Sartre önmagáról
Jean-Paul Sartre-ról, a közelmúltban elhunyt világhírű francia író-filozófusról
még a hetvenes évek elején egy több mint háromórás önéletrajzi film készült, amelyet Sartre önmagáról címmel 1976. május 27-én mutattak be először Cannes-ban.
A film, amelyet a fesztiválon versenyen kívül vetítettek, nemcsak a kritikusok egyöntetű tetszésével találkozott, hanem az októberi párizsi bemutatón teljes sikert aratott a nagyközönség körében is. Ennek köszönhető, hogy 1977-ben a film teljes szövegét könyv alakban is megjelentette a Gallimard kiadó.*
A film (és a könyv) tulajdonképpeni témája: Sartre életútjának felvázolása a
kezdetektől egészen az 1970-es évek elejéig. A Sartre és Simoné de Beauvoir párizsi
lakásán készült felvételek egy; közvetlen, baráti hangnemben folytatott beszélgetést
rögzítenek, amelynek során az idős gondolkodó, beszélgetőpartnerei segítségével, felidézi pályájának szinte minden jelentősebb állomását. Ez adja meg a film páratlan
forrásértékét, hiszen ez az alkotás, mint a Gallimard-kötet fülszövege megállapítja,
A szavak című önéletrajzi írás közvetlen folytatásának tekinthető; Sartre ott „írói
hivatásának eredetét világította meg", itt „saját értelmiségi útjának logikáját" igyekszik felvázolni.
Választásunk a film szövegének arra a részletére esett, amelyben Sartre, egyik
legközelebbi barátjának, az osztrák származású André Gorz-nak a kérdésére válaszolva kifejti, hogy az 1968. májusi párizsi diáklázadás .esemény ei hogyan idézték
elő nézeteinek sajátos — „új baloldali" értelemben vett — „radikalizálódását". Meg
kell azonban jegyeznünk, hogy e radikalizálódás eredményeképpen Sartre-nak az „új
értelmiségi" megjelenésére vonatkozó alábbi fejtegetése nem egy ponton nagyon is
vitatható, ami elsősorban abból adódik, hogy a kérdést meglehetősen történetietlenül,
elvontan vizsgálja. Ennek ellenére azonban a kérdést is és a választ is teljes terjedelmében közöljük, nemcsak azért, mert Sartre erre a pontra vonatkozó álláspontját
talán itt fejtette ki a legrészletesebben, hanem azért is, mert nézetünk szerint az
értelmiségi feladatának itt adott sajátos sartre-i meghatározása egyben hűen jellemzi
azt a sokszor meghökkentő, de legalábbis mindig vitára ingerlő magatartást, amelyet
a nagy polgári gondolkodó életének utolsó évtizedében tanúsított.

GORZ:
ö n azt mondotta, hogy az értelmiséginek mindig ki kell mondania az igazságot;
hogy amikor olyan forradalommal van dolga, amely „elhajol", lealacsonyítja magát
vagy hanyatlik, akkor tudomására kell hogy hozza a forradalom tagjainak ezt a hanyatlást. Azt is mondtuk, hogy az értelmiségi nem lehet sem vezető, sem semmilyen
tisztségviselő. Mi alkotja az ö n számára az értelmiségi munkájának specifikumát,
és egy ember minek az alapján értelmiségi vagy válik értelmiségivé?
SARTRE:
Mint sok más kérdésben, ebben is fejlődtem, de úgy gondolom, hogy vannak a
klasszikus értelmiségiek, akikhez tartoztam, és akikhez sajnos részben még tartozom,
és van egy más értelmiségi, aki 68 májusában jelent meg. Akkoriban úgy gondoltam,
hogy a klasszikus értelmiségi — ő volt az, akit mindnyájan ismertünk, hiszen mint
klasszikus értelmiségiek születtünk és mint klasszikus értelmiségieket neveltek bennünket — kezdetben olyan valaki, aki azoknak a szektorából kerül ki, akiket én a
gyakorlati tudás specialistáinak neveznék. Olyan emberek ők, akiknek az a mesterségük, hogy egy tudományos ismeretből kiindulva technikai vagy gyakorlati adottsá4
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gokat hozzanak létre valamilyen módon. Ök tehát a tudományos ismeretből kialakítják az orvos vagy a mérnök tulajdonképpeni tudását. Ebben a fázisban az értelmiségi azon a szinten tartózkodik, ahol egyénileg felhasználja a különöst, és ezt a
különöst egyetemes fogalmakból vagy egyetemes gyakorlatokból kiindulva használja
fel. Így például az a tudós, aki Amerikában az atombombán vagy a Vietnamban
kipróbálandó ú j fegyvereken dolgozik, különös annyiban, amennyiben ezeket a fegyvereket előállítja, minthogy ezeket a vietnami háború, még általánosabban: az a m e rikai imperializmus számára készíti, miközben egyetemes is, abban az értelemben,
hogy egyetemes tudást alkalmaz ezekre a különös fegyverekre: egyetemesen igaz,
hogy egy ilyen és ilyen fegyver, ha ilyen és ilyen körülmények közé helyezzük,
akkor ilyen és ilyen veszélyeket idéz elő.
Nos tehát, ez az állandó ellentmondás az egyetemes tudás, és e tudás egyedi
vagy különös gyakorlati felhasználása között, megteremti a gyakorlati tudás szakemberénél azt a lehetőséget, hogy értelmiségivé váljon. Attól a perctől kezdve válik,
értelmiségivé, amikor megragadja magában ezt az ellentmondást; amely nagyon hasonlít Hegel szerencsétlen tudatának ellentmondásához, minthogy ebben a hegeli
szerencsétlen tudatban szintén az egyetemes és a különös van jelen; és Hegel itt
olyan ellentmondással áll szemben, amelyet nem képes megoldani. így fest egyébként
a klasszikus értelmiségi.
Ez azt jelenti, hogy a klasszikus értelmiségi soha nem keveredik bele semmibe;
egy ellentmondás alkotja, amely szerencsétlen tudattá teszi, ám ő úgy véli, hogy
szerencsétlen tudata megengedi neki, hogy például a proletariátus oldalára álljon,
tanácsokat adjon, igazságokat fedezzen fel a számára; amelyeket azért fedez fel, m e r t
mint különöst, zavarja ez a benne található egyetemesség, vagy mint egyetemest,
'zavarja a különösség; bizonyos magatartási irányokat vázol fel a proletariátusnak,
igazságokat tár fel előtte, amelyek — gondolja ő — egyre egyetemesebbek, s így
alkotja meg magát mint értelmiségit. Ami azt jelenti, hogy az esetek többségében
petíciókat ír alá. Azaz, látván a különbséget egy egyetemes politikai gondolkodás és
magatartás, valamint a különös politikai magatartás és gondolkodás között, amit e g y
burzsoá kormány tanúsít, az egyetemes nevében leleplezi a burzsoák különös gondolkodását, különös politikáját. Ez az értelmiségi klasszikus koncepciója. Tehát nagyon
meg van elégedve azzal, hogy szerencsétlen tudattal bír, szerencsés, hogy szerencsétlen tudata van, mert ez teszi lehetővé számára a leleplezést. Az értelmiségi tehát —
a klasszikus értelmiségi — a nagy leleplező.
Hát ilyen volt az értelmiségi, ahogyan én láttam m á j u s előtt. Májusban nagyon
különös dolog történt: az egyetemista mozgalom, amellyel a májusi események kezdődtek, kiment az utcára, és kétségbevont néhány dolgot. Különösen a hivatalos
oktatást, az államnak a kultúrába történő beavatkozását vonták kétségbe, azt, hogy a.
kultúra különös volt, bizonyos számú ember számára volt fenntartva, noha egyetemesnek kellett volna lennie, azaz mindenkihez el kellett volna hogy jusson. És közben rájöttünk, hogy mindezen keresztül, egyebek között a klasszikus értelmiségit
vonták kétségbe; sok mást is kritizáltak az egyetemisták, de amit kétségbevontak
itt, az a klasszikus értelmiségi volt.
Ekkor két megoldás volt: az ember vagy dühbe gurult, és azt mondta: „Dehiszen ezek bennünket vonnak kétségbe; nincs joguk hozzá, minthogy mi beiktatott,
oklevéllel ellátott szerencsétlen tudatok vagyunk; tehát ilyen feltételek mellett ellenük kell, hogy legyünk." Valami tehát volt, ami az egyetemista tiltakozásokkal kapcsolatban nem stimmelt az értemiséginél. Ha úgy tetszik, ezt látták meg a diákok a
tanároknál: az egyetemi oktató, mint a gyakorlati tudás szakembere bizonyos tudás
birtokosa, amelyet a burzsoá társadalom adott neki s amelynek megvan az egyetemességrésze és különösségrésze; és annyiban, amennyiben e tudás birtokosa, különös
hatalommal bír; eltávolíthat tanulókat. Egy értelmiségi, aki ilyet elvállal, nem csupán olyan ember, aki szavakat használva fel, szavakkal leleplez, hanem olyan ember,
aki szavakkal leleplez, és lévén az, ami, a burzsoá társadalom a kiválasztás burzsoá
hatalmával ruházza fel. Ha tehát ezek a tanárok kapcsolatban akartak maradni a.
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diákjaikkal és hívek akartak maradni az egyetemesség iránti hajlamukhoz, akkor
önmaguk ellen kellett hogy tiltakozzanak, például mint kiválasztók, vagy mint (Amerikában) az állam, az imperializmus számára dolgozók ellen, és le kellett hogy mondjanak a rossz lelkiismeretükről. Más szóval a tömegekkel való kapcsolatnak ú j módját kellett hogy keressék, úgy, hogy elutasítják a különös hatalmat, és ugyanazzal a
szuverenitással, de nem többel, rendelkeznek, mint a tömeg akármelyik tagja.
Mivel magyarázható, hogy még van értelmiségi? Ügy gondolom, hogy a szocialista társadalomban, legalábbis ahogyan én képzelem, nem lesz többé értelmiségi,
pontosan azért, mert ez az ellentmondás egyáltalán nem fog létezni. Jelenleg, azok
az értelmiségiek, akik megértették amit mondok, a tömegek oldalán állnak, és csak
akkor bocsáthatják a tömegek, azaz a konkrét egyetemes rendelkezésére az egyetemesség iránti hajlamukat, melyet a tanulmányaiknak köszönhetnek, amikor a helyzet ezt megköveteli. Az is lehet, hogy az értelmiségi azzal szolgálja a tömegeket,
hogy odaadja nekik azt, amit kérhetnek tőle és aminek a birtokában van. Ez az ú j
értelmiségi legelső alapelve. Ez feltételezi azt — ami nagyon gyakran meg is történik
—, hogy az értelmiségi, mint mondják, „beépüljön", azaz hogy abbahagyva tanulmányait, elmenjen egy üzembe munkásnak a többi munkás közé. Marad még benne
valami értelmiségi, azaz egy bizonyos ismerete az általa korábban tanult dolgoknak,
egy egyetemesség, amelyet ha akar, a tömegek rendelkezésére bocsáthat, de ez
minden.
A kommunisták, sohasem fogadván el az értelmiségiek és a nép közötti igazi
kapcsolatot, vagyis azt, hogy az értelmiségnek ú j r a el kell merülnie a népben,
amelyben felolvadna mint értelmiségi, nyilvánvalóan súlyos hibát követnek el: az
egyik oldalra odaállították az értelmiségieknek nevezett elitet, azután a tömeget a
másik oldalon hagyták; noha a valóságban nincsenek tömegek és nincsen elit; emberek együttese van, akik akarnak bizonyos dolgokat. És ezek az emberek egy bizonyos
értelemben azonosak, mert amit ekkor vagy akkor az értelmiségi akar, az az, amit a
tömeg akar. Csak előfordulhat, hogy rendelkezik azoknak a dolgoknak a közelebbről
történő megjelölésére, pontos megfogalmazására szolgáló eszközökkel, amelyeket a
tömeg akar. Az értelmiséginek követnie kell a tömeget. Meg kell értenie, hogy
melyek a tömegek ellentmondásai, vagy hogy melyek a vágyai, s ezeket kell mindig
követnie.*
• Az itt közölt részlet az említett Gallimard-kiadás 124—129. lapjain található.

A szövegeket fordította és a bevezető sorokat írta:
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