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Vagy létezik Isten, vagy az életnek nincs semmilyen értelme - írja emlékezéseiben
ifjúkori szkepticizmusának szellemi hátteréről J. Trubeckoj, hozzátéve, hogy kivált
Dosztojevszkij, nevezetesen A Karamazov testvérek hatására tudta ugyan, hogy a hit
nem mond ellent az észnek, csakhogy hit nincs misztikus tapasztalás nélkül, és ezt a
tapasztalatot nem érezte a lelkében. Az isteni erő mint valóságos valóság egész lényét
megragadva váratlanul tárult fel előtte, amikor egy ízben Beethoven IX. szimfóniáját
hallgatta A. Rubinstein vezénylésével.

"Az elképesztő scherzóban, a rövid, kemény és kegyetlen hangoktól űzve a lélek
megpróbál kitalálni a legsötétebb mélységböl. Valahonnan felhangzik a nyárspolgári
vidámság triviális melódiája, de ugyanaz a három rideg, kemény hang félbeszakítja és
elnyomja ezt a dallamot. El ezzel a pillanatnyi, méltatlan kiszabadulással! A lélekben
nincs helye a nyárspolgári megelégedettségnek. És ismét disszonancia és káosz. A
hangok kozmikus harca eltölti a lelket kétségbeeséssel . " És hirtelen, amikor a sötét
szakadék peremén érzi magát az ember, a magasságból, a létezés másik színteréröl
felhangzik egy magasztos hívás. A végtelen messzeségböl »pianissimo- hallatszik az
öröm addig nem hallott melódiája . .. s a hangok erősödnek, terjednek, közelednek.
Mindez már nem a távoli jövő ígérete, már hallatszanak az élő emberi hangok - a kó
rus. És egyszerre csak a csillagok fölé emelkedsz, a világ fölé, túl a létezés minden
szomorúságán." Trubeckoj e pillanatra tette élete fordulatát: megtalálta a hitet mint
a legmagasabb, a transzcendentális öröm forrását.

*

Bátyjával, a szintén filozófus Sz. Trubeckojjal (1862-1905) VI. Szolovjov köréhez
tartozott, de távolról sem csupán tanítványként. A Szent Ágoston bölcseletével foglal
kozó értekezése után (1892) éppen Szolovjovról írta első igazán jelentős munkáját.
Ebben nemcsak Szolovjov tanítását adja elő szellemi útjának példaszerű történeti ki
fejtésével, hanem kritikai megjegyzéseit is. Trubeckoj szerint Szolovjovnak a "Máso
dik Abszolútumról", a Sophiáról hirdetett nézeteiben a panteizmus jegyei mutatkoz
nak, még ha kifinomult formában is. Márpedig a panteizmus korlátozza, sőt valójá
ban megsemmisíti az emberi szabadságot, és alábecsüli a gonosz működését a világ
ban. E - részben megalapozott - állításából kiindulva a pravoszlávia szellemében
vette végül is némileg revízió alá Szolovjov gondolatait és formálta saját világképét.
Akárcsak Szolovjov, művészi érzékenységgel bírt, bölcseleti munkáit világos és rnoz
galmas, olykor metaforákkal élő nyelven írta (A megismerés metaiizikai jeltételei, 1917;
Az élet értelme, 1918). Ez a pravoszláv hagyományra hangolt érzékenység vonzotta a
középkori orosz ikonfestészethez is. Kivált a novgorodi iskola művészetét becsülte,
úgy tartván, hogy a novgorodi ikonokon a vallásos gondolat mélysége teljességgel ki.
fejeződik a színek által. A vörös, a kékesfekete és a fehér három uralkodó színében az
Istenség jegyét, a gonosztól fenyegetett világot és a világ lelkét, a szent Sophiát látta
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megnyilvánulni (Elmélkedés szinekben, 1915; Az orosz ikonfestészet két világa, 1916;
Oroszország az ikonon, 1918; vö.: Vigilia, 1986/5.).

*
J. Trubeckoj Az élet értelme című munkájában foglalta össze bölcseleti nézeteit. Sze

rinte az értelem megléte feltételezi a dolgok, mindenekelőtt az élet értelmének kere
sését. Az élet értelmét keressük, mert ösztönösen meg vagyunk győződve arról, hogy
van értelme, csak elrejtőzik előlünk. Ha az életnek nem volna értelme, akkor nincs
mit keresni, és a világ, amelyben az értelmetlenség diadalmaskodna, nem érné meg,
hogy éljünk benne. Ösztönünk azonban nem csal meg. Az értelmünk keres, mégpedig
az időtlenség valamiféle halott gondolatával szemben élő értelmet, amely megnyilat
kozik az időben. Másként szólva, értelmünk, amennyiben helyesen működik, nem
csak az Örök Értelem felé vezérel bennünket, vezérel az evilágiságban is, hogy meg
testesítse ezt az értelmet. Az időbeliségben kell meglátnunk az örökkévalót. "A min
dent átfogó értelem - írja - úrrá lesz az értelmetlenségen, mihelyt leomlik a határ
innenső és túlsó part között." De ez akkor lehetséges csak, ha az igazság után sóvárgó
törekvéseinkre válaszol az Isteni kegyelem, melynek segítségével életünkben mint
egy érvényre jut az Isteni erő. Trubeckoj szerint az igazság mind a létet, mind a nem
létet hordja, nemcsak azt, ami létezik, hanem azt is, ami létrejön. "A tudat magában
foglalja a létet és a nemlétet, az éjszakát, amely most van, és a nappalt, amely még
nincsen. .. Az igazság keresése kísérlet arra, hogy saját személyes tudatunkban fel
leljük a feltétlen tudatot." Trubcckojnak ez az állítása azt a képzetet kelti, mintha az
"Abszolútum", az Atya valósággal jelen volna tudatunkban az igazság felé vezető fo
lyamat során. Csakhogy egy másik, kiegészítő megjegyzése szerint ez nincs így, mivel
"Isten a világfejlödés kezdete és vége, de nem a szubjcktuma". Isten mérhetetlenül
felette áll a világnak. A világfejlődés mozgató elve lehet az Isteni erő, de nem Isten
maga. Ily módon az emberi tudatban az Örök Értelem egy közvetítő akarat által hat,
amely a világ Lelke: a szent Sophia.

*
Továbbfejlesztve Szolovjov elképzelését a Sophiáról, J. Trubeckoj úgy gondolta,

hogy a Sophia "a keletkező lényege". Isten és a világ között a tevékeny erő, "benne
rejlik a világ elve, amely valami módon a Sophia létéhez kapcsolódik, habár nem azo
nos vele". Isten a világtól függetlenül és fölötte létezik, de jelen van abban a Sophia
mint Isten szándéka. Mindamellett a világ Istentől viszonylag szabad, nem azért,
mintha önállósult lényege lenne, hanem mert a világot megteremtve Isten azt akarta,
hogy szabad legyen a világ, és a szabadság jegyében egyesűljön Vele. Ezzel - mint
Trubeckoj mondja - elegendő tér nyílik az emberi szabadság számára egészen az Is
tentől való teljes elpártolásig. Akárcsak Szolovjov, Trubeckoj végső optimizmusa is a
Sophia kétségkívül hatásos, de éppen az egzisztenciális szabadság szempontjából
igencsak ingatag tételezéséből származik, me ly szerint a teremtett világ Isten útján
halad, és a Sophia, az Isteni erő közreműködésévelcsatlakozik az Istenséghez.

*
Trubeckoj többek között a teokrácia gondolatát is bírálta Szolovjov rendszerében,

de az egyháznak alárendelt világállam eszméje mellett elvetette Tolsztoj anarchikus
álláspontját is. Teokrácia és anarchia között az államról egy harmadik felfogást ajánl
közölt elöadásában, rnelyböl a legfontosabb részleteket idézzük. (Megj.: Lev Tolsztoj
vallásáról círnű tanulmánykötetben, Párizs, 1978.-}. Forrás: Sz. Levickij, Ocserki po
isztorii russzkoj filoszofszkoj i obscsesztvennoi miszli I-II. - Az orosz filozófiai és társa
dalmi gondolkodás történeti áttekintése -, Frankfurt/Main, 1981.
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