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SIMONE DE BEAUVOIR

Egy filozófushallgató naplója1

Augusztus 12. 
Erkölcsi	fáradtság	és	kínzó	hőség	okozta	fizikai	kimerültség	után	mily	öröm,	hogy	ma	mélyen	

magamban ismét tisztaságot és gyengédséget érzek. Nem utasítom el. Talán nem csak illúzió, és 
ha	mégis,	mit	számít?	Micsoda	gyávaság	–	a	szenvedéstől	való	félelemből,	hogy	túl	sokat	moz-
dulunk	előre	–	végtelenül	visszatartani	magunkat.	Szenvedni	fogok;	ez	minden!	Elég	erős	leszek,	
és	emellett	mily	önbizalmam	van!	Nyilvánvalóan,	amikor	a	dolgokat	kikövetkeztetem,	amikor	
nyugodtan	elmélkedem,	kétségeim	támadnak,	de	ezek	csak	pillanatok...	Különös	ez	a	két	létező	
bennem: az egyik oly kiegyensúlyozott, ítéletre képes, és mindent egybevetve eléggé higgadt, a 
másik	épp	az	ellenkezője,	nevetséges,	és	ezt	a	másikat	annyival	jobban	kedvelem	az	elsőnél!

Hiszem, hogy bizonyos tekintetben olyan nagyon bonyolult vagyok, és mégis annyira kü-
lönbözöm	másoktól,	és	ebben	a	tekintetben	mindentől.

Értelemmel megismert és érzéssel megismert dolog között különbség van. A múlt néha 
szinte	hallucináció-szerűen	jelenné	válik.	Kis	híján,	kezemet	kinyújtva	meg	tudom	fogni	azt,	
amire gondolok, és az emlék sokkal élesebb, mint maga a valóság volt, talán mert édessége 
összekeveredett	az	elvesztett	pillanat	miatti	bánattal.	Azután,	mert	van	időd	megvizsgálni	és	
lassan	megízlelni	minden	jelenséget,	és	különösen,	mert	ezt	a	teljes	mértékben	belső	újra-
éledést	semmi	külső	dolog	nem	zavarja	meg.	Elegendők	nekem	ezek	az	emlékek	az	elmúlt	
évből,	a	 jövőben	való	bizakodás	és	álmok	nélkül,	ez	elég	volt	nekem.	Nem	lehetett	volna	
elég,	de	az	volt!	

Nem	tudom	elhinni,	hogy	ennek	vége!	Ó,	jaj,	mennyi	mindent	szerettem	volna	meghosz-
szabbítani.	Abból	az	évből	való	jegyzeteimben	minden	ilyen	aggodalom	felett	áll	annak	fel-
ismerése,	hogy	a	megélt	pillanat	örökre	eltűnik.2	Ismertem	a	bűntudatot,	mert	többé	már	nem	
sírok	eltűnésük	miatt;	mégis,	abból,	hogy	tudtam,	ma	már	nem	sírnék,	fakadt	akkori	sírásom.	
Az élet folyamatos megújulás. Ezt nem tudom megszokni, és nagyon rosszul teszem, mert azt 
hiszem, ezzel magamat kisebbítem. Elveszítem magamba vetett hitemet, míg valójában rend-
szerint kibontakozom. Ugyanakkor fárasztó olyasmit folytatni, ami nincs többé, ahelyett, hogy 
bátran	az	új	felé	mennék.	Talán	azért	van	ez,	mert	megéreztem	a	régi	érzések	értékét.	Először	
is,	ezek	közül	sok	teljes	újdonságukból	fakadt,	azután,	ha	őszintén	átengedem	magam	lelkem	
aktuális indulatainak, ki mondhatja azt, hogy nem találok ott éppoly nagy gazdagságot? (...)

Természetesen	nem	a	felejtésről	van	szó,	sem	halott	emlékek	őrzéséről,	hanem	arról,	hogy	
el	kell	határoznunk,	csak	a	használhatót	hagyjuk	életben	magunkban.	Úgy	tűnik,	sokkal	inkább	
nagylelkűség	mindenhez	hűnek	maradni	–	bűnös	nagylelkűség.	Nem	szerethetjük	jobban	teg-
napi	énünket	holnapi	énünknél.	Tudom,	ez	a	továbbhaladásról	való	lemondásnak	tűnik	(...),	de	
hiábavaló lenne megállni. 

Igen,	voltak	már	örömtelibb	pillanataim	is,	nagyobb	belső	teljességgel,	de	e	ritmusnak	törvé-
nye van. Az a fontos, hogy a valóságban emeljük az általános szintet, és elérjük ezt az átlagot, 
ez szükséges ahhoz, hogy felülmúljuk. Lelkesedés, csodálkozás, ezek mind nagyon jók, de az 
számít,	hogy	folytassuk	az	erőfeszítést	az	aszályos	időszakokban	is,	ha	már	egyszer	elkezdtük.	Ez	
nem gátol abban, hogy új lendületet ébresszünk magunkban, hogy még magasabbra másszunk, de 
nem	szabad	sajnálnunk	a	jelenlegihez	képest	gyengébb	első	lendületet.	Így	tehát,	Isten	veled	örök-
re,	szépséges	évem,	amellyel	létemnek	új	állapota	elkezdődött.	Bizton	őrzöm	a	kincset,	amelyet	
adtál	nekem,	de	te,	aki	igencsak	más	voltál,	mint	ez	a	kincs,	és	még	szebb	is,	Isten	veled!	

Ne	gyönyörködj	–	szolgálj!	Az	első	sokkal	észszerűbb.	Miért	részesítsem	előnyben	a	máso-
dikat? Emlékszem, az elmúlt év egy estéjén úgy elcsüggedtem, és nem tudtam megindokolni, 
miért. Ingerült voltam, mert ostobán azt akartam, hogy érzéseim egyezzenek gondolataimmal. 
(Csodálattal	töltött	el,	hogy	gondolataim	vannak!)	

Ugyanez a probléma ma is, csak még komolyabb. Tisztán esztétikai kérdés? Bizonyára íz-
lésemnek	köszönhető	(közeli	rokonságban	azzal,	amely	minden	indok	nélkül	a	szép	felé	húz),	
hogy	inkább	az	odaadás,	mint	az	önzés	felé	mozdulok;	de	nincs	itt	még	valami	más	is?	Ami	
engem	illet,	igen,	van.	Először	is	ott	van	a	létezők	iránti	vonzalom.	Ehhez	nincs	szükségem	
alapra;	számomra	életszükséglet,	hogy	szeressem	őket	és	dolgozzam	értük,	csakúgy,	mint	hogy	
gondolkodjam. De miért kapcsolódik bármilyen érték is ehhez a vonzalomhoz, amikor másokat 
figyelembe	véve,	megvetem	az	érzéki	embert?	Felsőbb	életforma	–	személyes	ízlés.	Ez	valóban	
elégséges etika? Ha tanítanom kellene, azt mondanám, nem az, de nekem teljesen elég.3

Bizonyára nagyon énközpontú vagyok, de ez tényleg összeegyeztethetetlen a mások iránti 
odaadással	 és	önzetlen	 szeretettel?	Úgy	 tűnik	 számomra,	 egyik	 részemet	 elajándékozom,	a	
másikat megtartom és ápolom. Ez a második rész önmagában is érvényes, és garantálja az 
előbbi	értékét.	

Augusztus 13. 
A	dicsőített	élet	csodálatos	pillanata.	Ha	festő	lennék,	megfesteném	ezt	az	órát,	„ahol	még	

az árnyékok is magasabbra szállnak...” Többé már nem analízis, hanem gazdag és csodálatos 
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szintézis, a létezés és a tizennyolc éves lét fizikai öröme, e nap és e vakító ég mámora, amely 
már	az	elmélkedő	éjt	és	gyengéd	érzelmeket	hirdeti.	Szinte	sajnáltam.	De	mi	adja	e	pillanatok	
egyedi szépségét? Valójában nem e mérhetetlen boldogság alapjául szolgáló fájdalmas órák? 

Elégtétel,	bátorítás.	De	én	nem	csak	ilyen	percekből	álló	életről	álmodom.	
Kevéssé sajnáltam csupán, hogy nem élveztem elszántabban ennek édességét. Túl jól isme-

rem	az	örömöket,	amelyeket	adhat	nekem;	akár	egy	túl	gyakran	olvasott	könyv,	amely	többé	
már nem mozgat meg. Voltak évek, amikor elértem a természettel való egyesülést. Minden 
órában és a rét minden sarkában a titkáról faggattam. Csak ismételni tudnám ezeket az érzel-
meket.	Istenem!	Kerestem	és	szerettem	őket.	Egész	lelkemet	a	festői	tájaknak	adtam!

Ennélfogva túlságosan megszokott élvezetem elapadt. Azután elmém már nem eléggé nyi-
tott. Végül már nem élek meg magában minden pillanatot. Ez akkor történik, ha nem voltam 
jártas	benne,	ahogy	ezt	az	elvet	 felhasználtam	Gide-től.	Éppen	azért,	mert	nyilvánvaló	volt	
számomra,	felülmúltam;	életemben	az	egység	megteremtésével	törődöm,	és	többé	már	nem	
azzal, hogy hagyjam magam lustán vezetni a körülmények által. (…)

Ami engem illet, én is dolgozni fogok. Filozófia? Végül új okokat találok megkedvelésére. 
Távol	állnak	tőlem	ezek	a	légüres	térben	folyt	viták.4	Legfőképp	nem	hagyhatok	el	mindent	a	
tanulmányaim miatt. Olyan izgalmas egy közösségben élni korombéli gondolkodó emberek-
kel.	Nagyon	kedvelem	a	kort,	amiben	élek,	a	belső	élet	intenzitása,	az	önzetlenség,	az	intel-
lektuális	és	művészi	aszketizmus,	az	egészséges	realizmus	egysége	és	a	tökéletességre	való	
törekvés miatt is.5 

Az ideálisra törekedni, nem úgy, hogy az átlagos állapot fölé emeljük magunkat, hanem 
hogy	csak	a	középszerű	életet	mélyítjük,	egészségesebb	és	gyümölcsözőbb,	mert	az	egyszerű	
valóságon alapul, és mert nem zár ki semmit. Azután van egyfajta elegáns kifinomultság abban, 
ahogy	inkább	átalakítjuk	a	közönségest,	mint	hogy	a	kezdet	ideáljától	valami	különbözőt	alkos-
sunk a végére. Ugyanazt tedd, más okból! Sok minden van, ami miatt kedvelem ezt a szabályt. 
Először	is,	mert	kizárja	az	esztelen	hiúságot.	Saját	összetettségemet	egyedül	én	ismerem.	Ez	a	
kettéosztás	öröme,	amelyről	Barrès	beszél:	irónia,	titkolt	büszkeség,	amely	jobb	módja	annak,	
hogy becsapjuk a „barbárokat”, mint hagyni, hadd higgyék, hogy hasonlítunk hozzájuk. Ko-
molyabban véve, függetlenség és személyes méltóság heves érzésének elválasztása a pusztán 
önmagunk	képviseletétől.	Azután	az	előítélet	és	a	megrögzött	szokások	aligha	maradnak	fenn	
ok	nélkül,	amely	leggyakrabban	úgy	veszíthető	el,	ha	az	emberek	szokásaik	ellenében	csele-
kednek. Ezért megvethetem e cselekedeteiket szándékuk miatt, és nem azért, mintha maga a 
cselekedet számítana. Megvetem, ha nem tetszik. Ha tetszik, édes örömöm telik a velük való 



1212

közösségben, és abban, ahogy finom modorom találkozik tudatlanságukkal. Ugyanakkor meg-
őrzöm	elmém	függetlenségét,	őszinteségemet	és	bölcsesség	iránti	vágyamat.	

Így	azután	itt	az	iskolaév	kezdetén	távol	vagyok	olvasási	terveimtől.

Augusztus 16. 
Első	intellektuális	elragadtatásom	az	Eupalinos6	olvasása	óta.	Más	filozófusok	műveit	ol-

vasva az a benyomásom támadt, hogy többé-kevésbé logikai értelmezések, konstrukciók tanú-
ja	vagyok,	itt	azonban	végre	érzékelhető	valóságot	tapintok,	és	újjászületek.

Nemcsak	saját	magam,	de	a	művészet	és	a	költők	által	javasolt	igazságok,	és	végül	is	min-
den,	ami	ez	évi	tanulmányaimat	alakította,	csodálatos	magyarázatot	kapott.	Egyszerűen	az	in-
tuícióhoz folyamodás, bizonyos gondolatok továbbbontása azáltal, hogy jobban elmélyülünk 
bennük, röviden, a spontán módszer, amelyet akkor alkalmaztam, amikor megismerni akartam 
magamat, valamint a legbonyolultabb problémák elenyésztek. Mennyi minden van Bergson 
Idő és szabadságának 180 oldalán. 

Először	az	örömöt	szeretném	kifejteni,	hogy	képes	vagyok	párhuzamba	állítani	a	művészt,	
a	költőt	és	a	 filozófust.	Barrès-ra	a	nyelv	felől,	Tagoréra	az	én	két	 formája,	Alain-Fournier	
felől	gondoltam	stb.	Amivel	valaki	véletlenül	szembe	kerül,	azt	más	tudományosan	magya-
rázza. Van valami örömteli meglepetés abban, ha figyelembe vesszük, hogy a léleknek ezek 
a	művész	által	sugalmazott	titkai	többek	puszta	szubjektív	létezésnél,	és	viszont,	hogy	a	filo-
zófia	elvont	kifejezései	életre	kelnek,	ha	megtisztítjuk	őket	olyan	megállapításokkal,	amelyek	
újraszituálják	őket	az	egyéni	tudatosság	áramában.

Mégis	talán	csalódás	ez	kissé.	Amit	egy	Barrès,	egy	Rivière	felfedezéseiben	szeretek,	az	tiszta	
individualitásuk, és következésképp titokzatos formájuk, amely visszahangra talál bennem. Ez 
igaz, de anélkül, hogy egyetemes értéket kapna. Váratlan hasonlóság inkább, amely váratlan-
ság	engem	elbűvöl.	Bergsonnal	ezek	a	benyomások	elveszítik	kalandos	jellegüket.	Intellektuális	
magyarázatot	kapnak,	míg	a	művész	felvetése	a	vonzalom	érzéséből	fakadt;	lélekkeresésemhez	
társult.7	Összegezve,	Bergson	megmagyarázza	a	tételt,	amellyel	Barrès	magamat	magyarázta	ne-
kem.	Barrès	ezt	mondja:	„Mivégre	a	szavak,	e	durva	pontosságok,	amelyek	bántják	összetettsé-
günket?” Ezt a mondatot olvasva oly jól megértem, amit eddig sejtettem, hogy szavaim ártanak 
érzéseimnek, amelyeket megmagyarázni szándékoznak. Megelégedéssel tölt el látni, hogy valaki 
megfelelő	módon	magyaráz	és	meghatároz	egy	zavaros	gondolatot,	amely	pontossá	és	még	erő-
sebbé válik bennem. Megelégedéssel tölt el látni azt is, hogy valaki osztozik egyik gondolatom-
ban;	a	mondat	életembe	lép,	én	pedig	magamba	olvasztom.	Bergson	mondja:	„A	durva	szó	el-
nyomja, de legalábbis elrejti személyes tudatosságunk finom és múlékony benyomásait.” Ahhoz, 
hogy	ez	a	mondat	örömet	okozzon,	meg	kell	vizsgálnom	Barrès-t.	Így,	ahogy	van,	elsőre	ez	túl	
általános,	tudományos,	és	„nem	nekem	íródott”;	azután	megmagyarázza	a	megfigyelt	tényt,	míg	
Barrès	elegáns	módon	tesz	észrevételt.	Ez	arra	készteti	az	értelmet,	hogy	az	én	területére	lépjen,	
amely	szeret	homályos	és	tudattalan	maradni.	Összegezve,	ez	filozófia,	Barrès	élet.	Ennélfogva	
ezek	a	mondatok,	amelyek,	úgy	tűnik,	hogy	csak	formájukban	különböznek,	nagyon	különbö-
ző	hatást	tettek	rám.	Csakúgy,	mint	a	Bergson	által	pontosan	kimutatott	különbség	a	felszínen	
maradó gondolat és aközött, amely átjár és létembe épül. Ugyanezt az összevetést megtehetném 
Tagoréval is. Összefoglalva, az író akkor okoz örömet nekem, amikor újra felfedezi az életet, a 
filozófus	akkor,	amikor	újra	felfedezi	az	írót,	aki	közvetítőként	szolgál	közte	és	az	élet	között.	(Én	
is	lehetek	közvetítő.	Nincs	szükség	igazi	íróra,	a	látszólagos	író	elegendő.)	

Ami	igazán	felzaklatott,	az	az	én	két	aspektusának	elemzése	volt;	igazán	félelmetes.	Ez	a	
dualitás	olyan	gyakran	megfigyelhető	a	bennem	lévő	létező	és	a	kívülről	látható	létező	között,	
nem	torzult,	pontosan	általam	látott,	aki	megfigyelővé	váltam	az	igazi	létezés	külső	és	belső	
vizsgálata között. Íme e dualitás dióhéjban. Ez a különbségtétel, amit Balzac és Fromentin 
pszichológiája	között	én	is	elvégeztem,	hasonlóképpen	tisztának	tűnik	számomra.	Balzac	tér-
időben	látja	az	embert	(…).	Fromentin	a	létezőt	tiszta	tartamban	–	ez	nem	azért	van,	mert	az	
egyik	analitikus,	a	másik	pedig	nem	az.	Lenyűgöző	lenne	Bergson	fényében	tanulmányozni	a	
nagy írók pszichológiáját. Senki nem határozta meg jobban, még Valéry sem Proustról szóló 
tanulmányában	(Változatok),	a	modern	regényíró	művészetét,	vagyis	Fromentin,	Rivière,	Gide	
vagy Arland típusait. Ha jellemezni kellene, azt mondanám, analitikusok. (…) Most inkább 
intuitívnak	vagy	bergsoninak	hívom	őket.	(…)	Bergson	bemutatja	azt,	amelyet	már	ezerszer	
éreztem,	amikor	részeire	akartam	bontani	egy	érzelmet	vagy	egy	indulatot.	Meglepő	volt,	hogy	
oly	gazdagnak	érezni	és	oly	szegénynek	ítélni	őket;	a	gazdagság	a	szintézisben	volt.	(…)

Augusztus 17. 
Átkozott	legyen,	aki	azért	jön,	hogy	alkalmatlankodjon,	amikor	oly	nagyon	nyugodt	vagy!	Ó,	

társas	élet!	Annál	is	inkább,	mert	ha	másnak	engedményeket	teszünk,	azzal	magunknak	is.	Sze-
rencsére	olvastam	néhány	értelmes	könyvet,	amelyek	megváltoztattak;	mennyi	badarságot	ma-
gamba szívtam. Itt van ez a remek Sarment-darab, Je suis trop grand pour moi. Szegény Tiburce, 
gondolataid miért bátrabbak tetteidnél, és miért vagy oly gyáva, hogy örömöt lelsz egy álomban, 
amelyet	megélni	nincs	erőd?8 Ott van Le maître de son coeur Raynaltól. A szerelem elvégre oly 
fontos	dolog.	Megdöbbentett	ennek	a	küzdelemnek	a	hevessége;	ez	már	bizonyára	nem	gyermeki	
szeretet,	hanem	érett	létezőké,	akik	számára	a	szerelem	az	egyetlen	ok	a	létezésre.	Alig	értem	ezt	
a	középszerű,	barátság	nélküli	szerelmet,	amely	annyira	lényegtelen	az	élet	számára.9 
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Úgy	tűnik,	nem	szabad,	hogy	a	szerelem	minden	mást	elveszejtsen,	hanem	inkább	új	árnya-
latokkal	kellene	színeznie;	olyan	szerelmet	szeretnék,	amely	végigkísér	az	életen,	nem	pedig	
elnyeli egész életemet. Miomandre La jeune fille au jardin-jában méltányoltam a kedves és 
szentimentális	iróniát,	különösen	az	utolsó	oldalakon.	Ám	ezek	a	hősök	túl	ösztönszerűek	ah-
hoz, hogy igazán érdekeljenek.10	(…)	Nagyon	megindító	arról	álmodni,	hogy	én	is	nővé	válok	
majd. Tizennyolc éves koromig csupán gyermek voltam. Az ifjúkor örömeit csak egy évig él-
veztem, még annyit sem, és nemsokára – három, négy, öt év múlva, talán hamarabb, fogadalmi 
ajándékba kell tennem az ifjúkorból e nehéz szívet. Húsz, vagy akár tíz év múlva hogyan fogok 
vélekedni	a	ma	gondjairól?	Azt	hiszem,	kedvelni	fogom	őket,	de	idegenek	lesznek	számomra.	
Addigra már választottam. Addigra már elértem az egyensúlyt. Létezésemnek elvégzett csele-
kedeteim és kimondott szavaim szabnak majd határt. Többé már nem „állok rendelkezésre”.11 
A	valódi	énem	körülötti	fal	napról	napra	vastagabb	lesz,	és	mennyi	dolgot	feláldozok	majd!	
Mauriac	szavaiban	bízom:	„Bátor	vagyok	az	élet	előtt.”	Mily	fájdalmas	lesz	azonban,	ha	azt	
kell mondanom, „búcsúzom, ifjúkor”.12 Oly szép az ifjúságnak ez az egyszeri pillanata, talán 
a	legfájdalmasabb	és	legzaklatottabb,	de	új	és	gazdag;	a	magunkban	hordott	kincs	felfedezése,	
és	kimerítés	nélküli	szemlélésére	való	felhatalmazás;	rövid	idejű	jog	arra,	hogy	megőrizzünk	
mindent, hogy kipróbáljunk mindent, megállás és választás nélkül. Azután épp annyi bánat, 
mint	öröm;	annyi	bizonytalanság,	melyet	akkor	is	szeretünk,	ha	kínoz;	a	tétovázások,	a	lel-
kesedések, amelyeket ez a „nehéz szív” elszenved, de tudja, hogy fiatal és dédelgeti sebeit, 
amelyek	által	 létezése	még	bizonyosabban	feltárul.	Fiatalnak	lenni!	Ó!	Nem	akartam	volna	
ábrándokkal teli fiatalságot, amely csupán gyermekkorom folytatása lett volna, tavalyi ifjú 
leányok fiatalsága, akik számára a kor minden újdonsága szerelmet hozott, és éppen akkor 
számukra a szerelem a boldogság szinonimája volt. (…)

Mily vadul kívánom a magányt, nem az erkölcsi magányt, amelyet el kell fogadni, ugyanak-
kor széttép, még azokat is, akik büszkén felékesítik vele magukat, hanem a lényeges magányt, 
amely	csak	a	kedvelt	valóságos	vagy	képzeletbeli	létezők	társaságát	és	egyéniségüket	enge-
di újra felfedezni. Beszélni valakihez olyan, mint hasonlóvá válni hozzá, feladni magunkat, 
megfogyatkozni, különösen, ha gondosan kell megfigyelni magunkat. Az emberek valójában 
nem tudják, hogyan használhatnák ki azok egyéniségét, akikkel lelki társakként beszélhetné-
nek;	legjobb	részünk	nem	meri	kifejezni	magát.	Mindennek	ellenére	a	közhely	szokása	tönk-
reteszi azt, ami szép lehetne. Oly sok, szeretettel alkotott mondatot nem mertem kiengedni, 
bármennyire is tudtam, hogy újra felcsendülnek majd, oly sok más jutott eszembe azután, és 
annak	az	egynek	ki	nem	mondása	izgatott.	Egyszer	volt	bátorságom,	hogy	nevetséges	legyek;	
nem	értem,	honnan	vettem	a	bátorságot	bizonyos	pillanatokban;	más	pillanatokban	teljesen	
természetesnek	tűnt	nekem.	Természetesnek	kellene	lennie.	Hasonlóképpen,	néha	furcsának	
tűnik	számomra,	hogy	valakit	ilyen	komolyan	vegyek,	de	minden	oly	komoly,	és	minden,	ami	
megérint,	oly	fontos,	ahogy	Rivière	mondja.	Mégis	milyen	megdöbbentő	közönyösnek	lenni	
a	természet	ilyen	tulajdonságai	iránt,	amelyek	egykor	annyira	megmozgattak!	Ez	viharos	és	
szomorú.	Rendben!	Időről	időre	halványan	megfordul	a	fejemben	az	a	lehetőség,	hogy	ez	hat	
rám, inkább egy hatás okozta emlék az elmúlt év ilyen tájképe, ez minden. Kifejezetten sze-
retnék kapcsolatba lépni a természettel, és általában sajnálom azokat, akik nem tapasztalták 
meg	a	természettel	való	harmóniában	élés	örömeit;	én	most	rajta	kívül	élek.	Ez	csak	azért	van,	
mert olykor tudom, hogyan emelkedjem föléje úgy, hogy ne sajnáljam magamat. De hozott-e 
ez valaha is bármit, ami hasonló lenne a tegnapi estéhez?

Minthogy Bergsonomat elfelejtettem, mi lenne, ha visszatérnék iskolaévem kezdetének ter-
veihez?	Először	is,	bármi	áron,	de	folytatni	ezt	a	feljegyzést.	

Dolgozni,	 sokat	 dolgozni,	 sőt,	 buzgalommal	 és	 élvezettel,	 ha	 lehet,	 nem	 félve,	 hogy	 túl	
intellektuálissá	válok;	nincs	már	több	veszély…

Ügyelni az Équipes Sociales-ra, ahogy elhatároztam. 
Olvasni,	nem	rengeteget,	ha	nincs	is	időm,	de	bármi	áron	elolvasni	a	szükséges könyveket.
(…)

Augusztus 19. 
Újraolvasva ezeket az oldalakat, döbbenten veszem észre, mennyire különbözik ez a kép sa-

ját magamtól. Ennek oka, hogy lelkemnek leginkább elpusztíthatatlan része önként árnyékban 
marad;	mi	értelme	leírni	azt,	amit	oly	hevesen	érzünk?	Még	ha	meg	is	tartom	ezt	a	jegyzetfü-
zetet,	ha	újraolvasom	később,	amikor	már	öreg	és	kiszáradt	leszek,	emlékeznem	kell	arra,	hogy	
valami	más	volt	e	szünidőben.	Később.	Mi	leszek?	Tanár,	aki	kijavítja	a	hibás	házifeladatot	
és	a	 tudás	szenvedélyének,	vagy	más,	ugyanilyen	 jelentős	problémának	hódol?	Félek	ettől:	
elfogadás és lemondás. Igen, akarom azt az életet, de azzal a feltétellel, hogy mindig, mindig 
szenvedjek	benne,	nem	pedig	bezárva	magamat	gyávaságból;	Tagore	kifejezése.	Csodás	élet…	
A	kis	 lelkek	 formálásának	nagyszerűsége,	átadni	magunkat	hivatásunknak	és	munkánknak,	
fejleszteni értelmünket, és odaadni magunkat valakinek, alkotni, növekedni. Kétségkívül, még 
mindig	úgy	látom	magam,	mint	aki	ezt	mondja:	„Nem	akarok	boldog	lenni!”	Hányszor	ismé-
teltem már ezt az idén. Csak vissza kell olvasnom, amit minap írtam (1. o.). 

Ennek	ellenére	vannak	pillanatok,	amikor	minden,	ami	gyümölcsöző,	ami	jó,	oly	üresnek	
tűnik.	Most,	amikor	írok,	tudom,	hogy	életem	ugyanolyan	értékes	és	eredményes	lesz	boldog-
ság nélkül, talán még inkább. Ezen a reggelen azonban nem kerestem indokot és ez nagyon 
nehéz volt számomra. Tizennyolc évesnek érezni magam, tudni, merre van a boldogság, és 
azt	mondani	magadnak,	hogy	talán	soha	nem	fogod	elérni;	milyen	színtelennek	tűnt	minden.	
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Szerencsére vannak pillanatok, amikor nem tudom elhinni, hogy nem érem el. Ha hinnék ma-
gamban,	ez	helyénvaló	lenne,	de	magukból	a	körülményekből	fakad,	hogy	várok	valamit,	vagy	
inkább	minden	egyes	körülményből	külön-külön.	Egyáltalán	nem	hiszek	abban,	hogy	egy	re-
mény	valóra	válik,	és	mindig	vágyamtól	megfosztva	látom	magam;	de	amikor	egy	egészként	
képzelem el életemet, nem tudom elhinni, hogy kegyetlen lesz hozzám.13

Meg kell fontolni, hogy oly sok összetett indulat közepette érzéketlen kívülállónak kell 
maradnunk. Kissé zavar, amikor egy könnyekkel teli nap után valaki gratulál nekem a jó alvás-
hoz,	mert	még	inkább	érzem	a	különbséget,	amely	elválasztja	egyik	létezőt	a	másiktól,	de	oly	
forró haragot kelt az, hogy valaki gyanít valamit. Valójában közömbösnek kellene lennem ezek 
iránt. Miért aggódom emiatt? Azt hiszem, ez hasonló ahhoz a benyomáshoz, amikor valaki 
mintegy torz tükrön keresztül átérzi azon tulajdonságok újrafelfedezését, amelyek igazán a tie-
id,	de	borzasztóan	megváltoztak,	a	lélek	azon	indíttatásait,	amelyet	az	illető	maga	nem	ért	meg	
igazán;	azokat,	amelyeket	nem	mer	bevallani	magának,	azokat,	amelyeket	szeret,	és	azokat,	
amelyek szenvedést okoznak. Látni ezeket, és tudni, hogyan értékeljük a durva mondatokban, 
durvák,	mert	túl	egyszerűsítők,	mert	elválasztják	a	részeit	az	egészétől,	az	egésztől,	ahol	érté-
kük megmutatkozik. Kissé ahhoz az érzéshez hasonlít ez, amikor azt hallom, hogy valaki egy 
nagyon	kedvelt	művet	éppoly	kategorikusan,	mint	amilyen	gyorsan	értékel,	amikor	számomra	
csupán az árnyalatok tanulmányozása sokáig tartott, és attól szenvedek, hogy talán nem is 
értettem meg teljesen. Amikor határozatlan és bizonytalan vagyok, nem szeretem, akár engem 
érint, akár mást, ha azt látom, hogy valaki hajthatatlan és biztos a dolgában, figyelmen kívül 
hagyva	a	nehézségeket,	még	csak	nem	is	gyanítva	a	valódi	értékét	annak,	amiről	szó	van.	(…)	

Rettenetes ez a dolog: ugyanott vagyunk, egyikünk a helyén marad, a másik hirtelen rend-
kívüli	sebességgel	előre	lendül.	Mennyire	megdöbben,	hogy	a	másikat	nem	látja	maga	mellett;	
kinek	a	hibája	ez?	Egyedül	az	övé,	és	mert	nem	térhet	vissza,	beletörődik	ebbe	a	különleges	
disszonanciába. (…) 
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