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Vlagyimir  Szergejevics  Szolovjov  (1853-1900)  a  rendszerezett  orosz  filozófia
megteremtője, vallásfilozófus, költő, író, misztikus bölcselő, a szofiológia – Szófia teológiája
megalapozója. Az orosz filozófiai,  az ortodox és nyugati keresztény teológiai gondolkodás
máig meghatározó alakja.

„A Nyugat kultúrát teremtett, – írja Szolovjov – de eltorzította Krisztus igazságát. Kelet
tisztaságában  őrzi  az  isteni  igazságot,  de  nem  hozott  létre  kultúrát.  Ezért  a  tökéletes
keresztény kultúrát  csupáncsak  a  Nyugat  és  Kelet  legjobb  erőinek  egyesítése,  szövetsége
teremtheti  meg.  (…)  A  kereszténységnek  Keleten  megőrzött  isteni  eleme  tehát  most
megvalósulhat az emberiségben, mert már van mire hatnia, van min megmutatnia belső erejét,
hála  épp  a  Nyugaton  felszabadult  és  kifejeződött  emberi  elemnek.”  (Előadások  az
Istenemberségről, 1877-1881)

„Nincs  még  egy  filozófia,  amelyet  annyira  áthatna  a  szellemtudományból  felénk
ragyogó  Krisztus-fogalom,  és  amely  mégis  annyira  csírájában  marad,  mint  Szolovjové.”
(Rudolf Steiner: Az egyes népszellemek missziója)

„Ha  követjük  (Szolovjovot),  hova  jutunk?  Dr.  Rudolf  Steiner  anthroposophiájához.
Mert ha Szolovjov utolsó könyvét, a „theoretikus filozófiáját” befejezi, mi jött volna létre?
Egy könyv,  mely a  megismerést  a  gondolat  felébredéseként  magyarázta  volna:  egy orosz
„Philosophie der Freiheit” született volna meg. – Mert valóban Szolovjov ott fejezi be, ahol
Rudolf Steiner elkezdi.„ (Belocvetov: Vlagyimir Szolovjov talánya, kézirat)

Szolovjov  gondolatai  mélyen  behatoltak  az  egyetemes  gondolkodásba,  a  magyar
művelődésben talán Hamvas Bélára hatottak közvetlenül. Ő ezt írja: „… a nyugati és keleti
hagyományt össze kell kötni. Keleti hagyomány alatt a hitelesen gondolkodó oroszokat kell
érteni.  Mindenekelőtt  Csaadajev,  Leontyev,  Szolovjov,  Florenszkij,  Trubeckoj,
Merezskovszkij, Bergyajev és Bulgakov.” (Az öt géniusz)

* Az előadás német nyelven hangzik el Silye Imre tolmácsolásával.
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