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Földényi F. László

LEV SESZTOV, A RADIKÁLIS OPTIMIZMUS
FILOZÓFUSA

Párizs, Boulogne-sur-Seine, 1933. Egy dán utazó érkezett a francia fővárosba, bizo
nyos Kierkegaard úr. Igen, a nagy filozófus rokona. A régi rokonokkal ellentétben, 
akik még restelkedtek, ő már büszke a nagy elődre, s nem szégyenkezik annak különc 
volta miatt. Sőt figyelemmel kíséri, mit Írnak s mondanak róla. Például Párizsban, ahol 
egy orosz filozófus, Lev Sesztov tart róla előadásokat a Sorbonne-on, s a Németor
szágban már közismert Kierkegaard-t most a franciákkal ismerteti meg. Kierkegaard 
úr, az utód, írt is egy kis cikket egy dán lapban Sesztovról, s most Párizsban bejelent
kezett hozzá látogatóba. Késő délután van, esteledik. Ám a dán vendégre hiába vár
nak. Helyette egy orosz lép be, hívatlanul. Alekszej Remizov, a régi barát, maga is 
emigráns. S miközben Sesztovval teázgatnak és beszélgetnek, telik az idő. Kierke- 
gaard-ról semmi hír; annál több szó esik viszont az orosz irodalomról, a múltról, a 
gyerekkorról, az örökre letűnt orosz kultúráról. Azután beesteledik, és Remizov fel
kerekedik, hogy az esőben hazamenjen. „Már a kertkapuban álltam, eloltottam a cigaret
támat, s akkor még egyszer megfordultam. És látom Sesztovot, amint ott áll a benzinkútnál -  egy 
autó éppen tankol -, s integet nekem. »Igen -  kiáltja -, már Horatiusnál is olvastam.« Vissza
mentem hozzá -  hogy nem fél a benzinkút mellett állni!... »Az Ars POETICÁ-ban -  mondja Sesz
tov... -  Ha azt akarod, hogy sírjak, előbb neked kell átérezned a fájdalmat...«”1

Egy filozófus, akinek minden gondolata mögött mély fájdalom lappangott, és akinek 
egyetlen célja az volt, hogy sírásra bírja a józan és egyre felelőtlenebb huszadik száza
dot. Ez volt Lev Sesztov (1866-1938), századunk egyik legkülönösebb filozófusa, ez a 
mélyen kétségbeesett egzisztencialista és mégis hittel teli próféta, aki egyszerre élt a 
huszadik században és az Otestamentum világában. Egy radikális gondolkodó, aki ko
rát éppoly heves bírálattal illette, mint Heidegger, akivel kölcsönösen tisztelték egy
mást, de aki -  Heideggerrel ellentétben -  nemcsak a tragédia, hanem a hit filozófiá
jához is eljutott. A paradoxonok filozófusa volt, aki a ráció és a logika mindmegannyi 
eszközét felhasználta, hogy a hitevesztett XX. századot meggyőzze arról, hogy Isten
nek, ha úgy akarja, az is módjában áll, hogy a kétszer kettőt ötté változtassa. A csoda 
filozófusa volt, aki pályáját az idealizmus elleni vad támadással kezdte, hogy végül a 
próféták hitéhez jusson el -  ahhoz a hithez, amely hegyeket is képes elmozdítani a 
helyükből. És nem utolsósorban egy nagyszerű esszéista, aki nemcsak az egzisztencia
lizmus filozófusait nyerte meg magának, hanem -  többek között -  a szürrealizmus 
íróit és művészeit is. Egész élete egyetlen nagy küzdelem volt: harc a Gonosszal, küz
delem a csábítóval, szembeszegülés a kígyóval, amely rábírta az embert, hogy a hit 
helyett a tudást válassza, Isten helyett az észt istenítse. E kísértőnek, a Gonosznak az 
ereje emberfölötti volt. Aki le akarja győzni, annak szintén nem e világi fegyverekre 
van szüksége. S persze hinni is kell a győzelemben -  olyan hittel, amely akár a köveket 
is össze tudja törni, és akár egy egész világot el tud téríteni a pályájáról.
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Ilyen hittel rendelkezett Leo Sesztov. Mint előtte Nietzsche, ő is kalapáccsal filozo
fált. Nem azért, hogy pusztítson, és mindent sivataggá változtasson, hanem hogy az 
emberi lelket kimentse hatalmas kísértőjének, a lélektelenné torzult racionalizmusnak 
a bűvöletéből. „Nem, vitás, hogy rövid életünk során gyakorta egy tudattal rendelkező kődarabbá 
változunk át”,2 írta élete végéhez közeledve, 1937-ben. E kőszerű léttől próbálta meg
óvni embertársait. Nem csak könyveivel és írásaival. Barátai, tisztelői visszaemlékezése 
szerint emberi kapcsolatait is az jellemezte, hogy mindenkiben igyekezett elevenen 
tartani a lélek szikráját, s igyekezett mindenkit megóvni az elkövesedéstől.

Sokszor nem is kímélte azt, akit veszélyben látott. Például ellenfelét, Edmund Hus- 
serlt. Kapcsolata Husserllel a század talán legszebb példája arra, hogy ellenfelek mi
ként őrizhetik meg egymás iránti tiszteletüket, sőt barátságukat. Husserl, akinek az 
utolsó szó mindig az ész szava volt, nem volt hajlandó átlépni abba a titokzatos és rej
télyes tartományba, amely túl van észen és értelmen, s amelyben már a remény, a hit, 
a vak meggyőződés és a belső igazságtudat kormányozza az embert. Sesztov, miután 
megismerte Husserl írásait, elsősorban nem filozófusként, hanem érző és szenvedő 
emberként igyekezett azokat cáfolni. „Feltétel nélkül készek vagyunk arra, hogy a követ, a 
butaságot, a semmit istenítsük. És egyikünk sem merészeli megkérdezni: ugyan milyen, miféle 
titokzatos erő bír rá minket arra, hogy lemondjunk minden reményünkről és bizakodásunkról, 
mindenről, amit szentnek s vigasztalónak tartunk, amit igazságosnak és üdvösnek látunk?”

Hevesen támadta Husserlt. De nem igazságtalanul. S főként nem szeretet nélkül. 
És ezt Husserl is sejtette. Amikor 1928 áprilisában Sesztovot meghívták Amszterdam
ba egy filozófiai kongresszusra, amelyen másnap Husserlnek is előadást kellett tarta
nia, a német filozófus azt üzente a rendezőknek, ne engedjék Sesztovot elutazni: min
denképpen szeretne vele találkozni. S először szembekerülve nagy és híres ellenfelé
vel, Husserl alig várta, hogy közös amszterdami ismerősük lakásán befejeződjön az 
ebéd. Türelmetlenül félrevonta Sesztovot a szomszéd szobába, s ott, a könyvespolcok 
előtt állva, e szavakat intézte hozzá: „Igazságtalan volt. Egyfajta kőbálványt csinált belőlem, 
azután felállított egy magas alapzatra, és egy kalapáccsal szétverte ezt a bálványt. De vajon tény
leg ennyire kőszerű volnék?”4

Husserl szavaiból érezhetően árad némi keserűség. Keserűvé akkor válik az ember, 
ha érzékeny pontján érintik meg. Sesztov pedig ennek volt nagy mestere. Szeretett 
mások lelkébe behatolni -  ahogyan ő mondta: mások lelkébe elzarándokolni. Husserlt 
is jól ismerhette már belülről, még mielőtt személyesen találkoztak volna. Husserl 
azonban, mivel nemcsak nagy gondolkodó, hanem nagy ember is volt, érezte, hogy 
Sesztov nem hiúságból és elfogultságból támadja. Amikor évekkel később Sesztov 
meglátogatta őt Freiburgban, így mutatta be az orosz emigránst az éppen nála ven
dégeskedő amerikai filozófusoknak: „Kollégám, Sesztov; eddig még soha senki nem támadott 
meg olyan élesen, mint ő -  és azóta tart a barátságunk. ”5 S mi egyébbel viszonozhatta volna 
a barátságot, mint azzal, hogy felhívta Sesztov figyelmét Kierkegaard-ra. Arra, akivel 
egyébként neki magának sok vitája volt. Vagyis barátját olyan érvekhez segítette hozzá, 
amelyeket az őellene is használni tudott. A szellem valódi nagysága a jellem nagysá
gával társul.

S ez vonatkozik Sesztovra is. Lev Sesztov nagy gondolkodó volt. Nagyságát elsősor
ban mégsem okosságának és tudásának köszönhette, hanem személyes kisugárzásá
nak. Annak, hogy a filozófia számára a legszemélyesebb ügy volt. Sesztovot egész éle
tében az a belátás vezette, hogy mindannyiunkra, legyünk jók vagy rosszak, barátok 
vagy ellenségek, bűnösök vagy ártatlanok, ugyanaz a sors vár -  s hogy mindannyi



1598 • Földényi F. László: Lev Sesztov, a radikális optim izm us filozófusa

unknak ugyanaz a rendeltetése ebben a földi életben: a szabadság megtalálása és gya
korlása. Végső soron tehát rendkívül emberséges filozófus volt. Ifjúkori barátja, Szer- 
gej Bulgakov, aki élete végéig hű maradt hozzá, így jellemezte: „Lehetetlen volt nem sze
retni Sesztovot, még akkor is, ha az ember nem osztotta a világnézetét, és nem az igazság merész 
kutatóját nézte benne. Lev Sesztov ellenállhatatlan személyes bűverővel rendelkezett. Megfigyel
tem, hogy a legkülönbözőbb személyek, akik egyáltalán nem osztották nézeteit, egyaránt örültek 
a vele való találkozásnak. Ez az ő tényleg bámulatos jószívűségével, mély benyomást gyakorló 
jóságával és jóindulatával magyarázható. Ez képezte az emberekhez való viszonyulásának alap
ját, és nyoma sem volt benne a személyes versengésnek (ami irodalmi életünkben ritkán tapasz
talható), de ugyanakkor mégis keményen harcolt a szellemi teljesítményeiért.”6

Ki volt ez az ember, akiről barátai és ellenfelei mindig a szeretet hangján szóltak, akit 
sokan tanítómesterüknek és szellemi vezetőjüknek láttak, de aki mégis örökké ván
dorló remete volt, szíve mélyén mindig magányos maradt, s e legmélyebb magányból 
soha nem is tudott kitörni?

Lev Sesztov, polgári nevén Lev Iszaakovics Svarcmann 1866. február 13-án szüle
tett Kijevben egy zsidó textilkereskedő fiaként. Apja jómódú üzletember volt; olyany- 
nyira, hogy nagy váltságdíj reményében a gyermek Sesztovot tizenkét éves korában 
egy anarchista banda elrabolta. Az apa nem volt hajlandó fizetni, s a rablók végül sza
badon engedték a gyereket. Különös módon Sesztov, akit egész életében a válság és 
a radikális rossz kérdése foglalkoztatott, erről az élményéről később soha egy szóval 
nem beszélt. A családban uralkodó liberális szellem lehetővé tette, hogy érdeklődésé
nek megfelelően a gimnázium befejezése után folytassa tanulmányait. A kijevi egye
temre iratkozott be, majd átjelentkezett Moszkvába. Előbb matematikai, később jogi 
tanulmányokat folytatott. Az akkoriban uralkodó baloldali szellemiség őt sem hagyta 
érintetlenül: disszertációját a munkásokra vonatkozó oroszországi törvényekről írta. 
Forradalmi tendenciája miatt azonban az egyetemi hatóság nem fogadta el, és így a 
doktori címet sem szerezhette meg. Egyéves katonai szolgálat után egy moszkvai ügy
véd mellett helyezkedett el, de 1891 végén kénytelen volt visszaköltözni Kijevbe. Apja 
üzletét csőd fenyegette, s a fiatal Sesztov vette kezébe a vállalkozás irányítását -  olyan 
ügyesen, hogy nemcsak megmentette azt, hanem fel is lendítette. Közben bejáratos 
lett a kijevi értelmiségi körökbe, s ekkor kötött életre szóló barátságot Bulgakovval, 
illetve Nyikolaj Bergyajevvel. Első cikkeit 1895-benjelentette meg, s behatóan kezdett 
foglalkozni Shakespeare-rel, akit később első tanítómesterének nevez. „Bármilyen kü
lönösnek tűnjön is fel, a filozófiában az első mesterem mégis Shakespeare volt. Tőle tanultam e 
rejtélyes és nyugtalanító kijelentést: »Kizökkent az idő.« Mit lehet tenni, mire lehet vállalkozni a 
létezés borzalma láttán, amely egy olyan ember (egy Shakespeare) előtt feltárul, aki az idővel 
együtt maga is kizökkent?”1

A fiatal Sesztov számára is kizökkent az idő -  s ez érlelte őt filozófussá. E kizökkenés 
a lehető legszemélyesebb síkon is megmutatkozott: 1895 végén súlyos depresszió vett 
rajta erőt. Életrajzírói hajlanak arra, hogy a családi üzlet vezetésével járó megerőlte
téssel és a túlzott szellemi munkával magyarázzák ezt. Mégis, közelebb járunk az igaz
sághoz, ha a krisztusi korhoz közeledő fiatalember depressziójában mélyebb válság 
tünetét vesszük észre. Hiszen maga Sesztov, gyerekkori elrablásához hasonlóan, dep
ressziójáról sem nyilatkozott a későbbiekben, és soha nem nevezte meg annak okát. 
Barátai szerint Sesztovval valami ijesztő dolog történhetett, sőt akadt, aki ezt mély lel
kiismereti válsággal hozta összefüggésbe. Mindenesetre huszonöt évvel később Sesz-
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tov még mindig hallgat. Naplójába is csak ennyit jegyez fel: „Ebben az évben lesz 25 éve, 
hogy »kizökkent az idő«... Ezt fölírom magamnak, hogy ne felejtsem el: az élet legfontosabb ese
ményei, amelyekről rajtad kívül senki nem tud, könnyen elfelejtődnek.”8 Boris Groys találóan 
jegyzi meg: „A feledés igazi veszélye azonban abban van, hogy mások nem ismerik ezt az ese
ményt.”9 Részben e mély, egy egész életre ránehezedő titokkal magyarázható, hogy 
Sesztov később mindig szenvedélyesen együtt érez azokkal, akiknek valamilyen titkuk 
van. Több mint négy évtizeddel később, még 1937-ben is szükségét érzi, hogy Kier- 
kegaard-ról Írva megjegyezze: „Nem Kierkegaard az első, és nem is az utolsó, aki a titkát, 
melyet itt kellett volna hagynia a földön, magával vitte a sírba...”, később pedig Így folytatja: 
Nietzsche „Kierkegaard-hoz hasonlóan szintén irtózik attól, hogy élményeit konkrétan megne
vezze”.10

Bármi történt is, Sesztov számára ettől kezdve kizökkent az idő. A személyes idő 
éppúgy, mint a történelmi idő. E kizökkenés pedig számára a csorbítatlan boldogság 
felé vezető utat torlaszolta el. Sesztov későbbi fogalmait használva: a kinyilatkoztatást 
és az üdvöt veszélyeztette. S ezzel Sesztov rátalált élete nagy témájára: a reményre és 
a hitre -  arra, hogy minden józan belátás ellenére kell működnie az isteni kinyilat
koztatásnak, még ha földi életünk, a szükségszerűség világa ezt látszólag folyamatosan 
cáfolja is.

Ám ha Sesztovot a hit és a csodavárás filozófusának nevezzük (és életműve éppen 
annak példája, hogy e kettő az évszázados, sőt évezredes beidegződések ellenére mégis 
összeegyeztethető), akkor nem lehet megfeledkezni arról, hogy ez az ő számára folya
matos kihívást jelentett. Harcolt a hitért, úgy, mint előtte Kierkegaard; és ő is elmond
hatta, amit a dán filozófus: mindenki ahhoz képest válik naggyá, amivel viaskodik.11 
Sesztov a logikával és a racionalizmussal viaskodott -  pontosabban azzal a hatalmas 
európai hagyománnyal, amely véleménye szerint túlnőtt önmagán, és ennek eredmé
nyeként a kinyilatkoztatást és az istenre irányuló kérdéseket a logika és a ráció eszkö
zeinek szolgáltatta ki. De Sesztov, miközben szembefordult ezzel a hagyománnyal, 
nem vonhatta ki magát annak terhe alól. A logika és a ráció eszközéről ő sem mond
hatott le. Ezzel magyarázható írásainak különös hangneme, filozófiájának az a feszült
sége, amely minden gondolatát áthatja. A ráció fegyverével harcolt a ráció ellen, s a 
logikához folyamodott, hogy felrobbantsa annak rácsozatát.

És itt újfent utalni kell Sesztov „titkára”. Hogy ez mi volt, soha nem fogjuk meg
tudni. Az viszont nyilvánvaló, hogy e titok mit eredményezett: folyamatos meghason- 
lást, belső tépettséget. Szergej Bulgakov szerint Sesztov kérdései tulajdonképpen ál
landóan saját lappangó racionalizmusa ellen irányultak.12 Ezért nem lett belőle soha
sem ideológus: mindazt, amivel szembehelyezkedett, saját magában is felfedezte. Ahe
lyett, hogy az igazság jogát önmaga számára tartotta volna fenn, és lélektelenül eluta
sította volna azt, amivel nem ért egyet, a jónak és a rossznak, az igaznak és a hamisnak 
a gyökereit mind észrevette saját magában is. A XX. századot akarta felszabadítani -  
szabaddá tenni a kinyilatkoztatásra -, de ezt önmagával kezdte: saját elfojtásainak, ké
telyeinek, hitetlenségének az alapjaihoz is leásott. Ami nem volt egyszerű, s nem is 
ment egy csapásra. Egyik kedvenc olvasmányának, A KARAMAZOV TESTVÉREK-nek a 
példáját idézve: hol Ivánnal azonosult, elutasítva Aljosa „idealizmusát”, hol pedig Al- 
josával, visszarettenve Ivántól. Végső soron azonban mindkettőjükben önmagára is
mert, ami elegendő ok volt arra, hogy mértéktelenül kétségbeessen, de közben ugyan
ilyen mértéktelen hittel föl is vértezze magát. Az a monotónia, amit később sokan föl
fedeznek írásaiban, ezért nem áraszt soha unalmat. Sesztov mindig ugyanarról beszél,
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de ezt mindig más és más perspektívából veszi szemügyre. Párizsi tanítványa, Benja
min Fondane így emlékezett vissza beszélgetéseikre: „Dialógus? ...Ez monológ, magán
beszéd volt, én alig voltam jelen, ez a léleknek önmagával folytatott igazi dialógusa voltZ”13

A magával folytatott beszélgetés -  visszatérve a titokra -  éppúgy jele a tépettségnek, 
mint a vágynak, hogy e tépettségen úrrá legyen. Terapikus célja volt hát -  s eközben 
Sesztov az egész kultúra terápiáját is célként tűzte maga elé.

Sesztov 1896 elején hagyja el először Oroszországot. Előbb Bécsbe, onnan Karlsbadba, 
majd Berlinbe, végül pedig Párizsba megy. Onnan visszafordul Berlinbe, s 1897 elején 
Rómában telepszik le. Közben folyamatosan dolgozik első könyvén, amelyet 1898-ban 
saját költségén jelentet meg Szentpétervárott, Shakespeare és kritikusa, Brandes 
címen. Itt, Rómában veszi feleségül Anna Berezovszkaja orvostanhallgató-nőt. Házas
ságát családja -  a lány ortodox vallása miatt -  ellenzi, ezért az esküvőre titokban kerül 
sor. 1898-ban Svájcba költöznek, hogy felesége Bernben befejezze orvosi tanul
mányait. 1898 végén egy évre visszatérnek Oroszországba, s 1899 decemberében, de 
már 1900-as évszámmal, Sesztov Szentpétervárott megjelenteti első valóban önálló 
szellemű, meglepően merész hangvételű könyvét, TOLSZTOJ ÉS NIETZSCHE. A JÓ ESZ
MÉJE TANÍTÁSAIKBAN címmel.

E művével Sesztov nemcsak Shakespeare-könyvének idealista szellemétől határolja 
el magát, hanem az egész kortárs orosz szellemiséggel is szembefordul. Sesztov állás
pontja határozott és egyértelmű: úgy látja, hogy a huszadik század küszöbére érve az 
európai kultúra semmi olyan tartalékkal nem rendelkezik többé, amely a hagyomá
nyos és szerinte kiürült nagy európai eszmeiséget, a keresztény idealizmust képes len
ne új élettel és tartalommal megtölteni. Ennek tükrében veszi nagyító alá Tolsztoj és 
Nietzsche tanításait.

Nietzschét és Tolsztojt ugyanaz foglalkoztatja: a létezés szörnyűsége, a világban 
tapasztalható mérhetetlen szenvedés. Ezt látva mindketten kétségbeesnek. De csak 
Nietzsche tud mihez kezdeni a kétségbeesésével; hangosan kimondja azt, amit Tolsztoj 
a szíve mélyére rejt, s legfeljebb regényeiben, elbeszéléseiben mer bevallani. Mint pél
dául az IVAN ILJICS HALÁLÁ-ban, amelyből Sesztov számára egyértelműen kiderül, 
hogy „miközben készen áll előtte [ti. Tolsztoj előtt] a terv, hogy az emberiséget a munka és a 
rendszabályok segítségével megmentse, a lelkében éppúgy kétség dúlt, mint Heine és Nietzsche 
lelkében”.14 És mégis: Tolsztoj valamiért úgy érezte, hogy regényeivel és elbeszéléseivel 
elárulja azokat, akiken segítenie kellene. És amikor egyszer meglátogatta a borzalmas 
moszkvai szegényházakat, fellángolt benne a tettvágy. Előbb persze sírva fakadt; mint 
később beszámol róla: „Anélkül, hogy észrevettem volna, hadonászni kezdtem a barátaim előtt, 
és könnyes hangon ezt kiáltoztam: »Igy nem lehet élni, így nem lehet élni, így nem lehet.«”15 Ám 
barátai megnyugtatták, mégpedig igen különös érvvel: nem találta volna mindezt 
ennyire szörnyűnek, mondták, ha nem volna ilyen „jó és finom ember”. S, lám, csodák 
csodája, Tolsztoj rögvest meg is nyugszik: „»Ezt szívesen elhittem -  mesélte később -, és mi
előtt észrevettem volna, az önmagamnak tett szemrehányást és bűntudatot, amit kezdetben éreztem, 
a saját erényességem miatti elégedettség érzése váltotta fel, s annak igénye, hogy ezt az erényt 
másoknak is megmutassam.«”w Tolsztoj persze később megértette, hogy barátai becsap
ták; és mégis, mondja Sesztov, nem tanult a leckéből. „Miközben Tolsztoj a szegényekhez 
járt, nem adni akart nekik, hanem inkább elvenni tőlük valamit, nem az ő érdekükben kérdezős
ködött, hanem a saját érdekében.”17 S kezdetét vette a véget nem érő prédikálás, az ideálok 
építése, amely Tolsztojt szíve mélyén elégedetté tette. Úgy érezte, munkájának meg
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van a jutalma. Sesztov azonban résen van, s nem mulasztja el megkérdezni: „De mi
volt ez a jutalom?” S válasza: „Talán az, hogy az éjjeli menedék lakói megváltoztak, vagy sorsuk 
kevésbé borzalmas lett ? Nem, magától értetődően nem: az éjjeli menedék lakóit elfeledték, egyes- 
egyedül Tolsztoj gróf vált jobbá .”18

A fiatal Sesztov módszere pszichológuséra emlékeztet. A legnagyobb türelemmel 
hallgatja páciense minden szavát, semmi nem kerüli el figyelmét. De ahelyett, hogy 
hinne neki, inkább a mögöttes, elhallgatott vagy elfojtott szándékokra, reményekre, 
vágyakra ügyel. A lélek munkájának „nyugtalan és nehéz” feladatát végzi el e könyvében, 
hogy bemutassa: lelke mélyén Tolsztoj éppúgy a nagy rombolók sorába tartozik, mint 
Dosztojevszkij és Nietzsche. Am az elfojtás és önáltatás, amire Tolsztoj esetében felfi
gyel, nem egyszerűen csak a gróf személyes problémája. Sesztov nyíltan kimondja, 
hogy Tolsztoj prédikálása mit sem ér. Mit állított a gróf saját programja sikeréről: „Erre 
nagyon hamar sor kerül!” Sesztov kommentárja: „A prófécia: »Erre nagyon hamar sor ke- 
rül!«, hazugságnak bizonyult! És micsoda lehangoló hazugságnak!... Kiderült, hogy sem a szó
nak, sem a tettnek semmi köze nem volt a közvetlen felebaráthoz.”19

S a pszichológus itt adja át a helyét a filozófusnak. A szó és a tett elveszítette hagyo
mányos érvényét, állítja e korai művében Sesztov; az európai idealizmus megbukott. 
Értelmét veszítette minden prédikáció és moralizálás, mondja, s következtetése kor
társai és olvasói fülében igencsak meghökkentően csengett. Ugyanis nem azért ér
vénytelen többé a prédikálás és az idealizmus, jelenti be Sesztov, mert meghalt az Isten, 
s nincs többé kire hivatkozni, hanem fordítva: azért halt meg az Isten, mert a prédi- 
kálással, a moralizálással, az ideálokra való hivatkozásokkal megöltük. Sesztov ugyan
odajut el, ahová őelőtte Kierkegaard is, akinek ekkor még a nevét sem hallotta: „Régen 
azt mondták, szomorú, hogy a világon a dolgok nem úgy történnek, ahogy a papok beszédében. 
Egyszer talán elérkezik az idő..., hogy azt mondhatjuk: szerencsére a dolgok nem úgy történnek, 
ahogy a papok prédikációjában.”20 Prédikáció helyett inkább hallgassunk, mondja Sesz
tov is, s próbáljuk megérteni, miért ürült ki a világ, miért halt meg Isten. Aki prédikál 
és mennydörög, az saját kétségeit igyekszik elfojtani, s nemcsak magát csapja be, ha
nem a többieket is.

S esztov nem teszi fel ugyan a kérdést, hogy vajon a prédikálás és az idealizmus miért 
válhatott az elfojtás megnyilvánulásává. Könyvéből mégis világosan kiderül álláspont
ja. A valódi hit számára nemcsak a mennyei jóság bámulatát és csodálatát jelenti, ha
nem harcot -  mégpedig az önmagunkkal folytatott örökös küzdelmet. Csak az ju t el 
a hithez, sugallja Sesztov, aki a hitetlenségből fakadó rettegést is megélte. És éppen 
ez a rettegés az, amitől szerinte a racionalizmuson alapuló újkori idealizmus az em
bereket meg akarja kímélni. A kímélet azonban ez esetben többet árt, mint a könyör
telenség. A tét ugyanis nem kevesebb, mint az emberinek és az isteninek a viszonya. 
Márpedig az elfojtás, mondja Sesztov, bezárulást jelent: az ember elzárkózását az elől, 
ami nem emberi, vagyis ami nincsen az ő hatalmában. A racionalizmus és az idealiz
mus fő vétke éppen az, állítja, hogy az emberi méltóságot és autonómiát hangoztatva 
megfeledkezik arról, hogy az ember, bár sok mindennek valóban ura, saját legfőbb 
kincsének, önnön életének mégsem teljhatalmú ura. Az ember függő lény -  függ a 
nem emberitől, a benne lakozó emberen túlitól; az idealizmus pedig, a függetlenséget 
prédikálva, éppen az embernek a legmélyebb gyökereit igyekszik elsorvasztani. Tolsz
toj, amikor kézhez kapta a róla írott könyvet, Gorkij beszámolója szerint fanyalogva 
tette félre.21 Nem is csoda, vélekedett erről Sesztov. Tolsztoj, aki oly hangzatosan és 
látványosan akart hinni Istenben, ódzkodott attól, hogy elolvassa és megértse köny
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vének zárósorait: „Az embernek azt kell keresnie, ami magasabb rendü a részvétnél, magasabb 
rendü, mint »a jó«: az embernek Istent kell keresnie.”’2'2

Sesztov persze körültekintő. Elárultuk Istent, és mindent megtettünk, hogy meg
öljük, mondja. De közben, hasonló szenvedéllyel, mint Szolovjov, Bergyajev, Bulgakov 
vagy valamivel később Pavel Florenszkij, ő is meg van győződve arról, hogy Isten létét 
ez az árulás egyáltalán nem érinti. Nem Isten halt meg, hanem csupán az ember kö
vetett el mindent, hogy kiölje magából az isteni szikrát. A cél tehát e szikra lángra 
lobbantása. A Tolsztoj-könyv utolsó mondata jelzi, Sesztov merre kívánt továbbhalad
ni. Istent kereste ő is, mint orosz kortársai valamennyien. Am útja hamarosan elvált 
azokétól. Sesztov egyre magányosabban haladt előre. Nemcsak tagadása és korkriti
kája lett az idők során egyre mélyebb, hanem reménye is mind elkeseredettebb. Sesz- 
tov már ebben a könyvében lerakta egy tragikus filozófia alapjait, melynek felépítésé
hez a következő művében hozzá is látott.

Röviddel a Tolsztoj-könyv megjelenése után, anélkül, hogy megvárta volna a pozitív 
kritikák megjelenését, ismét útra kelt, s feleségével együtt Olaszországba ment, Ner- 
vibe, ahol egy Dosztojevszkijről szóló könyvön kezdett el dolgozni. 1901 szeptembe
rében visszatért Kijevbe, s egészen 1908-ig itt maradt. Részben apja üzleti vállalkozását 
vezette, részben pedig a korabeli orosz irodalmi élettel kereste a kapcsolatot, s hama
rosan ő is tagja annak a pétervári körnek, amelyhez mások mellett Remizov, Rozanov 
és Mereskovszkij is tartoztak. Neve sokak számára már ismerősen csengett, amikor 
1903-ban Szentpétervárott megjelent Dosztojevszkij és Nietzsche című könyve, 
amelynek alcíme: A tragédia filozófiája.

Dosztojevszkij és Nietzsche szellemi ikertestvérek, mondja Sesztov. A fájdalom filo
zófusai mindketten: az európai idealizmussal és a közhelyessé vált kereszténységgel 
ellentétben mindketten arra vállalkoznak, hogy szinte szadisztikus élvezettel leplezze
nek le minden ideált, és fájdalmat okozva gyógyítsanak. Végső soron tehát pszicho
lógusok ők is, mint Sesztov: az elfojtásokat, a hazugságokat tárják fel.

Mégis, mondja Sesztov, hatalmas félreértés lenne, ha csupán pszichológusokat lát
nánk bennük. Ezt tette a Nyugat; a nyugati civilizáció mint pszichológust tűzte zász
lajára Dosztojevszkijt, s ezzel mintegy ártalmatlanná is tette. Egy részjelenségbe ka
paszkodva az egészet veszítették így szem elől. Sesztov meglátása szerint Dosztojevsz
kijjel valóban a „pszichológia korszaka” vette kezdetét. De emögött mélyebb probléma 
húzódik, mégpedig az, hogy Dosztojevszkij személyében valaki immár nyíltan kétség
be meri vonni az ész mindenhatóságát. Nem egyszerűen bírálja az ész hatókörét, mint 
ezt korábban már oly sokan megtették, hanem elutasít minden kompromisszumot az 
ésszel és a rációval. Ez az, amit, állítja szenvedélyesen Sesztov, a nyugati civilizáció nem 
hajlandó elfogadni. Inkább egy pszichológusra igyekszik redukálni Dosztojevszkijt, 
csak hogy ne kelljen meghallani a műveiből áradó mély, tragikus, az egész életre ki
terjedő kétségbeesést.

Sesztov szerint Dosztojevszkij ásta alá „a hitünket abban, hogy bármiféle abszolútum igé
nyei jogosak lennének”.23 Ez viszont nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy mindaz, amit 
az emberi szellem az elmúlt két évezredben felmutatott, megérett a kritikára. S ebbe 
Isten is beletartozik -  pontosabban az európai kultúra által megteremtett és felépített 
Isten-kép. S ezzel együtt értelemszerűen az emberkép is megérett a bírálatra -  leg
alábbis az európai ember képe, amely Sesztov számára a „humanizmus” szóban fog
lalható össze. Sesztov, akárcsak Dosztojevszkij, a „humánum” és „humanizmus” sza
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vakat mindig ironikusan, idézőjelben használta. Nem azért, mintha gyűlölték volna 
az embereket. Dosztojevszkij talán tényleg gyűlölt egyeseket; Sesztovról azonban ezt 
nehéz elképzelni. Nem, a humanizmussal mindkettőjüknek ugyanaz volt a legfőbb 
gondja, mint az idealizmussal: nevezetesen, hogy ezek az eszmerendszerek folyton 
feladatokkal bízzák meg az embereket, amelyeket ezek természetesen nem tudnak tel- 
jeslteni. És miközben az idealizmus állandóan ajóra apellál, s a jót a rossz fölé helyezi, 
maga igencsak materiális igényeknek tesz eleget. Mit mond Sesztov? „Kiderült, hogy a 
jót a rossz fölé helyező tanítás nem alapulhat -  hajlanék arra, hogy nem akar alapulni -  kizá
rólag a dialektikán. ..A hhoz, hogy szilárd talajra találjon, olyan durva materiális hitre van szük
sége, mint amilyen az ember hite abban, hogy jutalmát elnyeri... Nyilvánvaló, hogy a moralisták 
jófogalma önmagában véve, an sich, nem vonzotta különösebben az embereket, csak azért fogad
ták el, nehogy magukra haragítsák a mindenható lényt. Az idealizmus távolról sem olyan ideális, 
ahogy ez várható volna hirdetőinek ünnepélyes hangja alapján. Végső soron a legföldiesebb re
mények éltetik... Az idealizmus keleti despotizmusra emlékeztet: kívülről minden csillog, gyönyö
rűséges, örök életű; belülről viszont csupa szörnyűség.”24

E szavak, amelyek akár egy Bertolt Brecht szájából is elhangozhattak volna, a ma
guk korában kellő megütközést keltettek. Pedig Sesztov nem azért utasítja el a huma
nizmust és idealizmust, hogy fölszabadítsa a gonoszt. Célja egyértelműen az, hogy sza
baddá tegye az embert. S ezen a téren nincs szövetségesek nélkül. Hiszen ugyanezen 
az állásponton lesz később Bergyajev is, aki szintén -  s nem véletlenül -  Dosztojevsz
kijről írva konstatálja a humanizmus erőtlenségét, azt, hogy képtelen a sors tragédiái
nak a megoldására, mivelhogy az embert sem a mennyel, sem pedig a pokollal nem 
meri szembesíteni, hanem kizárólag a semmire nem kötelező középszerűségben 
igyekszik kijelölni az otthonát.25 És gyanakvó a humanizmussal szemben Ferdinand 
Ebner vagy valamivel később Heidegger is. Valamennyien azt hirdetik -  időben első
ként természetesen Sesztov -, hogy a humanizmus és az idealizmus azzal, hogy az em
bert tekinti a teremtés betetőzésének, végső soron éppen az embernek és a Létnek 
(kozmosznak, istennek) a viszonyáról feledkezik meg.

Pedig -  mondja Sesztov -  az ember élete igazából olyan felfoghatatlan rejtélyekbe 
ágyazódik, amelyeket soha semmilyen eszme nem fog tudni tisztázni. A Tolsztoj- 
könyvben Sesztov számára a szenvedés volt az egyik kulcskérdés; a Dosztojevszkij- 
könyvben ezt radikálisan elmélyíti, s immár a tragédia tudomásulvételét tekinti a sza
badság előfeltételének. „Tudományunk eddig mást se tett, mint elfordult az élet minden bor
zalmától, nem létezőnek tekintette, és ideálokat állított velük szembe, mintha az ideálok jelentenék 
az igazi valóságot... Most az élet nyújtotta be nekünk a maga igényét. Az élet még csak nem is 
gondol ideálokra. Néma nyelvén talányos szigorral valami olyanról szól nekünk, amit soha nem 
hallottunk, amit még csak nem is sejtettünk.”26

Igen, az élet talánya és rejtélye. Sesztov örök témája ez. A titok, amelyet sem az 
idealizmus, sem a pozitivizmus nem képes soha feltárni, és amely ezért örökké nyug
talanítja az embert. Ismerjük Heidegger nevezetes kijelentését 1929-ből: „Miért van 
egyáltalán létező és nem sokkal inkább semmi?”21 Több mint negyedszázaddal korábban 
hasonló szellemben fogant Sesztov gondolata is a Semmire vonatkozóan -  de szenve
délyesebb, kétségbeesettebb, végső soron tragikusabb hangnemben. A mai világ min
dent természetesnek tart, mondja, s megfeledkezik arról, hogy közben folyamatosan 
csak hisz a dolgok természetességében. Mert „a világ fejlődése egy csöppet sem természetes: 
az lenne a természetes, ha semmi sem lenne -  sem világ, sem fejlődés”.28

Óriási kétségbeesés kellett ahhoz, hogy valaki ilyen gondolatokra ragadtassa magát.
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Érthető -  ha nem fogadható is el hogy Sesztov szenvedélyes elfogultsággal hányja 
Dosztojevszkij szemére, hogy az ajónak is esélyt ad, például Aljosa figurájában. „Szem
mel láthatóan maga is érzi, hogy nem ez a feladata -  mondja ekkor Dosztojevszkijről -, ezért 
döbbenetes hazugsággal teszi.”29 Sesztov később persze belátja, mennyire igazságtalan 
volt ekkor. De igazságtalansága nem a szűklátás vagy a figyelmetlenség eredménye. 
Sesztovból itt a kétségbeesett ember szól -  az, aki nem lát semmi biztatót, s a létezést 
kizárólag pokolként képes megélni. Dosztojevszkijről szól ez a könyv, de közben Sesz
tov szellemi önarcképe is kirajzolódik belőle.

Sesztov személyes elkeseredésében azonban korának legjobbjai is osztoznak; hiszen 
alig egy évtizeddel a Dosztojevszkij-könyvben kifejtett tragédiaelméletet követően Eu
rópában sorra születnek az új tragikumfelfogások. Ezek, miként Sesztov könyve is, a 
századforduló egyelőre még beláthatatlan következményekkel járó szellemi földren
géseire reagálnak, s egyben az egzisztencializmus talaját is előkészítik. 1911-ben Lu
kács György megírja A TRAGÉDIA METAFlZlKÁjÁ-t, 1912-ben Georg Simmel A KULTÚRA 
FOGALMA ÉS TRAGÉDIÁJA című esszéjét, 1913-ban Miguel de Unamuno A TRAGIKUS 
VILÁGÉRZÉS című könyvét, 1915-ben pedig Max Scheler A TRAGIKUS JELENSÉGÉRŐL 
című tanulmányát. Valamennyien keresnek valamit, s többnyire éppen azt, amire a 
legkevésbé van remény: a lehetetlent és az abszurdot (Unamuno), a misztériumot (Lu
kács), a csodát (Sesztov), amelynek fényében a lehetőségek világa, amit Sesztov szükség
szerűségnek nevez, mint borzalom, Istentől elhagyott sivatag, beteljesedett bűn lep- 
leződik le. A tragédia számukra nem műfaj, nem művészeti megnyilvánulás, hanem 
magának a létezésnek az ismérve. Sesztov, miközben egyre jobban a tragikum vonzás
körébe került, az idealizmus ostorozása helyett mindinkább a lét alapjainak a megér
tésére törekedett -  a bíráló kritikust a kétségbeesett ember váltotta fel.

1903-ban Sesztov ismét Svájcba megy, de apja betegsége miatt kénytelen rövidesen 
hazatérni, s itt részt kell vennie az üzleti vállalkozás irányításában. Közben dolgozik 
tovább; a Dosztojevszkij-könyv tragikus hangvételét mélyíti el újabb könyveiben. 
1905-től kezdve minden energiáját filozófiai tanulmányainak szenteli. A családi vál
lalkozást részvénytársasággá alakítja át, hogy minél több ideje maradjon a szellemi 
munkára, s feleségével és két lányával Freiburg im Breisgauba, később pedig Svájcba 
költözik. A görög filozófiának, a középkori misztikának és Luthernek a tanul
mányozásában mélyed el, s közben odahaza több könyvet is megjelentet. 1905-ben 
jelenik meg AZ ALAPTALAN APOTEÓZISA című kötete. A cím a misztika nagy hagyomá
nyára utal vissza. Sesztov azonban, Jakob Böhmével vagy Meister Eckharttal ellentét
ben nem az Istennel való személyes találkozás problémáját dolgozza ki, hanem a ma
gány filozófiáját. Ebben, valamint az első világháború előtt írt más könyveiben (pél
dául a Kezdetek és vÉGEK-ben [1908] vagy az 1913-14-ben elkezdett, először csak 
1966-ban kiadott Sola Fide című könyvben) a rátalálás és beteljesülés helyett az el- 
veszettség és a kilátástalanság izgatja. Hinni akart, mint kortársai (például Bergyajev) 
vagy elődei (Kierkegaard), s közben szembesülnie kellett a hit és az erre irányuló aka
rat között húzódó szakadékkal.

Az Alaptalan APOTEÓZlSÁ-nak kiindulópontja már ismerős lehetett korábbi mű
veinek olvasói előtt. De immár nyíltan is a racionalizmus és a logika egyeduralma ké
pezi a legfontosabb támadási célpontját. Az európai filozófiai rendszerek, állítja Sesz- 
tov, mind magától értetődőnek és a legtermészetesebbnek tartották a tudás kérdését. 
Magát a tudást mint olyat soha nem tették probléma tárgyává. De vajon tényleg a tudás
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volna a legfontosabb az életben? Sesztov természetesen nem azt mondja, amit némely 
ellenfele a szavaiból kiolvasni akar, vagyis hogy nem kell semmit sem tudni. O csupán 
annyit állít -  ám ezt nagyon határozottan -  hogy nem a tudás a legfontosabb. Sőt: a 
valódi gondolkodásnak, valamint a tudásnak nincs is feltétlenül köze egymáshoz. Mert 
a valódi gondolkodás nem ismeretek megszerzését jelenti, nem is azok reprodukálá
sát, hanem „új életet. Legkedvesebb szokásaink, ízlésünk, vonzalmaink folyamatos feláldozását 
jelenti, annak bizonyossága nélkül, hogy részesülünk-e valamilyen kárpótlásban ezért az áldo
zatért”.3

Az áldozat ebben az esetben a lehető legszemélyesebb elkötelezettséget jelenti. Az 
ember, ha önmagát is feláldozza, akkor ezt végső soron nem általános érvényű, elvont 
igazságok vagy vértelen logikai ítéletek kedvéért teszi, hanem ellenkezőleg, azért, 
hogy közelebb kerüljön az élethez. És csak ekkor, ha átéli és megtapasztalja az élet 
tragédiáját, személyesen, egyes szám első személyben, csak ekkor kerülhet abba az 
állapotba, hogy rátaláljon saját identitására. „Ekkor az ember megtanulja, hogy ne mások 
szemével lásson, hanem úgy, ahogyan senki más. Megtanulja, hogy ne csak meditáljon, hanem 
képes legyen varázslatot végrehajtani, olyan szavak segítségével, amelyeket senki más nem ismer, 
és amelyek soha nem hallott szépséggel és soha nem hallott erővel rendelkeznek. ”

Az eksztatikus öröm szavaiként is hallgathatnánk ezeket a mondatokat. Mégis, a 
szomorúság, sőt a tragikus kétségbeesés diktálta őket. Sesztov a személyes, felcserél
hetetlen, egyszeri üdvöt keresi; de közben tisztában van vele, hogy ez hihetetlen ma
gányra is kárhoztatja az embert. „Jóvátehetetlenül boldogtalannak lenni -  ez bizony szégyen
letes. A jóvátehetetlenül boldogtalan személy kívül reked a világ törvényein... És mivel előbb vagy 
utóbb minden egyén jóvátehetetlen boldogtalanságra van kárhoztatva, ezért a filozófia végső

' ' ”31szava a magányosság. 31
Mit lehet tenni a magánynak ebben a poklában? És mit lehet tenni akkor, ha e po

kolnak a lakója, mint amilyen Sesztov is volt, nem nyugszik bele helyzetébe, hanem 
egyfolytában a boldogságban, a megváltásban, az üdvben reménykedik? Vajon ösz- 
szeegyeztethető a feneketlen kétségbeesettség és a tántoríthatatlan, rendíthetetlen re
mény? Sesztov úgy látja, igen. Itt van hát megint a nagy titok, Sesztov személyes titka, 
amit soha nem árult el. De vajon tényleg fontos tudnunk, mi ez a titok? Talán fonto
sabb látnunk azt, hogy a személyes titok birtokában hogyan formálódnak Sesztov gon
dolatai.

AZ ALAPTALAN APOTEÓZISA című könyvében először kezd azon töprengeni, ami ké
sőbb élete legnagyobb témája lesz. Ez pedig nem más, mint a csoda. Lehetséges, hogy 
csak azok éreznek mély vonzalmat a csodához, akiknek van valamilyen nagy titkuk? 
S itt már nyilvánvaló, hogy a titok nem rejtegetni való eseményt jelent. Ezt előbb vagy 
utóbb fel lehet fedni, meg lehet fejteni, és ezzel titokszerűsége is megszűnik. Az a titok 
viszont, amely körül Sesztov gondolatai köröznek, a megfejthetetlenséget árasztja. A 
tragikus életfelfogás megoldhatatlannak látja a világot -  s a titok éppen a megoldha
tatlanság, a végső, ésszel is belátható oknak a hiánya.

Sesztov radikális optimizmusa, a hitbe és a csodába vetett lankadatlan meggyőző
dése minden észnek és értelemnek ellentmond, s mintegy az egész világon túlra irá
nyul. Ez a kettősség foglalkoztatja egyre parancsolóbban: a világ tragikus állapota, va
lamint a kinyilatkoztatásnak a tragédián túli, hitre alapozódó bizonyossága. S ehhez tegyük 
hozzá: e kettősség nem Sesztov személyes habozásának és választani nem tudásának 
a jele. Ellenkezőleg. Sesztov filozófiája azt sugallja, hogy e kétféle látásmód feltételezi 
egymást. A csak tragikus létértelmezés az élettel együtt járó mindmegannyi örömöt,
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bizalmat és szépséget szorítja ki a látómezejéből. A csak hitben leledző álláspont viszont 
éppen arról a szakadékról nem kíván tudomást venni, amelybe mintegy alá kell len
dülni, hogy azután, egy ellenkező erő hatására, minél magasabbra lehessen feljutni. 
Ezért mondhatta volna ő is, amit Kierkegaard: „A hit... nem esztétikai érzület, hanem annál 
valami sokkal magasabb rendü, mivel a rezignáció a feltétele.”3  B ármelyik véglet önmagában 
a létezés egészét sérti meg s szűkíti le. A kettősség ez esetben az egység záloga. Az egy
ségé, amely aparadoxitás egysége. „A létezés tragikus -  mondja Sesztov -  és mégsem az”, 
teszi hozzá ugyanilyen meggyőződéssel. Ahogyan 1920-ban írta egy levelében lányá
nak, Tatyjanának: „Az emberek a maguk emberi nyelvén nem képesek egyesíteni mindazt, amit 
átélnek és éreznek, úgy, hogy azt egyetlen szó vagy egyetlen fogalom kifejezze. Nagy és nehéz mű
vészet az, hogy távol tartsuk magunkat azoktól a szélsőségektől, amelyek felé a nyelvünk öntu
datlanul is vonz bennünket, és valamennyi gondolatunk is, amelyekre a nyelvünk tanított meg... 
A llandóan nyitva kell tartanunk a szemünket. Létezik a halál a borzalmaival együtt. És létezik 
az élet a maga szépségeivel...”3

A végleteknek ez a paradox egysége a Kezdetek És VÉGEK című könyvnek már a cí
mében is megmutatkozik. Ez a kötet is a reménytelenség szakadékából felhangzó re
ményről szól. Azaz: a próféták örökségéről. Arról a reményről, amely nem idealista 
célkitűzések nyomán születik meg, hanem a kilátástalanság poklában csillan fel várat
lanul, csodaszerűen. Mint Sesztov egyik kedvenc írójánál, Csehovnál. Talán ezért is 
szerette annyira Csehovot, akit e kötetben „a reménytelenség énekesének” nevezett, s akit 
paradox módon azért dicsért, mert az embereknek éppen a reményeit zúzta szét. 
„Mintha állandóan résen állna és kutatna és szimatolna az emberek reményei után. Nem kell 
aggódni: egyetlenegy sem fogja elkerülni a figyelmét, egy sem kerüli el a sorsát.”34 Nem mondja 
ki ugyan, de véleménye egyértelmű: Csehov azzal, hogy mindent lerombol, különös, 
szinte angyali tisztasághoz ju t el. Rombolva építkezik -  úgy, mint Sesztov. Más szavak
kal: alapjaiig le kell bontani az európai gondolkodásmódot, hogy vissza lehessen ta
lálni az ősi kinyilatkoztatás igazságához. S hogy mit ért kinyilatkoztatáson? íme egy 
pár évvel későbbi gondolata: „A kinyilatkoztatás igazságának sem a lényegét, sem a forrásait 
tekintve semmi hasonlósága nincs az ész igazságával. Nevethetünk a prófétákon, lenézhetjük 
őket, állíthatjuk, hogy a »kinyilatkoztatásukat« csak »kitalálták«, és végül... csodálhatjuk is lán
goló képzelőerejük számunkra idegen fantasztikumát. Mindez megengedhető. De a Szentírásból 
nem szabad kiemelni annak lelkét, hogy a bibliai kinyilatkoztatást »kibékítsük« a görög ésszel. 
Minden ilyen jellegű kísérlet egy és ugyanazon eredményhez vezet: az ész önhatalmúságához. ”35 

Sesztov kedvenc irodalmi példáira hivatkozik, amikor azt mondja, hogy a legegy
szerűbb, legtudatlanabb emberek is részesülhetnek ebből a kinyilatkoztatásból -  s szí
vesen idézi Csehov és az idős Ibsen dialógusait vagy Gogol és Turgenyev sorait. S nem 
csak irodalmi kvalitásaik miatt. Azért is, mert ezek is úgy látják, hogy éppen azok vétik 
el a leglátványosabban a kinyilatkoztatást, akik kizárólag az értelmükre és az eszükre 
hajlandók hallgatni. S ebben, mondja, Szókratész az európai gondolkodás mintaadó 
figurája. Ez vezeti el Sesztovot ahhoz, hogy behatóan foglalkozzon Szókratésszal, a 
dialektikussal, s persze a módszerével is. A fiatal Nietzsche Szókratésszal szembeni kri
tikáját veszi alapul, és ezt fejleszti tovább. Szókratész dialektikáját vizsgálva arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy a görög gondolkodó számára nem az élet rejtélyének a meg
értése volt az igazán fontos, hanem mindenekelőtt a többiek fölötti győzelem. Szók
ratész azt mondja ugyan, hogy a filozófia a halálra való felkészülést jelenti. E csábító
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erejű szavak mögött azonban, állítja Sesztov, a sikernek, a többiek legyőzésének a pró
zai vágya lappang.

Sesztov a huszadik században a legelsők között jelenti itt be komoly kétségeit a dia
lektika mindenhatóságát illetően. (Ez egyébként stílusán is rajta hagyta a bélyegét. 
Mint egyik monográfusa, André Bédard megjegyzi, nem dialektikusan halad előre, 
hanem koncentrikus körök mentén, s a dialektikus érvelés helyett az ismétlés, a „meg- 
igézés” híve, s előszeretettel tesz fel kérdéseket anélkül, hogy válaszolna rájuk.)36 Szók
ratész kapcsán kifejti, hogy a dialektika nem azt szolgálja, hogy a világ sorsa jóra for
duljon, nem is azt, hogy a teremtés nagy titka iránt fogékonyabbá váljanak az embe
rek. Ellenkezőleg. A dialektika azt segíti elő, mondja, hogy az Istentől amúgy is eltá
volodott világ magárahagyatottsága fokozódjon. A dialektika, állítja, a világot meg
erősíti és támogatja abban, hogy elégedjen meg azzal, ami van, s ne törődjön a kinyi
latkoztatással, a teremtés csodájával. És aki mégis e csodára fogékony, azt bizony a 
dialektikus bolondnak vagy fantasztának nevezi. „A dialektika éppolyan »erő«, mint a f i
zikai erő, éppolyan halálos fegyver, mint a kard vagy a nyíl. Csak tudni kell vele bánni, és máris 
lábunk előtt hever az egész világ”,37 írja később.

Szavai elsősorban Szókratész ellen irányulnak; de közben Hegelt sem téveszti szem 
elől, akit részben hasonló okok miatt utasít majd el. „Biztos -  írja Hegelről -, hogy a 
létből, amely a nemléttel azonos, semmiképpen nem vezethető le a keletkezés, és még kevésbé ve
zethető le a keletkezésből valamilyen konkrét tárgy. Krisztus emberré válásának dogmája sem ve
zethető le dialektikusan. ”38 Abban, ahogyan Sesztov a dialektikát értelmezi, visszhangzik 
Kierkegaard véleménye a hegeli „közvetítésről”, azaz dialektikáról, „amely Hegelnél min
dent megmagyaráz, és amely egyúttal az egyetlen, amit Hegel soha nem próbált megvilágítani” .39 
És előrevetíti persze több későbbi filozófus hasonló irányú gondolatmenetét is. Az, 
ahogyan például Georges Bataille nem sokkal később a dialektikát elutasítja, s helyette 
a szubverzivitásra mond igent, ahogyan Adorno vagy Marcuse Hegelt elemzi, vagy 
Heidegger-monográfiájában Rüdiger Safranski éppen a késői Adorno dialektikus 
módszerét bemutatja,40 azt bizonyítja, hogy Sesztov az egész huszadik század számára 
érvényes gondolkodási modellt kínált.

De mit kínál Sesztov a dialektika helyett, amely szerinte alapjaiban nem kérdőjelezi 
meg a világot, hanem azt csupán újra meg újra átrendezi? Értelemszerűen olyasmit, 
ami ezt megkérdőjelezi. S mi ez? Olyasvalami, ami nem ismeri a szükségszerűséget, 
ami nincsen alávetve a tér és az idő teljhatalmának, s ami ezért az értelem és a ráció 
eszközeivel sem keríthető be. S ezzel újfent a csodához jutottunk el -  a csodába vetett 
kétségbeesett reményhez, amit maga Sesztov is időnként „a lehetetlenért folytatott őrült 
harcnak” nevez. Ez az a harc, amit a magányos embernek előbb vagy utóbb meg kell 
vívnia. S lehet-e azon csodálkozni, ha Sesztov magát a filozófiát is nem „kíváncsi néze
lődésnek”, hanem „nagy harcnak” tartja?

A filozófia számára tehát: harc, csodavárás, hit és természetesen alámerülés a lehe
tetlenbe. Sesztov, ha közvetve is, de ezzel az álláspontjával véleményt nyilvánított a 
századforduló orosz filozófiai vitájáról is, mely a hit és a tudás viszonya körül forgott. 
A filozófiát a tiszta tudással azonosították a nihilisták, a pozitivisták és a marxisták, 
Leninnel bezárólag. Szolovjov a hit és a tudás kompromisszumát hirdette meg. Sesz- 
tov viszont kérlelhetetlenül a hit pártján állt.41 Talán felesleges mondani, hogy nem 
valamilyen egyházra mondott ezzel igent, hanem magának a létnek a csodája késztette 
erre a döntésre. Sesztov már Dosztojevszkij-könyvében is fölvetette annak lehetőségét,
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hogy a világ létezése egyáltalán nem szükségszerű. Az Alaptalan APOTEÓZlSÁ-ban 
pedig fölveti annak lehetőségét, hogy nem kizárt, az univerzum úgy van megalkotva, 
hogy a csodákat is lehetővé kell tennie. A könyv 1920-ban megjelent angol fordítása 
talán ezért is kapta ezt a címet: All Things are Possible. Sesztov ugyanis egyre job
ban hisz abban, hogy minden lehetséges -  az is, ami józan ésszel mérlegelve kizártnak 
és hihetetlennek látszik. S minél reménytelenebb a helyzet, annál parancsolóbb az em
ber számára a remény. Ám ha mindez tényleg így van -  márpedig Sesztov ragaszkodik 
e meggyőződéséhez -, akkor ez azt jelenti, hogy magának a világnak sem a szükség
szerűség a legfőbb jellemzője. A szabadság birtokában tehát még arra is képessé kell 
válnunk, hogy akár a falakon is át tudjunk menni.

A csoda a lehetetlen uralma: a tér nélküli a térbe lép, az időtlen pedig az időbe 
anélkül, hogy maga idő- vagy térbelivé válna. Sesztov nem bűvészkedésre gondol, 
nem is mesésen kivételes pillanatokra, hanem az élet elemi helyzeteire -  azokra az 
állapotokra, amelyekben az ember belülről felszabadul a körülmények nyomása alól. 
Bergyajev ezt nevezi az „istenember” megszületése pillanatának -  az emberben mint
egy életre támad az isten -; Sesztov számára pedig ez a csoda. A nyitottság a csoda elő
feltétele; s minél nyitottabb az ember, annál több csoda történik vele. A csoda tehát 
nem „rázuhan” az emberre; sokkal inkább az embertől, az ő készenlététől függ, hogy 
megtörténik-e vele. Ahogyan sokan képesek arra, hogy a szó szoros értelmében lebe
széljék magukat az elcsodálkozásról, a bámulatról, a megrendülésről, a mély örömről 
vagy akár arról, hogy szerelembe essenek, úgy ennek ellenkezője is a belső gyakorlat 
kérdése -  a megnyílásé, amelynek nyomán az ember hagyja magát feltöltődni attól, 
ami egyébként teljesen idegennek tetszik tőle.

Sesztov számos példával világítja meg, mit ért csodán. Isten közbeavatkozása: ez a 
csoda. És Isten lehetővé tudja tenni, hogy Szókratész mégse haljon meg, hogy Nietz
sche mégse betegedjen meg, hogy Kierkegaard mégis feleségül kapja Regine Olsent. 
Azaz Isten fel tudja függeszteni az időt, ami csupán a világ tartozéka, és nem a kinyi
latkoztatásé. S a legtöbbet említett példa természetesen Jób, akinek 1929-ben egy teljes 
könyvet szentel (JÓB MÉRLEGÉN), de akinek a sorsa számára már a századfordulótól 
kezdve irányjelző. Ugyanazt jelenti neki Jób, mint Kierkegaard-nak Ábrahám. Jób 
ahelyett, hogy éles eszű, okos barátaira hallgatna, minden bizalmát abba az Istenbe 
veti, aki minden elképzelhető rosszat tesz vele. Azaz: a rosszat éppúgy Isten adomá
nyának tekinti, mint ajót, s ezért az isteni rosszat inkább elfogadja, mint a világi okosságot. 
S ha Jób végül mindent visszakap, akkor ez Sesztov számára a tragikum és a hit, a bor
zalom és a csoda mély összefüggését bizonyítja. (Tanulságos egybevetni e könyvet C. G. 
Jung: VÁLASZ JÓB KÖNYVÉRE című 1952-ben megjelent tanulmányával: amíg Jung 
végkövetkeztetése szerint Isten az, aki analízisre szorul, addig Sesztov számára magá
tól értetődő Isten „ellentmondásossága”, s éppen a tőle elforduló „okos” és „eszes” bará
tokon kellene analízissel segíteni.)

Mindez arra enged következtetni, hogy a csoda legfőbb feladata Sesztov felfogása 
szerint az, hogy megszabadítsa az embert a történelem borzalmától. Nem ő az első, 
aki e borzalmat konstatálta; de amíg mások (Hegel, Marx) magának a történelemnek 
a belső dinamikájától várták a borzalomtól való megszabadulást, addig Sesztov -  sza
kítva ily módon a felvilágosodás hagyományával is -  nem látott a történelemben olyan 
emancipatorikus erőt, amely biztosíthatná a szabadságot. Az eszkatologikus hagyo
mányhoz kapcsolódva a történelmen túlról várta a megváltást, onnan, ami -  Jakob 
Taubes szavaival -  túl van a határokon,42 és ahonnan a borzalom is mint borzalom 
lepleződik le a maga csupaszságában.



Földényi F. László: Lev Sesztov, a radikális optim izm us filozófusa • 1609

A tizes években vagyunk. Az első világháború kitörésekor Sesztov családjával együtt 
hazatér Oroszországba. Könyvtárát, kéziratait kénytelen Svájcban hagyni, ahol min
dent lefoglalnak. Odahaza Moszkvában telepedik le, ahol Potestas Clavium cimű 
tanulmánykötetén dolgozik, amelyet 1918-ban fejez be, de könyvformában csak jóval 
később, 1923-ban jelentetheti meg Berlinben. 1918-ban Kijevbe költözik a nővéréhez, 
s az ottani egyetemen a görög filozófiáról tart előadásokat. 1919 őszén családjával 
együtt a Krim félszigetre utazik, s Jaltában hajóra szállnak. Kezdetét veszi az emigrá
ció, és Sesztov soha többé nem tér vissza hazájába.

Az első világháború befejeződött -  Sesztov számára pedig új élet kezdődött. Bő
röndjében a Potestas Clavium kéziratával érkezik meg Svájcba, emlékeztetve kicsit 
az ótestamentumi prófétákra, akik az ismeretlenből kerekednek fel, hogy meggyőzzék 
a világot a maguk igazáról. Sesztovot a világháború olyan belátásokra késztette, ame
lyek megerősítették eddigi meggyőződésében. A háborúban sokkal többet látott, mint 
hatalmi kérdések megoldási kisérletét. A háború szerinte figyelmeztető jel volt: azt 
mutatta, hogy ha elfogadjuk a végzetet, és beletörődünk abba, hogy a világban a szük
ségszerűség a legfőbb úr, akkor arra leszünk kárhoztatva, hogy „köveket bálványozzunk 
és kíméletlen kegyetlenségre vetemedjünk felebarátainkkal szemben” 4  Az első világhábo
rú, illetve az orosz forradalom borzalmait azzal magyarázza, hogy az európai ember 
immár évszázadok óta mindent mechanikusan, racionálisan próbált megoldani. Sesz
tov viszonylag keveset irt a politikáról; ám ha igen, akkor gondolatai valóban profe
tikus erejűnek bizonyultak. Amikor hangot ad gyanújának, hogy az első világháború 
semmit nem oldott meg, mivel a nyugati szövetségesek Németország szétzúzásá
val mindenekelőtt a saját sebeiket próbálták begyógyítani, akkor a késői utód csak 
igazolni tudja e gyanút. Sesztov szerint Európában mindenki egyformán bűnös, még
pedig Isten megölésében. És mert a háború kimenetele ezen a téren semmilyen vál
tozást nem eredményezett, úgy látja, hamarosan újabb, soha nem látott vérfürdőre 
kerül sor.

1918-ban irta ezt Sesztov. Az emigráció évei számára egyszersmind a zavartalan bé
ke évei is voltak. Mégis: őt továbbra sem a béke, hanem a minden béke mögött ott 
lappangó válság izgatta. Egyébre sem törekedett, mint hogy leleplezze az európai ci
vilizáció elfojtási mechanizmusait, amelyek szerinte minden háború, szörnyűség elő
idézői. Ott, ahol mindenki más fejlődést látott, ő a hanyatlásra figyelt fel. Nem véletlen 
hát, hogy, mint az ótestamentumi prófétákra, őrá is kevesen figyeltek. A feltartóztat
hatatlan haladás mámorától megrészegült európai ember fülében idegenül csenghet
tek Sesztov gondolatai. Szavai valóban pusztába kiáltott szavak voltak.

Nem is csoda. A szónak Sesztov számára egészen más feladata van, mint az európai 
gyakorlat számára. Nem a meggyőzésre használta, hanem vizióinak érzékeltetésére; 
nem az észigazságok kibontására, hanem a hit megerősítésére. A szóval, a Logosszal 
Sesztov szerint Európában mindig is visszaéltek. Az erő fitogtatására használták. Szók- 
ratésszal kezdődően mindig is az számitott győztesnek, aki a szavakat magához tudta 
ragadni. És amikor Sesztov megkezdi hadjáratát az európai észfilozófia (Vernunft- 
philosophie) ellen, akkor a Logos ellen is harcra kel. Részben ezzel is magyarázható 
magánya és elszigeteltsége. Hiszen kora legjelentősebb gondolkodói mind a szó bű
völetének engedelmeskedtek. A kor egyik legtekintélyesebb filozófiai orgánumának, 
a Tübingenben megjelenő folyóiratnak Logos volt a címe; s az sem véletlen, hogy Sesz
tov orosz barátai és kollégái még a forradalom előtt megszervezték a Logos orosz vál
tozatát is a német kiadás alvállalkozásaként.
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Sesztovnak, illetve a Logos elkötelezettjeinek az útjai azonban nem keresztezték 
egymást. A Logos legelső kötetében jelent meg például Edmund Husserl nagy hatású 
közleménye A FILOZÓFIA MINT SZIGORÚ TUDOMÁNY címmel. S éppen Husserl volt az, 
akit Sesztov, miután 1917-ben megismerkedett írásaival, a lehető legélesebben eluta
sított egy tanulmányában, amelynek címe is jelképes: MEMENTO MORI. Sesztov szerint 
az európai kereszténység János evangéliumának nyitószavaival visszaélést követett el: 
a szavakkal űzött folyamatos visszaélés révén éppen Istentől távolodott el, s bár folya
matosan I stent emlegeti, végső soron I stent egyfajta észigazságnak tekinti. S ezzel bűnt 
követ el, mondja Sesztov: Istent éppen a tiltott fa gyümölcsének, a tudásnak a segít
ségével igyekszik megidézni. „Már időszámításunk első évszázadai óta, vagyis attól a pilla
nattól kezdve, hogy a Biblia a görög-római kultúrvilág közkincse lett, a művelt emberek arra 
törekedtek, hogy a bibliai Istenből általános emberi istent faragjanak.”44

A beszéd legnagyobb veszélye Sesztov szerint az, hogy az embert a tiltott fa gyü
mölcsére szoktatja rá. S ha rászokik, akkor a tudást kezdi isteníteni; a tudásban fedezi 
fel a fényt, hála az ember első felvilágosítójának, a kígyónak. Sesztov szerint létezik 
azonban egy olyan mély igazság is, amelyhez nem biztos, hogy a beszéd révén jutunk 
közelebb. Sőt a beszéd sokszor éppen ezt az igazságot fedi el. Ami azt jelenti, hogy 
ismét meg kell tanulnunk hallgatni. Sesztov, bár állandóan a Bibliára és a kinyilatkoz
tatásra hivatkozik, magányos utat választott: nem kereste a hívők közösségét, aminek 
lehetőségét maga Jézus kínálta fel,45 s ugyanakkor komoly fenntartásai voltak az igaz
ság közvetíthetőségével szemben is, amiben pedig a Biblia nem kételkedett.

Sesztov magányos csodaváróként érkezett a háború utáni Nyugat-Európába, de ha
marosan hallgatókra, barátokra, sőt még tanítványokra is talált. Svájcba érkezve 
visszakapta elveszettnek hitt könyvtárát és kéziratait. Családjával együtt először Genf- 
ben telepedett le itt élő nővérénél, majd 1921 novemberének végén Párizsba költöz
tek, s élete végéig itt maradt. Párizsban lassan, észrevétlenül, de egyre biztosabban 
talált szellemi közösségre. 1922 áprilisában a Sorbonne-on kinevezték a szlavisztikai 
intézet orosz fakultásának professzorává. Ugyanebben az évben tanulmánya jelent 
meg Dosztojevszkijről a Nouvelle Revue Fran§aise-ben, s kapcsolatba lépett a szerkesz
tővel, Jacques Riviere-rel. Nem kizárt, hogy Riviere közvetítésével Antonin Artaud is 
megismerhette Sesztov írásait -  hiszen Artaud 1923-ban kezdi el híres levelezését a 
francia szerkesztővel. S azért is feltételezhető ez, mert időben a szürrealizmus küszö
bén állunk. Bár Sesztovnak nem voltak kapcsolatai a mozgalommal, a leendő szür
realisták mégis fogékonyak lehettek az írásait átható radikális korkritikára, a csoda
várásra, az elfojtások leleplezésére s persze a nem racionális beszédmódra, az antidia- 
lektikára. A húszas évek elején ismerkedik meg Sesztovval Georges Bataille, aki 1958- 
ban egy önéletrajzi töredékében így számol be e találkozásról: „Mialatt könyvtáros vol
tam a Bibliotheque Nationale-ban, beiratkoztam a keleti nyelvek iskolájába. Elkezdtem kínaiul 
és oroszul tanulni, és gyorsan fel is adtam e tanulmányokat, de alkalmam nyílott rá, hogy talál
kozzam az orosz filozófussal, Lev Sesztovval. Sesztov Dosztojevszkijből és Nietzschéből kiindulva 
filozofált, úgy, hogy az engem elbűvölt... Megütközött a filozófiával szemben tanúsított túlzott 
ellenszenvemen, én pedig figyelmesen hallgattam őt, miközben rávezetett arra, hogy Platónt ol
vassak. Neki köszönhetem filozófiai ismereteim alapjait...; elváltam tőle, de ma is csodálom a 
türelmét, amelyet akkor velem szemben tanúsított.”46 Bataille 1923-ban tanulmányt akar ír
ni Sesztovról, végül, helyette, 1924-ben Sesztov egyik lányának, Tatyjanának segít
ségével lefordítja a Tolsztoj és Nietzsche című könyvet, amely 1925-ben megjele
nik franciául.
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De nem Bataille az egyetlen, aki csodálja az orosz emigránst. A román származású 
zsidó költő és esszéista, Benjamin Fondane 1923-ban költözik Párizsba, ahol Tristan 
Tzara közvetítésével kapcsolatba lép a szürrealistákkal, de végül Sesztov leghűsége
sebb tanítványa lesz. 1933-ban megjelent RIMBAUD, A CSAVARGÓ című könyvét neki 
ajánlja, s beszélgetéseiket -  francia Eckermannként -  gondosan feljegyzi. E beszélge
téseket, már Sesztov halála után, 1939-ben Victoria Ocampo magával viszi Buenos 
Airesbe. Fondane Párizsban marad, ahol a németek bevonulása után házmestere mint 
zsidót feljelenti. A költőt Birkenauba deportálják, s 1944-ben megölik. Fondane ba
rátja volt a szintén román Emile Cioran, aki ugyancsak Sesztov híve lett -  éppen akkor, 
amikor mindenfajta szisztematikus filozófiától megcsömörlött, mivel úgy érezte, ha
zugok, s a személyes krízisben élő embernek nincsenek segítségére. Nem így Sesztov. 
„Sesztov nagy szerepet játszott az életemben, de az igazság kedvéért hozzá kell fűznöm, hogy Sesz
tov Romániában népszerű volt, ez olyan tény, ami Nyugaton ismeretlen... Fondane sem tudott 
erről... de így igaz. Nem tudom, honnan jön ez, noha vannak bizonyos hasonlóságok... Sesztov 
mindenesetre a kedvenc filozófusom lett. Akkor fedeztem őt fel magamnak, amikor csalódtam a 
filozófiában. És végül is egész lényét tekintve mi más Sesztov, mint magának a filozófiának az 
elégtelensége? 0  a filozófiát mint filozófiát helyezte vád alá.”47

És hatott persze Gabriel Marcelre, valamint a fiatal Albert Camus-re is, aki éppúgy 
„bámulatos egyhangúságáért” csodálta Sesztovot, mint később a lengyel Czeslav Milosz, 
és az orosz gondolkodót mint az egzisztencializmus egyik előkészítőjét tisztelte.

Valóban volt köze Sesztovnak az egzisztencializmushoz? Igen is, meg nem is. Ot is 
lenyűgözte az abszurditás és a lehetetlen gondolata, és ő is kizárólag az egyénre, az 
egyszeri, megismételhetetlen emberi személyre figyelt. Mint majd Lévinas, ő is az 
egyént próbálta kiszabadítani az univerzalitás hatalma alól. Részben emiatt is vitatta 
Tolsztoj Sesztov zsidóságát, amikor egyszer Makszim Gorkijjal a filozófus zsidó szár
mazásáról beszélgetett: „Nem valószínű, mondja Lev Nyikolajevics, egyáltalán nem hasonlít 
egy zsidóra: nincsenek hitetlen zsidók, mondjon akár csak egyet is... Nem, nincsenek.”48 Tolsz
tojnak nem volt igaza. Hiszen Sesztovra igen nagy hatást gyakorolt a haszidizmus, 
amely zsidó mozgalom volt, és nem a közösségi, hanem az egyéni tapasztalat jelentő
ségét hangsúlyozta. Ezenkívül Sesztov hívő is volt. Csak éppen semmilyen egyháznak 
és semmilyen vallásos -  és persze semmilyen politikai -  közösségnek nem kötelezte el 
magát.

S ez különbözteti meg őt az egzisztencialistáktól. Szuverén gondolkodó volt, aki az 
abszurditásra mondott igent, s közben mégis hívő volt. Legutolsó, élete egész mun
káját összefoglaló könyvének címét idézve: elutasította Athént, és igent mondott Je
ruzsálemre. Az 1938-ban kiadott Athén és J eruzsálem erről szól. Akár Sesztov ars 
poeticájának is tekinthetjük Platón szavait, amelyeket előszeretettel idéz könyvében: 
„vakmerően rá kell szánnunk magunkat mindenre”.49 Játsszunk egy pillanatra e mondatot 
ízlelgetve: elképzelhető vajon, hogy Sesztovra hatással voltak a dadaisták? Igaz, csak 
1919-től élt Svájcban -  de bizonyára hallhatott róluk. Fondane révén pedig talán sze
mélyesen is ismerhette Tzarát. Mindenesetre Sesztov írásainak szelleme időnként fel
tűnően közel áll a Dada anarchizmusához.

Van persze egy filozófus, aki bizonyíthatóan hatott rá. Amikor Sesztov 1928-ban 
személyesen megismerkedett Husserllel, a német filozófus felhívta a figyelmét Kierke- 
gaard-ra, akit Sesztov addig nem olvasott. S hamarosan úgy tapasztalta, hogy Kierke
gaard őt igazolja. Ot is lenyűgözte Kierkegaard abszurd reménykedése. 1933-ban 
önálló könyvet írt róla (KIERKEGAARD ÉS AZ EGZISZTENCIAFILOZÓFIA), az ATHÉN ÉS
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J ERUZSÁLEM-ben pedig hosszú fejtegetéseket szentelt a dán filozófusnak. Kierkegaard 
az, akiben valódi szövetségesre talált. De nem az egyetlen. Sesztov írásaiból egész szel
lemi hadsereg bontakozik ki, amelynek valamennyi tagja hitt a lehetetlenben, és soha 
nem törődött bele abba, amit Arisztotelész így fogalmazott meg: „az egyetlen dolog, amire 
még az istennek sincs hatalma: meg nem történtté tenni azt, ami egyszer már végbement” 5

Kik tartoznak ebbe a hadseregbe? Az Ótestamentumból J ób, aki nem hagyta magát 
megtéveszteni okos és eszes barátaitól, hanem hitt Istenben; Ábrahám, aki elindult 
feláldozni gyermekét; Ezsaiás, aki elveti „az eszesek eszességét”, azután Hérakleitosz, aki 
szerint az istenek olyasmit tartogatnak az embereknek, amiről ezek nem is álmodnak; 
Platón, aki szerint a filozófia feladata felkészülés a halálra; Tertullianus, aki Krisztus 
feltámadását e szavakkal kommentálta: „bizonyos, mert lehetetlen”; Petrus Damiani, aki 
szerint Isten meg nem teremtetté tudja tenni azt is, amit egyszer már megteremtett; 
Luther, aki nem próbálta elfojtani saját mértéktelen kétségbeesését, s Isten kala
pácsától várta a tudásba vetett bizakodás szétzúzását; s persze Pascal, Kierkegaard, 
Nietzsche, Dosztojevszkij. Csupa „kegyetlen tehetség”: nem akarnak beletörődni a józan 
ész igazságaiba, és átengedik magukat a prófétai inspirációknak. Nem megérte
ni akarnak, hanem sírva, átkozódva és elutasítóan filozofálni. Egyszóval valamennyi
en hisznek abban, hogy Isten számára az is lehetséges, hogy kétszer kettőt ötté változ
tasson.

Végtelen kétségbeesés árad ebből az utolsó könyvből. Nemcsak nagyszerű filozófiai 
opusként olvasható, hanem egy halálra felkészült idős filozófus végrendeleteként is.
„Az a gondolkodásmód, amely szembe akar nézni a halállal, és erre képes is, más dimenziójú 
gondolkodás, mint az, amely el akar fordulni tőle, és megfeledkezik róla. Más szavakkal: azok 
az igazságok, amelyeket Platón keresett, nem hozhatók le az ész szintjére. Új dimenziókat feltéte
leznek, amelyekre senki nem szokott számítani.”51 A halál kikerülhetetlenségét sugallja a 
könyv minden lapja; de ugyanakkor nem lehet nem meghallani a reményt, hogy talán 
mégsem a halálé lesz az utolsó szó joga. Vagyis hogy mi is legyőzzük egyszer azt, ami 
most bennünket győz le. „Isten mindig lehetetlent kíván tőlünk, és ebben különbözik az em
berektől. Az ember akkor gondol Istenre, ha lehetetlent akar. A lehetséges dolgok kedvéért az em
berekhez fordul. ”52

Sesztov, ahogyan öregszik, már mind kevesebbet fordul az emberek világa felé. Pe
dig egyre nagyobb elismerés övezi. 1936-ban, hetvenedik születésnapján megalapítják 
Párizsban a Leo Sesztov baráti társaságot, melynek elnöke Levy-Bruhl, s tagjai között ott 
van Bergyajev és Jean Paulhan is. „Leo, a remete”, így nevezik barátai a Boulogne-sur- 
Seine-ben élő filozófust. „Ritkán megy be Párizsba -  meséli Alekszej Remizov. -  Talán 
csak ha valamilyen tekintélyes ember jön a városba -  egy Thomas Mann vagy Picard -, és ha 
ilyen alkalmakkor fogadást adnak... egyébként otthon marad... Néha benéz Bergyajev, úton 
Clamart és Montparnasse között, lármázik egy kicsit, és már megy is tovább -  előadást kell 
tartania. ”53

1936-ban még ellátogat ősei földjére, Palesztinába, 1937-ben rádió-előadásokat vál
lal Kierkegaard-ról, s 1938 őszén a pár hónappal korábban elhunyt nagy ellenfélről 
és barátról, Edmund Husserlről ír nagy tanulmányt A NAGY FILOZÓFUS EMLÉKÉRE 
alcímmel. Egy élet összegzése e tanulmány: Sesztov korábban soha nem tapasztalt 
nyíltsággal tárulkozik fel olvasói előtt. A halott barátra emlékezve saját múltjára is 
visszagondol. S miközben ellenfele nagyságát méltatja, ő maga a szív azon magaslataira 
ju t fel, ahová a huszadik században csak keveseknek adatott meg. Talán a halál kapu
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jában kell állni ahhoz, hogy valaki ennyire nemes és nagylelkű tudjon lenni? Sesztov 
már ott állt. Tanulmánya hattyúdal lett. A kéziratot kézzel gondosan lemásolva még 
elküldte a szerkesztőségnek. Megjelenését már nem érte meg: röviddel később, 1938. 
november 20-án hetvenkét éves korában elhunyt. Pár nap múlva Boulogne-sur- 
Seine-ben helyezték örök nyugalomra.
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Jász Attila

ÉBREDÉS ELŐTT

A fejfájás házában ébredek.
A fájdalom félholdja félálmomban 
még ott lebeg ágyam felett.

Újra és újra megpróbálom 
majd elképzelni, 
ahogy múlik. (Ahogy el.)
Ahogy megjön a megváltó eső.

Előbb egy jóleső szoba.
Aztán egy ház. Egy város.

Vízfüggöny mögötti lassú forgalom. 
Kicsöng a telefon. Felébredhetek.


