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Orosz keresztény filozófusok

Vlagyimir Szolovjov
(1853-1900)

Nyugat kísértése "az istentagadó. ember", Kelet kísértése "az embertelen is
tenség" - írja VI. Szolovjov. Elszakadva a messianizmusban jobbára agresszív
nemzeti öntudattó l, e tételezett helyzet bölcseleti meghaladásával, a megha
ladás kísérletével kezdödőtt az önállósult és rendszeres orosz keresztény fi
lozófia a 19. század vége felé, formálódott tovább a századfordulón és érte el
virágkorát a két forradalom között, új választ próbálván adni arra a régi kér
désre, mi is az orosz eszme.

A vallás régi formája - folytatja Szolovjov - az Istenbe vetett hitből indul
ki, de ezt a hitet nem fogja fel a maga teljességében, gyakorlatilag tagadja
ugyanis az ember képességeit, lehetőségeit. A mai ateista civilizáció az em
berbe vetett hitből indul ki, de ez a hit szintén hiányos, mivel az emberi al
kotást nem szenteli meg isteni lelkülettel ... A Nyugat kultúrát teremtett,
de eltorzította Krisztus igazságát. Kelet a tisztaságában érzi az isteni igaz
ságot, de nem hozott létre kultúrát. Ezért csak a Nyugat és Kelet legjobb
erőinek szabad szövetsége teremtheti meg a tökéletes keresztény kultúrát.
(Előadások az Istenemberségrol, 1877-81.)

E keresztény bölcselet profétikus jellegű, és ebben az értelemben szorosan
kapcsolódik Dosztojevszkij és Tolsztoj világához, csak egyiknek az orosz
nemzeti elfogultsága, a másiknak pedig a vallásos anarchizmusa nélkül. Va
lójában eszkatologikus bölcselet, és legfőképp ebben rejlik különbözőségea
kor nyugati keresztény gondolkodásától. A nyugati kereszténység ugyanis,
valamelyest megvalósítván a társadalomban néhány keresztény elvet, köz
szellemében elfordult a földi élet ideiglenességének és viszonylagosságának
tanításától, míg Oroszországban a világ felkészítése Isten Országának eljö
vetelére, az "új ég és új föld" megjelenésére uralkodó vonás a keresztény esz
mekörben. Az orosz keresztény bölcselet ezért egészében véve a jövőre irá
nyul. Lelki munkára szólítja az egyént is meg az emberiséget is az "idők vé
ge" jegyében. Ugy tetszik, mintha kívül helyezné magát az evilági szemponto
kon, holott éppen a céljából következik egyik átfogó tétele, a tökéletesedés
gondolata, amely gyakorlati követelményként a személyben a szeretet növe
lését, a társadalomban pedig az igazságosságot különleges erővel hangsú
lyozza.

*

Az első orosz keresztény filozófus, aki iskolát teremtett, és ezzel megala
pozta e bölcselet virágkorát, VI. Szaloviov volt. Pályáját a pozitivizmus kriti
kájával kezdte (A nyugati filozófia krizise, 1874), majd külföldi útjai során fő

ként az indiai, a gnosztikus és a középkori filozófiát tanulmányozta. 27 éves
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korában kinevezték a pétervári, majd a moszkvai egyetem tanárának, de
egyetemi karrierje nem tartott sokáig. 188I-ben nyilvánosan tiltakozott II.
Sándor cár gyilkosainak kivégzése ellen, amiért elbocsátották állásából. Kű
lönben sem volt professzori alkat, becsülte, de önmagában kevésre tartotta
a tiszta tudományosságot. Egy magasabb tudás embere volt, akiről barátja, a
filozófus J. Trubeckoj érzékletes képet rajzolt kétkötetes munkájában:
"Azoknak, akiknek alkalmuk volt Vlagyimir Szolovjovot akár csak egyszer is
látni, örökre megmaradt bennük az az élmény, hogy olyan emberrel talál
koztak, aki egészen más, mint az átlagos halandók. Kűlsö megjelenése is
megfogta az embert, különösen a nagy, gyönyörű szeme, melyböl szilárdság
és erő, a fizikai kiszolgáltatottság és a szellemi mélység sugárzott. .. Aszké
tikus megjelenése éles ellentétben volt erőteljes, zengő hangjával: az embert
megragadta e hang misztikus ereje, ami valahonnan a mélyből jön - senki
sem tudja, honnan ... Nem volt családja, sem állandó lakóhelye, nem evett,
aludt vagy dolgozott rendszeresen. Állandóan úton volt, hol egy pétervári
vagy egy moszkvai hotelben lakott, hol barátai birtokán, hol egy panzióban a
finnországi tengerparton ... Szellemileg talán egy olyan zarándokhoz hason
lítható, akit a vándorló Oroszország teremtett, s aki a mennyei Jeruzsálem
keresése közben a föld mérhetetlen távolságait járja be, szent tárgyakat ke
res fel és tisztelettel hódol előttük, de hosszú ideig sohasem tartózkodik föl
di lakóhelyen ..."

*

Szolovjov a keresztény univerzalizmus filozófusa volt. A világot szétszórtsá
gában észlelte, amely egység után sóvárog, és ennek az egységnek a szelle
mében alakította ki rendszerét. A tudomány, a vallás és a filozófia szintézi
sében kereste a teljes tudást, az empirikus, a racionális és a misztikus isme
ret összhangjában. Az ember csakis e teljes tudásra törekedve törekedhet
Isten felé, akitől elfordult, de aki e tagadás ellenére nem hagyta el az em
bert. Az Istenben és a teremtett univerzumban, éppen a teremtés által, jelen
van és múködik egy közös erő, a Sophia, az Isteni Bölcsesség, amely a fosz
lékony világban egyesítő akarat. Létezik minden létezőben, fenntartja a való
ságot, ellenállva a dolgok között éket verő ellenséges gonosznak. Szolovjov
szerint a Sophia a világ Lelke, egysége Istennel. Isten elképzelése az ernber
ről és a világról. Valójában az Isten Országa felé vezérlő kegyelem, amelyet
Szolovjov részben a középkori misztikusok, főként 1. Böhme hatására ak
ként gondolt el, hogy kikerülhetetlen metafizikai szomjúsága az embert a
teljes létezés felé vonzza, és e teljes létezésben belülről egyesül azzal, ami lé
nyegileg minden, vagyis Istennel. Történetileg nézve Szolovjov e gondolat
hoz, amely pályájának egészét meghatározza, a kései Schelling nyomán ju
tott el, aki szerint minden filozófia vallásfilozófia, a "kinyilatkoztatás filozó
fiája". A kinyilatkoztatást mint történelmi folyamatot Szolovjov a Sophia je
gyében látta fensőbb kegyelemnek, abból a tételezésből kiindulva, hogy az
Isteni Terv kifejezéseként a Sophia az igazi, tiszta és teljes, az ideális embe
riség képmása.

*

A Sophia-elv már a fiatal Szolovjov úgynevezett teozófiai szemléletét is áthat
ja, kivált nézeteiben az istenernberségröl. Folyvást, szinte a haláláig fejlődő

gondolata szerint a teljes létezés megragadása, az Istennel való benső egye-
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sülés nem lehetséges az ember tökéletessége nélkül. Ezért az ember dolga a
tökéletesedés. Ennek érdekében jelent meg közöttünk, Isten kreatív tette
ként, az Istenember, Jézus Krisztus, "Tanításán és életén keresztül, amely a
morális gonosz kísértései fölötti győzelemmel kezdödött s a Feltámadással
ért véget, ami a fizikai gonosz, a romlás és a halál feletti győzelem - ezzel az
igaz Istenember megnyitotta az ember számára Isten Országát." Csakhogy az
Istenember az Isten Országának individuális megjelenése. Viszont a vílági
történelem célja ennek az Országnak az egyetemes megnyílvánulása az em
beriség "kollektív teljességében". Ezt az emberiségnek "saját tapasztalata
révén kell elérnie, és ehhez a keresztény vílág fejlődésének új folyamatára
volna szükség, egy megkeresztelt vílágra, amely még nem vette magára Krisz
tust." A kegyelem, a természetfeletti isteni segítség mellett, amelyet az em
ber a tökéletesedési folyamathoz kap - Szolovjov szerint -, az emberi termé
szetnek még három erkölcsi tulajdonsága társul: a szégyen, a szánalom és a
tisztelet. Az ember szégyenkezik állati mivolta miatt, s ez különösképp kitű

nik szexuális szégyenérzetéból. A szánalomban a többi élőlény iránt érzett
szolidaritás hat; e szolídaritás a társadalmi élet nélkülözhetetlen feltétele. A
tisztelet pedig nem más, mint az embernek a magasabb princípiumhoz fű

ződő helyes magatartása, "ez teszi lehetövé, hogy az egyén gyökeret eresszen
a vallásban". Végül is a szégyenben, a szánalomban és a tiszteletben érvénye
sül az ember megfelelő viselkedése három irányba: ami alatta, ami a saját
szintjén és ami felette van. E három érzés alapja ugyanaz: kifejezi azt a szel
lemi tényt, hogy az ember önléte teljességét kívánja elérni, amit megrontott
az emberiségnek sok ellenséges és önző egyeddé osztódása, s az abszolút
centrumtól, vagyis az Istentől való elidegenedése.

*

Az egység elvét az 1880-as évektől Szolovjov a teokrácia eszméjében fokozta
tovább. Tételezése szerint a keresztény egyházak misztikus egysége sohasem
szakadt meg, s ez elegendő feltétel ahhoz, hogy valóságos keresztény kultúra
és társadalom szülessék. E célból első lépésként egyesíteni kell a benső élet,
a kontempláció gazdagságával megáldott "Keleti Egyházat" a "Nyugati Egy
házzal", amely az államtól független, nemzetek feletti spirituálís hatalmat
teremtett. Viszont a második fokozatban az egyháznak éppen hogy egyesül
nie kell a polítikai állammal, mégpedig az egyház erkölcsi vezetése alatt, mi
vel "a látható egyház Isten Országának tényleges és objektív fomája", E
teokratikus - mondhatni - vílágábránd szerint Oroszország történelmi sze
repe abban áll, hogy "Rómával együtt megalkossa a keresztény államot",
amelyben a nemzeti különbségek megmaradnak, sőt fejlődnekmajd, csak az
emberiség morális szervezettségének akadályát képező nemzeti nézetelté
rések és sérelmek fognak eltűnni. Mindebből jól kitetszik Szolovjov utópi
kus szelleme, amely felismerte ugyan az élet baját és nyomorúságát, de a 19.
század optimizmusával beoltva mégsem tudta elképzelni, hogy a gonosz
időnként nagyobb hatalommal rendelkezik az emberben is, a történelemben
is, mint Isten, aki vár.

*

Élete utolsó éveiben maga Szolovjov is érezte nézeteinek kétségességét, de
az egység elvét ekkor sem adta fel. Ez idő tájt írt művében,A Jó igazolásában
(1895) úgy látja a történelmi folyamatot, mint közvetlen haladást egy eszmé-
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nyi civilizáció felé. "Attól a naptól kezdve - írja -, amikor különféle nemzeti
ségű emberek és társadalmi osztályok szellemileg egyesültek egy idegen gali
leai koldus tiszteletében, akit mint bűnözőt végeztek ki nemzeti és osztályér
dekből - ettől a naptól kezdve a nemzetközi háborúk, a társadalmi törvény
telenségek és a bűnözők kivégzése belülről ásatott alá." Ebben az időszakban

a teurgia gondolata felé fordult, kidolgozva etikaját az Isteni Igazságnak
megfelelő új életről és ennek misztikus művészetéről. A modern gondolko
dás eltávolodását a kereszténységtől azzal magyarázta, hogya kereszténység
nek egészen mostanáig "inadekvát irracionális formája volt", Eddig a termé
szettudományok és a filozófia fejlődése elpusztította a kereszténységet a ma
ga hamis formájában, s most érkezett el az ideje annak, hogy "az igazi ke
reszténységet új alapokra fektessék, örök tartalmát új, adekvát, teljesen ra
cionális formába öntve. Ha az emberiségnek egy bizonyos hányada - akár
csak kis része is - tudatosan és szilárd meggyőződésseleleget tesz az abszo
lút szeretet és önfeláldozás tanításának - tartós lehet-e akkor az igazságta
lanság és a gonosz munkája a világban? De hosszú még az út a kereszténység
gyakorlati beteljesedéséig. .. Az idő nem arra érett meg, hogy elszakadjunk
a világtól, hanem hogy a világba menjünk, megreformálni azt."

Az élet lelki átrendezésében jelölte ki a kultúra feladatát is. "Dilemma elé
kell állítani az emberiséget, hogy megismervén, elfogadja-e vagy elveti-e a
helyesen felállított, tisztán megragadható igazságot. Ha túltesszük magun
kat az elméleti félreértéseken, akkor Krisztus vállalása vagy elvetése rnerö
ben akarati kérdéssé válik, s a döntés az abszolút morális vagy az abszolút
immorális javára fog eldölni" - írja - ez esetben is, miként nemegyszer, az
akarat iránti túlzott bizalom csapdájába esve. Költő is lévén, valamint az
orosz szimbolizmus egyik ösztönző szelleme, Szolovjov szerint a kor művé

szete szintén az egység után vágyakozik, és a szimbólumok segítségével ké
pes is kapcsolatot létesíteni földi és égi valóság között. A szépség ugyanis az
Isteni Bölcsesség képe, "az érzéki létezésben megfogant eszme." Ezért a mü
vészet legmagasabb célja a teurgia, vagyis az isteni akarat jegyében egy szel
lemi univerzum teremtése, amelyben az abszolút jó, igaz és szép ölt alakot.
Mindazonáltal szinte költői erővel és látomásként, Szolovjov kifejezte az em
beri lét drámaiságát, mégpedig utolsó jelentős múvének, a Három beszélge
tésnek (1899-1900) zárófejezetében, az Antikrisztus történetében, felvázolva
"a történelmi tragédia utolsó felvonását". Ez a korszak a vallásos szélhámo
sok kora. Krisztus nevét olyan erők sajátítják ki, akiknek múkődése ellen
séges Krisztussal és tanításával szemben. Láthatólag Dosztojevszkij, neveze
tesen a "Nagy Inkvizítorról" szóló történet folytatásaként, a világbirodalom
mint társadalmi szervezettség élén egy géniusz áll, aki reformer, aszkéta és
filantróp, de cselekedeteinek vezérlő elve a hiúság és nem a szeretet. Az em
beriséget olyan társadalmi rend eszményével kísérti, amely bőségesen biz
tosítja a földi javakat, sőt kiegyezve a megigézett föpapsággal, létrehozza az
egyházak egyesítését is. Csak az igaz emberek kis csoportja marad hű ahhoz
a keresztényeszméhez, hogy az Isten Országa érdekében le kell győzni földi
korlátainkat. Ezek a katolikus egyházfő, a protestáns professzor és a szent
életű sztarec köré tömörülve visszavonulnak a pusztába, és az éjszaka csönd
jében megvalósítják az egyházak szakrális egységét, Krisztus második vissza
jövetelére várva.

*
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Szolovjov kísérlete egy univerzális keresztény filozófia megteremtésére
nagyban meghatározta az orosz vallásbölcselet további fejlődését. Tanításá
ból egyesek a Sophia, a világlélek gondolatát törekedtek elmélyíteni (a Tru
beckoj testvérek, P. Florenszkij, Sz. Bulgakov), mások pedig az egyetemes
egységét (Ny. Losszkij, Sz. Frank). Művéből ki-ki a maga mentalitása szerint
merített, de kritikus hangnemben, kivált amiatt, hogy tételes értelemben
Szolovjov nem tartozott sehová. Nem volt sem katolikus, sem protestáns,
sem ortodox. Minden szeretett volna lenni, s ezért a tökéletesedésbe vetett
hitével túlságosan sokat várt az egyéntől és a társadalomtól, még ha élete
végén belátta is, hogy az abszolút jó megtestesülését nem lehet a konkrét
történelemre vonatkoztatni. Valójában nem volt ideje, hogy teljesen kidol
gozza rendszerét. Feltehetőlegezért bizonyult elsietettnek állítása például az
orosz kultúra hiányáról, a századvégtől ugyanis éppen hogy kialakult mind
az irodalomban, mind a zenében, mind a színház- és képzőművészetben egy,
a nyugati kultúrát is megéríntó, önállósult orosz szellemiség. Ez történt a
vallásfilozófiával is, amely mélyebben behatolt a nyugati keresztény bölcse
letbe, mint ahogyan ez a köztudatban él, ha egyáltalán lehet e tekintetben
köztudatról beszélni. Kelet és Nyugat ellentétének legalábbis részleges szel
lemi meghaladása által e filozófia történeti súlya mindenesetre indokolja,
hogy sorozatot indítsunk bemutatására, habár - terjedelmi okból 
csupán csak egy villanás erejéig.

*

Az alábbiakban Szolovjov egyik legfontosabb rnúvéból közlünk részletet. E
mű a szabadulás útját keresi a világban veszteglő gonosztól, amely - Szolov
jov szerint - "egyetemes tény, a természetben minden élet harccal és go
noszsággal kezdődik, szenvedéssel és rabsággal folytatódik, s halállal és
enyészettel fejeződik be". Hol akkor a mentés? Erről szól Az élet szellemi
alapjai (1882-84) című könyvének a kereszténységről szóló részéből vett fe
jezet.
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