
Orosz keresztény filozófusok
TÖRÖK ENDRE

Pavel Florenszkij
(1882-19431)

"Eleget bölcselkedtünk már a vallásról, itt az ideje, hogy a vallás közegében müveljük
a filozófiát" - írja fő müvében Florenszkij, aki az Igazság filozófusa volt, és a tradicio
nális egyháziasság mögött a pravoszlávia eredeti szellemét kereste (Az Igazság oszlopa
és alapja, 1913). Szerinte a becsületes filozófiai gondolkodás, ha elutasítja a Kinyilat
koztatás vezérlő csillagát, elkerülhetetlenül "a szkepticizmus poklába" vezet és az ész
felemészti önmagát. Minden ítélet egy másik ítélet alá esik a valódi feloldás esélye
nélkül, mígnem az ész felmorzsolódik az ütközésektöl, és az ember számára nem
marad más, mint a kétségbeesés. Csak a "hit gyözelme" vihet ki az abszolút kételke
dés zsákutcájából - mondja Florenszkij -, és akkor "az ész tátongó repedései között
az Örökkévalóság kékje ragyog ... az ész hamis temploma fölött fellobbannak az igaz
és tökéletes irányítás fényei". Az Igazság elérhetetlen az ész akaratából, bár eszünk az
Igazság küszöbéig segíthet bennünket. De egyedül a tiszta hit érti meg az Igazságot.
Florenszkij valójában Tertullianus szavát mondja: "Hiszem, mert képtelenség." Az
Igazság az észnek abszurdum, merö ellentmondás, s az ellentmondások között ésszel
kitalált szintézis nélkül vezethet csak út a "hit gyözelméhez". Kiművelt agya ellenére,
vagy talán éppen azért, mert túlságosan is ismerte a tények esendöségét, Florenszkij,
lelki hangoltságát tekintve, misztikus volt. Legmagasabb tapasztalatnak a hit által
szerzett belső megtapasztalást tartotta, amelyhez az ész lehet kiváltó tényező, sőt fel
vezetés, de vele szemben éppúgy lehet akadály, kísértés, a gonosz játéka, és a leg
többször az is, mivel az ember az ész gőgjében él.

*

Ha valaki, hát Florenszkij fel volt jogosítva az ész megbízhatóságának kétségbe voná
sára. Már pappá szentelése (1911) előtt a tudomány több ágában kimutatta illetékes
ségét. Univerzális felkészültsége miatt kortársai az orosz Leonardo da Vincinek ne
vezték. Az újabb katolikus bölcseletbőlTeilhard de Chardin szellemi párjának mond
hatnánk leginkább. Csakhogy ez utóbbi a maga kozmikus világképét egy természet
tudományos kiindulásból formálta, míg Florenszkij munkáiban ilyesmivel nem talál
kozunk. Miközben a matematika, az elméleti fizika és a csillagászat tárgykörében
számos tanulmányt publikált, s emellett festett, zenét szerzett és szimbolista költe
ményeket írt, majd 1917 után szibériai száműzetéséig (1933) éveken át dolgozott
elektromérnökként. bölcseleti nézeteiben nem kívánt tudomány és hit között kötést
teremteni. Valószínűleg a racionalizmus csapdájától félt, mivel a tudomány tudása
legfeljebb egy határig képes követni a hit tudását. Ha pedig a hit területére téved,
végzetes bonyodalmakat okozhat, eltévelyedést az evangéliumi tanítástól, az Igazság
gal szemben tévtanok elburjánzásának nyitva teret. Keresztény filozófusként minden
esetre joggal állította a hit felhatalmazását a lélek beavatására a lényegi igazságba.
Tudományával ugyanis az ember jobbára a világot szólítja, míg a hit által Isten szó
lítja az embert.
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Az ész kritikája Florenszkijnak abból a feltevéséből következik elsősorban,hogya vi
lág létét Isten természetével nem lehet magyarázni. Isten világfeletti. Az Abszolútból
nem lehet levezetni a viszonylagost. E tekintetben Florenszkij elutasítja Schelling és
Szolovjov nézeteit, miközben éppen Szolovjov hatására maga is feltételezi a Sophiát,
amely Isten kisugárzása a világba, élő kapcsolat Isten és a világ között. A Sophia a
teremtmény bűntől még meg nem fertőzött természete, amely megelőzi a világot, mi
vel Isten gondolata a világról. De nem önálló létező, aminek Szolovjov elgondolta. Is
teni elv, az egység elve az élet törmelékességében. Említett könyvének a Sophiáról írt
fejezetében összegezve nézeteit, Florenszkij megállapítja, hogy ha a Sophia minden
teremtmény, azaz a teremtmény lelke és lelkiismerete, akkor a Sophia alapjában véve
maga az emberiség. Amennyiben az emberiség, akkor, mint az emberiség lelke és lel
kiismerete, a Sophia legfőképp az Egyház. Az Egyház mint misztikus test pedig, az
egyház lelke és lelkiismerete szerint, főleg a Szentek Egyháza. Végül, amennyiben a
Sophia a Szentek Egyháza, akkor ennek az egyháznak a lelke és lelkiismerete az
Istenanya, a teremtmény pártfogója, aki könyörög érette az Isten Ige előtt. Szolovjo
vot követve, Florenszkij a Sophia misztikus jelentését összhangba próbálta hozni az
Egyházéval, csak éppen a pravoszlávia szellemében használja e jelentést, eltérőleg

Szolovjov rejtett panteizmusától. Szerinte a Sophia által Isten kegyelméből egy a vi
lág. Ha hiányozna belőle, a világ atomjaira esne, a Káoszba, a semmibe hullana. A
Sophiától elszakadva az emberi személyiség is elveszti kapcsolatát Istennel, káros,
alacsony hajlamainak enged, amelyek átmehetnek démonikus megszállottságba. Eb
ben az esetben a személyiség egysége felbomlik, az ember élve pusztul és végső so
ron lelki halál fenyegeti. Ha a fizikai halál a lélek elválása a testtől, akkor a lelki ha
lál, a metafizikai bukás elöjeleként, "a lélek elválása a szellemtől".

*
Egyik levelében Florenszkij beszámol arról, hogy maga is átélte ezt a fenyegetettsé
get, amely álmában, alak nélküli belső élményként lepte meg. "Áthatolhatatlan, csak
nem tárgyszerű sötétség vett körűl. Titokzatos erők a végtelenbe vonszoltak, és érez
tem, hogy ez - az Isteni lét határa, s rajta kívül nincs más, mint az abszolút Semmi.
Fel akartam kiáltani, de hiába. Tudtam, hogy még egy pillanat és a külső sötétségbe
zuhanok. Öntudatomat félig elvesztettem és tudtam, hogy ez - az abszolút metafizikai
megsemmisülés. Végső kétségbeesésemben nem is a saját hangomon könyörögtem: A
rnélységekbö! kiáltok Hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg a hangomat! . .. És akkor,
ezekben a szavakban, kiömlött a lélek. Egy kéz megragadott és eldobott valahová,
messzire a szakadéktól." A megrázkódtatás után, amely - mint Florenszkij írja - he
ves volt és váratlan, egyszerre csak ismét megszokott környezetében, a szobájában
találta magát. Mintha misztikus nemlétből tért volna vissza a hétköznapi létbe. Köz
lése szerint megérezte, hogy az Úr színe előtt volt, és hideg verítékben úszva ébredt.

*

Misztikus lévén, Florenszkij sokáig közömbös volt az emberi szabadság iránt. Sem
ezzel, sem a "kételkedő" erkölccsel nem tudott mit kezdeni és láthatólag nem is
akart. Isten igazságát akarta és elutasította az ember öntörvényűségét.Ellenségesen.
sőt megvetőleg szólt az "új vallásos őntudatról", amelyet egy lelki forradalom követe
lésével főleg az orosz szimbolizmus második nemzedéke képviselt, de közben, akár
csak Merezskovszkij, V. Ivanov, A. Belij és Blok, a maga módján a Szentlélek új kor
szakát várta a századelőn. Nélküle az orosz keresztény bölcselet mindenesetre meg
állt volna Szolovjov rendszerénél, amelyből a Sophia-elvet sikerült igazán fejlesztenie.
Az átvezetést jelentette Szolovjov és Sz. Bulgakov között, aki pályáját legális marxista-
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ként kezdte, és Florenszkij hatására fordult a pravoszláviához, a hagyomány
"elegendő" bölcseleti megalapozására törekedve. Florenszkij egyébként kifejezte az
értelmiségi elit egy részének ábrándjait is. A szakrális jövőt tételezte attól a káprázat
tól vezetve, hogy a hit folyamatos győzelme a lélekben belátható időn belül egy meg
újult szellemi öntudatig fokozódik, az Isteni teremtmény pedig, mint eredeti és szen
vedö, szépséges és beszennyezett lény, "Isten tékozló gyermekeként" állítja magát.

*

Florenszkij tanulmányozta a kultúra történetét is, bölcseleti nézeteivel összhangban
mindannyiszor megállapítva, hogy az újkor keresztény kultúrája fokozatosan elsza
kadt Istentől, és ez romlásának legfőbb oka. "Be kell látnunk, hogy nem a tanítás, a
szertartások és az egyházi szervezet külőnbözöségeiben keresendők a keresztény vi
lág megosztottságának igazi okai, hanem abban a mélységes, kölcsönös bizalmatlan
ságban, amely a legfontosabb dologra vonatkozik: a Krisztusban, Isten megtestesült
fiában való hitre" - írja a közölt szövegben, amelyet a Moszkvai Patriarchátus folyó
iratából vettünk át (1983. 4. 52-57.).

Források: F. Ugyelov, Ob o. Pavie Florenszkom (Pavel Florenszkij atyáról), Paris, 1972; R
Slesinski, Pavel Florensky: A Metaphysics of Love (A szeretet metafizikája), New York, 1984.

PAVEL FLORENSZKIJ

Kereszténység és kultúra

l. A közelmúlt fő jellemzője, hogy a legnagyobb mértékben eltávolodott a maga
sabb rendű lelki eszményektől és a teljes lelki kultúrától. Ezzel a folyamattal egyide
jűleg mindenütt felmerült az igény a lelki értékek iránt, az a felismerés, hogy az
emberiség elkerülhetetlenül meghasonlik kultúrájával, ha nem magasabb rendű lelki
célok vezérlik. A müvelt világ nem véletlenül és nem az elmúlt időszakban került
ebbe a helyzetbe. Szükségszerúen sodródott ebbe az irányba századokon át, amikor
minden erejével arra törekedett - ha többnyire nem is egészen tudatosan -, hogy fa
lat építsen önmaga és az örök élet Forrása közé. A bomlási folyamat tartóssága miatt
vált az emberiség betegsége különösen súlyossá, ugyanakkor ez teszi lehetövé a be
tegség természetének tökéletes megértését, s nyújt reményt a gyógyulásra is.

2. Isten ellen fel lehet lázadni nyíltan, közvetlenül. Az ember megkísérelheti. hogy
függetlennek nyilvánítsa magát tőle, vagyis ellenségévé váljék. Ez heveny lelki fertő

zés, amely vagy gyors pusztulásba visz, vagy ugyanolyan hamar véget ér. Ilyenkor
mélységes zavar lesz úrrá a lelken - hogyan lázadhattam fel ellene? De van egyfajta
krónikus fertőzés is, melyet ugyanez a méreg vált ki. Aki ezt megkapja - bár még
önmagának sem vallja be, hogy elszakadt Istentől, sőt látszólag még védelmezi is a
vallást -, valójában lépésről lépésre a vallás újabb területeit igyekszik a saját fenn
hatósága alá vetni, s a vallás megfelelő aspektusait egyidejűlegeltörölni, mintha azok
lényegtelenek volnának, vagy történelmi véletlenségbőlkerültek volna oda. Egymás
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