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Faust halál előtti gondolatai1*

Faust sorsa az európai kultúra sorsa. Faust lelke Nyugat-Európa lelke. E háborgó lélek 
pedig a múlt végtelen küzdelmeinek hona. Olyan kivételes mozgalmasságé, mely is
meretlen az antikvitás idején. Ifjú korszakában, a reneszánszban, vagy még korábban, 
a középkor reneszánszában Faust lelke szenvedélyesen kutatta az igazságot, szerelem
mel égett Margitért, és végtelen emberi vágyainak elérése érdekében paktumot kötött 
Mephistophelesszel, a Föld gonosz szellemével. Lelkét lassan-lassan felmorzsolta a 
mefisztói logika, ereje lankadni kezdett. Hová vezettek a fausti lélek végtelen amb
íciói, és mi vetett nekik véget? E lélek ereje képes volt mocsárvidékeket lecsapolni, a 
művészet szintjére emelte a műszaki tudományokat, rendet vágott az anyagi világban, 
aminek gazdájává lett. E szavakkal közelítünk a Faust második részének kifejlete felé:1 2

A hegy alatt mocsárvidék 
terjeszt ragályt zsákmányoltföldemen; 
csapoljuk le poshadt vizét, 
az lesz csupán a végső győzelem.
Millióknak nyitok tért, hol nem éppen 
biztos a lét, d e szabad és tevékeny.

így végződik a modern történelem férfiújának lázas tenniakarása a 19-20. században. 
Goethe géniusza ezt előre látta. A végső szót azonban a Chorus Mysticus mondja ki:

Csak fö ld i példakép, 
minden múlandó; 
itt lesz a csonka ép 
s megbámulandó; 
m it nincs szó mondani, 
itt végbe ment; 
az ÖrökAsszonyi 
vonz odafent.

1 *Az orosz filozófus írása 1922-ben jelent meg.
2 A Faust részleteit Jékely Zoltán fordításában közöljük.
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A mocsárvidék lecsapolása Faust spirituális útkeresésének szimbóluma csupán, 
szellemi aktivitásának jele. Ezen az úton Faust a vallásos kultúrától a vallástalan ci
vilizációhoz érkezik. E vallástalan civilizációban kreatív energiái elapadnak, végtelen 
vágyai elhalnak. Goethe ezzel a nyugat-európai kultúra lelkének és sorsának adott ki
fejeződést. Spengler A Nyugat alkonya című, megkerülhetetlen könyvében az európai 
kultúra végét jelenti be, annak visszavonhatatlan átalakulását a civilizáció állapotába, 
mely ugyanakkor haldoklásának kezdetét is jelenti. „A civilizáció a kultúra visszafor
díthatatlan sorsa.” Ebben Spengler könyve óriási tüneti jelentőséggel bír. Hordozza 
a válság érzetét, a küszöbön álló változás hirtelenségét, egy teljes történelmi korszak 
végét. A dolgok sajnálatos nyugat-európai állásáról beszél. Mi, oroszok, már hosszú 
évek óta elszigetelődtünk Nyugat-Európától, s annak szellemi életétől. Mivel az elér
hetetlenné vált nekünk, szerencsésebbnek, rendezettebbnek és boldogabbnak tűnt, 
mint amilyen valójában volt. Már az I. világháborút megelőzően határozottan érzé
keltem az európai kultúra válságát, és ezt kifejezésre juttattam egyik könyvemben, Az 
alkotás értelmében. A háború alatt cikket is írtam Európa vége címmel, amelyben 
megállapítottam, hogy elkezdődött a szürkület időszaka, hogy Európának mint a kul
túra monopolistájának vége van, a kultúra Európa határain túl is elkerülhetetlenül 
megjelenik más kontinensek és népcsoportok számára is. Két évvel ezelőtt pedig A re
neszánsz vége címmel írtam gondolatfutamot és egy könyvet, A történelem értelmét.3 
Mindkettőben egyértelműen rámutattam, hogy a modern történelem végét éljük, és 
azt tapasztaljuk, hogy a reneszánsz korszak utolsó maradványait morzsolgatjuk, s a 
vén Európa kultúrája romlásnak indult. Ezért is olvastam Spengler könyvét különös 
izgalommal. A történelmi szétesés jelen korszakában a gondolkodás homlokterébe ke
rültek a történelemfilozófia problémái. Hasonlóan ahhoz, mint amikor Szt. Ágoston 
megalkotta a történelemfilozófia első keresztény értelmezését. Ettől fogva a filozófiai 
gondolkodást nem annyira a gnoszeológia problémái foglalkoztatták, hanem a törté
nelemfilozófiáé. A Bhagavad-gita kinyilatkoztatásai háborús időszakban fogalmazód
tak meg. Háborúk idején Isten és az élet értelmének végső problémái megoldhatónak 
látszanak, az analitikus gnoszeológiáé viszont nem. A mi időnkben — háborúk idején 
-  is ez működik a gondolkodásban. Olyan korszakban élünk, amely belsőleg hason
lít a hellénekéhez, az ókori világ összeomlásának időszakához. Spengler könyve igen 
figyelemre méltó mű, helyenként szinte zseniális, és további gondolkodásra ösztönöz. 
Alapállása viszont nem olyan meglepő az orosz embernek, aki régóta érzékelte már azt 
a válságot, amiről Spengler beszél.

Spengler azt a benyomást keltheti, hogy rendkívüli módon relativista és szkeptikus. 
Még a matematika is relatív a számára. Beszél a véges ókori apollói és a végtelen 
európai, fausti matematikáról. A tudomány nem feltétlen, nem abszolút, inkább a 
különböző kultúrák és népcsoportok lelkének kifejeződése. Lényegében lehetetlen

3 B ergyajev, Nyikolaj: A történelem értelme. Ford. Szűcs Olga. Budapest, 1994, Aula, 141 p.
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Spenglert bármilyen gondolkodói áramlathoz sorolni. Az akadémikus filozófia elég
gé idegen és tisztelhetetlen számára. O sajátosan intuitív, és ebben rokon Goethe 
merengő szellemével. A német költő intuitív módon gondolkodott a természet alap
vető jelenségeiről. Spengler ugyanígy a kultúra alapvető jelenségeinek történetéről. 
Világfelfogása Goethéhez hasonlóan szimbolista. Nem kíván absztrakt elgondolá
sokkal dolgozni, és nem hisz az ilyen gondolkodás eredményességében. Idegen tőle 
mindenféle absztrakt metafizika. A nagy német filozófiai gondolkodás forrásvidékét 
jelentő morbid metodologizmustól és gnoszeologizmustól, a beteges és hiábavaló töp
rengéstől Spengler inkább a friss intuíciók felé fordul. A népek történelmének sötét 
óceánjába veti magát, a kultúrák lelkiségét, a különböző korszakok stílusát igyekszik 
megérteni. Szakít a gnoszeologizmus filozófiájával, de nem csatlakozik az ontologiz- 
mushoz. Nem konstruál semmiféle ontológiát, mert nem hisz ennek lehetőségében. 
A kultúrákban megmutatkozó és tükröződő létezésről tudomást vesz, de a létezés el
sődleges terepe és értelme rejtve marad előtte. Neki a történelem morfológiája az 
egyetlen lehetséges filozófia. Történelemfilozófiát sem igazán találunk nála, inkább 
csak történelemmorfológiát. A tudomány, a filozófia, a vallás igazságai Spenglernél 
csakis a kultúra igazságai, a kulturális típusoké, a kulturált embereké. A matematika 
igazságai a kulturált lelkek különböző stílusainak szimbólumai. Az ilyen viszonyulás
mód a megismerés és a létezés iránt egy kései, gyengülő kultúra emberének jellegze
tessége. A kulturális hanyatlás korszakába vetett ember lelke hajlamos a kultúrák és 
az emberiség történelmi sorsán morfondírozni. Ez mindig így volt. Egy ilyen lelket 
nem érintenek meg a természetről szóló absztrakt ismeretek, vagy a létezés lényegé
ről és értelméről való absztrakt tudás. Számára maga a kultúra érdekes, minden csak 
abban tükröződik. Ledermeszti az egykor virágzó kultúrák pusztulása, és megsebezi a 
sorsuk elkerülhetetlensége. Spengler nagyon szeszélyes, nem veti alá magát semmilyen 
általános kötelezettségnek. Elsősorban a paradoxonok foglalkoztatják. A paradoxon, 
akárcsak Nietzschénél, a megismerés eszköze. A Nyugat alkonya hasonló az ifjú zseni, 
Ottó Weininger Nem és jellem  című művéhez. Eltérő témája és gondolatai ellenére 
Spengler könyve a német kultúrának ugyanolyan figyelemre méltó jelensége, mint 
Weiningeré. A kultúrák történetét kivételesen intuitív módon kutató írói szándék 
és látószög szélességének tekintetében Spengler műve Houston Stewart Chamberla
in A XIX. század alapjai című könyve mellé sorolható. Nietzsche, majd Weininger, 
Chamberlain és Spengler a német szellemi kultúra igazán eredeti és kiemelkedő alak
jai. Schopenhauerhez hasonlóan Spengler sem tiszteli a filozófia tudósait. Nagyon 
esetleges listáját kínálja viszont az általa becsült íróknak, gondolkodóknak és a fi
gyelemre érdemes könyveiknek. Választottjai meglehetősen változatos szellemiséget 
képviselnek. Mindannyian kötődnek azonban az élet és a hatalom akarásának elvéhez, 
meg a kultúra válságához. Ezek közé tartoznak Schopenhauer, Proudhon, Marx, R. 
Wagner, Duhring, Ibsen, Nietzsche, Strindberg, Weininger. Adódik a kérdés, hogy 
Spengler pesszimista-e? Sokaknak könyve biztosan a pesszimizmus benyomását kelti, 
ez azonban nem metafizikai pesszimizmus. Spengler nem törekszik az élet igenlé
sének elfojtására. Sőt megerősíteni kívánja az élet és az erő akaratát. Ebben köze
lebb áll Nietzschéhez, mint Schopenhauerhez; Minden kultúra végül elsorvadásra és
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kimúlásra kárhoztatott. A mi európai kultúránk is. De nem hadakozni kell a sorssal, 
hanem elfogadni, végigélni azt, s ehhez végig erőt mutatni. Spenglerre érvényes az 
amor fa tiA filozófiája- Pesszimizmusa, ha lehet annak nevezni, kulturális-történelmi 
pesszimizmus, nem individuálisan metafizikus és nem individuálisan erkölcsi jellegű. 
O a civilizáció tekintetében pesszimista. Tagadja a haladás gondolatát, a körforgásos 
ismétlődésről szóló tanításokhoz tér vissza. Nála azonban nincs meg a pesszimista 
egyensúly a szenvedés és az öröm között, az élet lényegének pesszimista megértése. 
Hisz az élet kimeríthetetlen forrásában, amely az ős impulzusból ered, és újra meg 
újra kultúrát terem. Tetszik neki ez a ragaszkodás a kulturális virágzáshoz. A kultúra 
halálát az élet törvényeként, a kultúra élettörténetének elkerülhetetlen pillanataként 
fogja fel. Spengler meglepően ügyes abban, hogy a kultúra különböző területein ta
pasztalható jelenségeket összekapcsolja, és egyedi szimbólumot lásson meg bennük, 
amely ugyanazt a kultúrát és kulturális jelleget jeleníti meg. Matematikai és a fizikai 
fogalmakat visz át a festészetbe és a zenébe, a művészetből a politikába, a politikából a 
vallásba. Ily módon beszél apollói és a fausti matematikáról. Képes meglátni ugyanazt 
az elsődleges jelenséget a különböző korszakokban és kultúrákban. Egy és ugyanazon 
uralkodó jelenséget lát lehetségesnek olyannyira más korokban és kultúrákban, mint 
a buddhizmus, a sztoicizmus és a szocializmus. Legjelentősebb gondolatai a művészet
ről, a matematikáról és a fizikáról szólnak -  egy zseni igaz megérzéseivel.

Spengler vallástalan. Ebben rejlik a tragédiája. A vallásos érzület elsatnyulásában. 
Míg Weininger és Chamberlain vallásos, addig Spengler vallástalan. O maga nem 
csak hogy nem vallásos, de nem is érti az emberiség vallási életét. Mindazonáltal 
megvizsgálta a kereszténység szerepét az európai kultúra sorsának alakulásában, és ez 
könyvének legmeglepőbb része. Itt érhető tetten szellemiségének formátlansága, szin
te ormótlan hiányossága. Nem szükséges kereszténynek lenni ahhoz, hogy megértsük 
a kereszténység jelentőségét az európai kultúra történetében. A tárgyilagosság pátosza 
kellene, hogy működjön itt, de Spengler nem érzi magára nézve kötelezőnek az ob
jektivitás eme kényszerét. A kereszténységet nem a történelmen belül vizsgálja, és nem 
látja a vallásosság értelmét. Tudja, hogy a kultúra természeténél fogva vallásos, ezért 
különbözik a vallástalan civilizációtól. Mindazonáltal nagyon nemes gondolatoknak 
tudott hangot adni, amennyire egy nem hívő lélektől korunkban csak telhetett. Civi
lizált önérzete és öntudata mögött a pusztulás felé tartó, hitevesztett kultúra nyomai 
érezhetők.

* * *

Spengler a világot mindenekelőtt történelemként érzékeli és értelmezi. Számára ez 
jelenti a világ modern felfogását. A világnak csak ilyen megközelítéséből következhet 
az, hogy van jövő. A dinamizmus korunk jellegzetessége. A világ felfogása csak ak
kor lehet dinamikus, ha az történelemként történik. A világ természetként statikus. 
Spengler szembeállítja a természetet és a történelmet mint a világfelfogás két módsze- 4

4 Sors szeretete.
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rét. A természet tér, a történelem idő. A világ természetként mutatja magát, amikor az 
ok-okozati összefüggések perspektívájából nézzük, és történelemként, amikor a sorsé
ból. Hogy a történelem sors kérdése, az Spenglernél egyértelmű, s nem magyarázható 
ok-okozatilag. Csak a sors perspektívájából ragadható meg a konkrét. Spenglernek 
elfogadható az az állítása, hogy az ókor emberének nem létezett a történelem. A görö
gök a világot statikusnak, a természettől, a kozmosztól valónak, és nem a történelem 
eredményének érzékelték. Nem ismertek történelmi távlatokat. Spengler ezen meg
látásai az antikvitásról mélyrehatók, és kétségtelen, hogy a görög gondolkodás nem 
ismerte a történelemfilozófiát. Nem foglalkoztatta se Platónt, se Arisztotelészt. Egy 
ilyen nézőpont ellentétes a hellének esztétikai szempontú töprengéseivel. A világ ne
kik kiteljesedett kozmosz. A hellén gondolkodás hozta létre a görög metafizikát, mely 
alkalmatlan a világ történelmi folyamatként való felfogására. Spengler önmagát fausti 
lelkű európaiként látja, végtelen ambíciókkal. Nem csak másnak fogja fel magát, mint 
az ókoriak, de még azt is állítja, hogy lelkiviláguk megismerhetetlen és felfoghatatlan. 
Ez azonban nem akadályozza abban, hogy mégis támaszkodjon arra, amit belőlük 
meglát és megért. De létezik-e a történelem Spengler számára? Történelem-e a világ, 
vagy inkább természet? Én azt hiszem, hogy neki nem létezik a történelem, és a tör
ténelemfilozófia léte sem lehetséges. Nem véletlenül nevezte könyvét a világtörténe
lem morfológiájának. A morfológiai látásmód a természetismeretből ered. Történelmi 
sors, a kultúra sorsa csak olyan értelemben létezik, mint ahogy egy virágnak is lehet 
sorsa. Az emberiségnek sincs történelmi sorsa. Nem létezik egyetlen emberiség, a tör
ténelem egyetlen alanyaként. A kereszténység tette először lehetővé a történelemfilo
zófiát, amennyiben felmutatta az egész emberiséget, a maga egyedüli történelmi sor
sával, kezdetével és végével. Ily módon a keresztény tudatnak mutatkozik meg először 
a világ történelmének tragédiája és az emberiség sorsa. Spengler azonban visszafordul 
a pogány partikularizmus felé. Nincs emberiség és nincs az egész világra kiterjedő 
történelem. A kultúrák és népcsoportok elszigetelt monádok, elszigetelt sorsokkal. 
Szerinte a kultúra változatos típusai visszatérő forgásban tapasztalják meg a maguk 
sorsát. Visszatér a hellén látásmódhoz, amelyet a keresztény tudat már meghaladott. 
Spenglernél a keresztvíz hiányzik. Megtagadja önnön keresztény vérét. A történelmi 
időtáv perspektívája sem a helléneknek, sem neki nem létezik. Történelmi távlat is 
csak annyiban, amennyiben az emberiség történelmi sorssal, világtörténelemmel bír, s 
amennyiben minden kultúratípus csak egy pillanata a világ sorsának.

A fausti lélek a maga végtelen vágyaival, megnyíló perspektíváival a keresztény 
történelmi időszak lelkét jelenti. Ez lerombolja az ókori világ határait, szűk horizont
jait. A kereszténység megjelenésével a végtelen tárul fel. A kereszténység nyitott utat a 
fausti matematika, a végtelen matematikája felé. De Spengler ennek egyáltalán nincs 
tudatában. A fausti lélek megjelenésének és a kereszténységnek semmiféle kapcsolatát 
nem feltételezi. A kereszténység jelentőségét vizsgálja meg az európai kultúra tekin
tetében, az európai kultúra sorsára vonatkozóan. Ez a sors viszont keresztény sors. 
O pedig a kereszténységet teljes mértékben egy. mágikus lélek érzetéhez sorolja, a 
héber és az arab kultúra egyik típusaként a kelet világához. Ezzel azonban az európai 
kultúra jelentésének meg nem értésére kárhoztatja magát. Spengler számára a törté-
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nelemnek nincsen értelme. A történelem értelme eleve nem létezhet, ha a történelem 
mint folyamat sem nyer elismerést. Az egyazon sors kötőerejét nélkülöző különböző 
kultúratípusok ciklikus forgása teljességgel értelem nélküli. A történelem értelmének 
tagadása a történelemfilozófia lehetőségét is elveszi. A történelem morfológiája marad 
csupán. Az viszont a természet megnyilvánulása csak, nincs benne sajátos történelmi 
folyamat, nincs sors, ami az értelmének a megnyilvánulása lehetne. Spenglernél a fausti 
lélek végül elveszíti kapcsolatát a kereszténységgel, amelyből született, és a fausti kultúra 
hanyatlásakor megpróbál visszatérni az ókori életfelfogáshoz, beleszőve még a törté
nelem témáját is. Spengler logikájában, az ellenszenves civilizációs pátosz ellenére, a 
transz-kulturális ember kifulladása is érzékelhető. Egy hanyatló korszak emberének el- 
nyűttsége nem tud értelmet lehelni a történelembe, és viszonyulni a történelmi sorshoz. 
Marad csupán a kultúrák lelkiség-típusainak és stílusainak intuitív esztétikai alapú vizs
gálata. Faust nem méri fel a történelmi sorsot, nem akarja a végsőkig megtapasztalni. 
Elhasználta, kimerítette a modern történelem, s elfogadja a halált, miután megtapasz
talta a civilizáció egy rövid időszakát a kultúra magaslatán. Eluralkodik rajta az a gon
dolat, hogy végső enyhülést és vigaszt ad majd az elmúlás. De nincs halál. Folytatódik 
a sors tovább, azon túl, amit a fausti lélek itt egyetlen életként elismert. E sors terhét 
pedig cipelni kell a távoli örökkévalóság felé. Spengler könyvében a fausti lélek előtt az 
örökkévalóság rejtve marad, akárcsak a történelmi sors az élet, a kultúra és a civilizáció 
határain túl. Napjai vége felé szeretné egy halódó civilizáció ciklusára korlátozni magát. 
Látja az új kultúrák felemelkedését, amelyek azután egymáshoz hasonlóan alakulnak át 
civilizációba, majd kimúlnak. Az új lelkiségű kultúrák viszont idegenek és felfoghatat
lanok. E kultúráknak, amelyek talán keleten jelennek meg, nem lesz semmilyen belső 
kapcsolatuk a halódó európai kultúrákkal. Faust elveszíti a történelem perspektíváját, 
a történelmi sorsot. A kultúra csak egy előbújó, kinyíló, majd elhervadó virág. Faust 
nem érti már a sors értelmét és erejét, mivel a Logosz fénye elhalványult, a keresztény
ség Napja sötétre vált. Az olykor szinte zseniális intuíciókkal megjelenő, különösen 
tehetséges Spengler színrelépése nagyon fontos az európai kultúra, a fausti lélek sorsa 
szempontjából. Nincs hova hátrálni tovább. Spengler után már a szakadék következik. 
Nagyszerű megérzések képességével rendelkezik, de ez egy világtalan ember tehetsége. 
Nem látja már a fényt, és vakon hullik a kultúrtörténelmi létezés zavaros óceánjába. 
Flegelnél még volt keresztény történelemfilozófia, s a maga nemében ez nem volt kevés
bé keresztény, mint Szt. Ágostoné. Hegel elismeri a történelem egységes szubjektumát 
és értelmét. A keresztény nap sugaraival világít át mindent. Spenglernél e sugarak már 
nem ragyognak. Hegel kultúrájának alapja vallásos, Spengler viszont már egy olyan 
civilizációhoz tartozónak érzi magát, amely elvesztette ezen alapokat. Az is észrevehető, 
hogy Spengler nézőpontja meglepő módon emlékeztet N. Danyilevszkijére, ahogy azt 
Oroszország és Európa című könyvében kifejtette. Danyilevszkij kultúrtörténeti típusai 
nagyon hasonlók Spengler kulturális lelkiségéhez, azzal a különbséggel, hogy az előbbi 
híján van az utóbbi hatalmas intuitív tehetségének. Vlagyimir Szolovjov keresztény né
zőpontból kritizálta Danyilevszkij t. Spenglernek a világtörténelem sorsa megoldatlan 
marad, mivel nála a történelem csak természeti vonatkozású, természeti jelenség, bár az 
nem annak része, hanem a történelmi metafizikáé.
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*  *  *

Minden kultúra elkerülhetetlen módon lényegül át civilizációba. Erre a sorsra kár
hoztatott. A civilizáció azonban a halálba torkollik, a kultúra teremtőerejének kime
rülésével az elmúlás kezdetét jelzi. Spengler könyvének ez központi gondolata. ,A 
civilizáció emberei vagyunk, s nem pedig a gótikáé vagy a rokokóé”. De mi is külön
bözteti meg a civilizációt a kultúrától? A kultúra vallásos alapozóttságú, a civilizáció 
vallástalan. Spenglernek ez az alapvető különbség, ő civilizált embernek tartja magát, 
mivel vallástalan. A kultúra kultuszból ered, elválaszthatatlan az ősök kultuszától, s 
nem lehet meg szent tradíciók nélkül. A civilizáció világhatalomra vágyik, a Föld 
rendbe tételének szándékával. A kultúra nemzeti. A civilizáció nemzetközi, akár egy 
világváros. Az imperializmus és a szocializmus a civilizáció része, nem a kultúráé. A 
filozófia és a művészet csak a kultúrában létezhetnek, a civilizációban nem, nincs is 
rájuk szükség. Ott csak a műszaki mesterségeknek van létjogosultságuk, csak azok
ra van szükség. Ügy tűnik, Spengler érti a műszaki mesterségek pátoszát. A kultúra 
szerves, a civilizáció gépies. A kultúra egyenlőtlenségre épül, minőségi alapon. A civi
lizációt ezzel szemben az egyenlőség vágya hatja át, és mennyiségi megalapozottságra 
törekszik. A kultúra valahogy mindig arisztokratikus, míg a civilizáció demokratikus. 
A kultúra a civilizációhoz képest rendkívüli módon termékeny. Spenglernél nagyon 
erős azon megállíthatatlan folyamat érzete, amelyben a civilizáció győzedelmeskedik 
a kultúra fölött. Nála Nyugat-Európa hanyatlása elsődlegesen a régi európai kultúra 
alkonya, s ezen belül az alkotó erők kimerülése, a művészet, a filozófia, a vallás vége. 
A civilizáció még nem ért a végéhez, még ünhepli győzelmét. Ezt követően azonban 
beköszönt az elmúlás a nyugat-európai kulturális faj számára, és utána már csak más 
népcsoportoknak, más lelkeknek virágozhat a kultúra.

E gondolatoknak Spengler ragyogó ötletességgel ad hangot. De van-e bennük va
lami új? Minket, oroszokat nem tudnak meghökkenteni ezek a gondolatok. Rég
óta tudjuk, mi a különbség a kultúra és a civilizáció között. Minden vallásos orosz 
gondolkodó rámutatott már erre. Mindannyian érzékeltek egyfajta szent rémületet a 
kultúra kimúlása és az azt követő civilizáció diadalma miatt. A nyárspolgári világlátás 
elleni küzdelmet, ami annyira bántotta az olyan különböző irányultságú és szemléletű 
embereket, mint Herzen és Konsztantyin Leontyev, alapvetően ez mozgatta. A civi
lizációt természetszerűleg szellemi nyárspolgáriság jellemzi. A kapitalizmust és a szo
cializmust egyaránt teljesen áthatja ez a szellem. Sok orosz író és gondolkodó nyugat 
iránti rejtett ellenségeskedése mögött nem a nyugati kultúra, hanem a civilizáció irán- 

• ti ellenérzése húzódik meg. Konsztantyin Leontyev, az egyik legmélyebbre látó orosz 
gondolkodó, rajongott a nyugat nagyszerű kultúrájáért. Szerette a reneszánsz színes
ségét, a középkori katolicizmus nagyságát, a lovagi kultúra szellemiségét, a nyugati gé
niuszt, és elismerte a személyiség erejének megnyilatkozását ebben a nagyszerű kultu
rális világban. Undorral tekintett viszont a nyugati civilizációra, a liberális-egalitárius 
folyamatok kiteljesedésére, a szellem eltompulására és az alkotóerő elhalására. O már 
felismerte annak törvényét, hogy a társadalmak életében a kultúra elkerülhetetlenül 
civilizációvá alakul át. A kultúra a társadalmak fejlődésében annak a korszaknak felel
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meg, amit ő a „sokrétű összetettség virágzása” korának nevezett, a civilizációt viszont 
a „primitív zavarodottságénak” tartotta. Spengler problémáját teljesen világosan lát
ta Konsztantyin Leontyev, aki hozzá hasonlóan tagadta a töretlen fejlődés folyama
tát, elfogadva a ciklikusság elméletét, megerősítve, hogy a kultúra sokszínű virágzása 
után hervadás, hanyatlás és halál jön. A civilizáció „liberál-egalitárius” folyamata a 
halál és a szétesés beköszöntét jelzi. A nyugat-európai kultúra tekintetében ezt a halált 
visszafordíthatatlannak tartotta. Látta a nyugat virágzó kultúrájának pusztulását, de 
hinni akart abban, hogy keleten, Oroszországban ez a virágzás folytatódhat. Élete 
vége felé azonban ő is feladta, érzékelve, hogy Oroszországban szintén a civilizáció 
diadalmaskodik, és a dolgok szintén „primitív zavarodottság” felé haladnak, ezért ha
talmasodott el rajta ennek sötéten apokaliptikus látomása. Végül Vlagyimir Szolovjov 
is hitét vesztette abban, hogy a világban létezhet vallásos kultúra, és fájdalommal érez
te az Antikrisztus uralmának eljövetelét. A kultúra alapjai vallásosak, ezeket a szent 
szimbolizmus hatja át. A civilizáció viszont a jelenvaló világ uralma. A „nyárspolgári” 
szellem és a szellem „nyárspolgáriságának” diadala, szemernyi különbség nincs abban 
a tekintetben, hogy ez a civilizáció kapitalisztikus vagy szocialisztikus, attól ez még 
isten nélküli és kispolgári. Még Dosztojevszkij sem volt ellene a nyugati kultúrának. 
Figyelemre méltók ebből a szempontból Versilov gondolatai A kamaszban.

„(...) ők nem szabadok, mi pedig szabadok vagyunk. Én egyedül voltam akkor, sza
bad egész Európában, az orosz bánatommal. ( ....)  Az orosznak Európa éppoly drága, 
mint Oroszország; drága és szeretett minden köve. Európa éppúgy a hazánk, mint 
Oroszország. Az orosz imádja ezeket az idegen, ódon köveket, a régi világ e csodáit, 
szent csodák szilánkjait; mi oroszok jobban imádjuk ezeket, mint ők maguk, az eu
rópaiak! Őket most más érzések, más gondolatok töltik el, nem törődnek már a régi 
köveikkel...”5

Dosztojevszkij nagyon szerette Nyugat-Európa ezen „ódon köveit”, „a régi világ e 
csodáit”. Konsztantyin Leontyewel együtt azonban kárhoztatja a nyugati embereket 
azért, hogy nem tisztelik többé ősi köveiket, hogy feladták nagyszerű kultúrájukat és 
megadták magukat a civilizáció hatásainak. Dosztojevszkij nem a Nyugatot, a nyugati 
kultúrát, hanem a vallástalan, istentelen nyugati civilizációt vetette meg. Az orosz 
Keletnek fordulás és szlavofilizmus a vallásos kultúra szellemének csupán köntösbe 
bújtatott küzdelme a vallástalan civilizációval szemben. E két szellemiség és típus küz
delme Oroszországon belül is megvan. De ez nem a Kelet és Nyugat, Oroszország 

( és Európa közötti harc. Sok nyugati ember szintén nagyon szenved a vallástalan és 
otromba civilizációnak a nagyszerű és szent kultúra fölött aratott győzelme miatt. Pél
dául a nyugati romantikusok vagy a francia katolikusok. A szimbolista Barbey d’Au- 
revilly, Paul Verlaine, Villiers de L’Isle-Adam, Huysmans, León Bloy. De ilyen volt 
Nietzsche fájdalma a tragikus dionüszoszi kultúra miatt. Nem csak jeles oroszok, ha
nem a legkifinomultabb és legérzékenyebb nyugati emberek is kínlódva tapasztalták,

5 Szöllősy Klára fordítása.
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hogy a Nyugat nagyszerű és szent kultúrája gyengül és halódik, amit egy idegennek 
ható civilizáció követ. Megjelenik a vallástalan és internacionális világváros felkapasz
kodott új embertípussal, aki világhatalmat akar, és rá akarja tenni a kezét mindenre. 
A civilizációnak e győzelmes menetelése közepette pedig csak gyöngült Európa lelke, 
sorvadt az európai kultúra.

Spengler eredetisége nem e téma felvetésében van. Az már meglepően korán, előtte 
megjelent az orosz gondolkodásban. Az ő különlegessége abban rejlik, hogy nem kí
ván romantikusan szenvelegni a múlt nagyszerű kultúrájának halódása miatt. A jelen
ben akar élni, elfogadva a civilizáció pátoszát, a civilizáció világvárosának polgáraként. 
A civilizáció világhatalmi ambícióit hirdeti. Hajlik arra, hogy elcserélje a vallást, a 
filozófiát és a művészetet a technikáért, a mocsárvidékek lecsapolásáért, hidak épí
téséért és gépek feltalálásáért. Spengler abban egyedi, hogy a civilizációnak nem volt 
még olyan mocsárlecsapoló hőse, aki olyan tisztánlátással lett volna felszerelkezve, 
mint ő. A régi kultúra mélységeinek és elkerülhetetlen kiapadásának szomorú, éles 
szemű megfigyelésével. Spengler viszonya a civilizációhoz és önmagához alapvetően 
ellentmondásos, bizonytalan. Nincs meg benne a civilizáció rámenőssége, önelégült
sége, saját korszakának és generációjának felsőbbrendűségébe vetett hite a korábbi 
korokhoz, emberekhez képest. Nem lehet civilizációt létrehozni, s annak érdekeit vé
deni, nem lehet mocsárvidékeket művelés alá vonni spengleri gondolkodásmóddal. E 
tettekhez a tudat és lelkiismeret elaltatása, vastag arcbőr, és a civilizáció fejlődésének 
végtelenségébe vetett naiv hit szükséges. Spengler hajlamos mindent túl jól átlátni és 
megérteni. O nem az új idők új hőse. A haldokló Faust inkább, a régi európai kultúra 
embere. Romantikus alak a civilizáció korszakában. Azt az érzetet kelti, hogy érdek
lik a művészet szintjére emelt műszaki tudományok, a láplecsapolás és a világvárosi 
építészet. Igazából azonban az európai kultúra alkonyáról ír jelentős könyvet, ezzel 
sokkal inkább kulturális tettet hajt végre, nem pedig civilizációst. A kulturálisan szo
katlan ember mégis csak a kultúra embere. Az ilyenek pedig nem fogják jól építeni 
a civilizáció világvárosát,' hanem jól fognak könyvet írni. Faust néni igen nevezhető 
precíz mérnöknek vagy civilizátornak. Abban a pillanatban vége van, amikor a lecsa- 
polásba fog. Spengler nem a civilizáció embere, mint ahogy magával és velünk is el 
akarja hitetni, hanem egy kései, hanyatló kultúráé. Könyvében ott a bánat és a gyász 
nyoma, ami idegen a civilizáció embereitől. Spengler német hazafi, nacionalista és 
imperialista. Ez világosan kifejeződik a Poroszságés szocializmus című művében. Ott 
van a német világhatalmi igény, a hit, hogy a nyugat-európai civilizáció korszakában 

' a világhatalom Németországban fog megvalósulni. Ezt az akaratot és hitet kombinál
ja civilizációs lelkesedéssel magának, s otthont lel benne. A későbbi évek alakulása 
azonban csapást mért imperialisztikus gondolkodásmódjára. Ha az imperializmust és 
a szocializmust nem egy és ugyanazon dolognak tekintjük, akkor Spengler bizonyo
san inkább imperialista, mint szocialista. A civilizáció világvárosa viszont gyorsabban 
halad a szocializmuson, mint az imperializmuson keresztül e világhatalom megvaló
sulása felé.
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Korunk, úgy tűnik, vonzódik a hellenizmus korszakához, mely véget vetett az antikvi
tás kultúrájának. Spengler elgondolása szerint e korszak átmenet volt a civilizáció felé, 
s ez vár minden kultúrára. Mind a mi, mind a hellének korszakára jellemző módon 
fokozódik a Kelet és Nyugat közötti kölcsönhatás, a kultúrák és népcsoportok talál
kozása és érintkezése, a szinkretizmus, a civilizáció univerzalizmusa, egy történelmi 
korszak bukása és a végkorszak érzete. A Nyugat civilizációja Kelet felé fordul, és 
a kultúrák között mozgó emberei a keleti fényt kutatják. A különböző teozófikus 
és misztikus áramlatok a mi korszakunkban is összefolynak és kapcsolódnak, válto
zatos hit és kultuszrendszereket alkotva egymással. Az egységesülés akarata hajtja a 
világot az imperializmus felé, s ugyanennek a vágynak a kifejeződése a szocializmus 
is. A kultúrák és államok megszűnnek nemzeti elszigetelődésben létezni. A kultúrák 
egyedisége a civilizáció általánosságában oldódik fel. Korszakunkban is szomjúhozzák 
a hitet, de erőtlenek rá, éheznek az alkotásra, de hiányzik az erő hozzá. Ma is uralko
dik egyfajta alexandrianizmus, mind a gondolkodás, mind az alkotás tekintetében. 
A történelemben a napvilág és az éjszaka korszakai követik egymást. A hellenisztikus 
korszak átmenet volt a görögség napvilága és a sötét középkor éjszakája között. Mi 
most egy új sötét korszak küszöbén állunk. A modern történelem napvilága a végénél 
tart. Az észszerűség fénye kihunyóban. Az este következik. Nem csak Spengler látja 
egyedül a közelgő alkony jeleit. Az időknek e jelei sok tekintetben a korai középkor 
kezdetét idézik. A visszahúzódás és erőgyűjtés folyamatának kezdetét jelzik hasonló
an Diocletianus császár idejéhez. Nem lehetetlen azt gondolni, hogy Európa feuda- 
lizációja következik. Az államok összeomlásának folyamata párhuzamosan zajlik az 
általános egyesüléssel. Az emberiség nagy tömegei — talán a népek új káoszát okozva 
— lakóhelyükről elvándorolnak, ebből rövid idő alatt új kozmosz rendje semmiképpen 
nem fog kibontakozzni.

A világháború kibillentette Nyugat-Európát megszokott és stabil határai közül. Kö- 
zép-Európa hatalmas pusztítást szenvedett el. Ereje nemcsak anyagi, hanem szellemi 
értelemben is megrendült. A civilizáció az imperializmus és a szocializmus által is terjed 
a világban, és kelet irányába is haladnia kell. Az emberiség újabb és újabb csoportjai és 
tömegei kerülnek a civilizáció körébe. Az új középkor civilizált barbarizmus lesz, amely 
gépek között szerveződik, nem az erdőkben, mezőkön. A kultúra nagyszerű, szent tra
díciói magukba fordulnak. Az igazi szellemi kultúrának talán új katakomba- korszakot 
kell megtapasztalnia. Az igazi spirituális kultúra, miután túlélte a reneszánsz korszakát, 
átélte a humanizmus pátoszát, talán a vallásos középkori kultúra bizonyos elveihez fog 
visszatérni, s nem a barbarizmus középkorához, hanem a kultúráéhoz. A modern, hu
manisztikus és reneszánsz történelmi utakon történő haladás kifulladt. Faust kimerítette 
erejét a külső végtelen felé tartó ambícióinak útjain, spirituális energiái megcsappantak. 
Maradt azonban mozgástér a belső végtelen felé. Személyiségének egyik része kapitu
lálni kényszerült a külső, anyagi fejlődésnek, egyfajta civilizált barbarizmusnak. Másik 
részének viszont hűnek kellett maradnia az örök spirituális kultúrához, amelynek szim
bolikus létére a Chorus Mysticus utalt a Faust második részének a végén. Ilyen a fausti 
lélek sorsa és az európai kultúráé is. Kétarcú a jövő. Spenglernél a spirituális kultúra fel
sőbbrendűsége megbomlik. Teljesen átlényegül civilizációba és kimúlik. Spengler nem
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hisz a világi élet maradandó értelmében, vagy a spirituális realitás örök aspektusában. 
De még ha a spirituális kultúrának pusztulnia is kell a mennyiségi világban, a minőségi
ben megőrződik és tovább él. így örökítődött át a barbárság korszakán és a régi közép
kor éjszakáján át. Ez fog történni az új barbárság idején, s az új középkor éjjelén, az új 
hajnalt és a keresztény reneszánszot megelőzően, amikor majd az új korszak Szt. Ference 
és Dantéja megjelenik.

*  *  *  '

A tudomány igazságai Spenglernél nem független igazságok, hanem a kultúra, a kul
turális stílusok vonatkozásában releváns igazságok. A fizika igazságai a kultúra leiké
hez kapcsolódnak. A Nyugat alkonyának nagyon figyelemre méltó a fausti és az apollói 
természetismeretekről szóló fejezete. A fizika.tudományának hatalmas előrehaladása 
korszakunk egyik jellegzetessége. Igazi forradalom zajlik e téren. De a fizikai felfede
zések egyben a kultúra hanyatlásának jellegzetessége is. Az entrópia, a termodinamika 
második törvényével együtt, a radioaktivitás és az anyag atomjaira esése megrendítik a 
fizikai-matematikai világérzékelés stabilitását, és aláássák a világunk maradandó léte
zésébe vetett hitet. Elmondható, hogy mindez fizikai apokalipszist jelenthet, tanítást 
a fizikai világ végéről, a világ halálának elkerülhetetlenségéről. Csak az európai kul
túra alkonyában alakul ki ilyen apokaliptikus hangulat a fizikában. Micsoda különb
ség ez Newtonhoz képest. Newton fizikájában nem adott apokalipszis értelmezést. 
Napjaink fizikáját Faust halál előtti gondolatainak is nevezhetjük. Képtelenséggé vált 
stabilitást találni a fizikai világrendben. A fizika a világ halálos ítéletét mondja ki. 
A világ tönkremegy, miközben energiát bocsát ki az univerzumba, olyan energiát, 
ami visszanyerhetetlen más formában. Lanyhulnak a teremtő energiák, melyek a koz
mosz sokféleségén munkálkodnak. A világ pusztul ettől a fizikai egyensúly irányába 
tartó visszafordíthatatlan és leküzdhetetlen tendenciától. És nem ugyanolyan ez az 
egyensúlyra törekvés, mint a társadalmi egyenlőségre törekvés? A társadalom szövete 
pusztul, a kultúra hanyatlik az éltető energia kiáramlásával, s ez a visszanyerhetetlen 
energia nem teremt új kultúrát.

A Spengler által felvetett témák forgatása e keserű gondolatokhoz vezet. De indo
kolatlan e keserűség és kérlelhetetlenség. Sem a fizikának, sem a szociológiának nem 
lenne szabad kimondania a végső szót a világ és az ember sorsának ügyében. A fizikai 
stabilitás elvesztése nem visszavonhatatlan veszteség. A spirituális világ az, amelyben 
szükséges stabilitásra törekedni. A mélységben muszáj biztos pontokat találni. A világ 
mint kiterjedés, híján van a végtelen perspektíváknak. Ennek abszurditása láthatóvá 
vált a korszakok során. Létezik azonban egy nyilvánvaló, végtelen belső világ. Ez az, 
amihez reményeinket fűznünk kellene.

*  *  *

Spengler nagyszerű könyvében nem esik szó Oroszországról. Csak a második kötet 
tartalomjegyzékében van egy utolsó fejezet, amelynek az a címe: >yAz oroszok és a jö vő '.



Nyikolaj B ergyajev

Nem alaptalan arra gondolni, hogy Spengler az orosz keletben látja azt az új világot, 
amely a halódó Nyugat helyébe lép: a Poroszsdg és szocializmus című könyvében több 
oldalt is szentel Oroszországnak. Rejtélyes világ az orosz, a nyugati világnak felfog
hatatlan. Oroszország lelke még mindig távolabbi és megragadhatatlanabb, mint a 
görögöké vagy az egyiptomiaké. Oroszország apokaliptikus szembeszállás az antikvi
tással. Oroszország vallásos és nihillisztikus. Dosztojevszkijben feltárul Oroszország 
misztériuma. Keleten várható az új típusú kultúra megjelenése, a kultúra új leikéé. Ez 
tehát szembe megy azokkal a felvetésekkel, amelyek szerint Oroszország nihilisztikus 
és ellenséges a kultúra iránt. Spengler gondolataiban nem jut el a végkövetkezteté
sig, s van valami visszájára fordított abban, hogy ellentétes végletként a szlavofiliz- 
musban látja a megoldást. Pedig gondolatai, a Nyugatnak Oroszország felé történő, 
eme várakozásteli fordulása, érdekesek. Mi kegyelemtelibb helyzetben vagyunk, mint 
Spengler és a nyugati emberek. Nekünk a nyugati kultúra elérhető és megragadha
tó, Európa lelke nem távoli és felfoghatatlan. Bensőséges kapcsolatban vagyunk vele, 
érezzük magunkban az energiáit, de ugyanakkor mi azért a Kelet Oroszországa va
gyunk. Ennél fogva az orosz gondolkodásnak a nyilvánvaló távolisága okán szélesebb 
horizontúnak kell lennie. A történelemfilozófiának, amely felé korszakunk gondol
kodása oly sikeresen fordul, Oroszországban kell megfogalmazódnia. Csaadajev óta 
mindig alapvetően fontos volt az orosz gondolkodásban a történelemfilozófia. Ennek 
pedig végül ki kell vezetnie minket abból az elszigetelt létezésmódból, amit jelenleg 
tapasztalunk. Lehet, hogy keletebbre szorultunk, de a végén mégis csak megszűnik 
keleti elszigeteltségünk. Bármi is történjen velünk, elkerülhetetlenül a világ színpadá
ra kell kerülnünk. Oroszország Kelet és Nyugat között létezik, ahol a világtörténelem 
két áramlata feszül egymásnak. Ez egy olyan mélységes rejtély, amin mi magunk sem 
tudunk teljesen áthatolni. Ez a rejtély azonban összekötődik a világtörténelem kérdé
seinek megoldásával, bármik is legyenek azok. Nem jött el még a mi időnk, ami majd 
az európai kultúra válságához is kötődni fog. Minden esetre az ilyen könyvek, mint 
a Spengleré, óhatatlanul izgalomban tartanak bennünket. Az ilyen könyvek közelebb 
állnak hozzánk, mint az európaiakhoz. Stílusa is a miénk.

Teski Tibor fordítása


