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Baader élete és gondolkodása

Franz Xaver von Baader a gondolkodás történetének elfelejtett vagy elhallgatott
nagyjai közé tartozik. A német katolikus romantika legrobusztusabb egyénisége.

1765-ben született Münchenben. Természettudományos érdeklődésénekés művelt

ségének köszönhetően Freibergben elvégezte a bányamüvelési akadémiát; bánya
mérnök lett. 1792-től 1796-ig Angliában és Skóciában tanulmányozta a bányamüvelé
si technológiákat, s hazatérte után 1797-ben kinevezték bajor állami érme- és bánya
tanácsosnak.

Angliában és Skóciában Baader nagy alapossággal tanulmányozta a felvilágosodás
filozófiáját és gazdaságtanát (mindenekelőttHume, Hobbes és Adam' Smith műveit),

ezekkel párhuzamosan azonban a felvilágosodás filozófiájának bírálóit is, elsősorban
az újabb francia misztikából kiemelkedő de Saint-Martin műveit. Ebben az időben

alakul ki végérvényesen Baader felvilágosodáskritikája. Ezt foglalja össze A gyakorlati
ész kanti levezetésérőlés annak abszolút vakságáról című tanulmányában.

Németországban mégsem ez a tanulmány tette híressé, hanem 1798-ban publikált
írása: A pythagoreus négyzetről a természetben, avagy 'a négy világtájról. Schelling,
Goethe, NovaIis és sokan mások is nagy lelkesedéssel fogadták, s Baader hirtelen a
német romantika egyik hangadójává vált.

Az 1820-as évek elején írta meg egyik főművének, a Fermenta Cognitionisnak legna
gyobb részét. Ebben igen sokoldalúan, eredetien fejtette ki misztikus filozófiai felfo
gását. 1827-ben meghívták filozófia professzornak a müncheni egyetemre, ahol
1841-ig megszakítás nélkül előadott. Igaz, hogy rendes professzorrá sohasem nevez
ték ki, 1838-ban pedig - Schellinggel együtt, aki ugyanitt volt professzor - megvonták
tőle a jogot, hogy vallásfilozófiai előadásokat tartson. Mégis, müncheni körülményei
lehetővé tették, hogy szerteágazó filozófiai aktivitást fejtsen ki, s tekintélyes terjedel
mü életművetalkosson.

1826 utáni alkotó periódusának legnagyobb teljesítménye a Spekulatív dogmatika
tárgykörében tartott előadások később kinyomtatott füzeteinek sorozata. Monumen
tális szintézisre irányuló erőfeszítés ez: Baader egyidejűleg él a klasszikus
német idealizmus. a német misztika (nem csupán Böhme, hanem Eckehart, Tauler,
Suso, Paracelsus) és a skolasztika fegyvertárával. Külön figyelmet érdemel, hogy
1821-től kezdve rendkívüli alapossággal dolgozta fel Aquinói Szent Tamás filozófiáját,
több évtizeddel a Szentszék állásfoglalása előtt, amely a katolikus filozófusoknak
mindenekelőtt Szent Tamás tanulmányozását ajánlotta. Nagy figyelmet fordított
Baader Szent Anzelm gondolkodására is, ebben - többek között - Hegelt követve. Az
viszont már elsősorban Baader hatásának tulajdonítható, hogy filozófiatörténetében
Hegel igen nagy teret szentelt Jacob Böhmének (1575-1624), a német misztika egyik
legnagyobb alakjának, s Francis Bacon mellett belőle eredeztette az újkori filozófiát.

A dogmatika kiterjedt müvelése mellett Baader 1831-ben írta meg A vallásos erosz
negyven tétele címü tanulmányát. Ezzel egy időben felfigyelt a kor mélyén kirajzolódó
társadalmi problémákra. 1835-ben jelent megA nincstelenek, más néven proletárok le
hetetlen jelenlegi helyzetéről címú írása; ezt a tényt akkor tudjuk igazán értékelni, ha
meggondoljuk, hogy Marx Károly ebben az évben volt 17 éves, s éppen csak meg
kezdte tanulmányait a bonni egyetemen!

Életének utolsó három évében Baadert egyházpolitikai problémák foglalkoztatták;
elsősorban a keresztény egyházak újraegyesítése és a pápa primátusának jelentősége.

Különösen sokat vizsgálta "a római és az orosz egyház" helyzetét és újraegyesítését.
"a keleti és a nyugati katolicizmus" állapotát.

A filozófiatörténetek Baadernek a nála tíz évvel fiatalabb Schellingre gyakorolt
hatását szokták kiemelni. Valóban, 1806-1820 között állandó kapcsolatban voltak.
Baadernek tulajdonítják, hogy Schelling visszatért a személyes Isten hitére. 1824-ben
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viszont nyílt törésre került sor közöttük. s jóllehet Münchcnben azonos egyetemen
tanítottak, viszonyuk Baader haláláig sem jött rendbe.

Baader és Hegel közvetlen kapcsolatának felvételére Schellingnél sokkal később,

az 1820-as években került sor. Hegel haláláig (1831) igen tisztelte Baadert. A filozófiai
tudományok enciklopédiája második kiadásának előszavában (1827) Hegel olyan
irányzatokkal csatázik, amelyek a vallást csak jámbor érzésnek tartják, s elzárkóznak
attól, hogy a gondolkodás is belehatoljon. Érvelése során Baader Fermenta Cogni
tionisából idéz: "Ha azt akarjátok, hogy a vallás gyakorlata ismét virágozzék, akkor
gondoskodjatok arról, hogy a vallásnak ismét értelmes elmélete legyen, s ne adjátok
teljesen át a terepet ellenfeleiteknek. az ateistáknak azzal az oktalan és káromló ál
lítással, hogy ilyen valláselmélet nem lehetséges, erre gondolni sem szabad, s a vallás
pusztán a szív ügye, amelyben a fejünktől alkalmasan meg lehet, sőt meg is kell sza
badulnunk." A vallások és műalkotások hol tisztább, hol kevésbé tiszta formáiról
beszélve ezt írja: "Franz von Baader úr kűlönös érdemének kell tekinteni, hogy az
ilyen formákat nemcsak emlékezetünkbe idézte, hanem mély spekulatív szellemmel
kifejezetten tudományos megbecsülést szerzett a tartalmuknak, amennyiben filozó
fiai eszméjüket kihámozta és megszilárdította. Jacob Böhme mélysége. .. és gondo
latformái ehhez erőteljes lehetőséget adnak. Von Baader úr gnózisa sajátságos mód
arra, hogy felgyújtsa és táplálja a filozófiai érdeklödést: egyforma erővel fordul szem
be azzal, hogy megelégedjünk a felvilágosodás tartalmatlan kopárságával, s azzal,
hogy beérjük a pusztán belterjes jámborsággal. Ugyanakkor von Baader úr minden
írásával igazolja: távol áll attól, hogy ezt a gnózist a megismerés kizárólagos rnódjá
nak tekintse."

Baader logikájának (Logosz-tanának) és ezen belül ismeretelméletének sarkalatos té
zise az a megállapítás, hogy az elsődleges emberi ismeret Icikiismeret: az embernek
tudomása van arról, hogy Isten - a lelkiismeret - látja, ismeri. A lelkiismeret tudás,
nem hit, s benne az embernek közvetlenül tudomása van Istenről. Minden egyéb ún.
istenbizonyítás nem csupán felesleges, hanem elfogadhatatlan is, mert Istent csak Is
ten bizonyíthatja. A keresztény dogma a megismerés organikus ösképének bizonyul,
a vallás misztériumai pedig nem abszolúte kifürkészhetetlenek. Végső fokon nincs
teljesen elvont és meddő megismerés, hanem csakis olyan, amelyről úgy mondták,
hogy "Ádám megismerte a feleségét s az szűlt". A megismerési ösztön lényegileg egy
beesik az alakítás, képzés organikus ösztönével: mindig arra irányul, hogy szót, nevet,
képet hozzon létre, szüljön, mondjon ki és ábrázoljon. Az emberi megismerés csupán
másodlagos az isteni megismeréshez képest, s ezért csak annak előképe nyomán
emelkedhet legfelső fokára.

Baader gondolkodásának egyik szembeszőkö specifikuma, hogy az Atya-Fiú-Szent
lélek Szentháromsága mellett Böhme nyomán egy másik hármasságot is kutat: az
ösakarat, a bölcsesség (Sophia) és a természet hármasságát. A bölcsesség (Sophia)
- Böhméhez hasonlóan - Ideát, Idea Formatrixot is jelentett.

A baaderi értelemben vett fiziológia nem a mi szóhasználatunk szerinti tudomány
ágat jelentette, hanem a görög physis világát; elég jó közelítés, ha természettudo
mányt, illetőleg természetfilozófiát értünk rajta. Baader tiltakozik az anyag, a termé
szet atomisztikus-mechanisztikus felfogása, magyarázata ellen: ennek helyébe az ún.
dinamikus anyag- és természetfelfogást kívánta állítani, amely képes az anyagi és
nem anyagi közötti kapcsolatok, átmenetek, az oda-visszairányuló átlényegülések le
írására és értelmezésére (például a táplálkozás és a nemzés jelenségköre esetében).

Hamvas Béla SZáz könyv círnü, 1945-ben megjelent műve, amely az emberiség tör
ténelmének legfontosabb 100 könyvét kívánta listázni, Baadert is bevette az emberi
ség legfontosabbjai közé. A következőket írta róla: "Senki sem lett volna alkalmas
arra, hogy a kereszténység igazi nagy belső történetét megírja, csak Baader. Ő azon
ban azt mondta, hogy az idő még nem érkezett el. Még nem biztos, hogy az ember
keresztény tud maradni. Látta, hogy a múlt század közepétöl a jelen század közepéig
milyen megpróbáltatások következtek el, s a történet megírása csak ezután lehetsé
ges. Baader azonban a történetet előkészítetteés megalapozta úgy, hogy lényeges ne
hézség már tulajdonképpen nincsen. Baadert most kezdik olvasni, százhúsz évvel ha
lála után, mint Hölderlint vagy Keatset. Baader megértése a mai ember életében
sorsdöntő."


