
OJTOZI ESZTER-KARANCSY LÁSZLÓ

Az ortodoxia és az orosz szellemiség ezer éve

A kereszténység felvétele

Attól kezdve, hogy vlagyirnir Szvjatoszlavics kijevi fejedelem - elődeinek bizonytalan és
következetlen kísérletei után - 988-ban bizánci szerzeteseket hívott be országába, hogy
az orosz népet véglegesen a kereszténység útjára vezessek, az orosz ortodoxia az
ellentmondások, küzdelmek, tragédiák és diadalok rögös útját járta egészen napjainkig.
Ezek az ellentmondások, küzdelmek, tragédiák és diadalok kitörölhetetlen nyomokat
hagytak az orosz szellemiségben. A gyökeres átalakulásokat eredményező történelmi
sorsfordulók során az orosz szellemet az évszázadok folyamán szamos, egymástól
gyökeresen különbözö befolyás érte: az ősi, pogány, "ázsiai" hatástól a nyugat-európai
szellem különféle (francia, német, lengyel) változataiig. Aligha tagadható azonban, hogy
az orosz szellemiség évezredes alakulásában a kereszténység sajátos, keleti formája hagyta
a legtartósabb nyomokat - még olyan gondolkodók, művészek,államférfiak és egyszeru
emberek tudatában is, akik igyekeztek távol tartani magukat a vallástól és az egyháztól.
Ezek a különbözö eredetűhatások természetesen gyakran összefolynak másfelőlszármazó
jegyekkel és jellegzetességekkel; ugyanazok a hatások egészen másképpen érvényesülhet
nek a nép és a "szellem zászlövívőinek" gondolkodásában és e két tényező között a
kapcsolat távolról sem mindig egyformán intenzív, egyenes vonalú és egyértelmű. És
természetesen a történelmi sorsfordulók és nemzeti tragédiák során az orosz egyházi és
vallási gondolkodás sem maradt mozdulatlan a hosszú évszázadok folyamán.

A kereszténység felvételére Kelet-Európa oroszlakta vidékein éppen abban az időben

került sor, amikor a nagy egyházszakadás formálisan ugyan még nem következett be, de
teológiai, egyházszervezeti, erkölcsi és politikai feltételei lényegében már adottak voltak.
Ez a körülmény határozta meg azt a történelmi tényt, hogy az állammá szervezödö orosz
fejedelemségek a kereszténység bizánci formáját vették át, valamint azt is, hogy az orosz
államvezetés és a vallásos tömegek hosszú ideig egyértelműenellenséges vagylegalábbis
elutasító magatartást tanúsítottak a nyugati kereszténységgel szemben. Ez utóbbi tényező
vezetett főleg a xv. században felélénkülő uniós törekvések kudarcához is - holott e
törekvések sikere talán megmenthette volna Bizáncot. Ugyanakkor a két egyház
szemléletében és a hívők vallásos gyakorlatában tartósan megragadt az őket összekötő

szellemi egység tudata is.
A két egyház közötti különbség nemcsak olyan alapvető teológiai-dogmatikai és

gyakorlati kérdésekben került felszínre, mínt például a "filioque", vagy később a
purgatórium, a bibliaolvasás, az egyházfő tévedhetetlensége, vagy éppen a papok
házassága, hanem abban is, hogya bizánci kereszténység nagyobb tiszteletben részesítette
a keleti egyházatyákat, azok személyiségét és tanításait - illetve erősebbenhangsúlyozta
és időben is szélesebben értelmezte ezt a tiszteletet. Ezzel függ össze egyebek mellett a
szereteteszmény és az erényszeretet (filokália, dobrotoljubije) fokozott hangsúlyoZása a
szerzetességben. Ez az erkölcsi felfogás, amely, mint még látni fogjuk, a XIX. századi
vallásfilozófiában és irodalomban is kimutatható, természetesen nem vezetett oda, hogy a
közép- és újabbkori Oroszország politikai életében és mindennapjaiban kevesebb volt a
kegyetlenség és az embertelenség, mint másutt - legfeljebb azt mondhatjuk: ezek nélkül
az eszmények nélkül a kegyetlenség és az embertelenség még inkább elharapózott volna.
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Egyház és kultúra Oroszországban

A kereszténység felvétele hozzájárult a feudális viszonyok, az államiság, a közösségí
gondolkodás kialakulásához, s megteremtette az oroszlakta földek - igaz, eléggé
viszonylagos és ingatag - egységét, amit a korábbi pogány, részben még törzsi alapokra
épülő szervezeti formák egyáltalán nem tudtak biztosítani. Politikai kapcsolatok alakulnak
ki nemcsak Bizánccal, hanem a nyugatra fekvő országokkal, így hazánkkal is. Ezt a
helyzetet nem elsősorban a kereszténységet átadó Bizánccal való ellentmondásos, sőt

gyakran ellenséges viszony befolyásolta hátrányosan, hanem inkább a dél és kelet felől

fenyegetőkun, besenyő, majd később a mongolveszély. A mongol hódítás a XIII. századtól
véget is vetett az egységes orosz államiságnak. Az összetartozás érzésének fő ereje
azonban a szétdaraboltság évszázadaí alatt is a közös egyház, a közösvallási meggyőződés
maradt a fejedelmek, a papság és az egyszeru orosz emberek számára egyaránt.

A kereszténység döntő változásokat hozott az orosz emberek gondolkodásmódjában,
erkölcsi felfogásában. A szereteteszmény termékeny talajra talál az orosz néplélekben. Az
egyoldalú, zabolátlan és állami színten is alig megvalósítható pogány harci eszmények
mellé bevonul az evangélium és a humánum elve. Az orosz nép hamarosan szentként
kezdi tisztelni nemcsak a különbözö politikai és személyes viszályok vértanúit (Borisz és
Gleb), hanem a tisztaságát a kínzások és gyötrelmek között is megőrző embert is (Magyar
Mózes).
Döntő változások következnek be a "magas" kultürában, A pogány eredetű és szarnos

esztétikai értéket tartalmazó népköltészetet az egyház általában nem nézi jó szemmel,
mégis kialakul az orosz folklórnak egy sajátos, pogány és keresztény elemeket ötvöző

vonulata, amely - az idők folyamán bekövetkezett tartalmi és formai változásokkal együtt
- ma is értékes részét képezi az orosz népköltészetnek. A folklór mellett megjelenik az
írásos irodalmi tevékenység is. Sajátos módon a középkorí orosz irodalom nem veszi át a
nyugati, de még a bizánci irodalom tudatosan kiépített múfajrendszerét sem; irodalmi
élet, az "irodalomért való" irodalom Oroszországban lényegében a XVII. század végéig
nem létezik, csak egyes írásművek, művészi, irodalmi jellegzetességekkel és értékekkel.
Az irodalmi alkotások nagy része egyházi, vallásgyakorlási célokat szolgál, kisebb részben
politikai célokat, művészilegértékelhetőelemei részben a népköltészet. részben a Biblia
metaforáira épülnek. A vallás a megtermékenyítője a középkori orosz művészet egyéb
ágazatainak, a talányosan egyedi vonásokat mutató templomépítészetnek és az ikonfesté
szetnek is. Ezek egyre inkább eltérnek a bizánci mintáktól, és nemcsak sajátos orosz
stílust, hanem egymástól is különböző iskolákat alakítanak ki. A Bizánctól átvett liturgikus
zene az évszázadok folyamán szintén egyre inkább az orosz népi éneklés jellegzetességei
hez idomul. A középkorí orosz müvészetet a görög hagyomány és az orosz gondolkodás
mód sajátos ötvöződése jellemzi.

Aközépkorí Oroszország szellemi életében, Nyugat-Európához hasonlóan, kiemelkedő
szerep jut a kolostoroknak és a szerzetességnek, Ezt azért fontos különösen hangsúlyozni,
mert éppen az utóbbi évtizedekben széles körben elterjedt az a felfogás, hogy az orosz
kolostorok a műveletlenség és a népbutítás, sőt az erkölcstelenség fészkei voltak. Hasonló
jelenségek természetesen Oroszországban is előfordultak, de nem véletlen az sem, hogy
az ilyen anomáliák bírálói (pl. a XVII. századi Szimeon Polockij leleplező versei) szintén
kolostori, illetve egyházi környezetből kerültek ki. D. Sz.ühacsov, az egyik legjelentősebb

szovjet irodalom- és múvelődéstörténész polemikus élű írásában jogosan teszi fel a
kérdést: "De hát ki másolta a könyveket? Ki vezetett be új gazdálkodási rendszereket? Ki
termelt ki új gyümölcsfajtákat? A genetika és a szelekció problémáival éppen a kolostorok
foglalkoztak már a régi Oroszországban." Líhacsov utal a középkorí orosz egyházi éneklés,
a vallásos tárgyú irodalom szépségeíre, és a képzőművészetek időtálló, szemet-lelket
gyönyörködtetőteljesítményeire, amelyek színtén a kolostorok tevékenységében gyöke-
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remek (lityeratumaja Gazeta, 1987/37) Andrej Rubljovot, a kivételes tehetségű és
eredeti látású ikonfestő szerzetest az egyház ugyan csak most, a jubileumi évben
kanonizálta, de a nép régóta szentként tiszteli. A kolostorok szellemformáló és
művelődéstörténeti jelentőségét nem csökkenti az a körülmény, hogy - bár a keleti
kereszténységben nincsenek különálló szerzetesrendek - a középkorí orosz szerze
tesség nem volt egységes. A XV-XVI. században például éles harc folyt Nyil Szorszkij
(Szöraí Szent Nyil) és joszíf Volockij hívei (az úgynevezett "volgántúli sztarecek" vagy
"önzetlenek" és az "ioszitljanyinok") között a kolostori földbirtoklás és vagyonszerzés
kérdésében. Ma már nemigen fontos, hogy a két csoport között melyiknek volt inkább
igaza, az viszont bizonyos, hogy a köztük folyó viták, amelyeknek természetesen nemcsak
egyházi-hitbéli, hanem politikai és gazdasági okai is voltak, hozzájárultak a szellemi légkör
élénkítéséhez a középkorí Oroszországban.

A szerzetesség nemcsak az egyszerű hívők lelki gondozását, evangéliumi szellemben
való nevelését, erkölcsi arculatának alakítását végezte, hanem a "magas" politikába is
beleszólt. lihacsov is utal arra: történelemhamisítás, ha az 1380. évi kulikovói csatának
jellemzésében (ez a csata az orosz fejedelemségek első nagygyőzelme vplt az országot
elfoglalva tartó mongolok felett) Dmitrij Donszkoj szerepét anélkül hangsúlyozzuk, hogy
kellőképpen méltatnánk Szergij Radonyezsszkij (Radonyezsi Szent Szergij, a Troice
Szergijev-kolostor, a mai zagorszki szenthely alapítója) szerepét a harcosok lelkesíté
sében. Az orosz egyház a xv. század közepetől önállóvá válik. Filofej XVI. századi pszkovi
szerzetes nevéhez fűződik a "Moszkva - harmadik Róma" elmélet kidolgozása, amely
Bizánc bukása után az egységes pravoszláv orosz birodalom világtörténelmi szerepét
hangsúlyozza, s amelyre a későbbiekben is rendszeresen hivatkoztak orosz egyházi és
állami körökben, A szerzetesek és egyes főpapok (Filipp metropolita), meg a nép
legmélyérőlszármazó szent emberek, az úgynevezett "jurogyivij"-ek (Vaszilij Blazsennij
- Boldog Vaszilij,akiről a nép a moszkvai Vörös téren álló Mária oltalma székesegyházat
elnevezte) voltak azok, akik szöt mertek emelni egyes cárok, különösen Rettenetes Iván
önkényességeivel és kegyetlenkedéseivel szemben. Helytelen lenne tehát bárminő

társadalmi-etikai közömbösségröl beszélni a középkori orosz egyház történelmi szere
pének megítélésében.

Az önálló pravoszláv egyház

A XVI. századi egyházszakadás, amely Nyikon patriarcha reformjai nyomán következett be
s amely ma is érvényben van, súlyos válságot jelentett a hívő oroszok életében. Fokozottan
vonatkozik ez azokra a politikai és kulturális reformokra, amelyeket I. Péter vezetett be a
XVIII. század elején. E reformok elengedhetetlenek voltak Oroszország bekapcsolódásá
hoz a nyugat-európai politikai és szellemi közösségbe. bár zsarnokságával súlyos károkat
okozott az országnak. ÍJjításai érzékenyen érintették az egyházat és annak szerepét a
társadalom szellemi életében. Az az "elvilágiasodás", amely már korábban megindult
Oroszországban, szükségszerű folyamat volt az állam és a művelődés fejlődésében.

Másfelől Péter egyházügyi reformjai - többek között az 1589-benfelállított patriarchátus
1731-es megszüntetése, az állam irányítása alatt álló szinódus intézményével való
helyettesítése és a kolostorok működésénekkorlátozása - az egyházat nem egyszerűen

alárendelték az államnak, hanem az egyre veszélyesebben kibontakozó önkényuralmi
rendszer eszközeivé igyekeztek lefokozni. A XVIII. századí Oroszországban kialakul s
nyugat-európai mintára, az ottani mozgalmak és irányzatok szellemében szervezödík át a
szellemi élet, az irodalom és a többi művészetis.Akeleti szelleműkeresztényvallásosság a
társadalmi gondolkodás állandó eleme marad. Jelentős fejlődésnek indul a már polifoni
kus egyházi zene, de megjelennek a különböző, részben deisztikus alapokon nyugvó
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ideológiák is, a század vége felé kialakuló felvilágosodás pedig Oroszországban is szinte
egyértelműenVa1JáS.. és egyházellenes irányulású. A xvm. században aligvannakOroszország
ban igazán európai műveltségű, széles látókörű, nagy tekintélyű tOpapok (leginkább
szembeötlő kivétel talán Feofan Prokopovics, a péteri reformok lelkes híve és szervezeti
megvalósítója), egy időre elsekélyesedik a szerzetesi élet is.Mindez annak jele, hogyazegyház
nem nagyon képes megtalálni azokat a formákat, amelyekben saját elveinek és pozícióinak
feladása nélkül meg tudna felelni az állam igényei által támasztott fejlődési követelmények
nek. A xvm. században az orosz ortodox egyház történetének legnehezebb szakasza
kezdődik, amely törvényszerűenvezet a XIX. század végi valósághoz.

Az orosz társadalom fő kérdése a XIX.száZadban a jobbágyrendszer és az önkényuralom
elleni harc. Az államszervezet egészen a 60-as évekig nem haílandö semmiféle lényeges
változtatásra az ország társadalmi berendezkedésében és irányítási módszereiben. Az
államhatalom nemcsak a haladó politikai mozgalmakat üldözi, hanem szinte mindenféle
önálló gondolati, fílozöfíaí tevékenységet is elvet. A társadalmi eszmék megfogalmazását
és hirdetését az irodalomnak kell magára vállalnia. Az egyháZi gondolkodók hangsúlyo
zottan tartózkodnak attól, hogy társadalmi kérdésekben véleményt nyilvánítsanak,
jóllehet az önkényuralom kiszolgálójának szerepe számukra is egyre terhesebb és
megaláZóbb; különösen az 1825. évi dekabrista felkelés bukása után, amikor az államilag
szentesített ideológia a fennálló rend egyik legfőbb támaszaként éppen a pravoszláv hitet
jelöli meg, jóllehet mi sem áll távolabb az ortodoxia lényegétől,mint az istenfogalmat
profanizáló cárimádat.

Az orosz szellem nagy korszaka

A XIX. száZadban az ortodoxia szerepét az orosz szellemiség alakulásában két szempont
ból kell vizsgálni. Egyrészt a vallásos gondolkodás, a teológia és a vallásfilozófia belső

fejlődése szempontjából, másrészt az egyéb gondolkodásfonnák, főként az irodalom
területén. E két terület között természetesen állandó és sokatmondó összefüggések
figyelhetőkmeg.

A század folyamán jelentős eredményeket hoz az egyháZi személyek által művelt

teológia. Az ő munkásságuknál is fontosabb azonban a "laikus" vallásfilozófusok tevékeny
sége, amely szoros kapcsolatban áll a szellem egyéb területeinek, ismét elsősorban az
irodalomnak a fejlődésével. Meg kell persze jegyeznünk. hogy az irodalom szerepenek
kiemelése részben mégis gondolatmenetünk terjedelmi korlátaiból eredő egyszerűsítés:

valójában a vallásos gondolkodás a XIX. száZadban nagy hatással van a művészetek egyéb
területeinek fejlődésére is; erről tanúskodnak Ivanov, Kramszkoj, Nyesztyerov Krisztus
ábráZolásai és vallásos tárgyú és ihletésű képei, amelyek némelyikében a materialista
társadalmi gondolkodás is felfedezni véli saját eszméinek közvetett tükröződését;vagy
egyes zeneszerzők(különösen Csajkovszkij) érdeklődése a liturgikus zene iránt.

A 30-40-es években kialakul az orosz társadalmi gondolkodás két legfontosabb irányzata, a
szIavofilekés a nyugatbarátok mozgalma. A szIavofilekaz ország további fejlődésének sajátos
orosz útja mellett törnek lándzsát, a nyugatosűka polgári Európakövetésébenlátjáka társadalmi
bajok orvoslását Közülük többen a materializmus és a forradalmiság felé hajlanak; Belinszkij
például, Gogollal vitáZvaodáig megy, hogy az orosz népet ~élyenateista" népnek nevezi. Igaz
viszont, hogy a nyugatosok másik kimagasló képviselője, Herzen, akinek a faluközösségre
("obscsina") épülő szocialista elmélete sajátos rokonságot mutat a Homjakov-féle .szobor
noszty" ("gyülekezetiség") elvével. iJjúkorábanvonzódott egyeskeresztény-szocialista elképze
lésekhez. A nyugatosoktól függetlenül, sót őket megelőzve, a gondolkodó oroszok közül sokan
már a század első felében érdeklődést tanúsítanak a nyugati kereszténység különböző formái
iránt (I. Sándor cár, oaadajev, Gogol).
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Asz1avofilek ezzel szemben szígorüan pravoszlávvallási alapokon állnak és kiemelkedő
képviselői dolgozták ki az orosz vallásfilozófia alapjait.

A legjelentősebb szlavofil vallásfilozófusok, A Sz. Homjakov és I. V. Kirejevszkij, bár
filozófiai iskolázottságukat a német idealistáktól nyerték és a nyugat-európai civilizáció
eredményeit nem vetették el teljesen, saját rendszerük létrehozásában a keleti egyház
atyák tanításainak és az orosz népi vallásosságnak sajátos szintézisére törekedtek.
Hangsúlyozzák az ortodoxia "gyülekezeti", "közösségi" jellegét ("szobornoszty"), ellenzik
a tekintélyelvnek az egyháZiéletben való érvényesítését. Vallásfilozófiájuktehát potenci
álisan monarchia-ellenes. Véleményük szerint az egyének belső teljességét biztosító,
önkéntes egyesülése az Isten és egymás iránti szeretet, a hit és a kegyelem jegyében
kizárólag az ortodox egyháZ kebelében, a keleti rítusok keretében lehetséges. A nyugati
kereszténység minden formáját harcosan elítélik, és sZükségszerűnek tartják azok
"visszatérését" az "egyetlen igaz egyház", az ortodoxia egységébe. Az orosz népnek sajátos,
.messíanísztíkus" mísszíöt kezdenek tulajdonítani, bár ennek lehetséges politikai követ
kezményeit még nem hangsúlyozzák. Aszlavofileknézetei, különösen az ortodoxiára mint
"szabad közösségre" vonatkozó elképzeléseik számos ellenzőre találtak hivatalos egyházi
körökben. Másfelől azonban jelentős hatással voltak az egész orosz szellemi életre, a
vallásfilozófia további fejlődésére és az irodalomra is.

Az ortodoxiához és általában a valláshoz való viszony szempontjából a XIX. századi
klasszikusorosz irodalom két nagycsoportra bontható s e két csoport általában a társadalmi
kérdésekkel szembeni áUásfoglalásában is élesen elkülöníthető. Az egyik csoportba
sorolhatók azok az írók, költők, akik az orosz társadalom szerkezetének és politikai
rendszerének - forradalmi vagy reformista úton történő - átalakításában látják a
társadalmi bajok megoldását. Ide sorolhatók a dekabrista költők, köztük puskin is, a
reformista fokozatosság elvét vallóThrgenyev,és a forradalmi demokraták, illetve a hozzájuk
közel álló írók ( részben már Herzen is, aztán Csernisevszkij,Nyekraszov,Szaltikov-Scsedrin
és a kevésbé jelentős narodnyik írök). Amásik csoportot azok az írók alkotják,akik az ember
erkölcsi, elsősorban természetesen valláserkölcsi átnevelésén keresztül akarják elérni a
társadalom egészének megjobbulását. Vannak természetesen olyan írók is, akik nem
sorolhatók sem egyik, sem másik irányzatba; ilyen például Csehov, aki az erkölcsi és a
társadalmi kérdések iránt egyaránt fogékony, de e két terület összefüggéseit főként

pszichológiai síkon érzékeli. Különálló egységnek tekinthetők az olyan írók, akik az orosz
egyház belső életéről, olykor belső válságáról és harcairól vallanak, vallásos legendákat
költenek át, szentéletű egyszerű emberek sorsát beszélik el, vagy éppen az óhitűek

(szakadárok, raszkolnyikok) sajátos életét és erkölcseit mutatják be s így képet adnak az
orosz népi vallásosság különbözö, a kívülálló sZámára titokzatos és idegen oldalairól
(Leszkov, Melnyikov-Pecserszkij, később, már a xx. száZadban Remizov). Bennünket
természetesen elsősorban a második csoportba sorolható írók érdekelnek.

Ezeknek az íróknak a sorát Gogollal kell kezdenünk, aki tisztán irodalmi vonatkozásban
is Dosztojevszkij közvetlen elődjének tekinthető s a közhittel ellentétben a néhány
legnagyobb orosz író közé sorolandó. Gogol még nagy társadalomkritikai műveiben is
elsősorban erkölcsi szempontból ítéli meg hőseit. Jóllehet elméleti műveiben jelen
vannaka XIX. száZadiorosz ortodoxia ellentmondásai - kényszerű monarchizmusának
következményei -, Gogol az orosz vallásfilozófia és vallásszociológia történetébe is
beírta a nevét. Gogol vallásosságában közvétlenül kitapintható a szlavofileszmék hatása, az
őt követő nemzedékhez tartozó Dosztojevszkijnél viszont ez az eszmekör teljesen újszerű

formában jelentkezik.
A szlavofilektől Dosztojevszkij átveszi a nyugati civilizáció és a nyugati kereszténység

éles bírálatát, valamint az orosz messianizmus gondolatát. Ez utóbbit azonban kiegészíti
úgynevezett "talajos" nézeteivel, vagyis annak hangsúlyozásával, hogy a civilizáció által
elrontott orosz értelmiségnek vissza kell térnie a népi forrásokhoz, a népi vallásossághoz,
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a népi erkölcsökhöz. Dosztojevszkij hangsúlyozza a keleti egyházatyák és a keleti
szerzetesség által képviselt szereteteszmény fontosságát. Az ember ugyan eredendően

nemcsak a jóra, hanem a gonoszra is hajlamos, mégis szeretetet, együttérzést érdemel, s az
áldozat, a megaláztatás, a saját és mások bűneiért vállalt szenvedés - általában: a népi
erkölcsi gondolkodás átvétele és gyakorlása - megtisztítja őt. (E felfogásban érzékelhető

az a népi vallásos felfogás, amely nemcsak az áldozatot szánja, hanem a bűnöst, a búoeinek
súlyától szenvedőembert is.) Az embervalláserkölcsi megtisztulásán keresztülvezet az út
a közösség, a társadalom megjavulásához is. Dosztojevszkij feltétlen híve volt az
ortodoxiának, sőt a Szent Szinódus vezetőivel is közvetlen kapcsolatban állott, de
műveinek "többértelműsége", etikájának ésmessianizmusának a tételes ortodoxiától
eltérő, inkább a népi vallásosságból merített elemei miatt egyházi körökben is gyakran
bírálták. Ennek ellenére életműve az orosz ortodox szellemiség legkiemelkedőbb

művészi teljesítménye, amely egyrészt nagy hatással volt és van ma is az orosz
vallásfilozófiára, másrészt, nem utolsósorban igazSágtartalmával, a világirodalmi rangú
műveivelelőszörirányította a figyelmet ennek az eszmekörnek a nem ortodoxok számára
is figyelemre méltó eredményeire, beleértve annak kritikai mozzanatait is.

Az orosz ortodox szellemiség másik legnagyobb képviselője a vallásfilozófus V. Sz.
Szolovjov. Univerzalista vonásokat mutató gondolatrendszerére az ókori és nyugat
európai filozófusokon kívül a sz1avofilek voltak hatással. Szolovjov vallásfilozófiája és
ekkleziológiai elvei több vonatkozásban túlmutatnak Dosztojevszkijen, illetve eltérnek az
ő nézeteitől. Szolovjov az abszolút eszme legmagasabb fokú megnyilvánulását az
igazságon és a jóságon túl az objektív erőnek tekintett szépségben látja, a teurgoszi
szereppel felruháZott művészetet a Szent Bölcsesség (Szofia) és az "örök nőiesség"

együttes fogalmához közelíti, így továbbfejleszti Dosztojevszkijnek és másoknak a szépség
etikai erejére vonatkozó nézeteit, és vallásfilozófiáját az esztétikum, sőt az erotikum
irányába is igyekszik kiterjeszteni. (Ez antik, pogány eredetű törekvésnek látszik,
valójában azonban sohasem volt teljesen idegen a keleti kereszténység szellemétől.)

Szolovjov nem riad vissza gondolatrendszerének misztikus-mitikus és szimbolikus
átértelmezésétőlsem. Másfelől - és ebben kifejezetten ellentmond Dosztojevszkijnek 
kidolgozza a keleti és a nyugati kereszténység paritásos alapon való egyesítésének, a római
pápa és az orosz cár vezetése alatt álló teokratikus keresztény birodalom létrehozásának
elméletét. Az unióra vonatkozó elképzeléseivel, annak ellenére, hogy annak sok lényegi
mozzanatát a történelem már túlbaladta, ma is népszerűségnek örvend katolikus
körökben, és - bár sajátos mödon - sok tekintetben rá támaszkodnak a mai ortodox
teológia egyes képviselői is; így gondolatrendszere értelmében hidat képez a keleti és
nyugati kereszténység között, Működése az orosz szellemiség egyéb területein is
éreztette hatását: filozófiai nézetei költészetében is megfogalmazódnak; ennek révén
jelentős hatást gyakorolt az orosz szimbolisták úgynevezett második nemzedékére is
(Blok, Belij, lvanov).

Ha Dosztojevszkij és Szolovjov személyisége és tevékenysége az ortodoxia és az orosz
szellemiség azonos irányban alakuló kapcsolatának bizonyítéka, úgy e kapcsolat problé
mája igen sajátosan és ellentmondásosan merül föl L. Tolsztojjal kapcsolatban. Tolsztoj
nagysága csak Dosztojevszkijéhez mérhető, mind gondolatainaksúlyát, mind irodalmi
munkásságának művészi erejét tekintve. A két író között sok a rokon vonás. Míndketten
vallási alapokról hirdetik az ember erkölcsi öntökéletesítésének eszméjét, mindketten
ellenségei mindenfajta erőszaknak, így a szociális elnyomásnak és a forradalomnak is,
mindketten elmélyült ismerői és elemzöí az emberi léleknek, amelynek jobbá tételében
látják a társadalom megújhodásának kulcsát, mindketten hirdetik a népi bölcsességhez a
hit szellemében való visszatérést. Dosztojevszkij azonban minden kételyével együtt hívő
ortodox, Tolsztoj viszont elvet mindenféle vallásos külsőséget, tnindenféle rítust, elveti
magát az egyháZat is. A Szent Szinódus 1901·ben, éppen "leghívőbb" regénye, a
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Feltámadás miatt ki is közösítette, Tolsztoj lényegében nem kevésbé harcos ellenfele az
ortodoxiának, mint a materialista alapokon álló forradalnú demokraták (nem csoda, ha
egy időben rokonszenvezett is a narodnyikokkal), sőt az ő szembenállása élesebb, mert
éppen hitbeli megfontolásokból támadja az egyházat és annak hittételeit. Van azonban
egy, az eddig felsoroltaknál még lényegesebb közös vonás a két író között: mindketten az
Evangélium igazságáből indulnak ki s ezt az igazságot világnézetük alakulásának kezdeti
fokán míndkettejük szamara az orosz ortodoxia közvetítette.

Sztarecek, istenkeresők,istenépitök

Az ortodoxia XVIII. században kezdődőválsága Dosztojevszkij és Tolsztoj korában egyre
mélyül. A XIX. század második felében rohamosan terjednek a szekták, de mint láttuk,
nemcsak Tolsztoj tanításai, hanem Dosztojevszkij és Szolovjovvallásfilozófiája is tartalmaz
olyan elemeket, amelyekkel a hivatalos egyház nem ért egyet. Az ortodox szellemiség
belső tartalékairól tanúskodik, hogy saját keretei közül a legválságosabb időben is ki tud
termelni egy réteget, amely megőrizve az egyháZ iránti hőségét, a magasrendű erkölcsi
ség, az emberszeretet, az önzetlen lelki tisztaság hordozöjáva, az evangéliumi igazság
áldozatos magvetőjévéválik az egyre ellentmondásosabb, bonyolultabb és egyre fenyege
tőbb társadalnú és erkölcsi viszonyok között, Ezek az úgynevezett sztarecek, akiknek
mozgalma a N-VII. századi egyiptomi és sínai szerzetesség mintájára a XV-XVI. századi
kezdetek után a XVIII. száZadban éled újjá Oroszországban és a XIX. században éli
virágkorát. Ezek az idősebb, nagy tekintélyű szerzetesek nemcsak saját egyéniségük
erkölcsi tökéletesítésével, igehirdetéssel, ifjú szerzetesek lelki útjának egyengetésével
foglalkoznak, hanem betegápolással, a szegények gyámolításával is. Egy-egy különösen
példás élem sztarec (Szárovi Szent Szerafim, Ignatyij Brjancsanyinov, aki a szerzetesi
életért püspöki székét adta fel, vagyFeofan Zatv~myik [Remete Feofan), aki katedráját
hagyta ott, hogy a sztareci életmódnak szentelje magát) híre messze túlnő a saját
kolostorának közvetlen környezetén. Némelyiküket már életében szinte szentként
tisztelik, egyeseket haláluk után az egyház is kanonizál. A XIX. századi sztarecség
központja a kalugai kormányzóságbeli optyinai remeteség, amelyet nemcsak egyszeru
hívők tömegei látogatnak, hanem írök,gondolkodók, tudósok is. Kírejevszkíj,Dosztojevsz
kij, Szolovjov mellett megfordult ebben a kolostorban L.Tolsztoj is, és - bár vitatkozott a
sztarecekkel - egyik legfontosabb tanítását, az embertársaink iránti szeretet és az
erkölcsi öntökélétesítés gondolatát mégis velük közös forrásokból rnerítette,

A XX.szazad elején az orosze~banfelerősödneka reformtörekvések, amelyek már
nem korlátozódnak egyháZszervezeti és egyházjogi kérdésekre, hanem lényeges liturgiai,
sőt dogmatikai újításokat is előirányoznak. Ez a mozgalom a japán-orosz háború, az
1905. évi forradalom és az első világháború drámai időszakában nem marad meg az
egyházi épületek falai között, a különböző vallásfilozófiai társaságok tagjai között találunk
írókat és világi filozófusokat is. Ebből az egyházi reformmozgalomból nőki az úgynevezett
"istenkeresők" (N. lL Bergyajev, Sz. N. Bulgakov, D. Sz. Merezskovszkij, V. V. Rozanov és
mások) csoportja, amely bírálja a hivatalos egyház életidegenségét s főleg Szolovjov
tanaira támaszkodva, Isten országának eljövetelét az "Istenember" megvalósulásától, az
"igazi Krisztustöl", a "megújított kereszténységről", egy új vallási tudattól várja, amely a
hivatalos egyháznál rugalmasabban igazodnék a tudományés a kultúra eredményeihez, az
emberi alkotótevékenység és a mindennapi élet állandóan változó viszonyaihoz és
erkölcseihez. Egyes képviselőik (például Bergyajev) közvetlenül kapcsolódnak a vallásos
egzisztencializmus filozófiájához, és így jelentős szerephez jutnak a modern európai
filozófia alakításában is. Sajátos módon, igaz, inkább "taktikai", mint elvi megfontolásokból
egyidóben még a marxista ideológiába is behatolnak a vallásosság, a "messianizmus"
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elemei - példa erre az "istenépítők" mozgalma, amelynek vezetőiközött találjuk Gorkijt
és Lunacsarszkijt is.

Azoktóberi forradalom ellentmondásos helyzetbe hozza az orosz ortodoxiát. Azegyház
elveszti privilégiumait, anyagi javait, az ortodoxia megszúnik államvallás lenni s olyan
környezetbe kerül, ahol materialista világnézet foglalja el az irányító szerepet. Ezzel a
helyzettel az egyház nehezen békül meg és nem fogadja el a forradalmat. Az egyház és a
szovjet állam között különösen a 10-es évekvégén és a 20-as évek folyamán súlyos harcok
folynak. Ezek során kolostorokat számolnak föl (köztük a híres optyinai remeteséget),
templomokat zárnak be, papokat, főpapokat tartóztatnak le, sokan közülük emigrálnak,
vagy átmenetileg a katolicizmus felé igyekeznek orientálódni. Az ateista propaganda
összehasonlíthatatlanul több eszközzel és lehetőséggel rendelkezik, mint a vallásos
nevelés.

Másfelől az egyház megszúnt egy elnyomó államhatalom kiszolgálója lenni. Ez nagy
mértékben megnöveli erkölcsi tekintélyét és lehetőséget teremt a már korábban
megindított reformok folytatásához. A patriarchátust már 1917-ben visszaállítják, a
későbbiek folyamán az egyházvezetést egyre inkább a homjakovi-szolovjovi értelemben
vett "közösségi" alapokra helyezik, növekszik a termékeny viták létjogosultsága és
intenzitása, hajlékonyabbá válnak egyes, korábban megfellebbezhetetlennek tartott
dogmák is. Több évtizedes súlyos belső harcok után lényegében helyreáll az egyház
egysége s lassan rendeződnek a kapcsolatok a szovjet állammal is.

A Szovjetunióban az egyház nem játszhat olyan szellemi irányító szerepet, mint
amilyenre korábban igényt tartott, de az emberek vallásos igénye továbbra is eleven, s a
vallásos gondolkodás hatása felfedezhetőszarnos szovjet írónál és múvésznél: }eszenyin
nél, Platonovnál, Cvetajevánál, Bulgakovnál és Paszternaknál éppúgy, mint Thrkovszkij
filmjeiben. Mintha újraéledne annak belátása, hogy a vallás törvényei, a Tízparancsolat
előírásai összhangban vannak minden emberséges, becsületes, demokratikus és ésszerű

társadalmi berendezkedéssel, vagyannak "átépítésével". Erre utal a már többször idézett
Lihacsovakadémikus, aki, nem pusztán a saját véleményének adva hangot, élesen elítéli a
durva eszközökkel folytatott ateista propagandát, a hívők és az egyházi személyek
irányában gyakran megnyilvánuló lekezelő, lenéző magatartást, egyes hivatalos szervek
nek az egyházzal és a vallásgyakorlással szembeni visszaéléseit, és kifejti azt a felfogását,
hogy a hit nem a tudatlanság jele, mint sokan tartják, hanem éppen a hívőkhöz való
ellenséges viszony ered tudatlanságból. Úgy tűnik, az orosz ortodox egyház, ezeréves
tapasztalatát, megpróbáltatásait, kudarcait és diadalait számba véve kiállta a próbát,
bebizonyította, hogy ma is része van az orosz ember szellemi arculatának formálásában, és
bátran nézhet szembe a jövő feladataival, nehézségeivel is.
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