
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,
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Pontosan ez a helyzet
- és van okunk ezt

minden
kényelmetlenség nélkül

észrevenni - a modern
műalkotások legjava

közül néhány esetben,
amelyek őszinte és
néha mély vallásos

érzésekkel tel ~ettek, ám
amelyek nem felelnek

meg a szakrális
művészet feltételeinek

és sajátos
konvencióinak. (... )

ami kijavítja sebzett természetét. Ne mondjuk tehát, hogy a ke
resztény művészet lehetetlen. Mondjuk, hogy nehéz, kétszeresen
vagy négyszeresen nehéz, mert nehéz művésznek lenni és nagyon
nehéz kereszténynek lenni, és mert a teljes nehézség nem egysze
rűen e nehézségek összege; e két nehézség együtt csak még több
nehézséget szül, egyik után a másikat: mert két abszolút igény
között kellene békét teremteni. Mondjuk azt, hogy a nehézségek
véresek lesznek, amíg korunk Krisztustól távol él, mert a művész

nagyon is függ a kor szellemétől, amiben él. De bátorságban volt
e valaha hiány a földön?

Tegyük hozzá, hogy mindenütt, ahol ismerték a művészetet

(legyen az egyiptomi, görög vagy kínai), a nagyságnak és a tisz
taságnak jelen volt egy bizonyos foka, ami már keresztény, re
ménybeli keresztény, mert minden szellemi ragyogásban ott van
az Evangélium isteni egyensúlyának ígérete és jelképe.

Az ihletettség nem csupán mitológiai kellék; létezik olyan reális
fajtája, ami nem a múzsáktól, hanem Istentől származik, a termé
szeti rend egy speciális mozgása, amely által az első Intelligencia,
ha neki tetszik, a rációnál magasabb rendű, teremtő mozgást ado
mányoz a művésznek, ami meghaladja a ráció szintjét, s ami a
művészet minden racionális energiáját magasabb szinten haszno
sítja, és ami különben hozzátartozik az ember abbéli szabad
ságához, hogy kövesse azt vagy változtasson a lendületén. Ez az
Istentől, a természet alkotójától származó ihlet olyan, mint a ter
mészetfeletti ihlet alakja. Ahhoz, hogy olyan művészet bukkanjon
fel, ami nemcsak reményében, hanem valójában keresztény, ami
tehát megszabadult a kegyelem által, ahhoz az szükséges, hogy a
maga eredetében egyesüljön az első és legtitkosabb ihlet a másikkal.

Ha keresztény alkotást akartok létrehozni, legyetek keresz
tények, és akkor akarjatok szép művet alkotni, amikor az átjárja
szíveteket; ne pusztán "keresztény dolgot" akarjatok alkotni.

Ne próbáljátok abszurd módon szétválasztani magatokban a
művészt és a keresztényt. Elválaszthatatlan e kettő, ha valóban
keresztények vagtJtok, és ha művészetetek nincs elszigetelve lelke
tektől valamiféle esztétikai rendszer által. De egyedül a művészt

fogjátok munkára; éppen, mert elválaszthatatlanok, a munka
egész lesz, akár az egyik, akár a másik által.

Ne válasszátok el művészeteteket hitetektől. De hagyjátok meg
különbözőnek azt, ami különböző. Ne próbáljátok erővel összead
ni azt, aminek egységéről, ha kell, az élet gondoskodik. Ha eszté
tikátokat a hit egy paragrafusának teszitek meg, megrontjátok hi
teteket. Ha jámborságotokat a művészi tevékenység szabályának
teszitek meg, vagy ha az önművelés gondját művészeti eljárások
ká alakítjátok, akkor megrontjátok művészeteteket.

A művész lelke az, ami teljes egészében átfogja és szabályozza
a maga művét, de ezt csupán műoészi hubiiusa által szabad meg
tennie. Itt a művészet nem tűri a meghasonlást. Nem fogad be
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semmiféle idegen elemet, hogy az alkotás során összekuszálódjon
a maga szabálya az övével. Szelídítsétek meg, és akkor mindent
megtesz majd, amit csak kértek. Erőszakoskodjatok, és akkor
semmi jót nem fog tenni. A keresztény műalkotás azt akarja,
hogy a művész, amennyiben művész, szabad legyen.

Nem lesz keresztény, nem fogja a maga szépségében magán
hordani a kegyelem tisztaságának belső visszfényét, csak az, aki
nek szívét áthatja a kegyelem. Mert a művészet erénye, ami rög
tön átfogja és szabályozza a rnűvet, a vágy megzabolázását kí
vánja a mű szépségét illetően. Ha a műalkotás szépsége keresz
tény, az azt jelenti, hogya művész, egyfajta szépséget illetően

megzabolázta vágyát, és hogy a művész szívében Krisztus van je
len a szeretet által. A mű minősége itt nem más, mint annak a
szépségnek a visszahatása, amiből a mű származik, és ami a mű

vészet erényének eszközül szolgál. Az tehát, hogya művészet ke
resztény, egy belső emelkedettség eredménye, s a szeretet az, ami
által ez az emelkedettség létrejön.

Ebből következik, hogya műalkotás pontosan olyan mérték
ben lesz keresztény, amilyen mértékben benne él a szetetet. Ne
ámítsuk magunkat, a szeretet ugyanazon időszerűsége, a jóté
konyságról való kontempláció az, ami itt kívánatos. A keresztény
műalkotás azt akarja, hogya művész, amennyiben ember, szent
legyen.

És azt akarja, hogy a művész a szereteté legyen. Hogy aztán
azt tegyen, amit csak akar. Ha csorbul a műalkotás tisztán keresz
tény hangzása, az azt jelenti, hogy valami hiányzik a szeretet tisz
taságából. "A művészet nagy nyugalmat kíván - mondta Fra
Angelico -, és a művésznek Krisztussal kell élnie, hogy megraj
zolhassa Krisztus dolgait", ez az egyetlen nyelv, ami tőle szárma
zik, és milyen kevéssé szisztematikus...

Hiábavaló volna tehát egyetlen technikát, egyetlen stílust,
egyetlen szabályrendszert vagy cselekvési módot keresni, ami a
keresztény művészeté volna. A művészet, ami a kereszténységből

csírázik és növekszik, magába tudja fogadni a végtelenséget. De
művészi formáit családias légkörrel fogja övezni, minden egyes
keresztény műalkotás lényegileg különbözni fog a nem keresz
tény műtől: ahogy a hegyek virágai különböznek a síkság virága
itól. Gondoljatok a liturgiára, ami a keresztény művészeti formák
transzcendens és kiemelkedő mintaképe; az isteni szellem ott ma
gát formálta meg, hogy önmagában gyönyörködhessen.

A liturgia maga pedig egyáltalán nem megváltoztathatatlan; ki
van téve az idő múlásának, és az örökkévalóság fiatalítja. És a
maronita és a pravoszláv liturgia nem ugyanaz, mint a római li
turgia - számtalan intelem van az égre írva. Egy nagy misénél
semmi sem szebb; a lassú tánc a boltív előtt fenségesebb, mint az
égitestek mozgása. Az egyház nem keresi sem a szépséget, sem a
díszítő motívumokat, és nem akarja a szívet megérinteni. Csak
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arra kér, hogy imádd a Megváltót és egyesülj vele; ám e szere
tetteljes imádással ráadásképp a szépség túlárad.

A szép dolog ritka. Milyen kivételes feltételek szükségesek ah
hoz, hogy a civilizáció létrejöjjön, sőt művészet és szemlélődés

születhessen ugyanezen emberekben! Egy olyan természet súlya
alatt, amely mindig ellenáll és már nem múlik el, a kereszténység
mindenütt jelen van, a művészetben és a világban, de még nem
sikerült - hacsak nem a középkorban, és milyen nehézségek és
milyen fogyatékosságok közepette - megformálnia magának a
művészetet mint egy világot; ami nem is meglepő. A klasszikus
művészet persze csodálatos keresztény műveket alkotott. Mégis,
mondhatjuk-e azt, hogy önmagában véve ez a művészeti forma
magában hordja az igazi keresztény ízt? Ez egy máshol megfo
gant, ide átültetett forma.

Ha a modem világ által megélt kimondhatatlan katasztrófák kö
zepette eljönne az a pillanat, még ha igen rövid lenne is, amikor
megvalósulna a tisztán keresztény tavasz, az egyházi Rarneaux
vasárnapja, rövid hozsanna Dávid fiai szegény földjéért, akkor
annak most kellene eljönnie. ezekben az években, az intellektus
és a szellem élénk szárnyalása közben, az újracsírázáskor. az an
gyalok és az emberek boldogságára és egy valóban keresztény
művészet formájában. Ez a művészet már megjelenni látszik né
hány művész és költő egyedi erőfeszítéseiben,akik fél évszázada
egymást követik, és akik közül néhányan a legnagyobbak közé
számítanak. Legfőképpen azonban ne próbáljuk iskolás módon
idő előtt felszabadítani és elszigetelni a kortárs művészetek nagy
mozgását. Nem fogja felszabadítani magát, és nem fogja magára
erőltetni azt a szerepet, hogy belőle nőjön ki a művészet és a
szentség megújult közössége világunkban.

A kereszténység nem könnyíti meg a művészetet. Elveszi tőle a
könnyű eszközöket, udvarából lezár néhány területet, de csak a
színvonal emelése érdekében. Amikor üdvös nehézségeket tá
maszt útjába, éppen ezek által fejezi ki elismerését; rejtett szépsé
get ismertet meg vele, ami gyönyörűbb, mint a fény, és azt adja
meg a művésznek, amire leginkább szüksége van, egyszerűséget,

a félelem és a szeretet békéjét, és ártatlanságot, amely engedelmesen
és testvériesen adja vissza a tárgyakat az emberek számára.

Cseke Ákos fordítása
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