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A	filozófiai	életvitel	példázatai
Dewey, Wittgenstein, Foucault

(folytatás)1

V.
Halál, igazság és hősiesség

A	halál	 tekinthető	minden	emlékezetre	méltó	élet	ge-
neratív	premisszájának.2	A	halál	nemcsak	a	végeredmény	
miatt	lényegi	fogalma	az	életnek	–	az	emlékezetre	méltó	
élet	sürgető	érzését	az	a	tény	táplálja,	hogy	az	embernek	
el	kell	mennie.	Amennyiben	a	filozófia	példázatokon	ke-
resztül	 tanítható	életgyakorlat,	 a	 filozófusnak	példaszerű	
monumentumot	kell	alkotnia	az	életéből	–	tipikusan,	írá-
sokon	keresztül	–	annak	érdekében,	hogy	a	halála	után	is	
elérhesse	a	közönséget.	

Nem	meglepő	módon,	 a	 halál	 központi	 szerepet	 ját-
szik	a	filozófiai	életvitel	tradíciójában.	Már	Platón	Phai-
dónjában	 is	 úgy	 definiálják	 a	 filozófiát,	 mint	 „a	 halál	
gyakorlatát”,	 s	 a	 téma	 áthatja	 az	 egész	 antik	 filozófiát	
(különösen	a	sztoicizmust).	Montaigne	szerint	egy	filozó-
fia	igazságának	és	hatalmának	legalapvetőbb	próbatétele	
az	volt,	hogyan	készítette	 fel	a	 filozófust	a	halállal	való	
szembenézésre,	 ahol	már	nincs	helye	 „színlelés”-nek	 és	
„tettetés”-nek.3	A	filozófia	modern	professzionalizálódása	
során	a	tudományos	diskurzus	elhomályosította	a	filozó-
fiai	életvitel	tradicionális	modelljét,	de	a	filozófia,	a	halál-
ról	 való	 előzetes	meditációként	mégis	 fellelhető	 –	 talán	
leghíresebb	példaként	Heidegger	Lét és Időjében	az	auten- 
tikus	létezés	leírásában.

A	Dewey	által	mellőzött	halál	témája	kiemelkedő	helyen	
áll	Wittgenstein	és	Foucault	 filozófiájában.	A	halál	gon-
dolatába	 belefeledkezve	 mindkettőjüket	 komolyan	 fog- 
lalkoztatta	az	öngyilkosság.	Wittgenstein	három	idősebb	
bátyja	és	két	 ifjúkori	hőse	(Weininger	és	Bolzman)	szá-
mára	ez	jelentette	a	végső	megoldást,	Foucault-t	pedig	oly	
mértékben	vonzotta,	hogy	számos	öngyilkossági	kísérlete	
mellett	tanulmányozta	is	és	nyilvánosan	támogatta	a	tör-
vényessé	tételét.4

Mindketten	érvekkel	támasztották	alá	a	halál	központi	
jelentőségét	a	filozofikus	élet	szempontjából.	Egyrészt	–	
miként	Wittgenstein	megtanulhatta	a	frontvonalban	–	a	ha-
lál	erős	ösztönzést	nyújt	a	filozófiai	gondolkodás	számára	
(Mo	137):	a	halállal	való	szembenézés	a	halál	jelentésének	
vizsgálatára	 sarkall.	 Másrészt	 a	 szemantika	 strukturális	
logikája	 által	 a	 halál	 adja	meg	 az	 élet	 fogalmának	 igazi	
jelentését	az	ellentétek,	értékek	és	határok	definiálásával,	
valamint	menetének	 és	 végpontjának	meghatározásával.	
Ha	tényleg	„csak	a	halál	képes	jelentést	adni	az	életnek”,	
ahogy	 Wittgenstein	 a	 lövészárokból	 írta	 (Mc	 240;	 Mo	
139),	akkor	az	élet	jelentésének	feltárásakor	számba	kel-
lene	venni	ezt	a	meghatározó	kontrasztot	és	a	strukturális	
keretet.	Foucault	így	érvel:	„Csak	a	haláltól	indulva	lehet-
séges	az	élettudomány…,	[mint	ahogy]	csak	a	bolondság	
perspektívájából	alkotható	meg	az	intelligencia	pszicholó-
giája.”5	Feltűnő	hasonlóság	 figyelhető	meg	Foucault	két	
legmeghatározóbb	rögeszméje	és	Wittgenstein	feljegyzé-
sei	 között,	 aki	 szerint	 „az	 életben	 körülfog	 bennünket	 a	
halál,	s	ugyanígy	intellektusunkat	egészséges	állapotában	
is	körbefogja	az	őrület”	(CV	44).6 

Mivel	az	élet	megértése	magában	foglalja	határainak	a	
kipuhatolását,	s	mivel	a	filozófiai	vizsgálódás	többet	jelent	

az	elméleti	kontemplációnál,	de	a	gyakorlati	megpróbál-
tatások	konkrét	tapasztalatainál	is,	a	halál	megtapasztalá-
sának	megközelítése	az	önveszélyes	határtapasztalatokon	
keresztül,	 központi	 témává	 vált	 Foucault	 filozófiájában.	
Tapasztalatai,	melyek	magukban	foglalják	az	írást	is,	nem-
csak	 „az	 életnek	 magának	 a	 feláldozását”	 kockáztatják	
(LCP	117),	hanem	az	önpusztítás	érzésével	járnak,	a	halál	
végső	igazságát	anticipálják	és	edzőteret	biztosítanak	a	ha-
lállal	való	bátor	szembenézéshez.	

Wittgenstein	 megjegyzése,	 hogy	 „csak	 a	 halál	 képes	
jelentést	 adni	 az	 életnek”,	 túlmegy	 a	 strukturális	 szem-
beállításokon.	A	halál	értelmet	ad	azzal,	ha	kihívást	állít	
elénk	 –	 egy	magasztos	 akadályt,	melyen	 valahogy	 felül	
lehet	emelkedni,	ha	helyes	utat	választunk.	A	halál	hatá-
rainak	 túlszárnyalására	 irányuló	 akarat	 inspirálja	 az	 em-
bert,	hogy	életének	emlékezetessé	és	csodálatra	méltóvá	
tételével	halhatatlanná	váljon.	Az	élet	felülmúlja	az	ember	
halálát,	 ha	 példaként	 szolgálhat	 a	 jövő	utánzói	 számára.	
A	 görögséggel	 kapcsolatban	 jegyzi	meg	 Foucault,	 hogy	
„egy	gyönyörű	élet	megélésének	az	akarata”	kifejezi	azt	
a	kívánságot	is,	hogy	„emléket	hagyjanak	másoknak	egy	
gyönyörű	létezésről”	(FR	341),	és	ezáltal	elérjék	a	halha-
tatlanságot	–	a	vágy	e	megkérdőjelezhetetlen	tárgyát	Pla-
tón	 és	Arisztotelész	 az	 emberi	 és	 állati	 reprodukció	 leg-
főbb	motívumának	tekinti.	

Az	emlékezetre	méltó	gyönyörű	élet	egyik	klasszikus	
formája	a	hősiesség,	mely	bátran	uralja	az	élet	félelmeit,	
s	a	halálfélelem	megfékezésében	kulminálódik.	A	halállal	
dacoló	bátorságot	különösen	csodálták	az	antik	görögség	
hősies	kultúrájában,	mely	megmagyarázza	Szókratész	fi-
lozófiai	hősiességének	rendkívüli	vonzerejét.	A	filozófiai	
életvitel	 leírásába	olvasztott	 hősies	 ideállal	Wittgenstein	
és	Foucault	kihangsúlyozza	a	bátorság	fontosságát,	az	in-
tellektuális	fejlődés	szempontjából	is.7 
A	 sokszorosan	 kitüntetett	 háborús	 hős	 Wittgenstein,	

aki	még	ekkor	is	„végtelen	gyávaság”-áról	és	„nyúlszívű	
természet”-éről8	panszkodik,	azt	állítja:	

„Nem	a	 félelem,	 hanem	a	 leküzdött	 félelem	 érdemel	
csodálatot	és	ez	ad	értelmet	az	életben	maradásnak.	A	bá-
torság	és	nem	az	eszesség,	s	nem	is	az	inspiráció	annak	a	
mustárnak	a	gyökere,	mely	hatalmas	fává	nő.	Mindaddig,	
amíg	van	bátorság,	van	kötelék	az	élethez	és	a	halálhoz”	
(CV	38–39).

„A	hős	szembenéz	a	halállal,	a	valódi	halállal,	nemcsak	
annak	képzetével.	Egy	krízishelyzetben	mutatott	tisztelet-
re	méltó	viselkedés	még	nem	garantálja	a	hős	szerepének	
eljátszásához	szükséges	képességet	–	mint	a	színházban,	
ez	inkább	csak	arra	elegendő,	hogy	maga	a	halál	látszód-
jon	a	szemekben”	(CV	50).9

Megfordítva,	„a	halállal	való	szembenézés	miatti	félelem	
a	legjobb	jele	az	elhibázott,	rossz	életnek”	(N	75).	

Apja	 „gyönyörű”	 halálát	 dicsérve,	 mely	 „felért	 egy	
élettel”,	a	fiatal	Wittgenstein	„a	ragyogás	pillanatában	be-
következett	 halál”	 esztétikai	 örömét	 kívánta	magának.10 
Később	azonban	már	belátta,	hogy	a	halállal	való	való-
di	 szembenézés	 nem	 romantizálható	 és	 nem	 enyhíthető	
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szentimentalizmussal.	A	halállal	annak	váratlan	és	kegyet-
len	sivárságában	kell	szembenéznünk:

„Mikor	 valaki	 meghal,	 békéltető	 fényben	 látjuk	 az	
életét.	 Homályos	 köd	 által	 lágyítva	 [németben	 erre	 az	
»abgerundet«	[a	megfelelő]	tűnnek	fel	életének	a	körvo-
nalai.	Nem	volt	számára	enyhítés,	sem	összebékülés,	pe-
dig	az	élete	kicsorbult	és	befejezetlenül	maradt.	Az	élete	
leplezetlen	és	nyomorult”	(CV	46).

Az	életet	igazoló	hősiesség	tragikus.	A	halál	csak	egy	
emlékezetre	méltó	 példával	 uralható,	 a	 „kicsorbultan	 és	
befejezetlenül”	 elvágott	 élet	 elkerülhetetlen	 brutalitásá-
val	való	szembenézés	bátorságával.	A	halál	frusztrálja	az	
egyén	minden	erőfeszítését,	hogy	valami	harmonikus	egé-
szet	hozzon	létre.

Foucault	kevésbé	tragikus	utat	keres	a	halandóság	feletti	
uralomra.	A	művészi	élet	nietzschei	„vidám	tudomány”-á- 
ban	Foucault-nál	a	halál	nem	pusztán	egy	 ijesztően	kor-
mányozhatatlan	határ,	mellyel	bátran	 szembe	kell	nézni.	
Sokkal	inkább	úgy	tekint	rá,	mint	egy	gondosan	kimunkált	
esztétikai	 életvitel	 egységesítő	 tetőpontjára,	 különösen,	
ha	az	az	életvitel	egyben	tudatos	előkészületet	is	jelent	a	
halálra.	A	halálos	határtapasztalatok	hajszolása	is	az	elő-
készület	egy	lehetséges	módja.	Foucault	ezért	arra	buzdít,	
hogy	„tanítsuk	meg	az	embereknek,	hogy	nincs	szebb	–	
következésképpen	a	gondos	gondolkodásra	méltóbb	–	ma-
gatartás,	mint	az	öngyilkosság.	Az	embernek	egész	életén	
át	saját	öngyilkosságán	kellene	dolgoznia”.11 
Az	öngyilkosság	aktusában	az	egyén	azáltal	uralja	a	ha-

lált,	hogy	meghatározza	annak	pillanatát	és	eszközeit.	De	
még	ennél	is	mélyebb	uralmat	jelent,	ha	az	ember	úgy	éli	
az	életét,	mint	egy	körültekintő	előkészületet	a	halálra.	A	
halál	ebben	az	esetben	nem	a	kiszámíthatatlan	megsem-
misülés	félelmét	jelenti,	hanem	egy	szervezett	befejezést,	
mely	gazdagító	értelmet	ad	az	ember	életének.	Miller	vi-
tatható	 elgondolásában	Foucault	AIDS	miatt	 bekövetke-
zett,	egyértelműen	szándékolatlan	halála	a	határtapasztala-
tok	próbáin	keresztüli,	halálra	irányuló	életgyakorlatának	
a	kulminációja.	Ilyen	értelemben	úgy	tekinthetnénk	Fou-
cault-ra,	mint	Szókratészre,	aki	„az	igazságért	halt	meg”;	
bár	számára	ennek	a	gondolatnak	mélyebb,	sötétebb	jelen-
tése van.12	Az	igazság	lényegi	része,	amit	keresett,	a	halál	
igazsága	volt,	mint	az	élet	határa	és	tárgya.13

Foucault	egy	jobb	utat	is	ajánl	a	halál	feletti	uralomra	
–	a	halál	pozitív	élvezetét,	gyönyörön	keresztüli	megta-
pasztalását,	talán	éppen	egy	határtapasztalat	extázisában.	
A	 nagyfokú	 gyönyör	 elérésének	 nehézségét	 tárgyalva	
kijelentette:	„Valamilyen	gyönyör	eltúlzása	miatt	szeret-
nék,	és	remélem	úgy	is	fogok	meghalni”;	„számomra	a	
tökéletes,	 teljes	 gyönyör	 összefügg	 a	 halállal”.	 „Az	 ál-
talam	valódi	gyönyörnek	nevezett	gyönyör”	–	írja	Fou-
cault	 –,	 „oly	 nagyfokú,	 oly	 intenzív	 és	 elsöprő	 volna,	
hogy	nem	tudnám	túlélni.	Meghalnék.”	Ízelítőt	kapott	a	
halál	gyönyöréből,	mikor	ópiumszívás	után	elütötte	egy	
autó,	és	„talán	két	másodpercre…	megérezte[m]	a	halált,	
mely	 valóban	 nagyon,	 nagyon	 intenzív	 gyönyör	 volt”	
(PPC	12).	Montaigne	is	hasonló	ízelítőt	kapott	„a	végte-
len	édesség”	„gyönyöréből”,	mikor	egy	lovasbaleset	után	
úgy	érezte,	meghal.14

Nagyon	szerencsések,	bár	valószínűleg	kevesen	van-
nak,	 akik	a	gyönyör	 tetőfokán	halnak	meg.	A	Foucault	
és	Montaigne	által	jellemzett	gyönyör,	pusztán	egy	kép-
zeletbeli	 halálé,	 bár	 Foucault	 végül	 látszólag	 valóban	
szembenézett	 közelgő	halálával,	 ha	 nem	 is	 gyönyörrel,	
de	derűs	higgadtsággal.	Ennek	oka	talán	az	lehetett,	hogy	
a	halál	kellemes	és	állandó	menekvést	kínált	a	hihetetle-
nül	követelőző,	önkritikus	szubjektum	zsarnoksága	alól.	
A	dolog	 természetéből	 adódóan,	mikor	valaki	meghalt,	
mindent	megtett,	 amit	 ember	megtehet	 és	oly	messzire	
ment,	 ameddig	 csak	 ember	 elmehet.	Ahogy	Miller	 el-
mésen	megjegyzi,	a	halálban	„a	határ	mindenek	feletti”,	

Foucault	„végül	megszabadult	az	igazság[keresés]	kény-
szerétől”	(Mi	303,	374).

Wittgenstein	 hasonló	 megszállottságot	 mutat	 abban,	
ahogy	az	 igazság	kedvéért	könyörtelenül	a	határok	átlé-
pésére	kényszeríti	magát.	Mivel	képtelen	volt	a	filozófiai	
munka	folytonos	küzdelmei	nélküli	életben	gondolkodni,	
látszólag	megkönnyebbülve	fogadta	el,	hogy	a	halál	végül	
mentesíteni	fogja	a	fárasztó	küszködéstől	és	a	rákkal	foly-
tatott	 fájdalmas,	 reménytelen	küzdelme	alól.	1951	 janu-
árjától	Wittgenstein	barátja,	dr.	Bevan	otthonában	lakott,	
ahol	nyugodtabban	készülhetett	a	halálra.	Az	utolsó	pilla-
natig	dolgozott,	filozófiai	munkáját	csak	a	halálos	beteg-
ség	 legvégső	 fájdalmai	 lehetetlenítették	 el.	Öntudatának	
végleges	elvesztése	előtt	egy	nappal,	1951.	április	29-én,	
62	éves	korában	bekövetkezett	halála	előtt	két	nappal	még	
az On Certainty	utolsó	jegyzetein	dolgozott.

Mikor	Bevantől	megtudta,	hogy	már	csak	pár	napja	van	
hátra,	Wittgenstein	a	beszámolók	szerint	egyértelmű	meg-
könnyebbüléssel	azt	kiáltotta,	„Jó”	(Ma	81).15 A végén már 
megnyugodva	és	megbékélve,	valószínűleg	a	leküzdhetet-
len	elgyengülés	hatására	finomított	a	halállal	kapcsolatos	
nézetein.	Az	életrajzi	beszámolók	szerint	Mrs.	Bevannek	
mondott	utolsó	mondata	az	volt:	„Mondja	meg	nekik,	hogy	
csodálatos	életem	volt”	(a	„nekik”-kel	barátaira	utalt,	akik	
meglátogatták).	Közeli	barátja,	Malcolm,	igencsak	„titok-
zatos”-nak	 találta	 ezt	 a	megjegyzést,	mivel	 „az	 élete	 ke-
gyetlenül	boldogtalan	volt”	(Ma	81).	Manapság	úgy	tud-
juk,	hogy	ezek	után	elhangzott	 tőle	még	egy	kérés,	hogy	
minél	előbb	 temessék	el,	mielőtt	 a	bécsi	 családja	vissza-
tarthatná.16	Foucault-hoz	hasonlóan	Wittgenstein	is	inkább	
örömmel	vette,	hogy	végül	megszabadult	a	 legszilárdabb	
igazságok	 elérésének	kötelességétől,	melyek	 lehetővé	 te-
hették	volna	géniuszának	és	életének	az	igazolását	–	nem	
csak	neki,	de	igényes	családjának	is,	géniuszok	pártfogói-
nak,	akik	ugyanolyan	szigorú	mércét	és	kritikát	állítottak	
vele	szemben,	mint	ő	saját	magának.17

A	halált	megvető	 igazságkeresés	 különbözteti	meg	 a	
Szókratész	 által	 meghatározott	 filozófiai	 életvitelt	 a	 jó	
élet	többi	modelljétől.	Szókratész	nem	önmagáért	keresi	
az	 igazságot,	és	nem	is	azért,	hogy	egyedülállóságát	bi-
zonyítsa,	 és	 ezzel	kielégítse	 a	géniusz-dandyk	 radikális,	
egyéni	eredetiségre	irányuló	igényeit	„valami	radikálisan	
Más”	kigondolására	 (RM	121).	Az	 igazság	keresése	 in-
kább	a	jobb	életre	irányult,	az	egyén	önmagával	való	törő-
désére.	Szókratész	mindazonáltal	óva	int	bennünket,	hogy	
a	tudás	hajszolása	végül	nem	feltétlenül	hasznos,	s	ezt	a	
figyelmeztetést	később	számos	filozófus	átveszi	 (pl.	Se-
neca és Montaigne).18	Még	az	önismeret	paradigmatikus	
ideálja	 is	 alárendelődött	 az	 öngondoskodás	 kiterjedtebb	
ideáljának,	 mely	 Foucault	 szerint	 „autonómiát	 és	 kivá-
lóságot	 élvezett”	 az	antik	 filozófiában,	 a	platonizmustól	
függetlenül	(TS	26).

E	pragmatikus	perspektívából	kétségbe	vonható	az	ala-
pos	különbségtétel	és	a	halált	megvető	eredetiségre	törek-
vés	az	igazság	keresése	terén.	Wittgenstein	elismeri,	hogy	
az	 igazsággal	 szemben	 inkább	 a	 „boldogság”	 a	 „tudás	
életének”	a	célja	(N	81),	és	megkérdőjelezi	a	tudományos	
igazság	értékét	a	sokkal	nélkülözhetetlenebb	önmagunk-
kal	való	törődés	kedvéért.19	Talán	„a	nagy	fejlődés	eszméje	
illúzió,	mint	ahogy	az	is,	hogy	a	végső	igazság	megismer-
hető;	semmi	jó	vagy	kívánatos	nincs	a	tudományos	meg-
ismerésben,	és	az	emberiség	csapdába	esik,	ha	hajszolja”	
(CV	56).	Bár	Dewey	tudományba	vetett	pragmatista	hite	
rendíthetetlenül	szilárdabb,	ahhoz	is	ragaszkodik,	hogy	az	
igazság	értéke	életben	való	felhasználhatóságában	lakozik.	
A	 filozófia	 tradicionális	 törekvése	 a	 végső	 igazságok	 és	
bizonyosságok	elérésére	eltompul	a	jobb	élet	előmozdítá-
sát	kutató	elképzelések	érdekében,20	és	megjelenik	benne	
a	filozófus	életvilágát	meghatározó	hagyományos	értékek	
iránti	kritikus	elismerés.	Dewey	életre	irányuló	figyelme	
fel	kellene	hogy	vesse	a	halál	kérdését.	Két	fiatal	fiának	
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lesújtó	halála	miatt	erőteljes	tapasztalatokkal	rendelkezhe-
tett,	filozófiájában	mégis	szigorúan	kerüli	a	témát.	Ameny-
nyiben	egy	életfilozófiában	gyengeségnek	számít	a	halál	
negligálása,	 Dewey	 csendje	 nyugtalanító.	 Költészetében	
mindazonáltal	jelen	van	a	halál.	Dewey	nem	publikálásra	
szánta	verseit,	de	a	Columbia	egyik	könyvtárosa	titokban	
megmentette	 a	 papírkosárba	 és	 egy	 régi	 íróasztalba	 ki-
selejtezett	verseket,	melyek	 felvonultatják	azokat	a	 sötét	
érzelmeket	 és	 témákat,	 melyeket	 ellenőrző	 optimizmu-
sa	nem	engedett	 felszínre	 jutni	a	 filozófiai	 írásaiban.	Ha	
életgyakorlatként	 tekintünk	a	 filozófiára,	vajon	kizárhat-
juk-e	filozófiájából	a	poétikus	reflexiókat	csak	azért,	mert	
versekbe	és	a	privát	szférába	űzte	őket?	Wittgenstein	filo-
zofikus	 gondolatai	 a	 halálról	 a	Notebooks-ban,	 valamint	
a Culture and Value-ban	 szintén	magánjellegűek	voltak,	
ráadásul	néha	titkos	írásjeleket	használt.	

Dewey	 poétikus	 reflexiói	mindazonáltal	 nagymérték-
ben	 különböznek	Wittgenstein	 megjegyzéseitől.	A	 halál	
nem	a	 hősiesen	 leküzdhető	 főellenségként	 tűnik	 fel,	 ha-
nem	mint	az	élet	körforgásának	természetes	része.	Dewey	
a	verseiben	gyakran	úgy	tekint	a	halálra,	mint	a	nyugalom	
menedékére	 és	 a	 természettel	 való	 újraegyesülésre,	 ahol	
az	ember	végül	megszabadul	az	egyéni	küzdelmektől	és	
vágyaktól.	Mindössze	egyszer	jellemzi	negatívan,	„a	jeges	
szenvedély	őrült	pillanata”-ként.	Dewey	poétikusan	„sze-
relmem”-nek21	nevezi	a	halált,	miközben	az	életet	és	az	
amelioratív	növekedésért	folytatott	küzdelmet	ünnepli.	

Dewey	 halál	 iránti	 csekély	 érdeklődése	 pragmatista	
optimizmusként	értelmezhető:	az	életre	fordított	figyelem	
(választható),	a	halál	helyett	(melyen	túl	senki	nem	tehet	
semmit).	Ez	visszatükrözi	a	halál	relatív	háttérbe	szorulá-
sát	mai	életünkben.	A	halálra	koncentrálást	az	ókorban	és	
a	kora	újkorban	a	korai	és	fájdalmas	halál	jelenvalósága	
igazolta,	mely	a	szenvedés	állandó	forrását	jelentette,	és	a	
nyilvánosság	előtt	zajlott.	Mivel	mindannyian	megtapasz-
taljuk	a	halált,	ha	nem	is	a	halál	pillanatában,	de	az	élet	
strukturáló	horizontjaként	és	végkifejleteként,	gyengeség	
volna	elhanyagolnunk	ezt	a	témát.	

Tegyük	fel,	hogy	különbséget	kellene	tennünk	a	halál	
megismerése és az intenzív belemélyedés	között.	Ekkor	
megkérdezhetnénk,	hogy	vajon	az	utóbbi	 is	 fontos	ma-
radhatna-e	a	filozófiai	életvitel	számára,	vagy	csak	a	ha-
lált	megvető	hősiesség	látványos	pátoszának	velejárója,	
mely	megengedte	 például	 a	Szókratészhoz	hasonló	 ha-
landó	számára,	hogy	a	pompás	Akhilleuszhoz	hasonlítsa	
magát (Szókratész védőbeszéde	 28b-d).22	Wittgenstein-
nel	és	Foucault-val	a	hősiesség	klasszikus	modellje	fel-
erősödött	a	zseni	jellegzetes,	vezető	modernista	esztéti-
kájával,	mely	a	látványos	egyedülállósággal	és	a	halállal	
szembeni	bátor	szembeszállással	az	emlékezetessé	válás	
igényét hordozta magában. 

Képes	lehet	a	filozofikus	élet	úgy	meghaladni	a	tragikus	
hősiesség	 és	 a	 vezető	modernista	 esztétika	 határait,	 hogy	
közben	megtartja	saját	legfontosabb	erényeit?	Talán	azt	kí-
vánjuk,	hogy	ez	az	élet	emlékezetes,	kritikus,	kísérletezései-
ben	imaginatív	legyen	és	bátran	nézzen	szembe	a	halandók	
körülményeivel	–	melyekbe	beletartozik	az	öregedés	szo-
morú	banalitása,	ahogy	a	halál	fenségessége	is.	De	ezeket	
az	igényeket	csak	kevésbé	nagyratörő	terminusokkal	lehet	
elemezni.	Miért	igényli	a	filozofikus	élet	az	évszázadokra	
kiterjedő	világhírt	ahelyett,	hogy	beérné	az	elismerő	diákok	
és	 kollégák	 alkotó	 emlékezetével?	 A	 Halhatatlanságban 
Milan	Kundera	különbséget	tesz	a	„kimagasló	halhatatlan-
ság”	és	a	„csekélyebb	halhatatlanság”	között.23

Az	 élet	 emlékezetessé	 tételének	 másik	 módja,	 mikor	
nem	másoknak	kívánunk	 emléket	 hagyni,	 hanem	oly	 na-
gyon	 kielégítő	 tapasztalatokat	 szerzünk,	 melyek	 emléke	
önnön	 létezésünket	 igazolja.	 Két	 különböző	 esztétikáról	
beszélhetünk:	a	mások	felé	irányuló	reprezentációéról	és	az	
ezzel	 szembeállítható,	 önmagáért	 szerzett	 tapasztalatoké-
ról.	A	második	elsajátításával	az	ember	a	mértékletes	élet	

szépségét	választhatja	–	mely	kívülről	nézve	talán	unalmas	
és	egyáltalán	nem	vonzó	–	egy	mérhetetlenül	drámai	élet	
helyett,	mely	ragyogónak	tűnhet,	de	többnyire	kellemetlen	
tortúrával	jár	az	elviselése.	Természetesen	mindaddig,	amíg	
valakinek	az	önmagáról	kialakult	véleményét	az	határozza	
meg,	hogy	mások	szemében	milyennek	tűnik,	az	önmagun-
kért	élt	élet	és	a	másokért	élt	élet	határai	elmosódnak.	Már	
adott	is	egy	feladat	a	filozófia	kreatív,	kísérletező	önkritiká-
jának	–	 segítséget	nyújtani	 az	egyén	átalakításához,	hogy	
megtalálja	a	számára	legmegfelelőbb	utat	a	jó	élethez.

Hasonlóképpen,	bár	a	hallállal	folytatott	harcok	a	leg-
látványosabb	hősiességet	képesek	kiváltani,	nem	szabad	
leértékelnünk	a	hétköznapi	dolgokban	 felmutatható	bá-
torságot	 és	 a	 szüntelen	 küzdelmeket.	 (Az	 öregedéshez	
talán	több	bátorság	kell,	mint	a	halálhoz.)	Az	ember	ön-
alkotásának	eszméje	sem	kellene,	hogy	a	mindenki	más-
tól	való	 radikális	elkülönülésre	korlátozódjon.	Végül,	a	
határtapasztalatok	 szomatikus	 próbája	 sokkal	 kevésbé	
radikális,	mint	amelyeket	Foucault	ajánlott.	A	finom	lég-
zésgyakorlatokon	és	mozgásokon	keresztül	–	akár	a	jó-
gában,	az	Alexander-technikában,	vagy	a	szomatikus	tu-
datosságot	feltáró	újabb	technikákban	–24	az	átlagember	
is	képes	olyan	testrészeit	megérezni,	melyeket	korábban	
nem	érzett.	Olyan	tapasztalatok	tudnak	indukálódni,	me-
lyek	minden	 finomságuk	ellenére	drámaian	 izgalmasak	
és	átalakító	hatásúak.

Röviden,	 az	 itt	 ajánlott	 stratégia	 a	 filozófiai	 életvitel	
erényeinek	 demokratizálására	 irányul,	 azzal,	 hogy	 von-
zóbb	 és	megvalósíthatóbb	 etikai	 projektté	 akarja	 tenni	 a	
társadalom	 tagjai	 számára.	A	problémát	 az	okozza,	hogy	
a	 filozófiai	 életvitelt	 eredetileg	nem	demokratikus	 termi-
nusokkal	határozták	meg,	hanem	 inkább	a	görög	kultúra	
mélyen	arisztokratikus	karaktere,	valamint	hősies	és	látvá-
nyos	értékrendje	formálta.	A	filozofikus	élet	bája	részben	
másságában	rejlett,	a	konvencionálistól	és	a	közönségestől	
való	éles	megkülönböztetésében,	mely	a	filozófia	kritiká-
ban	betöltött	meghatározó	szerepében	öltött	testet.

Nem	 oldja	meg	 a	 problémát,	 ha	 a	modern	 esztétika	
fogalmaival	elemezzük	ezt	az	életet.	Uralkodó	esztétikai	
ideológiánk	számára	elitistának	számít	a	radikális	erede-
tiség	igénye,	a	művész-géniusz	önfeláldozó	odaadása	és	
kiválóbb	képzelete	miatti,	új	hősként	való	felemelkedé-
se.25	Ha	 a	 filozófiai	 életvitel	 esztétikai	 vonzereje	miatt	
példaadó	 és	 emlékezetes	 tud	 lenni,	 hogyan	 maradhat	
fenn	radikális	és	meghökkentő	változás	nélkül?	Képesek	
lehetünk	„normalizálás”	nélkül	úgy	demokratizálni	a	fi-
lozófiai	életvitelt,	hogy	–	Foucault-val	szólva	–	ne	süly-
lyesszük	esztétikamentes	banalitásba?	Muszáj	egy	szűk	
elitre	korlátozódnia?

Ha	van	megoldás	erre	a	problémára,	akkor	az	magában	
foglalja	egy	népszerű	esztétika	elismerését	és	továbbfej-
lesztését,	mely	sokkal	közvetlenebb	és	kevésbé	látványos	
módon	kezeli	a	szépséget	és	a	kreatív	önkifejezést.	Bár	
a	 tizenhatodik	 századi	Montaigne	 „az	 általános	 emberi	
mintákhoz…	csoda	és	különcség	nélkül”	hozzáigazodó	
legnagyszerűbb	szépséget	hangsúlyozta,	ezt	az	esztétikát	
aláásta	a	modernség	állandó	fejlődés,	radikális	eredetiség	
és	rendkívüli	zsenialitás	iránti	igénye.	A	legtöbb	kortárs	
filozófia	számára	egy	népszerű	esztétika	fogalma	hitelte-
len,	s	így	feltáratlan	marad.	Legitimációja	és	megjavítása	
azonban	–	ahogy	Pragmatista esztétika	című	könyvem-
ben	ajánlottam	–	nélkülözhetetlennek	tűnik	a	demokrácia	
kultúrájában.

VI.
Az én és a társadalom

A	 demokráciát	 is	 tárgyalnunk	 kell,	 mert	 a	 filozófia	
csak	társadalmi	kontextusban	létezik.	A	titokzatos	bölcs-
csel	szemben	a	filozófus	nemcsak	részese,	de	tanítója	is	
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a	polisznak.26	Hogyan	tudja	beleilleszteni	önismeretre	és	
tökéletesedésre	törekvését	a	társadalmi	élet	szövedékébe?	
Az	énnel	való	törődés	és	a	társadalom	iránti	gondoskodás	
nem	keresztezi	egymást?	Amint	Epikurosz	is	állította,	az	
én	 elmélyült	 vizsgálata	 magában	 hordozza	 a	 közélettől	
való	visszavonulás	veszélyét.

Foucault	amellett	érvelt,	hogy	a	 filozófia	kifejezetten	
a	bátor,	kritikus	igazmondás	(parrhesia)	speciális	formá-
jaként	nőtt	ki	abból	az	athéni	politikai	közegből,	melyben	
az	 igazmondást	már	 nem	 lehetett	 biztonságosan	 gyako-
rolni,	mert	nem	az	igazság	kormányozta	és	nem	is	azon	
kevesek,	 akik	annak	meglelésére	 törekedtek.	Szókratész	
azt	állítja	a	Védőbeszédben,	hogy	politikai	ügyekbe	avat-
kozása	esetén	már	sokkal	korábban	megölhették	volna,	de	
ő	 a	 személyes	 beszélgetések	 párharcait	 választotta,	me-
lyekben	igazmondása	lehetővé	tette	számára,	hogy	az	ön-
ismeret	érdekében	másokat	is	bevonjon	az	önismeret	és	az	
énnel	való	törődés	önkritikus	munkájába.	Remélte,	hogy	
szavai	hatásosak	lehetnek,	s	hogy	az	egyének	következe-
tes	filozófiai	öntökéletesítése	végső	soron	egy	jobb	poliszt	
fog	eredményezni.	Így	a	filozófia	egy	előkelőbb,	tisztább	
alternatív	politikaként	jelenik	meg.27	Foucault	konklúzió-
ja	szerint	a	filozófiai	„önmagunkkal	való	törődés	egyben	
a	másokkal	való	 törődés	útja	 is”,	míg	az	öntökéletesítés	
alkalmassá	teszi	az	egyént	arra,	hogy	megtalálja	a	helyét	a	
városállamban”	(FF	7).

De	ha	a	társadalom	ennyire	komoly	hatást	gyakorol	az	
egyénre	és	az	önmegvalósítás	eszméjére,	hogyan	tudnánk	
megváltoztatni	 a	 társadalmat	 –	 anélkül,	 hogy	 megpró-
bálnánk	megváltoztatni	 azokat	 a	 társadalmi	 tényezőket,	
melyek	önismeretre	és	öntökéletesítésre	vonatkozó	erőfe-
szítéseinket	 strukturálják	–	egyszerűen	csak	azzal,	hogy	
az	 öntökéletesítésre	 koncentrálunk?	Esetleg	 a	 filozófus-
királlyal,	akinek	megvan	az	uralkodói	hatalma	és	tudása,	
hogy	 társadalmi	 szinten	 foganatosítsa	 az	 önmagunkért	
való	 törődést	 és	 létre	 tud	 hozni	 egy	 olyan	 társadalmat,	
mely	 sokkal	 alkalmasabb	 a	 filozófiai	 életvitel	 számára.	
Hiába	fantáziálunk,	a	probléma	megmarad:	hogyan	kelle-
ne	a	filozofikus	életnek	egységbe	rendeznie	az	önfejlesz-
tést	a	konstruktív	társadalmi	munkával?	

Ha	a	modern	társadalmak	egyenlőségre	 törekvő	ideo-
lógiája	ellenére	is	űzött	magasművészeti	esztétika	termi-
nusaiban	 gondolkodunk,	 a	 filozófiai	 életvitel	 még	 ége-
tőbb	problémákkal	néz	szembe	a	 társadalmi	 integrációra	
vonatkozóan.	Amennyiben	 a	 filozófiai	 életvitel	 kritériu-
ma,	hogy	az	egyedülálló	géniusz	ragyogó	műbe	formálja	
önmagát,	hogyan	szolgálhatna	az	ilyen	életmű	példaként	
az	általános	utánzás	számára?	Az	extrém	eredetiség	haj-
szolása	a	fájdalmas	egyedüllét	kockázatát	rejti	magában,	
mikor	 az	 egyén	 érthetetlen	marad	 szélesebb	 környezete	
számára.	De	még	ha	meg	is	értik	–	a	radikális	elkülönü-
lés	igénye	hogyan	járulhatna	hozzá	egy	egész	társadalom	
etikai	modelljéhez?28	Ha	az	egalitarianizmus	és	a	filozófia	
példáját	is	komolyan	vesszük,	más	példák	is	szükségesek	
a	sikeres	filozófiai	életvitelhez.	Még	ha	helyesen	el	is	uta-
sítjuk	a	konformista	társadalom	eszméjét,	és	a	pluralizmus	
nevében	kiállunk	az	önállóan	megválasztható	életstílusok	
mellett,	nehezen	kívánhatjuk	vagy	várhatjuk	el,	hogy	min-
denki	radikálisan	és	látványosan	más	legyen.	

Wittgenstein,	 Dewey	 és	 Foucault	mindannyian	meg-
küzdöttek	 az	 öntökéletesítés	 és	 a	 demokratikus	 társa-
dalom	 keresésére	 tett	 erőfeszítések	 összehangolásának	
problémájával.	Életeik	és	teóriáik	egyaránt	 tanulságosak	
és	Wittgenstein	 tűnik	 a	 legproblémásabbnak.	Egy	olyan	
családba	 született,	mely	a	köz	 szolgálatának,	de	egyben	
az	esztétikai	kiválóságnak	szentelte	magát.	A	kínzó	intel-
lektuális	 felsőbbrendűség	 érzése	 és	 az	 egalitarianizmus	
szellemisége	 által	 szétszakítva,	 Wittgenstein	 túlfeszített	
esztétikai	érzékenységének	és	a	közönségesre,	egyszerűre	
és	szerényre	áhítozó	mély,	tolsztojánus	sóvárgásának	ösz-
szebékítéséért	küzdött.29 

Munkáival	 filozófiai	 kiválóságra	 törekedett,	 de	 ho-
mályossága,	 újszerűsége	 és	 individualizmusa	miatt	még	
olyan	közeli	 kollégái	 is	 félreértették,	mint	Russell	 vagy	
Moore.	Magányossága	és	félreértettsége	miatt,	az	eredeti	
géniusz	 utáni	 kutatásba	 bonyolódva	Wittgenstein	 gyak-
ran	 elhatározta,	 hogy	 felhagy	 a	 filozófiával	 és	 helyette	
inkább	egyszerű,	hasznos	tagjává	válik	a	társadalomnak.	
Első	mesterművének,	 a	Tractatus-nak	 a	 befejezése	 után	
általános	 iskolai	 tanítóként	próbálkozott	 a	vidéki	Auszt-
riában.	Túlságosan	magas	elvárásai,	szigorú	nevelési	el-
vei	és	a	szűk	látókörű	szülők	megvetése,	valamint	a	helyi	
tisztviselők	miatt	terve	csúfos	kudarcot	vallott.	A	második	
világháború	alatt	a	cambridge-i	katedrát	hagyta	el,	hogy	
portásként	dolgozzon	egy	londoni	kórházban.	

Wittgenstein	 legmeghökkentőbb	 próbálkozása	 a	 filo-
zófia	magányos	magaslatainak	elhagyására	az	volt,	mikor	
1935-ben	 szenvedélyes,	de	 sikertelen	erőfeszítéseket	 tett,	
hogy	kétkezi	munkásként	állást	találjon	a	Szovjetunióban,	
ahol	 a	 számára	 felajánlott	 filozófiai	 katedrát	 elutasította.	
Bár	továbbra	is	támogatta	az	osztályok	nélküli	társadalom	
szovjet	ideálját,	és	„lélekben	kommunistá”-nak	tartotta	ma-
gát,	bevallotta,	hogy	az	ilyen	társadalomban	élhető	hétköz-
napi	élet	felsőosztálybeli	ízlésének	túl	visszataszító	volt,	és	
a	„[hozzá]	hasonló	neveltetésű	emberek	számára”	elvisel-
hetetlen	kicsinyes	becstelenségektől	is	ódzkodott	(Mo	343,	
353).	Egy	dolog	volt	idealizálni	az	embereket	és	egy	másik	
együtt	lakni	velük,	a	saját	normáik	szerint.	Hasonlóképpen,	
bár	élvezte	a	hollywoodi	filmeket	és	a	detektívtörténeteket,	
nem	 komoly	 esztétikai	 tanulmányok	 tárgyaiként,	 hanem	
inkább	menekülésként	tekintett	rájuk.30 
Megalkuvást	nem	ismerő	kifinomult	ízlése	által	korlá-

tozva	Wittgenstein	soha	nem	próbálta	meg	összehangolni	
filozófiai	és	demokratikus	érdeklődését	egy	könnyebben	
érthető	filozófia	megírásával.	Russell	népszerű	munkáin	
keresztül	láthatta	–	amiket	egyébként	nem	nagyon	kedvelt	
–,	hogy	egy	ilyen	jellegű	filozófia	szélesebb	közönséget	is	
el	tud	érni.	Még	ha	széles	körű	társadalmi	átalakulás	eléré-
sére	nem	is	alkalmas,	legalább	több	emberhez	képes	eljut-
tatni	valamiféle	erkölcsi	üzenetet,	mely	reformokra	ösz-
tönzi	őket.	Sem	Dewey,	sem	Foucault	nem	utasította	el	a	
közérthető	írásokat	és	az	újságírást,	Wittgenstein	azonban	
tartózkodott	 tőlük.	 Egy	 olyan	 életfilozófia	 közreadása,	
mely	konkrét	életgyakorlatának	kontextusából	kiragadva	
válik	könnyen	megközelíthetővé,	a	banalitás,	a	prédikálás	
és	a	magamutogatás	veszélyét	rejti	magában	–	az	ízlés,	ha	
nem	a	moralitás	nyilvánvaló	hiányát.

Az	 őt	 körülvevő	 idegen	 kultúra	miatti	 érzések	 zava-
rában	 Wittgensteint	 kifinomult	 esztétizmusa	 a	 géniusz	
romantikus	mítoszába	zárta.	A	géniuszéba,	akinek	el	kell	
különítenie	magát	a	kevésbé	értelmes	társadalomtól,	hogy	
megalkossa	 a	mesterművet,	mellyel	majd	mindent	 jóvá	
tesz.	Filozófiáját	és	populista	érzéseit	soha	nem	tudta	ösz-
szeegyeztetni,	s	bár	az	élete	az	individuális	zseni	győzel-
me,	nagyrészt	mégis	boldogtalanul	magányos.	

Dewey-nak	 nem	 okozott	 problémát	 az	 esztétikai	 el-
különülés	 és	 a	 kulturális	 különbség	 kérdése,	 mikor	 a	
demokratikus	 társadalom	 keretein	 belüli	 filozófiai	 ön-
megvalósítást	 kutatta.	 Dewey	 a	 szégyenérzet	 nélküli	
népszerűsítő,	akinek	az	írásain	látszik,	hogy	nagy	figyel-
met	fordít	a	közérthetőségre.	Etikai	és	politikai	elméle-
teinek	nagy	részét	annak	a	gondolatnak	szentelte,	hogy	
a	liberális	demokrácia	nem	csak	a	legjobb	keretet	képes	
nyújtani	az	egyéni	önmegvalósítás	számára,	de	az	iránta	
való	 elköteleződés	 révén	 valósítható	meg	 legjobban	 az	
egyén	önmegvalósítása.	Ennek	oka,	hogy	az	én	–	sajátos	
kifejeződéseiben	 is	 –	 a	 társadalom	 terméke,	mely	 gaz-
dag	társadalmi	elköteleződései	és	mások	iránti	törődése	
révén	„teljesebb	és	nyíltabb	énné	 lesz,	mint	az,	mely	a	
[a	 társadalomtól]	 elszigetelve,	 vagy	 azzal	 szemben	 fej-
lődött”.	Az	egyén	öntökéletesítésében	való	elmélyedése	
kontraproduktív;	 nem	 csak	 azért,	mert	 vakká	 tesz	 ben-
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nünket	olyan,	másokban	fellelhető	erőforrások	iránt,	me-
lyek	 segíthetnék	 növekedésünket,	 hanem	 azért	 is,	mert	
megakadályoz	bennünket	mások	tökéletesedésének	segí-
tésében,	 és	elzár	bennünket	azoknak	az	erőforrásoknak	
a	 gazdagításától,	 melyek	 előnyösek	 volnának	 mind	 a	
magunk,	mind	mások	életében.	Az	elnyomás	nem	csak	
az	elnyomottaknak	ártalmas:	„az	egész	társadalom	meg	
van	fosztva	azoktól	a	potenciális	forrásoktól,	melyek	őt	
szolgálhatnák”	(E	302;	LW	11:	219).

Dewey	 élete	nem	mutat	 az	 eredeti	 és	 elkülönülő	ön-
teremtésre	 utaló	 jeleket.31	A	 személyes	 önmegvalósítást	
a	 demokrácia	 ügyéért	 folytatott	 folyamatos	 közszolgá-
laton	 keresztül	 kutatta.	 Chicagóban	 létrehozta	 a	 híres	
Laboratory	School-t,	mely	nagy	hatást	gyakorolt	az	ame-
rikai	oktatásra,	majd	később	segített	megalapítani	a	New	
School	for	Research-öt,	az	ACLU-t	és	az	NAACP-t.	Az	
Outlawry	of	War-mozgalom	és	egyéb	nemzetközi	ügyek	
kulcsfigurája	volt.	Két	olyan	szervezetnek	is	az	élére	állt,	
melyek	egy	harmadik,	a	demokratikus	 szocializmust	 tá-
mogató	 politikai	 párt	 megalapítását	 tűzték	 ki	 célul	 az	
Egyesült	Államokban.	Ő	 volt	 a	Commission	 of	 Inquiry	
elnöke	a	Trockij-tárgyaláson	és	ő	vezette	a	Commitee	for	
Cultural	Freedom-ot.	

Az	 önmagunkkal	 való	 törődésre	 irányuló	 filozófiája	
látszólag	 teljes	 mértékben	 a	 társadalom	 iránti	 törődés-
ben	fejeződik	ki,	privát	életének	legfontosabb	eseményei	
Westbrook	és	Ryan	életrajzaiban	a	demokrácia	szélesebb	
társadalmi	narratíváján	keresztül	kerültek	bemutatásra	–	
például	két	fiatalabb	fiának	szívszaggató	halála	és	szenve-
délyes,	bár	be	nem	teljesült	házasságon	kívüli	kapcsolata	
egy	fiatal	lengyel	emigráns	íróval.	A	teljességhez	hozzá-
tartozik	a	privát	szféra,	még	akkor	is,	ha	csekély	jelentő-
séget	 tulajdonítunk	neki,	 s	 természetesen	visszatükröző-
dik	a	filozófiai	öntökéletesítés	társadalmi	dimenziójának	
deweyánus	kihangsúlyozásában.	

Dewey	életrajzírói	úgy	vélekednek	–	még	azok	is,	akik	
a	legmélyebbre	ástak	Dewey	magánéletében,	mint	példá-
ul	 Steven	 Rockefeller	 –,	 hogy	 Dewey	 személyiségét,	 a	
személyes	vágyak	–	 társadalmi	 ideálok	nevében	 történő	
szisztematikus	–	elfojtása	strukturálta.	Elfojtását	–	mely	
rendkívüli	 félénkségében,	 vagy	 a	 spontaneitás	 teljes	 hi-
ányában	 is	 megmutatkozott	 –	 gyakran	 fennkölt	 anyja	
buzgó	vallásosságának	tulajdonítják,	aki	„túl	sok	érzelmi	
nyomást”	gyakorolt	 a	 fiatal	Dewey-ra,	 folyamatosan	el-
várva,	hogy	„becsületes	legyen	Jézussal”.32

Ez	természetesen	nem	azt	jelenti,	hogy	a	társadalmon	
keresztüli	önkiteljesedés	mindig	ilyen	erős	elfojtást	kö-
vetel,	 viszont	 rámutat,	 hogy	 Dewey	 énközpontúsággal	
szembeni	 elutasítása	 nem	 csak	 logikai	 alapokon	 nyug-
szik.	Saját	pszichológiai	tapasztalatai	is	alátámasztották,	
hogy	a	kérlelhetetlen	önfürkészés	kellemetlen.	Hatvanas	
éveiben	 bevallotta,	 hogy	 „természetéből	 adódó	 túlzott	
introspektivitása”	miatt	kontrollálnia	kellett	 az	„önélet-
rajzi	introspekcióra”	irányuló	hajlamát,	„mely	nem	tesz	
jót	nekem”.33 

Ellentmondással	 állunk	 szemben	 a	 kiváló	 filozófus	
láttán,	aki	félénken	visszahúzódik	a	filozófiai	önmegis-
merés	 szokásos	 ideáljától.	 Dewey	 pragmatista	 válasza	
bizonyíthatná,34	 hogy	 az	 okozott	 következményektől	
függetlenül	ennek	a	célnak	nincs	abszolút	érvényessége,	
s	hogy	a	 filozófia	önmegismerés	 iránti	 igénye	 szembe-
kerül	 a	 filozófia	 önmagunkkal	 való	 törődésre	 vonatko-
zó	céljaival.	Az	önfürkészés	csak	akkor	értékelhető,	ha	
eredményesen	tudunk	élni	vele.	Dewey	előtt	Montaigne	
és	Nietzsche	is	kifejtette,	hogy	az	élet	értékei	és	a	gaz-
dag	tapasztalatok	felül	tudják	írni	a	megismerés	igényét,	
még	akkor	is,	ha	a	tudás	gyakran	kifejezetten	szükséges	
ezek	megvalósulásához.35	Feltételezve,	hogy	a	filozófiai	
életvitel	 jellemzően	az	önmagunkkal	való	 törődéssel	és	
a	boldogsággal	azonosítja	a	megismerést	(különösen	az	
önmegismerést),	 láthatjuk,	hogy	ezek	az	 ideálok	valódi	

feszültséget	 képezhetnek,	melyek	 a	 különböző	 életfilo-
zófiák	kiválasztásában	is	kifejeződhetnek.

Dewey	társadalomelméletében	is	vannak	hasonló,	szem- 
mel	 látható	 feszültségek.	 Bár	 a	 „szabadság,	 egyenlőség	
és	 testvériség”	hármas	eszméje	miatt	maga	is	a	 liberális	
demokráciát	 ünnepelte,	 felismerte,	 hogy	 a	 köztük	 lévő	
feszültségek	„komoly	erkölcsi	problémát	[állítanak]:	Ho-
gyan	harmonizálható	az	egyén	fejlődése	egy	szociális	ál-
lam	fenntartásával,	melyben	az	egyén	tevékenysége	kell	
hogy	hozzájáruljon	a	többiek	jólétéhez?”	Egyetlen	általá-
nos	elmélet	vagy	„fix	módszer”	sem	tud	választ	adni,	mert	
az	egyéni	és	a	társadalmi	élet	aktuális	kondíciói	a	kontex-
tussal	együtt	változnak.	Röviden,	mivel	az	életművészet	a	
demokráciában	nem	egy	szigorú,	deduktív	tudomány,	„a	
megközelítésnek	tapasztalaton	alapulónak	kell	lennie”	(E	
349–50).	A	filozófia	harmonizáló	megoldásai	és	választá-
sai	folyamatos	tesztelést	és	felülvizsgálatot	igényelnek	az	
élet	tényleges	gyakorlatában.36

Foucault	kínálja	a	legérdekesebb	megoldást	a	filozófiai	
életvitel	és	a	demokratikus	társadalmi	gyakorlat	összehan-
golására.	Wittgenstein	 frusztrációitól	 távol,	Dewey	visz-
szafogott	–	ha	nem	elfojtásos	–	modelljétől	is	különbözik.	
Dewey-nál	sokkal	radikálisabb	kísérletezőként,	kockáza-
tosabb	stratégiákat	ajánl	az	öntökéletesítés	kutatásának,	a	
demokratikus	reformokért	folytatott	küzdelembe	való	át-
helyezéséhez.	Sőt,	Dewey	példájával	és	maximáival	ellen-
tétben,	Foucault	látszólag	öntudatosan	önmagára	fókuszál,	
és	az	önkifejezéssel	kapcsolatban	sem	gátolja	semmi.	

Foucault	filozófusként	minden	ízében	a	nyilvánosság	
előtt	és	arra	reflektálva	élt	(public	philosopher).	Szerepét	
egy	médiahíresség	népszerűségével	fűszerezve	próbálta	
kiszorítani	 Sartre-ot	 Franciaország	 vezető	 filozófusá-
nak	 pozíciójából.	 Idősödő	 egzisztencialista	 riválisával	
együtt,	 demonstrációkon	 és	 sajtókonferenciákon	 jelent	
meg.	 Dewey-hoz	 és	 Sartre-hoz	 hasonlóan	 Foucault	 is	
népszerűsíteni	 akarta	 a	 gondolatait,	 nemcsak	 a	 népsze-
rű	 újságoknak	 adott	 interjúival,	 hanem	vezető	 politikai	
témákról	 íródott	cikkeivel	 is,	melyek	olyan	újságokban	
jelentek	meg,	mint	a	Le Monde,	a	Le Nouvel Observateur 
és a Corriere de la Sera.37 

Noha	a	humanista	ideológiát	elutasította,	Foucault	har-
cos	aktivistaként	lépett	fel	demokratikus	és	humanitárius	
ügyekért.	A	hatvanas	évek	végén,	majd	a	hetvenes	évek	
elején	kifejezetten	a	radikális,	népszerű	politikai	mozgal-
mak	kötötték	le	a	figyelmét:	a	diáklázadás,	a	börtöntiltako-
zás,	az	iráni	forradalom	és	a	meleg	jogokért	folytatott	harc.	
Szoros	kapcsolatban	állt	a	forradalmi	French	Maoists-cal	a	
Gauche Proletarienne-en	belül,	és	megszervezte	a	Prison	
Information	Group-ot.	Diákokkal	és	GP-aktivistákkal	szá-
mos	tüntetésen	a	testi	épségét	veszélyeztette	a	rendőrőkkel	
folytatott	erőszakos	küzdelemben.	Foucault	egyértelműen	
megízlelte	a	forradalmi	féktelenség	közösségi	határtapasz-
talatait.	A	kaliforniai	melegközösséget	is	azért	részesítette	
előnyben,	mert	úgy	vélte,	hogy	ott	„a	tapasztalatok	a	kö-
zösség	tapasztalatai	voltak”.38 

Bármi	legyen	is	a	valódi	ok,	1980-ra	Foucault,	a	francia	
értelmiségiek	többségéhez	hasonlóan,	felhagyott	a	szélső-
séges	 aktivizmussal.	 Helyette	 inkább	 elismerően	 nyilat-
kozott	a	liberalizmusról,	mely	a	pluralizmust	és	a	magán-
életet	értékeli,	valamint	a	függetlenség	külső	szabályoktól	
mentes negatív	szabadságát	–	azt	az	eszmét,	mely	szerint	
a	társadalmi	kormányzást	minimalizálva	kell	megengedni	
a	maximális	önkormányzást.	Liberalizmus	iránti	nagyra-
becsülése	 az	 önmagunkkal	 való	 törődés	 etikájában	 való	
elmélyedéshez	köthető	–	a	továbbiakban	ez	a	téma	került	
előtérbe	a	műveiben,	ez	vezette	el	a	filozófiai	életvitel	oly	
mértékű	 kutatásához,	melyre	 sem	Wittgenstein,	 sem	pe-
dig	Dewey	esetében	nem	volt	példa.	A	Collège	de	France-
ban	tartott	utolsó	előadásait	is	ennek	a	témának	szentelte,	
Szókratésztől	 a	 cinikusokon	 és	 a	 sztoikusokon	keresztül	
felvázolva,	egészen	a	keresztény	időkig.	
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Miller	 azt	 állítja,	 hogy	 Foucault	 a	 transzgresszió	 át-
alakító	határtapasztalatainak	kedvéért	követte	a	politikai	
radikalizmus	útját,	de	felhagyott	vele,	mikor	ígéretesebb	
stratégiát	 talált	 az	 önátalakításra	 az	 önformálás	 etikájá-
ban.	Foucault	 korábbi	 frázisát	 kisajátítva	 ezt	 a	 fejlődést	
Miller	úgy	magyarázza,	mint	„elfordulást	a	határok	és	a	
transzgresszió	próbáitól	az	énhez	való	visszatérés	kérdése	
felé”	(Mi	318).	El	kellene	vetnünk	Foucault	politikai	gya-
korlatát,	mint	amely	 túlságosan	énközpontú	és	önző	ah-
hoz,	hogy	igazán	demokratikus	legyen?	Igazi	politizálás	
helyett	úgy	kellene	tekintenünk,	mint	„radikális	sikk”-ket,	
mely	egy	elitista	önmegkülönböztetésre	irányul?	

Ez	hiba	volna:	először	is	azért,	mert	Foucault	élete	vé-
géig	 aktív	maradt	 politikailag	 (jóllehet	 nem	 radikálisan	
harcos módon).39	Másrészt	azért	 is,	mert	úgy	 tekintett	a	
„privát”	énre,	mint	a	politikai	terepére	és	harcmezejére.40 
Ez	az	én	azoknak	a	társadalmi-politikai	erőknek	a	követ-
kezménye	és	felerősítő	megjelenítője,	melyek	individuális	
szubjektumokká	formálnak	bennünket.	Ahogy	a	társadal-
mi-politikai	intézmények	művelt,	engedelmes	énné	alakí-
tanak	bennünket,	úgy	szolgálja	ez	a	„szabványosított”	én	
ugyanazon	 intézmények	 újraszervezését	 és	 fenntartását,	
mivel	az	intézmények	nem	léteznek	az	őket	mozgató	aktív	
szubjektumok	nélkül.

A	 szabványosított	 én	 határtapasztalatokon	 keresztüli	
megtámadásának	célja	az	én	radikális	átalakítása,	mely	le-
hetővé	teszi	az	elnyomó	fegyelmező	intézetek	alapjainak	
megrendítését.	Az	ilyen	intézmények	elleni,	egyszerre	kí-
vülről	és	belülről	is	támadó,	radikális	transzgresszió	által	
megvalósuló	átalakító	határtapasztalatok	kutatása	tűnik	a	
legígéretesebb	stratégiának.	

Ígéretes,	de	Foucault	számára	nem	kielégítő.	Kiemel-
kedően	kifinomult,	 sikeres,	 polgári	 értelmiségiként	 túl-
ságosan	körül	volt	ahhoz	bástyázva,	hogy	életét	tartósan	
egy	 radikális	 transzgresszionális	politika	 szabályai	 sze-
rint	alakíthatta	volna,	annak	minden	brutalitásával,	ren-
detlenségével	és	bukásával	–	olyan	ellenszenves	dolgok-
kal,	melyek	a	politika	főáramában,	gazdagságban	is	jelen	
vannak.	Mindenesetre	Foucault	ideálja	az	önteremtésről	
–	mint	egy	radikálisan	eredeti	műalkotás	létrehozásáról	
–	 leginkább	 egy	 ilyen	 politikai	 kontextusban	 értelmez-
hető.	Nem	a	politikától	való	önző	elvonulásként,	hanem	
egy	átalakítást	célzó	politika	olyan	eszközökkel	történő	
kutatásaként,	melyek	fölött	az	egyénnek	 több,	de	 teljes	
kontrollja	soha	nem	lehet.	

Az	elnyomó,	szabványosító	hatalmakkal	szembeni	po-
litikai	 ellenállás	 a	 szabványosított	 én	 radikálisan	mássá	
és	megnyerően	erőteljessé	alakításával	gyakorolható.	Az	
avantgárd	 művész	 a	 forradalmi	 confrére-je;	 Foucault-
nál	mindketten	az	ókori	filozófiai	életvitel	megtestesítői,	
melynek	célja	 a	hősies	önátalakítás	 az	 igazság	 és	olyan	
célok	érdekében,	melyek	meghaladják	az	egyént.	

Az	innovatív	műalkotás	példamutató	modell	az	önkor-
mányzás	 számára,	mert	 szembeszáll	 az	 előírt	 külső	 sza-
bályokkal,	melyeknek	hatékony,	vonzó	szabályként	lép	a	
helyébe.	De	a	radikális	újítás	esztétikája	saját	fegyelmező	
normákat	is	hoz	magával:	a	parancsot,	hogy	teljesen	erede-
tinek	és	egyedülállónak	kell	lenni.	Ennek	csak	néhány	ki-
vételes	személyiség	tud	eleget	tenni.	Ha	Foucault	a	görög	
létezésesztétikát	csak	egy	„kis	elit	számára”	látta	lehetsé-
gesnek,	mely	rendelkezik	a	szükséges	tárgyi	feltételekkel,	
akkor	az	eredeti	géniusz	modernista	esztétikájának	elmé-
letéről	még	inkább	elmondható,	hogy	túlságosan	exkluzív.	
Aláássa	 Foucault	 egyenlőségre	 törekvő	 ideálját,	 hogy	 a	
művészet	 nem	 csupán	 „olyasvalami,	 amit	 szakértők	 ké-
szítenek,	akik	művészek”,	s	a	reményét,	hogy	„mindenki	
élete	legyen	műalkotás”	(FR	341,	350).	De	ha	lemondunk	
a	 radikális	 átalakulás	 esztétikájáról,	mint	 az	önátalakítás	
modelljéről,41	hogyan	kerülhetjük	el	a	visszaesést	a	szab-
ványosított	megelégedettségbe,	s	egy	olyan	esztétikai	for-
ma	elfogadását,	amit	a	társadalom	normaként	ír	elő?

Foucault	 –	 és	 a	 demokratikus	 esztéták	 –	 dilemmája	
az,	hogy	az	önátalakításnak	eléggé	eltérőnek	kell	 lennie	
ahhoz,	hogy	ellen	tudjon	állni	a	szabványosító	hatalmak	
homogenizáló	 nyomásának,	 de	 úgy,	 hogy	 hozzáférhető,	
érthető	 és	 adaptálható	 legyen	 az	 említett	 hatalmak	 által	
már	 szabványosított	 szubjektumok	 számára.	Kell	 találni	
valamilyen	utat	a	szabványosított	normák	átalakítására	az	
átlagemberek	 lehetőségeinek	 meghaladása	 nélkül.	 Leg-
utolsó	előadásaiban	Foucault	az	ókori	cinikusok	tanulmá-
nyozásában kereste ezt az utat.

A	példaadó	modern	művészhez	és	 forradalmárhoz	ha-
sonlóan,	a	cinikusok	az	egyén	életstílusának	radikális	meg-
változtatását	és	a	társadalom	alapértékeinek	elutasítását	tá-
mogatták.	Az	állásfoglalásra	késztető	társadalmi	konvenci-
ók	eszméjét	jól	megfogalmazza	Diogenész	híres	parancsa	
(a	delphoi-i	jósdából):	„változtasd	meg	a	véseteket”.42 Ez 
a	változtatás	nem	az	elitista	érvelésre,	hanem	az	egyszerű,	
közérthető	 tapasztalásra	vonatkozott.	A	cinizmus43	 a	 leg-
alapvetőbb	funkciókra	redukálta	az	életet,	ahogy	filozófiá-
ja	is	alapvető	gyakorlatokra	és	doktrínákra	korlátozódik	–	
bárki	által	gyakorolható,	aki	valóban	képes	erőfeszítéseket	
tenni.	Sem	jóllétet,	sem	tanulmányokat,	sem	intellektuális	
kiválóságot	nem	igényel	–	csupán	az	egyszerű	élet	nyers	
valóságát	eltűrő	akaratot	és	a	szükséges	fizikai	 tréninget,	
mellyel	a	tűrőképesség	tökéletesíthető.

A	 cinizmus	 bárki	 számára	 ajánlható,	 mindegy,	 hogy	
mennyire	szegény	vagy	egyszerű.	Más	ókori	filozófiákkal	
szemben	ez	 az	univerzalitáshoz	 ragaszkodott	 és	misszi-
onárius	buzgalmában	meglehetősen	harcos	volt.	Maga	a	
szó:	„cinikus”	–	mely	a	görög	„kutya”	szóból	származik	
–,	nemcsak	a	kutyaszerű	egyszerűségre	és	életmódjának	
szégyentelenségére	 utal,	 hanem	 a	 házőrzőkutya-szerű	
figyelemre	az	önmagunkkal	való	törődésre	vonatkozóan	
és	a	mogorva	agresszivitásra,	mely	a	rivális	életstílusok	
és	 értékek	 ellen	 irányul.	Az	 univerzális	 átváltozás	 célja	
ígéretes	politikai	dimenziót	adott	a	cinizmus	elméletének.	
Ha	mindenki	magáévá	 tenné	a	cinikus	életformát,	mely	
megveti	 a	 társadalom	 konvencionális	 hierarchiáit	 és	 az	
arisztokrata	értékeket,	akkor	a	politikai	átalakulás	szinte	
biztosan	bekövetkezne.	Egy	ilyen	radikális	reform	meg-
követelése	nemcsak	a	magányos	lélektől,	vagy	a	polisz-
tól,	hanem	az	egész	világtól	–	nemcsak	egy	diskurzus	ke-
retein	keresztül,	hanem	cselekedeteken	keresztül	kutatva	
–	nem	az	a	filozófia,	mely	„megalkotja	az	igazi	politikai	
aktivitást”?	–	kérdezte	Foucault	Epiktétosszal	1984.	már-
cius	21-i	előadásában.44

A	kemény	élet	és	a	filozófiai	állóképesség	határain	való	
folyamatos	 kísérletezés	 bátor	 kutatásában	 megtestesülő	
őszinteség	és	igazságkeresés	miatt	Foucault-t	vonzotta	a	
cinikusok	filozófiai	életvitele.	A	cinizmus	is	hősies	volt	a	
konvenciókkal	szemben	bátor	szembefordulásában.	Dio-
genész	megsértette	a	görög	normákat	–	nem	csak	evett	és	
aludt	 az	utcán,	de	nyilvános	helyen	maszturbált.	Bátran	
viselte	a	fizikai	megpróbáltatásokat,	de	a	társadalom	meg-
vetését	is	el	kellett	tűrnie.	

Ha	a	filozófia	célja	annak	felmutatása,	hogy	az	igazság	
eltér	az	általánosan	elfogadott	igazságtól,	akkor	a	valódi	
igazságot	nem	szükséges	egy	tapasztaláson	túli	másik	vi-
lágba	helyeznünk,	mint	ahogy	Platón	tette.	Inkább	a	földi 
élet valami	 radikálisan	 különböző	 formájában	 kellene	
keresnünk,	jól	ismert,	de	mesterkélt	társadalmi	konven-
cióink	bátor	hátrahagyásával,	az	élet	nyers	igazságainak	
megélésével.	Ez	a	hősies,	drámai	nonkonformizmus	tet-
te	 a	 cinikusok	 életét	 különösen	 emlékezetessé	 és	 igaz-
zá.	Egy	ilyen	elkülönülés	már	puszta	egyszerűségével	is	
sikert	ér	el,	de	azzal,	hogy	mindenkit	meg	akar	téríteni,	
a	 társadalmi	 különbségek	 kiegyenlítésére	 törekszik	 –	 a	
filozófiai	öntökéletesítés	egyetlen	más	módja	sem	tűnhet	
demokratikusabbnak. 

A	cinikus	filozófiának	azonban	voltak	szépséghibái.	Az	
egyik	probléma	esztétikai	volt.	Az	utánzás	ösztönzésével	
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a	filozofikus	életnek	gyönyörűnek	kellene	lennie	–	olyan	
életnek,	mely	mindazok	esztétikai	ízlését	képes	kielégíte-
ni,	akik	megfontolják	a	példáját.	Bár	a	cinizmus	csodálatra	
méltóan	hősies	és	emlékezésre	méltó	volt,	Foucault	sza-
vaival:	 „barbársága	miatt	 látványos”,	 az	alapokhoz	való	
visszatérésének	durva	egyszerűsége	–	melyet	Diogenész	
extrém	önfeltárása	is	bizonyít	–,	 túl	visszataszítóvá	tette	
a	cinizmust	a	szépségtudatos	görögök	és	Foucault	számá-
ra	is.	Az	egyszerűség	gyönyörű	ideáját	a	szélsőségek	felé	
tolva	a	vulgaritás	és	a	rútság	is	bekerült	a	filozófiai	élet-
vitelbe.45	A	konvencionális	elfoglaltságok	biztonságának	
feladásával	és	a	szerencsébe	való	beletörődéssel	a	függet-
lenség	nemes	eszméjének	határai	is	megkérdőjeleződtek	–	
a	cinizmus	olyan	élethez	vezetett,	melynek	koldusszegény	
függetlenségét	a	büszke	arisztokratikus	görögök	elvisel-
hetetlenül	megalázónak	találták.	Hasonló	okok	miatt,	ma-
napság	is	nehezen	lehetne	a	jó	élet	példájaként	modellül	
állítani	és	ajánlani	a	hajléktalanságot.46 

De	létezhet	olyan	egyszerű	élet,	mely	el	tudná	kerülni	
a	rút	mértéktelenséget,	mely	esztétikailag	visszataszítóvá	
teszi	a	cinizmust?	A	cinizmus	vizsgálata	során	Foucault	
röviden	 megemlítette	 a	 második	 századi	 Demonax-ot,	
aki47	nagy	népszerűségnek	örvendett,	mikor	átvette	a	ci- 
nizmus	„szelíd	gyakorlatát”,	mely	néhány	szükséges	meg- 
vonás	és	fizikai	aszkézis	ellenére	kerülte	Diogenész	„erő-
szakos,	agresszív	és	bántó”	–	a	szegények	és	gazdagok	ér-
zékenységét	egyaránt	sértő	–	botrányos	szélsőségeit.	Fou-
cault	arra	is	rámutat,	hogyan	védelmezte	meg	a	sztoicista	
Epiktétosz	a	cinizmust,	azt	állítva,	hogy	nem	botrányosan	
rút	vonásai	képezik	a	gyakorlat	lényegét,	s	hogy	„a	cini-
kusnak	nem	kell	piszkosnak	és	undorítónak	lennie”,	ha-
nem	éppen	 ellenkezőleg,	 tartózkodnia	 kellene	 a	 támadó	
trágárságtól,	 hogy	minél	 több	hívet	 szerezhessen	 (1984.	
március	hetedikei	és	21-i	előadások).

Ez	 a	 sokkal	 szerényebb,	 ártalmatlan	 cinizmus	 nem	
nyerte	el	Foucault	hozzájárulását,	mert	szerénysége	olybá	
tűnt,	mint	amely	elrabolja	a	cinikus	élet	drámai	látványos-
ságát,	 hősiességét	 és	 radikális	másságát.48 De a heroiz-
mus,	még	ha	emlékezetre	méltó	is,	szerényen	is	gyakorol-
ható	és	nem	igényli	Diogenész	lármás	exhibicionizmusát.	
A	szerénység	nem	illik	a	látványoshoz,	ahhoz,	amit	Fou-
cault	l’éclat-nak	nevez,	s	amit	a	sikeres	filozófiai	életvitel	
szükséges	vonásaként	azonosít.	De	miért	kell	egy	sikeres	
filozófiai	életvitelnek	látványosnak	lennie?	A	szépség	és	a	
példamutatás	nem	követeli	meg	(ahogy	Dewey	példája	is	
mutatta).	De	a	filozófiai	gyakorlat	egyéb	központi	erényei	
sem	teszik	szükségessé,	mint	például	az	 integritás,	a	ra-
cionális	kritika,	a	bátorság,	az	önfejlesztés	kutatása,	vagy	
a	tudás,	mely	mindezekhez	szükséges.	

Miért	 kellene	 a	 filozofikus	 életnek	 a	 radikális	más-
sággal	kérkednie?49 Ezekhez az igényekhez hozzátarto-
zik	az	avantgárd	zseni	esztétikája,	mely	nem	törődik	a	
szépséggel,	de	megköveteli	a	ragyogó	különbözőséget,	
a	 „valami	 radikálisan	Más”	megalkotását,	 „egy	 totális	
újítást”	 (RM	 121–22).	 Foucault,	 annak	 minden	 rútsá-
ga	 ellenére,	 a	 cinizmus	 felé	 húzott,	 mert	 felmutatta	 a	
látványosság	 és	 az	 eredeti	 különbözőség	 esztétikáját	 –	
melynek	 paradox	módon	 a	 radikális	 rútság	 is	 a	 részét	
képezi.	Montaigne-nyel	és	Dewey-val	szemben	képtelen	
elfogadni	az	egyszerűség	populáris	esztétikájának	lehe-
tőségét,	mely	a	radikális	eredetiség	és	ragyogás	ellenére	
is	gyönyörű	lehet.

Nem	adtunk	magyarázatot	arra,	hogy	miért	volna	lehe-
tetlen	egy	ilyen	esztétika	vagy	miért	kellene	alkalmatlan-
nak	minősítenünk	 egy	vonzó	 filozófiai	 életvitel	megfor-
málásához.	Kétségtelenül	olyan	utat	sugall,	mely	összebé-
kítené	az	esztétikai	életvitel	ideálját	az	egyenlőségre	törek-
vő	–	de	nem	homogenizáló	–	demokrácia	ideológiájával.	
Egy	 populáris	 esztétika	 kérdése	 nemcsak	 a	 demokrácia	
művészete	számára	lesz	lényeges,	de	a	demokrácia	etikája	
és	a	politika	számára	is.50 

VII.
Fennmaradó kérdések

A	 következő	 fejezetek	 demokráciával	 és	 esztétikai	
elmélettel	 foglalkozó	 témáinak	 vizsgálata	 előtt	 enged-
jenek	meg	nekem	egy	újabb	nehéz	kérdést.	Még	ha	 le-
hetségesnek	 bizonyul	 is	 egy	 népszerű	 esztétika,	 nem	
fogja	 a	 filozófiai	 életvitel	 demokratizálásának	 eszméje	
kiüresíteni	 magát	 a	 filozófiai	 életvitelt?	Azzal,	 hogy	 a	
filozófiát	elkülönítjük	az	élet	egyéb	gyakorlataitól	vagy	
útjaitól,	maga	a	filozófiai	életvitel	is	értelmet	nyer.	De	ha	
a	demokratizálás	azt	 jelenti,	hogy	nem	csak	a	„valódi”	
filozófusok,	hanem	bárki	képes	gyakorolni	a	 filozófiát,	
akkor	nem	fog	a	„filozófiai	 életvitel”	 jelentése	egysze-
rűen	elpárologni	és	belemosódni	a	jó	élet	haszontalanul	
üres	fogalmába?	Nem	kellene	valami	egyértelmű	definí-
ciót	 adnunk	 a	 filozófiai	 életvitelre,	 listát	 készítenünk	 a	
lényegi	vonásokról	és	szükséges	teljesítményekről	annak	
érdekében,	hogy	valóban	jelentsen	valamit?

Természetesen,	nem	–	ahogy	a	művészetet	sem	kell	de-
finiálnunk	ahhoz,	hogy	értelmesen	tudjunk	beszélni	a	mű-
alkotásokról.	Egyik	esetben	sem	adhatunk	egyértelmű	de-
finíciókat,	mert	a	koncepciók	homályosak	és	nyitottak,	sőt	
lényegüknél	fogva	vitathatók	és	történetiek	–	ebből	adódó-
an	változnak.	A	filozófiai	életvitel	koncepciója,	ugyanúgy,	
ahogy	a	művészeté,	paradigmatikus	esetek	magyarázatán	
keresztül	nyeri	el	jelentését,	s	nyújt	néhány	genealogikus	
narratívát	a	különböző	esetek	közös,	bár	divergens	tradíci-
óba	való	bekapcsolásához.	

Mindezek	ellenére	hadd	pontosítsam	a	filozófiai	élet-
vitelről	alkotott	elgondolásaimat	valami	olyannak	a	javas-
latával,	melyet	három	kortárs	paradigmánk	is	magáénak	
vall:	ez,	a	kritikusan	reflektív	önmagunkkal	való	törődés	
(self-care)	eszméje,	mint	önművelés,	a	releváns	megisme-
rés	fegyelmezett	kutatásán	keresztül.	Ehhez	az	ideálhoz	a	
filozófiai	életvitel	premodern	példaképei	is	ragaszkodtak	
–	Szókratésztól		Epiktétoszon	át	Szent	Ágostonig	és	Mon-
taigne-ig	 –,	 és	 nem	 keresték	 az	 önművelés	 folyamatos	
átalakuláson	 keresztül,	 a	 végtelen	 növekedésre	 irányuló	
Dewey–Wittgenstein–Foucault-féle	modelljét.	

A	filozófiai	életvitel	demokratizálása	azt	jelenti,	hogy	
bárki	magáévá	 teheti	 ezt	 az	 ideált,	 élete	vezérelveként.	
Az	emberek	többsége	mégsem	ezt	választja,	még	akkor	
sem,	ha	jó	és	esztétikus	életre	vágynak.	Vannak	más	mód-
jai	 is	 a	 jó	 esztétikai	 életvitelnek,	melyek	 a	 filozófiával	
szemben	nem	követelik	meg	az	önművelést	és	a	tudást:	
például	az	egyszerű	élvezetekre,	jó	dolgokra	és	az	ember	
útjába	 sodródó	 esztétikai	 gyönyörökre	 építő	 önelégült	
életek.51	 Ha	 az	 emberek	 többsége	 nem	 akar	 a	 filozó- 
fiai	életvitelhez	szükséges	önművelésért	erőfeszítéseket	
tenni,	akkor	ez	[az	egyszerű	élvezetekre	építő	élet]	 fog	
„kritikus	 más”-ként	 funkcionálni	 az	 önelégült	 konven-
cionális	életekhez	viszonyítva,	anélkül,	hogy	antidemok-
ratikusként	 egy	 professzionális	 elitre,	 vagy	 excentrikus	
zsenik	kis	csoportjára	korlátozódna.	

Ahogy	az	esztétikai	életvitelnek	sem	kell	filozofikus-
nak	 lennie,	 úgy	 a	 filozofikus	 életek	 sem	kell,	 hogy	 ok-
vetlenül	esztétikai	ideálokhoz	igazítsák	melioratív	törek-
vésüket.	A	fegyelmezett	önismeret	által	a	jobb	pszichikai	
egészségre	 és	 erényre	 irányuló	 önművelés	 ókori	 orvosi	
modellje	is	alkalmazható.	De	megemlíthetjük	az	öntöké-
letesítés	sokkal	tudományosabb	modelljét	is,	mely	az	ob-
jektív	igazság	kutatására	irányul	(mint	amire	Max	Weber	
úgy	utalt,	hogy	„a	tudomány,	mint	hívás”).52 Bár e három 
modell	között	lehetnek	átfedések	–	a	lelki	terápia	és	a	tu-
domány	azért	mégsem	lehet	sem	feltétele,	sem	eszköze	a	
művészi	önteremtésnek	–,	manapság	a	filozófiai	életvitel	
esztétikai	modellje	tűnik	a	legvonzóbbnak.	

Ezek	 alapján	 kijelenthetjük,	 hogy	 a	 „filozófiai	 életvi-
tel”	 többet	 jelent,	mint	pusztán	„elmélkedő	vagy	jó	vagy	
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esztétikus	élet”-et,	de	van	még	egy	ellenvetés,	amit	filozó-
fus	professzor	kollégáim	rendszeresen	megemlítenek:	azt,	
hogy	a	megismerés	fegyelmezett	kutatása	által	gyakorolt,	
kritikailag	reflektív	és	melioratív,	önmagunkkal	való	törő-
désként	megalkotott	filozófiai	életvitel	látszólag	elveszíti	a	
kapcsolatot	a	„filozófia”	specifikus	területeivel,	a	szó	ha- 
gyományos,	tudományos	értelmében.	Nem	kellene	a	filozó- 
fiai	 életvitelnek	valahogy	a	 filozófia	hagyományos	prob-
lémáival	foglalkozó	filozófiai	szövegek	írásához	és	olva-
sásához	 kapcsolódnia?	 Archie,	 Asterix-képregények	 és	
baseball	helyett	nem	inkább	Arisztotelésszel	és	Adornóval	
kellene	a	„releváns”	tudásra	törekedni?

A	 filozófiai	 életvitelnek	 három	 ok	 miatt	 is	 szorosan	
kell	kapcsolódnia	a	 filozófiai	 írás	 tradíciójához.	Először	
is,	ezek	az	írások	tipikusan	a	filozófiai	életvitel	önművelő	
gyakorlataihoz	leginkább	szükséges	tudáshoz	kapcsolha-
tók.	Gyakran	a	filozófiai	életvitel	iránt	elkötelezett	szer-
zők	 írják	őket,	 s	 az	 írás	 életvitelük	 szerves	 részét	képe-
zi.	A	 filozófiai	 életvitel	 gyakorlatát	 egyrészt	 felértékeli	
a	 tiszteletre	méltó	 teoretikus	és	 irodalmi	 tradícióhoz	–	a	
„filozófiá”-hoz	 –	 tartozás	 tudata,	 és	 a	 tradíció	 példaadó	
helyzete	tartja	életben.	Nem	szabad	elfelejtenünk,	hogy	ez	
az	állapot	részben	az	életgyakorlat	feltűnő	példaképeitől	
való	elfordulásból	adódik.53 
Azt	 sem	 szabad	 elfelejtenünk,	 hogy	 a	 filozófiai	 írás	

diszciplináris	 határai	 hagyományosan	 nyitottak,	 homá-
lyosak,	 és	 alapvetően	 vitathatóak.	Mindazoknak,	 akik	 a	
filozófiai	 írást	 elsősorban	 a	 „bölcsesség”	 és	 „az	 élet	 ér-
telmé”-nek	 kérdéseire	 fókuszálva	 elemzik,	 ez	 a	 műfaj	
nemcsak	olyan	esszéistákat	jelent,	mint	Cicero,	Montaig-
ne,	Emerson	vagy	Nietzsche,	hanem	filozofikus	költőket	
is,	mint	Dante,	Goethe	vagy	Wordsworth	és	 írókat,	mint	
Dosztojevszkij	 vagy	 Proust.	 Azok	 a	 filozófusok,	 akik	
irodalomként	elvetik	ezeknek	a	szerzőknek	a	műveit,	el-
lenvádakkal	szembesülhetnek	–	például,	hogy	Carnap	és	
Frege	csak	matematikusok	vagy	 logikai	grammatikusok.	
A	filozófia	 története	 tele	van	hasonló	vádakkal	és	ellen-
vádakkal,	mert	tradíciója	sokszínű	és	a	vitára	alapozódik.	
Éppen	ezért	nincs	értelme	olyan	kérdéseket	feltenni,	mint	
hogy	 vajon	 a	 filozófiai	 életvitel	 olvasmányigénye	 kielé-
gíthető-e	 Platónnal,	 Spinozával	 vagy	 Shakespeare-rel,	
de	Locke,	Russell	és	Quine	nélkül?	A	filozófiai	életvitel	
komplex	és	az	írástól	független	dimenziókkal	is	rendelke-
zik,	melyek	–	ahogy	láttuk	–	különböző	filozófusok	által,	
más-más	mértékben	és	sokszor	egymással	versengő	mó-
don	exemplifikálódnak.	

Olyan	komplex,	vitatható	koncepciók,	mint	a	művészet	
vagy	a	demokrácia,	a	kategorikus	„igen–nem”	határvonalak	
meghúzása	helyett	sokkal	jobban	tárgyalhatók	a	fokozatos-
ság	 logikája	mentén.54	A	 hiábavaló	 viták	 arról,	 hogy	 egy	
adott	kormány	mennyire	demokratikus	például,	sokkal	spe-
cifikusabb,	megválaszolhatóbb	kérdésekbe	transzformálha-
tók,	mint:	 „más	 rezsimekhez	képest	mennyire	demokrati-
kus,	és	a	demokrácia	mely	dimenziója	szempontjából?”	A	
megközelítés	pontosítása	sokkal	eredményesebb	és	konkré-
tabb	kérdésekhez	vezet	arról,	hogy	hogyan	tehető	egy	prob-
lematikus	kormány	demokratikusabbá.

A	 filozófiáról	 és	 a	 filozófiai	 életvitelről	 való	 gon-
dolkodásban	 egy	 ilyen	 megközelítés	 több	 értelmezési	
keretet	 ad.	 El	 tudom	 képzelni,	 hogy	 van	 olyan,	 aki	 az	
igazság,	 a	 jelentés	 vagy	 a	 személyes	 identitás	 filozófi-
ai	elméletein	dolgozik,	de	 semmit	nem	 tesz	azért,	hogy	
ezt	 a	munkát	 a	 személyes	önművelés	 szolgálatába	állít-
sa.	Az	 ilyen	 filozófus	 lesz	 az,	 akinek	 az	 életvitele	 nem	
filozófiai.	Az	elemzett	megközelítéssel	 a	 filozófiai	 élet-
vitel	 még	 nem	 tenné	 őt	 igazi	 filozófussá,	 csak	 egysze-
rűen	 segítené,	 hogy	 inkább	 filozófus	 legyen.	 Nagyobb	
látókörrel	 és	 odaadással	 viszont	 az	 esélyei	 fokozatosan	
javulnának.	Ilyen	értelemben	megfontolandó,	hogy	talán	
Wittgenstein	 inkább	 filozófus,	 mint	 Frege	 vagy	 Quine,	
sőt,	 talán	 jobb,	 vagy	 „igazabb”.	 Ugyanígy	 Tolsztoj-t55  

is	 sokkal	 inkább	 nevezhetjük	 filozófusnak,	mint	 képze-
letbeli	 igazságkutatónkat,	 még	 ha	 technikai	 értelemben	
sokkal	 rosszabb	 filozófus	 is.	 Egy	 multidimenzionális	
koncepció	fokozhatósága	helyet	ad	a	 ténynek,	hogy	bár	
a	 filozofikus	élet	gyakorlata	bárki	 számára	nyitott,	 a	 fi-
lozófiai	 tradícióban	 járatosabbak	 tudják	ceteris paribus,	
sokkal	teljesebben	és	gazdagabban	gyakorolni.	

A	hasznos	alkalmazhatóságot	elnyerve	a	pragmatizmus	
a	javulást	elősegítő	projektekben	a	fokozatos	megközelí-
tés	pártjára	áll,	a	szigorú	határvonalak	felhúzása	helyett.	A	
filozófiai	életvitel	–	és	esztétikai	modelljének	–	pontos	de-
finiálása	helyett	sokkal	hasznosabb	és	érdekesebb	feltárni	
az	 amelioratív,	 esztétikai	 önmegvalósítás	 filozófiai	 gya-
korlatának	 stratégiáit.	A	 filozófia	 esztétikai	 életének	 de-
mokratizálódását	nem	absztrakt	kérdésként	kell	tárgyalni,	
hanem	egy	olyan	projektként,	mely	kritikus	puhatolózás-
sal	kutat	és	aktuális	pragmatista	felvetéseket	tud	kifejlesz-
teni	a	demokratikus	politikával	és	a	populáris	esztétikával	
kapcsolatban	–	ezek	lesznek	a	következő	esszék	témái.
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