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Vlagyimir Szergejevics Szolovjov (1853-1900)
V. Sz. Szolovjovot Bíró Bertalan mutatta be először magyarul a Vigilia 1935-ös
évfolyamában (1). A nagyorosz vallásfilozófus egyik legszebb művéből, a Három
beszélgetés-ből (Tri razgovora) fordított egy részletet, az Antikrisztus-legendát.
Választása nem véletlenül esett erre alátomásra, mely a katolicizmus, protes
tantizmus és pravoszlávia szövetségének látomása, Szolovjov átszellemült univer
zalizmusának egyik visszatérő motívuma. Tizenhárom kötetnyi életművének mín
den részletét az a Iőlszálló erő hatja át, mely a részleges igazságokon túllépve
rnindíg a teljességhez, a lényeghez érkezik el. Életrajzi vázlatának összeállítója,
E. L. Radlov írja, hogy kortársai közül a "szaktudósok", a "céhbeliek" eléggé
kritikusan értékelték Szolovjov munkásságát: a költők nem tartották igazán köl
tőnek, a filozófusok a "befejezett rendszert" kérték tőle számon, az irodalom
kritikusok túlságosan filozofikusnak találták írásait (2). A < szlavofilek és nyuga
tosok viszont egyaránt magukénak vallották: filozófiájának nyitottságában. foly
tonosan kutató s újabb összegezésekre törő szellemének áramlásában mindkét
tábor megtalálhatta saját céljainak igazolását. Az előbbiek a korai korszakából
származó Előadások az Istenemberség lényegéről (Cstyenyija o Bogocselovecsesztve)
című művéhen, az orosz-pravoszláv messianízmus legvilágosabb megfogalmazásá
ban ismertek magukra, az utóbbiak - a szó teljesebb értelmében vett nyuga
tosok, a szintéziskeresők - a Nemzeti kérdés Oroszországban (Nacionalnij vop
rosz v Rosszii), A bizánci szellem és Oroszország (Vizantinizm i Rosszija), Kelet
és Nyugat békéje (Mir Vesztoka i Zapada) című tanulmányaiban látták eszméik
legpontosabb kifejezését. Maga Szolovjov a Platón életének drámája (Zsiznyen
naja drama Platona) című írásában tesz hitet álláspontj áról : a "harmadik lehe
tőséget", a dualizmus szakadéka fölé ívelő hidat választja, a Legfőbb Jóhoz való
hűséget, a látó hitet (zracsaja vera) a vak hittel szemben, az egységet a pártos
kodással szemben.

Munkássága a pozitivizmus és a szlavofil irányzat fölerősödése idején, a XIX.
század utolsó negyedében bontakozik ki. Szellemi fejlődese során nagy utat tett
meg az ifjúkori materializmustól a rnísztikáig, a teisztikus istenképtől a panteísz
tlkusíg, kartéziánus beállítottságától ennek bírálatáig. A miszticizmust nem
gnoszeológiai kérdésként értelmezte,' hanem mint az emberi érzelem alkotó kap
csolatát a transzcendenciához, s a mísztíkában az emberi élet magasabbrendű

alapjait látta (Az élet szellemi alapjai - Duhovnije osznovi zsiznyí), Szolovjov
í í lozóf'iájának alakulásában nagy szerepe volt Platón, Orígenesz, Szent Agoston;
Eriugena, Pico della Mirandola, Kant és Schelling ember- és szabadságértelme
zésének, A fölsoroltak közül a legnagyobb szellemi élményt Platón jelentette
számára. A nagy görög bölcselő dualizmusától (test-lélek, jelenség-lényeg) a
teljességhez, s az emberhez, mínt testre és lélekre szét nem szabdalható léte
zőhöz közel ít, s ezen a ponton jut ki abból a gyötrő gondolati vergődésből. me
lyet nagy kortársa, a "platonista" és "racionalista" Lev Tolsztoj élt meg (3).
Tolsztoj, míközben az evangélium racionalizálására törekszik, nem veszi észre,
hogya szöveg az ember "leírásakor", Istenhez való viszonyának magyarázatakor
nem két, hanem négy alapvető fogalommal dolgozik: psziché-szóma, pneuma
-sarx (4). A psziché és a szóma csupán az ember két aspektusa (belső - külső),

nem pedig két véges szubsztancia (mínt például Descartes-nál), a pneuma a
"lélek Isten felé forduló oldala", tehát viszonyfogalom. az egész ember meg
határozottsága, ugyanúgy, mint a sarx, az Istentől elszakadt, a lázadás állapotá
ban élő ember megjelölése. Ennek alapján a bűn és a testiség genetikus össze
l:aDcsoló:,a In'~ik:;i hibn - mely mégis Platón óta a legutóbbi időkig alapvető

szemléletformáló tényező maradt (5). Szolovjov az Előadások az Istenemberség
U'nyegéröl hatodik előadásában érinti először ezt a kérdést, a lélek mélyebb gyö
ker,~, és a S!.entháromsolg filozófiai magyarázatát elemezve, majd A Jó igazolása
(Opravdanyí jo dobra) és a Három beszélgetés fejezeteiben vitatkozik Tolsztoj ra
cionalista kereszténységével. Vele ellentétben nem a hitet közeliti az értelemhez,
hanem a hitnek az értelemben rejlő gyökereire mutat rá, s így jut el az evolú
ció általános, kozmológiaí értelemben vett elismeréséhez, az Egyetemes Valóság-
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ba behatolásának gondolatához - mely a XX. századi nagy mísztikusok, P.
Teilhard de Chardin és Simone Weil műveiben folytatódik. Nietzschéről .szóló
rövid cikkében (Az emberfölötti ember eszméje - Igyeja Szverhcseloveka) ugyan
erről a kérdésről szól az ember és az emberiség belső növekedését elemezve:
az übermensch eszméjét abban az értelemben fogadja el, hogy az ember túlnő

het önmagán - de a krísztusí magatartás, az Istenember irányában, tehát az
übermensch helyes értelmezésének kulcsa az evangéliumokban van, a "Pneuma
hagion" erejében.

Szolovjov bírálatai - akár elődei, akár kortársai gondolatainak szólnak 
sohasem a "kinek van igaza" magatartásából fakadnak, hanem a teljes igazság
megértése, megközelítése szándékából, Ezért ha Tolsztoj racionalizmusát a misz
tikával egészíti ki, vagy Dosztojevszkij orosz misztíkáját az egyetemessel. díonü
zízmusát az evangéliumok Krísztusának rendeli alá, ugyanaz a törekvés irá
nyítja gondolatait. Spinoza védelmében írt tanulmányában (Az Isten fogalma 
Ponyatyije o Boge) ezt a magatartást áttetelesen meg is fogalmazza:

"Az áZSIaI és európai misztikusok, az alexandriai platonisták és a zsidó
kabbalisták, az egyházatyák és a független gondolkodók, Éi perzsa szufik és az
itáliai szerzetesek, Nicolaus Cusanus kardinális és Jakob Böhme, Dionüsziosz
Areopagita és Spinoza, Makszím atya és Schelling - valamennyien egy szívvel
és szózattal hirdetik az istenség elgondolhatatlan, kifejezhetetlen abszolutumát"
(6). E "kifejezhetetlen abszolút" nevében az egymástól különböző tanok és fi-lo
zófiai rendszerek igazságmagvai is egyesíthetők, s ezen a ponton megszűník az
egymással szembenálló, eszmék örök ísmétlődéssel fenyegető harca. Éppen ezért
az egyes filozófiai rendszerek befejezetlenségében és nem lezártaágában látja az
emberi szellem fEijlődésének lehetőséget, Ezzel a tanulmányával ugyanúgy ön
magát is magyarázza, mint Platón életének drámájával.

Szolovjovot nem véletlenül nevezték kortársai az "orosz Platónv-nak - nem
csak "a teremtett lények egyetemes egységének" hirdetése és "az abszolút lény
osztatlan és abszolút megismerése" (7) utáni vágyódásáért - hanem dialógusai
nak Platónra emlékeztető tisztaságáért (Három beszélgetés) s a platóni szépség
és szerelemfilozófia keresztény szellemű fölújításáért is (A szeretet értelme 
Szmiszl ljubvi). E tanulmánya mintha a Sympozíon legszebb részletének, a Dio
tima beszédének és a szerétet himnuszának (í Kor 13) szembesítése, egymáshoz
mérése lenne (bár megírásának közvetlen indítóoka a darwinistákkal folytatott
vita volt): Platón műveben még a "tarkaköntösű" Afrodité uralkodík - egység,
mely még az. öntudatlan emberi lény sajátja - de már a későbbi szetszakadás
nak (Afrodité Pándémosz - Afrodité Uránia) megvan a lehetősége. Szolovjov
ezen a ponton vesz más irányt: újabb egységet keres, mely a kétféle Atrodíté
harcát rnegszünteti, beteljesedést, mely magába foglal minden töredékest. rész
legest, s ez az egység a szeretet. Platón az égi és földi szerelmct állítja szem
be egymással, Pál apostol az egészet és a részt, Szcilovjov - tőlük tanulva 
az igazi és a hamis szellemiséget: "A hamis szellemiség a test tagadása, az igazi
annak újjászületése, megváltása, föltámasztása" (8).

S itt újra visszatérhetünk a pneurna-sarx, psziché-szóma fogalompárok kap
csán rnondottakhoz: Szolovjov nem fordul el a "bűnös" testtől a "tiszta" lélek
felé (mint Tolsztoj a Kreutzer szonátában) , mert tudja, hogy az ember a maga
teljességében - külső és belső aspektusából nézve - lehet vagy a jó vagy a
rossz hordozója. S éppen ezért a szeretet megváltó -ereje teremtheti meg az
emberi lény' egységét, önthet életet az anyagba. és mutathatja meg az emberben
rejlő istenit: "Minden ember - függetlenül életének materiális vagy empirikus
tartalmától - magában hordozza Isten képét, vagyis az abszolút tartalom sa
játos formáját. Istennek eme képét elméletben és elvontan az értelemben és az
érlelem által, a szerétetben pedig konkrétan és elevenen ismerjük meg." (9)

A szeretet értelme egyike azoknak a Szolovjov-műveknek, melyek mlndig idő

szerűek maradnak: szerkezetük pontossága, stílusuk szépsége, gondolataik eleven
sége mínden kor olvasójának igazi élményt nyújt. Fílozófiájának nyitottsága ezt
az élményt még kiegészítheti a fölfedezés örömével is: megtalálni azokat a kap
csolódási pontokat, melyek nagy .tanítómestereihez és tágabb értelemben tanít
ványaihoz kötik, s azokat a rokon szólamokat, melyek más nagy gondolkodók
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rnűveiben csendülnek föl. Ilyen a szerétet értelmezése Teilhard-nál, mely sok
ban hasonlít a szolovjoví meghatározáshoz: Az emberi jelenség Szeretet-energíá
ja s "az ember benső lényén elhatalmasodó elevenen éltető erő" megnyilvánu
lása ugyanaz (10)..

- .
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JlLAGYIlIHR SZOLOVJOV

I szeretet értelme
Az ernber- abszolút értékét nem önmagáról alkotott véleménye határozza meg,
sem pedig az az empirikus tény, hogy a természeti világban nincs az embernél
tökéletesebb létező. Az ember abszolút értéke a racionális tudatnak kétségte
lenül csak az emberre jellemző abszolút formájában (képében) rejlik. Az ember,
csakúgy, mint az állat, tudatosítja a múltban és a jelenben átélt szltuácíókat,
s a köztük meglevő összefüggések feltárásával gondolati úton előre megtervezi
azokat a helyzeteket, amelyek a jövőben várnak rá. Az embernek azonban ezen
túlmenŐen az a képessége is megvan. hogy számot tud adni magának. saját hely
zeteiről, cselekedeteiről s általában minden egyes tényről, a tényeknek nemcsak
más egyedi tényekhez, hanem az egyetemes, eszményi normákhoz kapcsolódó
viszonyáról is; tudatát az élet jelenségein túl az igazság rációja is meghatároz
za. A cselekedeteit ehhez a legfelsőbbrendű tudathoz igazító ember képes szün
telenül tökéletesíteni életét és természetét. míközben megmarad az emberi for
ma határain belül. Ebből következik, hogy az ember a természeti világ legma
gasabbrendű létezője, a teremtés reális. végpontja. Azon Lény mellett, aki maga
az örök és abszolút igazság az összes többi létező között, aki önmagában képes
megismerni és megteremterit az igazságot, végső soron az ember a legmagasabb
rendű lény - .. nem viszonylagos, hanem abszolút értelemben. Miféle racionális
érvet lehet felhozni annak bizonyítékául, hogy szükség van új, lényegileg töké
letesebb formák létrehozására, arnikon már létezik az a forma, amely szünte
lenül képes egyre tökéletesebbé válni és az abszolút tartalmat annak teljessé
gében képes befogadni? Egy új forma megjelenésével a további fejlődés e forma
tökéletesedésének csak mlnőségileg új fokozatát jelenti és nem azt, hogy az adott
formát egészen más teremtmények, a létezésnek míndeddíg ismeretlen formái
váltják fel. Ebben rejlik a kozmogóníaí és a történelmi folyamat lényegi kü
Iönbsége. A kozmogóniaí folyamat hozza létre (az ember megjelenését megelő

zően) az élőlények új és új válf'ajait, míg az' egyes korábbi fajok mint sikerü
letlen példányok részben kipusztulnak, részben új, külső formákat öltve együtt
élnek a többi változattal ; a véletlen folytán egymással összeütközésbe kerül
nek, de semmilyen valóságos egységet nem alkotnak egymással, mível nincs meg
bennük a közös tudat, amely őket egymással és az egyetemes múlttal össze
fűzné. Ilyenfajta közös tudat csak az emberiséget kapcsolja össze. Az állatok
világában a magasabbrendű formáknak az alacsonyabbrendűekkel való összefüg-
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