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RECENZIÓK

Horváth Gergő

Gutbrod Gizella, Sepsi Enikő (szerk.) Simone Weil – filozófia, misztika, 
esztétika. Ford. Gutbrod Gizella, Sepsi Enikő, 

Budapest: Gondolat Kiadó, 2011.

Simone Weil azon kevesek egyike, akiknek életében a filozófiai gondolkodás és a 
hétköznapi gyakorlat példa értékű módon állt összhangban. Weil ifjúkorától a bal-
oldal szimpatizánsa, egyszersmind éles látású kritikusa is volt, aki a gondolatsza-
badság védelmének nevében és a bálványimádást elkerülendő egyébként soha nem 
lépett be pártba, sőt, magukat a pártokat egyenesen a hazugság és a lelki romlottság 
iskoláinak tekintette. Weilre tehát nem mint baloldali gondolkodóra, hanem mint 
kiváló filozófusra, a 20. század egyik legjelentősebb misztikusára, a demokrácia el-
kötelezett hívére és hithű keresztényre emlékezünk, akinek életét, életművét teljes 
mértékben a spirituális szemléletmód határozta meg.

Simone Weil születésének századik évfordulója alkalmából 2010. január 22-én 
a budapesti Francia Intézetben rendezett nemzetközi, kétnyelvű (magyar, fran-
cia) konferencia előadásait tartalmazó Simone Weil – filozófia, misztika, esztétika című 
kötet 2011-ben jelent meg a Gondolat Kiadó gondozásában. A fiatalon elhunyt  
filozófusnő életműve gyakorlatilag csak kéziratok formájában maradt fent, s bár 
már magyar nyelven is számos írása olvasható, mégis hiánypótló kötetről van szó  
abban a tekintetben, hogy a legjelesebb Weil-kutatók reflexióin keresztül nyerhetünk  
betekintést a weili filozófia különböző, esztétikai, etikai, vallási és politikai-társa-
dalmi dimenzióiba. 

A kötet előszavában Vető Miklós1 a rövid életrajzi áttekintésen kívül Simone 
Weil filozófiájának olyan kulcsfogalmaira is kitér, mint a Figyelem, a Visszateremtés 
(Dekreáció), a Begyökerezettség, amivel a weili filozófiában kevéssé jártas olvasók-
nak is megkönnyíti az olvasás dolgát, hiszen a kötet egyes tanulmányai némileg 
már előfeltételezik a filozófusnő munkásságának ismeretét. Simone Weil írásai mély 
filozófiai műveltségről árulkodnak, számos művében olvashatóak filozófiai reflexi-
ói, szélesebb körben azonban inkább vallási tematikájú és szociális-politikai mun-
kái terjedtek el. Ezt ugyan Vető Miklós is kiemeli, a kötetben olvasható előadások 
azonban továbbra is inkább Weil gondolkodásának vallási, politikai és esztétikai 
oldalára helyezik a hangsúlyt.   

1 Vető Miklós a poitiers-i egyetem professor emeritusa, az MTA külső tagja, a francia Katolikus Aka-
démia tagja, az Academia Peloriata dei Pericoli (Messina) levelező tagja, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Díszdoktora.
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A kötet egyik erénye, hogy az előszót Simone Weilnek a szükségszerűségről írt 
szövege követi fordításban. Az esztétikai értékekkel bíró rövid írás a – Weil szemlé-
letmódját meghatározó – spirituális-vallási oldaláról láttatja a filozófusnőt, ennek 
köszönhetően pedig kiváló támpontként szolgálhat azon olvasók számára, akik 
kevésbé vagy egyáltalán nem jártasak a weili filozófiában. Mivel magyar nyelven 
mindezidáig kiadatlan írásműről van szó, a szöveg közlését valóban jelentőségtel-
jesnek ítéljük.   

A kötet gerincét kilenc tanulmány alkotja, melyek szerzői közt olyan jeles Weil-
kutatókat találunk, mint Chantal Delsol (a Hannah Arendt Kutatóintézet igazgató-
ja, a Marne-la Vallée-i Egyetem filozófusa), Emmanuel Gabellieri (a lyoni katolikus 
egyetem dékánja, professzora), Joël Janiaud (a lyoni egyetem IUMF Intézetének 
filozófiatanára), Massimiliano Marianelli (a Perugiai Egyetem Filozófia Tanszéké-
nek kutatója), Michel Narcy (a CNRS Filozófiai Intézetének nyugalmazott kutató-
ja, Simone Weil összes műveinek és a Cahiers Simone Weil-nek egykori szerkesztője), 
Giovanni Trabucco (a velencei teológiai kar docense), Gutbrod Gizella (az egri fő-
iskola Francia Tanszékének docense) és Sepsi Enikő (a Károli Református Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának dékánja és docense, 1995-2009-ig az Eötvös Colle-
gium tanára, igazgatóhelyettese, Francia Műhelyének vezetője). A konferencia elő-
adói 10-20 oldalas tanulmányaikban széles spektrumban, szerteágazó szempontok 
alapján vizsgálják a weili életművet, rávilágítva a filozófusnő gondolkodásának  
kulcsfogalmaira. A továbbiakban néhány rövid mondat erejéig az egyes szerzők  
tanulmányait vesszük szemügyre. 

Emmanuel Gabellieri Simone Weil, Platón és Európa című tanulmányában a filo-
zófusnő és Ján Patočka gondolkodásának hasonlóságára hívja fel a figyelmet, rámu-
tatva arra, hogy filozófiájában mind a két gondolkodó az európai civilizáció krízisé-
ből indult ki. A számos hasonlóság egyik legjellegzetesebbike, hogy a háború utáni  
civilizáció programjának kidolgozásában mind Patočka, mind Weil Európa meta-
fizikus történetéből táplálkozott, azonban amíg Patočkánál filozófiai platonizmus-
ról, addig Weilnél misztikus platonizmusról beszélhetünk. Sepsi Enikő Theatrum 
philosophicum: az én meghaladása című tanulmányának gondolati irányát Simone Weil 
Venise sauvée (Megmenekült Velence) című befejezetlen drámája, valamint a mű-
höz szorosan kapcsolódó dekreáció (visszateremtés, az én meghaladása) fogalma 
határozza meg. A szerző a dráma rövid, de lényegretörő elemzésén keresztül egy-
részt bepillantást enged a weili filozófia mélységeibe, másrészt a tanulmány további  
részeiben felvázolja a Jules Lagneau-tanítvány Alain, és az Alain-tanítvány Simone 
Weil gondolkodásában megfigyelhető összefüggéseket, valamint röviden Alain és 
Simone Weil magyar recepciójáról is értekezik. Chantal Delsol A hovatartozás begyö-
kerezettsége és a politikai pártok című tanulmányában Simone Weil a Begyökerezettség és 
a Feljegyzés a politikai pártok általános eltörléséről című művei mentén a weili filozófia 
olyan alapfogalmait fejti ki, mint a begyökerezettség és a csoportba gyökerezettség. 
A szerző ezen fogalmak segítségével mutatja be Weil politika-filozófiáját, amelynek 
középpontjában a politikai pártok kritikája, és az ennek hátterében meghúzódó 
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gondolatszabadság védelme áll, vagyis – Delsol megállapításával élve – Weil filozó-
fiájában a politikai pártok elutasítását a gondolatszabadság dicséreteként kell érte-
nünk. A kötet negyedik tanulmányában Michel Narcy szintén a filozófusnő politi-
kai gondolkodására helyezi a hangsúlyt, A kimerítés módszere a politikában azonban 
Weil gondolkodását meghatározó életrajzi elemekben is bővelkedik. Narcy kitér 
Weil háborúról és Hitler „megsemmisítéséről” vallott nézeteire, egyúttal kiemeli, 
hogy a filozófusnő elvetette az ellenségéihez hasonló eszközök alkalmazását. Weil 
számára a politika a szimbólumok szintjén játszódik: úgy véli, hogy a háborút egye-
dül az erősebb szimbólumok alkalmazása és azok morális hatékonysága révén lehet 
megnyerni. Simone Weil, álom és realitás című tanulmányában Joël Janiaud arra a kér-
désre keresi a választ, hogy Simone Weil miért volt olyan bizalmatlan az álommal 
és az ahhoz kapcsolódó dolgokkal szemben. Janiaud értekezésének centrumában 
azonban nem egyedül az álom, hanem egy újabb jelentős weili fogalom, a figyelem 
áll. A szerző rámutat arra, hogy Weil filozófiájában az éberség, az ébren-lét biztosí-
totta figyelem áll a cselekvés és a létezés középpontjában, továbbá hangot ad a filo-
zófusnő azon meggyőződésének, amely szerint meg kell szabadulnunk attól a haj-
lamunktól, hogy álmodjuk az életünket. Massimiliano Marianelli A mítosz fogalma 
Simone Weil fiatalkori írásaiban és a Roanne-i filozófiaórákban című tanulmányában a 
weili filozófiában fontos szerepet betöltő szentség problémáját tárgyalja, szem előtt 
tartva, hogy Weil a szentség megnyilvánulásaiként tekint a mítoszokra. Marianelli 
kronologikus sorrendben, érdekfeszítően vezeti végig az olvasót a Weil ifjúkori, 
átmeneti és érett korszakbeli írásaiban megjelenő mítoszkoncepciókon, valamint 
kísérletet tesz Weil mítoszelméletének kidolgozására. A francia filozófusnő szerint 
a mítoszok egyetemesen egy nép spirituális beágyazottságának, egyszersmind 
pedig az emberek közötti testvériességnek a helye is. A szerző egyik leglényege-
sebb megállapítása, hogy a weili értelemben felfogott mítosz valójában a kapcsolat 
narratív helye, és mint ilyen, a weili kapcsolati humanizmus alapja. Gutbrod Gizella 
A Prológus irodalmi olvasata című tanulmányát Simone Weil két oldalas misztikus írá-
sa irodalmi-filozófiai elemzésének szenteli, hangsúlyozva a Prológus Weil metafizikai 
jellegű műveinek megértésében betöltött szerepét. A szerző a szöveg mélységeibe 
hatoló elemzése mellett a Prológus magyar fordítását is közli. Misztika és filozófia című 
tanulmányában Giovanni Trabucco Simone Weil eredetiségét tárgyalja. A szerző 
arra kíván rámutatni, hogy a weili életmű két szakaszát meghatározó alapállás, a 
kritikai (filozófia) és a természetfölötti (misztika) nem csupán más-más kategória, 
hanem egyazon kérdés két aspektusa is egyben. Ennek alátámasztásául Trabucco 
a filozófusnő két írását veti össze, egy 1929-es, Alain javításaival ellátott szöveget, 
valamint a Szentségek elméletét (Théorie des sacrements). A szerző választásának nem 
titkolt szándéka, hogy e szövegek által Weil gondolatvilágának teljes ívét felölelje. 
A szerző végkövetkezetése, hogy a filozófusnő eredetisége a misztikus-természet-
feletti és a teológiai-krisztológiai mozzanat azonosításában rejlik. A kötet utolsó, 
Misztika és visszateremtés című tanulmányában Vető Miklós a visszateremtés kulcs-
fogalma kapcsán a weili misztika meghatározására és besorolására tesz kísérletet.  
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Ennek megalapozásául a spekulatív (filozófiai) és a leíró (tapasztalati) metafizika 
klasszikus megkülönböztetését fejti ki, és arra a megállapításra jut, hogy Simone 
Weil gondolkodásában a két megközelítés termékeny szintézise mutatkozik meg. 
Vető Miklós a visszateremtés fogalmának, valamint a visszateremtés és misztika 
kapcsolatának elemzésével a tanulmánykötet legmélyrehatóbb fejezeteinek egyikét 
adja.  

Az előadások igényes és könnyen követhető magyar fordításai Gutbrod Gizella 
és Sepsi Enikő munkáját dicsérik. A kötet szerkesztőiként továbbá az egyes szöve-
geket tartalmuk szerint tematikusan rendezték, így az egymást követő Weil-reflexi-
ók egy meghatározott logika mentén követik egymást. A kötet végén a szerkesztők  
Simone Weil legjelentősebb, magyarul is megjelent műveinek, valamint Weil fran-
ciául megjelent, a kötetben rövidítéssel szereplő műveinek bibliográfiai adatai mel-
lett pontos névmutatóval is szolgálnak. Ki kell emelnünk ezenkívül a könyv utolsó 
lapjain olvasható, a kötet szerzőinek Simone Weil életművével kapcsolatos publi-
kációs listáját, ami különös jelentőséggel bírhat akár a magyarországi Weil-kutatók, 
akár a filozófusnő munkásságában elmélyedni kívánók számára.  

A kötet külleme visszafogott, nem kelti fel a figyelmet, a könyvesboltok polca-
in elsősorban minden bizonnyal azok számára fog feltűnni, akik kimondottan e 
könyv megvásárlása céljából érkeztek, a puha kötés miatt azonban már az első olva-
sás határozottan nyomot hagy a borítón, valamint a ragasztás mentén. A tipográfus 
munkája diszkrét és gyakorlatias koncepcióról árulkodik, a kötet jól és könnyen 
áttekinthető.   

A Simone Weil – misztika, filozófia, esztétika kétségkívül hasznos olvasmány a 
Simone Weil személye és gondolkodása iránt érdeklődők számára. Mindenki más-
nak pedig szakirodalmi jellege ellenére is meghozhatja a kedvét ahhoz, hogy kezé-
be vegye a 20. század eme kiváló gondolkodójának valamely kötetét, ennek fon-
tosságára pedig külön fel szeretnénk hívni az olvasó figyelmét, hiszen Weil mind 
filozófiai munkásságában, mind életében olyan értékek mellett tette le a voksát, 
amelyek, sajnos, a mai kor emberének látótávolságán lassan mintha már-már kívül 
kerülnének.


