
Mai meditációk

VÁCI.AV HAVEL

Kísérlet az igazságban élni

Aposzttotalitárius viszonyoknak, amelyekben sem "nonnális" politika, sem kézzelfogható
remény nincsen, hogy a politikában számottevőváltozás menjen végbe, egyetlen pozitív
aspektusa van: arra kényszerít, hogy helyzetünket mélyebb összefüggéseinek terében
elemezzük, s mint a világ része, jövőnket annak távlatbeli kontextusában végiggondoljuk.
Mivel újra meg újra azt tapasztaljuk, hogy az emberek összeütközése a rendszerrel a
közvetlen politikánál összehasonlíthatatlanul mélyebb szférában zajlik, nyilvánvalóan
meghatározott előttünkaz efféle töprengések iránya.

Figyelmünk mindenképpen az alapvető gondra - a modern technikai civilizáció
válságára - irányul mindenestül. Arra a válságra, amelyet Heidegger az ember tanácsta
lanságának nevez a technika planetáris hatalmával szemben. A technika - a modern
tudomány gyermeke, előbbi viszont az újkori metafizika gyermeke - kisiklott az ember
kezéből, nem szolgálja többé az embert, inkább rabszolgává tette és arra kényszerítette,
hogy saját pusztulásának kiteljesedéséhez asszisztáljon. Az ember nem tud kiutat: nincsen
olyan eszméje, hite, kivált politikai koncepciója, amely visszaadhatná uralmát a helyzet
fölött. Tehetetlenül túri, hogy az érzéketlenül müködö gép, amelyet ő hozott létre,
elodázhatatlanul elnyelje, kiszakítsa tennészetes kötődéseiből (például a "hazájából", e
szó Iegkülönfélébb értelmében, a bioszférát mint hazát is beleértve), eltávolítja a lét
tapasztalatától, s letaszítja "a létezők világába". Ezt az állapotot már számos szemszögböl
vizsgálták, sok-sok egyén s egész társadalmi csoportok fájdalmas tapasztalata, keressük
belőle a kiutat (például a keleti gondolkodásmódhoz való közeledésben, kommunák
létrehívásában stb., amint a nyugati fiatalságnál megfigyelhetjük). Az egyetlen szociális,
illetve politikai kísérlet arra, hogy "tegyünk valamit", amely az egyetemességnek azt a
nélkülözhetetlen elernét (az egészért s az egésszel szemben érzett felelősséget)

tartalmazza - kísérlet, amely persze csak bizonyos elképzelésre szorítkozik, nevezetesen
arra, miképpen lehetne a technika diktátumával technikai úton szembeszállni, ma az
ökológiai mozgalom hanghallatása, a világ ideges nyüzsgésében azonban ez is alámerül.

"Már csak egy Isten menthet meg bennünket", mondja Heidegger, és a "másképp
gondolkodás" szükségességét hangsúlyozza - vagyis elfordulást a bölcselet minden olyan
jegyétől, amely évszázadokon át meghatározta - és radikális változást abban, ahogyan az
ember önmagát, világát és a világban elfoglalt helyét szemlélte. Kiutat nem tud, s az
egyetlen, aminek ajánlására képes, .elökészület a várakozasra",

A perspektíva, amely szerint különféle gondolkodók s a legkülönfélébb mozgalmak a
kiutat sejdítik, egyszeruen egy átfogó "egzisztenciális forradalom" perspektívájaként

A részlet a Rowohlt könyvkiadó 1980-as német nyelvű, azonos címü kiadásának 20. fejezetét
alkotja.
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jellemezhető. Egyetértek ezzel a tájékozódással, s osztom azt a nézetet, hogy a kiutat nem
valami "technikai csavarban" kell keresnünk, vagyis nem ilyen vagyolyan csak filozófiai,
csak szociális, csak technológiai vagy kivált csak politikai változás vagy forradalom
létrejöttében. Az "egzisztenciális forradalomnak" együtt kell átfognia mindezeket a
területeket. Igazi területe azonban csakis a szó legmélyebb értelmében vett emberi lét
lehet. Csakis innen mehet át a társadalom valamilyen általános, erkölcsi - véghatásában
persze politikai - újjáépítésbe.

Amit fogyasztói vagyipari (netalán posztipari ) társadalomnak nevezünk, amit ürtega y
Gasset annak idején a "tömegek lázadasán" értett, gondolati, erkölcsi, politikai és szociális
nyomora a mai világnak - mindez a jelenség csupán különféle aspektusa annak a mély
válságnak, amelyben az ember mínt a technikai civilizáció .önmozgasanak" hálójában
vergődve leledzik.

A poszttotalitárius rendszer csupán egyik oka a modem ember képtelenségének. hogy
ura legyen "önmaga helyzete fölött" - kiváltképp drámai s éppen ezért valódi eredetéről
annál inkább árulkodó ok. Rendszerünk "önmozgása" csupán sajátos és szélsőséges

változata a technikai civilizáció nagyobb "önmozgásának". Az ember kudarca, amelyet ez a
rendszer visszatükröz, csak egyik változata az emberiség mai általános kudarcának.

Az emberiség helyzetének planetáris válsága persze ugyanúgy áthatja a nyugati világot,
mint a mienket, csakhogy ott másféle társadalmi és politikai formákat ölt. Heidegger
kifejezetten a demokrácia válságáról beszél. Valóban semmi nem utal arra, hogy a nyugati
demokrácia - vagyis a hagyományos parlamentáris típusü demokrácia - bármilyen
hitelt érdemlő kiútra talált volna. Sőt, inkább mondhatjuk: minél nagyobb teret ad a mi
világunkhoz rnérve az élet intencióinak, annál inkább elfödi az ember szeme elől a
válsághelyzetet s annál inkáob alámerül benne.

Valóban: nem úgy tűnik, mintha a hagyományos parlamentáris demokráciák volnának a
megmondhatói, hogyan szálljunk szembe a technikai civilizáció "önmozgásával", az ipari
és fogyasztói társadalommal. Ők is benne vergődneka maguk hálójában s tanácstalanok is
mindazonáltal. Csak a mód, ahogyan az egyént manipulálják, végtelenü! finomabb és
rafináltabb, mint nálunk a poszttotalitárius rendszer brutális eljárása.

De a politikai tömegpártoknak ez a statikus együttese, amely megmerevedve már csak
célvakon törekszik, amelyet professzionális apparátusok tartanak kézben, föloldva az
állampolgárt mindennemű közvetlen és személyes felelősségtől, a tőke kumulációjának
ezek a rejtve manipuláló és terjeszkedő központjai, a fogyasztásnak ez a mindenütt
jelenlevő diktátuma, a termelésé, a rekIámé, a kereskedelerné, a fogyasztói kultúráé, az
egész információáradaté - mindezt már annyiszorvégigelemezték és megírták, s valóban
csak igen nehezen vehetőperspektívának, olyan útnak, amelyen az ember ismét magára s
megnyugvásra talál. Szolzsenyicin a Harvard Egyetemen tartott előadásában rámutat az
olyan szabadság illuzórikus jellegére, amely nem a felelősségen alapul, s a hagyományos
demokráciák ebből következőkrónikus tehetetlenségére. hogy még szembeszegüljenek
az erőszakkal és totalitással. Az embemek ott ugyan sokféle személyes szabadság és
biztonság jut, amilyet mi nem ismerünk, ezzel a szabadsággal és biztonsággal végtére
semmire se ér: végtére ő is csak áldozata az "önmozgásnak", képtelen arra, hogy
azonosságát megőrizze s elsekélyesedése ellen védekezzék; képtelen, hogy saját túlélése
gondjának korlátján átemelkedjék, s a polisz büszke, felelősségteljes tagjává váljék, valós
mödon részt vegyen saját sorsának alakításán.

Úgy gondolom, mivel felénk bármi kézzelfogható jele a változásnak nemigen mutatko
zik, kötelességünk a hagyományos demokráciának erre a mélyebb s válságaspektusára
figyelmünket függesztenünk. Bizonyos: ha a szovjet blokk valamelyik államában a szöban
forgó föltételek lehetövé válnának - ami egyre valószínűtlenebb -, a hagyományos
parlamentarizmus a maga megszokott spektrumával alkalmas átmeneti megoldás lehetne
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a nagy politikai pártok számára, segíthetné az állampolgárok megtizedelt öntudatának
megújhodását, a demokratikus vitaszellem visszatérését, teret adhatna az elemi politikai
pluralitásnak, az élet lényeges intencióinak. Belefogódznunk azonban a hagyományos
parlamentáris demokráciába mint politikai eszménybe, s belebuknunk annak illúziójába,
hogy csakis ez a .bevafr" forma nyújthat távlatban méltó és érett egzisztenciát az
embernek, véleményem szerint legalábbis rövidlátásra vallana.

Politikai odafordulásunk a konkrét emberhez, úgy gondolom, lényegesen mélyebb
valami, mint hogy odaforduljunk csupán a nyugati (ha úgy tetszik, polgári) demokráciák
szokásos mechanizmusaihoz. Sha én 1968-ban még úgy gondoltam is, hogy gondunk egy
ellenzéki párt megalakitásával megoldható volna, amely nyilvánosság előtt harcba
szállhatna az eddig uralkodó párttal a hatalomért, ma rég tudom, ez a valóságban sokkal
nehezebb, s egyetlen ellenzéki párt, valamint egy új választási törvény nem garantálhatja a
társadalomnak, hogy adott alkalommal nem válik valamilyen új erőszak áldozatává. Az
ilyen kezesség valóban nem valamiféle "hideg úton" létrejött szervezési intézkedés dolga.
Aligha található meg benne az az Isten, aki egyetlenként még megmenthet minket.

K. M. fordítása

Élő vikigegyház

KRZYSZTOF SLIWINSKI

A pápa Európa útjain

Hogy hol van Európa, könnyű megmutatni a térképen. Az európaiság azonban nem
földrajzi fogalom, hanem emberi mü, az európai népek öröksége történelmükkel,
kultúrájukkal, civilizációjukkal együtt. Továbbá e népek történetébőlkibontakozó, jövőre
vonatkozó feladat, megvalósítást követelő látomás.

Európának megvan a maga mélysége, gazdag és összetett valósága. Identitása, saját lelke
van, ahogyan a pápa mondja. Az az ész és közvetlen tapasztalat által megközelíthető forma,
melyben a 20. század végén Európa található, nincs feltétlen összhangban az európaiság
szellemi tartalmával.

A legnagyobb sebet Európa a felosztások során kapta. Némely a távoli múltban
keresendő,mint például az egyházszakadás, mely ezer éve az egyházat keleti és nyugati
részre szakitotta, s annak agátnak a növekedéséhez vezetett, mely - ismét csak apápát
idézzük - akadályozza a kontinenst, hogy mindkét tüdejévellélegezzen. Ugyanígy a mai
napig érezhető a megosztottság, melyet a reformáció hozott.
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