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Michel Henry (1922-2002) a barbárságról

Mintánk Európa! Ezt halljuk ma itthon mindenütt: az európaiság
érvvé és szinte kötelező érvényűvé lett, legyen szó az élet bármely
területéről. Közben Európa nyugati felén egyre többen hívják fel a
figyelmet az öreg kontinens szellemi agóniájára, belső energiáinak
nyilvánvaló kifulladására, működésképtelenségére. A humanisták
kezdeményező ereje, jegyezte meg például Peter Sloterdijk 1996
ban, egy ideje átadta a helyét az archivistáknak, akik nem alkotják
és őrzik, inkább csak zárolják az eddig felhalmozott szellemi tőkét;

vannak még klasszikusok és olvashatnánk is műveiket, ha nem
volna bennünk az a mérhetetlen tanácstalanság, hogy voltaképpen
miért is kellene a kezünkbe venni őket.

Ennek a saját magunkkal és saját hagyományainkkal szembeni
tanácstalanságnak számos lehetséges és valós oka van. Michel
Henry könyvének, A barbárságnak (1987) az volt az egyik fontos
belátása, hogya lélek és a közösség egyre mélyülő válsága első

sorban nem pszichológiai vagy politikai, hanem metafizikai
probléma, és ezért filozófiailag tisztázandó. Nagy vitát kiváltó
tanulmánya annyiban volt új, amennyiben nem az írástudók
árulását, politikai játszmáit vagy pénzsóvárságát leplezte le, ha
nem a nyugati ember teljes és katasztrofális tudás- és életképre
lenségét. Megállapítása szerint a mai Európának mindene meg
van, kivéve egyetlen dolgot, az életet. Fényesen haldoklik, vagy,
ahogy Walter Benjamin mondaná, saját halálát pompás esztétikai
élményként éli meg. Haldoklása nem abban érhető tetten, hogy
megszűnik létezni, ami még bizonyos értelemben vigasztaló vol
na, hanem abban, hogy egy nagyszabású látszat-kultúra keretein
belül életképtelenül él tovább. Az élettelenség Henry szerint min
denütt jelen van, nem pusztán az intézményekben, tudományok
ban, hanem mindennapi mozdulatainkban is, amelyekkel a világ
felé közeledünk, érintésünkben, ügyetlen szeretetünkben és bizal
matlanságainkban. A magunkhoz, a világhoz, az Istenhez való vi
szonyunkban úgy leszünk az idő előrehaladtával, szinte észrevét
lenül, modern európai barbárok, hogy közben előrejutunk,

karriert csinálunk, házakat és autókat veszünk, diplomákat és
nyelvvizsgákat szerzünk, egyiket a másik után, reménytelenül so
kat. Van tudásunk, de nincsen kultúránk, van életünk, de életünk
kietlen, tétnélküli, tehetetlen, kultúrálatlan: túlélés csupán.
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A francia filozófus a kultúra intenzitásfokát nem a tudás
mennyiségéhez, hanem minőségéhez, azaz életszerűségéhez méri.
Arra a kérdésre: "Miért élsz?", a válasz, mondja Eckhart mester,
akit Henry sokszor és szívesen idéz, a következő: ,,Ich lebe um
zu leben: azért élek, hogy éljek. Az élet saját alapjaiból él és saját
magából tör elő, ezért él minden élet miért nélkül, amennyiben
saját magát éli meg." Az élet, mondja Arisztotelész fizikai-energe
tikai belátásaira és Marx konkretista társadalomfilozófiájára is
utalva Henry, kiismerhetetlen energia és áradás, mely, mint feltét
len szubjektivitás, önmagából táplálkozva önmagán át önmaga
felé halad. Barbárság ott jön létre, amikor az élet belső akaratát az
intézményes valóság elidegeníti saját magától, és - minthogy tö
kéletesen elvonatkoztat az élő emberi személy valóságos igényeitől,

vágyaitól és reményeitől - olyan célokat fogalmaz meg az ember
számára, amelyekben életenergiái nem kiteljesednek, hanem elsor
vadnak. Az élet ragyogó, vágyódó, rajongó és patetikus - tehát
változásra képes - önkeresése sötét, kiszámíthatatlan, pusztító ha
talommá alakul át: kifogyhatatlan ereje, ha nem tudja kiteljesíteni
önmagát, elóbb külsődlegessé válik, majd önmaga ellen fordul. A
kulturálisnak nevezett alkotások területén mindez a teljes technici
zálódás, külsővé válás megfelelője: a regényből narratív technikák
kísérleti terepe, a filozófiából öncélú történeti-filológiai kutatás
lesz. A klasszikus kultúra földalatti mozgalommá, ezoterikus ol
vasmánnyá válik, miközben az egyetemeken és a konferenciater
mekben egy olyan barbár tudás-ideál uralkodik, mely a pozíció
harcokat folytató szellemi munkásokon kívül senkit nem érdekel.

Nem sokkal A barbárság megírása után, 1989-ben jelentette
meg Michel Henry A kommunizmusból a kapitalizmusba: egy ka
tasztrófa története című művét. A diagnózis az új könyvben nem
változott, csak egyetlen további, szomorú tényt közöl: a felszaba
dulás mámorában, jósolja Henry, a közép-európai nemzetek ezt a
barbár szemfényvesztést fogják majd átvenni: egy olyan kultúrát,
amely, csakúgy, mint a kommunista világ, önmaga felszámolásán
ügyködik. Történelmi tévedés volna azt gondolni, hogy a berlini
fal leomlásával Európában az igazság pillanata jött volna el. Kelet
és Nyugat a kulturális agónia kétféle alakja: a mai "Nyugat" más
módon ugyanolyan kiúttalan, mint a kommunista Kelet-Európa
volt, más módon embertelen, élettelen, levegőtlen és barbár. A ki
lencvenes évek változásai után úgy talál egymásra Kelet- és Nyu
gat-Európa lakossága, hogy mindkettőnek a modern Európa tár
sadalmi formáinak fáradtságában, gyávaságában, egy a fárasztás
és a lefárasztás törvényén alapuló élettelen civilizációban kellene
szabad utat engednie magában az élet céltalan, elidegeníthetetlen,
folyton növekvő, mindig újra önmagáról meggyőződő örömteli
áramának. Barbárok a kapu előtt és barbárok a kapu mögött: ez
Magyarország sorsa is; Henry célja azonban nem egyszerűen a
modern Európa elítélése, hanem a széles körű szellemi nyomorú-
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ság megértése, okainak tisztázása egy lehetséges újrakezdés remé
nyében, ami nélkül szerinte a nyugati politikai, gazdasági éra
éppúgy hamvaiba fog hullani, mert a szellem alapjait ássa alá,
mint az önmagát lassan ellehetetlenítő kommunista barbárság.

Henry nem túl derűlátó könyve jól mutatja azt a krízis-han
gulatot, ami az ezredvég szinte minden jelentős francia gondolko
dójánál jelen volt és jelen van: a fel- és leépítés problémáját, az
értelmezés értelmét és határait kutató filozófiákat, amelyek szóbe
liség/írásbeliség, diskurzus/megtérés, elmélet/gyakorlat, azaz
Henry fogalmaival tudás/kultúra kettőségei mentén próbálták le
írni és megérteni korunkat. Henry világos gondolatmenetét olvas
va jobban értjük a Jacques Derridánál szüntelenül előkerülő, az
embernek a saját értelmezésével, tudásával, hagyományával ápolt
törékeny és bizonytalanságon alapuló kapcsolatát, kultúrálhatat
lanságát, Pierre Hadot-nál a lelki gyakorlatok újrafelfedezésének
igényét akiürült akadémizmussal szemben, Michel Focault-nál az
önkultúra politikai fogalmát, melyben az ember saját erejéből újra
megkísérli megalkotni önmagát mint felelősségteljes, vágyaival
bíró, gondolkozó, emlékező, önmagára teljes egészében képes em
beri lényt - ahogy persze azokat a gondolkodó és cselekvő em
bereket is jobban értjük így, akik ezzel szemben teljes erővel to
vábbra is azon fáradoznak, hogy megfeleljenek a nyugati,
tudományos eredetű automatizmus némileg embertelen követel
ményeinek a szellemtudományok és a mindennapi élet területén.
Henry életművének különös érdekessége az, hogy ennek a szelle
mi vandalizmusnak az ellenmozgalmát előbb Marx teóriájában,
majd utolsó műveiben a keresztény kinyilatkoztatás filozófiájá
ban találta meg.'

Az alábbiakban A barbárság második kiadásának előszavát kö
zöljük magyar fordításban, melyben Michel Henry néhány év
távlatából összefoglalja könyve legalapvetőbb téziseit.

A barbárság
Könyvem egy egyszerű, de paradox tényállásból indul ki, egy kor
szakéból, amelyet a tudás soha nem tapasztalt fejlődése s a kultúra
összeomlása egyidejűleg jellemez. Kétségkívül először fordul elő

az emberiség történetében, hogy tudás és kultúra különválik, sőt,

gigászi harcba száll egymással. Halálos küzdelem ez, amennyiben
igaz, hogy az előbbi győzelme az utóbbi eltűnéséhez vezet.

Ezt az éppoly drámai, mint titokzatos helyzetet akkor érthet
jük meg, ha felkutatjuk kialakulásának körülményeit a 17. szá
zad legelején, amikor Galilei kijelenti, hogya megismerés, amely-
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