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MAURICE BLüNDEL
ÉS A CSELEKVÉS DIALEKTIKÁJA

Maurice Blondel a francia kultúra egyik legtermékenyebb nemzedékéhez
tartozik. Barres, Gide, Proust, Péguy, Claudel, Bergson, Brunsckwicg, Teilhard
de Chardin, IvIatisse, Rouauit, Raoei, Debussy . . . - még hosszan sorolhatnánk
a nagy neveket - mind ehhez a generációhoz számítható. A századfordulón
indulit meg az a katolikus megújhodás. amelynek élén a francia értelmiségiek
jártak. E vallásos reneszánszban Blondelnek igen nagy része volt. Művének

termékenyítő hatása szinte felmérhetetlen. Minden túlzás nélkül írhatita róla
nemrég az egyik francia cikk: Blondel szellemét úgy lélegezzük be, mínt az
éltető levegőt.

Húsz évvel ezelőtt, 1949. június 4-én halt meg '. Azóta közzetették kiadat
lan írásainak, főleg gazdag levelezésének jórészét. A modernísta válság genezt
sét, rugóit és kibontakozását is jobban ismerjük: az utóbbi évek során közzé
tett dossziék (Marlé, Poulat, de Lubac stb.) fényt vetnek Blondel sokrétű kap
esclatára és igazolják a sokszor heterodoxiával gyanúsított filozófus magatar
tását.

Tanulmányunk nem akarja ősszefoglalni Blondel életművét és a körülöt
te keletkezett, ma már elcsitult vitákat. Tarnay Brunó úttörő cikke a Teolo
giában2 a magyar olvasóknak már bemutatta ezt a művet, bő irodalmi tájé
koztatóval elindíthatta a kutatást. Mí most főleg a fiatal Blondel filozófiáját
szerotnénk elemezni az 1893-as Action és az új apológiáról szóló 1896-os L2
vél alapján. Meg vagyunk ugyanis győződve arról, hogy éppen" ezek a művek

-- a "cselekvés dialektikája" es annak apologetikai alkalmazása - képezi
ablondeli mű ma is időszerű magját. Ez ihlette részben a keresztény persze
nalízmust és az un. "új teológiát" (a csodák, a hit és a természetfeletti újabb
értelmezését, a hagyomány és a dogmafejlődés dinamikus szemléletét stb.). S
ha figyelembe vesszük, hogy részben Joseph Maréchalnak és Teilhard de
Chardin-nelk is Blondeladott ösztönzést, osak jobban felismerjük az Aix-i fi
lozófus termékenyítő befolyását a modern katolíkus gondolkodásban.

Az 1893-as tézis: L'Action

Descartes, de főleg a felvilágosodás korának agnosztikus, racionalista fi
lozófusai óta Franciaországban egyre inkább visszaszorult a keresztény Iilo
zófia: a védekező tradíoionalizmus korában (oa XIX. század végén) úgy lát
szott, hogy a kereszténység képtelen szembenézni a modern problémákkal.

. A hit védelmezői valami élettől elszakadt és történelemtől független "transz-
cendencia" bástyafalali mögé szorultak, De a protestánsoknál már elindult a
bibliakritika, és a Loisy-esettel csakhamar Franciaországban is kirebbant a
válság" amely a "modernizmus" még ma is érezhető kavargását, áramát indí
totta eí,

A fiatal Blondel a racionalizmus, a szelentizmus és a német idealizmus
nyomán terjedő ímmanentízmus légkörében hallatlan feladatm vállalkozik:
integrálni akarja a modern emberi fejlődést, a filozófia szigorú módszerével
igazolni akarja a keresztény hitet, meg akarja mutatní a természet és a ter
mészetfeletti, a történelem és a dogma, a hit és az élet kapcsolatát, harmó
niáját, összefüggéseit.

1 SzüLetett Dljolll-balll UlfiIl november z-an, 1893 június r-én védte meg azóta híressé ~etlt tézisét
a soroenne-on. Előbb a Li1JIe-1. futlm1tá.solll ad elő fiJJolz6fiát (Itt írja meg Levelét az a>po~o,ge

tikárOOlJ. 189&-1;61 harmínc éven áIt az Aix-MalI1s.eilThe-i egyetern bö'1lCs!és,zeti ika~án tanít,
II TeoJJ6gia 1/2, 1967. december, "A régi és arz új MauIice BLo:ndeil gondol'lwdiásáJb!lln",
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"A Cselekvés. Az élet és a gyakorlat tudományának kritikája" : ezt a ci
met adita a Sorbonne-on megvédett tézisének, amelyet 1893-batn tett közzé a
párizsi. Aloan kiadó. (A most használt példányok utánnyomással készültek a
Presses Uníversítaíces de France k.-nál.) A közel 500 oldalas könyv nehéz ol
vasmány. Blondel ma már barokknak ható stílusa, sokszor bonyolult gondo
latfűzése fárasztó. Időnként újra kell oivasnunkeg)"es lapokat, keresnünk kell
az eszmék kapcsolatát, a "dialektika" mozzanatait.

Mi,e1őtt közel.ebbről megvizsgálnánk Blondel módszerét, próbáljuk meg a
lehetetlent: röviden fogialjuk össze a tézis "tartaimát"l

"Ig,en,vagy nem: az emberi életnek Vian-e értelme, és az embernek van-e
rendeltetése?" Ezzel a paseali (vagy hamleti) kérdéssel kezdődik az Action.
Blondel tudatában van vállalkozása fontosságának. Ö maga hangsúlyozza,
hogy nem egy kérdést akar megvízsgálm, hanem a Kérdést. Mivel erre az
alapvető kérdésre így vagy úgy - életével, cselekvésével - mándenki "de
Iacto" választ ad, a cselekvést kell tanulmányozni. "Csel,ekszem anélkül, hogy
tudnám, mi a cselekvés; az életet sem én akartam, azt sem tudom talán, ki
vagyok, sőt még azt sem, hogy vagyok-e' igazában. Létem adottság, cselekvé
sem látszólag jelentéktelen és tűnékeny, mint az árnyék; és ugyanakkor azt
mondják, hogy örök felelősséggel terhesek tetteim; és hogy még a vérem árán
sem szerezhetem meg a Semmit, mert számomra ez többé nem lehetséges: az
életre vagyok tehát ítélve, halálra vagyok ítélve, az örökkévalóságra vagyok 
ítélve. Hogyan, milyen jogon, ha én eat nem akartam és nem tudtam 7" (L'Ac
tion, bevezetés)

Az akaraJt nélküli, a kényszerített ember ígazéban nem létezik. Tehát a
mélyen fekvő akaratot, alétemből előforrásozó szándékot kell megvizsgálnom,
ezt kell felfedeznem a tényleges akarásban. a cselekvésben, és ezt az akarást
(a volontée voulante dmamizmusát) kell befejeznem az öntudatos, konkrét
cselekvésben (volontée voulue). Ezt a kettős akaratot tanulmányozza az Action,

Ha én nem vagyok az, amit valóban akarok - tehát nem csupán a szava
i.mban, vágyaimban, terveimben. konkrét akará:s:aimban, döntéseimben meg
nyilatkozó akaratról van szó, hanem létemet kifejező szellemi. dinamizmus
ról -, akkor semmi sem vagyok. Létern mélyén oot van a Lét akarása, a
Lét szeretete, vagy semmi sincs. Ez a szükségesség, a korlátlan Lét akarása
mozgatja szívern minden vágyat, minden törekvésemet, minden tárgy akarását.
Az élet adottságainak szövevényét, az ösztönösséget és a külső determinizmu
sokat - egyszóval, mindazt, amit a Léttel együtt látszólag rámkényszerít va
lamiféle titokzatos hatalom - szabadon akarnom kell,' szentesítenern kell:
míntegy újjá kell szülnöm szabad beleegyezésern által és személyes elkötele
zettségem által,. hogy valóban legyek.

Miután a Bevezető megjelölte ia "mozgató eszmét" (pensée rnotrice), az
egyes fejezetek aprólékosan elemzik a tudotos akarás feltételeit, annak meg
születését és kibontakozását, egészlen a társadalmi elkötelezettség gyakorlati
formáiig és a vallásos állásfoglalásig. Blondel sohasem választja szét a gondol
kodást és a cselekvést, hiszen ahogy maga mondja: "a reflexió nem termé
ketlen, hanem az erők ereje; a gondolat a végtelen eszméjére támaszkodva
mínt valami emelő, kifordítja sarkából a világegyetemet. Innen Vian az, hogy
a teória hat a praxísra: mert a gondolkodás a cselekvés egyik formája, a cse
lekvés a gondolat révén lehet szabad akarás ..." (L'Actíon, 119. l.)

Blondel míndenekelőtt a dálettantízmust és a pesszimizmust küszöoöli ki.
Az, aki azt képzeli, hogy mindent megtapasztalhat. hogysemmir'ÓJ. sem kell
lemondania és nem kell véglegesen elköteleznie magát, nemcsak Illúzió áldo
zata, hanem pontosan önmagának mond ellent: az, aki nem akar választani, ez
zel a magatartásával választ; a választani nem akarás is akarás. De a pesszimis
ta, aki a semmit választja, szintén illúzió áldozata. Már Schopenhauer meg
jegyezte, hogy az öngyilkos is a lét szeretetéről tanúskodik. Tettével azt bí-
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zonyítja, hogy a Iétnek van értelme, csak ő maga nem találta meg am; hisz
az élet [óeágában, csak saját életétől undorrodorot meg. (Camus is visszatér e
gondolatra a Sziszifosz mítoszálban.) A cselekvés elemzése során Blondel a lét
akafásában fedezi fel az első szílárd pontot. De ez az. eredmény még nem egy
értelmű. Maga a látszat is valamiképpen a léthez tartozik. Vajon az ember
megelégedhet a Iátszaatal, a jelenségekkel? Nem. Az A.ction szerzője kimutat
ja, hogy még Don Juan magatartásában is van v:alami az abszolutum-keresés
ből: a nőhódító a szerelmeken keresztül a Szeretetre vágyik, sorozatos "el
ményeín" keresztül a Végtelent keresi. Hasonlóképpen a természttudós, aki az
érzékelhető valóságot v:agy a jelenségeket veszi a teljes valóságnak, elfogadja,
hogy a tárgyak állandók, törvényekkel rendelkeznek, és hogy egymásnoz kap
csolódva rendszert alkotnak. Tehát a tudomány világa is valamiféle abszolut
alappal bir. A tudós, aki a jelenségek láncolatát akarja, akarja a Tudományt,
amely szilárd tőrvényeken alapszik.

Etltől kezdve Blondel dialektikája sorraveszi a gondolkodás és az élet kü
lönböző sZlintjei.t. Nem követhetjük részletes elemzéseit. A szabad cselekvés
kibontakozásának, a szereíem, a család, az állam, a haza és az emberiség ,,'kö
reínek" tulszárnyalása után a Mindenre tágul ki hornzontunk. Az akarás min
den konkrét tárgyon túlmegy, de nem elégül ki. Mert miként a gondolkodás,
az akarati törekvés is a Végtelent célozza. Miriden tettünkben hasadás van:
sohasem tesszük meg teljesen, amit akarunk; és sokszor azt tesszük, amit nem
akarunk. (Végül a helytelen akarás "természetünkké" lesz, mert tetteink meg
váltoetatnak bennünket.) Hogyan hozhatjuk összhangba tényleges cselekvé
sünket (volontée voulue) melyenfekvő törekvésünkked (volontée voulant·e),
hogyan találhatjuk meg ídentátásunkat, igazi önmagunkat? Csak úgy, ha ki
lépünk önmagunkból és egy Másvalaki akaratát tesszük. Az embernek meg
kell találnia az egyedül Szükségest: az isteni akaratot kell akarnia.

Blondel dialektikája így választás elé állít bennünket. Az ember vagy ön
magát akarja és visszautasítja Istent: ebben az esetben Isten szentesíta a lá
zadó akaratot és a kárihozout léte a Lét nélkül marad. Vagy Istenbe veszíti sza
badságát, csak neiki szolgál és így benne megtalálja önmagát: teljesen függve
Istentől teljesen felszabadul és kiteljesedik. Az Action végső kicsengése ez:
a filozóffa kérlelheteölenül felveti a végső kérdést, az ember isteni rendelte
tésének kérdését, de képtelen választ adni. Így merül fel a természetfeletti
titka: abszolút szükséges az ember számára, de abszolút elérhetetlen. A filo-:
zófus kimutaeja, hogy csak a természetfeletti eredetű vallás lehet ígazi, az,
amelyet Isten nyilatkoztat ki. Ezenkívül: ha ez a (feltételezett, meghatáro
zatlan) Természetfeletti megnyilatkozik, az embernek állást kell foglalnia ve
le szemben, A cselekvés filozófiájánaik végkövetkeztetése: semmi sem helyet
tesíti a cselekvést, el kell köteleznünk magunkat. Arnikor Blondel a cselek
vés befejezettségét a (feltételezett) Természetfelettiben jelöld meg, mimt fHQ
zófus érvel, jóllehet kellesztény hi'te (és az apologetíkai szándék), vezeti, in
spirálja. Csak az utolsó lapon tesz hitvallást; amikor a híres "C'est" kimondá
sával bevallja, hogy ez a Természetfeletti számára valóság: iigazság és élet.

Blondel módszere: "a cselekvés diaJlektikája"

Az utolsó mondatokban máris utaltunk Blondel módszerére, Most köze
Iebbről meg kelű vizsgálnunk a "cselekvés dialektí'káját". Míndenekelött tisz
tázzuk a fogalmakat, Cselekvés: már említettük, hogy Blondel szemében nem
a gondofkodás ellentéte, nem is szűk érteliemben vett tevékenység, praxis vagy
végrehajtás, hanern míndez együttvéve. Az értelemnek és az akaratnek közös
forrása szellemi dinamizmusunk, ebből forrásozik a cselekvés, A vágyak, az
eszmék, a terveik, a konkrétakarások, a szerelem, a tudományos tevékenység,
a művészí alkotás, a fizikai munka és az imádás: ez mirid az emberi cselek
vést alkotja. Blondel míndezt egységben látja és a Végtelen felé lendülő szel-
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lerní dínamízmust elemzi. - "Dialekt,ika": a szó nagy általánosságban gondo
latfűzest jelent, az eszmék szerves kapcsolatát, Más-más a jelentése Plátónál,
Kantnál, Hegelnél. ... Blondel szóhasználatában "detlerminizmus" a színonímá
ja. A cselekvés dialektikája - a cselekvés determinizrnusa, vagyis a tettek
szükségszerű kapcsolata és szerves kibomlása.

Blondel nemcsak le akarja írni a részlege" cselekvések vagy lelkiállapo
tok vábtozatosságát, hanem: "meghatározni azt, ami elkerülhetetlen és szüksé
ges az emberi cselekvés teljes kibontakozásában'' (L'Action, 475. lap). Amikor

I megvilágítja "a szükségszerűségeknekazt a láncolatát, amely az élet drámá
ját képezi és amely kérlelhetetlenül a kifejlethez vezet" (u. o. 473. lap), on
tológiai állítástés állásfoglalást követel tőlünk. Ez az ontológiai állítás és vá
lasztás (option) csak a fenomenológaai leírás végén merül Iel, Miről is van
szó?

Az Action mindenekelőbta cselekvés "f'enomenológiája". A kifejezést idé
zőjelbe tettük, mert nem husserlí, nem is hegeli jelentésben kell vennünk,
bár mindkét filozófusnál találunk analógiakat ablondeli fenomenológiahoz.
Blondel -- amikor leírja a cselekvés "dialektikáját", az egyes akarások, tet
tek, magatartások kapcsolatát, a cselekvési szintek összefüggéseit - megvi
lágítja az -alapvetö eltérést avolonté voulante és a volonté voulue között.
Vagyis rámutat arra, hogy cselekvésünket végső soron a Végtelen mozgatja,
hogy minden konkrét akarásunkban a (transzcendens) Végtelent akarjuk. (Itt
a rokonság Blondel és Maréchal módszere között.) A cselekvés elemzése azt
is felfedi, máképpen egyesül magában a tettben az egyetemes és az egyedi, te
hát az általános jelentés és akonikrét adoetság. Hogy az ember a teljes létet
birtokolja, -- hogyegybeessék azzal, ami mélyenfekvő dinamizmusában benne
van --, el kell fogadnia a Transzcendenst, igent kell mondania a Természet
feletfinek.

P. H. Bouillarii (P. de Montcheuil~t értelmezve és H. Dnméryvel vitátkoz
va) jobban megvilágítja a választás és oa természetfeletti blondeli problernati
káját '. Az a tény, hogy az ontológiai álli tás választásunktól függ (option), nem
jelenti azt, hogy az objektív valóság aikaratunktól függ, hanem osak azt, hogy
a tárgyak, azáltal, hogy akarjuk őket, számunkra azok lesznek, amik önma
gukban. Nem a dolgok, a létezők függnek akaratunktól, hanem szabad bele
egyezésünkkel mi függünk az objektív valóságtól. Azt is mondhatjuk: szaba
don beleegyezünk a szükségszerűségekbe, beleegyezünk a teremtésbe. Az adott
B,ágoka:t úgy fogadjuk mint a Teremtő adományait. Ezért az ontológiai prob
léma (a lét birtoklásának) végső megoldása: a vallásos választás. A másik so
Kat vitatott kérdés a természetfeletti értelmezése. Blondel mint filozófus be
szél a terrnészetfelebtiről, amelyet Bonillard "meghatározatlannak" nevez (sur
naturel. indétermíné). Amikor a filozófus azt mondja: él természetfeletti szük
séges (nécessaire) és ugyanakkor elérhetetlen-(impraUcable), rá akar világítani
arra az apríori-ra, amely az embert Lénye mélyén egy esetleges (pozitív)
kinyilatkoztatás elfogadására képessé teszi. A filozófus elvezet a keresztény
ség küszöbéíg: rámutat az emberben lévő (a konkrét, Istenhez rendelt em
berről van szó l) Isten-vágyra, igazolja azt, hogy az ember képes a "Végtelenre"
(Capax Infiniti). Nem azt állitja, hogy Isten köteles kinyilatkoztatni magát
(közölní magát, hacsak Illem akarja, hogy teremtménye befejezetlen maradjon);
hanem, hogy azembeT köteles kitárulni Isten szabad ajándékának, amelyet a
kereszténység hirdet s amely 'egyébként az ő kiteljesedését célozza.

Az Action szerzője 1Jehát mínt filozófus vizsgálja a természetfeletti kér
dését, :mégpedig a német idealizmus nyomán kibontakozó francia racionalis
táknak akar válaszolni: megőrizve e filozófia módszerét (az "immananenciá
ját") és tiszteletben tartva a keresztény vallás által hirdetett természetfeletti
transzcendencíáját.

3 H. BOlUlQLaiI1d, B~olndell et le cnrístíanísme, Senríl, Paris, ll/61. n. és lll. fej.
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Blondel új módszerét ké~()bb "az immanencia módszerének" nevezték. Az
Action már ezt a módszent köv,e1li., jóllehet a félireérthető és félremagyárá
zott nevet később mások adták nekL Blondel a híres 1896-os Levél-ben (az
Annales de Philosophie chrétienne című folyíratban megjelent cikksorozat az
apologetika módszeréről) megmagyarázza míröl van szó: "A tudatban kiegyen
litjük azt, amit Játszólag gondolunk, akarunk és teszünk azzal, amit valóban
teszünk, akarunk és gondolunk : így a tettetett tagadásokban és a mcstersé
g-esen alkart célok keresésében felfedjük azokalt a mély állitásokat és azokat
a megfékezhetetlen igényeiket, amelyek cselekvésünkben burkoltan benne van
nak" (Lettre, 39. Lap).

Blondel tehát nem ímmanentizmust vall, vagyis olyan tant, amely pan
teizmust takarna, Hiszen módszerének helyes alkalmazása éppen a transcen
dens Istenhez vezet. Filozófiája míelött meghatározott rendszert aIikotna, a
konkrét valóság, a rteljes tapasztalat talaján 'áll és semmit sem tételez fel,
semmit, sem állit eleve. A cselekvés díalektikájának tanulmányozása során
nemcsak egyszeruen kifejti azt, ami burkoltan benne Vian mélyenfekvő aka
rásunkban - tehát nem egyszerűen az implicittől az explicithez jutunk el.
Valóságos haladásról. fejlődésről, állandó teremtésről van szó: kdlépünk ön
magunkból, túlhaladunk mínden véges állításári Bs akarásán, és végül az
Egyetlen Szükségesben, Isten aikaratának akarásában találjuk meg teljes ön
magunkat.

Blondel azokhoz a szellemekhez tartozik, akik (mint például mestere,
Leibniz is) nem lineárisan halladnak előre (ezért nehéz megjelölni "szellemi
fejlődésük útját"), hanem kezdeti gondolataikat, őseredeti, átfogó intuíció
jukat bontják ki egész életük során. Innen van aZ".hogy az 1893-a8 tézisben.
az első Action-ban benne van már az egész blondelí mű. 1893 és 1927 közott
Blondel nem SOIka1; írt: főleg az Action helytelen értelmezéseit javította ki
cikkeiben és széleskörű levelezést folytatott4. De közben érlelte színtézisét.
a Triológiát (La Pensée, L'Étre et les ezres, L'Action), amelyet élete végén pár
év alatt tett közzé, Ez közelebb áll a hagyományos (újskolasztikus) rnetafi
zikához. Jóllehet mindig ugyanaz az alapvető szándék vezeti, és övegkori szín
tézisét is fiatalkori intuiciói ihlletik, módszere megváltozik. Ut már nem "feno
menológiával" állunk szemben, hanem ontológíával. A trilógia a gondolko
dás, a lét és a cselekvés metafizikai lényegét tanulmányozza. Blondel külön
műben foglalkozik a keresztény vallással, a természtfelettt kérdésével (A .fi
lozófia és a keresztény szellem). Jóllehet ennek az utolsó munkának sok fo
gyatékossága van, ez képvíseli - magának a filozófusnak a szándéka ezerint
- "az egész filozófiai építmény betetőzését és csúcspontját". Csak ~,ennek a
munkának a fényében lesznek világosak a, trilógia "félbemaradt" következ
tetései. (Ezért helyesebb trilógi1a helyett tetralógíáról beszélní.)

1944-ben, amikor megjelent A filozófia és a keresztény szellem első kö
tete, Mgr Montini XII. Pius nevében köszöntötte Blondelt. A pápai levélben
többek között ezeket olvassuk: "Filozófiai kutatásaí míndíg nagy gonddal
ügyeltek arra, hogy tisztelletben tartsák ra kinyilatkoztatott igazságok transz
cendenciáját; rnűve üdvös hatást fejt ki a Hit misztériumának értelmezésében,
kiegyensúlyozva azok felfogását, aikik kizárólag az Ész egyeduralmában hisz
nek. Ennek ra racionalizmusnak a csődjét különben ma már világosan látjuk.
Nagy tehetséggel és hittel végezte munkáját, és - egy-két kifejezésének teo
ló.giai pontatlanságát nem számítva - munkássága nagyban hozzájárul ah
hoz, hogy tudományos körökben jobban megértík és könybben elfogadják
ra keresztény üzenetet, amely az üdvösség útja az egyének és: a társadalom
számára".
4. Correspondance Blondel - Auguste Valensln, 3. köt., Palris Allbielr I-II: 1!l57, III: 1965. ntou
del et Teilhard de Chardin (H. de Lwbac jegyzeteivel), Beauchesne, Paris, 1968: BloJldel
uttres phllosophiques, AJu'b~er, Paris, 1961; R. Ma,rYé, Au coeur de la crise moderniste, Aubí ér,
Paris, 1960.
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