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Iris Murdoch-ról
Brit írónő (1919-1999), egyetemi filozófia-oktató, gondolkodó. Dub
linban született, anyja ír volt, apja angol, ennek megfelelően az ír
kérdésben élete végéig a protestáns felfogás híve. Gyermekkorában
már Londonban élt. Egyetemi tanulmányai során klasszika-filológi
át, ókortörténetet és filozófiát hallgatott az oxfordi Somerville
College-ban. A II. világháború alatt a kommunista párt aktív tagja,
de hamar kiábrándul ideológiájából, és kilép a pártból. A negyve
nes években megismerkedik Sartre-ral. Szeretői közé tartozik a fi
lozófus mellett többek között az író Raymond Queneau és Elias
Canetti. Az ENSZ egyik segélyszervezetének dolgozik (1944-46)
Ausztriában és Belgiumban.

A háborút követően egy ideig Wittgenstein tanítványaként ta
nui filozófiát Cambridge-ben, majd 1948-tól 1963-ig az oxfordi St.
Anne College oktatója lesz. 1956-ban férjhez megy John Baeyhez,
a neves oxfordi tanárhoz. 1963 és 1967 között a Royal College of
Art tanára. Ezután már csak írással foglalkozik.

Szépírói karrierje az Under the Net-tel (Háló alatt) kezdődött,

melyet 1954-ben tett közzé, s mely Sartre filozófiai kritikáját fo
galmazza meg egy történet keretei között, A The Bell (A harang)
című regénye egy anglikán vallási közösség küzdelmével ismerte
ti meg olvasóját. Az írónő életében több mint húsz regényt adott
ki. A történet szereplői általában hétköznapi alakok, akik váratlan
helyzetekkel szembesülnek. Az írások legtöbbször filozófiai vagy
teológiai fogantatásúak. Legjelentősebb műve a The Sea, The Sea
(A tenger, a tenger), mely 1978-ban elnyerte a Booker Díjat.

Filozófiai munkásságából kiemelkedik a The sovereignty of Good
(A jó hatalma), melyet először 1967-ben adott ki, s melyben a kor
társ analitikus filozófia kritikáját fogalmazza meg, elsősorban az
emberi természetről alkotott hamis képe miatt. Az erényeken ala
puló etika hagyományos felfogását veszi védelmébe, elsősorban

Platón és Arisztotelész filozófiai örökségére visszautalva. Metaphysics
as a Guide to Morals (A metafizika mint a morál felé vezető útmu
tató) című írásában (1992) a morálfilozófia metafizikai megalapo
zásának szüksége mellett hoz fel érveket. Murdoch rövid esztéti
kai írásai, esszéi és platonizáló művészetfilozófiaidialógusai azért
érdekesek különösképpen, mert a regényíró tapasztalataival és a
képzett filozófus tudásával ír, úgy, hogy az írást egyszerre tekinti
a gondolkodás anyagának és művészi nyelvformálásnak.

Murdoch gyakorlati vonatkozású tevékenységei közé tartozott a
kelet-európai ellenzék támogatása (többek között a Jan Hus Alapít
vány közvetítésével). Kevés filozófiai írása olvasható magyar nyel
ven. E hiányt szeretnénk jelképesen pótolni mostani közlésünkkel.
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