Walsh így folytatja: „Az átállás részben annak a következménye 
volt, hogy Viola tanulmányozta az ősi hindu írásokat, az én abban előírt tökélete-
sítését, amelyet közvetített a buddhizmus, és amely a zen gondolkodás központi 
elemévé vált, részben pedig annak a személyes tapasztalatnak az eredménye, 
amely hatással volt munkájára.”5 A kiállítási szórólap ugyanakkor nem utalt a spi-
rituális kapcsolódásra a brit közönség előtt: semleges művészettörténeti hangne-
met ütött meg. A klasszicizmus mindenképpen egy lehetséges mód Viola kiállítá-
sának megközelítésére, olyan, amely biztonságos utat kínál az élő és sürgető 
(posztszekuláris) jelenen belüli szellem helyett a (preszekuláris) múlt halott vilá-
gán belülire rákérdezni. Viola egyértelműen a nyílt spirituális tájékozottságot tá-
mogatja közönsége körében: ő maga kérte a National Galleryt, hogy ne csupán 
kiállítás katalógusát és a szorosan kapcsolódó kiadványokat tegyék elérhetővé a 
kijáratnál, hanem helyezzenek ki válogatást a világ legfontosabb vallási irodalmá-

3 Germano Celant, Anish Kapoor (Milan: Charta, 1998).
4 Homi Bhabha and Pier Luigi Tazzi, Anish Kapoor (Berkeley–Los Angeles–London: University of 

California Press, 1998).
5 Bill Viola – The Passions, ed. John Walsh (Los Angeles: The J. Paul Getty Museum in association 

with The National Gallery, London, 2003), 25.
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ból is.6 A tárlat mégis kifejezetten posztszekuláris kérdést hagy az emberben: mi-
lyen kapcsolat áll fenn az emocionális és a spirituális, az emocionális krízis és a 
spirituális krízis között? A sámán sötét ráncai a mélységbe tekintés bőrbe véső-
dött emlékei: de vajon képesek-e Viola civil szereplői a szekuláris érzelmek ábrá-
zolása mögé hatolni?

Egyes spirituális kritikák

A Nyugatot a zen buddhizmussal megismertető D. T. Suzuki fogalmazta meg 
a nyugati kultúrának és spirituális hiányosságainak egyik legszelídebb, ám hatá-
rozott és tájékozott kritikáját. Suzukit a Nyugat iránti őszinte rajongása – összefo-
nódva azzal a vágyával, hogy a zen és a japán kultúra javát megismertesse7 – tette 
széles körben kedveltté a háború utáni időszakban, és például azt is tudjuk, hogy 
az 1950-es években Ad Reinhardt is részt vett előadásain. A modern művészettel 
kapcsolatos uralkodó kritikai elméletek az absztrakciót tekintették a modernista 
racionális gondolkodás csúcsának; Mondriant a geometrikus racionalizmus elő-
futárának, Kandinszkijt pedig az improvizáció jazzes megfogalmazásban „cool” 
mesterének. A művészetben a Bauhaus színbeli és alaki formalizmussal szemben 
megfogalmazott kritikája, a filozófia terén pedig Saussure és Lévi-Strauss mun-
kássága mozdította elő a strukturalista elemzést, amely lehetővé tette, hogy a 
„tartalom” kérdése kikerülhető legyen. Maurice Tuchman A spirituális a művészet-
ben: Absztrakt festészet 1890–1985 (The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890–1985) 
című kiállításának kurátora (egyben az azonos cím alatt megjelent kiállítási kata-
lógus szerkesztője) osztja meg velünk, hogy Sixten Ringbom 1970-es évekbeli út-
törő tanulmányaival8 kezdődött e feltevések újraértékelése, és „az 1970-es évek 
végére számos kutató kezdett foglalkozni a művészek miszticizmus és okkultiz-
mus iránti érdeklődésével.”9 E kutatók közül többen is írtak Tuchman katalógusá-
ba, köztük Linda Dalrymple Henderson művészettörténész, akinek érdeklődése a 
negyedik dimenzióra és annak – Minkowski, Einstein, Bragdon és Uszpenszkij 
írásain keresztül – az absztrakt művészetre gyakorolt hatására irányult.10

Ananda Coomaraswamy művészettörténész életrajzírója, Roger Lipsey publi-
kálta 1986-ban az első rendszerbe foglalt leírást a spiritualitásról a 20. századi 
művészetben,11 amely legalább annyira épített a keleti spiritualitás megértésére, 

 6 Viola eredeti könyvlistáját táblázatkezelő munkalap formájában a National Gallery volt olyan 
kedves a rendelkezésemre bocsátani, és kérésre szívesen átadják másolatban.

 7 Lásd pl. D.T. Suzuki, Zen and Japanese Culture (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993).
 8 Sixten Ringbom, The Sounding Cosmos; a Study in the Spiritualism of Kandinsky and the Genesis of 

Abstract Painting (Abo [Finland]: Acta Academiae Aboensis, 1970).
 9 The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890–1985, ed. Maurice Tuchman (New York–London–Pa-

ris: Abbeville Press Publishers [Los Angeles County Museum of Art], 1986), 13.
10 Linda Dalrymple Henderson, The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art 

(Princeton: Princeton University Press, 1983).
11 Tuchman, The Spiritual in Art.
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mint a nyugati valláséra. A University of Brighton professzora, Mike Tucker 1992-
ben jelentette meg a Nyitott szemekkel álmodni: A sámáni szelleme a 20. századi művé-
szetben és kultúrában című könyvét,12 ezt követte Alan Davie 1993-as bevezetője, 
amelyet ahhoz a retrospektív kiállításához írt, ahol saját kötődését mutatja be a 
sámánizmushoz.13

Frances Stonor Saunders az ehhez hasonló kutatásokra alapozva mutatta be a 
modernizmus spirituális eredetével kapcsolatos előadását 1995-ben a Channel 
Four Rejtett kezek című, Waldemar Januszczak megrendelésére készült dokumen-
tumműsorában.14 Az 1986-os katalógusba írt esszéjében Tuchman nyomon követi 
a spirituális kritika változó fogadtatását a modern művészetben. Az olyan ezote-
rikus csoportok, mint a teozófia, az antropozófia, a mazdaznan, továbbá Gurd-
jieff, Bennett és Uszpenszkij hatása Mondrianra, Kandinszkijra, Malevicsre és má-
sokra nyilvánvalóan jól tükröződött a művészet történetében egészen az 1930-as 
évekig.15 Az 1930-as és 1940-es években a misztikus és ezoterikus hiedelmekről 
hallva sokan a nácikra asszociáltak – akik különböző teozófiai hiedelemváltoza-
tokra alapozva igyekeztek érvelni az árja felsőbbrendűség elmélete mellett –, ami 
általánosan növekvő gyanakváshoz vezetett a spirituálissal kapcsolatban, így e 
szó elértéktelenedett a művészek számára, különösen az Egyesült Államokban. 
Alfred Barr, a Museum of Modern Art igazgatója más irányba indult a művészet-
történetben, amikor figyelmen kívül hagyta a spirituálisnak a nyilvánvaló hatását 
az absztrakcióra, és inkább az esztétikai formalizmusra vagy a festészet folyamatá-
ra összpontosított. Clement Greenberg megörökölte és kiterjesztette e megközelí-
tést az amerikai absztrakt expresszionistákra, és az azóta eltelt évtizedekben a 
művészettörténet e megközelítést tükrözte vissza. (Sally J. Morgan hasznosan 
foglalja össze e történet egy részét 2003-as írásában e lap [a Journal of Visual Art 
Practice – a ford.] – hasábjain.16) A Rejtett kezek programja vállalkozott arra, hogy 
lerántsa a leplet a modern művészettel kapcsolatos racionalista nézetekről, és szé-
les körű gyűjtésre alapozottan bemutassa az absztrakt művészetnek az ezoterikus 
és misztikus gondolkodásban rejlő eredetét.

Ugyancsak 1995-ben publikálta Peg Weiss művészettörténész Kandinszkij és a 
régi Oroszország: A művész mint etnográfus és sámán című könyvét.17 E kutatását, 
úgy tűnik, Tuckernek a sámánizmus 20. századi művészetben betöltött szerepét 
vizsgáló irányadó elemzésétől függetlenül készítette el és írta meg. Ugyanebben 

12 Michael Tucker, Dreaming with Open Eyes: The Shamanic in 20th Century Art and Culture, Manda-
la Shaman Psychology Series (London: Aquarian/HarperSanFrancisco, 1992).

13 Alan Davie – The Quest for the Miraculous, ed. Michael Tucker (Brighton: University of Brighton 
Gallery [Lund Humphries], 1993).

14 Frances Stonor Saunders, Hidden Hands (London: Channel 4 Television, 1995).
15 Tuchman, The Spiritual in Art, 17.
16 Sally J. Morgan, „Beautiful impurity: British contextualism as processual postmodern practice”, 

Journal of Visual Art Practice 2, no. 3. (2003): 135–144.
17 Peg Weiss, Kandinsky and Old Russia: The Artist as Ethnographer and Shaman (New Haven–Lon-

don: Yale University Press, 1995).
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az évben rendezett vitafórumot Texasban a College Art Association (CAA) A spi-
rituális leigázása a művészetben (The Subjugation of the Spiritual in Art) címmel, 
amelynek eredményeként 1999-ben napvilágot látott Dawn Perlmutter és Debra 
Koppman szerkesztésében A spirituális visszakövetelése a művészetben című esszé-
kötet (benne Susan Shantz korábban említett írásával).18

A Tate Britain 1999-ben adott otthont Sarah O’Brien Twohig A spirituális a 20. 
századi művészetben (The Spiritual in Twentieth-Century Art) című előadássorozatá-
nak, és 2000-ben publikálta John Golding Ösvények az abszolútumhoz című köny-
vét, amely explicit módon elismeri Mondrian, Malevics, Kandinszkij, Pollock, 
Newman, Rothko és Still esetében a spirituális hatásokat, miközben kerüli a nyíl-
tan spirituális nyelvezetet.19 2001-ben a Poeisis-csoport rendezte meg Az s-betűs 
szó (The S Word)20 című vitafórumot a londoni Institute of Contemporary Arts 
(ICA) keretén belül, amelyben a művészetet, a tudományt és spiritualitást olyan 
gondolkodókon keresztül hozták össze, mint Don Cupitt (aki a Sea of Faith-moz-
galomból lehet ismert), Satish Kumar (a természettel és spiritualitással foglalkozó 
Resurgence folyóirat szerkesztője), Margaret Boden (aki a mesterséges intelligen-
cia és kreativitás tárgyaiban publikál), valamint Rupert Sheldrake (radikális bio-
lógus). Lynn Gamwell 2002-ben publikálta A láthatatlan felfedezése – Művészet, 
 tudomány és a spirituális című könyvét, amelyben a harmadik út fontosságát, a tu-
domány és annak a művészethez és az ezoterikushoz kapcsolódását fejti ki.21 
E háromutas elemzésnek az előképe megjelent egy 1997-es ISEA [Inter-Society for 
the Electronic Arts – a ford.] konferenciadolgozatban,22 valamint egy 1998-as Leonardo- 
cikkben,23 2004-ben pedig megnyílt Bill Viola A passiók című, a spirituális és az 
emocionális közötti összefüggések kapcsán kérdéseket feltevő, már említett kiál-
lítása a National Galleryben.

A posztszekuláris bevezetése

Óvatosnak kell lennünk, amikor egy újabb „poszt-” kezdetű kifejezést készü-
lünk felvenni a szótárunkba, de úgy tűnik, a „posztszekuláris” képes olyasvala-
mit megragadni a korszellemben, amit más kifejezés nem. Ezt meghatározhatjuk 
egyszerűen a spirituális iránti nyitottságként, bár akkor azonnal el kell ismernünk 

18 Perlmutter and Koppman, Reclaiming the Spiritual in Art….
19 John Golding, Paths to the Absolute – Mondrian, Malevich, Kandinsky, Pollock, Newman, Rothko, 

Still (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000).
20 Utalás az angol „F-word” négybetűs szitokszó eufemizáló kifejezésre, amely a szó szalonkép-

telenségét jelzi – ez esetben a szakrálisra (sacred) vonatkoztatva – a ford.
21 Lynn Gamwell, Exploring the Invisible: Art, Science and the Spiritual (Princeton–Oxford: Prin-

ceton University Press, 2002).
22 Mike King, „Concerning the Spiritual in Cyberspace”, in Seventh International Symposium on 

Electronic Art, ed. Michael Roetto, 31–36 (Rotterdam: ISEA96 Foundation, 1997).
23 Mike King, „Concerning the Spiritual in 20th Century Art and Science”, Leonardo 31, no. 1. 

(1998): 21–31.
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e szó problematikus voltát, különösen a kortárs képzőművészet összefüggései-
ben. Sokan előnyben részesítik az olyan alternatívákat, mint a „non-materialista” 
vagy a „non-redukcionista”, amelyek olyan észlelést demonstrálnak, amely sze-
rint a szekuláris világ túl szűken szabta meg a határokat, ugyanakkor pedig azt, 
ami hiányzik, gyakran a negatívban, a tagadásban helyezi el.

Michael Tucker professzor (University of Brighton) jól fogalmazza meg:

a miénk az első kultúra, amely hübrisztikus bizonyossággal hirdeti, hogy a 
történelem és a politika együtt teremtik meg létezésünk egyetlen alapját, to-
vábbá, hogy az élet „vertikális” vagy „kozmikus” dimenziójának bármilyen 
értelme csupán a felvilágosodás előtti gondolkodás irracionalitásának reakciós 
maradványa.24

Tucker rámutat, hogy a művészetben a kulturális kérdések diskurzusát a mar-
xista és durkheimista inspirációjú szociológia uralta (erre példa Malcolm Miles 
esszéje Mel Chinről és a PLATFORM-ról).25 A nem a kapitalizmus megdöntésére 
vagy újabb imperatívuszként a környezet védelmére irányuló művészet gyanús 
– ám a valós életben a művészet ezernyi elhívást követve működik. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy hagyjunk figyelmen kívül bármely létező ügyet vagy kritikát, 
egyszerűen csak egy további kérdés elhelyezéséről van szó a horizonton: annak 
befogadásáról, amit Tucker „vertikálisnak”, vagy bosszantóbb fogalmat használ-
va spirituálisnak nevez.

A posztszekuláris fogalma a szekularizmus kritikáját feltételezi a háromutas 
történelmi perspektívával együtt. A preszekuláris, szekuláris, posztszekuláris soro-
zatának logikája két fontos és újszerű elemzést implikál. Az egyik bizonyítékot ke-
res a posztszekulárisra, a másik pedig a szekuláris gondolkodás eredetét vizsgálja. 
E logikát követve először különböző mezőkre alapozva vizsgáljuk a posztszekulá-
ris melletti bizonyítékokat, majd röviden felvázoljuk a szekuláris gondolkodás ere-
detét, utána visszatérünk a posztszekuláris művészeti vonatkozásaira, végül pedig 
a művészeti oktatásnak a spirituális oktatásra gyakorolt hatásaival zárjuk a sort.

Kortárs posztszekuláris kontextus

Ha a posztszekuláris előzetes meghatározásaként elfogadjuk „a spirituális 
kérdések iránti megújult nyitottság” megfogalmazást, akkor azt széles körben ke-
reshetjük, köztük a vizuális művészetekben is. Ennek bizonyítéka hét különböző 
kortárs kontextusban is fellelhető: a fizikában, a tudattudományban (consciousness 
studies), a transzperszonális pszichológiában, a posztmodernizmusban, a művé-
szetekben, a környezetizmusban és a New Age-ben. E területek némiképp átfe-

24 Tucker, Alan Davie..., 10.
25 Malcolm Miles, „Viral Art – strategies for a new democracy”, Journal of Visual Art Practice 1, no. 

2. (2001): 71–79.

Helikon_2020_3_Könyv.indb   424 2021. 01. 04.   14:40:14



MIKE KING / MŰVÉSZET ÉS A POSZTSZEKULARITÁS 425

désben vannak egymással, de hasznos megközelítő határokat szabnak. Mind-
egyikben megtalálható, hogy a spirituális nyelvezet (vagy a non-materialista, 
non-redukcionista hajlam) másképp és más időskála szerint bukkan fel a 20. szá-
zad folyamán. A tudattudomány a legújabb (és a fősodorra David Lodge Gondol-
ja…26 című regényén keresztül hatással bíró) diszciplína, de eredete elképzelhe-
tetlen a kvantum-, a relativitás- és a káoszelmélet új tudományai nélkül. Ebben az 
írásban nincs elég hely e kérdéseket kifejteni azon túl, hogy kimondjuk, Capra 
1970-es A fizika taója27 és Zukav A táncoló Wu Li mesterek28 című könyveinek publi-
kálása jelölik a posztszekuláris iránti érzékenység hipotetikus kezdetét. Bár a 
kvantumelmélet tudományos felfedezésként már a késő 19. században megszüle-
tett, csekély kulturális hatása volt e szövegek megjelenése előtt. A tény, hogy az 
1970-es évek hozta el mind a művészetről és a spiritualitásról szóló kulcsfontossá-
gú műveket, mind pedig a fizika és a keleti miszticizmus közötti úttörő összeha-
sonlítást, némi hitelt ad annak az elgondolásnak, hogy erre az évtizedre datáljuk 
a posztszekuláris korszak kezdeteit.

A hét posztszekuláris kontextuson röviden átfutva bemutathatjuk, miként jele-
nik meg bennük a spirituális. [1] A fizika eredményeinek vitathatatlanul nagyobb 
hatása volt a kultúrára, mint más természettudományoknak. (Különös módon 
a biológia marad a leginkább redukcionista a genetikai determinizmus iránti tö-
rekvései miatt.) A kvantumelmélet bizonytalanságának támadása következtében 
gyengülni kezd a pozitivizmusnak az akadémiai világra gyakorolt szorító hatása. 
[2] A tudattudományoknak is van az idegtudományból eredő, erősen redukcionista 
oldaluk, folyóirataik azonban tele vannak például buddhista meglátásokról szóló 
cikkekkel. [3] A transzperszonális pszichológia Freuddal született meg: heves re-
dukcionista és vallásellenes materializmusa mellett alakult ki Jung archetipikus 
pszichológiája és Roberto Assagioli spirituális pszichológiája is, mindkettő az új 
pszichoanalízis korai tanítványaként. A transzperszonális pszichológia az 1960-as 
években vált nemzetközi mozgalommá Maslow és Grof munkásságának köszönhe-
tően. Gyakorlóit, akik úgy vélik, hogy az egészségpszichológiának része kell legyen 
a spirituális, kezdik elfogadni a pszichiátria fősodrában. [4] A posztmodernizmus a 
modernizmus sibboletjének29 elutasításában ugyancsak megengedi az ateizmus fel-
tevéseivel szembeni szkepticizmust, miközben megőrzi mély, kontinentális ellensé-
gességét a metafizikával (értsd: „vallással”) szemben. Ezen belül divatos fogadó-
késznek lenni a „negatív teológia”, azaz a keresztény hagyománynak azon része 
iránt, amelyet olyan misztikusok példáznak, mint Eckhart mester és A Megnemis-
mert felhőjének (The Cloud of Unknowing) szerzője. [5] A vizuális művészetek ugyan-
csak ezt az ambivalenciát mutatták végig a 20. század során: egyfelől elutasítva a 

26 David Lodge, Thinks ... (London: Penguin, 2001).
27 Fritjof Capra, The Tao of Physics (London: Flamingo, 19923) . (Magyar nyelven A fizika taója címen 

jelent meg Pavlov Anna és Dankó Zoltán fordításában 1999-ben a Tericum Kiadónál – a ford.)
28 Gary Zukav, The Dancing Wu Li Masters (London: Fontana, 1979).
29 Varázsszavának, kulcsszavának – a ford.
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vallási fősodor észlelt autoritarianizmusát, másrészt mindeközben megőrizve a spi-
rituális iránti érdeklődést. Ahogy a 20. század elején Brâncuși, úgy a vége felé pél-
dául Viola is a buddhizmusból nyert inspirációt. Matisse „valamiféle buddhistá-
nak” tartotta magát.30 [6] A környezetisták a mozgalom alapító alakjától, a 19. szá-
zad közepi John Muirtól a 21. század eleji kortárs ökofilozófusokig lírai, akár 
misztikus fogalmakkal mutatták be a természetet, amely hasonlatos a zen és a taoiz-
mus irataihoz. [7] Végül a New Age fogalomként felöleli (a például Blake-től eredő) 
az ipari tőkét elvető, ám az egyháztól független spiritualitást önmagának megőrző 
romantikus impulzus kivetítését a 20. századra.

E hét posztszekuláris kontextus egyértelműen azt sugallhatja, hogy a spirituá-
lisnak van valamiféle hitele a kortárs társadalomban. A kérdés, amelynek megvá-
laszolását érdeklődve várjuk, hogy vajon mindez összesítve jelent-e jelentős vál-
tást a kultúrában.

A szekuláris gondolkodás eredete

Amint azt korábban már kifejtettem, a posztszekuláris elemzés elkerülhetet-
lenné teszi, hogy tanulmányozzuk a szekuláris gondolkodás eredetét. Az elköte-
lezett szekularista számára ez értelmetlen, mivel szükségszerűnek tekinti azt a 
történelmi folyamatot, amely által megszabadítja magát a babonától és a tudat-
lanságtól. Posztszekuláris perspektívából azonban kulcsfontosságúvá válik a kér-
dés, mert a szekuláris világnézet immár nem tekinthető a kulturális változás 
sorsszerű történelmi végállomásának. A modernitás vakfoltjainak feltárásához 
életbevágóan fontos pontosan meghatároznunk, honnan ered és hogyan műkö-
dik a spirituális szekuláris általi elutasítottsága, és e téren a nyugati vallási hagyo-
mány abszolutizmusa bizonyul kulcskérdésnek. Ez az abszolutizmus, vagy aho-
gyan Levinas nevezi, „totalizáló” impulzus – amely központi jellemzője a három 
nyugati monoteista vallásnak (a judaizmusnak, a kereszténységnek és az iszlám-
nak) – jobbára hiányzik a keleti vallások (hinduizmus, buddhizmus és taoizmus) 
esetében. A világvallások között kizárólag a katolikus egyházra jellemző a doktrí-
na központosított kontrollja, amely felelőssé tehető a kontinentális (francia) filo-
zófiában a mai napig visszhangzó harag mélységéért. Nem kétséges, hogy a 18. 
század francia philosophe-jai jobban szenvedtek, mint felvilágosodás-korabeli tár-
saik Európa más részeiben, és a metafizika elleni, például Derrida részéről tapasz-
talható folyamatos támadás is jobbára hisztérikus kulturális válaszreakciónak te-
kinthető. („Hisztérikus” alatt a megkésett túlreagálást értjük.) Az olyan írók, mint 
Gore Vidal és Polly Toynbee gyalázkodó ateizmusa, valamint az olyan tudósok, 
mint Richard Dawkins, Peter Atkins és Francis Crick vallásellenes keresztes hábo-
rúja ugyancsak innen eredeztethető.

30 Roger Lipsey, An Art of Our Own: The Spiritual in Twentieth-Century Art (Boston–Shaftesbury: 
Shambhala, 1988), 256.
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Mivel a szekuláris nyugati gondolkodás csak a nyugati vallást ismeri, amely 
módszeresen kiirtotta a spiritualitás bármilyen konkurens formáját, ezért egyen-
lőségjelet tesz a spiritualitás és a vallásszabadságot ellenző abszolutista vagy tota-
lizáló erők közé. A szekuláris gondolkodás leginkább problémás művelete azon-
ban a vallásnak az „Istennel” való megfeleltetése. Ez a monoteizmusok működé-
sének természetes következménye, amelyek erőszakosan felszámolták elődeiket 
(a sámánizmust és a politeizmust), és amelyek terror (bebörtönzés, kínzás és gyil-
kosság) által uralták a doktrínát. A nyugati szekuláris gondolkodás általában 
nincs tudatában annak a ténynek, hogy amíg a világ egyik felének vallásai teisták 
és egyetlen „Isten” nyelvezetét feltételezik, addig a másik fele non-teista vagy 
politeista. Míg a háborúk, az imperializmus, a patriarchátus és a belső elnyomás 
az agrártársadalmak (poszt-gyűjtögető-vadászó) univerzális következményének 
látszik, addig a vallásos abszolutizmus nem: erről tanúskodik a Római Birodalom 
vallási diverzitása és India (az iszlám monoteizmus érkezését megelőzően) kivé-
teles spirituális olvasztótégelye. Az „Isten” és a spiritualitás közötti egyenlőségté-
telt csupán az európai történelem sajnálatos eseményei miatt feltételezzük. A val-
lás megfeleltetését az elnyomással természetesen Marx véste kőbe a 18. század 
monoteizmus elleni lázadáskísérleteire építve.

A spirituális impulzus variációi

Kötetnyi elemzés lenne szükséges a keleti és nyugati spirituális fejlődés átfogó 
történetének megírására a tárgy megfelelő kezeléséhez, de jelen pillanatban két 
pontot akarunk kiragadni e rövid bevezetésből: elsőként azt, hogy a spirituális-
nak a szekuláris általi elutasítása a Nyugat történelmének sajátos eseménysoroza-
tából ered, másodsorban pedig, hogy ennek eredményeként a spirituális hatásá-
nak nincs részletes mai taglalása. A kereszténység által „pogányságnak” nevezett 
hitgyakorlat üldözése nemcsak alapvető tévedésnek látszik, hanem egyben lehe-
tőségnek egy megnevezhető és becsmérelhető entitásra rámutatni.

A „pogány” szó etimológiája „vidékit”, „falusit” jelent, és semmi mást nem 
demonstrál, mint a városlakóknak a spiritualitás vidéki formáival, különösen a 
sámánizmussal szembeni előítéletét. Valójában Krisztus korában a Földközi-ten-
ger térsége számos eltérő vallásgyakorlatnak adott otthont, hasonlóan ahhoz, 
ahogyan azt ma is látjuk India spirituális öröksége esetén. Ezeket korlátozott szá-
mú alapvető, ám számos külső formában kifejezett spirituális impulzusként ért-
hetjük vagy helyezhetjük el rendszertanilag. Ahhoz sincs elegendő helyünk, hogy 
belevágjunk ezek elemzésébe, ezért csupán kettőre összpontosítunk: például a 
bennszülött amerikai kultúra sámáni, valamint például a keresztény hagyomány-
ban a via negativa (negatív teológia) által kifejezett transzcendens impulzusára. 
Mindkettő érdekes a modern művészet számára, hiszen nyomuk fellelhető az 
amerikai absztrakt expresszionizmusban.
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Sámánizmus

Esettanulmányként az absztrakt expresszionizmushoz fordulunk, amelyen 
bemutathatjuk, mit is kínál a posztszekuláris kritika a 20. századi művészet talán 
már így is túlteoretizált világa számára. A teozófia és az antropozófia befolyása 
Mondrian és Kandinszkij esetében közvetlen kapcsolatként érthető az okkult 
ikonográfiája és a forma absztrakciója mint az okkult jelentésének hordozója kö-
zött, amint azt bőségesen kifejti a Tuchman-katalógus. Ez az ikonográfia részben 
a reneszánszig visszavezethető ezoterikus illusztrációkra, részben pedig a teozó-
fusok és antropozófusok művészeti és képalkotási kísérleteire épít. Mindezt azon-
ban figyelmen kívül hagyja Peg Weiss a Kandinszkijra gyakorolt sámáni hatások-
ról szóló részletes expozéjában, ami talán azt sugallja, hogy a művészetről és a 
spirituálisról szóló tudományosság töredékes, valamint (a korábban részletezett 
okok szerint) hiányzik a bizalom az okkult nyelvezetének egésze iránt.

Hasonló okok miatt az 1930-as évek amerikai festői nem támaszkodtak közvet-
len módon az okkultizmusra, ám számos hasonló spirituális hatásnak voltak kité-
ve. Ezek a pszichológia és a filozófia elgondolásai mentén működtek, amelyek 
mindegyike, beleértve a spirituálist is, általában európai eredetű volt. A teozófia 
nemzetközi volt, de oldalhajtása, az antropozófia stabilan közép-európai, csak-
úgy, mint az úttörő pszichoanalitikusok, Freud és Jung, valamint az amerikai fes-
tők által olvasott filozófusok. Egyedülállóan amerikai volt azonban a tágas hori-
zont öröksége, amely fizikailag a tájképben, az irodalomban Walt Whitman költé-
szetében, heroikus értelemben pedig Joseph Campbell munkásságában jelent 
meg. Ugyancsak jelen volt egy meghatározó, ám Európában elképzelhetetlen spi-
rituális hatás: az amerikai indiánok majdnem kipusztult, de mindenütt jelen lévő 
titkos élete. E kultúrát újra vizsgálni kezdték, amikor a kereszténység kezdte elve-
szíteni gondolkodásbeli vezető szerepét. Az, ahogyan a kereszténység ragaszko-
dott a „vad” és „bálványimádó” indiánok elképzeléséhez, egyre kevésbé volt fé-
lelemkeltő a 20. század közepén. Ráadásul a festők amúgy is hajlamosak voltak 
elutasítani az egyház dogmáit. 1941-ben fordulópontot jelentett a Museum of Mo-
dern Art Indián művészet az Egyesült Államokban (Indian Art of the United States) 
című kiállítása, amely meghatározó hatással volt a korszak festőire, akiket kon-
ceptuálisan felkészített C. G. Jung munkássága, és később megerősített annak mi-
tikus dimenziójában Joseph Campbell 1949-es könyve, Az ezerarcú hős (The Hero 
with a Thousand Faces).31

Az amerikai indián művészet hatása az absztrakt expresszionizmusra jól do-
kumentált, például a Tuchman-katalógusban Jackson Rushing esszéjén,32 továbbá 
Tucker Nyitott szemekkel álmodni és Golding Ösvények az abszolútumhoz című műve-
in keresztül. (Érdekes módon Lipseynek az absztrakt expresszionizmusról írott 

31 A könyv magyarul is megjelent Az ezerarcú hős címmel Varjasi Farkas Csaba fordításában az 
Édesvíz Kiadónál 2010-ben – a ford.

32 Tuchman, The Spiritual in Art, 273.
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fejezete33 megfeledkezik a sámániról, ami ismét csak a tudományosság e területé-
nek töredezettségét szemlélteti.) Pollock, Rothko, Gottlieb, Still és Newman korai 
munkái mutatnak sámáni befolyást, míg a brit festő, Alan Davie ezen amerikai 
festőket követve életpályája során végig megőrizte a közvetlen sámáni hatást. Az 
1940-es évektől az 1960-as évekig nem volt lehetséges e jelenségnek az egzotiku-
mon kívüli kulturális fogalmakkal történő értelmezése. Mindez megváltozni lát-
szott az 1960-as években a transzperszonális antropológia megjelenésével, ame-
lyet egy antropológiaprofesszornak egy mesterszakos diákja előtt elejtett véletlen 
megjegyzése katalizált. Azt mondta az osztálya előtt, hogy bárki, aki hajlandó a 
terület bennszülötteit kutatni, automatikusan ötöst kap. Ennek eredménye volt 
1967-ben Carlos Castaneda hirtelen eltűnése, majd visszatérése híres New Age- 
regényével, a Don Juan tanításaival.34 A lökéshullám megosztotta az Amerikai Ant-
ropológiai Társulatot (American Anthropological Association), ennek következté-
ben létrejött 1974-ben a Tudatantropológiai Társaság (Society for the Anthropo-
logy of Consciousness), valamint az észak-amerikai sámáni örökség iránti teljesen 
új tudatosság. A kérdés inkább népszerűbbé, mintsem elhallgatottá, inkább tri-
viálisnak tartottá, mint ócsárolttá vált. Azonban az olyan neves művészettörténé-
szek, mint Weiss és Tucker, Castaneda óta elismert antropológusokkal párhuza-
mosan vallják: a sámán világnézete már nem az egzotikus „idegené”, sokkal in-
kább megbecsülésre vagy akár tiszteletre méltó. (A környezeti mozgalomban a 
sámáni világképet egyesek központi fontosságúnak tartják a természettel való, 
a túlélésünkhöz szükséges újraelköteleződésben.)

A sámáni képes a kortárs kultúrában önmaga újrakijelentésére egészen addig 
a fokig, hogy a vele szembeni keresztény előítélet meghátrál, és növekszik a benn-
szülött kultúrák elfogadása. De vele szemben ott sorakoznak azok a kulturális 
erők, amelyek ilyen vagy olyan módon egyetértenek a haladás elképzelésével. 
A haladás mint technika, a haladás mint spirituális vagy politikai filozófia Hegel-
nél és Marxnál, a darwini értelemben vett haladás, a nyugati gondolkodás mind-
ezen új jövevényei kölcsönhatásban vannak a judeo-keresztény hagyomány ősi 
nyugati teleológiájával. A progresszió írott szavával szemben a sámáni saját kul-
túrájában jóvátehetetlenül képi, szóbeli és történelmietlen (ahistorikus). De pon-
tosan a sámáni időtlen dimenziója az, ami olyan kutatókhoz vezet, mint Rushing, 
Tucker és Weiss, hogy felismerhessük a sámáninak a 20. század művészetére gya-
korolt mély jelentőségét.

Mit jelent tehát a bennszülött népek művészetét (a 20. századi absztrakt művé-
szet számos korai úttörője forrásaként) a primitív helyett a sámáni lencséjén keresz-
tül nézni? Jung teremti meg számunkra a nyelvet ennek a felfedezéséhez: ez az 
individuáció nyelve. Miró, Kandinszkij, Pollock és Rothko nem a racionalista mo-

33 Lipsey, An Art of Our Own, 299–326.
34 Carlos Castaneda, The Teachings of Don Juan (Harmondsworth: Penguin, 1970). (A könyv ma-

gyar nyelven is megjelent Don Juan tanításai címmel Zala Györgyi fordításában 2014-ben az Édesvíz 
Kiadónál – a ford.)
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dernizmus fanfárját fújják, hanem a modernizmus kríziseire: az „Isten” rémisztő 
elidegenedése, az ipari léptékű háborúskodás, valamint a Földdel bennünket ösz-
szekötő kötelékek elszakadása okozta krízisre adnak választ. Freuddal és Junggal 
a „vad” – más módon – a szelf forrásává és gyógyítóvá vált. A sámán ikonikussá 
lesz az „individuált” ember számára: olyasvalaki, aki megszerezte az élet és a 
halál feletti hatalmat, hiszen túljutott a személyes krízisen, avagy „a lélek sötét 
éjszakáján”.

Jackson Pollock fiatalon olyan ezoterikus műveket olvasott, mint például 
 Blavatszkij Titkos doktrínája (Secret Doctrine), és látogatta Jiddu Krishnamurti elő-
adásait: a benső kifejezésének nyelvezete megtalálására irányuló intenzív keresé-
séhez e forrásokban talált inspirációt. Később az alkoholizmustól és dühkitörések-
től szenvedő Pollock pszichoanalízisre is járt. Joseph Henderson, aki az 1930-as 
években Pollock jungiánus analitikusa volt, meggyőzte a festőt, hogy a tudattalan-
ban kutasson és az amerikai indián művészetből tanuljon. Ő így is tett, Jung két 
megállapítására alapozva: az egyik, hogy minden igazi műalkotás a tudattalanból 
ered, a másik, hogy a gyarmatosítás átörökíti a kiszorított bennszülöttek faji emlé-
kezetét – az utóbbival Hendersonra utalva, miszerint a bennszülött képi világ már 
Pollock tudattalanjának a része volt.35 De Pollock gyermekként és az 1930-as évek-
ben vásárolt tizenkét kötetes Az Amerikai Néprajzi Hivatal éves jelentésén (Annual 
Report of the Bureau of American Enthnology) keresztül is találkozott az amerikai in-
dián szellemiséggel. E hatások explicit módon megmutatkoznak olyan műveiben, 
mint A titok őrzői (Guardians of the Secret, 1943) és a Totemlecke I és II (Totem Lesson I 
and II, 1944/45).

Peg Weiss részletezi Kandinszkij 1890-es években végzett néprajzi kutatásait; 
Tucker elbeszéli Miró meggyőződését, hogy az apja katalóniai birtoka körüli 
földek jelentették a gyógyírt idegösszeroppanására; Rushing beszámol Pollock 
amerikai indián forrásairól. Mindhárom művész átesett a művészetében tükrö-
ződő személyes válságon, és mindegyikük életútját értelmezhetjük sámáni fo-
galmakkal. A 20. század első felének nyelvezetében azonban a fogalom, amit 
használtak, a „primitív” volt – ügyetlen megragadása azoknak a forrásoknak, 
amelyek leginkább pszichoanalitikus fogalmakkal igazolhatók. Az elmúlt 
húsz-harminc évben azonban az általunk a posztszekuláris megjelenésének hí-
vott korszakban a „sámáni” megnevezés alkalmasabb, nem atyáskodó, leíró ki-
fejezésként és elgondolásként történő elfogadása teret nyithat a festészetben az 
absztrakció új elemzése előtt.

35 Steven Naifeh and Gregory White Smith, Jackson Pollock: An American Saga (London: Pimlico, 
1992), 337.
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Negatív teológia

A sámánizmus szekuláris gondolkodás általi felfedezése egyes teoretikusok-
nál azt eredményezte, hogy minden más spirituális impulzust és jelenséget ide 
soroltak. Ez nemcsak torzítja a sámáni meghatározását, hanem egyben a spirituá-
lis iránti általános szkepticizmust is felerősíti. Ehelyett – a spirituális különböző-
ségek kidomborítása által – a sámánit nem csupán a spirituális behatások széle-
sebb spektrumán belül helyezhetjük el, hanem vázlatos megközelítést is adha-
tunk absztrakciója elemzéséhez. Már céloztunk a sámáninak az ikonográfiai 
fogalmak mentén az ezoterikus irányába történő evolúciójára (amint az például 
Kandinszkijnél is történt), de szeretnénk e mellé bevezetni egy második jelentős 
spirituális impulzust: a transzcendenst. Susan Sontag egy Ad Reinhardtról szóló 
monográfiában idézve helyesen fogalmaz:

Amint a misztikus tevékenysége véget kell érjen a via negativában, Isten hi-
ányának teológiájában, a tudás mögött a meg nem ismerhetőség felhője és a 
beszéd mögötti csönd iránti vágyakozásban, úgy a művészetnek az antiművé-
szet, a „szubjektum” (a „tárgy”, a „képmás”) megszüntetése, a véletlennek a 
szándék általi behelyettesítése, valamint a csendre törekvés felé kell tartania… 
Ezáltal a művészet megdönthetőnek gondolhatóvá válik. Új elem lép be a 
műalkotásba és válik annak alkotóelemévé: a törekvés saját maga, és végered-
ményképpen a művészet hallgatólagos vagy nyílt eltörlésére.36

E bekezdés arra utal, miképpen járul hozzá a transzcendens spirituális hatása 
az amerikai absztrakt expresszionizmus érett műveinek az absztrakciójához, egy-
ben meghúzza a sámánizmus határait az absztrakció elméletalkotásában. Míg Mi-
ró és Alan Davie, de talán még Kandinszkij is olyan képi világra törekszenek érett 
korszakukban, amely sámáni célt és ikonográfiát foglal magába, Pollock, Rothko 
és Newman maguk mögött hagyják ezt kései munkáikban. Képi nyelvüket már 
nem köti a Föld, a szellemek és az állatok világa, hanem az erózió folyamatává 
válik a via negativa iránti számos párhuzammal és gyakran nyílt utalással. Míg e 
fogalom a kereszténységben az „Istenhez” vezető utat jelöli az attribútumok taga-
dásán keresztül, a rokon nem-teista elgondolások fellelhetőek más hagyomá-
nyokban: például a buddhizmus „sunyatta” avagy üresség fogalmában (hivatko-
zással Kapoor „üresség” [void] fogalmára).

Az absztrakt expresszionizmusban központi törekvés a referencia eltörlése és 
a visszamozdulás a transzcendens felé, amely egyszerre célja a sámáninak és kez-
dete a spirituális eltérő nyelvezetének. Míg a kontinentális filozófusok, különösen 
is a franciák körében szinte előírás (de rigueur) a keresztény fősodor gondolkodá-
sának ellenzése, a negatív teológia (a via negativa) megismerése viszonylag elfo-

36 Susan Sontag, Newsweek, 1965, idézi: Lucy R. Lippard, Ad Reinhardt (New York: Abrams, 
1981), 174.
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gadható. Ennek oka, hogy az kiküszöböli a filozófusok mumusát, az antropomorf 
„Istent”, és helyette olyan elvet hagy hátra, amelyhez hozzárendelhető a transz-
cendens vektora. Derrida az Erőszak és metafizika (Violence and Metaphysics) című 
esszéjében gondolkodik e kérdésről, kevéssé meglepő módon azt sérelmezve, 
hogy a negatív teológia „mégiscsak teológia”. Ugyanakkor érdeklődik a transz-
cendens nyelvezete, ez esetben Eckhart mester és Levinas iránt. A Tate Modern 
Rothko-terme már jó ideje a transzcendens legláthatóbb kulturális ikonja – a szót 
még a leginkább szekuláris gondolkodás számára is természetesen fogadott vá-
laszreakcióként értve, és egyben a teológusok körében is a modern művészet 
egyik legnépszerűbbnek tekintett munkáival.

Susan Shantz a via negativa egyik legnagyszerűbb keresztény szövege, A Meg-
nemismert felhője felfedezésével másik utat mutat a sámáni és a transzcendens kö-
zött, akkor is, ha a művészet, a feminizmus és a kreativitás arra késztetik, hogy 
kapcsolatban maradjon környezete anyagiságával. Kapoorhoz hasonlóan Shantz 
is idézi az alkímiait, mint ennek az elköteleződésnek a spirituális kifejeződését, 
még ha elágazásai a sámánira is utalnak.

Ha azt az „erőszakot” keressük, amelyből Derrida érvelése táplálkozott, akkor 
nem kell tovább keresnünk annál az ösvénynél, amelyet a sámáni felé a judeo-ke-
resztény hagyomány kitaposott. Ez alapján az sem meglepő, hogy a sámánizmus 
gyakorlói és az azt kutató antropológusok viszont elutasítják a keresztény spiritua-
litást, még annak saját marginalizált via negativáját is. A Kelet spiritualitása azonban 
– az iszlám érkezése előtt – a pluralizmusé, olyan hagyományoké, amelyekben az 
„eretnek” fogalma, annak jelentése és konnotációi szinte teljes mértékben ismeret-
lenek. Ennélfogva a Nyugaton elgondolhatatlan nem egyszer manifesztálódik Ke-
leten: a sámáni és a transzcendens találkozása megjelenik a tibeti és mongóliai budd-
hista hagyományban, valamint a taoizmus kifürkészhetetlenségében is. (Bár nem 
feltételeznénk, de a tibeti buddhizmus ikonográfiája és az absztrakt expresszioniz-
mus között például direkt párhuzamot is találni.) A bámijáni Buddháknak a tálibok 
általi, 2001-es elpusztítása arra emlékeztet, hogy a monoteizmus gyökereiben jelen 
van a bálványimádók üldözése, az erőszak kulturális kifejezése, valamint a fennma-
radó képrombolás (amint arra Iain Biggs ékesszólóan emlékeztetett a Journal of Vi-
sual Art Practice-ben megjelent búcsú-vezércikkében37). Pozitív aspektusában azon-
ban – ironikus módon – pont ez lesz via negativává, amelynek a modern művészet-
ben talán Barnett Newman munkássága a legnagyszerűbb kifejeződése.

Konklúzió

Amennyiben a posztszekuláris nézőpont a spiritualitás olyan kérdéseit nyitja 
meg, amelyek az elmúlt két-három évszázadban kulturális értelemben mellőzöt-
tek voltak, akkor e kérdésekre nyilvánvalóan hatással voltak a bekövetkezett kul-

37 Iain Biggs, „Editorial”, Journal of Visual Art Practice 2, no. 3. (2003): 116–118, 117.
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turális változások. A művészet, még ha nem győzte is le a kapitalizmust vagy 
biztosított bennünket a környezeti katasztrófa következményei ellen, e változások 
élén járt. Melyek azok? A pluralizmus, vagy ha tetszik, a différance (amely, bár 
nem összemérhető a fentiekkel, mégis a monolitikusnak és a totalizálónak ugyan-
arra a hatálytalanítására utal). Ez esetben azt állítjuk, hogy a szellem kérdéseit a 
posztszekuláris korban a pluralizmus keretezi, amelyet egyszerre táplálhat a Nyu-
gat szekuláris és a Kelet spirituális kultúrája. A spirituális különböző, e helyen 
(a sok közül három formában) az ezoterikusként, a sámániként és a transzcen-
densként bemutatott modalitása mindegyikének megvannak a követői, akik az 
összes többi modalitást maguk alá kívánják rendezni. (E totalizáló behatás a nyu-
gati kultúrában például fellelhető Joseph Campbell esetében, aki igyekszik össze-
mosni minden spirituális modalitást a mitikussal.38) Ennek ellenszegülve olyan 
nyelvezetet találunk, amely igazolni kezdi a 20. századi absztrakciót ért spirituális 
hatás komplexitását. Ez pedig a „primitívnek” a „sámániként” történő újrakerete-
zésével kezdődik, olyan cselekedettel, amely atyáskodó múltunkat a jelen egyen-
lők közötti dialógusa által teszi jóvá.

A művészeti oktatás ugyanakkor gazdagíthatja a spirituálist. Bár Tucker, he-
lyesen, azt állítja, hogy a művészeti felsőfokú oktatást a marxista és dekonstruk-
cionalista elméletalkotás uralta, gyakorlatban a művészet nyílt kimenetelű termé-
szete lehetővé tette, hogy a művészeti oktatás – például a fizikához vagy a mate-
matikához képest – sokkal közvetlenebbül fogadhassa be a diákközpontú tanulást. 
E környezetben a diákoktól elvárt, hogy megalkossák saját projektjeiket, és felku-
tassák az azokhoz kontextusban kapcsolódó anyagokat. A művészeti oktatók, mi-
közben személyes és változatos elméleti meggyőződésükre támaszkodva és a 
megengedett művészeti modalitások bizonyos keretein belül tevékenykednek, 
facilitátorként, a diákok impulzusaira művészeti és kulturális értelemben is érzé-
kenyen cselekednek. A posztszekuláris korban ez az érzékenység a spirituálist is 
befogadja, nem zárja ki, miközben a spirituális a művészeti oktatásra tekintve azt 
mondja: „ez itt jó gyakorlat”.

(King, Mike. „Art and the Postsecular”. Journal of Visual Art Practice 4, no. 1. 
[2005]: 3–17. DOI: 10.1386/jvap.4.1.3/1)

Fordította: Körösvölgyi Zoltán

38 Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces (Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 1973), 3.
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