
lehetséges, akkor az egyes lányka ellenállását legyőzni az, ami életébe 
izgalmat hoz, annak tartalmat ad. Amint elérte, amit akart, - a lány el-
csábulását - már siet is tovább, hogy leszakítsa a következő virágot. 
Nem lehet egy nőt kétszer elcsábítani; ha másodszor is odaadja magát, 
az már csak ismétlés, és imígyen semmi izgalom. Nincs miért küzdeni 
tovább, miután elérte, amit kívánt. Csak az új élvezet élvezhető. 

Az ismétlés jelentősége az esztéta számára 
Az ISMÉTLÉS minden áron elkerülendő, leginkább azért, mert 

unalmas. Vagyis Kierkegaard éppen avval ironizál esztétája felett, 
hogy szinte végtelen ismétlésekre ragadtatja. Az idézet amúgy 
fergeteges gúnyt tartalmaz a nyárspolgárt illetően is, olyan gúnyt, ami 
talán megtartotta aktualitását napjainkig. 

Az esztéta ugyanis a nyárspolgár életén, beképzelt választásán 
ironizál. Ez az irónikus hozzáállás a létezéshez különben jellemző az 
esztétára, amikor ugye képtelen bármit is komolyan venni. Mindegy, 
hogy az ember ezt, vagy azt választja, az eredmény mind egy, a 
következmény ugyanaz. Választhatja az ember az egyiket, vagy a 
másikat, mindkettőt meg fogja bánni. Fel is hagyhat a választással 
magától értetődően, de sajátságosan azt is meg fogja bánni. Színház az 
egész világ.  

Az irónia távolságot teremt 
Ha ilyen az ember hozzáállása a  létezéshez, akkor nem csoda, hogy 

az életfelfogása is irónikus lesz. Az esztéta távolságteremtésre 
használja az iróniát, hogy távol tartson magától mindent, ami 
követelményeket támaszthatna vele szemben. Más szóval, az iróniája 
negatív, miután semmit nem tud a helyébe tenni. Az ember semmire 
nem használhatja a meddő, terméketlen kritikát, és nem tudja 
Kierkegaard esztétája sem. Nem segít az életén, miután nem mutatja 
meg a kiutat abból a kétségbeesésből, amiben található.  

Egy kis filozófiai logika 
Próbáljunk egy kicsit filozófikusak lenni - használjunk egy kis filo-

zófiai logikát. Amikor az ember esztéta, akkor a társadalomhoz képest 
az, amiben él. Ha ugyanis nem lenne a nyárspolgároktól nyüzsgő tár-
sadalom, amihez kritikusan viszonyulhat, akkor nem lehetne esztéta.  
Vagyis, meglehetősen irónikusan, az esztéta egzisztenciája azon a 
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Anita Sjöblom  
 

Höst 
 

lövträdens guldregn 
broderar marken 
skapar mönster 

av live som förrunit 
mogna dofter — 
som drömbilder 

formar mina tankar 
när höstnaken skönhet 

speglar sig i fönsterrutans  
blanka hav 

 
Ősz 

 
a lombos fák aranyesője 

meghímzi a földet 
 mintát alkot 

az életről ami eltűnt 
érett illatok mint álomképek 

formálják gondolataimat 
amikor az ősz szépsége tükröződik az ablak 

fényes tengerétben 
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Juletid... 

 
mina tankar 

snurrar kraftlöst 
utan visare 

såsom en penna 
skriver utan bläck 

likt ett samtal 
utan ord 

kan inte fånga 
julens glädje 

i vår vilsna värld 
 

Karácsonykor... 
 

gondolataim  
forognak erőtlenül 

mutató nélkül 
mint egy toll 

amely tinta nélkül ír  
mint társalgás 
szavak nélkül 

nem ér el 
a karácsony öröme 

a mi eltévedt világunkban 
 
 
 
 
 
 
 

3222                                   Anita Sjöblom versei 

követel tőlük, amikor ők éppen azt látták be, hogy minden választás 
illuzórikus, azaz hamis elképzelésekre épül. 

A választás abszurditása 
Kierkegaard egyik esztétáját így nyilatkoztatja "a választás  

abszurditásáról" a Vagy-vagy-ban [Enten-Eller], abban a könyvben, 
ami a volta-képpeni írói életművet bevezeti: 

"Házasodj meg, meg fogod bánni; ne házasodj meg, azt is meg 
fogod bánni; házasodj, ne házasodj, mindkettőt meg fogod bánni; vagy 
házasodsz, vagy nem, mindkettőt megbánod. (...) Higgy egy lánynak, 
meg fogod bánni, ne higgy neki, azt is meg fogod bánni; higgy neki, ne 
higgy neki, mindkettőt megbánod; vagy hiszel egy lánynak, vagy nem, 
megbánod mindkettőt. (...) Ez itt uraim minden bölcsesség netovábbja." 
Kommentár Kierkegaard " Házasodj meg, meg fogod bánni..." 
idézeté-hez:  
Ha mai nyelvre fordítjuk, csupán azt jelenti, hogy minden 
választásunkat meg fogjuk bánni. Mindegy mit választunk, 
megbánással végződik.  

Nézzük meg a társadalmunkat. Ha megvizsgáljuk a környezetünket, 
no és nem kevésbé saját magunkat, hány embert ismerünk, aki magára 
veszi választásai következményeit anélkül, hogy megbánná azokat? 
Hányan nem elégedetlenek az életükkel, vagy annak részeivel, pedig, 
néhány pontban legalábbis, korábbi választásaik konzekvenciáit nyögik. 
Ugyan hányan nem váltanak, mondhatni "lovat a fürdetőhelyen" , ha a 
választásuk olyan problémákat okoz, amit nem láttak előre? Pontosab-
ban utána gondolva, választ a nép egyáltalán, vagy céltalanul, és vélet-
lenszerűen keresztül cikcakkol a létén, kerülgetvén a problémákat, 
ahelyett, hogy legalábbis megpróbálná megoldani őket? 

Az esztéta semmire sem kötelező egoista élvezkedése 
Miért adja az esztéta szájába azt a sok ismétlést Kierkegaard, amikor 

a választás abszurditásáról nyilatkoztatja? Több oka is lehet. Egy az, 
hogy nevetségessé teszi az embert; nem csak a nyárspolgárságot által-
ában, hanem az esztétát különösen. Aki többek között éppenséggel 
állhatatlanságával karakterizálható. Keresztül száguld a létén élveket 
hajhászva - semmire nem kötelező élvezeteket. 
Ha számára a legfőbb élvezet annyi lányt elcsábítani, amennyit csak 
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kiosztott szerepekkel, életüket és lelküket teszik rá, így lesz teljes a bo-
hózat. 
Egy dolog azok közül, ami naggyá tesz egy komikust, éppen az, hogy 
hitelesen működik. Felismerhető az a típus, akit nevetségessé tesz, ezért 
röhög a publikum. Pontosan ugyanez a mechanizmus teszi lehetővé a 
kultivált esztétának, hogy komikusnak találja a létet. Ez a sok önmaga 
kiválóságáról meggyőződött hemzsegő nyárspolgár körben, oly remekül 
játsza a szerepét. 

Az esztéta szó definíciója 
Az "esztéta" szó eredetileg egy olyan személy, aki csakis az érzékek 

által felfogható világot ismerte el. Később úgy fordult a szó értelme, 
hogy most a világ szép részéről beszélünk. 
Néhány száz éve úgy gondolták, hogy "a szép" leginkább a művészet 
által fejeződik ki. A mai napig használatos a "szépművészet" kifejezés. 
Az 1700-as években esztéta volt az, aki értékelni tudta, és értette a mű-
vészetet - egy művészetértő más szóval. Manapság legtöbben talán a 
szépséget szeretőt értenek esztéta alatt. 

Az esztéta jelentése Kierkegaardnál 
Kierkegaard szóhasználatában az esztéta az, aki azért értékeli a szépsé-
get, mert az valami rendezettnek a kifejeződése, és ezért nem követel 
semmi beavaatkozást a nézőjétől, hallgatójától. Semmit nem kell ja-
vítani - minden összepasszol. 

Egy példa 
Képzelj el egy festményt. Ott állsz előtte és nézed. Tájkép házakkal, 

emberekkel. Azt gondolod, hogy igen csinos. A tájkép hasonlít egy táj-
hoz, a házábrázolat házakhoz, az emberfigurák emberekhez. Harmóni-
kus kép. Továbblépsz a következő képhez. A motívum ugyanaz, de itt 
az emberek zöldek, a fák kékek, az ég pedig barna. Ezt a festményt 
nézni közel olyan, mintha arcul csaptak volna. Rögtön követelmények-
kel áll elő veled szemben. Állásfoglalásra késztet, mert semmi nem 
olyan, mint lennie kéne, minden természetellenes. Valószínűleg a 
művész valamit közölni akart különös színkezelésével - de mit?  
Kierkegaard esztétái elmenekülnének egy ilyen kép elől. Egyáltalán 
nem kívánnának aktívan bekapcsolódni, állást foglalni ebben a fajta 
művészetben, mert nélkülözi a harmóniát. Ha élvezniük kell valamit, 
akkor ennek nem szabad problémákkal traktálni őket, ami választást 
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Hjärtats vårdans  

 
med välbehag 

och full av beundran 
över mig själv 
svingar jag mig 
ut i vårens värld 
fylld av längtan 

och livslust 
våren är märklig 

man glömmer rynkor 
och bryr sig inte om 

att håret mist sin ungdomsfärg 
när hjärtat dansar och drömmer 

fyller jag mina lungor 
med vårluft och dofter 

längtan och livslust 
 

A szív tavaszi tánca  
 

élvezettel  
és teljes magam-csodálattal 

lóbálom magam  
ki a tavasz világába 

tele vágyakozással és életkedvvel 
a tavasz feltűnő 

az ember elfelejti a ráncokat 
 és nem törődik 

hogy a haj elvesztette fiatal színét 
amikor a szív táncol és álmodik 

megtöltöm tüdőmet a tavaszi levegő illatával 
vággyal és életkedvvel 
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Drömmar 

 
drömmar  

flyger som fåglar 
skriver dikter 

med sanningspennor 
dricker nattens sånger 

ur skimrande silversnäckor 
samlar solpärlor 

från världsrummens purpurhav 
 

Álmok 
 

repülnek mint a madarak 
 verseket  írnak 

az igazság tollával 
isszák az éj dalait 

ragyogó ezüstkagylókból 
gyűjtik a nap gyöngyeit 

a világ-szoba bíbortengeréből 
 

Ännu en dag   
 

jag ser från mitt fönster 
morgonrodnadens 
rödvioletta band 

spegla sig på horisonten 
nattfrostens iskristaller 
gnistar som diamanter 

på träd och buskar 
jag hälsas välkommen 

till ännu en dag 
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tennek. Elhiszi, hogy Isten hazafogadja, pedig nem érdemli meg. Visza-
tekintve az I. idézetre: Ha helyesen szorong, legyőzi a szorongását. 
Elérte a legmagasabbat, amit egy ember elérhet. 

A II. idézet témája ugyanaz, mint az I-é. Ha a keresztény az I. 
szövegben a vallás elvetését választja, nem szabadul meg a 
szorongástól. Kísérteni fogja újra, és újra, és, hogy mentesüljön ez alól 
egy csomó olyan dolgot fog próbálni, hogy eltérítse, amit Kierkegaard 
"lármának és zűrzavarnak" nevez. Ha azonban az ember egyszer 
szembe nézett a szorongással, és Isten kegyelmében bízva alávetette 
magát teljesen, akkor sérthetetlen. Legtöbben ismerjük e mondást: 
Félünk az ismeretlentől. Az ismert szorongás nem szorongás többé. A 
feltételek nélkül hívő meg-hasonlott a szorongásban egyszer korábban 
életében, és ha a szorongás valamilyen formában netán megint 
kopogtatna az ajtaján, nem egy idegen szörnyeteg, amit beenged, 
hanem egy régi ismerős, hiszen ez mutatta meg az utat a 
legmagasabbhoz egy ember életében, ezért úgy fogadtatik, mint egy 
igaz barát. 

Amikor elhagytuk a nyárspolgárt, a világa összedőlt, mint egy 
kártyavár, mert felismerte minden dolog üres voltát. Hogyan reagál egy 
ember ilyen helyzetben? Különféleképpen természetesen - a 
temperamentumától, intelligenciájától, műveltségétől, stb. függően. 

A primitív esztéta 
Akinek nincsenek szellemi segélyeszközei, esetleg az üveg fenekén 

keresi a felejtést, és lassan elsüllyed ezen a módon. Ha az ember gyűlöli 
a lelkét, gyakran a testén áll bosszút. 
A felejtés a poharak ürítgetésével meglegetősen rövidlátó módja a lét 
élvezetének. Az ember távoltartja a problémáit, italba fullasztja őket, és 
akkor azután "élvezi az életet". Ez olyan, mintha úgy akarnánk tüzet 
oltani, hogy benzint öntünk rá.  

A kultivált esztéta 
Az, akinek több erőforrása van - karakterében, szellemileg, kultúrálisan, 
stb.; - talán elkezdi úgy kezelni az egész létezést, mint valami nagy 
komédiát - egy színházi előadást, amiben az a komikus, hogy a részt-
vevők éppenséggel azt hiszik, hogy nem egy színdarabban játszanak, 
hanem a legigazibb valóságról van szó. Azonosulnak a társadalom által 
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akkor azután oda viszi, ahová ő [a 'paciens'] akar menni." 
 

Kommentár az I. és II. szövegrészhez:  
Az I. szövegrész úgy mutatja be a szorongást, ahogy a nép általában 
felfogja, valamint valódi jelentő-ségében. Kierkegaard szerint az 
emberek általában valamely külső által kikényszerített érzéssel  
kapcsolják össze a szorongást. E gondolkodás szerint akkor 
szorongunk, ha rémisztő, vagy kényelmetlen élmé-nyeknek vagyunk 
kitéve. Kierkegaardnak ellenben a szorongás olyan valami, ami az 
egyes emberben akkor lép föl, amikor valami olyan választásra 
kényszerül, amely észellenes, vagy lehetetlen. Próbáljuk megvizsgálni 
ezt absztrakt szinten. 

Megengedem magamnak azt az állítást, hogy a legmagosabb, amivel 
egy ember foglalkozhat, azok a szellemi élet jelenségei, ezen belül pedig 
a vallási elképzelések. Kierkegaard szerint a keresztény világban a 
nagy többségnek lehetetlen igazi istenkapcsolatban élni, mert a ke-
reszténység elvárásai legyőzhetetlen követelések az egyes ember szá-
mára. Hányan tudják szeretni például felebarátaikat, mint tenmagukat? 
Hányan tudják szeretetből a másik arcukat is odatartani? Amikor egy 
keresztény felfedezi, vagy belátja a skizmát [hasadást - szerző ford.] az 
ideál és a valóság között, akkor születik a tehetetlenség és elégtelenség 
érzése. Ha valaki komolyan veszi a kereszténységét, akkor megérzi a 
szorongás szédületét, mondja Kierkegaard. Amikor ugyanis nem tudja 
követni a kereszténység előírásait, és ideáljait, akkor hívhatja magát 
egyáltalán kereszténynek? Mivé lesz ez esetben az istenkapcsolat biz-
tonsága? Kierkegaard úgy véli egyébként, hogy mindannyiunknak át 
kell mennie ezen a fázison, hogy igaz emberek lehessünk, vagyis elis-
merjük meg nem felelésünket Isten előtt. Amikor az ember ezen a módon 
alázatot gyakorol, a kegyelem, és megbocsájtás, amit Istentől kap, sok-
kal nagyobb lesz, hiszen nem szolgáltunk rá. Annak, aki a legszélsősé-
gesebb lelki kínban felfedezi elégtelen voltát Isten előtt [emlékezzünk, 
hogy itt olyanokról beszélünk, akik komolyan veszik a kereszténysé-
güket - szerző kieg.] két lehetősége van: Elvetheti a vallást, mint valami 
elérhetetlent, avagy aláveti magát a kegyelemnek és kegyvesztettségnek. 
Ha az utóbbit választja, a szó szerinti értelemeben megadja magát Is-
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Megint egy nap 

 
látom az ablakomból 

a reggel vörös 
viola szalagját 

tükrözi a horizont 
az éjjeli fagy jégkristályait 

szikráznak mint a gyémántok 
fákon és bokrokon 

üdvözölnek szívesen látnak 
megint egy napra 

       
 

Fordította: Csillag János 
 

 
 
 
 

 
Anita Sjöblom  
 
a dániai Helsinforsban született 1932-ben, 
1951-ben  áttelepült a svédországi Sibbhultba. 
A kristianstadi lírai klub alapítója.  
 
Kötetei:  
Glöm ej ett hjärta, Vinden bär min längtan, 
Hjärtats Morgon, Inte bara diamanter, 
Blandade karameller. 
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