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Orosz keresztény filozófusok

Nagyjából egy időben, 1905 körül alakult Moszkvában, Kijevben és Pétervárott a Val
lásfilozófiai Társaság azzal a céllal, hogy Oroszországban a felvirágzó vallásos bölcse
let hivatalos intézményektől független testülete legyen. Kivált jellemző volt a szabad
szellemiség a Bulgakov által vezetett moszkvai csoportra, amely az "igazi pravosz
láviát" kereste, de összejövetelein gyakran részt vettek nem pravoszláv keresztények,
mint V. Ivanov, az orosz szimbolizmus egyik vezető költője és teoretikusa vagy Ru
dolf Steiner hivei, az antropozófusok. Ez idő tájt szerkesztette Bulgakov Ny. Bergya
jevvel együtt a Voproszi zsiznyi (Az élet kérdései) círnü vallásbölcseleti folyóiratot,
hasábjain szintén teret adva a különbözö keresztény irányzatoknak. A papi hivatást
Florenszkij hatására ·191S-ban választotta, két évvel azután, hogy megírta első átfogó
bölcseleti munkáját (Alkonyt nem ismerő világosság, 1916), amelyben Szolovjov kriti
kus követőjének mutatkozik, még inkább, mint Florenszkij. Főleg dogmatikával fog
lalkozott abban az értelemben, hogy az ember elméleti igazságként is meg akarja is
merni azt, amit vallási dogmaként ismer. Ezt az igazságot kutatva tanított kiutasítása
után is (1922) először Prágában, majd a párizsi Pravoszláv Teológiai Főiskolán. Rend
kívül termékeny alkotónak bizonyult. Müvek sokaságát írta, mindig abból a nézetből

kiindulva, hogy .Jétünk nem evilágigyökereirőlegyedül a' Kinyilatkoztatás tudósít
bennünket, amely azután már filozófiai feldolgozást kaphat" és kell is kapnia.

Az a tézis, hogy a világot Isten alkotta, Bulgakov számára "a hit axiórnája". E szel
lemben bírálja Szolovjovot, aki - szerinte - racionalistaként próbálja megoldani a
világ Semmiból való teremtésének titkát, holott "az Abszolútnak a viszonylagos léte
zésbe történt átmenete felfoghatatlan". Az Abszolút és a Kozmosz közötti különbséget
Bulgakov alapelvként állítja. Az egyetemes egység eszméjét is a Kozmoszra vonatkoz
tatja 'csupán, még ha ez az eszme megmutatja is "a Kozmosztól az Istenséghez vezető

utat". Az út: a Sophia, amennyiben a világ a szent Sophia által részesülhet az Isten
ségben, vagyis minden teremtmény a saját tökéletességét mint esélyt hordja, felru
házva önálló metafizikai érzékenységgel.

A Sophia tehát élő kapcsolat Isten és á világ, Teremtő és teremtménye között: az
Isteni Szeretet "eszmeje", a Szeretet révén megnyilvánuló szeretet. Csakhogy megtes
tesülése az ellentmondások sokaságában gyötrelmes és drámai. Igaz, lehetöségeiben
a világ a Sophiára hangolt, de jelenleg kaotikus. A Sophia eredendő egységének fel
bomlása következtében a világ metafizikai központja és a létezés összekeveredik, ki
fejlesztve a létezés betegségét - a keletkezés, az időbeliség, a meg nem felelés, az el
lentmondás, a változás folyamatát. Bulgakov láthatólag szembeállítja a mozgást a
mozdulatlansággal, a történést az állandósággal. a világ ideiglenességét az örökkéva
lósággal. A létezés paradoxonától hajtva: Szolovjovhoz és Florenszkijhez képest is új
értelmet igyekszik adni a Sophia elvének, mégpedig - különősen utolsó műveiben 
az egyetemes egység mint dilemma jegyében.

E dilemma feloldására törekedve, Bulgakov megkülönbözteti egymástól az önma
gától való, isteni és a "létesült" Sophiát. Szerinte a világ teremtésének aktusában a
Sophia két centruma muködik, az égi és a földi centrum. Eltérés van az isteni Sophia
és a kozmikus Sophia között, de valójában ugvanannak, az egységes Sophiának a két
aspektusa ez, mivel a világ teremtésében "az isteni Sophia kozmikus Sophiává válik",
azaz egy másik létformát vesz fel.
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Bulgakov bírálói joggal teszik fel a kérdést, hogy mitól van a rossz, ha a kozmikus
Sophia áthatja a világot. A rossz - írja Bulgakov - a teremtmény önrendelkezésének
gyümölcse ... a teremtmény müve. "A világ Lelke démonikus megszállottságtól be
teg." Ez pedig azért lehetséges, mert a világ befejezett is meg nem is. Mint teremtett
valóság készen van ugyan, de nincs készen a lelke szerint, a Sophia szellemében.
Bulgakov a rossz forrását a Semmiben jelöli meg, amely "kaotikus erőként betör a
már megvalósult világmindenségbe". A szabadság nevében Isten ugyanis helyet adott
a lázadó, kaotikus Semminek. Csakhogy a Semmi korlátozott, szemben a Jóval, amely
határtalan. A rossz a létezésnek csak a "legalacsonyabb központjait" képes hatalmába
keríteni, ezért a Jót sohasem tudja legyőzni. A világot, amely "bünben fetreng" (nem
abszolút értelemben persze, mert telített Sophiával), a létezés eme alacsony központ
jai által fenyegeti pusztulás. Természete és alkotóereje szempontjából az ember
egészséges - mondja Bulgakov -, de beteg az állapota szerint. A rossz betegsége
csupán a rosszban elmerült világszemlélettel együtt tünik el. Bulgakov feltevésében
egyébként a történelem nem saját magától, belső okból, hanem egyetemes katasztró
fával, világégéssel ér véget. Bár N. Lossky indokoltan állapítja meg, hogy "nehéz
összeegyeztetni Bulgakov metafizikájában a lázadás elvét a Kozmoszt átható Sophia
gondolatával", Bulgakov hozta létre az orosz "szophiológia" legérettebb és végleges
formáját, lezárva az orosz keresztény bölcseletnek ezt a Szolovjovtól induló, majd el
sőnek Florenszkijáltal a pravoszláviához csatolt irányát.

A közölt szöveg részlet az említett bölcseleti alapvetésének egyik fejezetéböl, amely
a vallás és a filozófia, valamint a vallás és a vallással foglalkozó tudomány viszonyát
taglalja.

Források: N. Lossky, History of Russian Philosophy (Az orosz filozófia története,
New York, 1951). - Sz. Levickij, Ocserki po isztorii russikoi filoszoíszkoi i obscseszi
vennoi miszli (Az orosz filozófiai és társadalmi gondolkodás történeti áttekintése,
Frankfurt/Main, 1981).

SZERGIJ BULGAKOV

Vallás és filozófia

A keresztény filozófiával állandóan és következetesen összetévesztik a keresztény
.apologetíkat" vagy dogmatikát. Az első tökéletesen nélkülözi a filozófiai éroszt, és
quasi-filozófiai eszközökkel egyáltalán nem filozófiai, hanem vallásos-gyakorlati cél
elérésére törekszik, mert lényegét tekintve nem filozófiai, hanern polemikus és prag
matikus; a dogmatika pedig egyáltalán nem a dogmák filozófiai vizsgálata - még ha
kifejezésmódjában használja is a filozófiát -, hanem csak a dogmák leltározása. Ha a
filozófia számára a dogma a terminus ad quem, akkor a dogmatika számára a terminus
a quo. A filozófia a megértés művészete, melynek szintén megvarinak a maga müvé
szei, és ebben a müvészetben annak hivatásos művelöje semmiképp, sem hazudhat
müvészi módon, ami viszont elkerülhetetlen lenne a bölcselkedésnél üzött tudatos.
nem filozófiai dogmatizmus esetében: ezzel a hazugsággal rossz ízlésről tenne tanú-
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