
Miral álmodik
KOZMAANDRAs Oroszország?

Az "orosz eszme" lehetősége a 21. században

Született 1967-ben Konsz·
tantyinovóban. Az ELTE
BTK orosz szakán végzett
1993-ban, jelenleg a szláv
doktori iskola hallgatója.
Müford~ó, tolmács.

1A. Szolzsenyicin:
Rosszija v obvale

(Oroszország
összeomlásban),
Moszkva, 1998.
2Szilágyi Ákos:

Oroszország elrablása,
Helikon, 1999.

Oroszország elrablása

Ketten újságot olvasnak.
Micsoda? Zangezi meghalt?

Mi az hogy! Borotvával végzett magával.
Milyen szomorú újság.

Milyen lehangoló hír!
Egy rövid levélkét hagyott hátra:
"Rajta borotva! nesze a torkom!"

A sás éles vasával
Elnyisszantotta élete folyását, nincs többé...

A kiváltó ok az volt, hogy alávaló,
Otromba állú, lepcsesszájú,
Fröcsögő beszédű bitangok

Megsemmisítették a kéziratait.
ZANGEZI (belépj: Zangezi él.

Ez csak egy ostoba tréfa.
(Y. Hlebnyikov: Zangezi)

A Szovjetunió váratlan, mondhatni észrevétlen felbomlása, őnfel

számolása nyomán, melyet a témával foglalkozó írók, gondolko
dók, publicisták a legkülönbözőbb módokon jellemeznek (például
A. Zinovjev "katasztroíkaként", A. Szolzsenyicin "Oroszország
összeomlásaként'", Szilágyi Ákos "Oroszország elrablásaként"?
stb.), Európa és általában a nyugati világ szemszögébőlmind geo
politikai, mind szellemi értelemben hatalmas űr keletkezett az eu
rázsiai szuperkontinens jelentős részét elfoglaló Orosz Föderáció
területén. (Dosztojevszkij gondolata jut eszünkbe Pétervárról,
amely szerint e város csupán fantazmagória, ami egyik pillanatról
a másikra felszállhat, e1tűnhet, mint a köd.) Ezt a különös, szinte
irracionális jelenséget megragadni, értelmezni szándékozók nincse
nek könnyű helyzetben, így nem véletlenül utalnak legtöbben Fjo
dor Tyutcsev profetikus hangvételűversére ("Oroszországot, ész nem
érted; / Méter, sing sose méri fel: / külön úton jár ott az élet - / Orosz
országban hinni keilí"), Szilágyi Ákos nemrég megjelent és hatalmas
anyagot feldolgozó könyve mindemellett igen részletes képet ad
Oroszország .posztszovjet" időszakának előzményeirőlés történé
seiről. figyelemre méltó intuicióval vázolva fel a lehetséges pers-
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3Zbigniew Brzezinski:
A nagy sakktábla,

Európa Könyvkiadó, 1999.

4A. Szolzsenyicin gy
jellemzi az oligarchák

klánhatalmát:
"Az. oligarchia - egy

összeforrott junta,
amely rátette a kezét a

pénzünkre, nemzeti
javainkra, és most már

a hatalomra is, gy
önként nem engedi

lecserélni magát, és ha
kell - habozás nélkül

beveti a kiép~ett,

megerős~ett,

nagyszámú belső

hadseregét is:
I. m.: 199.

5F. M. Dosztojevszkij:
Polnoje szobranyije
szocsinyenyij v 30-i
Iomah. Tom 18·37.

'v. Szolovjov:
Russzkaja igyeja.

Szocsinyenyija
v 2-h Iomah, Moszkva,

1989. 2. kötet, 220.
7Ny. Bergyajev:

Russzkaja igyeja.
Paris, 1971,96.

pektívákat is. Egyik legfontosabb megfigyelése talán az, hogy amit
ma Nyugaton (beleértve Magyarországot is) Oroszországként
szemlélünk és ismerünk, az valójában egy "mediatizált", "virtuális"
Oroszország-kép, amit a gazdasági és pénzhatalommal bíró újorosz
elit illetve a nyugati médiapolitika szimulál, így a "virtuális tények
világa" és az Oroszországban zajló valóságos társadalmi-szellemi
folyamatok messzire szakadtak egymástól. Ami ugyanis Zbigniew
Brzezinski amerikai érdekeltségű, globális "nagy sakktáblája"
szempontiából egy "fekete lyuk":', az az orosz társadalom túlnyo
mó többsége számára a túlélésért. az új élettér kialakításáért vívott
mindennapos egzisztenciális és szellemi küzdelem színtere, hiszen
nekik "nem térkép e táj". Számtalan híradás, elemzés foglalkozik
az Oroszországban tapasztalható katasztrofális gazdasági, életszírt
vonalbeli, egészségügyi visszaesés okaival és következményeivel.
de nem mindenütt kap kellő hangsúlyt az orosz népesség tragikus
demográfiai helyzete. Egyrészt 1991. decembere után az Orosz Fö
deráció határain kívül rekedt kb. 25 millió orosz anyanyelvű lakos
másodrangú állampolgárként él az öt-hat különböző, egyre nacio
nalistább kormányzatú állam polgáraként. (Szinte adódik a párhu
zam Trianonnal, bár a történelmi szituáció, természetesen, eltérő.)

Másrészt Oroszországon belül, hivatalos kimutatások szerint, éven
te 1 millióvalcsökken az orosz populáció a születések alacsony szá
ma és a halálozás rendkívüli növekedése következtében, és mivel
jelenleg semmilyen racionális körülmény nem indokolja, hogy ez a
tendencia megforduljon, vagy akár csak lassuljon, az orosz társada
lom, amelynek érdekeitőlés igényeitől szinte fényévekre távolodott
a mostani rablógazdálkodást folytató és pénzéhes oligarchikus-kri
minális államhatalom', egyre inkább a spirituális értékek, az orosz
"eszme", az ortodox vallás, a pravoszlávia értékei, közösségteremtő
és megtartó ereje felé fordul. Az alábbiakban egy vázlatos áttekin
tést szerétnék nyújtani az "orosz eszme" 20. századi sorsáról és 21.
századi lehetőségéről.

Mit is jelentett az "orosz eszme" eredetileg? Nem ideológiát,
hanem egyfajta életstratégiát, életformát nemcsak az orosz nép,
hanem az egész emberiség perspektívájában. Maga az "orosz esz
me" kifejezés Dosztojevszkij tollából származik, aki l860-ban eb
ben látta az Európa különböző nemzetei által kidolgozott legne
mesebb eszmék szintézisét'', Vlagyimir Szolovjov a keresztény
eszmeiség új aspektusának tekintette", Nyikolaj Bergyajev számá
ra pedig az orosz eszme lényegét a népek egysége, a közös meg
váltás keresése jelentette? De rajtuk a kívül a 20. század elejének
rendkívül gazdag, és igazi jelentőségében még nem teljesen fel
mért orosz vallásbölcseletének és filozófiai életének számos jelen
tékeny alakja fejtette ki álláspontját az "orosz küldetésről". I. A.
Iljin úgy vélte, hogy az orosz kultúra - a történelmi katasztrófák
szülötte. Véleménye szerint az országot sújtó állandó háborúk
után Oroszország mindig főnixmadárként született újjá hamvai-
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81. IIjin: Szuscsnoszty i
szvojeobrazije

russzkoj kulturi.
(Azorosz kultúra lényege

éssajátossága).
Moszkva. 1996, NO.2.

Az orosz eszme

9y. V. Rozanov: Szregyi
hudozsnyikov

(Művészek közön)
Moszkva, 1994, 347.

101. IIjin:

O russzkoj igyeje.
(Az orosz eszméről)

ln: Szobranyije
szocsinyenyij v fO-i

tomah. 2. kötet,
1. könyv. 420.

ból, hogy aztán megint virágzásnak induljon. Elképzelése szerint
tehát az egyetemes megváltás orosz eszméje egyrészt az ország
katasztrofális történelmi múltjából fakadt.8 Oroszország különös,
egyedülálló történelmi létezésének másik aspektusát a Nyugat és
Kelet között betöltött, "átmeneti" jellegében látta a századelő

szinte valamennyi gondolkodója (beleértve nemcsak a bölcselőket,

hanem a legjelentősebb költőket és írókat is, mint pl. Valerij Brju
szov, Alekszandr Blok, Andrej Belij stb.). Az "orosz küldetéstu
dat", a spirituális messianizmus megjelenésének okait kutatva e
gondolkodók szoros összefüggést láttak az "egyetemes emberi
megváltás" (vszecselovecseszkoje szpaszenyije) eszméje és az
orosz "néplélek", az orosz mentalitás jellege között. Vaszilij Roza
nov az Orosz eszme mentén című cikkében például azt írja, hogy
az a nép, amely megalázottságában is alázattal tűri sorsát, csakis
az egyetemes testvériség eszménye után vágyakozhat. Gondolatá
nak alátámasztásaképpen Rozanov egy Dosztojevszkij-hős szavait
idézi: "Az igaz és örök Isten a mi nyomorult népünket választot
ta magának szövetségesül, türelméért és alázatáért s mert nem tű

nik ki és nem is jeleskedik: e néppel hódítja meg az egész világot
. " k ,,919azsagana ... .

"Az orosz eszme - írja Llljin - a szív eszméje ... a szívé,
mely szabadon és tárgyiasult módon szemlélődik; és látásmódját
átadja akarata számára a cselekvéshez, gondolkodása számára pe
dig a tudatosításhoz és a szavak megformálásához. Ez tehát az
orosz hit és az orosz kultúra legfontosabb forrása. Ez Oroszország
és az orosz különösség legfőbb ereje. Ez a mi újjászületésünk és
megújulásunk útja. Ez az, amit más népek homályosan érzékel
nek az orosz szellemben, s amit ha valóban felismemek, megha
jolnak előtte és szeretni, tisztelni kezdik Oroszországot.r''" Véle
ménye szerint az orosz eszme a pravoszláv (ortodox) keresz
ténységben gyökerezik, amely Istent elsősorban nem Pál apostol,
hanem inkább János apostol révén képes befogadni, vagyis nem a
képzelet segítségével, amelynek félelemre és csodákra van szüksé
ge, nem a törvény evilági hatalmának kényszere alatt, amely
megalázkodásra, meghunyászkodásra késztet, és nem is a magya
rázatok keresésében tévelygő gondolatok által, hanem Ifa szeretet
erejével, a szeretet imáit emelve feléje, és szeretettel fordulva a vi
lág és az emberek felé"n. Isten és a szeretet azonosságát hangsú
lyozza Dosztojevszkij is, hozzátéve, hogy a pravoszlávia, mint a
szeretet vallása, az egész emberiség felé irányul, ám kezdettől

fogva hangsúlyozza a személyiség szabadságát. Ennek megfelelő

en minden egyes lélek maga járja be az Istenhez vezető utat, ma
ga dönt mellette vagy vele szemben és maga is viseli érte a fele
lősséget. Nyikolaj Bergyajev szerint az orosz nép karakterének
mélyén "nagyobb szellemi szabadság található, mint a Nyugat
szabadabb és felvilágosultabb népei esetében... A szabadság ha
talmassága jelenti az orosz nép egyik alapvető princípiumát, és
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12Ny. Bergyajev:

Russzkaja igyeja,
Paris, 1971, 48.

13Lásd erről

többek között:
Vjacseszlav Ivanov:

Lev Tolsztoj i kultura
(Lev Tolsztoj és a

kultúra); Dosztojevszkij i
roman-tragegyija

(Dosztojevszkij és a
tragédia-regény);

Lik ilicsini Rosszii
(Oroszország arca és

maszkjai)
ln. Vjacseszlav Ivanov:

Rodnoje i vszelenszkoje
(Saját és egyetemes),

Moszkva, 1994.;
Nyikolaj Bergyajev:

Miroszozercanyije
Dosztojevszkovo

(Dosztojevszkij
világszemlélete);

Vethij i Novij Zavet v
religioznom szoznanyii

L. Tolsztovo (Az Ó- és
Újszövetség L. Tolsztoj

vallási tudatában);
D. Merezskovszkij:

Lev Tolsztoj i
Dosztojevszkij stb.

14Homjakov, A. Sz.:
Szocsinyenyija v 2-h
tomah, Praha, 1867.

2. kötel. 281.

Az. egyetemes emberi
egység

15A. Sz. Homjakov:

Uo. 101.

ezzel függ össze az orosz eszme is"Y Az orosz nemzeti karakter
ben, természetesen, felfedezhetők olyan vonások is, melyek hom
lokegyenest szembenállnak a személyes szabadság elvével. Lev
Tolsztoj ezt "kaptár-szellemnek" nevezte, ami azt jelenti, hogy a
méhekhez hasonlóan, melyek a méhrajhoz "tapadnak", az orosz
emberben is megtalálható a magához hasonlóakból álló tömeg
felé vonzódás. Ebben a vonásban gyökerezik a "nagy közös
ügyekben" való feloldódás sajátossága, amelynek során - Csaa
dajev megfogalmazása szerint - a személyes létet felváltja a tár
sadalmi, személytelen lét. Nem véletlen, hogy Dosztojevszkijt és
Lev Tolsztojt a századelő vallásbölcsélete az orosz kultúra két kü
lönböző útjának, szellemiségének, szinte antagonisztikus belső el
lentétének képviselőiként állította szembeY Dosztojevszkij, Tolsz
tojjal ellentétben, az orosz kultúrának a személyes szabadság ki
teljesedésére irányuló jellegét hangsúlyozta (például a Karamazon
testvérek című regényének A Nagy Inkvizítor legendája című fejeze
tében). Felfogása szerint a személyes, egyéni szabadság elve nem
feltétlenül áll szemben a közös, társadalmi egységgel. E két ellen
tétesnek tűnő elv "organikus" összebékítésére tettek kísérletet az
orosz filozófusok a "szobomoszty" (kb. "egyetemes emberi egy
ség") fogalmának segítségével, amely gyakorlatilag az "orosz esz
me" lényegét jelenti, és központi helyet foglal el a századelő

orosz filozófiai gondolkodásában. E fogalmat eredetileg a szlavo
fil mozgalom atyja, A. Sz. Homjakov vezette be, aki úgy fogalma
zott, hogy a »szobor« annak a lehetőségét fejezi ki, hogy a soka
ságot egységbe foglaljuk", de ez az egység nem azonos a falba
beépített homokszemek vagy téglák halrnazával'". Az orosz val
lásbölcselet egyik alapvető kérdése tehát az volt: összeegyeztethe
tő-e a személyes szabadság a "szobor" egységével? Felfogásuk
szerint a "szobor" - magához az egyházhoz, pontosabban. a
Krisztus misztikus testeként értelmezett templomhoz hasonlítha
tó: a templomba együtt érkeznek a hívők, közös liturgián vesznek
részt, ám ezen belül mindenki megmarad önmaga, saját, szemé
lyes imáját is elmondja, illetve tetteiért egyénileg viseli a felelős

séget Isten előtt. Lev Karszavin, az ismert történetfilozófus úgy
fogalmazott, hogy a "szobomoszty" olyan, mint egy szimfónia,
harmonikus összecsengés, zenei egység. Vagyis a közös, egységes
hangzáson belül minden szólamnak lehetősége van az egyéni,
személyes hang kifejezésére is. Az "orosz eszme" ezt egyfajta in
tuitív "ráérzésre" alapozza, amely a pravoszláv kulturális hagyo
mányokból fakad, és megintcsak Homjakov szavaival élve: "sza
bad és organikus egységet jelent, amelynek forrása a kölcsönös
szeretet isteni kegyelme,,15. Pavel Florenszkij a "szobomoszty"
eszményét az orosz dalokhoz hasonlította, amelyeknél megenge
dett az egyéni improvizáció, amennyiben megmarad a dal harmo
nikus egységén belül, ám ez nem valamilyen változtathatatlan,
rögzített partitúra alapján, hanem a "kölcsönös belső megértés"

682



15v. Ivanov: Rodnoje i
vszelenszkoje,

Moszkva, 1994, 100-101.

17Ny. Bergyajev:
O naznacsenyii

cseloveka (Az ember
küldetéséről).

Paris, 1931, 310.

reven érhető el. Felmerül] azonban a kérdés, hogy a "szobor
noszty" vajon realizálható-e a valóságban? A költő és filozófus
Vjacseszlav Ivanov például nemcsak úgy tekintett a "szobor
noszty" eszményképére, mint megvalósítandó feladatra az elmélet
síkján, hanem az emberi élet alkotó formálásának mozgatójaként
is szemlélte azt." Több más bölcselő is hasonlóképpen gondolko
dott: Szemjon Frank A társadalom szellemi alapjai című művében

például kifejezetten hangsúlyozta a "szobomoszty" gyakorlati as
pektusát. Az individualizmussal szembehelyezkedve az orosz
gondolkodók általában arra utaltak, hogy nem az embert, hanem
az emberiséget kell megváltani (például Homjakov), és nem egyé
ni tettekkel, hanem az emberiség közös ügye által lehetséges az
üdvözülés. Ez a felfogás egyébként, sajátos módon, ellentmondás
ban áll a szó szoros értelmében vett pravoszláv (orosz ortodox
keresztény) tradícióval, amely az egyik legnagyobb tiszteletnek
örvendő orosz remete, Szárovi Szent Szerafim megfogalmazása
szerint az egyén személyes cselekedetén keresztül tartja lehetsé
gesnek az emberiség megváltását: "üdvözülj magad, s körülötted
még ezrek üdvözülnek". Az orosz értelmiség filozófiai útkeresésé
ben azonban sokkal hangsúlyosabban jelentkeznek a népi hagyo
mányra egyébként kevésbé jellemző egyetemes emberi célok, ami
Nyikolaj Fjodorov A közös ügy filozófiája (Filoszofija obscsego gyela)
című munkájában már kozmikus méreteket ölt, a halállal szembe
ni konkrét, gyakorlati küzdelemmel és a kozmosz gazdasági meg
hódításának tervével. Az orosz eszkatologikus gondolkodás,
amelynek egyik fő témája az "idők végezete", az Evangélium
utolsó könyvében nem a "minden létezők végét" látta, hanem fi
gyelmeztetést az emberiség számára: a katasztrófa mindenképpen
bekövetkezik, ha az emberiség nem előzi azt meg, Bergyajev sza
vaival: " ... fontos, hogy meghaladjuk az Apokalipszis, mint a vég
és az ítélet eljövetelének felfogását. Lehetséges az Apokalipszis
nak egy aktív értelmezése is, amely az embert alkotói aktivitásra,
heroikus erőfeszítésre és hőstettekre sarkallja,,17. Paradox módon
ez a pravoszláviából és a hagyományos orosz értékekből kiinduló
messianisztikus-eszkatologikus szemlélet, mint Bergyajev Az orosz
kommunizmus eredete és értelme című művében kifejti, közvetve és
közvetlenül is előkészítette a cári rendszer bukását, vagy leg
alábbis erőtlenné tette a gyakorlatias, agresszív politikát folytató
baloldali mozgalmakkal szemben.

Az 1917-es bolsevik fordulat után a marxista-Ieninista eszmék
vulgáris vagy kevésbé vulgáris képviselői ádáz harcot indítottak a
pravoszláv hit és az abból táplálkozó "burzsoá" vallásbölcselet el
len, s ez a harc a sajátos orosz filozófiai kultúrának nemcsak ad
minisztratív, de 1921 után már fizikai megsemmisítésére is irá
nyult. Így történhetett meg például, hogy 1922-ben szinte az
összes jelentős filozófust száműzték az országból, Pavel Florensz
kij, Gusztav Spet és mások koncentrációs táborokban pusztultak
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Az orosz eszme
emigrációs változata

el, kéziratos életművük nagy része pedig eltűnt vagy megsemmi
sült/ jóvátehetetlen kárt okozva ezzel egy felívelőben lévő szel
lemi-vallási reneszánsznak. Persze nem véletlen, hogy a bolsevik
támadások elsőként a nagyhatású orosz eszmerendszer megtöré
sére irányultak, mivel - Lenin szavaival élve - "a mi dolgunk a
nagyoroszok uralkodó nemzeti kultúrája elleni küzdelern"/ amely
egyik legnagyobb akadályát jelentette az arctalan, materialista
gondolkodás meghonosításának. Az orosz filozófusok száműzese

után a marxizmus filozófiai szektából az államhatalom hivatalos
filozófiájává lépett elő, így még az olyan kaliberű filozófusok is,
mint például A. F. Loszev, a Mítosz dialektikája szerzője, hosszú
évtizedekig nem jutottak szóhoz, Ugyanakkor a külföldre került
bölcselők (Bergyajev, Trubeckoj, Merezskovszkij, Vjacseszlav Iva
nov, I. Iljin, Lev Sesztov, Sz. Frank, L. Karszavin stb.) megterem
tették az orosz filozófia, és az "orosz eszme" emigrációs változa
tát/ ám ez egyre távolabb került az orosz nép életének valóságá
tól. A Szovjetunióban csak hosszabb interregnumot követően, a
sztálini éra utolsó szakaszában nőtt fel egy újabb értelmiségi ge
neráció/ amely nagyobb távolságot tudott tartani az állampárt ál
tal előírt ideológiától, és az orosz filozófiai hagyomány újrafelfe
dezésének igényével lépett fel. Ez, természetesen, még a 60-70-es
években is komoly adminisztratív akadályokba ütközött, hiszen
bármilyen furcsa is, a nyugati, "rothadó" filozófia kritikájával Ie
hetett foglalkozni, de például a forradalom előtti jelentős orosz
vallásbölcselőknek még az említése is tilos volt/ nem, hogy publi
kálni szabadott volna őket. A szovjet korszak filozófiai és tágabb
értelemben vett szellemi diskurzusából teljes egészében hiányoz
tak a századelő orosz gondolkodását alapvetően meghatározó ka
tegóriák/ mint például a "vszejegyinsztvo" (kb. "egyetemes egy
ség"), "szobornoszty" (kb. "vallásra alapuló egyetemes közös
ség"), "hészükhazmus" stb., melyek egyúttal az ún. "orosz esz
me" kulcsfogalmait is jelentették. Nem csoda tehát, hogy 1989
után, de különösen 1991 decemberét. vagyis a Szovjetunió meg
szűnését követően, amikor gyakorlatilag egycsapásra érvényüket
vesztették a "szovjet kultúra" vagy a "szovjet társadalom" típusú
fogalmak, és a marxizmus-leninizmus, a dialektikus materializ
mus illetve a tudományos ateizmus a továbbiakban már semmi
lyen fogódzót nem tudott nyújtani a posztmodernirás képlékeny,
riasztóan relativista valóságába csöppenő értelmiség illetve átlag
emberek nagy tömegei számára. Ez a szellemi-erkölcsi vákuum
csak felfokozta a gazdasági-politikai zűrzavar által amúgy is erő

teljesen demoralizált társadalom öndefiníciós igényét, bár ezt egy
darabig ellensúlyozni próbálta a "vadkapitalizmusba" zuhant ál
lamapparátus úgymond "józan", a fogyasztói társadalom racioná
lis értékeit kultiváló médiapolitikája. Ez azonban igen hamar még
nagyobb szakadékot hozott létre a társadalom valóságos helyzete,
és a hivatalosan felrajzolt "szép új és fogyasztható" világ között,
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és alkotói)
Moszkva, 1995.

ami az 1998-as pénzügyi összeomlás után végképp tarthatatlanná
vált. Mindeközben az Oroszország 1000 éves kereszténységéről

megemlékező (1989) társadalomban nem hivatalosan, de egyre
erőteljesebben jelentkezik a pravoszlávia értékei, szellemi-erkölcsi
öröksége (ami, persze, egyes esetekben nem mentes a konformiz
mus jelenségétől sem), valamint a századelő vallásbölcseleti mű
vei iránti érdeklődés. Fiatal értelmiségiek, művészek nagy szám
ban csatlakoznak az orosz ortodox egyházhoz, hogy papokként,
diakónusokként szolgáljanak, és szinte robbanásszerű méreteket
öltött az orosz bölcselők közel hetven évig hozzáférhetetlen
klasszikus műveinek kiadása. Vaszilij Rozanov, I. Iljin, Nyikolaj
Bergyajev, Szergij Bulgakov, A. Loszev, B. Viseszlavcev, Pavel Flo
renszkij, Lev Karszavin, Szemjon Frank és még sokan mások az
orosz vallásbölcseleti reneszánsz alkotói közül elérhető közelségbe
kerültek, ami lehetővé tette, hogy kortárs orosz filozófusok és
gondolkodók feldolgozzák e gazdag tradíciót, és a jelenkor köve
telményeinek, kihívásainak megfelelően újraértelmezzék. Ezek kő

zül érdemes talán megemlíteni Vaszilij Vancsugov, Szergej Horu
zsí] és Arszenyij Guliga nevét'", akik azt az álláspontot képviselik,
hogy az orosz vallásbölcselet sajátos. önálló értékkel bíró jelenség,
amelynek az egyetemes kultúra szempontjából is óriási jelentősé

ge van, hiszen közismert, hogy például Dosztojevszkij, Vlagyimir
Szolovjov, Ny. Bergyajev, Lev Sesztov, I. Iljin, Szemjon Frank, Lev
Karszavin és mások művei világszerte ismertek, sokuk gondola
tai, koncepciói a 20. század nagyhatású nyugati filozófiai irányza
tainak is alapul szolgáltak - így például az egzisztencializmus, a
perszonalizmus, a filozófiai antropológia stb. esetében. Manapság
pedig Pavel Florenszkij, Gusztav Spet és A. Loszev filozófiai élet
művét tanulmányozzák egyre intenzívebben Nyugaton.

Miben is ragadható meg az orosz filozófia, az "orosz eszmét"
létrehozó vallásbölcselet lényege a mai orosz ember számára?

Egyik megközelítésben az egyetemes emberi ideál keresése
(amelynek fogalmát Kant vezette be a filozófiába), vagyis egyfajta
pozitív filozófiai ideál megteremtése. Ez, bármennyire is anakro
nisztikusan hat a posztmodern, erősen szekularizált nyugati filo
zófiai diskurzus szemszögéből, a mai orosz társadalmi valóság
ban és szellemi párbeszédben sokkal hitelesebb alapállásnak tűnik

az alapvető egzisztenciális és morális problémákkal küzdő közeg
ben, amely felerősíti az orosz mentalitás eszkatologikus vonásait.
A pravoszláv szellemiségból merítő, ugyanakkor az egyetemes
emberi műveltség eredményeit is feldolgozó orosz filozófusok a
19. és 20. század fordulóján a legfőbb emberi problémára össz
pontosították figyelmüket - vagyis az élet értelmére, amelynek
végső célja a halál legyőzése. Ennek egyik kulcsfogalma az "egye
temes egység" (vszejegyinsztvo), az Isten, világ és ember között
fennálló alapvető energiakapcsolat, amelyben az ember Istent és a
világot összekötő kapoccsá válik és ezáltal képes létrehozni a
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"szellemi emberiséget'i'". Ezáltal az orosz filozófia arra tesz kísér
letet, hogy utat mutasson egy újfajta emberi közösség irányába,
ahol az egyént nem nyomja el a közösség, és a közösséget nem
zilálja szét a kontrollálatlan individualizmus. E kérdésben az
orosz vallásbölcselet úgy kezeli a pravoszláviát, mint a szeretet
vallását hirdető tanítást, amely az emberi és társadalmi kapcsola
tok organikusabb. "természetesebb" alapját jelenti, és ezáltal elő

segíti az egyetemes emberi közösség létrejöttét. Mivel korunk
egyik legaktuálisabb kérdése a globalizáció, a globális társadalom
létrejöttének lehetősége, illetve az emberi közösségeket elválasztó
etnikai, vallási és egyéb konfliktusok, fontos szempont e kérdé
sek, problémák kezelésének jellege. Itt az orosz bölcselet idealiz
musa, természetesen, komoly próbatételnek van kitéve, amennyi
ben a reális társadalmi-gazdasági folyamatokat és konfliktusokat
elsősorban szellemi síkon próbálja megoldani. Az "orosz eszme"
társadalmi vetülete azonban pozitív értelemben is jelentős lehet,
amennyiben nem sajátítja ki aktuális politikai célok érdekében az
államhatalom, vagy a jelenleg uralkodó oligarchia. Ebben az érte
lemben például az az Igor Csubajsz/" által sugallt gondolat, mi
szerint a földterületek összegyűjtése és egybentartása az "orosz
eszme" egyenes következménye lenne, szintén azt a célt szolgálja,
hogy a jelenlegi államhatalom geopolitikai lépéseit igazolja. Az
"orosz eszme" egyik legfontosabb sajátossága, hogy elsősorban a
spirituális magatartásra igyekszik hatni, közvetlen politikai szán
dék nélkül. Talán ebben ragadható meg az ereje, de a gyengéje is,
hiszen kérdéses, mennyiben tud életstratégiát mutatni az egyén
nek, illetve szellemi stratégiát a társadalom számára a mai orosz
valóság elképesztő gazdasági-politikai krízishelyzetében.

Számtalan jóslat születik manapság Oroszország jövőjét illető

en. E jóslatok többnyire Oroszország világpolitikai és gazdasági
súlyának visszaszorulásról szólnak, míg a legpesszimistább forga
tókönyvek szerint - a demográfiai és pénzügyi tendenciákból ki
indulva - akár a teljes összeomlás is bekövetkezhet. Mások, fő

leg az orosz társadalomnak az a rétege, amely a pravoszláviához
és a hagyományos orosz értékekhez való visszatérést, illetve ezen
értékeknek a 21. század kihívásaihoz való igazítását szorgalmaz
zák, szellemi újjászületésről beszélnek, amely által szinte egy "al
ternatív" társadalom kezd létrejönni a jelenlegi kriminalizált fo
gyasztói társadalom mellett. Bárhogy történjék is, a sajátos.
"különutas" orosz kultúrát, amelynek legjelentősebb képviselői

egyetemes jelentőségre tettek szert, nem lehet meg nem történtté
tenni. Mint Szolzsenyicin írja Oroszország összeomlásban círnű

könyvének végén: "Megmaradunk-e fizikai-állami létünkben vagy
sem, a világ tucatnyi kultúrájának rendszerében az orosz kultúra
- sajátosan önálló jelenség marad, amely arculatában és lelküle
tében megismételhetetlen".
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