
A szenvedés realitása
és méltósága Simone
Weil filozófiájában
Simone Weil és „keresztény” filozófiája

Ha Simone Weil személyével és filozófiájával1 foglalkozunk, akkor
rögtön előre kell bocsátani, hogy műveit, gondolatait a keresztény
reflexió még egyáltalán nem tudta végérvényes formában értékelni
és azokkal szemben egyértelműen állást foglalni. Weil zsidó val-
lásban nevelkedett, lett volna lehetősége, hogy megkeresztelked-
jék, de nem tette meg.2 Igaz, hogy egész gondolkodását keresztény
impulzusok hatják át, de ez a kereszténység leginkább személyes
Krisztus-élményéből, saját Evangélium-olvasatából és néhány ke-
resztény misztikus szerző ismeretéből áll. Vető Miklós szerint Weil
egy-egy gondolata kifejezetten ütköztethető a katolikus teológia té-
ziseivel, hiszen nem volt átfogó ismerete a kereszténységről, és gon-
dolataiban gyakran észlelünk egyfajta szinkretizmusra való haj-
landóságot. Gabriel Marcel és VI. Pál pápa szerint a 20. század
egyik legkeresztényibb szerzőjének tekinthető — bár Marcel hoz-
záteszi, hogy amit „róla elmondhatunk, az könnyen meghamisítja
őt, ezért legbölcsebb mindig neki átadni a szót”.3 Eliot szerint Weil
gondolatainak egy része elfogadható, másik része biztosan elutasí-
tandó, ami Weil személyének és egyházzal szembeni magatartásá-
nak ambivalenciájából is fakad, hiszen amíg például az Oltári-
szentségben imádta Jézust, addig számos művében hevesen bírálta
az egyházat. Írásaiban soha nem említette a Szent Szüzet, izraelita
létére elvetette az Ószövetséget, miközben minden vágya az volt,
hogy Krisztusból és Krisztusért éljen egészen haláláig.4

Mi az mégis, ami ezen ambivalens megnyilvánulások ellenére
rendkívül vonzóan hat a keresztény olvasóra Simone Weil művei-
ben? Azzal mindannyian egyetérthetünk, hogy írásai azért is lebi-
lincselőek, mert egészen sajátosan olvad egymásba bennük metafi-
zika és misztika. Julien Green szerint misztikus élményei olyan
magaslatokban zajlanak, ahol mi már csak „nehezen tudunk léle-
gez ni”.5 Aki őt olvassa, annak legtöbbször az a benyomása, hogy
kérdéseiben arra keresi a választ, ami az emberben a legmélyebb,
hiszen minden kérdést érint, ami az emberi lényt legbelülről moz-
gatja. Bámulatos az a weili látásmód, amelyben az ember morális és
vallási cselekedetei ontológiai perspektívát öltenek. Amit Simone
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Weil nagyon sokszor elemez, azok az emberi cselekvések legmé-
lyebb mozgatórugói és az emberi élet legrejtettebb metafizikai ve-
tületei — ezt fogjuk látni a szenvedés kapcsán is. Sokszor lép fel to-
vábbá úgy, mint egy moralista, akinek pszichológiai megfigyelései
rögtön metafizikai és teológiai vonatkozásokkal is gazdagodnak.
Intellektuális elmélyültsége ugyanis állandóan spirituális tapaszta-
latokhoz kapcsolódott, s ezekből rögtön kinőhettek Weil etikai el-
várásai és erkölcsi következtetései is. Ezért van az, hogy írásai ott
szerepelnek a legnépszerűbb filozófiai és vallásos könyvek között,
melyeknek spirituális tartalmára gyakran hivatkoznak keresztény
szerzők, filozófusok és teológusok egyaránt.

A szenvedés fenomenológiája

Öntapasztalás, önészlelés, önmegvalósítás nagyon fontos fogalmak a
modern filozófiában, amelyen belül sokak számára az izgalmas, újszerű,
testi és pszichés élmények a meghatározóak. Eközben a kevésbé szép
jelenségektől sokan igyekeznek menekülni, azt ki akarják kerülni vagy
egyenesen le akarják tagadni, ezért sokak életében, sokak filozófiájá-
ban már egyáltalán nem marad hely a haldoklók, betegek és sze-
rencsétlenek számára. Simone Weil óriási jelentőséget tulajdonított
a szenvedés jelenségének. Egyrészt egyfajta fenomenológiáját adja a
szenvedésnek, miközben keresi annak magyarázatát, megmutatja on-
tológiai méltóságát, és felmutatja transzcendens nyitottságát. A szen-
vedéshez való hozzáállásában a francia filozófus magatartása egészen
gyakorlati megnyilvánulásokban is pregnánsan fejeződött ki, hiszen
az nemcsak egyik előnyben részesített reflexiós tárgya volt, hanem sze-
mélyes mindennapi életének is részét képezte. Xavier Tilliettte azt mond-
ja róla, hogy „nem írt sohasem olyat, amit ne próbált volna előtte meg-
élni”.6 Simone de Beauvoir elmondása szerint, amikor nagy éhínség
pusztított Kínában, s erről az emberek meséltek, akkor a hír hallatán
Weil zokogni kezdett, majd metsző hangon kijelentette, „egyetlen do-
log számít ma a földön: a Forradalom, mely mindenkinek eleget ad
enni”. Simone de Beauvoir ellentmondást nem tűrően vágott vissza,
hogy „nem boldoggá kell tenni az embereket, hanem meg kell találni
lé tük értelmét!” Weil erre végig mérte őt és azt válaszolta: „Látszik, hogy
még sohasem volt éhes.”7 Füzesséry Katalin sommásan összefoglalja
életéről, hogy dolgozott a Renault gyárban, Spanyolországban a köz-
társaság oldalán harcolt, tüdőbajos volt, állandó elviselhetetlen fejfá-
jásai ellenére lépést tartott a munkához edzett parasztokkal. Amikor
a franciaországi német megszállás elől családjával Amerikába ment,
úgy fejezte ki szolidaritását az otthon szenvedőkkel, hogy pontosan
csak annyit evett, amennyit otthon a hivatalos élelmiszerjegyekre ad-
tak. Csak akkor érezte jól magát, ha névtelenül beleolvadhatott a sze-
gények és a társadalom kitagadottjai közé.8

Simone Weil szenvedés-fenomenológiája szerint az ember állan-
dóan ki van téve a szenvedés veszélyének. Ez a veszély a testünkön,
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a lelkünkön és a szociális személyiségünkön keresztül válhat valóssá.
Emberi „testünk törékeny, bármilyen mozgásban lévő anyagdarab
átszakíthatja, széttépheti, szétmorzsolhatja, vagy örökre elronthatja
belső alkotóelemeinek egyikét. Lelkünk sebezhető, ok nélkül dep-
ressziók kiszolgáltatottja, szánalmasan függ mindenféle dologtól és
lénytől, kik maguk is törékenyek és szeszélyesek. Szociális személyi-
ségünk, melytől majdhogynem egzisztenciánk érzése függ, egészé-
 ben és folyamatosan ki van téve mindenféle véletlennek.”9 A szen-
vedő embert az állandó fáradság, a fájdalom, a különféle szorongások,
félelmek, a teljes alávetettség érzése jellemzi. Ezek szülik meg benne
a következő érzést: „semmihez sincs jogom, semmi és senki irányá-
ban, nem számítok semmit, értékem egyenlő a nullával”.10 A szenve-
dések okozta végletes fáradság állapotában az ember azzal szembe-
sül, hogy már „képtelen uralni saját cselekedeteit, még saját akaratát
sem uralja igazán. Puszta dologként érzékeli önmagát, ami más dol-
goknak feszül, mert ő maga is kényszer áldozata”.11 A testi mivolt
sokszor a teljes magatehetetlenség érzetét szüli az emberben. A fran-
cia filozófus egy új kategóriát alkot meg, amely azokra az emberekre
vonatkozik, akik a szenvedésnek a legmélyebb rétegeit tapasztalják
meg, akiknek a legszélsőségesebb szenvedéseket kell átélniük, s ezt
nevezi szerencsétlenségnek, a szenvedőt pedig szerencsétlennek. A sze-
rencsétlenség gyökeres kiszakadást jelent az életből, többé-kevésbé
egyenértékű a halállal, amit a fizikai fájdalom tesz kivédhetetlenül
jelenvalóvá a lélek számára. Ennek a fájdalomnak azonban belső fáj-
dalommal is együtt kell járnia, mint például lelkiismeret-furdalás, fe-
leslegesség érzése, szorongás. A szerencsétlenség párosul még a tár-
sadalomból való kiszakadással is. A szerencsétlenekhez tartoznak
emiatt a koldusok, prostituáltak, foglyok is, akik állandóan a társa-
dalom gyanakvásának és megvetésének a célpontjai. A szerencsétlen
ember jellemzője, hogy önmagát kezdi el gyűlölni, képes a saját sze-
rencsétlenségének cinkosává is válni, végül akár ki is ölheti magából
teljesen a vágyat, hogy szerencsétlen helyzetéből valaha kikevered-
jék. A szerencsétlenség feléli a személyiséget: amikor szembe találjuk
magunkat a szerencsétlenséggel, úgy érezzük, nem egy emberi lény-
nyel állunk szemben, hanem magával a szerencsétlenséggel. A sze-
rencsétlen ember úgyszólván átlátszóvá, távolivá és érthetetlenné
válik, akinek nincsenek szavai annak kifejezésére, hogy mit érez,
hogy egyáltalán mi is történik vele. A szerencsétlenség mindig né-
mává válik, a szerencsétlen embert pedig a csend zónája övezi, mint -
ha egyedüliként kellene élnie egy messzi szigeten. Eközben az em-
bertársak figyelme szinte erőszakkal fordul el a szerencsétlentől, mert
törékenységében és sebezhetőségében azt a semmisséget tárja fel, ami
minden ember sajátja. Ha ezzel valóban szembe mernénk nézni, azt
kellene mondanunk: „A körülmények játéka, melyre semmi befo-
lyásom nincsen, bármikor bármit elvehet tőlem, beleértve mindazo-
kat a dolgokat is, amelyek olyannyira hozzám tartoznak, hogy úgy
tekintek rájuk: ez én vagyok. Nincs ugyanis bennem semmi, amit el
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ne veszíthetnék. A véletlenek bármikor lerombolhatják azt, ami én
vagyok, s bármilyen aljas és megvetendő dologgal helyettesíthetik.”12

A szerencsétlen ember pedig végül átkozottnak érzi magát, mert tel-
jesen elveszti életének irányíthatóságát a kegyetlenül lesújtó mecha-
nizmusok folytán. A teljes tehetetlenség érzete miatt meghasonlik ön-
magával, iszonyodik saját magától, elveszti személyiségét és már
csak tárgynak érzi magát.

A szenvedés oka — a világ mechanizmusa

Weil a szenvedés elemzésekor azt is állítja, hogy az a transzcen-
dencia metafizikájának a jele, mert valamiféle törést, ellentmondást
feltételez, valamit, aminek nem lenne szabad léteznie. A szenve-
désben éljük meg a harmóniával, a természetfeletti tökéletességgel
szembeni különbözőségünket, az attól való elszakítottságunkat. Ha
a szenvedés állandósul, szerencsétlenség lesz belőle, ami képes
megsemmisíteni az individuumot. A rossz, amit mi bűn és szenve-
dés formájában látunk és tapasztalunk meg mindenütt a világban,
nem más, mint az Istentől való távolságunk jele.

A világban, véli Weil, a szükségszerűség és a szeretet Isten két arcát
mutatják, amelyek a valóság tökéletességei. Amikor Isten megteremti
a világot, akkor hatalmáról tesz tanúságot, mert a teremtés a létezés
megalkotását jelenti, a lét kiterjesztését, továbbá örök törvények lét-
rehozását is. A teremtés előtt Isten volt minden mindenben, a terem-
tés után pedig már létezik valami rajta kívüli is. A teremtés azonban
nemcsak hatalmáról való tanúskodás, hiszen az nem önkiterjesztést
jelent, hanem éppen ellenkezőleg, lemondást és önmegtagadást Isten
részéről. Az egész univerzum csak úgy jöhetett létre, hogy Isten le-
mondott királyságáról és visszahúzódott. Tehát Isten hatalma a te-
rem tésben egybeesik szeretetének túláradásával, mely túláradás va-
lójában csökkenést jelent, ami Isten visszahúzódása és önkorlátozása.
A teremtés leírása után Weil számára a realitás teljes egészében a szük-
ségszerűség által határoztatik meg. Ez azt is magában foglalja, hogy
Isten az, aki Szeretet, s aki hatalmáról lemondott, ő a hatalomtól el-
választott szeretet. Isten így mentesítve van a világban zajló könyör-
telen mechanizmusok felelősségétől. Isten tehát a teremtéskor visz-
szahúzódott, átruházta hatalmát a szükségszerűségre, azaz rábízta az
anyagi kibontakozását. „A szükségszerűség határ, melyet Isten a Ká-
oszra szabott ki: uralkodik a világ felett, ugyanakkor rendezőelvként
továbbra is magán viseli az istenség lenyomatát.” Tehát minden szük-
ségszerű, ami megtörténik a világban, s ez a szükségszerűség Isten
egyik arca, amelyet az univerzum felé mutat, sőt a „szükségszerűség
a gondviselés egyik örökkévaló rendelkezése”, s azt is mondhatjuk, a
szükségszerűség lényegi folytonosságban áll Istennel. Az anyagi világ
struktúrája, mint szükségszerűség, közvetlenül Istentől származik.13

Minden, ami a világban van, mechanikus törvényeknek engedel-
mes kedik, melyek éppoly vakok és kimértek, mint a szabadesés tör-
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vényei. A weili antropológia alaptétele, hogy „az ember osztozik az
anyagi létezők sorsában, melyek realitása az értelmes törvényekben
rejlik. A test és a mentális funkciók birtoklása csak a szükségszerűség
percepció által történő interpretációjának köszönhető, mert lényegé-
ben csak hálózat, kapcsolat, törvény és viszonyulás vagyunk. A ma-
gatehetetlenség, a tehetetlenség, testünk törékenysége, melyek foly-
tonosan meghazudtolják énünk elvárásait és ellenőrzését, frappáns
kifejeződései az egyetemes törvények iránt való tökéletes engedel-
mességünknek, ami magának az anyagnak a legfőbb belső lényege.”14

A szükségszerűség mechanizmusa áttevődik minden szintre, híven
megőrizve lényegét a puszta anyagban, a növényzetben, az állatvi-
lágban, a népekben és az egyes lelkekben. Az anyag tökéletesen pasz-
szív, s így tökéletesen engedelmeskedik Isten akaratának. Az anyag ki-
váló modell számunkra az engedelmességben. Nincs benne semmi
más jelen, egyedül Isten, és ami Istennek engedelmeskedik.

A szükségszerűség így tekintve tulajdonképpen Janus-arcú: Isten-
nel szemben maga az engedelmesség, az egész kozmosz Teremtővel
szembeni engedelmessége, velünk szemben pedig korbáccsal történő
uralkodás, amit magunkhoz kell ölelnünk még akkor is, ha hegyeit
éppen húsunkba szúrja bele. Amikor az inas megsebzi magát vagy
fáradságára panaszkodik, a munkások és parasztok Franciaország-
ban azt szokták mondani: „A mesterség hatolt be testébe.” E mondat
tükrében állítja Weil, hogy „mi is, valahányszor szenvedés száll meg,
joggal mondhatjuk magunknak: ‘Az univerzum, a mindenség, a dol-
gok rendje, a teremtésnek Isten iránt való engedelmessége hatolt a
testünkbe’.” Az egész univerzum Istené, s az univerzum anyagi fo-
lyamatainak szükségszerűsége az embert olyan események elviselé-
sére kényszeríti, melyek alól képtelenség kitérnünk.

A szenvedés méltósága — a transzcendencia elmélyítésre
szolgáló állapot

Simone Weil szerint fontos leszögezni, hogy nem azért kell szeretnem
a szenvedésemet, mert az hasznos, hanem azért, mert van. A szenve-
désről tulajdonképpen sohasem szabad a célszerűség keretein belül
beszélni, hanem inkább a szükségszerűséghez kell rendelni. A termé-
szetfeletti ismeret című írásában úgy fogalmaz, hogy „szeretni kell azt,
ami elviselhetetlen. Magunkhoz kell ölelnünk a vasat, testünkbe kell
fogadnunk a fém fagyos hidegségét és keménységét.”15 Emellett azon-
ban tudnunk kell, hogy a szenvedésnek csak annyiban van pozitív
értelme, amennyiben tényleg becsületesen mindent megtettünk
annak érdekében, hogy elkerüljük. Ha pedig nem tehetünk semmit a
szenvedés megszüntetése érdekében, akkor az által válik elfogadha-
tóvá, hogy felismerjük, a szenvedés az emberi léthelyzet kiváltságos
eseménye, mert feltárja a lét igazságát, miközben lehetővé teszi a gyó-
gyulást. A kereszténység vallása pedig azért fontos és egyedülálló a
francia filozófus számára, mert annak nagysága nem az, hogy termé-

14Uo. 45.

A világ törvényeinek
kétarcúsága

15Simone Weil:
La Connaissance
Surnaturelle, 222.
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szetfölötti orvosságot keres a szenvedésekre, hanem hogy megtanít a
szenvedés természetfölötti használatára.

A szenvedés és a transzcendencia

Jézus Krisztus, Isten Fia elfogadta, hogy testében szenvedjen, sőt ál-
tala is látjuk, hogy éppen a testen keresztül jelenik meg világunkban
a szenvedés, az elkeseredettség, a halál. A testünk az a közeg, ame-
lyen keresztül végességünket, lehatároltságunkat és teremtményi mi-
voltunkat éljük meg. A testen keresztül éljük meg Isten és a köztünk
levő szélsőséges távolságot. A szenvedésnek mindig megvan az az itt
és mostja, amit nem hagyhat maga mögött az ember, hiszen éppen a
testén keresztül furakszik lényébe a tér és az idő, ami a szükségsze-
rűség harapófogójaként képes őt akár teljesen szétroppantani. Ilyen-
kor fogadja el az ember, hogy csak teremtmény, és semmi más. Mivel
teremtmény, a teste minden esetben halálra van ítélve, és így saját
nem-létét kell állítania, a halál pedig eltöröl mindent maga után, és
nem hagy az emberi létező után semmi nyomot. A test az Isten és em -
ber közötti ontológiai távolság legszélsőbb pontja. Hogy Isten nem
lehet tökéletesen jelen a földön, annak oka a test. A test Isten és ember
között álló fal, amely megakadályozza, hogy a transzcendencia tö-
kéletességében részt vegyünk, hiszen fátyolként helyezkedik közénk.
A következő weili gondolat azonban tesz egy fontos kiegészítést is:
A test ugyanis nemcsak a távolság közege, hanem egyben az Isten és
ember közötti közvetítésnek is a helye. Hiszen csakis a test — mint
az Istentől való nagy távolságunknak a helye, mint a szenvedésnek
és az elhagyatottságnak a közege — engedi azt meg, hogy a Transz-
cendenciára gondoljunk.16 A test tehát nemcsak fátyol lesz, hanem
egyben eszköz is az ember és Isten közeledésére, továbbá nyitottság
a Transzcendenciára, hiszen éppen az emberi testiség engedhette
meg Isten Fiának a megtestesülését, mert maga az emberi testiség
látta vendégül Isten Fiát. A teremtés és a megtestesülés együttesen
fejezik ki Isten hatalomról való teljes lemondását. A teremtés és a
megtestesülés mellé vehetjük még Krisztus szenvedéstörténetét is,
és ebben a három eseményben fedezhetjük fel, hogy a Transzcen-
dencia a testben jelent meg és fejezte ki magát.

A szenvedés, az együttérzés és a dekreáció kapcsolata

A szenvedést összefüggésben kell látnunk a dekreáció fogalmával is,
ami az emberi bűnös én felfüggesztését jelenti. Az ember mint au-
tonóm létező Istennek köszönheti létét, azonban autonóm létezése
magában foglalja bűnös állapotát is. Isten a teremtéskor megadta
az embernek a szabad akaratot, ami magával vonta az autonómiát.

„Az ember autonóm létállapota a létezés. A létezést kell a dekreá -
ció révén visszavezetni a léthez, ami Isten jellemzője. A lét reális és
tökéletes, míg a létezés csak tűnő árnyék, s a realitás csak az árnyék

16Vö. Rosa Maria Lupo:
Creazione e decreazione.

La dialettica corporale
di trascendenza ed

immanenza in Simone
Weil. Filosofia e Teologia,

2005/1. 88–101, 96.
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eltörlésével nyeri el teljességét. A de-kreáció mint a teremtés transz-
cendens beteljesítése megsemmisülés Istenben, aki a semmivé váló
teremtményt megajándékozza a lét teljességével, melytől mindaddig
meg van fosztva, amíg pusztán csak létezik.”17 Weil egészen megrá -
zó módon fejezi ki, hogy „amíg valakik vagyunk, saját énünket ál-
lítjuk, s ezáltal akadályt jelentünk Isten és teremtése között. Ez az
akadály akkor tűnik el, ha kioltjuk egyéniségünket, személyiségünket,
amikor már nem beszélünk egyes szám első személyben.”18 A sze mé-
lyiség fogalma a modern időkben pozitív jelentést nyert, de a weili
koncepció szerint alapjában véve azonos azzal az én-nel, mely köz-
vetlenül sugallja az egoizmust, az én-központúságot, az embert sok-
szor jellemző brutalitást és kapzsiságot. Minden emberi lény mással
nem helyettesíthető referenciális központként határozza meg ön-
magát. Referenciális középpontnak lenni annyit jelent, hogy kizáró-
lagosan csak saját vágyaink, saját hitbeli elképzeléseink és ambíció-
ink alapján interpretáljuk az univerzumot, miközben mindenki más,
minden ember az univerzum középpontja akar lenni.

Az emberi én bűnös mivolta az is, hogy a dolgok és személyek
mindig csak saját vágyaink tárgyaiként jelennek meg, vagy pedig
éppen akaratunk akadályaiként — tehát miattunk semmi sem léte-
zik önmagában, hanem minden irreálissá válik, mert énünk in-
terpretált eredményeivé alakulnak. Az énünk boldogulása érdeké-
ben nagyon sokszor hazudik, vigaszokkal, hamis átértékelésekkel
támogatja magát. Amikor például szenvedélyesen gyűlölünk vala-
kit, akkor a bennünk lévő tűz szinte már fel is emésztette azt a má-
sikat. Már csak hamu ilyenkor előttünk, s még ha külső formáját
meg is őrizte előttünk, akkor is a legkisebb mozdulatra szétpor-
ladna. Szemünkben az ilyenek csak szubsztancia nélküli árnyak,
tehetetlen és élettelen tárgyak. Az autonómia tehát szélsőséges eset-
ben nem más, mint a többiek tagadása, ami által Isten helyét akar-
juk birtokolni. Ez a bűnös én éppen azt felejti el, hogy minden em-
bernek joga van ahhoz, hogy középpontnak képzelje magát, a világ
pedig eleve nem más, mint egymás melletti létezők léte. Így tehát
minden bűn lényege az együttélés elutasítása.

Weil számára ebből az következik, hogy az első parancs az
együttélés, az együttlétezés elfogadása, annak védelme és szükség
esetén helyreállítása. Ha találkozunk egy emberi lénnyel, akit a
szenvedés és a szerencsétlenség magatehetetlen és passzív tárggyá
tett, meg kell állnunk és rá kell néznünk, miként azt az evangéliu-
mok irgalmas szamaritánusa tette. Ha költünk rá, ha magunkból
adunk valamit egy szerencsétlennek anélkül, hogy cserébe bármi-
féle ellenszolgáltatást várnánk, mindenféle személyes érdek nélkül,
akkor elfogadjuk létezésünk korlátozódását egy másik emberi lény
független létezésének javára. Ilyenkor már nem tekintjük magunkat
az univerzum közepének — hanem megőrizzük periférián való lé-
tünket, melyből a helyes perspektíva adatik meg, ahonnét tekintve
szeretethetjük és tisztelhetjük a másikat. Ilyenkor „Istent utánozzuk”,

17Vető Miklós: i. m. 32.

18Uo. 33.

Autonómia és együttélés
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aki lemondott arról, hogy ő legyen minden, s helyet adott más lé-
te zőknek. A világ teremtésében önmagunk dekreálásával veszünk
részt. Isten ugyanis azért ajándékozott meg bennünket az önállóság-
gal és a gondolkodás képességével, hogy szeretetből lemondhassunk
róla. Szenvedő emberrel találkozni azért fontos, mert ezekben a ta-
lálkozásokban észre kell vennünk, hogy az ember képes felfüggesz-
teni énjét, képes megfeledkezni vágyairól és szükségleteiről, képes
türelmesen a külvilág felé fordulni.

A szeretet ideálja ennek tükrében azt jelenti, hogy van olyan álla-
pot, ahonnan a lélek már nem zuhanhat vissza az autonómia létezé-
sébe. Itt nem pusztán énünk zárójelbetételéről van szó, hanem annak
a falánk létezésnek a felbomlasztásáról, amit énnek nevezünk. A sze-
retet ebben az állapotban a mások létezésébe való tökéletes és feltéte-
lek nélküli beleegyezés. Létünket tehát a másik javára kell csökken-
teni. A Teremtés, Krisztus megtestesülése és Krisztus passiója az isteni
lemondásnak a három aspektusa, amely által Isten belegyezik más,
tőle eltérő lények létezésébe. A mi dekreációnk ezt akarja utánozni,
ami lényegileg elfogadása annak, hogy az anyagban, a földi szenve-
désekben a szükségszerűség uralkodik, a lélekben pedig a szabadság.

Krisztus szenvedése a weili filozófiában

Simone Weil számára a kereszt a tökéletes mintaképe a szerencsét-
lenségnek, hiszen a keresztfán Krisztust úgy látják, úgy büntetik és
ölik meg, mint egy gonosztevőt. Azért ez a szerencsétlenség minta-
 képe, mert a tökéletes ártatlanság lesz átkozottá az emberek szemé-
 ben, így lesz Krisztus a szenvedés kvintesszenciája, akit teljes kiszol-
 gáltatottságában Isten is elhagy. Krisztus kiáltása a kereszten és a
rákövetkező csend a legnagyobb harmóniát jelentik, sőt azok tökéle-
tes egységet képeznek. Éppen itt, a legnagyobb szerencsétlenségben,
amikor Isten távol van és hallgat, éppen ekkor igazolódik Krisztus is-
tenvolta. Isten az által Isten, hogy végtelen a szeretete, hogy leeresz-
kedik, és hogy leereszkedése a legvégsőkig, a legmélyebb szakadé-
kokig vezeti őt el. Jézus Krisztus halálában a legsötétebb világokon
lép keresztül, végül pedig a testnek és a pokolnak a legsötétebb te-
rületére ereszkedik le. A gonosz és a szerencsétlenség nem idegen
testek többé az isteni oikonómiában, hanem berögzülnek a kereszt
mozdulatlanságába. Ez az a kereszt, ami „túl van minden emberi el-
váráson”, s ez az a kereszt, ami a „házsártos halandókat megdöb-
benti és némává teszi”.19 Erre a teljes fokú szerencsétlenségre csak
Krisztus határtalan szeretete lehetett képes. Krisztus elnémulása, el-
hallgatása, és zárt ajkai lesznek Isten hallgatása. A keresztfán függve
és szenvedve „az Ige oly messze távolodott el önmagától, amilyen
messze csak lehet”20 — hiszen a kereszten maga az Ige hallgat. „Ez az
Isten és Isten közötti végtelen távolság, a legmélyebb szétszakított-
ság, ez a fájdalom, amihez semmi sem hasonlít, ez a szeretetnek a
csodája, ami a keresztre feszítés.”21

19Xavier Tilliette: i. m. 271.

20Uo.

21Simon Weilt idézi
Xavier Tilliette: uo. 271.
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Rövid összegzés

Karl Rahner egyszer megjegyezte, hogy ma már csak egyetlen ko-
moly érvet tudnak felhozni az istentagadók Isten léte ellen, ez pedig
a szenvedés ténye. Másrészt Rahner véleménye az is, hogy „a szen-
vedés érthetetlensége Isten érthetetlenségének egy része”. Egyálta-
lán nem véletlen tehát, hogy a teológiai és a keresztény filozófiai
reflexióban nagy figyelmet szentelünk a szenvedés jelenségének,
esetleges magyarázatának és az abból való lehetséges kiútnak. Eb -
ben a reflexiós törekvésben minden olyan gondolat fontos, amely ha
csak egy kicsit is, de előrébb visz a szenvedés megértésében. Simone
Weil gondolatai számos teológuséval párhuzamba állíthatóak, s
egészen biztosan ösztönzően hatnak a szenvedésre vonatkozó ke-
resztény reflexiókra, s képesek egészen eredeti módon ösztönözni
e probléma továbbgondolását. Ugyanakkor a teljes weili gondolat-
rendszer komoly problémákat okozhat a teológusoknak, hiszen
egyértelműen felfedezhetőek benne buddhista vonások is, illetve
olyan elméletek, amelyeket nem lehet összebékíteni a keresz tény-
séggel. Nagy kérdés például, hogy mennyire tartja valósnak Weil az
emberi szabadságot; nem egyértelmű írásaiban, hogy képes lenne-e
képviselni az emberi individuális halhatatlanságot; hajlik olyan, fi-
lozófusok által kifejtett elgondolásokra, melyek szerint a teremtés-
ből szükségszerűen következik az emberi bűnös állapot. Weil na-
gyon értékes, de nem szabad vallásosságától teljesen elragadtatnunk
magunkat, hanem gondolatait mindig a megfontolt teológiai refle-
xió kritikai megközelítésével kell befogadnunk. Kétség bevonhatat-
lan erényei között viszont ott szerepel többek között az is, hogy a
szenvedés egyfajta misztikus megközelítésének szükségességét
tárta fel, amit legszebb sorai így fejeznek ki: „A szerencsét lenség a
legbiztosabb jele annak, hogy Isten akarja szeretetünket; ez a leg-
értékesebb tanúságtevés gyengédségéről. Egészen más do log ez,
mint az atyai büntetés. Helyesebb lenne azokhoz a gyengéd civa-
kodásokhoz hasonlítani, melyekkel ifjú jegyesek biztosítják egy-
mást szeretetük mélységéről. Nincs bátorságunk a szerencsétlen-
ség arcába pillantani; különben egy idő múlva meglátnánk, hogy
ez a szeretet arca; ahogyan Mária Magdolna is észrevette, hogy akit
kertésznek nézett, az valaki más volt. Azoknak a keresztényeknek,
akik látják a szerencsétlenség központi helyét hitükben, át kellene
érezniük, hogy a szerencsétlenség bizonyos értelemben magának a
teremtésnek a lényege. Teremtménynek lenni, ez nem jelenti feltét-
lenül: szerencsétlennek lenni, de szükségszerűen: a szerencsétlen-
ség fenyegetettségében élni.”22

22Simone Weil:
Szerencsétlenség és

istenszeretet, i. m. 684.
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