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AZ OROSZ VALLÁSBÖlCSELET
VIRÁGKORA

Noha az orosz vallásfilozófia nem csupán ke
letről, hanem nyugatról is, nemcsak a művek

révén, közvetlenűl, de más nemzetek teológu
sainak és filozófusainak közvetítésével is eljut
hatott volna Magyarországra, az elsőként a Vi
giliában közölt fordítások megjelenése előtt leg
leljebb csak hallani lehetett (ha lehetett) e böl
cseleti irány, e gondolati áramlat virágkorának
szerzőiről, de fordításban olvasni őket annál ke
vésbé. Kétségtelen tehát, hogy a kötetben ösz
szegyűjtött tanulmányok, s a szerkeszt ő, Török
Endre - rövidségük ellenére is alapos - beve
zetői valamifajta fut töltöttek, tölthettek be, ma
mégis úgy érezhetjük, gyorsan elhaló lelkese
dés, korlátozott figyelem fogadta, valamint kí
séri e keleti és nyugati szellemiség, keresz
ténység kapcsolatát, Isten és ember, ráció és
misztika viszonyát vizsgáló gondolkodókat, az
Isten országának, az emberi szabadságnak és a
bölcsességkegyelmének, a Krisztus egyházát meg
szentelő Lélek működésének kérdéseit körüljá
ró-megidéző bölcselőket - jóllehet az 1988-as
első kiadás óta néhányuknak önálló könyve is
megjelent magyarul.

Hogy a múlt század végén és e század ele
jén, első felében kiteljesedő orosz vallásböl
cselet szerzőinek többsége ma talán kevéssé
(eljismert, abban éppúgy szerepe lehet az ez
redvé~en meghatározóvá vált filozófiai-szel
lemi aramlatok némelyikének, e gondolkodás
módok transzcendenciát vagy immanenciát
"elfedő" - nem is oly ritkán vélelmezett au
toritásuk öntudatlan bizonyosságaként lelep
lez őd ő, s így a párbeszéd Iehetőségétmeghi
úsító - hangoltságának, mint annak a törté
neti sajátosságnak, hogy a tételezett értékek hi
erarchiája vagy az embert egzisztenciálisan
mégiscsak megérintő kérdések iránya ("Kele
ten" és "Nyugaton" is) megváltozott. Ezért a
kötet írásait értelmezve nem csupán arra kell
tekintettel lennünk, hogy a Tolsztojtól Ber
gyajevig ívelő válogatás nem ugyanannyira
érdekes s nem egyazonmód elgondolkodtató
tanulmányokat tár az olvasó elé, de arra is,
hogy e szövegek nem azonosképp szólalnak
meg (és kérdeznek minket) napjainkban,
mint tették azt korábban vagy keletkezésük
kor : megértésük az ember lehetőségeibe ve
tett önhitt bizalom vagy az igazságot érintő

végletes kétely híveitől egyaránt több alázatot
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követel. Mégis, állíthatjuk-e, hogy az igazsá
got csak rejtettségében tapasztaló, sőt Isten lé
tének paradox "eldöntetlenségével" sazámot
vető Sesztov nem érinti meg a "jelent", mikor
például arra jut, "csak a nagy félelmek hatá
sára határozza el magát a lélek, hogy erősza

kot tesz magán, mely nélkül sosem emelked
het a köznapiság fölé: a halál rútsága és kínzó
volta arra indít bennünket, hogy felejtsünk el
mindent, még »evidens igazságainkat« is"?
Nem kizárólag irracionalizmus, mindenfajta
bizonyosság és tudás elvetése hallható ki
ugyanis e sorokból, de - mik ént, más m ó
don, Florenszkijnél - az antik szkepticizmus
keresztény átformálásának hagyománya is:
az értelem legteljesebb erőfeszítése sem oldja
föl annak gyötrelmét, hogy az emberi gondol
kodás végső előfeltevéseia legtágabban értett
hit szabadságának szférájába nyúlnak. Vagy
a bűn hatalmával hadakozó, azzal meg nem
bék-élő Szolovjov végső következtetéseinek
gyermeki naivitása sem adhat okot annak el
fedésére, amint műveinek (főként az utolsó
nak) hanghordozása. prófécia és eszkatológia
sajátos egysége és viszonya az időbeliségnek

- mült, jelen és jövő egymást átjáró össze
függésének - újragondolására késztet. S Ber
gyajev paradoxitásba hajló - belső feszültsé
geik és ellentmondásaik magukkal ragadó di
namizmusában zseniális - gondolatmeneteit
is csak az olvashatja érdektelenü l, aki nem
akar őszintén (az emberi tudás, az értelem
korlátok közé szorítottsága szülte kíntól sem
megriadva) szembenézni szabadság és sze
mély, ártatlanság és szenved és,bűn és felelős

ség vagy történelem és halál kérdéseivel.
Az orosz vallásbölcselet természetesen

nem volt egységes irányzat vagy iskola,
azonban a szemelvények közti ellentétek ma
guk is élő kérdésekként jelenhetnek meg az
olvasóban. Egyben arra ösztönözve, hogy na
gyobb jelentőséget tulajdonítson annak a ta
pasztalatnak, amelyből az írások többsége
egyaránt részesedik - egy olyan gondolko
dói magatartás és létmegértés szükségének,
mely nem riad meg azoktól a k érd ésköröktől.

aho vá a hit bizonyosságából fakadó követke
zetessége vezeti . Tíz év elteltével ezért is ör
vendetes a Török Endre szerkesztette kötet
újbóli megjelentetése. (PPKE-Vigilia, 1998)
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