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Jacques Maritainről

A huszadik század legismertebb tomista filozófusa (1882-1973).
Vizsgálódási területe kiterjedt a metafizikára, a morálfilozófiára, a
társadalom- és politikai filozófiára, az esztétikára és az ismeretel
méletre. Érdekes módon kiterjedt életművéből talán esztétikai gondo
latai maradtak a legismeretlenebbek a magyar kultúra számára.

A liberális protestantizmus szellemében nevelt Maritain filozó
fiát és természettudományt tanult a Sorbonne-on. Filozófiai ér
deklődése először Spinoza idealizmusa, majd Bergson vitalista in
tuicionizmusa felé fordította figyeimét. Egyetemi évei alatt ismer
kedett meg leendő feleségével, aki zsidó menekültek lánya volt.
Raissával kötött ismeretsége a kétségbeesés jegyében állt, az öngyil
kosság gondolatával foglalkoztak, amikor az író Léon Bloy hatására
felvették a katolikus hitet (1906), és ezzel szellemi otthonra leltek.

További filozófiai tanulmányok után Heidelbergben képezi to
vább magát Maritain, majd 1908-tól kezdi intenzíven kutatni
Szent Tamás filozófiáját és teológiáját. A párizsi katolikus egyete
men tanít professzorként.

A huszas években fordul figyelme a társadalmi kérdések felé,
ekkor kezdi kidolgozni társadalom- és politikai filozófiáját. A har
mincas évekre a katolikus értelmiség világszerte egyik legjobban
ismert alakjává válik. Bár jobbról és balról egyaránt támadják po
litikai felfogását, annak hatása érződik az ENSZ egyetemes embe
ri jogokról szóló nyilatkozatában, a Kanadában elfogadott jogok
és szabadságok kartájában és De Gaulle-lal folytatott levelezése ré
vén a negyedik francia köztársaság alkotmányának preambulumán.

A második világháború idején Amerikában tanít, majd Francia
ország vatikáni nagykövete, s ismét a Princetani Egyetem pro
fesszora. Felesége halála után egy szerzetesrendbe vonul vissza
Franciaországban, és a szerzetetsek között hal meg 1973-ban.

ÖSszegyűjtött munkái francia nyelven tizenöt kötet tesznek ki
(Oeuvres comptetes de Jacques et Raissa Maritain, 15 vols., Fribourg:
Éditions universitaires, 1982-), angol nyelven pedig húsz kötetes élet
mű sorozata áll kiadás alatt (The Colleeted Works of Jacques Maritain).

Maritain esztétikai munkásságának két legfontosabb gyümölcse
az Art et scolastique (könyv formában 1920-ban jelent meg), és
Creative lntuition in Art and Poetry (mely az 1952-ben, a Washing
toni Nemzeti Galériában tartott előadásainak szerkesztett változa
ta, s 1953-ban került kiadásra). Mint a filozófia más területein is,
Maritain ezen írásaiban is két célt kíván elérni: a tomista filozófia
felelevenítését és e filozófia továbbgondolását. A korai munka a
skolasztikus művészetfogalom hűséges rekonstrukciója kíván len
ni, az érett Maritain műve viszont e filozófiai hagyományt olyan
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JACQUES MARITAIN

Az Artet scolastique (Mű

vészet és skolasztika,
1920.) VIII. fejezete.

1Az egyház; művészet,

a szakrális művészet és
a vallásos művészet

közötti, nem

rendeltetésük, hanem
művük jellege és

ihleteltsége szerinti
megkülőnbőz1etés

túlságosan is magától
értetődő, és számos
műalkotás esetében,

ahol a szakrális
művészet valóban

vallásos jelleggel bír, ez
legtöbbször hiányzik.

(...) A vallás által
ihletett művek azért

vannak, hogy lássák
vagy hallják őket a
templomon kívül is,

hiszen ezek a művek

nem feltétlenül hitbeli
célokat szolgálnak.

modem művészetfilozófiai kérdésekkel ötvözi, mint amilyen a
költői-kreatív intuíció kérdésköre. vagy az absztrakt festészet
problémája. Sokan (így például egyik legfontosabb tomista kortár
sa, Étienne Gilson is) úgy vélik, hogy Maritain - például esztéti
kájában - nem marad igazán hűséges a tomista filozófiai hagyo
mányhoz. Vannak olyan vélekedések, hogy esztétikai nézeteiben a
tomizmüst a keresztény misztika elgondolásaival, így például Ke
resztes Szent János nézeteivel gazdagította. Megint mások szerint
pedig épp az adja Maritain bölcseletének érdekfeszítő aktualitását,
hogy sikerül a tomizmust párbeszédbe állítania a 20. századi ember
kérdésfeltevéseivel, egzisztenciális gondjaival és intellektuális felfo
gásával.

Keresztény művészet

Keresztény művészeten nem egyházi míívészetet értünk, azaz nem
olyan művészetet, amihez egy speciális tárgy, egy cél és meghatá
rozott szabályok tartoznak, és ami csupán a művészet rendelteté
sének egy - noha kimagasló iránya.' Keresztény művészetnek azt
a művészetet tartjuk, ami magában hordja a kereszténység jellegét.
Ebben az értelemben a keresztény művészet nem a művészet mű

fajának sajátos fajtája, nem úgy értjük a keresztény művészetet,

mint amikor például festőművészetről,költői művészetről,gótikus
vagy bizánci művészetről beszélünk s senki sem mondja, hogy ke
resztény művész szeretne lenni, mint ahogy van, aki mezőgazda

sággal szereme foglalkoni, hiszen nem létezik olyan iskola, ahol
keresztény művészetet lehetne tanulni. A keresztény művészet a
témában található és a szellemben fejlődik. Keresztény művészetről

vagy a keresztények művészetéről beszélünk, ahogyan a méhek
vagy az emberek művészetéről beszélünk. A keresztény művészet

a megváltott emberiség művészete. A keresztény lélekből fakad, az
élet vizeinek partján, a teológiai erények ege alatt, a Szellem hét
ajándékának ihlete nyomán. Természetes, hogy keresztény gyü
mölcsöket terem.

A szent csakúgy, mint a profán hozzá tartozik. Mindenhol ott
hon van, ahol iparkodás és emberi boldogság található. Legyen
az szimfónia vagy balett, film vagy regény, tájkép vagy csendélet,
Guignol könyvecskéje vagy az operáé, mindegyikben megmutat
kozhat, csakúgy, mint rózsaablakon vagy egyházi szobrokon.

Kérdéses azonban, hogy ez a keresztény művészet nem mítosz
e? Elképzelhető-e tisztán önmagában? A művészet vajon nem po
gány születésétől fogva, és nem a bűnnel van kapcsolatban? 
Ám az ember ugyanúgy bűnös születéséről fogva. A kegyelem az,

581


