
TÖRÖK ENDRE

Az orosz vallásbölcselet virágkora

Kelet és Nyugat között. "Az orosz szélsőségekre hajló nép, amelyben az ellentétek
egyesülnek - írja Bergyajev. - Meg lehet ígézní és kétségbe lehet ejteni ezt a népet,
mindig lehet várni tőle valami meglepetést, a végsőkig képes az erős szeretetre éppúgy,
mint az erős gyűlöletre, felkeltve Európa népeiben a nyugtalanságot. Minden népi
egyediség, mint az ember egyedisége is, mikrokozmosz, s ezért ellentmondásokat
tartalmaz, de ez különbözö mértékű lehet. Szélsőségeit és ellentmondásait tekintve az
orosz nép csak a zsidó néphez hasonlítható. És nem véletlen, hogy e népekben oly erős a
küldetéstudat. Az orosz lélek ellentmondásossága és bonyolultsága azzal függ össze, hogy
Oroszországban a világtörténelem két forrása ütközik és kerül kapcsolatba egymással,
Kelet és Nyugat. Az orosz nép nem tisztán európai, de nem is tisztán ázsiai nép.
Oroszország a föld egy hatalmas egésze, egy roppant Kelet-Nyugat, amely egyesíti a két
világot. Az orosz lélekben mindig harcolt egymással a két elv, a keleti és a nyugati elv" (Az
orosz eszme). Nagyjából a 19. század eleje, az orosz öntudat kiemelkedése óta, az
intelligencia első ügye valóban mindig annak az eldöntése volt, hová tartozik Oroszország,
Európához-e vagy Azsiához, tartozik-e egyáltalán valahová. Történelmi értelemben a
döntés ugyan sohasem született meg, de metafizikai értelemben igen, mégpedig a
klasszikus orosz regény "kimerítése" által. A "kimerítés" idejét joggal nevezhetjük a múfaj
virágkorának az orosz irodalomban, mert legfőbb jegyeként, Tolsztoj és Dosztojevszkij
műveiben, az univerzális szellem hat, az orosz érdekben a közös emberi érdek. A
megosztott létezessel szemben egy tételezett erkölcsi középpentot állítva, Tolsztoj is,
Dosztojevszkij is az örök Egy-et állította, még ha merőben eltérő okból és formában is,
Tolsztoj a társadalmi igazságosság, Dosztojevszkij a szabadság mint metafizikai dilemma
kitüntetésével. Egyikis, másik is a világ egyesítését kereste az emberi egzisztenciaban rejlő

isteni képesség fokozásával, csak Tolsztoj egy vallási anarchizmus eszméjével. minden
állami és egyházi tekintélyelutasításából kiindulva, míg Dosztojevszkij az Egyház nevében,
de ez az Egyház nem a hatalom egyháza, amely a császárt szolgálja, hanem Isten országáé. A
Karamazov testvérek híres betétje, a Legenda a Nagy /nkvizítorrol felfüggeszti mind a
politikai, mind a vallási önkény létjogát. Az önkényesség, a hatalom akarása az emberek
fölött Isten országa helyett a földet akarja, földi uralmat. Márpedig minden uralom a
lelkeken tagadja az emberi szellem szabadságát. E tagadás: az Antikrisztus csábítása.
"Döntsd el Magad, kinek volt igaza; Neked vagy annak, aki akkor kérdésekkel fordult
Hozzád? - mondja az emberek előtt ismét megmutatkozó Krisztusnak az agginkvizítor az
önmegsemmisítés és a nemlét szellemére célozva. - Emlékezzél az első kérdésre: ha nem
is így hangzott szó szerint, az értelme ez volt: -Ki akarsz menni a világba, és üres kézzel
mégy, holmi szabadság ígéretével, amelyet egyszeruségükben fel sem érnek ésszel az
emberek, amelytőlfélnek és rettegnek - mert az emberi társadalom számára soha semmi
sem volt elviselhetetlenebb, mint a szabadság! Látod ezeket a köveket itt a kopár, izzó
pusztaságon? Változtasd kenyérré őket, s akkor utánad tódul majd az emberiség, akár a
nyáj, hálásan és engedelmesen, noha örökké reszketve, hogy elvonod kezed, s elapad a
kenyér forrása- De Te nem akartad megfosztani az embert a szabadságtól s elutasítottad
ezt a javaslatot, mert miféle szabadság az, gondoltad, ahol kenyéren veszik az engedel
mességet. Nemcsak kenyérrel él az ember, vetetted ellen, de tudod-e, hogy e földi kenyér
nevében kél fel ellened a föld szelleme, és megküzd Veled és legyőz Téged, és mindenki
követi őt, kiáltván: -Kicsoda hasonló e fenevadhoz, tüzet hozott alá az égből a földrel-"
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Mind Tolsztoj, mind Dosztojevszkij úgy látta, hogy a világ a törvény megszegésében él.
Isten országáról beszélve, ezért beszél Tolsztoj a lelki törvény követéséről.A szeretetben
megvalósuló tökéletesedést hirdette, amelyet belső utasításnak gondolt az emberben,
mivelhogy "Isten országa tibennetek van" (Lk 17. 20, 21), vagyis az ember isteni
megjelöltségében. Tapasztalata szerint a gonosz látványosan, kívülről támadja az embert,
főkénta test megkísértésével, többek között ezért nevezte Merezskovszkij Tolsztojt a "test
titoklátójának". Viszont Dosztojevszkij a személybe, a személy egészébe beült, belülről

romboló gonoszt tátja elénk, a téveszméket, a szabadság kápráZatát, tudván, hogy épp a
Krisztusban megtestesült szabadságtól tart a gonosz. Tolsztoj is, Dosztojevszkij is egy
utópia jegyében szölt, Az egyik úgy hitte, hogy a gonosz az erőszakmentesség által
megsemmisül, a másik azt, hogy az ember képes egy szabad, teokratikus világrendet
létrehozni. De ez az utópia: az ember reménye. Lehet, hogy paradoxon, sőt kétségkívül az,
viszont e remény nélkül az emberi létezésből kiesne a magasabb jelentés, amelyet
önmagában hordoz. Az ember lelkébe írt remény erejével fordult Tolsztoj és Dosztojevsz
kij az emberi nemhez, látva, hogy a veszélyes történelemtőlfenyegetett világban nincs más
út, mint a földi hatalom istenségével szemben Isten országának keresése. Mivel az ember
az ember országát akarja, mindent meg kell fordítani: "Keressétek Isten országát és a többi
megadatik néktek". Tolsztoj és Dosztojevszkij megsejtette a legitim bűnösség terjesz
kedését: a technikai civilizáció embere a többit keresi és ezért semmi sem adatik meg
neki, ha pedig nem adatik meg, maga akarja megszerezni. De a szerzés, minthogy szerzés,
nem a lélek jóindulatával történik, nem is történhet. A szerzésben az erőszak joga hat,
márpedig ahol erőszakvan, ott van a gonosz.

A vallásbölcselet önállósulása. "Lényegében minden ember egy és ugyanaz az ember ...
sértő és sértett lényegében egy és ugyanaz - írja Tolsztoj - .,. az egész emberiség egy
lényt alkot... Az, aki megbántja az emberséget, megbánt minket is és az egész
emberiséget" (Te vagy az). Dosztojevszkij pedig azt mondja, hogy "Igazi orosszá,
tökéletesen orossza válni ugyanannyit jelent, mint minden ember testvérévé, vagyis
egyetemes emberré válni, ha így jobban tetszik. Ő, az egész szlavofíl és nyugatos
beállítottság nálunk csupán egy nagy, bár történelmileg sZükségszerűfélreértés. Az igazi
orosz sZámára Európa és a nagy árja nemzetség minden birtoka ugyanolyan drága, mint
maga Oroszország, mint saját földjének birtoka, mivel a mi birtokunk széles e világ, s nem
karddal kívánjuk megszerezni, hanem a barátság erejével és az emberiség egyesítésén
fáradozó testvéri törekvésünkkel" (Puskin-emlékbeszéd). Ez az orosz küldetéstudat,
amely az emberiséget szólítja, kifejlesztette az önállósult vallásos bölcseletet is elsőnek és
legkivált VI. Szolovjov (1853-1900) munkásságában. A keresztény univerzalizmus
fílozöfusa volt, Kelet és Nyugat között az egyesítés elvét képviselte abban a tudatban, hogy
az isteni kozmosz egyetemes egység, amelyben nincs különbség rész és egész között,
nincs viszály és ellenségesség, a törvény alól nincsen kitérés. Valójában egy spirituális
determinizmus jegyében élt és írt, miközben Dosztojevszkijjel együtt, kölcsönösen hatva
egymásra, a szabad, egyházak feletti Egyház gondolatával hirdette Isten országát.
Törekvésében az egyetemes egység felé megbújik egy esztétikai vonás, az isteni kozmosz
szépsége iránti izzó szeretet, amelyet részben a német misztika o. Böhme, F. Baader)
tanításával összhangban Sopbiának nevezett, s amellyel az orosz szimbolizmus egyik, "égi"
irányát valósággal előírta. Bölcselete kitört a század első felét meghatározó kétféleségből,

a nyugatosok és a szlavofílek ellentétéből. Beolvasztotta és felülmúlta az orosz elve
szettség filozófusának, P. Csaadajevnek ( 1794-1856) tragikus, nyugati szellemét, mely
szerint "bár kereszténynek nevezzük magunkat, mi nem mozdultunk, amikor a keresz
ténység, a nemzedékeket magával vonva, fönségesen haladt az isteni alapítója által kijelölt
úton. Míg a világ teljes egészében újjáépült, semmi sem emelkedett fel nálunk; továbbra is
nád- és gerendakunyhóinkban lapultunk. Egyszóval az emberi nem új sorsa nem
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teljesedett be rajtunk. Bár keresztények voltunk, nem ettünk a kereszténység gyümöl
cséből" (Filozófiai levél, 1836). De éppígy meghaladta a szlavofilek korlátozó messianisz
tikus szemléletét, még ha osztotta is hitüket a .Szent Oroszországban", az orosz nép
"idealisztikusan vallásos természetében". I. Kirejevszkij (1806-1856) és főként A.
Homjakov (1804-1860) az orosz fejlődést ugyanis szinte teljességgel elhatárolták a
Nyugattól. Homjakov szerint nyugaton az élet - szerződések és kölcsönös megegyezések
szövevényeként - "a logikai, következésképp ... az anyagi kapcsolatok törvényeinek van
alávetve", míg az orosz élet "szerves és eleven fejlődés eredménye: nem megalkották,
hanem kibontakozott". Mivel a történelmet áthatja a szabadság és a szükségszerűség, a
"szabadon teremtő szellem" igazságának és az anyagi léthez kötött racionalizmusnak az
ellentéte, Oroszország pedig a szellemi igazságok megvalósítására van rendelve, nemzeti
küldetése, hogy kivonja Nyugatot az individualizmus és a materialista szükségszerűségek

világából. Az ortodox egyház alapja tagjainak szabad egysége, a Szentlélek által megjelölt
közösségé ( szobornoszty), míg a római egyház az egységet csak szabadság nélkül tudta
megteremteni, a protestantizmus pedig az egységet feláldozta a szabadságért. Homjakov
hierarchiájában "Isten szabadság minden tiszta létező számára, a bűneitől meg nem
tisztult embernek törvény, s csak a démonoknak szükségszerűség".

A sz1avofileknek ez az első nemzedéke I. Péter reformjait, általában a péteri korszak
európaizálási törekvéseit, s azt a szándékot, hogy az egyházat az állam igájába hajtsa,
Oroszország elárulásának tekintette. Úgy látta, hogy brutalitásával e korszak kezdte
megbontani a "szabad egységet", az egyházi elv által még a középkorban kialakult
patriarkális közösséget. mely azoknak az embereknek a szövetsége, "akik lemondtak
önzésükről, egyéniségükről és kinyilvánították közös egyetértésüket: ez a szeretet
tevékenysége, a magasabb rendű, keresztény tevékenység", ahogyan K Akszakov írta
(1817-1860). E nemzedék tulajdonképpen a klasszikus német filozófia, főként Hegel
tanítványa volt, aki a népek elhivatottságát állította, s amit Hegel a német néprőlgondolt,
azt gondolták az oroszról. Akszakov egyenesen azt próbálta igazolni, hogy egyedül az
oroszság képes megérteni és képviselni Hegel tanítását. Elsőként Homjakov szakított a
hegelianizmussal, felismervén, hogy semmi köze az ortodoxiához, kiváltképp ahhoz a
századokon áthúzódó vallási eszméhez, hogy Moszkva: harmadik Róma, vagyis hogy az
orosz nép kiválasztott nép, Oroszország dolga, hogy őrizze az igazi kereszténységet.
Mindenesetre az első szlavofilek még nem ellenségnek látták Európát, Homjakov szerint a
Nyugat "a szent csodák országa", gondolkodásukban a hangsúly az orosz különösség,
kijelöltség keresésén volt. Ebben az értelemben kapcsolódott Szolovjov végül is a
szlavofilekhez, csak éppen az egyetemes egység gondolatáig fokozva az orosz lelki
hagyományt. Viszont annál inkább szemben állt kortársaival, a szlavofilek második
nemzedékével, amely pánszlávizmusba fordult politikai akaratként hirdette az orosz
kivételességet. A század közepéri még tiszta, bár romantikus gondolat a történelmi
terjeszkedés eszméjévé, vallási öntudatból nagyhatalmi ideológiává vált elsősorban Ny.
Danyilevszkij ( 1822 -1885) nevezetes műve, az Oroszország ésEurópa ( 1869) alapján,
aki egységes szláv birodalomról ábrándozott abban a feltevésben, hogy a szlávságban,
kivált az orosz népben szerveződika következő évszázadokra érvényes, a nyugati kultúrát
felváltó új szellemiség. A szlavofil eszme bészükülése különösen érződik K Leontyev
( 1831- 1891 ) írásain, gondolkodását a személyes megváltásba vetett hit, egy "transzcen
dens egoizmus" jellemezte. A hagyományos sz1avofil nézetekkel voltaképp már ellentétbe
is került főként arisztokratizmusa, a tömegek iránti mély ellenszenve míatt, Szemléleté
ben szinte semmi sem maradt a népi elvből, sőt a nemesi kultúra mint hiteles orosz érték
jegyében támadta a Nyugatot, ahol "a haladás megöli az élet esztétikáját, tehát megöli az
életet". Az erő morálját hirdette, ezért kortársai orosz Nietzschének nevezték: szerinte a
keleti szlávság kizárólag a bizánci. hatásnak, a középkor történelmét nézve csupáncsak a
"bizánci akaratnak" köszönheti fennmaradását.
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A kiteljesedés. A szlavofil eszme hanyatlásával nagyjából egyidőben írta első munkáit
Szolovjov, szellemében átmenetként a hagyomány és az "új vallási öntudat", a századelőn

kifejlődő bölcseleti virágkor között. Az orosz jellegbe leásva, megtalálta e jelleg
univerzális értelmét és ezáltal, a müvészetrel mintegy párbeszédben (Tolsztoj, Doszto
jevszkij) fogalmilag is kitűnt, mi az orosz vallásos gondolat, amely mélyebben hatolt a
nyugati bölcseletbe, mint ahogyan ez a köztudatban él, ha egyáltalán lehet e tekintetben
köztudatról beszélni. Mindenesetre érdekes, hogy a nyugatról kelet felé haladó bölcseleti
.mozgas",főként a német filozófia, az orosz intelligenciából valósággal kikényszerítette a
nemzeti elhivatottság elméleti megalapozását, csak éppen - jószerivel aszáZadvégig - a
nyugati kereszténység radikális elutasításával. Viszont Szolovjov nézeteiben egy keresz
tény világállam utópiájaként az "unio mystíca" álma hat, még ha ez az utópia pályájának
csak egy időszakát jellemezte is. Mintha a kései Schelling befejezetlenül maradt tervét
akarta volna teljesíteni, aki szerínt az igazi filozófia vallásfilozófia, "a kíuyílatkoztatás
filozófiája", amely oszthatatlan, nem lehet kisajátítani. Szolovjov után szinte senki nem
kerülhette ki tanítását, amelyből egyesek a Sopbia-etves törekedtek elmélyíteni ( a
Trubeckoj testvérek, P. Florenszkij, Sz. Bulgakov), mások pedig az egyetemes egység
tételezésével formálták rendszerüket abból a meggyőződésből kiindulva, hogy sehol sincs
rés a teremtésben. (Ny. Losszkij, Sz. Frank).

Az "új vallási öntudat" már a századvégen. s kivált a két forradalom között megigézte az
értelmiségi elitet. Ennek egyik oka 1905, a forradalmi felkelés bukása után a marxizmus
első válsága volt. A virágkor kibontakozását részben az úgynevezett legális marxisták
"átváltozása" hozta, a marxista iskolázottság egy új, aktuális történeti gondolkodás felé
terelte az idealizmust (Sz. Bulgakov, Bergyajev). Másik oknak a költészet metafizikai
lázadását tekinthetjük, amely a századfordulón többé-kevésbé meghatározta az irodalmi
közszellemet. E lázadás azt sugallta ugyanis, hogy a látható valóság mögött és felett létezik
egy másik világ. Akik ezt tudták, Dosztojevszkijhez hasonlóan úgy látták, hogy Oroszor
szágnak lelki újjásZÜletésre van szüksége, fényre, amely "a sötétségben is világít". Az
éjszaka és a nappal misztikája egyaránt jellemezte ezt a költészetet. Egyesek a pusztulást, a
fertözöttséget, a Sátán uralkodását érezték, mínt F. Szologub és Z. Gippiusz, mások a
Szentlélek korának eljövetelét várták, a hajnalt, a hajnali kinyilatkoztatást, ahogyan Belij
írta. Míg ez a várakozás Belij és a fiatal Blok egész személyét áthatotta, V. lvanov a
díonüzoszi és a krisztusi elvet, a pogányságot és a kereszténységet akarta kibékíteni
egymással, akárcsak D. Merezskovszkij, akitől az orosz szimbolizmus elméleti alapvetése is
származik. Merezskovszkij szervezte egyébként Pétervárott az első vallásbölcseleti
összejöveteleket a kulturális elit mellett magas egyházi méltóságok részvételével (1903).
Különösen V. Rozanov nézetei keltettek feltűnést a kereszténység és a világ, hit és élet
viszonyáról abban az értelemben, hogy Rozanov a lélek és a test közé nem állított
ellentétet, viszont ellentétet állított a lélek és a szükségszerűség uralma közé, amely mind
természeti, mind társadalmi létében kétségbe vonja a személy önértékét. Sorra alakultak a
vallásos társulások Legjelentősebba Vallásftlozófiaí Társaság volt, amelyet Moszkvában
Sz.Bulgakov, Kijevben Bergyajev, Pétervárott a Teológiai Akadémia alapított ( 1908). Ez a
Társaság képviselte Oroszországban az eredeti vallásos bölcseletet, amely függetlennek
nyilvánította magát a hivatalos teológiától, az egyházi előírásoktól, miközben bensőleg

alávetette magát a vallásos tapasztalásnak E közös alapról indulva az egyes csoportok
mégis eltérő törekvéseket jeleztek Míg Bergyajev már ekkor a metafizikai szabadság
filozófusaként tartotta előadásait, a moszkvai egyesület az "igazi ortodoxiát" kereste.
Tagjai főként a 19. századi hagyományhoz kapcsolódtak, Homjakovhoz, Szolovjovhoz,
Dosztojevszkijhez, s nem kis mértékben Ny.Fjodorovhoz, akinek a műveit 1907-ben adták
ki először, s aki az egyetemes üdvözülés kérdésével foglalkozva azt tanította, hogy
mindenki felelős az egész világért, minden emberért, s minden egyes embernek
kötelessége mindennek és mindenkinek, élőnek és meghaltnak az üdvözülését szolgálni.
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Az elit e megosztottságát akarta felszámolni V. lvanov: nevezetes szerdai összejövetelein a
földi élet zárt köréból egy nyitott, transzcendens világ felé fordultak költők, írök, tudósok,
művészek. Ugyancsak megkísérelte egyesíteni az "új vallásos öntudat" jegyében a volt
marxistákat Merezskovszkijjal és a szimbolistákkal, valamint a radikális publicistákkal a'
Voproszi zsiznyi (Az élet kérdései) rövid életű folyóirat körül Sz.Bulgakov és Bergyajev.
De a 17-es forradalom szétzilálta e szándékokat, miután 1922-ben a szovjet hatóságok az
ellenzéki gondolkodók nagy részét kiutasították az országból. A vallásbölcseleti re
neszánsz mégsem szakadt meg. Behatolva egy, már "kikezdett", technikai civilizációba, a
kor tragikumát megsejtő kultúrába, éppen azáltal vált élő erővé, hogy betetőzése, teljes
kifejlete nyugaton történt. A két világháború között Bergyajevtől és Sesztovtól még a
francia egzisztencializmus is tanult, igazolva mintegy az orosz szellem illetékességét a
.vílaggondoíkodasban". Bergyajev Mounier-val és Maritain-nel, az úgynevezett baloldali
katolikus irányzatokkal tartotta a kapcsolatot, Sesztov pedig többek között Buberrel és
Camus-val, aki a Sziszüphosz mítosza írásakor a világ és az ember közötti abszurd
viszonyról szölva Sesztov nézeteit is felhasználta. Bergyajevnek egyébként közvetlen
szerepe volt abban, hogy Dosztojevszkij említése nélkül nem lehet modem francia
regényről beszélni, amint ezt Camus egyik interjújában megjegyezte. BergyajevDoszto
jevszkij világképéről írt franciául is publikált könyvet (-1923), Sesztov pedig elsőnek

fedezte fel az "egzisztenciális" párhuzamokat és ellentéteket Dosztojevszij, Nietzsche és
Kierkegaard szabadságfilozófiájában. A létezés paradoxonai, az abszurditás iránti
érzékenységét méltányolta Ionesco is: "Lehet, hogy ő fog segíteni nekünk abban, hogy
megtaláljuk az elveszített középpontot, s helytálljunk végső céljaink, metafizikai helyze
tünk problémája előtt" (Le Monde, 1967).

Az orosz eredetiség természete. Oroszország javarészt a történelmi otthontalanságából
mint "kollektív tudattalanból" formálta kultúráját. Valójában ez, a nemzet létjogának
kérdésessége indította arra a 19. századi intelligenciát, hogy keresse, mi is az orosz távlat,
van-e orosz távlat egyáltalán. A távlat reménye, de még inkább a szükségessége prófétikus
vonást hozott a gondolkodásba általában, különösen pedig a vallásos eszmekörbe. amely
egyvégső cél, az üdvözülés jegyében fogant. Atények szétszört, ellenséges világafölé tört,
hogy az életet kivonja a merőben anyagi értékek esetlegessége alól egy "új ég és új föld",
Isten országa felé irányítva azt. A jövő, a lélek emberét, az igaz embert a "keskeny úton"
haladó zarándokban látta, a jelen, a puszta ész, a civilizáció emberét ellenben a halálba
vezető "széles úton" tévelygőnek.Az életnél többet akart, ahogyan Fjodorov írja, "egy
tervet az üdvözülésre", Mindenekelőtte tünetbőllátszik, mi a különbség az orosz és a
nyugati elv között, A nyugati elvben ugyanis nem az út, nem a terv eszméje van elrejtve,
hanem valamilyen állításé,vagyIsten, vagya természet és az ész meg a tapasztalat,vagya
lét kitüntetéseként. Még Ágoston is, aki pedig megalapozta a nyugati történeti gondol
kodást, az állandóságot akarja és semmi mást: "Istent és a lelket akarom megismerni. Mást
nem? Nem, mást semmit" - írja (Soliloquia). Rousseau az állandóság eszményét már
nem Istenben és a lélekben, hanem Isten ajándékaként a természetjogban gondolja el,
miszerint az embemek természettőlfogva kisajátíthatatlan, veleszületett jogai vannak,
mint például a szabadság, s e jogokhoz, azok meglétéhez vagyhiányához lehet viszonyítani
a személy helyzetét, megítélni, önmagához méltó életet él-e társadalmában az ember. Míg
a patrisztika filozófusai a hit Istenét állították, Rousseau és deista kortársai már a
filozófusok Istenét, aki magára hagyta az embert. Viszont az orosz vallásbölcseleti
gondolat: az "Istenemberség" kifejlesztett gondolata, amennyiben az ember dolga a
tökéletesedés, a megistenülés. Ennek érdekében jelent meg közöttünk Isten kreatív
tetteként Jézus Krisztus, az Istenember. "Tanításán és életén keresztül, amelyamorális
gonosz kísértései felett aratott győzelemmelkezdődött, s a feltámadással ért véget, ami a
fizikai gonosz, a romlás és a halál feletti győzelem - ezzel az igazIstenember megnyitotta
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az ember számára Isten országát" - írja Szolovjov.Atökéletesedésben az ember nemcsak
teremtmény, hanem teremtő is, Isten partnere, akiben Isten önmagára akar ismerni, s
akinek az a célja, hogy általa Isten önmagára ismerjen. Atökéletesedés: folyamat, amelyben
az ember Isten szava szerint lerazza magáról mindazt, ami nem felel meg neki. Állandó
munka az idők végezetéig, a lélek munkája. E munkával pedig az ember folyvást
meghaladja önmagát. Az orosz eszme Isten országa felé vezérlő tanítás, kivált Tolsztoj,
Fjodorov, Szolovjov és Bergyajev esetében, éltérve a századfordulón tért nyerő nyugati
életfilozófiáktól. Ezekből ugyanis (az életet mint a hatalom akarását, a hatalom akarását
mint az ember jövőjét hirdető Nietzsche kivételével) hiányzik a prófétikus elem. Bár a
"teremtő fejlődés" (Bergson) megfelelni látszik a tökéletesedésnek, dinamizmusa
ellenére mégsem teljesen az. Bergson nem tud mit kezdeni az értelemmel, szerinte "az
értelmet az élet természetes meg nem értése jellemzi", holott a tökéletesedésben az isteni
értelem hat. A tökéletesedés: az ember meghívása az üdvösségre.

Az Ország jegye a világban: a testvériség. A testvériségből pedig az következik, hogy
mindenki nundenkiért felelős, "nincs megváltás, amíg egy lélek is a pokolban szenved"
(Bergyajev). Az Ország már a földi történelemben készülődik, még ha a gonosz
hatalmasnak látszik is, mível "az egész világ bűnben fetreng" (l Jn 5, 19). Ha pedig a
megváltás kegyelme a szenvedő világegyetemben munkálkodik, az "új vallási öntudat"
joggal tekintette dolgának a történelmet már csak azért is, mert Oroszországnak 
századokon át - roppant erőfeszítéseketkellett tennie, hogy káprázatból ténnyé váljék E
ténnyé válás mint közvetlen jövő, mint a Szentlélek kora, egy új, megszentelt Oroszország
álmaként élt az értelmiségi elitben, habár ez az álom önmagában hordta bukását. A
vallásbölcseleti reneszánsz nemzedéke hiába próbálta közérdekként képviselni a lelki
érdeket, az "Igazság mint egyetlen és egyetemes létező" (Florenszkij) helyett a
történelem az intézményesített erőszaknakvetette alá az embert, a testvériség álarcában a
testvériség kiforgatásaként. Az egyénnel szemben a társadalmat hozta mértéknek, de a
társadalom az egyén nélkül merö fikció, nincs önléte. A személy az, akiben kifejezésre jut
egy szerveződésnek a hitelessége vagy hamissága. A testvériség is csak akkor lehet
valamely közösség jogos ügye, ha a lélek ügye is a személyben. A testvériség: a személy
önkéntes, szabad kilépése önmagából egy másik személyfelé, a másik "felvétele" a szeretet
által. Az "új vallási öntudat" az orosz kultúrát mindig is átható szociális jelleg fejlemé
nyeként szintén ilyen - csak már a nemzet egészét tekintve - "szakrális" közösségben
gondolkodott, nem tudván levetni a Sophia-elv optimizmusát, mely szerint Isten a
világlélek révén minden bűne ellenére védettséget nyújt a teremtménynek Az egyéni, a
személyes üdvözülést állítva, egyedül Sesztov került kívül teljességgel ezen az orosz
beidegzettségen, igaz, ótestamentumi hitével mélységesen mélynek látta a szakadékot
Teremtő és teremtmény között,

A fogalom szoros értelmében "tiszta" filozófust egyébként alig találunk a vallásos
gondolkodók között. Akit annak szoktak tekinteni, Losszkij is, Frank is csak bizonyos
megkötöttséggel az, amennyiben feladták, legalábbis nyílt, látványos formájában, a
hagyományra hangolt pröfétíkus célzatosságot és hangnemet. Mind Losszkij, mind Frank
esetében az érzelmi ízzast, az erkölcsi fútöttséget, egyáltalán a tanítás egyenes szándékát
felváltja egy "ideális keresztény realizmus", törekvés a világ mint egyetemes egység
igazolására. E bölcselet felé Frank közvetve Szolovjov, közvetlenül Losszkij hatására
fordult, s Losszkijt követte az idealizmus bírálatában is, amiért a létet feloldja a tudatban.
Mégis Losszkijjal, a Logosz, az oszthatatlan értelem filozófusával szemben úgy gondolta,
hogy az út az igazsághoz ellentmondásokon át vezet. Ebben főként Nicolaus Cusanus
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nyomán haladt, aki az emberi szellem képességének tartotta a véges és a végtelenközött az
egységfelismerését. Frank szerint minden dolog isteni alapja a tapasztalatban egyvégzetes
tökéletlenség látványával párosul. Az egyetemes egység valójában ennek az ellentmondás
nak az egysége, áttörhetetlen törvényés igazság. Viszont Losszkij éppen az ellentmondáso·
kat igyekszik kiiktatni azáltal, hogy a világot szerves egésznek látja, ahol "minden
mindenben immanens", vagyis"az Isten iránti tökéletes szeretet, aki szerétetből alkotta
meg a világot, szükségszerűenmagában foglalja az Isten által teremtett összes létező iránti
szeretetet is. Ebből következik, hogy az Istenben élő összes lény alkotásának közösnek,
teljesen egyetértőnekkell lennie. Az egyetértő egész minden egyes tagjánakegyénileg kell
hozzájárulnia a közös alkotáshoz, vagyis egyedi, megismételhetetlen és pótolhatatlan
tartalmat kell belevinnie . .. minden egyes teremtett lény. .. olyan individuális személy,
aki tökéletesen sajátságos, egyedüli és semmilyen más teremtménnyel nem pótolható"
(Az abszolútjó jeltételei).

Már a szlavofilek első nemzedéke szemére vetette a Nyugatnak, hogy közszellemében
elfordult a végítéletről szölö, az őskeresztények számára még eleven evangéliumi
üzenettől. Márpedig az üdvösség kinyilatkoztatása szerint a földi élet, ennek az életnek
minden létesítménye viszonylagos. Mivel az időben létezik, ki van téve az enyészetnek, az
elmúlásSal van eljegyezve. Ezt az "eljegyzettséget" vezérlő elvének tekintette az "új vallási
öntudat": mint tanítás a végső dolgok felőlértelmezte a világot, a beteljesülés szempontjá
ból hirdette, minek a nevében és hogyan éljen az ember. Spengler szerint OrorszorsZág
apokaliptikus lázadás az antikvitás, a pogány szépség és életöröm ellen. Bergyajev pedig
azt írja, hogy "az apokalipszisnek mindig is nagy szerepe volt a néprétegekben és a
magasabb kulturális körökben egyaránt. Az eszkatologikus probléma nálunk összehason
líthatatlanul jelentősebbhelyet foglal el, mint nyugaton. Ez magának az orosz tudatnak a
szerkezetével függ össze, amennyiben az nem képes és nem is akarlemondani a középkorí
kultúra tökéletes formáiról." (Az orosz eszme). Úgy látszik, mintha avégérvényes jövőre
irányuló figyelem - amely az egyén folytonos készülődését is kell hogy jelentse a saját
halálára - kizárná a cselekvő részvételt a jelenben, a szabad, erőszakmentes életet,
mondjuk, az államhatalom önkényével szemben. Pedig merö tévhit ez, a civilizált
önhittség, az ész vaksága: az apokaliptikus öntudat az ideiglenes földi berendezkedést egy
"abszolút berendezkedéshez", Isten országához viszonyítja, ezért feltétlen szeretetként
jelentkezik, elutasítva minden olyan korlátozó határt, amely falat von ember és ember
közé. Célja legtöbbször a világ lelki egyesítése, de nem valamiféle átlag, egyformaság,
hanem a szeretetben egységes különbözöségek szerint. Metafizikai önállóságában állítja a
létezőt, míközben a közös, egyetemes összhang részeként is látja. Az orosz vallásos
öntudat természete végül is az evilági jövő tervezését jelenti egy nem evilági reménység, az
objektív megváltottság szempontjából. Tételezésében a föld a hívő emberek aktivitása
nélkül a gonosz irányítása alá kerül. Márpedig Isten az embert akarja, még haaz ember a
gonoszt akarja is, ezért a végérvényes jövőt Isten nem hozza el addig, míg a földi élet
tervezésében az ember nem mond igent Krisztusra, a Krisztusban eléje tárt ígéretre.

Az orosz eszmében eszkatológia és prófécia találkozik attól a hittől vezérelve, hogy az
embert Isten nem hagyta el. De közben a nyugati kultúrába Nietzschével betört az "üres
ég" képzete, egy, a hagyományos értékektől elszakadó erő, és azóta az embert kizárólag
önlétében ismerő vonulat, mint egyebek között az ateista egzisztencializmus, az Isten
nélküli szabadságot szabadságként próbálta és próbálja - egyre kevesebb sikerrel 
beállítani. E szabadságból kitűnik ugyanis, hogy az ember - hiába akarja - képtelen
önmagától megfelelni önmagáért, vagyis az életét nem tudja maga szerinthiteles életként
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igazolni. Különösen fokozta az elveszettség érzését a második nagyháború, kifejlesztvén
egy minden korábbinál mélyebb szkepszist a történelem iránt, mível "arra a kérdésre,
hogy mi a történelem értelme, azt kell felelnünk, hogy lehetetlen megfogalmaznunk egy
határozott célt" (jaspers). Az "újJeruzsálembe", a végső hazába vetett orosz optimizmust
ekként felváltotta a világot egész mélységében támadó gonosz erőkmegsejtéseként egyúj,
másfajta vég, az önpusztítás, a teljes földi összeomlás képe, a halálos fenyegettetés,
amelybe maga az ember az, aki beletaszítja az embert. Majdhogynem önakaratán kívül,
válaszként a bűnös szabadságában törvényen kívül került emberi létezésre, a világ
helyrehozását a tudomány egy része ( ökológia, szociológia, demográfia stb. ) közvetlenül
is szolgálni igyekszik ugyan, de kevés eséllyel, amíg az ember nem tudja és nem is akarja a
lelkét helyrehozni. Öregkorában még az ateista Heidegger is a kegyelem alá rendelte a
technika által gyökértelenné vált embert sorsa kimenetelében: "Minden funkcionál. És
éppen ez az ijesztő. Az, hogy funkcionál, és a funkcionálás egyre további funkcionálásokra
törekszik. .. Már csupán technikai kapcsolataink vannak, Ez a föld már nem is föld,
amelyen az ember él ... A bölcselet nem képes semmilyen hatással lenni a világhelyzet
közvetlen megváltoztatására. És ez nem csupán a bölcseletre érvényes, hanem minden
meröben emberi megfontolásra és törekvésre. Már csak egy Isten menthet meg minket.
Egyetlen lehetőségünk az maradt, hogy a gondolkodást és a költészetet készenlétbe
helyezzük Isten megjelenésére, avagy távollétére ... " (Interjú Martin Heideggerrel). Ha
pedig a feladat részben az, hogy készenlétbe helyezzük magunkat Isten megjelenésére,
akkor az utolsó "szervezett" készenlét az orosz valIásbölcseleti reneszánsz volt, amelynek
képviselői többségükben a Szentlélek korának eljövetelét, a megújult kereszténység
korszakát várták. Mind a civilizált barbárság, mind a fanatizmus elvetésével ezt a
készenlétet hirdette Tolsztoj és Dosztojevszkij óta az orosz eszme, hogy útja az embert
önmaga mint isteni képmás felé vezesse. Mert nincs más út, hacsak nem a gonosz útja.
Szolovjovszerint "ha a régi emberiség csakkereste Istent, s ezért nem tudott isteni mödon
élni, akkor az új emberiségnek, amely számára az igaz Isten már feltárult Krisztusban,
kötelessége isteni módon élni, azaz tevőlegesen befogadni és visszaszerezni az isteni
életnek benne előtűnt magját. Már nem kell keresnie az igazságot, mert az igazság adva
van: ténylegesen meg kell valósítania, s mivel az adott igazság abszolút, végtelen, ezért
mindenhelyzetben meg kell valósítani, az emberi és a természeti lét egész teljességében,
mert e létnek semmiféle akadályt nem szabad az igazság útjába gördítenie, hogy Isten
legyen minden míndenben". (Az élet lelki alapjai).
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