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"Ami vagy-vagy-om révén megjelenik, az az etikai. Ezért még
nem valaminek a választásáról van szó, nem a választott valóságá
ról, hanem a választás valóságáról. De ez a döntő dolog, és arra tö
rekszem, hogy ráébresszelekvl-e- olvassuk egy terjedelmes fiktív
levélben, melyet egy bizonyos Wilhelm törvényszéki tanácsos in
téz az esztétikai életszemléletet képviselő fiatal barátjához a 19.
századi dán szépirodalom és filozófia egyaránt jelentős darabjá
ban, a Vagy-vagyban. A műben sokszorosan és rafináltan, ám tá
volról sem öncélúan alkalmazott szerző- illetve kiadófikció követ
keztében ugyan egészen sajátos, a szöveg értelmezése szempontjá
ból is jelentős inkognitó létesül a valódi szerző körül, mindazonál
tal - miként egy, a mű megjelenése napján Hans Christian Ander
sennek kűldött levélből kitűnik - a korabeli Koppenhágában e
személy kiléte nem maradhatott sokáig ismeretlen: "A napokban
megjelent egy könyv, a címe: Vagy-vagy! - Elég különös lehet, az
első rész csupa donjuanizmus, szkepticizmus, a második rész lá
gyabb, engesztelő hangvételű, és egy állítólag egészen kiváló pré
dikációval ér véget. Nagy port vert fel, még senki sem beszél róla
nyilvánosan, de ennek is eljön az ideje. Azt mondják, valami
Kierkegaard írta álnéven; Ön tán ismeri?,,2

Természetesen távolról sem a Vagy-vagy a terjedelmes ceuure
egyetlen darabja, melyben a szabadságproblematika (a döntés
illetve a választás kategóriájának elemzésén keresztül) kitüntetett
figyelmet kap. Éppen ellenkezőleg: Malantschuk aligha vitatható
megállapítását idézve "az életműben egyetlen olyan írás sem ta
lálható, melyet valamiként ne hatna át a szabadság kérdése","
Igy a jelen keretek között egy olyan vállalkozás, amely Kierke
gaard szabadságkoncepciójának átfogó ismertetését szabja felada
tul önmaga számára, aligha számíthat sikerre. Talán helyesebben
járunk el, ha figyelmünket a filozófiatörténeti összefüggések"
vázlatos áttekintése után néhány, a tárgyalt kérdéskör vonatko
zásában kiemelkedő jelentőségű szövegrészre irányítva kíséreljük
meg a dán gondolkodó szabadságkoncepciójának főbb mozzana
tait rekonstruálni.
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Szabadság vs. rendszer

A német idealizmusban Kanttól Hegelig ívelő fejlődést a historiog
ráfia az utóbbi évtizedekig lényegében belső szükségszerűségáltal
vezérelt egységes folyamatként írta le, melynek célja és betetőzése

a hegeli rendszer. A hegeli iskola felbomlása időszakának fejlemé
nyei, köztük Kierkegaard filozófiája azután úgy jelentek meg, mint
az idealizmus, kiváltképpen pedig a hegeli rendszer sajátos antiré
zisei. Ez a megközelítés azonban mára több szempontból is prob
lematikussá vált. Mindenekelőtt Schelling késői filozófiájanak ta
nulmányozása vezetett arra a belátásra, hogy az idealizmus prog
ramjának hajótörése nem Hegel után kezdődik, hanem jelentős

pontokon, különösképpen rendszer és szabadság összeegyeztetési
kísérletében már Schelling szabadságtanulmányábarr' bekövetke
zik.6 A Schelling által éppen az idealizmus újraalapozására kiala
kított szabadságfogalom Heidegger mélyreható elemzése szerint
"Hegel'Logiká'-ját már megjelenése előtt megrendítette" / mivel a
rendszeralkotással általában összeegyeztethetetlennek bizonyult.
Kierkegaard-t illetően pedig meggyőző érvek merültek fel amel
lett, hogy gondolkodása - a bevett filozófia történeti klisével el
lentétben - távolról sem csupán egyoldalú, negatív viszonyban
áll Hegel filozófiájával, és hogya számos művére jellemző anti
hegeliánus polémia csakis abban a konkrét történeti kontextusban
értelmezhetőmegfelelően,amely a hegelianizmusnak a 19. század
harmincas éveitől végbement dániai elterjedését meghatározta,"
Mindezek fényében alapvető kérdésként vetődik fel, hogy egyfelől

miként jellemezhetőKierkegaard szabadságfilozófiájának a viszo
nya Hegel szabadságértelmezéséhez, másfelől mennyiben kapcso
lódik Kierkegaard koncepciója a Schelling által kialakított szabad
ságfogalomhoz.

Mint ismeretes, Hegel álláspontja szerint a szabadság a szel
lemnek nem valamely esetleges meghatározottsága, hanem szub
sztanciája, önmagánál-való-léte." A hegeli szellemfilozófia így
sensu eminentiori szabadságfilozófiának, a szabadság rendszeré
nek tekinthető, hiszen benne a rendszeralkotás alapelve, az esz
me (Idee) magával a szabadsággal azonos. Az a tény, hogy az
ember fogalmilag, magánvalóan szabad, vagyis önmagában téte
lezheti azt, amit akar, Hegel számára banális tény, amely nem
szorul bizonyításra. io Ám ez a szabadságnak csupán magánvaló
sága, melyet a szellemnek meg kell haladnia azáltal, hogy sza
badságát a szabadságtudat egyre magasabb fokait elérve
magáértvalóvá teszi. A szabadság ugyanis a hegeli rendszerben
csupán a szabadság tudataként valóságos. A szabadság teljes ér
telemben vett tudatára a kereszténység által ébredt először az
emberiség; e tanítás szerint ugyanis "az egyénnek mint olyannak
végtelen értéke van, mert Isten szeretetének tárgya és célja", s
ezért "a legmagasabb rendű szabadságra van rendelve"."
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A szabadság és az önkény azonosítását "örök tévedésnekf
nevezi Hegel, amint azt az álláspontot is, mely az önkénynek a
jog, az erkölcsiség és az állam általi korlátozását a szabadság
korlátozásaként fogja fel. Mivel szellem és szabadság, ész és sza
badság azonosak, ezért maga a szabadság lényegileg ésszerű,

vagyis csak az ész által engedi vezetni magát, csakis arra hatá
rozza el magát, ami ésszerűen belátható. A jog és az erkölcs nem
korlátai, hanem pozitív feltételei és megvalósulási formái a sza
badságnak. Az állam jogrendje ezért lIa szabadság megvalósítá
sa" ,13 "az erkölcsi eszme valósága";" az erkölcsiség pedig maga
"az igazi szabadság". Ezzel Hegel a szabad jogállamra utal,
melynek kialakítása az ő korában kezdődött, s amely biztosítja
minden ember jogait, és garantálja az egyén szabadságát. A jog
és a törvények így nem korlátai, hanem biztosítékai a szabad
ságnak, az objektív szabadság formái, melyek az individuum
szubjektív szabadságát a társadalomban lehetövé teszik.

A történelem célja és értelme Hegel rendszerében maga a sza
badság: a "világtörténet haladás a szabadság tudatában" .15 A
szabadságtudat ugyanis a szabadság megvalósításának előfelté

tele. Ez egyrészről azt jelenti, hogyaszabadságtudatnak a törté
nelemben egyre inkább el kell mélyülnie és ki kell teljesednie,
másrészről pedig hogya szabadság nem önkény, hanem ésszerű

szabadság: egy szabadon megvalósított erkölcsi és jogrendnek
kell a történelemben kibontakoznia. Ez Hegel számára nem csu
pán a történelem értelme, hanem - az ésszerűségből adódóan
- a történelemben rejlő belső szükségszerűség is.

Hogy mennyiben és miként szünteti (s egyszersmind őrzi)

meg Hegel (az Aufhebung jelentéseinek megfelelően) az individuá
lis emberi szabadságot az abszolút szükségszerűségben, mennyi
ben fogja fel a történelem előrehaladását az abszolútum fejlődé

sének és önkibontakoztatásának szükségszerű folyamataként, és
milyen mértékig vonja be ezáltal a történelem egészét az abszo
lútum szükségszerűségébe,nyitott kérdés. Midőn Hegel a világ
történelmet a világszellem felől ragadja meg, amely az egyén
céljain és érdekein túlhalad, s az egyént (az abszolút szellem
közvetítésének) puszta eszközeként használja céljai eléréséhez."
akkor a szabadság és a szükségszerűség közötti közvetítés hegeli
kísérletének problematikus, a filozófus halálát követő évtizedek
ben jelentős vitákat generáló pontjai is szembetűnően megmutat
koznak.

Ha figyelmünket ezek után Schelling késői filozófiájának és
szabadságértelmezésének gondolati összefüggései felé fordítjuk,
azt találjuk, hogy egyfelől - az 18ü9-ben közzétett szabadságta
nulmányban - merész kísérlet történik az idealizmus szabad
ságfogalmának alapvető átalakítására, másfelől - a kinyilatkoz
tatás filozófiájáról tartott 1841/42-es berlini előadásokban" 
éles különbségtétel bontakozik ki pozitív és negatív filozófia kö-

333



Gond, Budapest, 2001.
(a továbbiakban: an
20S0ren Kierkegaard:

A szorongás fogalma.
(Ford. Rácz Péter.) Gön

cöl, Budapest, 1993. (a
továbbiakban: SzF)

Kierkegaard és Schelling
szabadságértelmezésé

nek összehasonlításához
lásd: Günter Figal:

Schellings und
Kierkegaards

Freiheitsbegriff.
ln: Heinrich Anz et al.

(szerk.): Kierkegaard
und die deutsche

Philosophie seiner leit.
Koppenhága - München,
1980, 112-127.; Vincent
A. McCarthy: Schelling

and Kierkegaard on
Freedom and Fali. In:
R. L. Perkins (szerk.):

International Kierkegaard
Commentary, 9. köt.:

The Concept of Anxiety.
Macon, Georgia, 1985,

89-109.
21F\/, 33.
22F\/, 51.
23F\/, 74.

24F\/, 101.
25E tekintetben

Schellinget az különböz
teti meg a posztidealista
Kierkegaard-tól és Marx-

tól, hogy szerinte "az
ész végül is diadalmas
kodik, és hogy a törté
nelem ily módon mégis
mint értelmes folyamat

tárul fel". Walter Schulz:
Szabadság és

történelem Schelling
filozófiájában. In: F\/, 8.

26F\/, 109.

zött, mely (az absztrakt fogalmi gondolkodás értelmében vett) fi
lozófia és a valóság viszonyát alapvetőert új megvilágításba he
lyezi. Mindkét vonatkozásról megállapítható, hogy jelentős

mértékben hatott Kierkegaard szabadságkoncepciójának és eg
zisztenciafilozófiájának, valamint a hegeli rendszerrel szembeni
kritikai attitűdjének az alakulására." Ezen a ponton nem csupán
arra az ismert biográfiai tényre utalhatunk, hogy Kierkegaard jó
két hónapon keresztül maga is látogatta Schelling berlini előadá

saít," hanem arra a belső összefüggésre is, amely - mindenek
előtt - A szorongás fogalmáró120 szóló értekezés szabadságértelme
zését Schelling álláspontjához fűzi. Nem lesz ezért érdektelen
fóbb vonalaiban áttekintenünk az eredeti schellingi koncepciót,
valamint annak későbbi asszimilációját Kierkegaard filozófiájában.

"A régi, de korántsem végleg elavult hiedelem szerint a sza
badság fogalma összeegyeztethetetlen a rendszerrel általában, és
minden az egységre és egészre igényt támasztó filozófiának a
szabadság tagadásához kell vezetnie" - állapítja meg Schelling
tanulmánya kezdetén." Bár a mű - szerzőjének intenciója szerint
- épp a fenti állítás ellenkezőjét igazolja, az a "reális és eleven" fo
galom, melyet Schelling az idealizmus addigi pusztán formális,
autonómiaként, illetve önmeghatározásként értett szabadságfo
galmának meghaladására kialakít, mégpedig az idealizmus mé
lyebb alapokra helyezésének szándékával, valójában az idealiz
mus programjának egészét válságba sodorja. Schelling számára a
szabadsá~ ugyanis nem más, mint "a jóra és a rosszra való ké
pesség"? Márpedig ha az individuális emberi szabadság nem
állhat szemben az abszolútummal, akkor a rossz alapjának az ab
szolútumban fenn kell állnia - anélkül, hogy maga az abszolú
tum rossz lenne. Istenben magában "irracionális elv" rejlik,
amely "ellenszegül az értelemnek vagy egységnek és rendnek".23
Abban a tételben, hogy "az isteni értelemben van ugyan rend
szer, de Isten maga nem rendszer, hanem élet"}4 kimondatlanul
a rendszer és a szabadság elvi összeegyeztethetetlensége is meg
fogalmazódik. Schelling késői filozófiájában végső soron ingatag
gá válik a német idealizmusnak az észbe vetett feltétlen hite. 25 A
minden alap és egzisztáló (vagyis minden dualitás) előtt létező

végső instancia, feltétlennek tekintett ősalap (Urgrund) valójában
az értelem számára hozzáférhetetlen alaptalanság (Ungrund)?6

Ha most a szabadságtanulmány után a berlini előadások első

részét vesszük szemügyre, éles, a gondolatmenet egészén végig
vonuló megkülönböztetést találunk lényeg és lét között: "Min
den valóságosnak két oldala van: quid sit (ami van) és quod sit
(hogy van). A filozófia tehát kettős viszonyba kerülhet vele; al
kothatunk fogalmat megismerés nélkül, de nincs megismerés fo
galom nélkül.,,27 Az a priori észtudományként felfogott filozófia
(mely Schellingnél mindenekelőtt saját korábbi azonosságfilozó
fiáját. valamint Fichte Tudománytanát jelenti) a gondolkodásból
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Ez a szintézis azonban
viszony, mégpedig olyan,
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a szabadság. Az Én 

szabadság.' seren
Kierkegaard: A halálos
betegség. (Ford. Rácz

Péter.) Göncöl,

indul ki és a fogalom elérésére törekszik, tárgya tehát a quid sit,
a dolog fogalmi lényege (Wesen). E filozófia tehát a gondolkodás
immanenciájához kötött és számára a dolog valós léte (quod sit)
transzcendens: a valódi léttel szemben csupán a lehetőséget is
meri meg. Épp a valósághoz való negatív viszonya miatt kapja
ez a módszer Schellingnél a negatív filozófia elnevezést." Ezzel
szemben a pozitív filozófia számára "az egzisztencia a prius, és a
potencia a posterius".29 Ennek a filozófiának a tárgya az a priori
el nem gondolható lét (unvordenkliches Sein), mely mindig aktus,
és csak a tapasztalat közvetítésével érhető el. Schelling hallgatói
közül bizonyára kevesen fogadták nagyobb lelkesedéssel a né
met idealizmus apriorizmusának eme mélyreható kritikáját, mint
az akkoriban még ismeretlen, ám az előadások idején a
Vagy-vagyon már intenzíven dolgozó Seren Kierkegaard.

Szabadság és rendszer viszonya: mint láttuk, a német idealiz
mus egyik legalapvetóbb problémája ez. Ha Hegel számára a
rendszer végső soron a szabadság rendszere, akkor Kierkegaard
- Schellinghez kapcsolódva - ezen a ponton, ontológia és logi
ka azonosítását illetően döntő jelentőségű ellenvetést tesz: "logi
kai rendszer lehetséges, ám a létezésnek nem lehet rendszere'v'"
Abszolút álláspont csak az abszolútum számára adott: Illa] léte
zés rendszer - Isten számára, de nem egy egzisztáló szellem
számára"." Bár Kierkegaard messzemenően egyetért Hegelnek
azzal az állításával, hogya szellem lényege a szabadság/" mind
azonáltal ez szerinte csupán formális meghatározásnak tekinthe
tő: a szabadság valósága rendszerbe foglalhatatlan. Ehhez ugyan
is a valóság fogalmi megragadására volna szükség - ami
viszont lehetetlen, mivel a fogalom ontológiailag a potenciálisat
jelöli: "A 'valóság' (Virkelighed) fogalmilag nem megragadható.
(... ) A fogalmi megragadás azt jelenti, hogy a valóságot felold
juk a lehetőségben - ám akkor e megragadás éppenséggel lehe
tetlen, mivel a valóság lehetőséggé változtatását jelenti, vagyis
azt, hogya valóságot mint olyat nem tartjuk meg.,,33 Ha pedig
ez így van, akkor az a mód is félrevezető, ahogyan Hegel az eg
zisztencia fogalmát kezeli: "Ami a Logikaban a 'lényeg' egész ta
nát összezavarja, az a következő: nem ügyelnek arra, hogy állan
dóan az egzisztencia 'fogalmát' használják. Ám az egisztencia
fogalma idealitás, és a nehézség éppen abban rejlik, hogy az eg
zisztencia a fogalomba felvehető-e. (. .. ) Az egzisztencia az
egyesre vonatkozik, és az egyes, miként már Arisztotelész tanít
ja, kívül esik a fogalmon, vagy legalábbis nem oldódik fel ben
ne. (. .. ) [Ajz egyes embernek nincs fogalmi egzisztenciája
(Begrebs-Existents).,,34

Számomra úgy tűnik, hogy ezek az érvek a hegeli filozófia
immanens kritikájaként aligha érvényesíthetőek, ám vélhetően

szerzőjük sem annak szánta őket. A Schelling nyomán Kierke
gaard által kialakított álláspont nem annyira cáfolatként, mint
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Budapest, 1993, 36
33P. A. Heiberg 

V. Kuhr - E. Torsting
(szerk.): Papirer, vol.

l-IX, tom. 1-20., Kop
penhága, 1909-1948

(a továbbiakban: Pap.),
X,2 A 439.

34Pap. X,2 A 328.
35Mint Ame Gr0n felhívja

rá a figyelmet,
a szabadság (Friheden)

Aszorongás fogalmában
több helyen önálló szub
jektumként jelenik meg,
és végsö soron magát

az embert jelenti. Lásd:
Ame Gr0n: Begrebet

Angst hos S0ren
Kierkegaard. Gyldendal,
Koppenhága, 1994, 84.
36Lásd ehhez: Stewart:

i. m. 182-237.
37VV, 483.

38VV, 479f. (kiem. Cz. 1.)
39JF, 23.

40"A filozófia a múlthoz
fordul, az egész átélt

világtörténelemhez, és
azt mutatja be, hogyan

egyesülnek a diszkurzív
mozzanatok magasabb

egységben, vagyis a filo
zófia mindig csak közve

tít. Viszont úgy látszik,
hogy egyáltalán nem ad

feleletet arra, amit én
kérdezek; mert én

a jövőre kérdezek."
w 479.

41VV, 481.
42SKS 7 321,15.

43HB, 53.
44Hangsúlyozni kell,

hogya szabadságnak,
minthogy egzisztenciális

kategóriáról van szó,

inkább új kiindulópontként közelíthető meg konzisztensen. En
nek lényege a valóság és a mindenkor individuális egzisztencia
fogalmi levezethetetlensége, a lét és a fogalom közötti éles kü
lönbségtétel: ennyiben tehát maga az álláspont formálisan nega
tív. Elhamarkodott volna azonban emiatt e felfogást irracionalis
tának bélyegezni: a fogalmi gondolkodás illetékességi körének
lehatárolása nem jelenti ipso facta annak tagadását. Ha a szabad
ság - mint látni fogjuk - Kierkegaard értelmezésében végső

soron az egzisztenciával azonos, vagyis ha nem annyira az az
állítás az igaz, hogy "szabad" (a szabadságnak mint tulajdon
ságnak a birtokosa) "vagyok", mint inkább hogy "szabadság
vagyok" (vagyis hogy legsajátabb létem illetve lenni-tudásom a
szabadság által konstituálódíkl." ha tehát szabadságom nem
csupán a szükségszerűség által meghatározott jelenségvilágtól
való transzcendentális függetlenséget, autonómiát, az önmegha
tározás formális képességet jelenti, mint Kant ismert felfogása
szerint, hanem lényegében az ember létmódját, akkor e ponton a
kierkegaard-i álláspont tartalmi pozitivitása (és a hegeli szabad
ságértelmezéssel való formális, valamint a schellingi állásponttal
való tartalmi rokonsága) is egyértelműen megmutatkozik.

Vagy-vagy: a szabadság fenomenológiája

Bár a Vagy-vagy - filozófiai vonatkozásainak egészében - aligha ért
hető Hegel Fenomenológiája nélkül, már a mű címe is a hegeli rendszer
alapelvével, a közvetítéssel szembeni polémia jegyében koncipiálódik.
Annak bemutatása, hogy mennyiben függ össze Kierkegaard
álláspontja a Hegel filozófiai módszerével kapcsolatosan kialakult
kortárs dániai diszkusszióval, itt nem lehet feladatunk." Látnunk
kell azonban, hogy a műben a - hegeli rendszerrel azonosított - fi
lozófiát éppen a szabadság védelmében éri a legsúlyosabb támadás.

Az alapvető tévedés, amely Kierkegaard meggyőződése sze
rint a spekulatív filozófiában rejlik, nem más, mint a gondolko
dás és a lét dialektikus azonosítása. Nézete szerint ugyanis a lét
transzcendenciája szüntelenül meghaladja a gondolkodás imma
nenciáját. Ez a Kierkegaard feljegyzéseiben a korai időktől jelen
lévő meggyőződés a Vagy-vagy második része gondolatmeneté
nek egyik legalapvetóbb szervezőelve. Ha ugyanis a "valóságos"
és az "ésszerű" azonosak volnának, akkor lehetséges volna az
abszolút közvetítés, vagyis az ellentétek totális föloldása egy
végső szintézisben, ám ez egyszersmind a döntés, a választás
vagy-vagy-ának, vagyis - Kierkegaard fölfogásában - magának
a szabadságnak a megszüntetését jelentené. Nem véletlenül állít
ja magáról "B" papírjainak narrátora, az etikai életszemléletet
képviselő Wilhelm törvényszéki tanácsos, hogy "a szabadságért
harcol'i." E szabadságharc során, miközben nem győzi hangsú
lyozni, hogy nem filozófus, valójában filozófiailag argumentál az
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Kierkegaard értelmezé
sében nincs zárt, definí

ciószerűen rögzithető

,fogalma". Részben ez
zel magyarázható kon

zekvens polémiája a
liberum arbitrium

indifferentiae klasszikus
főlfogásával: "semmi

esetre sem cserélem fel
a liberum arbitriumot az

igazi, pozitív szabadság-
gal' (lásd: VII, 481.),
melyet A szorongás

fogalmában egyenesen
"gondolati képtelenség

nek" (Tanke-Uting)
nevez. Lásd: SzF, 60.
(SKS 4 355,4) (Ennek

értelmezéséhez lásd:
Axt-Piscalar: i. m. 160f.)
Másrész az a meggyő

ződés áll az érvelés hát
terében, hogya szabad

akarat a jó és a rossz
vonatkozásában megha
tározatlan, absztrakt ka
tegória, amely valóságo-
san, vagyis egy egzisz
táló individuumban soha

nem létezik. Az ígazi,
pozitív szabadság

ugyanis mindig meghatá
rozott azáltal, hogya

rossz lehetőségét önma
gán kívül bírja. Ez nem

választási szabadság,
hanem egy választás
által, mégpedig a jó

választása által létesülő

szabadság. Lásd:
Gran; i. m. 77.

45VV. 32.
46,,[A)z esztétikai az em
berben az, ami által az

ember közvetlenül az,
ami; az etikai pedig az,

abszolút rendszer lehetőségével szemben. Érvelésének alapját
azonban nem egy másik rendszer vagy általános elvek képezik,
hanem egy - az időbeliség horizontján értelmezett - konkrét,
faktikus élettapasztalat, melynek fényében maga a rendszer s
annak alapelve, a közvetítés tarthatatlannak mutatkozik. Amíg
ugyanis a cselekvés általában és a vagy-vagy, a döntés, a válasz
tás, vagyis maga a szabadság sajátosan a jövőre vonatkozik, ad
dig "a filozófus a múltat közvetíti és ebben él, oly gyorsasággal
veti magát a múltba, hogy - amint a költő mondja egy antikvá
riusról - csak kabátjának szárnyai maradnak a jelenben. C..) A
filozófus számára a világtörténelem lezárt, ő pedig közvetít.
Ezért megszokott korunkban azon fiatalemberek egyáltalán nem
örvendetes látványa, akik közvetíteni tudják a kereszténységet
és a pogányságot, akik játszani tudnak a történelem titáni erői

vel, és akik képtelenek az egyszerű embereknek megmondani
azt, hogy mit tegyenek itt az életben, akik még azt sem tudják,
hogy ők maguk mit tegyenek. (... ) [Vlalóban rettenetes érv a fi
lozófia ellen, hogy semmit nem tud válaszolni.v" Ha - Hegel
híres diktuma szerint - "Minerva baglya csak abeálló al
konnyal kezdi meg röptét"." vagyis ha a filozófia scientia
vespertina, akkor az olyan sajátos jövőstruktúrával rendelkező

aktusok, mint a döntés, a választás vagy maga az egzisztencia
aligha értelmezhetők a segítségével.t"

Az önmagát zárt, abszolút rendszerként értő filozófiában,
mely a valóság maradéktalan értelmezésének igényével lép fel,
"felcserélnek egymással két szférát, a gondolkodás és a szabad
ság szféráját. A gondolat számára az ellentmondás nem létezik:
az egyik átmegy a másikba, hogy aztán magasabb egységbe ol
vadjanak össze. A szabadság számára létezik az ellentmondás,
mert a szabadság kizár és fölvesz.v'" Nem szorul közelebbi ma
gyarázatra, hogy itt nem a kizárt harmadik arisztotelészi elve
melletti elméleti állásfoglalásról van szó, Míg a Lezáró tudomány
talan utóiratban Kierkegaard azt rója fel a spekulatív filozófiának,
hogy gondolkodás közben megfeledkezik a gondolkodóról, va
gyis annak egzisztenciájáról.S majd a Halálos betegségben olyan
palotaként aposztrofálja a rendszert, melynek tulajdonosa a mel
lette álló kutyaólban lakik,43 addig a Vagy-vagy éppen arra példa,
hogya gondolkodó egzisztenciális érdeke miként kapcsolódik
össze elválaszthatatlanul gondolkodása tartalmával, a szabadság
levezethetetlen, egzisztenciális faktumával.

Ha ezek után megkíséreljük a választás kategóriáját Kierke
gaard cselekvéshermeneutikájának az összefüggésében leírni,
hogy ezáltal szabadságértelmezésének alapvonalai feltáruljanak
előttünk," akkor kézenfekvőnek tűnik, hogy mindenekelőtt a
Vagy-vagy második részében, az etikai életszemlélet álláspontjá
ról kifejtett gondolatokat vegyük górcső alá. Természetesen a mű
első részének témája is a választás, a vagy-vagy: "Házasodj meg,
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ami által az ember az
lesz, ami lesz." vv, 485.

47VV, 511.
4BWalter Dietz: Serén
Kierkegaard. Existenz

und Freiheit. Hain,
Frankfurt am Main,

1993, 216.
49VV, 476.
soVV,477.

51Walter Dietz az etikai
választás tíz szintjét

különbözteti meg a szö
vegben az "önmagát

választás' jelentéseinek
megfelelően. Lásd:

Dietz: i. m. 217.
52,.A megbánás révén
kiszakltom magam az

egész létezésből. A
megbánás ugyanis kife

jezi, hogya rossz lénye
gileg hozzám tartozik, s
ugyanakkor azt is kifeje

zi, hogy nem tartozik
hozzám lényegileg."

vv, 519.
53VÖ. vv, 531.

54,.Aki etikailag választja
önmagát, konkrétan,

mint e meghatározott
egyént választja önma

gát, és e konkréciót úgy
éri el, hogy választása
azonos azzal a bűnbá-

nattal, mely a választást
jóváhagyja." Miközben

az egyén adottságaival
.tudatosul önmaga szá

mára, mindenért felelős-

séget vállal. (...)
A választás pillanatában

tehát a legteljesebben
elszigetelt, mert kilép a

környezetből, s ugyanak
kor abszolút folytonos
ságban leledzik, mert

meg fogod bánni; ne házasodj megJ azt is meg fogod bánni, há
zasodj vagy ne házasodj, mindkettőt meg fogod bánni; vagy
megházasodsz, vagy nem, mindkettőt megbánod. Nevess a világ
ostobaságain, meg fogod bánni; sirasd el, azt is meg fogod bán
ni; nevess a világ ostobaságain vagy sirasd el, mindkettőt meg
fogod bánni.,,45 - Bár a sort hosszan folytatja az esztétikai élet
szemléletet képviselő "A" papírjainak a szerzője, nincs szüksé
günk ennek áttekintésére ahhoz, hogy belássuk: az esztétikai vá
lasztás az etikum szempontjából aligha tekinthető választásnak.
Az esztétikai/46 vagyis közvetlenül, külsóleg meghatározott ember
valójában nem választ, még ha érzése szerint szüntelenül választ
is, éppen a külső meghatározottsága folytán.

Annak a választásnak, amelynek fontosságáról "B" papírjai
nak szerzője kísérli meg meggyőzni az esztétikai életszemléletet
reprezentáló ifjú barátját, a tárgya nem valamely külső dolog,
hanem - a választás maga. "Mi az hát, amit választok, ez vagy
az? Nem, mert abszolút módon választok, és éppen azzal
választottam abszolút módon, hogy nem ennek vagy annak a
választását választottam. Az abszolútat választom, és mi az ab
szolút? Az abszolút én magam vagyok, a magam örök érvényes
ségében. Soha nem választhatok semmi mást, csak önmagamat,
ha az abszolútat akarom választani, mert ha valami mást válasz
tok/ akkor ezt mint végességet választom, tehát nem abszolút
módon választom.v'" Az esztétikaiból az etikaiba való minőségi

ugrás az önmagát (mint választot) választás által történik. Ez a
választás abszolút, mivel nem függ semmilyen külső feltételtől

és a személyiség egészét érinti, s az ember ebben nyeri el örök,
etikai énjét, mely számára tetteink örök, etikai érvénye megjele
nik (az esztétika stádium - Nietzsche egy művének címét átala
kítva - nem túl van jón és rosszon, hanem előtte).

A szabadság tehát nem kívülről járul az énhez, hanem egzisz
tenciálisan konstituálja azt: a választás választása által leszek eti
kailag önmagam (az esztétikailag élő embernek valójában nincs
énje) - és szabad. Választás nélkül nincs igazi, önmagára vo
natkozó szabadság: "a szabadság választása alapozza meg a vá
lasztás szabadságát" .48 Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy sza
badnak lenni annyi, mint szabaddá válni: hegeli kifejezéssel a
szabadság szüntelenül a levés (Werden) mozgásában van. Mint
hogy a választás az egzisztáló szubjektivitás önmegvalósítása,
ezért "a választásnál nem annyira az a fontos, hogy a helyeset
válasszuk, hanem sokkal inkább az energia, a komolyság és a
pátosz, amellyel választunk. A személyiség ebben nyilvánítja ki
a maga belső végtelenségét, és ezáltal konszolídélödik.v'" A vá
lasztás tehát, még ha etikai kategória is, elsősorban nem erkölcsi
törvények választása. Ezeket ugyanis akkor választhatjuk való
ban/ ha magát a választást választottuk már, vagyis ha szabaddá
váltunk arra, hogy etikai értelemben szabadok legyünk. Ennek

338



önmagát mint terméket
választja, és választása
a szabadság választá

sa." vv. 540. Lásd
ehhez: Gran: i. m. 82.

55Lásd ehhez a néhány
hónappal a vagy-vagy

után megjelent, a vallási
egzisztencia leírásában

alapvetö müveket: Féle
lem és reszketés. (Ford.

Rácz Péter.) Európa,
Budapest, 1986;

Az ismétlés. (Ford.
Gyenge Zoltán.)

Ictus, Szeged, 1993.
Értelmezésükhöz lásd:

Czakó István: Hit és
egzisztencia. Tanulmány

S0ren Kierkegaard hitfel
fogásáról. L'Harmattan,

Budapest, 2001, 51-95.
5SS0ren Kierkegaard:
A halálos betegség.

i. m. 93f.
571. Kant: A vallás a
puszta ész határain

belül. In: uő.: A vallás
a puszta ész határain
belül és más Irások.

(Ford. Vidrányi Katalin.)
Gondolat, Budapest,

1980, 139-180.
58FV, 62. Schelling és

Kierkegaard szorongás
és bünbeesés-értelmezé
sének összehasonlításá

hoz lásd: Jochem
Henningfeld: Angst 

Freiheit - System.
Schellings Freiheitschrift

und Kierkegaards Der
Begriff Angst.

ln: Henningfeld-Stewart:
i. m. 103-115.

Henningfeld mélyreható
elemzésekkel mutatja ki,

fényében érthető az etikai stádiumban élő Wilhelm tanácsos ál
láspontja: "Az én vagy-vagy-om nem a jó és a rossz között vá
lasztást jelenti elsősorban, hanem azt a választást, mellyel jót és
rosszat választunk, vagy amellyel ezeket kizárjuk. Itt az a kér
dés/ hogy milyen meghatározások mellett szemléljük az egész
létezést, hogy milyen meghatározások mellett akarunk élni. (. .. )
Ezért nem annyira arról van szó, hogy a jó és a rossz akarása
között választunk, mint inkább arról, hogy az akarást választjuk,
ám ezzel a jó és a rossz ismét tételezve van. Aki az etikait vá
lasztja/ az a jót választja, de a jó itt teljesen elvont, léte ezzel
pusztán tételezve van, és ebből egyáltalán nem következik, hogy
a választó nem választhatná ismét a rosszat, bár a jót választot
ta. Ebből ismét láthatod, hogy milyen fontos a választás, és hogy
nem annyira a megfontolás a lényeges, mint inkább az akarat
keresztsége, amely az akaratot az etikaiba felveszi."so

Szembetűnő, hogya"választás" kifejezés az etikai életstádi
um összefüggésében többféle értelemben szerepel." Bár vezető

jelentése szerint, mint láttuk, megelőzi a jó és a rossz közötti vá
lasztást/ távolról sem szubjektív önkényt jelent, hanem az egzisz
tenciának azt a mozgását, melyben az egyén felelős etikai szub
jektumként megtalálja, átveszi és meghatározza önmagát. Az
etikai választás kettős mozgás: egyrészről a megbánás révén
megvalósuló tökéletes izolációt jelent a világtól.52 Ebben az egyén
mintegy "kiválasztja magát a világból": ennek eredményeként
absztrakt azonosság jön létre az én és az etikum között, vagyis
absztrakt etikai én jelenik meg.53 Másrészről a választás identifi
kációként megy végbe, melynek során az egyén a konkréciókon
keresztül "visszaválasztja magát a világba"/ azonosul faktikus
önmagával és konkrét etikai énné válik. 54 Ezek a mozzanatok
természetesen egységet képeznek és magában a választásban
nem különülnek el egymástól.

Összefoglalva: esztétikailag a szabadság spontaneitást jelent, a
különféle külső dolgok közötti választás lehetőségét és az abban
való feloldódást, vagyis az én kontinuitásának a hiányát, ami
etikailag éppenséggel a szabadság hiányával azonos. Etikailag a
szabadság önmagát-választásként ténylegesül, melyben az egyén
szert tesz saját örök érvényességének a tudatára. Ha a szabadság
magánál-való-Iét, akkor az a forma, melyben a szabadság az esz
tétikai stádiumban megjelenik, nem lehet autentikus, hiszen itt a
szubjektum tisztán magán-kívüliként meghatározott. Az etikai
stádiumban a szabadság mint önmagát megalapozó, valóságos,
pozitív szabadság jelenik megJ melyet azonban az individuum
az etikum általános törvényeinek a fényében realizál. A Vagy
vagyban ugyan szinte csak utalásszerűen jelenik megJ mindazon
által Kierkegaard gondolkodásának centrális témája a vallási
egzisztencia és a szabadság összefüggése. A vallási stádiumban
az egyén az abszolúthoz fűződő abszolút kapcsolata által az ál-
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hogya szorongásnak
mint az emberi egzisz

tencia alaphangoltságá
nak az egzisztenciafilo-

zófiai tézise Schelling
metafizikájából

származik.
59Hegel bűnbeesés-érte 1

mezéséhez, valamint
Kierkegaard és Hegel

koncepcióinak összefüg
géséhez lásd: Czakó
István: Az ártatlanság

dm~~m~a. K~~egaard

és Hegel a bűnbeesés

ről. In: Dékány András 
Laczkó Sándor (szerk.):
Lábjegyzetek Platónhoz

2-3. A bűn.

Pro Philosophia
Szegediensi-Librarius,

Szeged, 2004, 169-179.
60A szabadság és a

szorongás viszonyának
részletes tárgyalásához

lásd: Dietz: i. m.
253-361.

61,,Az ártatlanság állapo
tában béke és nyugalom

honol; de ugyanakkor
még valami más is,

de az nem békétlenség
vagy harc; hiszen itt
semmi sincs, amivel

harcolni lehet. Mi van
akkor? Semmi. De mi

a hatása e semmi-nek?
Szorongást szül. Ez az
ártatlanság nagy titka,

az, hogy egyben szoron
gás is. A szellem álmá

ban tervezi saját valósá
gát, ez a valóság azon-

ban a semmi,
viszont ez a semmi

állandóan látja az
ártatlanságot önmagán

talánosnak (ekként az etikumnak) nem alá-, hanem fölérendelve,
azt meghaladva egzísztál." Ily módon szabadságának egyedüli
vonatkozási pontja az Istenhez fűződő kapcsolata. Ez a szabad
ság (s így maga a vallási egzisztencia) az etikai önmagát válasz
táshoz hasonlóan szintén egy minőségi ugrásban, egy abszolút
választásban konstituálódik. A hit voltaképpen nem más, mint
ez választás maga, melyben az egyén a létének egészét érintő

legradikálisabb döntést hozza meg, s amely - az általános fölöt
ti egzisztálás paradox létállapotából adódóan - a magány, az
izoláció állapotát jelenti. Hinni Kierkegaard felfogása szerint
annyi, mint egyedül állni Isten előtt (for GUd).56

A szorongás fogalma: szabadság és bűnbeesés

Míg a Vagy-vagyban az életstádiumok összefüggésében kerül sor
a szabadság témakörének a tárgyalására, addig A szorongás fogal
ma címet viselő, néhány évvel később megjelent nagyhatású mű
egy dogmatikai problémához, a bibliai bűnbeesés-történet(Ter 3)
teológiai interpretációjához kapcsolódva, pszichológiai irányú
vizsgálódásként közelíti meg a szabadság kérdését. A mű újsze
rűsége elsősorban nem abban jelölhető meg, hogy filozófiailag
reflektál a bűnbeesésről szóló bibliai elbeszélésre, hiszen ismer
tek Kantnak a radikális rosszról." Schellingnek a teremtmény
önös akaratáról (Eigenwille)58 vagy Hegelnek a megismerés erede
téről szóló." alapvető filozófiai koncepciói. Inkább az a mód te
kinthető újnak, ahogyan Kierkegaard a szorongás pszichikai feno
ménjét az egzisztencia eredeti feltárultságaként, alaphangoltsága
ként mutatja be, mely strukturálisan összefügg magával a (szellem
által tételezett test-lélek szintézisként fölfogott) emberi léttel, s
amely a semmivel és egyúttal a szabadságra való szabad létével
szembesíti az embert. Az alábbiakban, vizsgálódásunk lezárása
ként néhány, a szabadságproblematika vonatkozásában releváns
megállapítást kísérlünk meg a műből vázlatszerűen bemutatni."

A bűnbeesés-történethez kapcsolódó egyik legalapvetőbb filo
zófiai kérdés kétségkívül az ártatlanságból a bűnbe való átmenet
problémája. Miért és miként válik bűnössé az individuum? Míg
Hegel az ártatlanságot közvetlenségként írja le, melyet a szellem
természetéből fakadó szükségszerűséggelmeg kell haladni, hogy
a szellem a közvetítésen keresztül a második ártatlanságba jus
son, vagyis: az embernek spekulatív értelemben bűnösnek kell
lennie, addig Kierkegaard a szabadság egy másik, a szellem
szükségszerűsége által nem meghatározott fölfogásából kiindul
va a bűn levezethetetlensége, fogalmi megragadhatatlansága
mellett foglal állást. Nézete szerint a bűnössé válás minőségi ug
rásában nem tárható fel semmilyen szükségszerü mozzanat, a
bűn valósága lényegileg transzcendálja a gondolkodás immanen
ciáját - s éppen ezáltal szabad.
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kívül." SzF, 51.
62SzF, 52.

63SzF, 133.
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magá!." SzF, 73.
66SzF, 183.

(SKS 4 456,6)
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nak Kierkegaard által
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századi egzisztenciafilo
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különbség.
68VÖ. SzF, 181.

69SzF, 29.
701. Kant: Az erkölcsök

metafizikájának alapveté
se. In: uö.: Az erkölcsök
metafizikájának alapveté-

se. A gyakorlati ész
kritikája. Az erkölcsök

metafizikája. (Ford.
Berényi Gábor.)

Gondolat, Budapest,
1991,101.

Vajon miként viszonyul ez a szabadság az ártatlanság állapo
tában saját végtelen lehetőségéhez? Egy szóval válaszolva: szo
rongásként. Az ártatlanság mélyén Kierkegaard elemzése szerint
valójában szorongás rejlik," amely "a szabadságnak mint a lehe
tőség számára való lehetőségnek a valósága".62 Az első pillantás
ra talán kissé bonyolultnak tűnő megfogalmazás mindössze az
ártatlanság állapotában lévő, tehát még nem realizált, ugyanak
kor "végtelen és a semmiből eredő,,63 szabadság (amely maga is
lehetőség) önmagához való viszonyát írja le. Ez a viszony épp
úgy ambivalens, mint maga az ártatlanság és vele a szorongás.
A szorongásban ugyanis a szabadság lehetősége egyfelől taszítja
az embert, mivel a test és a lélek közötti közvetlen (vagyis nem
a szellem által közvetített) egységet, mi több - a semmi lehető

ségeként - magát az embert fenyegeti; másfelől ugyanakkor
vonzza is az ártatlan embert, mivel a szellem lehetőségét érzi
benne, vagyis azt a képességet, hogy megismerjen és hogy meg
határozza önmagát."

A "szabadság szédületekénrt'f felfogott szorongás lényegében
anticipáció, az individuum előtt feltáruló lehetőségek elővételező

megjelenítése, s ekként strukturálisan egybevethető azzal az an
ticipációval, amely - Hegel szavával - "a végtelenséget elővé

telezi":66 ez nem más, mint a hit. Bár a hit végül is győzelem a
szorongás felett,67 a szorongáshoz való viszonya mégsem tisztán
negatív, a szorongás ugyanis a hit által nevelő hatású: kinyilvá
nítja a véges végességét" és az individuumot arra készteti, hogy
saját, a végesség dimenziójától elválaszthatatlan létezéséhez ,,Is
ten előtt", a végtelen perspektívájában viszonyuljon.

Visszapillantva a fenti fejtegetésekre, talán azt állapítjuk meg,
hogy az eredmény egyszerre sok és kevés. Bár Kierkegaard gon
dolkodói művének egésze a szabadság kérdése körül forog, a
szabadság lényegmeghatározásával, úgy tűnik, adósunk marad.
De ez a negativitás talán mégsem hiányosság. Az állítás ugyanis,
hogy "a szabadság sosem lehetséges, mert mihelyt van, rögtön
valóságos",69 éppen arra utal, hogya szabadságnak nincs a po
tencialitás szférájához tartozó, fogalmilag rögzíthető lényege,
amint az egzisztenciának sincs - ha volna, akkor Kierkegaard
felfogása szerint megszűnne annak lenni, ami. A gondolkodás e
vonatkozásban ugyanazt tapasztalja, mint amit Kant a szabadság
legfóbb törvényeként felfogott morális imperatívusz feltétlen
gyakorlati szükségszerűségéről állított: "meg nem értjük ugyan,
felfogjuk viszont felfoghatatlanságát".7°
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