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Simone Weil, egy
modern Don Quijote
Nem emlékszem pontosan, mikor találkoztam először Simone
Weillel. Azt hiszem, 1939-ben történt, nem sokkal a háború kitöré
se előtt. A Nouveaux Cahiers című lapban olvastam egy Homérosz
ról szóló tanulmányt, amely mélyen megragadott: egyszerre volt
nagyon intelligens és nagyon alapos. Egy előttem ismeretlen szer
ző, Emile Novis jegyezte. Természetesen érdeklődni kezdtem utá
na, s megtudtam, hogy egy fiatal filozófiatanárnő, Simone Weil ál
neve. E név sem volt sokkal ismerősebb számomra, ám az írás
olyan nagy hatással volt rám, hogy amikor megtudtam, előadást

fog tartani, már nem emlékszem milyen témáról, elmentem. S be
kell vallanom, nagyot csalódtam. Egy közepes termetű, csaknem
sovány fiatal nőt láttam, aki monoton, ugyanakkor ellentmondást
nem tűrő hangon beszélt. Egyes értelmiségiekre jellemző módon
külsőleg csapzott és elhanyagolt volt, mondanivalója pedig a sze
memben mindenféle mértéket nélkülözött. Később tudtam meg,
hogy e napon is borzalmas fejfájástól szenvedett, ami különben
egész életében kínozta. Holtfáradtnak tűnt. Nem úgy beszélt,
mintha valakit is meg akarna győzni vagy rokonszenvet próbálna
ébreszteni maga iránt - belső elmélkedéseit folytatta fáradhatat
lanul. Ugyanakkor mondanivalója oly nagy komolyságot tükrö
zött, hogy még ha stílusa bántólag hatott is rám, lehetetlen volt
nem tisztelettel viseltetni e szenvedélyes elme iránt.

Előadása végén Simone Weil azonnal eltűnt, s én sohasem lát
tam többé. De jól emlékszem megfeszített arcára, amely akár
szép is lehetett volna, ahogyan bizonyára az volt gyermekkorá
ban. Szerintem semmiféle leírás sem illik rá jobban annál, mint
amit Rivarol mondott [oubert-ről: "Olyan lélek ő, aki véletlenül
találkozott egy testtel, és úgy-ahogy hozzászokott."

Egészen rendkívüli könyvet lehetne írni e makacs, szenvedé
lyes, mindenféle kompromisszum és igazságtalanság ellen láza
dó nő életéről, aki örökké azon fáradozott, hogya ráeső résznél
is több jusson neki az emberi nyomorúságból. Simone Weil egy
modern Don Quijote volt. Nagylelkű és erőszakos, híján a józan
észnek, néha még nevetséges is, ám sohasem középszerű. Vala
mennyi vele kapcsolatos anekdota hű képet fest róla, így az
alábbi kis történet is, amely tudomásom szerint nem túl ismert.

Télen történt, valahol vidéken, hét vagy nyolc éves korában.
Szüleivel és bátyjával az állomásra mentek. Bátyja egy bőröndöt

vitt, ő pedig egy kis táskát. Útközben észrevette, hogy testvére
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csomagja nehezebb, mint az övé. Követelni kezdte, hogy adják
át neki, s amikor ezt megtagadták tőle, megállt, leült a hóba, és
makacsul nem akart addig továbbmenni, míg neki nem adják a
bőröndöt, amit valójában el sem bírt volna. Szándékosan utasí
totta el magától az ésszerűséget. Ismétlem, hiányzott belőle a jó
zan ész, ami nagyon is jellemző a hősök egy bizonyos csoportjá
ra - Antigonétól Don Quijotéig.

Nézzünk egy másik példát. Gustave Thibon barátomtól tu
dom, hogya német megszállás idején azt tervezte, Finnországba
megy ápolónőnek. Magától értetődik, hogy képtelen lett volna
akár csak egy kötést is elkészíteni, vagy autót vezetni - ki
mondhatatlanul ügyetlen volt. Igen, képtelen lett volna rá, de
mégis megtette volna. Ahogyan arra is képes volt, hogy Ő, aki a
szellem régióiban kalandozott, munkásként dolgozzon; vagy
mint 1941-ben is ahelyett, hogy a szabad zónába menekült szü
leivel együtt nyugton maradt volna Marseille-ben, inkább egy
farmra ment napszámoslánynak, ahol ugyanúgy dolgozott, mint
mások, és ugyanúgy szenvedett - a rá jellemző szenvedéllyel,
amivel minden máshoz is viszonyult.

Mert vasakarata volt, jóllehet megvetette az akaratot. Talán
éppen azért vetette meg, mert saját képességeit egytől-egyig

elégtelennek érezte. Nem szerette magát. Láttam néhány kézira
tát: gondosan megrajzolt betűi nagyakaraterőről tanúskodnak.
El tudunk képzelni egy kalligráfus Don Quijotét? Pedig az egy
mástól olyannyira elválaszthatatlan spirituális és emberi életútja
ugyanolyan tiszteletreméltó és néha ugyanolyan nevetséges szí
nezetű, akárcsak a "búsképű lovag", a nemes Don Quijote lovag
története. Mert nevetséges dolgai voltak. Ami az ésszerű embe
rek szemében a nagyság közvetlen ára.

Simone Weil már a spanyol polgárháború idején megfizette
ezt az árat. Önkéntesnek állt, de nem azért, hogy harcoljon, ha
nem hogy együtt lehessen azokkal, akik szerinte a legszentebb
ügyet védelmezték. Csakhogy hamarosan haza kellett szállítani:
magára öntött egy nagy edény forró vizet. 1942-ben Londonban
makacsul abban bízott, hogyamegszállt Franciaországba kűl

dik, ám ezt megtagadták tőle. Így hát elfogadta azt, ami számá
ra a legelviselhetetlenebb volt: a hátországban szolgált. S mivel
nem tudott osztozni a franciákat sújtó nehézségekben, legalább
nélkülözéseikből szerette volna kivenni a részét.

Akkoriban már beteg volt. Ápoltatnia kellett volna magát, vé
dekeznie a hideg ellen, s ennie, ám ő ezt nem akarta. Mindössze
annyi táplálékot vett magához, amennyi a megszállt országban
honfitársainak jutott. Ott halt meg idegenben, fázva és éhségtől

szenvedve. Valójában sorsa már előre meg volt írva: csak rosszul
végződhetett, vagyis csak idő előtt. A hozzá hasonló emberek
nem élnek sokáig, ahhoz túl sok önmagunk iránt tanúsított elné
zésre lenne szükség. Nehezen tudnánk elképzelni Antigonét
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(A ford.)

szazevesen, vagy a dédunokáit ringató Don Quijotét. Simone
Weil nem kímélte magát: egyfolytában égett. Könyvei ugyanolyan
tűzzel égnek, mint amit személyében is megtapasztalhattunk, ha
csak egy kicsit is ismertük. Amikor Gustave Thibon átadta nekem
olvasásra a Simone Weil naplófeljegyzéseiből általa összeállított
Kegyelem és nehézkedés című válogatást, én valóban éreztem a la
pokból áradó nagy-nagy emberi melegséget. Ezért boldogan pub
likáltuk a könyvet Jean de Fábregues-gel a .L'Epi" sorozatban.'

***
Sokan szemére vetették Gustave Thibonnak, hogy tematikusan cso
portosította a napról napra írt feljegyzéseket. Csakhogy Simone
Weil szabad kezet adott neki, és ha Thibon nem tette volna meg, ak
kor talán még azok sem ismerték volna meg soha Simone Weil gon
dolatvilágát, akik ma kritizálják e csoportosítást. Egyébként is
Thibon volt a legalkalmasabb arra, hogy rendszerezze e feljegyzése
ket, mindenekelőtt a filozófusnőhöz fűződő csodálatos barátsága
révén. Igen, csodálatos barátsága révén, jóllehet kezdetben igen tá
vol álltak attól, hogy megértsék egymást, és első találkozásaik egé
szen lehangolóak voltak. Thibon feleségének kellett férje figyeimét
felhívnia Simone Weil kivételes tulajdonságaira. A késóbbiekben
barátságuk soha sem hazudtolta meg magát. Ezért is ő volt igazán
képes arra, hogy bemutassa a nagyközönségnek azokat a gondolato
kat, amelyek oly sokat köszönhetnek közös beszélgetéseiknek. Tehát
hálátlanság kritizálni munkáját, amit oly nagy odaadással végzett.

Olvastuk a Kegyelem és nehézkedést. Mindenki a saját javát ke
reste benne. A metafizikusok egy új Spinoza művét szerették vol
na benne látni, a konvertitákra specializálódott kutatók pedig
ugyanúgy megpróbálták a magukénak követelni, akárcsak Berg
sont. Olyannyira, hogy feledésbe merült, hogyan is íródott a
könyv: feljegyzésről feljegyzésre, megannyi jelzőpontként az általa
megtett misztikus életúton. Nem didaktikus munkáról van szó, ha
nem személyes jellegű naplóról. A feljegyzések esténként születtek,
amikor hazatérve a kimerítő munkából, migréntól sajgó fejjel, ka
szától vagy vasvillától kérges kezekkel megpróbált számot vetni
gondolataival. Ezért a Kegyelem és nehézkedés egyben egy lázban
égő lélek kórlapja is, a maga felívelő szakaszaival és mélypontjai
val együtt. Csakhogy kivételes lélekről van itt szó. Amikor egyesek
például azt írnák: "Ma elviselhetetlenül fájt a fejem", ő ezt jegyzi
fel: "Az emberi nyomorúság elviselhetetlen lenne, ha nem oszlana
szét az idóben." Mert nem önmaga érdekli, nem a saját életét pró
bálja igazolni, hanem az élet értelmét kutatja. Ezért ismétli néhol
önmagát, ezért jegyez fel ellentmondásokat is. Sőt erre alapozva
még az igazság keresésének egy sajátos módszerét is kidolgozza:
"mihelyt gondolunk valamit, azonnal kutatnunk kell azt is, hogy
milyen értelemben igaz az ellenkezője". Folyton kutat. Esténként a
fáradtságtól félholtan jegyzi fel meglátásait, olyan végletes tisztán-
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látással, amit egyesek a fizikai fáradtságból nyernek. Másnap újabb
gondolata támad, amely kiegészíti vagy éppen megcáfolja a koráb
bit, esetleg Thibon egy újabb megjegyzése ébreszti rá egy másik,
lelkí mezítelenséghez vezető útra, ahonnét megpillantható az igaz
ság. Nem értekezést ír: mindennapi elmélkedéseit tárja elénk, egy
olyan misztíkus elmélkedéseit, aki a legnehezebb utakon közelít Is
tenhez. Feljegyzéseít olvasva sohasem szabad elfelejtenünk, hogy
mindazt át is élte, amit leírt. S éppen ez teszi számunkra oly
annyira értékessé és fontossá valamennyí gondolatát.

***
Az egyház történelmi valósága elriasztotta. hogy Róma és Izrael
örökségét hordozza, ugyanakkor tanítása mélységesen vonzotta.
Vajon mondhatjuk-e róla, hogy szívében keresztény volt? Annyi
bízonyos, hogy szerette felebarátját, valamennyí szenvedő lényt,
azonban önmagát nem szerette, saját lényének egyetlen porcíkáját
sem, ami számomra nem tűnik túl keresztényi magatartásnak. Az
egyház harcos vonásai is elborzasztották. Talán abban is bálványt
gyanított, ahogyan a társadalmi fejlődés fogalmát is annak értékel
te. Mert a szélsőbaloldali Simone Weil egyáltalán nem hitt a társa
dalmi fejlődésben.Csak azért volt baloldali, mert ösztönszerűena
szenvedők, a nincstelenek oldalára állt. Tudatosan tartotta magát
távol minden elnyomó jellegű rendszertől.Olyannak kell elfogad
nunk őt, amilyennek a füzeteiben mutatja magát: misztikus volt,
aki végletesen lehántotta magáról mindazt, ami eltakarja az ember
elól az istenit, s ezáltal éppen olyan közel került a buddhizmushoz,
mint Platónhoz, a taoizmushoz, mint Keresztes Szent Jánoshoz.

Kompromisszumok nélkül élt meg egy olyan spirituális élet
utat, amit csak kivételes lények tudnak a végsőkíg vállalni. Nagy
sága éppen abban rejlik, hogy ennek nem volt tudatában. Termé
szetesen felháborodhatunk egyes szövegkörnyezetból kiragadott
megjegyzésein. Csakhogy nem szabad elkülönítve olvasnunk,
nem szabad elválasztanunk attól, aki megfogalmazta azokat.

Jegyzetfüzeteiből egy minden tekintetben szabad szellem
hangja szól hozzánk. Nevetséges vonásai is vannak, vagyís eltér
a józan észtől, néhol pedig még önellentmondásokba is kevere
dik, hiszen az embernek nem lehet mindíg mindenben igaza, s
felesleges erőfeszítéseket is tesz. Csakhogy mindez sohasem kelti
bennünk a közömbösség érzését. Nem lehetünk közömbösek a
középszerűség ily nagyfokú elutasításával szemben. Az élet
meghazudtolja Don Quijotét, Antigonét és Simone Weílt 
mindazokat, akik nem kímélik magukat. De lelkünk mélyén va
lami mégís nekik ad igazat. Miközben megannyi irodalmár bő

beszédű, erőltetett okoskodásokba bonyolódik, Simone Weil
jegyzetfüzetei tiszta hangon szólnak hozzánk. A Kegyelem és ne
hézkedés egy kivételes lélek intim naplója.

Martin Attila fordítása
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