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Vlagyimir Szolovjov,
a .szeni harmónia"
filozófusa
Vlagyimir Szergejevics Szolovjov a 19. század utolsó harmadának
orosz szellemi élete - s nemcsak a filozófia - egyik meghatározó
személyisége. Magyarországon először 1935-ben, a Vigiliában je
lent meg róla részletes ismertetés, Bíró Bertalan tollából.' A követ
kező elemző értékelést negyvenöt év elteltével- 1980-ban - e so
rok írója közölte Szolovjovról, ugyancsak a Vígilíában," s Légrády
Viktor fordításában illusztrációként kapcsolódott hozzá A szeretet
értelme című írásának egy részlete. Az 1980-as évek közepére las
san fölengedett az orosz vallásfilozófiát és az emigráns filozófuso
kat - köztük Bergyajevet, Sesztovot - körülfogó ideológiai fagy,
s Török Endre szintén a Vigilia hasábjain adta közre az orosz val
lásbölcselet legnagyobb képviselőiről szóló cikksorozatát; mely
azután önálló kötetben is megjelent, a bemutatott filozófusok írá
saiból Baán István fordított szemelvényeket.3 Szolovjovtól három
írás szerepel ebben a könyvben: az Előadások az Istenemberségró1 ti
zenegyedik és tizenkettedik előadása, a Három emlékbeszéd Doszio
jevszkijró1 és Az Antikrisztus története, mely a filozófus legutolsó
nagy műve, a Három beszélgetés részlete. Ezt a részletet közölte Bíró
Bertalan is, nem véletlenül, mert Szolovjov "hattyúdala", utolsó
látomása a három nagy vallási tömb - ortodox, katolikus, protes
táns - egymásra találását, új alapokon létrejövő szövetségét vetíti
előre, mégpedig egy hatalmas kataklizma, az Antikrisztus legyő

zetése után. Ebben a vízióban a Jelenések könyve "új Ég, új Föld",
mennyei Jeruzsálem, a Bárány menyegzője látomásainak elemeire
ismerhetünk, melyek Szolovjov legfontosabb témáját és üzenetét,
a részigazságokon túllépő, egyetemes kereszténység megszületé
sét jelképezik.

A Szolovjovról szóló különböző írások, lexikoncikkek megha
tározásai minden esetben kiemelik az univerzalizmus fogalmát
életművével és gondolkodói magatartásával kapcsolatban. Az
egyetemességet tartotta az elérendő, megvalósítandó eszmény
nek, mind társadalmi, vallási, mind az egyes emberi élet szint
jén. Az emberi lét megosztottságaiból szenvedélyesen törekedett
a teljesség felé, az egyoldalúságok, rész-értékek, rész-érdekek vi
lágából a szellem és a lélek által megsejtett egység és egyensúly
megélésére és az önmagán átszűrt élmények kifejezésére. Ebből
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A Sophia-elv

4Az orosz valJásböJcseJet
virágkora, 1988, 70-71.

Török Endre bevezetöje.

Szlavofilek és
nyugatosok

adódik írásainak, de elsősorban filozófiai publicisztikájának sze
mélyessége: nem "szabályos", rendszeres filozófiát alkot, hanem
egész lényével éli is azokat az elveket, eszméket, amelyeket mű
veiben megfogalmaz. Ez a magatartás pedig mindenekelőtt a
misztikusokra jellemző, akik közé Szolovjovot is odasorolhatjuk,
követve önmaga és kortársai állásfoglalását, véleményét. A har
madik jellemző kategória, amelyet Szolovjovval összefüggésbe
hozhatunk, a platonizmusa, vagy másképp idealizmusa. Miután
egészen ifjan sikerült átesnie a lázadás gyermekbetegségén, s
családjával, szűkebb környezetével ellentétben szenvedélyes ma
terialista, szocialista nézeteket hangoztatott, Platón filozófiájának
megismerése, majd a moszkvai Hittudományi Akadémia teológi
ai és filozófiai előadásai hatására rátalált az egyéniségének iga
zán megfelelő bölcseleti rendszerekre és tanításokra, köztük
Szent Ágoston, Scotus Eriugena, a humanista Pico della Miran
dola, majd Kant és Schelling ember- és szabadságfelfogására.
Platón, az újplatonista tanok, a középkori misztika és Jakob
Böhme alakították sajátos filozófiai témáját, a Sophia-elv megfo
galmazását. Sophia sokféle alakban jelenik meg Szolovjovnál: ő

az Isteni Bölcsesség, a Világlélek, az Örök Nőiség; oroszul mind
egyik fogalom grammatikailag is nőnemű, s mindegyik név
egy-egy aspektusát fejezi ki. A Sophia egyetemes, mindent átjáró
erő, egyesítő akarat; mind az Abszolúthoz, mind az empirikus
léthez van kapcsolata. A nem nélküli (va!}y grammatikailag
semleges nemű) hegeli das Allgemeine - az Altalános Eszme 
Szolovjov filozófiájában fölveszi az Örök Nőiség (Vecsnaja
Zsensztvennoszty) hiposztázisát; a platóni filozófia Sophia- és
Erósz-koncepciójának a német idealista teleológiájához társítása
lírai és ugyanakkor misztikus jelleget kölcsönöz Szolovjov
sophiologiájának: "Valójában az Isten Országa felé vezérlő kegye
lem, amelyet Szolovjov részben a középkori misztikusok, főként

J. Böhme hatására akként gondolt el, hogy kikerülhetetlen meta
fizikai szomjúsága az embert a teljes létezés felé vonzza és a tel
jes létezésben belülről egyesül azzal, ami lényegileg minden, va
gyis Istennel.:"

Szolovjov fellépése az orosz századvég, a 19. század utolsó
negyede kultúrájában valóságos szellemi viharokat kavart: élet
vitele nonkomformista, gondolkodói magatartása, fejlődése ön
törvényű, kereszténysége alkut nem ismerő. Az egymással vitat
kozó szellemi irányzatok, a szlavofilek és a nyugatosok táborá
hoz szintén egyéni módon, kritikusan közeledett. Nem ismerte a
tipikus "pártember" elkötelezettségét; nem a csoportba tartozás,
hanem a fölismert és maradéktalanul képviselt igazság érdekelte
a Nyugat és Kelet vitájában is. Ebből adódott nézeteinek, egész
filozófiájának változó, mondhatnánk, állandóan "úton lévő" jel
lege: az 1870-es években a szlavofilek idősebb nemzedékével tart
együtt (apja, a neves történész, Szergej Szolovjov is ezt az irányt
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sv. Sz. Szolovjov:
Lityeraturnaja krityika.

Moszkva, 1990, 14.

Egyetemesség-eszme

6V. Sz. Szolovjov:
Lityeraturnaja krityika. B.

Akeresztény egység
jegyében

követte), majd - mivel belső útján következetesen halad - fo
kozatosan eltávolodik tőlük, s eljut a nyugati szellem és a katoli
cizmus megértéséhez, de ekkor is a teljesség-igény vezeti gon
dolkodását. Az 1880-as évtizedben járja végig ezt a fejlődési sza
kaszt. Az egyetemesség-eszmeegyéniségét érdekes módon for
málja: soha nem türelmetlen, még amikor számára elfogadhatat
lan nézetekkel vitázik, akkor is inkább a kiigazítás, és nem a
publicisztikában gyakori, sarkított "odamondogatás", kioktatás
jellemzi stílusát. Pedig szenvedélyes alkat. Így ír önmagáról:
"Kíméletlen jámborsággal nézek a világra."s

Miközben egyre távolabb kerül a szlavofilek ifjabb nemzedé
kétől, akik az elődök patriotizmusához képest csak egy beszű

kült nacionalizmust tudtak képviselni, személyes kapcsolatait
mégsem az elvi különállás vagy közös nézetek határozzák meg.
Igazi mély barátság fűzi a kor nagy lírikusához, Afanaszij
Fethez, aki pedig nézeteit tekintve konzervatív, vallásossága a
német idealizmus panteizmusán alapul, Szolovjov evangéliumi,
"naiv" kereszténységét jóindulatú iróniával kezeli. Mindketten
felülemelkedtek életelveik, filozófiájuk divergenciáján, mert a
művészet összekötötte őket - mégpedig a művészeten titokza
tosan, az értelem számára nem követhetően átsugárzó transzcen
dencia erejével. Heteket, hónapokat töltöttek együtt Vergilius Ae
neisének oroszra fordításával.

Szolovjov mindennek elébe helyezi a kereszténység igaz, tisz
ta megélését, prófétai küldetéstudattal. Egyik levelében írja: "A
hazugság annyira elhomályosította, elfödte a kereszténységet,
hogy manapság egyformán nehéz akár a kereszténységen belül,
akár csak magunktól meglelni a lényeget.:" Ezért számára alap
vető kategóriává lesz a megtérés, a hit és az életvitel szoros egy
sége. A hit a cselekedetekben vizsgázik, a tettek a hit által nye
rik el magasabb értelmüket. Az etikai szempont komolyan véte
le, filozófiájának és kereszténységének alapvető összetevőjévé

válása a "Jó igazolása" (Opravdanyije dobra, 1895) című művében

nyer nagyszabású kifejeződést.

Életművének középsö szakasza, az 1880-as évek a keresztény
egység jegyében folytatott viták és publikációk időszaka. Orosz
ország és az ortodoxia megújulását a Nyugathoz közeledés útján
képzeli el. Egymás után születnek cikkei Oroszország és Európa
viszonyának témaköréből. "A nemzeti kérdés Oroszországban"
(Nacionalnij voprosz v Rosszii) címmel két sorozatban adja közre
cikkeit, melyeket 1883 és 1891 között írt. Az első kiadvány írása
inak fő problémái: a keresztény ökumené, Oroszország szerepe a
hagyományos kereszténység szellemi és etikai alapelveinek, va
lamint az új szociális és jogi eszméknek az összeegyeztetésében,
a soviniszta tendenciák bírálata a korabeli orosz és európai gon
dolkodásban. A második sorozat a konzervatív publicisztika ré
széről érkező támadások hatására még elmélyültebben foglalko-

438



A keresztény állam

Az orosz
egyház bírálata

zik Oroszország történelmi hivatásával, a nemzeti és a vallási
kérdések elemzésével. Ezekben az években kísérletezik Szolov
jov a pravoszláv-katolikus dialógus megteremtésével. Francia je
zsuitákkal, köztük P. Pierlinggel folytat levelezést, hogy Párizs
ban megjelenhessen francia nyelven megírt vitairata, melynek
publikálását Oroszországban megtiltották (La Russie et l'Église
universelle, 1887). De ez az évtized más területeken is gazdag ter
mést hoz: esztétikával és metafizikával foglalkozik, orientaliszti
kai stúdiumokat folytat, s költészete is ekkor bontakozik ki teljes
nagyságában.

Az 1880-as években Szolovjov még nagyon komolyan hisz az
orosz egyház újjászületésében: a történelmi hibák beismerése
megtisztulást idézhet elő, megteremthető a más népeknek is
mintául szolgáló keresztény állam. A teokrácia egy ideig publi
cisztikájának középponti kategóriája marad, csak az 1890-es évek
elejétől változnak jelentősen Szolovjov nézetei az egyház és az
állam viszonyáról. Oroszország 1888-ban ünnepelte a keresz
ténység felvételének 900 éves évfordulóját, s ez az esemény kü
lönös aktualitást adott a fenti kérdéseknek. "A nemzeti kérdés
Oroszországban" cikksorozata mellett még egy jelentős érteke
zést szentel az évfordulónak, "Szent Vlagyimir és a keresztény
állam" (Vlagyimir szvjatoj i hrisztyianszkoje goszudarsztvo) címmel.
A következő nagy témákat veszi sorra az említett írásokban: vita
a hivatalos orosz egyházzal, kijevi Vlagyimir öröksége, a hata
lom és az egyház kapcsolata, gondolatok a pravoszlávia aktuális
helyzetéről.

Az egyik legsúlyosabb vád, amely az orosz egyházat éri
Szolovjov részéről, a krisztusi eszményelárulása: az orosz egy
ház történelme folyamán eltávolodott Krisztustól és meghajolt
Babilon, vagyis az abszolút földi hatalom előtt. Érdekes kapcso
lódást figyelhetünk meg Dosztojevszkij regényének, A Karamazov
testvéreknek egyik fontos szólamával. Ivan Karamazov "elbeszé
lése", a Legenda a nagy inkvizítorról ezt az árulást a katolikus egy
háznak tulajdonítja, melynek regénybeli képviselője, az inkvizí
tor a szegény és lélekben gyönge tömegekről való gondoskodás,
a "szociális érzékenység" ideológiájába takarózva - valójában a
földi hatalom birtoklásáért - az antikrisztus szolgálatába szegő

dik. Dosztojevszkij regényhőse ördögi apokrifben vázolja föl az
evangéliumi megkísértés-történet (Mt 4,1-11) kifordított változa
tát, a démonivá váló modern birodalom vizióját, s koncepciója
szerint a nyugati katolicizmus az a "médium", amelyen keresz
tül a Rossz bejön a világba. Természetesen nem azonosíthatjuk
teljes mértékben a regényalak és a szerző álláspontját, a mű poé
tikája a sokszólamúságra és az antinómiákra épül, mely nem en
gedi meg az egyoldalú, leegyszerűsítő olvasatokat. Annak azon
ban jelzésértéke van, hogy Dosztojevszkij a katolicizmusra "ter
heli rá" regényhősének ezt a súlyos, egyházat érintő kritikáját.
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Egyén és társadalom

Nemzeti elkülönülés
és Egyetemes Egyház

Szolovjov túlemelkedik az elfogultságon, koncepciójában az ön
bírálat kerül kiemelkedő pozícióba. Nem az idegen, hanem a sa
ját bűnöket veszi sorra, s szígorúan megítéli az orosz ortodoxiát.
Kiindulópontja az, hogy mind a nyugati, mind a keleti egyház
ban élnek tiszta törekvések a hiteles keresztény szellem megva
lósítására, egyik sem igazabb, vagy rosszabb, mind a másik. Ép
pen ezért kell először a saját bűnökkel szembenézni, leszámolni.
Másik érve a hivatalos orosz egyház ellen az, hogy védekező,

passzívegyházzá lett a bizánci szellem hatására. Kivonult a vi
lágból, a dogma és a kultusz képviselete mellett lemondott a
szociális és politikai szerepéről. (Láttuk, Dosztojevszkij pedig
épp ennek az eltúlzott világias szellemnek a bűnét rótta föl a ka
tolicizrnusnak.) Szolovjov szerint a pravoszlávia egyoldalúan hi
vatkozik "Az én országom nem e világból való" (Jn 18,36) jézusi
kijelentésére, s közben mintha elfelejtené, hogy ugyanebben az
evangéliumban azt is olvashatjuk: "Nem azt kérem, hogy vedd
ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól" (Jn
17,15). A keleti egyház - Szolovjov szerint - csak az egyéni
üdvösségre összpontosít, a társadalom, a világ újjászüléséről ele
ve lemond. Az univerzalizmus eszményét egyre mélyebben átélő

filozófus ebben a korszakában még hisz a világ megváltoztatha
tóságának, a keresztény eszmény megvalósításának lehetőségé

ben, sőt, kötelességében. A felebaráti szeretet parancsának kiter
jesztése azt jelenti, hogy az ember nem lehet közömbös a többi
ek sorsa iránt, nem bújhat el saját üdvössége munkálásába, ami
kor a világ nyomorúságával kell szembesülnie; márpedig ezt a
szembesülést senki nem kerülheti el. S nemcsak a filozófia szint
jén vallotta ezeket a nézeteket, hanem életét is az aktív, máso
kon segítő szeretet irányította; életrajzírói följegyzik, hogy min
denét képes volt odaadni a tőle kérőknek, nem volt érzéke az
anyagiakhoz. de nem is érdekelte a tulajdon, a berendezkedés e
világ kereteibe.

A hivatalos orosz egyházat érintő bírálatában rámutat arra,
hogy a befelé fordulás, a csak szemlélődő magatartás mílyen
evangéliumi kijelentésen alapul. Az "adjátok meg ami a Császá
ré, a Császárnak, és ami az Istené, az Istennek" (Mk 12,16) pa
rancsát úgy értelmezi az egyház, hogy Istennek a liturgiát, kon
templációt, a császárnak pedig a cselekvő életet, minden emberi
viszonyt, a társadalmat, a történelmet, vagyis Istennek - sem
mit, a császárnak - mindent, Így az egyházban kettészakad az
isteni és az emberi aspektus, ahelyett, hogy egyesülne, ami pe
dig a kereszténység lényege. A történelem folyamán a pravosz
lávia elfelejtette egyetemes, minden embernek szóló küldetését,
katolikusságát, a görög szó eredeti értelmében; a nemzeti elkülö
nülés kiszakította az Egyetemes Egyház testéből s a cezaropapiz
mus eszközévé tette.
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Szolovjov és
Dosztojevszkij

Hatalom és egyház

Vlagyimir fejedelem megkeresztelkedése Szolovjovot az évfor
duló okán érdekli; úgy látja, hogy az orosz egyház jelenlegi álla
potának értékeléséhez a kezdetekhez kell visszanyúlni. Az érte
kezés legfőbb gondolata a fölismert igazság és az élet, a cseleke
detek szoros egysége, az "igazság kötelez" (isztyina objazivajet)
elv maradéktalan megvalósítása. Az orosz nyelv megkülönbözte
ti az isztyina és a pravda fogalmát: mindkettő igazságot jelent, de
az első tágabb és egyetemesebb értelmű, a második inkább jogi
és gyakorlati, konkrétabb érvényű fogalom. Vlagyimir fejedelem
jellemzésében Szolovjov fölhasználja aNyesztor redakciójában
fennmaradt orosz Őskrónika (Poveszty vremennih let, 11. század)
tudósításait, de a történelmi alak a filozófus tollán fokozatosan
eltolódik az irodalmi fikció irányába, Dosztojevszkij regényeinek
hatására. Valójában kiegészíti a fejedelem személyiségrajzát
mindazokkal a vonásokkal, amelyekre Nyesztor krónikája alap
ján következtetni lehet, de ott nincsenek bővebben kifejtve. Az
1870-es évek második felétől Dosztojevszkij és az ifjú Szolovjov
között mély barátság fejlődött, együtt látogattak el a híres zarán
dokhelyre, Optyina pusztiny kolostorába, sőt, A Karamazov test
vérek két regényhősében - Aljosa és Ivan alakjában fölismerhető

néhány vonás Szolovjov egyéniségéből, illetve filozófiai elveiből.

Ez a hatás a másik oldalon is megmutatkozik. A történelmi Vla
gyimir alakjának felidézésekor erős hangsúly esik a szenvedé
lyességre, végletességre: mind a bűnben, mind az erényben a
legszélső határig elmegy, amint Dosztojevszkij regényalakjaiban
láthatjuk. A megtérés után viszont a fölismert igazság szellemé
ben, igazi keresztény uralkodóként egyesíti a lét isteni és emberi
aspektusát; a kereszténység felvétele egyszerre jelentett egyéni és
társadalmi átformálódást, az uralkodásnak új értelmezését. Az
egyház és az állam e teokratikus koncepció szerint teljes mérték
ben áthatja egymást, nem hierarchikus alá- és fölérendelődésről

van szó, hanem a két alapelv - egyházi és világi - harmoni
kus egyesüléséről.

A hatalom és az egyház viszonyában Szolovjov a 16. századot
tartja jelentős fordulatot hozó korszaknak: [oszif Volockij reform
jai, az eretneküldözés kezdete Oroszországot rossz irányba vitte,
szakadás keletkezett a hitvallás elméletében és gyakorlatában.
Az egyház az abszolutista, zsarnoki törekvések kiszolgálója,
vagy passzívelnézője lett, miközben formális jegyek alapján a
máshitűeket üldözte, saját, különálló "igazságát" - pravda 
védte, s megfeledkezett "az igazság - isztyina - kötelez" alap
elvről. Szavakban hirdettetett a kereszténység, a valóságban vi
szont az államot a legvadabb pogány szokások irányították. Ret
tenetes Ivan uralkodásának ideje sok példát szolgáltatott erre a
kétarcúságra. Szolovjovot később is foglalkoztatja a hatalom és
az egyház viszonya, "A bizánciság és Oroszország" (Vizantyizm i
Rosszija, 1896) című értekezése I. Péter uralkodásával kapcsolat-
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ban elemzi ezt a kérdést. Péter reformjait, a Nyugat felé ablakot
nyitó tevékenységét pozitívan értékeli, s a szlavofilek által han
goztatott "vétkét", az egyház alávetését az államnak, nem a cár
önkényuralmi törekvéseivel, hanem az egyház gyöngeségével
magyarázza. Már az ötven évvel korábban, a 17. század derekán
bekövetkezett szakadás (schisma, raszkol) megmutatta az orosz
társadalom belső gyöngeségét; az egyház magára hagyta a nép
tömegeket, nem gondoskodott lelki, szellemi művelésükről, a be
zárkózás és elkülönülés magatartása pedig nem alakíthatott ki
tartós alapot az egészséges társadalmi fejlődéshez. Az 1880-as
évek elején több írásában is foglalkozik az orosz egyházszakadás
témájával, a legrészletesebben az 1885-ben publikált cikkében: O
russzkom narodnom raszkole - Az orosz népi szakadárságról. En
nek lényege az, hogya schizmát a társadalom betegségének tart
ja, s legelső feladatnak a helyes diagnózis felállítását. Araszkol,
vagyis a szakadárság Szolovjov értékrendjében főleg azért kap
szigorú megítélést, mert az elkülönülés, a leszakadás, és a lel
ki-szellemi megvilágosodás helyett a fanatizmus jellemzi. Az így
kettészakadt orosz vallásosság igen messze került a krisztusi ala
poktól, s ezért a társadalmat sem tudta jó irányba vezetni. I. Pé
ter ezt az ellehetetlenült állapotot igyekezett fölszámolni reform
jaival, hogy Oroszország Európával együtt a világtörténelem, az
egyetemes kereszténység részese lehessen. Szolovjov azonban
Péter uralkodását nem idealizálja, bár a politikáját szükségszerű

nek tartja. Rámutat a hatalomféltés, a zsarnokság vonásaira jelle
mében; ennek különösen tragikus megnyilvánulása volt az elle
ne föllázadt fia, Alekszej cárevics kínvallatása és kivégeztetése.
De még itt is talál olyan vétket, mely az orosz egyházat terheli:
a papság nem volt képes erkölcsi támaszt nyújtani a cárnak, ma
gára hagyta a lelkiismeret és a pusztító hatalmi téboly harcában.

Szolovjov bíráló szavai az orosz egyházat illetően nem a kí
vülálló fölényét és távolságtartását, hanem az "érted haragszom,
nem ellened" magatartását példázzák. Az ószövetségi próféták
lelkületével ostorozza a régóta begyökeresedett hibákat. A törté
nelemből kell tanulnia Oroszországnak: Róma széthullását az ál
lam abszolúttá tétele, istenítése készítette elő, a második Róma
- Bizánc - bukását a képmutatás, a hirdetett elvek és a köve
tett gyakorlat ellentéte okozta, s ugyanez fenyegeti a harmadik
Rómát, Oroszországot is, ha nem tanul Bizánc sorsából. Amint
láthatjuk, Szolovjov történelemről vallott nézetei az 1880-90-es
évekre már egyre inkább az eszkatologikus szemlélet jegyében
változnak: a népek sorsát nem a véletlen, hanem a Gondviselés
irányítja, ezért kapnak olyan fontos szerepet az erkölcsi és vallá
si kérdések. A fiatal Szolovjov az 1870-es években a misztika
ezoterikus változatát ismerte meg és élte át, majd érdeklődése a
társadalmi, egyháztörténeti kérdésekre terelődött, de a gyakorla
ti, "földi" problémák elemzése, az aktív részvétel a társadalmi
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élet minőségét érintő vitákban sem takarta el szemei elől az örök
eszményt, a magasabbrendű létet. Így tudott akkor is misztikus
maradni, amikor a történelemről beszélt - igaz, nem az esemé
nyek, a részletek érdekelték, hanem mindig ugyanaz, a teljességet,

"Aktív kontempláció" az Istenember eljövetelét munkáló "aktív kontempláció". Ezzel az
oxymoronnal érzékeltethetjük igazán Szolovjov keresztény ideál
ját: nem a világból kivonuló remeteség, nem is a szakrális kapcso
lódásait elfeledő világias szellem, hanem a Máriát és Mártát ma
gában egyesíteni, harmóniába hozni tudó lélek jelentette számára
a legfontosabb értéket. A földi kötöttségekből kibontakozó, szár
nyaló lélek látomása lírájának is egyik központi szimbóluma:

Földhöz leláncolt, szárny nélküli lélek,
isten, ki elfeledted önmagad.
Csak egy álom - és égi messzeségek
fénye ismét röpítő szárnyat ad.

Ismert ragyogás visszfénye az égen,
csak egy gyenge visszhang, mely rád talál
egy égi dalból - s máris a törékeny
lélek előtt a világ fényben áll.

Csak egy álom - s ismét tiéd a bánat,
az ébredés gyötrelmekkel fogad,
s várod újra a szent harmóniának
visszhangját, és várod a sugarat.

(Ford.: Lothár László)

Szolovjov filozófiáját a saját korában sokan bírálták. sőt, vol
tak, akik kinevették. Univerzalizmusa túlságosan utópisztikus
nak hatott, a szó és tett egységét kereső, mindig a hitelességre
törekvő vallásossága legtöbb kortársát - világnézettől függetle
nül - provokálta. A nyugatosok túlságosan misztikusnak talál
ták, mert szerintük a politikai reformokat alárendelte a vallási
megújulásnak. A szlavofilek árulót láttak benne, aki átpártolt a
nyugatosokhoz, az orosz egyház hivatalos képviselői haragudtak
rá az ortodoxiát érintő kritikája miatt, de legfőképp a katoliciz
mus iránti rokonszenvéért. Szolovjov 1896-ban áttért a görög ka
tolikus hitvallásra. Nyikolaj Alekszejevics Tolsztoj atya február
19-án, Szent Leó pápa emléknapján - akit Szolovjov különösen
tisztelt - titokban megáldoztatta? Ám Szolovjov ebben a vá
lasztásában is hű maradt önmagához: a katolicizmus kétezer
éves történetéből nem fogadott el mindent, például a középkori
hagyományok merev őrzését, az eretneküldözés, az inkvizíció
szellemét. viszont elismeri a pápát és a pápaság intézményét,
mint az egyetemes keresztény egyház fejét és központját. Saját
korábbi teokratikus gondolatait utolsó korszakában így fogal
mazza át: "Mindenekelőtt az igazság, csak azután a hatalom, a
nagyság és a dicsőség." Életrajzírója, Szergej Szolovjov megjegy-
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zi, hogya katolikus táborból is talált volna szép számmal ellen
zőket, csak kevesek, például Strossmayer bíboros és néhány zág
rábi és párizsi katolikus pap ismerőse értette igazán Szolovjov
teljességre törekvő lelkületét. Késóbb Hans Urs von Balthasar fo
galmazza meg azt a véleményét, hogy Aquinói Szent Tamás óta
Szolovjov az első olyan vallásfilozófus, akiben a szintézisre tö
rekvés a nagyelődhöz fogható erővel nyilvánul meg." Mások
pedig Teilhard de Chardinnel vetik egybe a kozmikus Szerétet
ről, az Abszolútról és Krisztusról szóló gondolatait, a misztikus
élmények nyelvi kifejezését." Jellemző az is, hogya katolicitás
(Szolovjov francia szövegeiben catholicité) nem a többi egyház és
felekezet ellenében választott hitvallási forma számára, hanem a
történelme folyamán részekre bomlott kereszténységet újra egye
sítő erő és szellem, vagyis az, amit Jézus Krisztus a tanítványok
ra hagyott.

Élete utolsó éveiben csak kevesek által értett és becsült alakja
az orosz kultúrának. Akik igazán értékelik és tisztában vannak
szellemi nagyságával, az orosz szimbolisták ifjabb nemzedéke,
Alekszandr Blok és Andrej Belij. Az ő költészetükre Szolovjov
misztikája, sophiológiája rendkívül nagy hatást gyakorolt. Filozófi
ája csak több évtizedes késés után talált értő elemzőkre (elsősor

ban az emigrációban élő oroszok, vagy a nyugati gondolkodók
körében), de mind a mai napig sok még az értékelésre, fölfede
zésre váró mozzanat benne.

(.. .) a vallási eszmeérielmében az egyes létezőknek, az egyedi elveknek és
erőknek a feltétlen elvvel szabadon kell újraegyesülniük. Ez azt jelenti,
hogy az elkülönült létezőknek és az egyedi elveknek maguktól vagy a ma
guk akarata folytán kell eljutniuk a feltétlen összhangban történő újra
egyesüléshez, maguknak kelllemondaniukönnön kizárólagosságukról, sa
ját öntételezésükró1 vagyegoizmusukról.

A megváltáshoz, az igazegyenlőség, az igazszabadság ésaz igaz testvé
riség megteremtéséhez vezető út az önmegtagadáson át vezet. Ám az ön
megtagadáshoz előzetes öntételezésre van szukség: ahhoz, hogy lemond
junk saját kizárólagos akaratunkról, előzőleg rendelkeznünk kell vele; ah
hoz, hogyaz egyénielvekés erők szabadon újraegyesülhessenek a feltétlen
elvvel,előzó1eg el kell különülniükattól,önmaguknak kell lenniük,kizáró
lagos uralomra és feltétlen jelentőségre kell törekedniük. Ugyanis csak a
reális tapasztalat, a megélt ellentmondás, az öntételezésnek ez a megszen
vedetteredendőgyengesége juttathat el a róla valószabad lemondáshoz és
a feltétlen elvvel való újraegyesülés tudatos és szabad követeléséhez.
Vlagyimir Szolovjov: Előadások az istenemberségró1. Első előadás.

(Farkas Zoltán fordítása)
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