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Claudel 1868-ban született; 1886-ban tizennyolc éves. Keserű, "sze
rencsétlen" fiatalember. Émelyeg és fuldoklik; nem találja a helyét a
korában. Korának "lapos és hájas materialista pozitivizmusában", aho
gyan egykori iskolatársa, Romain RoUand mondja ernlékezéseiben. Meg
kezdődik, mindkettőjük számára, "a harc az életért".

A "megtérés"

A sivatag mohón szív magába minden C3ÖPP vizet. Claudelnak ezt az
első csöppet Rimbaud jelentette, "Sosem fogom elfelejteni azt a júniusi
délelőttöt 1886-ban, amikor megvettem a Vogue vékonyka számát; eb
ben volt az muminations első része. - (Más emlékei szerint nem jú
niusban, hanem májusban történt; a Vogue-nak az a száma, amely
Rimbaud prózaverseit közölni kezdte, mindenesetre májusban jelent
meg.) - Számomra valóban megvilágosodás volt. Végre kilábaltam Taine,
Renan és a többi tizenkilencedik századi Moloch utálatos világából, er
ről a fegyenctelep ről, ebből az iszonyú mechanizmusból, melyet minde
nestül teljességgel hajthatatlan, és borzalmas ráadásul megismerhető és
megtanítható törvények kormányoztak. (Az automaták mindig is vala
milyen hisztériás irtózást keltettek bennem.) Kinyilatkoztatást kaptam a
természetfölöttiről." Rimbaud-ban a saját szomjúságára ismert; Rim
baud-t a saját szomjúságán át látta olyannak, amilyennek látta: a ter
mészetfölötti kinyilvánítójának. Abban a bizonyos "harcban az életért",
amit Romain Rolland említ, Claudel Rimbaud-tól kapta az első jelet. Az
első látható, fogható jelet abban a keresésben és küzdelemben, amely
már megkezdődött. már folyt. Anélkül, hogy tudta volna, mit keres, és
mi folyik benne. "Úrnőm, mégiscsak te kezdted a dolgot."

A második, a döntő jel pár hónappal később következett, 1886 ka
rácsonyán. December 25-én "a szerenceétlen fiatalember elment a pá
rizsi Notre-Dame-ba, hogy meghallgassa a nagymisét. Akkoriban kezd
tem írni, és úgy véltem. a katolikus szertar-tásokban, melyeket fölényes
művészet-kedveléssel szernléltem, megfelelő ihletör találok és anyagot
bizonyos dekadens gyakorlatokra. Ilyen magatartással vettem részt, mér
sékelt örömmel, a könyöklő és Iökdősődő tömegben a nagymiséri. Aztán,
mert egyéb dolgom nem volt, visszamentem .a litániára." Áll a tömeg
ben, a szentély bejáratánál, a sekrestye oldalán, a jobboldalt a másodile
oszlopnál ; ma márványtábla jelöli a helyet, ahol állt. Odakint "esős, fe
kete délután"; odabent a liturgia színei, méltósága. Amiben oly szivesen
találtak esztétikai gyönyörűséget, Huysmans nyomán, a kor rnűvész

lelkei. A kórus énekel; később majd tudni fogja, hogya Magnificat-ot
énekli. "Ekkor történt az esemény, amely egész életemen uralkodik. Szí
vemet egyetlen pillanatban megillette valami, és hittem. Hittem, olyan
erőteljes ragaszkodással, egész lényem olyan fölindulásával, olyan ha
talmas meggyőződéssel, olyan semmi kételynek helyet nem hagyó bi
zonyossággal, hogy azóta sem a sok könyv, sem a sok érv, sem mozgal
mas életem sok véletlene nem ingathatta meg, igazában még csak nem
is érinthette hitemet."
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Ez volt az a pillanat, amikor .znínden visszájára fordult"; amikor
egyszeriben mindannak "vége lett, ami voltam"; "mintha valakit egyet
len rántással kitépnének a bőréből és idegen világban, idegen testbe
helyeznének : ez az egyetlen hasonIat, amivel ki tudnám fejezni tökéle
tes zavaromat". Minden tőle telhetőt megtett ez ellen a "támadás" ellen.
"Négy évig tartott az ellenállás. Bízvást mondhatom: keményen véde
keztem, egész lélekkel, tisztességgel harcoltam. Nem mulasztottam el
semmit. Föl!használtam az ellenállás minden lehetséges módját, és sorra
le kellett tennem a hasznavehetetlenné vált fegyvereket. Életem nagy
válsága volt ez, a szellemnek az az agóniája, amelyről Rimbaud ezt írta:
,A szellemi harc épp oly brutális, mint az emberek csatája. Kemény
éjszaka! a szikkadt vér füstölög arcomon!' A fiatalok, akik olyan köny
nyedén hagyják ott a hitüket, nem tudják, mibe kerül visszanyerni, és
milyen kínokkal kell fizetni érte."

Négy évi küzdelem után föladja a harcot. A döntő karácsonyi él
mény negyedik évfordulóján, 1890. karácsonyán azzal pecsételi meg a
végleges, egyszer s mindenkorra megingathatatlan "békét", hogy "Is
tennek oltárához járul, ki ifjúkorunk öröme".

Drámai kereszténység

Claudel "úgy engedett az isteni vonzásnak, ahogyan az érzékek hí
vására felel az ember". Számára a megtérés nem érzelmi dolog volt, s
első mozzanatában mégcsak nem is értelmi, hanem egzisztenciális. A
nyugtalan fiatalember a nyolcvanas évek Párizsának, mint Romain Rol
land mondja, "istengyilkos szellemi légkörében" eleinte voltaképpen nem
is Istent kereste, hanem az életet. Kiutat keresett egyrészt a tudományos
determinizmus, másrészt az esztétikai naturalizmus, illetve hermetizmus
z.irt világából; tágasságra. szabadságra, szabad alkotó tevékenység
re vágyott. Aztán, a Notre-Dame-beli döntő karácsonyi élmény
után. négy esztendőn keresztül ugyancsak az életért, szabadsá
gért, szabad alkotó tevékenységért küzdött, de most már Istennel,
míndaddig, míg meg nem találta. föl nem fedezte Istenben az élet, a
szabadság és a szabad alkotó tevékenység teljességét. Konverziója, ha
egyáltalán használhatjuk vele kapcsolatban ezt a szót, nem lemondás
volt, hanem birtokbavétel. Innét vallásos világképének, világélményének
erős realitása és dinamizmusa. Márhetetlen messze van tőle minden
pietizmus, kvietizmus, janzenizmus. "Az élet kellemetlenségeivel szem
ben a bölcsesség álláspontja nem a menekülés, hanem a hódítás" 
mondja egy jellemző nyilatkozatában, 1908-ban.

Ez élet birtoklása egyúttal az öröm birtoklását is jelentette számára.
Az elhelyezkedést, a helyére találást a világban. Ugyancsak 1908-oon
írja 'I'iencsínből (mert 1895 nyarától 1909 augusztusáig előző, new-yorki
és bostoni állomásai után Kínában teljesített diplomáciai szolgálatot: a
"planetáris költő" elindult, hogy mintegy földrajzilag is fölmérje, és
magába élje, tulajdonává, mértékévé asszimilálja a planétát) : "Odáim 
mert a század tköszöntőjének szánt Űt nagy ódán dolgozik - azt az örö
met fogják festeni, melyet az az ember érez, akit a végtelen terek örök
csöndje nem riaszt meg; családias bizalommal jár ott, mert tudja, hogy
Isten, aki csak tökéleteset alkotott, nem tud mit kezdeni a lezárt dolgok
kal, és nemcsak verebeinek számát ismeri, hanem csillagainak számáról
sem feledkezik meg. Vannak, akikiben folyton ott él a menekvés és az
elmúlás érzése. Bennem, nyilván mert mindegyre ezt a mindig tiszta eget
látom magam fölött, nagyon megerősödött az állandóság érzése,"
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Az állandóság azonban nem tétlenség, nem egyszer s mindenk orra
rnegszerzett nyugalmi állapot. Az, hogy Claudel kezdettől fogva drámá
han veti föl, ábrázolja és oldja meg válságait és kérdéseit, nála nem any
nyira műfaji választás, mint inkább életforma és világnézet: szemlelete
a sorsról és a létről alapvetöen drámai. "Mi tragikusabb, mint a látha
tatlan harca HZ egész látható ellen? _.- írja 1909-ben Gide-nek. - A ke
resztény nem egyensúlyi állapotban él, mint az antik bölcs, hanem kon
fliktusban. Minden tetiének következménye van; az állandó alakulás
állapotában érzi magát ... Csak a keresztény ismeri igazában a vágyat.
ts csak a hatalmas, élettelen keleti művelődések ismeretében érti meg
igazán az ember, milyen fölbecsülhetetlen kohász volt a kereszténység,
Éppen azzal, hogy egyetlen olyan r:s:.J~ sincs az emberi természetnek.
amelyet nyugton hagyna."

Aktivizálja a természetet; nem nWf;"jag'adja, hanem elfogadja. ebben
a claudeli. élesen antimanicheus élményében és értelmezésében. "Elfoga
dom a világot olyannak, amilyen; megrnásítva, rajta csak rontanék" 
mondja a Vasárnap reggeli könyörgt'i:. A vallás az ő szemében nem vala
milyen, világ fölé' épített szabályrendszer. hanem élő organizmus, "olyan
óriási ('éi monumentálís dolog, ruint a természet művei", és bizonyos mó
don egybeesik a természettel: úgy. hogy hozzáadja a kegyelmet, megte
tézi a kegyelemmel; nem megcsonkítja, hanem a saját fejlődésének irá
nyában beteljesíti. ,.Tisztán és egyszerűen katolíkus vagyok - írja Clau
del. - Katolikus, azaz egyetemes; nem látok ellentmondást különböző

képességeink közt, és azt tartom, az Igazságban mind megtalálják har
monikus és kielégitő tárgyukat." .

Devenir ce que l'onest, hirdette jelszóként Gide: váljunk azzá. amik
vagyunk. Claudel számára ennek az önmagává válásnak, önmag 'l teljessé
élésének lehetőségét, légkörét, talaját, távlatát a hit, a vallás adta meg,
az a fölismerés. hogy .,nem Isten van az emberért, hanem az ember Is
tenért". Abban a pillanatban. amikor az ember elkezd nem önmagáért,
hanem Istenért lenni.2gyben rálép arra az útra is, amelyen "az lesz.
aki", vagyis betölti a míndenségben azt a hivatást, amelyre Isten te
remtő terve szerint született. Elhangzik Isten egyenesen és egyedül neki.
az ő személyének szóló szava: "K,'lj föl!"; és az ember fölkel, mint hol
tából Lázár, és elindul. hogy "az legyen, aki". Ezzel egyszerre "új ado
mányok. új képességek jelennek meg bennünk". Ugyanazok maradtunk.
és mégis mások lettünk. halottból élővé váltunk; halott képességeink
életre kelnek és működni kezdenek. "Olyan ez. mintha új személyiséget
oltottak volna belénk. Isten megnyilatkozása bennünk ez a számunkra
is új jelenlét; általában inkább alakul ki hosszú és türelmes munka út
ján, mint csodálatos hirteler:,éggel... Az ember Isten által történt ki
hívásának megfelelője aztán az ember Isten-keresése. Míndegyikük Fl

maga módján jár el. Istennek az il sajátossága, hogy alkot, az emberé
pedig az, hogy hagyja, hogy alkossák, illetve - kijavítva a lomhaságnak
és tétlenségnek azt a benyomását, amit ez a kifejezés tévesen kelthetne
'- újraalkottatja magát, fölajánlja magát, odaállítja magát a teremté
tevékenység sugarába, és fönntartja magát benne. Ez a lényege annak,
amit konverziónak nevezünk. é:; ez nem egyetlen pillanat műve, hanem
egy egész élet munkája és erőfeszítése."

Egy egész életé; de a szó legteljesebb értelmében az egész életé is.
Egész létezésünké: testünké és lelkünké. érzelmi, értelmi és akarati vi··
lágunké. nem elkülönülten, hanem sokszoros összefonódottságban. bont
hatatlan egységben; az egész emberé, azé a páratlan' "kompozítumé".



amelyben test és lélek, természetes és természetfölötti ötvöződik eggyé,
mégpedig nem valamiféle skolasztikus elvontságban. hanem a lehető

legkonkrétabb. megélt valósággal (hatására nyilván azoknak a tomista
tanulmányoknak. Summa-olvasmányoknak, mclyoket Claudel kínai évei
alatt végzett).

,.V edd az egész vfiárot"

A kereszténységen belül, főként a janzenizmus óta, és főként fran
ciaországban föl-föltűnnek hajlamok és irányok, melyek egyoldalú spi
ritualizmusukkal és merevaszketizmusukkal túlságosan is kaphatok rá,
hogy alábecsüljék az anyagot, megvessék a testet és eleve bizalmatlanok
legyenek a természet iránt; mintha a rnediterrán medence partjain ös
időktől fogva kísértő manicheizrnus születnék újjá új és új változatok
ban. Az effajta világnézettől Claudel kezdettől fogva indulatosan ide
genkedik. 1910-ben - akkor már Prágában - Pascalt olvassa. "Legin·
kább azt rovom föl neki - jegyzi meg - hogy gyalázta és kárhoztatta
az emberi természetet, mégpedig nemcsak azt, amit a bűn bemocskolt,
hanem azt is, amit Isten teremtett és a kegyelem megdicsőitett. Ez nem
kereszténység, ez beteges rosszkedv."

Elvetni "a világ írott könyvét": erre Claudel semmiképp sem haj
landó. Nem veti el mint hívő, aki készséges szívvel és alázattal fogadja
el a teremtést, mint Isten művét; és nem veti el mint költő, akinek 
meggyőződése szerint - az a hivatása, hogy magába ölelve fölemelje,
tükrözze, képviselje és újra odaajándékozza. reprezentálja Istennek il

kozrnoszt. Ahogy a Dante-óda hirdeti:
Vedd "az egész világot", hirdeti a Dante-óda; vedd úgy amint V3n,

konkrét valóságában, kapcsolatai összességében és sokfélesége 'egységé
ben; mert úgy, amint van, "szent". Kettős értéke, kettős jelentősége van
Claudel szemében: egyfelől a természetfölöttitől.. "Ha igaz a mondás,
hogy per visibilia ad invisibilia - ícja egy Louis GiUet-hez intézett le
velében - a fordítottja sem kevésbé igaz: per invisibilia ad visibilia.
lVIegtanuljuk úgy nézni a természetet, mint elmondhatatlan igazságuk il
lusztrációját a szemünk előtt. Nem holmi olajnyomat ez, nem holmi
nyers és otromba színkeverék, hanern szerit prezentáció, mísztérium,
amelynek csodálattal, értelemmel és tisztelettel áthatott szereplői vu
gyunk. A viz, a levegő, a tűz, a nap, az ég, az állatok, a növények, egy
lámpa, egy gyermek arca, egy fal, egy ajtó: Istenem! mílyen szép mindez,
és rnilyen mély visszhangot kelt bennünk. Es milyen mélységesen je
lentős!"

Testi és lelki, szellemi és anyagi Claudel szemleletében nem alkot
külön-külön, és csak kényszerűen összekapcsolt birodalmat, mint a mo
dern gondolkodás szamos formájában. Az a vágy és magatartás, amely
valamilyen "abszolút" eszmény, abszolút tisztaság, abszolút értelem. só
várgásában megtagadja az anyagit, kikivánkozik a testiből, és legszíve
seibben tisztán szellemi lénnyé változtatná az embert; a tragikus pesszi
mizmus amiatt, hogy nemcsak szellem, nemcsak lélek vagyunk, hanem
"lomha", ,.alantas"· anyag is (aminek oly jellemző képviselője Valéry
Monsieur Teste-je): mindez, mánden ilyesfajta idealizmus teljesen idegen
Claudel (tomista alapú) realizmusától. Nemcsak elveti ezt az idealizmust,
hanem el is ítéli, mert életeljenesnek tartja. Az ő meggyőződése szerint
nincs külön szellemi és külön testi ember, nincs külön szellemi és külön
anyagi lényünk; a kettő egybe van gyúrva, egyik a másikba szervesen
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bele van ágyazva; szellemi világunk számtalan csatornán át érintkezik az
anyagival. táplálkozik belőle és táplálja is. Kettejük közt az érhálózat
az analógia: "A lelki világot az analógia kapcsolja az anyagi világhoz."
Mindig, életünk minden mozzanatában az egész ember műkődik, vála
szol, javall vagy tagad, elfogad vagy elutasit.

Claudel minden, csak nem platonista (vagy idealista, vagy karté
ziánus); és ha a kereszténység a reneszánsz óta fokozódó finnyássággal
hárította el magától az anyagi világot: Claudel hatalmas, ölelő mozdu
lattal újra birtokába veszi, fölfedezi a középkor óta mind jobban elho
mályosult szakralitását, és őseredeti rendeltetése szeránt fölajánlja, meg
szólaltatja Isten dicsőségére. Vallásos költők kétségkívül voltak a közép
kor óta is; de Claudel alighanem az első költő a középkcr óta, akinél ma
ga a teremtett világ, a kozmosz "vallásos". Nála a dolgok mind az isteni
világterv lendületében mozognak ; s így pusztán azzal, hogy van, hogy
létezik, egyúttal minden jelent is, képvisel is valamit, anélkül azonban,
hogy a jelentés halványítaná a létet, s hogy az, ami reprezentál, ezzel
saját léte hőfokából. értékéből és teljességéből bármit is veszítene. A
reprezentációban pedig minden egyformán fontos, mert minden min
dennel összefügg. s egyik jelentés a másikat támogatja; nem "mondha
tok", nem hívhatok elő valamely dolgot úgy, hogy ezzel egyben az
összes többit is ne hívjam, amelyek által létezik. "Vagyok - írja az Art
poetique-ban, - azaz nem vagyok mindaz a sokféle más dolog, amely
körülvesz; annyiban vagyok, amennyiben határolnak. és amennyiben ta
pasztalom határoltságomat; amennyiben formál ez a határoltság, és ér
zem magamon az érintését; vagyok, amennyiben látok és hallok; látok,
ízlelek, szagolok, látom ezt a tüzet, ízlelern ezt a gyümölcsöt, szagolom
ezt il rózsát." AihJhoz, hogy legyek, szükségem van az egész, velem együtt
létező világra. "A rész nem létezhet az egész nélkül, de a dolgok összes
sége sem minden egyes külön dolog nélkül" - olvassuk ugyancsak az
Art poétique-ban. A Vallás és költészet című tanulmányban pedig ezt:
"Ahhoz, hogy egy egyszerű kis lepke fölrebbenjen. szükség van az egész
égboltra. f~s sosem fogod megérteni a százszorezépet a pázsiton. ha nem
érted meg' a napot a csillagok között."

A költészet tárgya

Ez a hatalmas, egységes, összefüggő mindenség, és az a harmónia,
mely "az idő minden egyes pillanatában a teremtés minden egyes része
közt fönnáll, .a szeráftól a féregig" : ez Claudel szerint a költészet tárgya,
és ez a költő birodalma, Azé az egyetemes, vagyis "katolikus" költőé,

amilyennek Dantét látja, és ahogyan Dante-ódájának kommentárjában
írja, önmagát is jellemezve : ezek az igazán nagy, egyetemes költők Is
tentőlolyan hatalmas dolgokat kaptak kifejezésre, hogy művük meg
alkotásához az egész míndenségre szükségük van. "Alkotásuk képe és
látványa annak az egész teremtésnek,amelyool kisebb testvéreik csu
pán részleteket ábrázolnak." Ugyanebben a kommentárban mondja: "A
költészet tárgya nem az álmok, illúziók és eszmék, ahogyan gyakran
mondják, hanem ez az egyszer s míndenkorra adott szép valóság, mely
nek a kőzepébe helyeztettünk : a látható dolgok rnindensége, amelyhez
a hit a láthatatlanokét csatolja."

Ennek az univerzumnak célja, rendje, értelme, hierarchiája van,
"Gúlaszerű szerkezetével éppen az ellentéte a modern költők tér nél
küli ködfolt jainak" - mondja Claudel egyik elemzője, Michel Carrou-
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ges, Claudel nem akar kivonulni, vagy kimenekülni a valóságból, mint
annyi modern költő, akiben megrendült a világ értékében és értelmében
való hit, akár bizonyos (német idealista forrású) filozófiai, vagy eszté
tikai megfontolások a.apján, mint a szimbolizmusban a század forduló
ján, akár századunk történelmének, háborúinak és válságainak ama ta
pasztalatai és élményei következtében, melyek mintha csak minden
ségünk Iakhatatlanságát, képtelenségét és orvosolhatatlanul paradox vol
tát bizonyitanák. Claudel azonban a történelmet is a kegyelem távlatá
ban svmléli, és ebben a távlatban a látszólag legigazolhatatlanabb ese
mény is megokoltan és célszerűen helyezkedik el az üdvösség kozmo
szunk színpadán pergő világdrámájában.

Nála maga ez a kozmosz sem olyan ködszerűcn foszlékony és in
gatag, mint aminőnek egyes modern költői élményekben és törekvések
ben mutatkozik. "Claudelnál - írja Michel Carrouges - az egész anyagi
mindenség biztosan és ünnepélyesen helyezkedik el a tér és idő dimen
zióiban, és az isteni teremtés tervében ... Költészete nem álom, de nem
is csak lapos fényképe a valóságnak, hanem a teremtett lét lelkes, és
metszően világos ismerete."

Ismeret, connaissance; és ha ismerjük Claudel sajátos, az Art poéti
que-ban olvasható szófejtését, amely szerint az ismeret, connaissance
annyi, mint együtt-születés, co-naissance, és megismerni, conna'itre
annyi, mint együtt-születni, co-naitre: ha ismerjük ezt a természetesen
alaposan vitatható, de nagyon jellemző, és nagyon középkorias jellegű

etimológiát (mely majd egyik "módszere" lesz a claudeli exegézisnek is),
akkor világossá válik előttünk, hogy ez a költészet szándéka és maga
tartása szerirrt a legteljesebb részvétel a világban, együttélés a dolgok
kal, együttmozgás minden mozgással; nem leírás, hanem cselekvés; nem
magyarázata, kommentárja, vagy "képezése" az életnek és a dolgoknak,
hanem élése. Nem világteremtés ezen a meglevő világon kívül, hanem
ennek a teremtett, és számunkra teremtett világnak a megragadása.
"Nem az az igazi költő - mondja Claudel - aki kitalál, hanem az, aki
egyberak. és kapcsolatha hozva a dolgokat, hozzásegít a megértésükhöz."
A világ ugyanis nem értelmetlen halmaz, hanem könyv, melyben Isten
dicsősége van megírva, és nyomban olvashatóvá válik, ha egységben
látjuk a mindenséget: ha látjuk egyrészt a dolgok összefüggését egy
más kőzt, mintegy vízszintesen, amennyiben kölcsönösen egymás lété
nek meghatározói, másrészt összefüggésüket mintegy függőlegesen: ere
detüikben és céljukban, Istenben. Mert "a világnak szüksége van rá,
hogy az összes lények, amelyek alkotják, szabadon együttműködjenek

fejlődésében, és folytonosan együttmunkálkodjanak megalkotásában. A
világ ugyanis olyan képződmény, amely állandóan egy bizonyos irány
ban hozza létre önmagát; olyan képződmény, amelynek rajta kívül eső

célja van. Ez a cél egyúttal eredete is: Isten."
Ha összefüggéseinek ebben a rendszerében szemléljük, akkor meg

értjük, és a megértéssel birtokunkba is vesszük a világot. Comprendre,
megérteni: ez a claudeli etimológia szerint azt jelenti: magammal vin
ni, magamhoz venni, megragadni, con-prendre. "Claudel egész költé
szetének alapja - mondja Jacques Madaule - embernek és világnak,
e két közös eredetű ritmusnak az eredendő egybecsengése. Ez az össz
hang azonban, csak akkor lehet teljes és kielégitő, ha visszamegyünk a
forrásig. Egyedül Istenben birtokolhatjuk a dolgokat, egyedül Istenben
lehetnek igazán a míeink."
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Márpedig a világ azért van, hogy birtokunkba vegyük. "Arra szü
lettünk, hogy uralkodjunk a világon, nem pedig arra, hogy a világ ural
kodjék rajtunk." A birtoklás, birtokba vevés Claudelnál nem elméleti,
hanem olyan valóságos, mint egy tárgynak a tényleges megragadása,
mint egy ételnek a megrágása, megemésztése. Mintha ellökné a modern
fogalmi gondolkodás közmegegyezéseit, és a fogalmak mögül újra elő

rántaná az élő valóságot, a kép mögül azt, amit a kép ábrázol. Nála, mint
egy tengerben, derékig benne lábolunk a legsűrűbb konkrétumban. Azt
vallja: a költészet "lényegében vitális reakció". 1!:lni pedig annyi, mint
folytonos készenlétben lenni, állandóan megvalósítaní, "produkálni" ma
gunkat. "A dolgokat úgy ismerjük meg, ha alkalmat adunk nekik arra,
hogya mozgásunkra hassanak.' Együtt-születünk velük, és produkáljuk
őket a velünk való kapcsolataikban. Kezemet rnozgatní annyi, mint ke
zemet mozgatva magamat produkálnom; egy rózsát szagolnom annyi,
mint azt a bizonyos rózsát szagolva magamat produkálnom." Magamat,
és magammal együtt a rózsát is.

A rózsa azzal válik "teljessé", ha érzékelem, és ha "kimondom". De
azzal, hogy érzékelem és kimondom a rózsát, egy rózsanyíval magam
is teljesebbé válok. S a kettőnk kölcsönös teljesedésében a teremtés di
csérete és Isten dicsősége teljesedik.

Metafora és valóság

A claudeli líra élete, funkciója, mozgása: visszaadni a dolgoknak
eredeti üdeségüket. gazdagságukat, súlyúkat; előhívni a fogalmak mögül
a valóságot; az elvonatkoztató, fogalmi gondolkodás kétdimenziós vi
lága helyébe az érzéklés /háromdimenziós világát állítani. Claudel azon
ban nem úgy "frissíti meg" a dolgokat, hogy "kivonja őket használatuk
ból" (R. M. Albe1'es írja: "A szürrealízmus kivonja a tárgyat használa
tából, s ezzel a dolog egyszeriben új és eredeti Lesz; rést vág ezzel a lát
szatoknak azon a falán,amely körülvesz bennünket"); ő éppen megfor
dítva, elmélyíti őket 'használatukban, megadja használatuk teljes tartal
mát, értékét. jelentőségét; a világot nem kiemelni akarja reális össze
függéseiből, hanem éppen reális összefüggéseinek teljes föltárására és
érzékeltetésére törekszik; s aztán azt, ami érzékfölötti, azt, ami túlmu
tat ezen az érzékelhető valóságon (de nem kivüle, hanem benne mutat
túl rajta), azt, ami ebben a sajátos értelemben "szürreális" (azaz ke
gyelmí), éppen a teljes, organikus egységének delelőjén álló valóság
ban, éppen a valóság legnagyobb teljességében ragadja meg. Michel
CarTOuges találó jellemzése szerirrt: "Claudel költés:bete a legfantaszti
kusabb víziókat egyesíti a legerőteljesebb realizmussal, mert sosem kor
látozza magát a közönséges világra, hanem rést nyit az ég tüzei számára,
és sosem téved ködös bolyongásokba. mert lába biztosan nyugszik a
szilárd talajon... Realista teljességükben gyűjti egybe a világ napfé
nyes képeit és homályos jelenségeit ... Nem fogadja el a világból való
kimenekvésnek azokat az ábrándos lehetőségeit, amelyekkel annyi mo
dern költő kacérkodik, a költészetnek olyasfajta hatalmat tulajdonítva,
ami ki bir váltani hic et nunc kötöttségeinkből. Claudel kozmogóniájá
ban .a látható világ szígorú stabilitása megtörhetetlen kezességet nyújt
azokról a határokról, amelyek egyes modern költőket oly rnélyen elke
serítenek. Claudelnál állandó cserehatás működik a költői, meg a mín
dennapi gondolkodás közt, Rendkivül erős érzéke van amindenpapi
valóság iránt, és ez hatalmas költői ereje ellenére sem engedi, hogy va
laha is megfeledkezzék a föld súlyáról."
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A dolgok létezésben való állandó együttes jelenlétének és egymás
létföltételeként való együttműködésének kifej-ezése a claudeli metafóra.
Nem költői alakzat,. hanem létforma. "Semmi nem teljes önmagától,
minden csak az által válik teljessé, ami hiányzik belőle" - olvassuk az
Art poéLique-ban. Ametfora Claudelnál nem más, mint ez a folytonos
teljesedés, a dolgok folytonos kiegészülése azzal, ami hiányzik belőlük,

és ami létüket meghatározza; folytonos részvétel a folytonos teremtés
ben. Ahogy a claudeli stílus egyik legmélyebb elemzője, Jacques Ri
víere Írja: itt a rnetafora két, egyébként külön úton haladó dolog ta
lálkozása. A közönséges metafora két hasonló dolgot egyesít mestersé
gesen, a claudeli viszont két különbözőt természetesen, önkéntes egy
másmellettiségükben, Kapcsolatuk most először jön létre, és soha {lern
fog megismétlődni: egyetlen és páratlan instant total, teljes pillanat. A
claudeli metafora a világ örök ifjúságának kifejezése.

A metaforáknak ez a folytonos bugyogása adja, mint Riviére mond
ja, a claudeli költészet friss és naív érzékletességet. Nem "kivonatos" és
nem "múlékony", mint a szimbolizmus; reális, vaskos, és még "a dolgok
foglya". Alkotása, munkája "nem elvont fogalmak gépies kombinációja,
hanem inkább -a csírázáshoz hasonlít, lassú, homályos, tapogatódzó te
remtés, és végülis olyan kifejezesbe torkollik, amely, mint a virágzás,
csupa szín, és tele van a fény és a szépség hamatcsöppjeível", Nyelve
nem a gondolathoz alkalmazott képek sora, hanem maga a szavakban fej
lő gondolat: elsődleges, a friss tapasztalásból sarjadó képek együttese.
Képeké, melyek "nem pusztán vizuálisak, hanem egyszerre fogjuk föl
őket valamennyi érzékünkkel", Ahogyan Musique énekli A selyem
cipőben:

Nem mi alkotjuk a zenét, a zene itt van, mindent áthat,
éppen hogy csak hozzá kell- idomulnunk, épp hogy csak bele
kell merülnünk, s nemcsak fülünkkel, hanem mindenestül.

Inkább mintsem magunkat a dolgokra kényszeritsük, bíz
zuk hajónkat ügyesen boldog mozgásuk áramára.

Nem "eszmék" költészete ez, hanem a konkrét valóságé. Maga a
természet, maga a teremtés, maguk a dolgok jelennek meg és szólnak
benne, bontják ki szépségüket és fejtik ki értelmüket. A Présence et
Prophétie-ban mondja Claudel a látásról: "Mindenestül a tárgyra irá
nyul, teljességgel kívülre visz; annyira átadom magam a látásnak, hogy
egy pillanatra még létezésemről is megfeledkezem ; a tárgy elfoglal, be
lém helyettesíti magát, és helyettem működik bennem." Versében is
így van: mintha nem is annyira a költő beszélne, mint inkább a benne
megjelenő. magukat beléje helyettesítő dolgok a maguk létének teljessé
gében: nem csupán innét vagy amonnét mcgvílágttva, nem csupán rész
legesen, nem csupán annyiban, amennyiben -egy' gondolat érzékletesebb
kifejezésére a költőnek szüksége van rájuk, hanem úgy, amint vannak,
mindenestül, létük teljes tartalmában és jelentésében, összefüggéseik
egységében, létesítő kapcsolataik egész szövevényes hálózatával: egy
lepke az egész égbolttal. amely fölröppenéséhez szükséges, és amelyhez
viszonyítva "lepkesége" megvalósul.

Innét a claudeli költészetnek .a középkori katedralisokra emlékez
tető zsúfoltsága és monumentalitása. Nagyvonalú konstrukció, melyet
túlburjánzó valószerűségével elborít a részletek áradata, anélkül azon
ban, hogya szerkezet mindenek fölött érvényesülő, hatalmas íveit meg-



törné, vagy beroppantáná. Mert ezek a részletek, épp oly kevéssé Ön
célúak, mínt a gótikus dómok alakjai és ábrái; nem önmagukért van
nak, hanem vagy jelentésükért, vagy funkciójukért.

CLaudel szemlelete rokon a középkoréval, és túl a középkoron a
szentatyákéval, azzal a keresztény szimbolizmussal, amely a látható vi
lágban egyúttal a kegyelmi valóságok tükörképét és jelét is látta, úgy
azonban, hogy "a jelkép pontosan fedi a képet". Költészetében a meg
idézett valóság olyan hang, amelyben felhangként benne rezeg ennek
a valóságnak a jelentése is. 1VIint a régi szentírásmagyarázóknál a betű

szerint való, az erkölcsi és a szimbolikus értelem: úgy van itt együtt,
egybefonódva, hármas-egy szólamként a valóság a maga természetes
mivoltában, a valóság valamennyi kapcsolata, és mindaz a természet
fölötti tartalom, aminek a valóság a szimbóluma, edénye.

A líra liturgiája

Csatlakozik végül e három szólamhoz negyedikm magáé a költőé: az
emberé, aki, miközben dolgait megnevezve "teremti", re-prezentálja,
"produkálja" a világot, teremti, megvalósítja, "produkálja" egyúttal ön
magát is. Igy, ebben az egybefoglalásban és fölajánlásban, fölmutatásban
és értelmezésben válik a költészet Iiturgiává, a költő pedig e liturgikus
cselekmény végrehajtójává. lVIert bár Claudel költészete tele van a li
turgia hatásaival. végső soron mégsem csak arról van szó nála, hogy
egy költő a maga költői világának fölépít éséhez többé vagy kevésbé bő

ven a liturgia elemeit is fölhasználja, a liturgia gazdag költészetéből is
merít. Lírajának maga a struktúraja liturgikus. Azzal, hogya maga
módján "szent cselekmény": istentisztelet, s az ember és a világ meg:"
szentelése, fölajánlása, prezentálása, eredeti (teremtett) és visszanyert
(megváltott) szakralitásának kibontása, tudatosítása, "megnevezése"; 
és azzal, hogy a lét természetes folyamát egybekapcsolja a liturgikus
év Krisztus életéhez igazodó, s az Egyház életében ciklikusan megújuló ,
természetfölötti folyamáva1. Így lesz számára a Tér oltár, mely maga·
termi áldozati adományait, az Idő pedig maga az oltáron végbemenő

liturgikus cselekmény, melyben az áldozati adományok - kozmosz, föld,
természet, ember - fölajánlása és föláldozása végbemegy, mégpedig
hármas értelemben, három sikon : világtörténelmín, krisztológiain és sze
mélyin. A liturgikus év, az annns Dei ugyanis a maga egyetlen, s me
gint újra kezdődő körében összefoglalja egyrészt a mindenség, a terem
tett világ történetét kezdetétől a végéig, másrészt Krisztus történetét
születésétől halálán át mennybemeneteléíg; az ember pedig, ,a hívő a
maga életében és részvételével mindezt személyileg átéli és míntegy
"realizálja".

Hogy maga Claudel is mennyire érezte. és tudta Iírájának, sőt ihle
tének, költői alapmagatartásának ezt a liturgikus jel1egét és struktúrá
ját, azt mi sem mutatja jobban, mint az az 1909-ben jelzett terve, hogy
négy kötetben egész költészetét a breviárium adta keretekbe rendezi,
Corona benignitatis ann i Dei címmel. A terv ilyen arányban nem va
lósult meg (és valószínűleg nem is lett volna megvalósítható erőszakolt

ságok és mesterkéltségek nélkül); elkészült azon ban 1909 és a kötet
megjelenési éve, 1915 közt néhány nagy "liturgikus himnusz", nyitá
nyul a Claudel vallási életében és költészetében központi jellegű hús
véti mísztériumhoz és élményhez kapcsolódó, s a húsvéti officium ele
meiből épült Vasárnap reggeli könyörgésse1. "A költemény úgy áll előt-
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tÜnk - mondja ezekről a himnuszokról André Vachon - mint bibliai
szövegek mozaikja; a szövegeket többnyire a liturgia módszere, és min
dig a liturgia szelleme szerint válogatja egybe... Könnyen rájuk lehet
ismerni, s majdnem mind a címben jelzett ünnep rrnséjének vagy zso
Iozsmájának egy-egy szőveg-részletére utalnak... Claudel a liturgikus
ünnepek alkalmából elelmélkedett kapcsolatokon, melyek a folyamatos
időt, a jelen közvetitése által az örökkévalósággal egyesítik. Egy-egy
ünnep az ő számára mindenekelőtt kivételes pillanat, mely a folyamatos
idő vonalán virágzik ki."

'" '" '"
Adsum, "készen állok, itt vagyok", felelte Claudel arra a döntő,

egyetlen hívásra, amelyet Ábrahám is hallott Úr városában; teljes sze
mélyíségével felelt, és teljes művészetével is,

Kora esztétícízmusához nem volt köze; Gide-et, aki az esztétikum
ban vélte megvalósíthatni erkölcsi lényét, épp oly kevéssé értette meg,
mint Valéryt, aki a művészetet aszkézissá és a tiszta megismerés útjává
avatta. Gide 1905-ben így jegyezte föl, amit egy látogatása alkalmával
hallott tőle: "Műveim irodalmi értéke semmiféle értéket nem jelent
számomra. Az én szememben műveim irodalmi szépségének nincs na
gyobb fontossága annál, amit egy munkás tud találni a munkájában, ha
tudja, hogy jól teljesítette a dolgát. Egyszerűen megteszem. ami tőlem

telik; dEi ha ács volnék, ugyanazzal a lelkiismeretességgel gyalulnám a
deszkát, mint amivel írás közben törekszem arra, hogy jól írjak."

Hivatalát is ugyanilyen becsületes lelkiismeretességgel látta el Prá
gától BruxeUes-ig, Frankfurttól Rómáig, Tokiótól Rio de Janeiróig; majd
nyugalomba vonulása, 1935 óta ugyanezzel a lelkiismerettel és becsület
tel búv:árolta és értelmezte a Bibllát s áldozott utolsó két évtizede lan
kadatlan szenvedélyének, az exegézisnek (vitathatóan, inkább középkori,
mint modern módon, a Concordandák titkos szóösszefűggések költői ih
letését nyújtó segitségével), s abban a szellemben, azzal a lélekkel, ami
ről a Krisztus király himnuszának sorai szólnak :

V ége van mögöttem az útnak, véget értek az inasévek és a
gályarabság.

Ami eddig csak. ígéret volt az azúrban: ma enyém lesz már
a Magasság.

Tudod, többé semmi sem létezik, s mindenestül tiéd vagyok!
Ime a rettenetes diadém, mely a keresztények fölött rag'Y0g.
Valami az arcomba fúj, tüdőm a [riss szelet beissza.
Eljött a pillanat, hogy útrakeljek, nem térek többé soha

vissza!

A szörnyűséges hat nap elmúlt, itt avasámap!
Megyek, örökre eltemetkezem redőiben fehér ruhádnak.

1955. február 23-án, hamvazószerda hajnalán halt meg.
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