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Wprowadzenie

W kulturze europejskiej rozkwit rosyjskiej duchowości religijnej na początku 
XX wieku, w warunkach całkowitego podporządkowania państwu Cerkwi 
prawosławnej — skostniałej dogmatycznie i strukturalnie - jest niewątpliwie ewe

nementem. Jej korzenie sięgają XIX wieku i mieszczą się w niezwykle silnym, 
często radykalnym nurcie myśli — społecznej, filozoficznej, politycznej i religijnej, 
pragnącej wypracowania narzędzi służących „naprawie” bądź „przeobrażeniu” rze
czywistości. Trójczłonowa dewiza państwowości rosyjskiej: „prawosławie - samo
dzierżawie — ludowość”, przyjęta przez cara Mikołaja I i wprowadzona w życie 
przez Siergieja Uwarowa w 1832 roku, na wiele dziesięcioleci „zniewoliła umysły” 
zorientowanych zachowawczo Rosjan, natomiast dla inteligencji wychowanej na 
filozofii niemieckiej (Hegel, Feuerbach, Marks) stała się ona synonimem zacofa
nia, zastoju, upadku, regresu sił postępu. Formujące się natomiast od czasów 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej i nabierające radykalizmu w drugiej połowie stu
lecia idee wolności, równości, braterstwa, sprawiedliwości i postępu, wiązały się 
w Rosji z oczekiwaniami na rychłe, natychmiastowe niemal zmiany porządku 
społecznego, czyli dotyczyły sposobu istnienia politycznego, instytucjonalnego, 
religijnego oraz całej sfery życia codziennego. „Między Marksem, Nietzschem 
i Dostojewskim” (V. Strada) rozpościera się przestrzeń ówczesnej polityki wrażli- 
wościowej, nacechowanej bądź to społecznie (obietnica powszechnej szczęśliwo
ści), bądź antyreligijnie, moralizatorsko i burzycielsko, bądź też etycznie, w du
chu chrześcijańskiej nauki miłości bliźniego. 

Terminem „duchowość” rosyjska określa się najczęściej refleksję filozoficzno- 
- religijną, uformowaną na przełomie XIX i XX wieku i rozwijaną, przeważnie po
za Rosją, w następnym półwieczu, obejmującą całokształt problematyki związa
nej z życiem, czyli sposobem istnienia i działania człowieka, w oparciu o naukę 
chrześcijańską, dającą opis trwałych, rozumnych podstaw bytu. Okres największej 
jej aktywności i rozgłosu dotyczy jednak niespełna dwudziestu lat, przypadających 
na początek naszego stulecia, w tym niecałe, bo przerwane rewolucją październi
kową, drugie dziesięciolecie. Duchowość - inaczej renesans, odrodzenie religijne 
lub filozofia religijna - owego „srebrnego wieku” zajmowała się: po pierwsze, wy
pracowaniem idei filozofii na podstawie przekonania o istnieniu związku ponadin- 
dywidualnej realności wszystkiego ze wszystkim (było to rozwinięcie idei „wszech- 
jedności” Władimira Sołowjowa), po drugie, problemem „idei rosyjskiej” przez pry
zmat losów, aspiracji i natury inteligencji i, po trzecie, problemem rewolucji ro
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syjskiej w świetle filozoficznych dociekań istoty tego zjawiska, zyskującego rów
nież konkretny, negatywny wymiar polityczno-kulturowy.

Dwa ostatnie kręgi zagadnień, wiążące się z rzeczywistością historyczną, po
lityczną, narodową i społeczną, nie znajdą omówienia w niniejszej pracy. Dodaj
my, że są one stosunkowo najlepiej znane i chętnie podejmowane przez badaczy 
zgłębiających wszystko to, co wiąże się z substancjąrosyjskiego ducha narodowe
go, mentalnością rosyjską, kwestią jej odmienności i brzemienności historycznej, 
z tym wszystkim, co przygotowało grunt dla zwycięskiej rewolucji i stało się źródłem 
inspiracji dla koncepcji historiozoficznych. Wielką rolę w tym zakresie odegrał 
Nikołaj Bierdiajew, którego zarówno prace filozoficzne, jak i publicystyka ułatwi
ły dzisiejsze rozumienie duchowości, mentalności i rosyjskiej specyfiki przeżycia 
religijnego. W swej Idei rosyjskiej celnie odnotował on, że „naród rosyjski jest 
typem narodu religijnego”, a ów „niepokój religijny jest także cechą ludzi niewie
rzących”, toteż „rosyjski ateizm, nihilizm, materializm przybierały odcień religij
ny”, w rezultacie więc nawet ci, którzy „odeszli od prawosławia, kontynuowali 
poszukiwanie Boga, prawdy Bożej i sensu życia” oraz pożądali spełnienia warto
ści absolutnych - prawdy, dobra i piękna - niejako „od zaraz”1. Duchowość rosyj
ska była formacją szczególną. Widząc zagrożenia ze strony maksymalizmu po
staw społecznych, jej przedstawiciele próbowali „odnowić” prawosławie i wyeks
ponować w jego przesłaniu nie „ideał pozagrobowy”, lecz pierwiastki życiotwór- 
cze, krzepiące, wyrywające z marazmu i wytyczające drogę duchowego doskona
lenia. Prawosławie, będące dla Fiodora Dostojewskiego wszystkim, także dla 
innych zawierało wizję całościową świata, wizję jedności Boga i stworzenia, dają
cą podstawę intuicyjnego poznania przedmiotu w stanie czystym, a zatem tak
że uznania ontologicznej jedności wszechświata, jedności powszechnej, którą po
twierdza w myśli religijnej teoria Sofii, Mądrości Bożej. Sofiologia, rozwijająca 
tezę o Sofii jako „idealnym odbiciu świata” (Paweł Florenski) czy też jako „nie
odłącznej od Chrystusa Mądrości Bożej i sile” (Jewgienij Trubieckoj), jest waż
nym składnikiem filozofii rosyjskiej, uwypuklającym jej specyfikę.

1 Н. Б с р д я с в, Русская идея [иг:] О России и русской философской культуре. Философы русского 
послеоктябрьского зарубежья, Москва 1990, в. 266 1 п.

Warto jednak podkreślić, że owa centralna w niej idea powszechnej jedności 
(wszechjedności) była pojmowana jako argument przemawiający za taką refle
ksją filozoficzną, która - w odróżnieniu od zachodnioeuropejskiego racjonalizmu, 
pragmatyzmu, subiektywizmu czy indywidualizmu - ujmowałaby całościowo (orga
nicznie, totalnie, w sposób pełny) wiedzę, poznanie i doświadczenie ludzkie jako 
odbicie pewnej niepodzielnej struktury świata, struktury „dwupłaszczyznowej”, 
duchowo-materialnej. Człowiek, jako istota psychofizyczna, jest wprawdzie, jak 
uczą Ojcowie Kościoła, cząstką owej jedności („mikrokosmos”), ale równocześnie 
skupia on w sobie cały wszechświat („makrokosmos”). Poznając siebie (akt „samo- 
poznania”), poznajemy także wszystko inne, czyli zewnętrzne wobec podmiotu, 
ale między podmiotem a przedmiotem nie ma ostrej granicy. Jak pisał Fiodor 
Tiutczew w wierszu o incipicie Тени сизые смесились... — „Всё во мне, и я во всем!.. 
С,wszystko jest we mnie, i ja jestem we wszystkim”). Podobna idea przenika twór



Wprowadzenie 9

czość wielu poetów-symbolistów, którzy „wyszli” z W. Sołowjowa (Andriej Bieły, 
Wiaczesław Iwanow), a także późniejszego nieco, wybitnego neoplatonika Borysa 
Pasternaka. W myśl tej idei, człowiek jest obdarzony „świadomością mityczną”, 
czyli to nie on sprawuje „władzę” nad sobą, a więc widzi, ustala coś, sądzi czy 
decyduje, lecz — jak przekonywał Siergiej Bułgakow — coś nim kieruje, „przema
wiają w nim wyższe istoty i siły”2. Oznacza to, że poznając siebie, zmierzamy do 
„uchwycenia” owych „wyższych istot”, czyli owo poznanie jest ważnym środkiem 
uzyskania wiedzy istotnej, ważnej, nadrzędnej, wiedzy nie rozproszonej, cząstko
wej czy chaotycznej, lecz - całościowej, „integralnej”, dającej zrozumienie celu 
i sensu wszystkiego, co istnieje, a więc - jak piszę Marian Zdziechowski - także 
„wiedzy o Bogu i rzeczach boskich”, wiedzy „absolutnej”, będącej „dla umysłu reli
gijnego usposobionego apokaliptycznie... potrzebą szczególnie silną”3. Sposób ro
zumienia pojęć takich, jak „wiedza”, „poznanie”, „prawda” jest szczególny, gdyż 
mają one wymiar metafizyczny i zyskują uzasadnienie „tylko przez wiarę”. 
W perspektywie „wiedzy integralnej”, jej „samoistności”, wiedzy pozwalającej od
kryć w nas „obecność pierwiastka innego, wiecznego bytu” (Siemion Frank)4, kształ
tuje się chrześcijańska (prawosławna), metafizyczna koncepcja człowieka.

2 CH. Булгаков, Свет невечерний. Созерцания и умозрения, Москва 1994, s. 58.
3М. Zdziechowski, W obliczu końca, Warszawa-Ząbki 1999, s. 143.
4 С.Л. Франк, Смысл жизни [w:] Смысл жизни. Антология, общая редакция и составление Н.К. Гав

рюшина, Москва 1994, s. 536.
5 Д.А. Хомяков, Православие, самодержавие, народность [1908], Минск 1997, s. 76—77. Ujęta 

w nawias kwadratowy cyfra oznacza rok pierwszego, pełnego wydania tekstu.

Wydaje się bowiem, że owa koncepcja wpisuje się w ogólny, jednolity (moni- 
styczny), rozumny, a więc posiadający wyższy sens, porządek świata („sens” bo
wiem, jak wielokrotnie się przekonujemy, znaczy dla myślicieli religijnych tyle, co 
„rozumność”). Podjęte przeto w rozdziale pierwszym rozważania są próbą wykry
cia pewnej logiki zawartej w „poszukiwaniach wiedzy integralnej”: w ramach 
monizmu rozumna „całość”, pojęta jako „apologia dobra” (Sołowjow), i „wszech- 
jedność” przepojona miłością Bożą, „wchłania” także człowieka, czyni zeń homo 
fidei. Zespala on, jak pisał Dmitrij Chomiakow - syn znanego myśliciela i teologa 
Aleksieja Chomiakowa, wiedzę (nauka) i umiejętność (sztuka), które przejawia
jąc się w kulturze, tworzą pewien ideał chrześcijaństwa, podobny do greckiego 
wzorca jedności dobra i piękna (kalokagathia), znajdujący najwyższy wyraz 
w świętości, czyli „pełni ducha”5.

Nie oznacza to, że filozofia religijna zajęła się wyjaśnianiem, tłumaczeniem 
czy interpretacją wiary chrześcijańskiej, a więc zajęła miejsce teologii. Wyrasta
jąc z jej ducha i nauki, jest ona bowiem ściśle osadzona także w myśli starożytnej 
(przedsokratejskiej oraz sokratejsko-platońskiej), wczesnośredniowiecznej (Ojco
wie i nauczyciele Kościoła), w średniowiecznym i nowożytnym idealizmie, zwła
szcza niemieckim, a także w gnostycyzmie i mistyce. Konteksty duchowości ro
syjskiej są zresztą niezmiernie ważne dla zrozumienia jej zasadniczej orientacji 
na życie realne, empiryczne (nie stanowiące wartości samoistnej, lecz mające 
zakorzenienie w świecie idealnym) oraz na stworzenie swoistej, religijnej „filozo
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fii życia”, podkreślającej konieczność przeobrażenia rzeczywistości i przebóstwie- 
nia człowieka.

Potrzeba stworzenia „wiedzy integralnej”, zgłoszona po raz pierwszy przez 
słowianofilstwo rosyjskie w połowie XIX wieku, wiąże się z określoną, całościową 
wizją człowieka „soborowego”, i taki właśnie jego wizerunek, wizerunek „bogo- 
człowieka” - skupionego wewnętrznie oraz harmonijnie łączącego piękno i dobro, 
świętość Chrystusa i pełnię człowieczeństwa — jawi się w wielu traktatach filozo- 
ficzno-religijnych, począwszy od najwybitniejszego reprezentanta filozofii rosyj
skiej zeszłego stulecia, W. Sołowjowa. Jemu też, w interesującym nas aspekcie, 
poświęciliśmy najwięcej uwagi w pierwszym rozdziale, mimo iż literatura o auto
rze Apologii dobra jest stosunkowo najbogatsza. Ale też zapoczątkowana przezeń 
linia ontologizmu w duchowości rosyjskiej (S. Bułgakow, W. Ern, P. Florenski, 
M. Tariejew, J. Trubieckoj, L. Karsawin, S. Frank, B. Wyszesławcew) okazała się 
w późniejszym okresie niezwykle silna.

Przeciwna monizmowi oraz duchowi wszechjedności i sofijności Sołowjowa 
była filozofia dwu wybitnych przedstawicieli renesansu religijnego - Lwa Szesto- 
wa i Nikołaja Bierdiajewa, reprezentujących linię personalizmu religijnego, 
którym bliższy był dualizm. Nie oni jednak skupiają naszą uwagę, lecz przedsta
wiciele ontologizmu. Są tego dwa powody: stosunkowo najlepszy stan naszej wie
dzy o autorze Sola fide oraz autorze Sensu historii, który to fakt narzuca potrze
bę przyjrzenia się myślicielom rosyjskim mniej znanym w Polsce, oraz to, że pro
blematyka sensu życia akurat w linii „sołowjowowskiej” została podjęta najpeł
niej i stanowi jeden z centralnych jej aspektów. Rozważania nad sensem życia są 
w niej ściśle powiązane ze sferą sacrum, gdyż tylko ona, a nie żadne empiryczne 
poszukiwania, stanowić może jego rękojmię. Do Szestowa i Bierdiajewa natomiast 
odwołujemy się jedynie incydentalnie.

Zarówno wybór autorów, jak i zagadnienie tytułowe pracy wiążą się z określo
ną metodą oglądu. Najkrócej można by ją oddać celnym określeniem Pawła Flo- 
renskiego: jest to nakreślenie „dróg i skupisk” w zakresie odkrywania sensu ży
cia. Dodajmy, że z zastosowaniem akupunktury, czyli takiego ujęcia, które, do
puszczając pewną swobodę w zakresie chronologii, zapewnia precyzję opisu jed
nego zjawiska, od którego „droga” prowadzi do innego „skupiska” obciążonego 
treścią„sensogenną”. W całej pracy pozwalamy „przemówić” dziełu każdego auto
ra, uznając zasadę, że omawianie go ma zawsze charakret służebny i jest uza
sadnione na tyle, na ile owo dzieło - choćby poprzez cytaty - może samo zaistnieć. 
Wspomnianą wyżej swobodę ograniczają ramy czasowe, w których mieści się pod
jęta problematyka, oraz świadomość rozległości materiału, nakazująca zarówno 
pewną skrótowość, jak i pozostawienie poza oglądem takich myślicieli, jak Lew 
Karsawin, Iwan Iljin, Wiktor Niesmiełow, Aleksander Wwiedenski, Iwanow-Ra- 
zumnik. Z wyjątkiem tego ostatniego, który „sensem życia” zajmował się od stro
ny „świeckiej”, pozakonfesjonalnej, wszyscy wcześniej wymienieni przedstawicie
le duchowości rosyjskiej nie wnoszą, w naszym przekonaniu, nowych treści do 
podjętych rozważań. Zarówno w kwestii wyboru, jak i dotyczącej metody autor 
bierze na swoje sumienie i odpowiedzialność wszelkie wynikające z tego nierze
telności, nieścisłości czy niedopowiedzenia. Takie ryzyko niesie z sobą już sam 
temat pracy, gdyż, jak dotąd, nie ma podobnych ujęć całościowych.
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O ile pierwszy rozdział ma charakter ogólnego rozpoznania zagadnienia sen
su życia w kontekście zarówno „wiedzy integralnej”, jak i w odniesieniu do nur
tów antyoświeceniowych w filozofii (Kant, wczesny Hegel), o tyle dwa kolejne, 
równie obszerne rozdziały, starają się odtworzyć poziom refleksji filozoficznej nad 
życiem człowieka z perspektywy wartości — wartości idealnych (metafizycznych), 
bez których trudno jest pojąć, po co żyć. Postawione w tytule drugiego rozdziału 
pytanie jednego z bohaterów Dostojewskiego - „jakie piękno zbawi świat?” - wy
znacza pewien kierunek refleksji nad wartościami i ich miejscem w życiu. Etyka 
i estetyka, jako dominanty tematyczno-problemowe tej części, zostają odniesione 
do tradycji myślowej, literatury, religii i myśli współczesnej. Trzeba podkreślić, 
że myśl rosyjska zawsze przejawiała skłonność do wyjaśniania problematyki etycz
nej z pomocą ontologii, wierzyła w istnienie ogólnego porządku i harmonii wszech
świata, w którym zamieszkuje prawda, dobro, piękno, wiedza, natomiast odnoto
wywała brak bądź niedostatek owych wartości w świecie realnym, w świecie przy
padkowości. „Oślepienie” pięknem, harmonią, rozumnością czy dobrem bytu ide
alnego, a więc przekonanie o istnieniu niezmiennych substancji bytujących obok 
rzeczywistości empirycznej, było przyczyną niedostatecznej uwagi udzielonej re
aliom życia, jego rozproszonej, „skarlałej” wszechjedności.

Strategia takiego pozytywnego, ale równocześnie globalnego, totalnego my
ślenia o blasku prawdy wyższej, jawiącej się niektórym bohaterom Dostojewskie
go, z natury rzeczy oddala poznanie prawdy o rzeczywistości, o fakcie, o człowie
ku zakotwiczonym w życiu codziennym. Rosyjscy myśliciele religijni bardziej ufa
ją doktrynie niźli realnej, „upadłej” rzeczywistości, wyłamującej się z porządku 
wszechjedności. Powoduje to pewną bezradność, jaką przejawiają oni w obliczu 
zła, którego działanie w świecie wiążą najczęściej z wolnością człowieka, z zanie
chaniem przezeń rozumnego, wskazanego przez naukę Nowego Testamentu, wy
boru. Ignorują natomiast niezwykle istotny wymiar zła „radykalnego” (Kant), zła 
zawartego w samej naturze ludzkiej, irracjonalnego (Dostojewski). Powoduje to 
brak „przełożenia” wyprowadzonej w chmury problematyki na sprawy bezpośred
nio wiążące się z życiem. Inaczej ujmując, „żywe życie”, czyli życie nieśmiertelne, 
gdyż tylko ono posiada sens, z reguły przyćmiewa zainteresowanie faktem, zjawi
skiem, by tak rzec - konkretnym, przejawianiem się „wszechjedności” w świecie 
„upadłym”. Powoduje to postrzeganie człowieka jako „osobowości”, będącej „obra
zem i podobieństwem” Boga; oraz jako „kategorii duchowo-religijnej”, stanowią
cej „całość” i odniesionej do społeczeństwa, przyrody, Boga6. Człowiek jako „ca
łość” [единое целое], czy też „osobowość idealna”, wpisuje się tu raczej w ogólną 
koncepcję ludzkości na tle całego stworzenia.

6 Н.А. Бердяев: pro el contra. Антология, кн. 1, издание подготовил А.А. Ермичсв, Санкт-Петербург 
1994, s. 24.

Nie znaczy to wszakże, iż filozofia rosyjska próbowała li tylko widzieć „osobo
wość idealną” jako wyraz rozumu wyższego, sensu „bezwarunkowego”. Dowodem 
wnikliwego, trzeźwego i oryginalnego spojrzenia na człowieka jest zarówno myśl 
wczesnego Wasilija Rozanowa, jak i Pawła Florenskiego, którzy, niezależnie od 
zgody na uprawianie „filozofii kosmosu”, widzącej rozumność i sens wszechświa
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ta, dostrzegali „pęknięcie” we „wszechjedności” i zasadniczą trudność w zakresie 
przełamania tragizmu egzystencji ludzkiej, osamotnienia człowieka, jego drama
tycznej drogi poznawania i rozumienia prawdy. Ich „filozofia podmiotu” - jako 
element „filozofii kosmosu” - stanowi swoistą „projekcję tragizmu świata żyjące
go na antynomie rozsądku”7. Philosophiaperennis — zarówno w wydaniu Rozano- 
wa (O rozumieniu. Studium badania przyrody, granic i struktury wewnętrznej 
nauki jako wiedzy organicznej, 1886), jak i Florenskiego (Filar i podpora prawdy, 
1914, oraz Na rozstajach myśli, 1918 - jako dopełnienie Filara...) - nawiązująca 
do myśli przedsokratejskiej (Heraklit, Parmenides, Empedokles, Anaksagoras), 
oddaje w całej rozciągłości dylematy „filozofii podmiotu”, filozofii przypominają
cej o bycie, a więc także o człowieku jako najbliższym świadku ujawniającego się 
bytu. Refleksje tak Rozanowa, jak i Florenskiego na swój sposób ujawniają „roz
staje myśli” rosyjskiej, myśli odchodzącej od tradycyjnej metafizyki oraz figur 
teodycei i antropodycei, dużo bliższej natomiast dwudziestowiecznej fenomenolo
gii, hermeneutyce, „filozofii czynu”, refleksji nad sytuacją ontologiczną człowie
ka w świetle współczesnej wiedzy o złu. Niektóre fragmenty niniejszej pracy, 
odnoszące się do współczesnego spojrzenia na problem człowieka z uwzględnie
niem pewnego kontekstu historycznego (m. in. F. Nietzsche i nurt „filozofii życia”, 
M. Scheier, E. Husserl, M. Heidegger), stanowią tu swoisty łącznik między antro
pologiczną myślą europejską a docierającą do „rozstajów” myślą rosyjską.

7 К.Г. Исупов, Павел Флоренский: наследие и наследники [w:J П.А. Флоренский: pro et contra. 
Личность и творчество Павла Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология, 
Санкт-Петербург 1996, s. 12.

W rozdziale trzecim podjęta została próba całościowego oglądu zagadnienia 
„sensu życia” z perspektywy „polityki chrześcijańskiej”. Nie chodzi tu, rzecz ja
sna, o wyłuszczenie zasad owej „polityki”, lecz o wskazanie na charakter i kieru
nek przyjętej przez myślicieli religijnych strategii obrończej odnośnie do wszyst
kiego, co służy umocnieniu pierwiastka życiotwórczego, a więc tego, który przy
niosło chrześcijaństwo, przeciwko temu, co niweczy go w imię szczęścia ludzko
ści, przyszłych pokoleń, dobrobytu materialnego czy harmonii społecznej. Część 
pierwsza rozdziału rekonstruuje ogólny stan świadomości antropologicznej i wraż
liwości na problemy człowieka w dobie „srebrnego wieku”, świadomości bądź to 
przyjmującej nowe idee C.nadczłowiek”, „człowiekobóg”, „bogotwórstwo”), bądź 
też przyjmującej naukę chrześcijaństwa za jedyną wytyczną w życiu, antidotum 
przeciwko tak bierności i marazmowi, jak radykalizmowi czy maksymalizmowi. 
Część druga rozdziału przynosi szczegółowe omówienie niektórych, ważnych 
z punktu widzenia całości naszej problematyki, traktatów myślicieli rosyjskich: 
L. Tołstoja, M. Tariejewa, J. Trubieckiego i S. Franka. Zawierają one pewne syn
tetyczne i optymistyczne spojrzenie na życie, uzyskujące sens dzięki samodosko
naleniu, twórczości, miłości bliźniego, ascezie i innym cnotom chrześcijańskim. 
Nieco przekornie omówione zostały dopiero na końcu pracy te teksty, w których 
wprost mówi się o sensie życia.

Warto więc zaznaczyć, że owa przekora ma swe źródło w nieoczywistości po
wyższego zagadnienia, jego skomplikowanym „zawęźleniu” i w wynikającej stąd 
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trudności w zakresie formułowania wniosków. Gdyby można było zdefiniować 
„sens życia”, wówczas sprawa byłaby prosta. Historia myśli filozoficznej, szeroko 
pojętej, dowodzi, że rozterki Hioba, Eklezjastesa, Platona, Hamleta czy Fausta 
zawsze zmierzały w kierunku stworzenia solidnej podstawy sensu. Równocześnie 
wiadomo, że sens może być też ustalany indywidualnie, i wówczas „sprawa sensu 
mojego życia jest moją osobistą sprawą”, a owa „płytka i mała filozofia” „wydaje 
się prawdziwa, podczas gdy „głębokie” i „wielkie” filozofie są fałszywe”, więcej 
nawet - owa „mała filozofia”, będąca „mądrością zwykłych ludzi, może dać czło
wiekowi to trochę szczęścia, jakie jest w ogóle na tym świecie możliwe”8. Szeroko 
rzecz ujmując, sensu życia próbuje dociec cała filozofia oraz znaczne obszary hu
manistyki, „nauk o sensie” (kulturze), w tym zwłaszcza literatura, próbująca zro
zumieć człowieka i jego dzieło.

8 J.M. Bocheński OP, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993, s. 14, 22.

Taki ogląd naszego tytułowego zagadnienia byłby niemożliwy. Niezwykle trud
no ująć je także w - ograniczonym do aspektów antropologicznych - oglądzie 
myśli rosyjskiej, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że namysł nad sensem życia 
jest w niej wyraźny i ważny. Dużą rolę odgrywa tu czynnik rodzimy, rosyjski: 
ścisły związek filozofii z życiem, filozofii wypracowującej narzędzia służące prak
tycznej zmianie na lepsze, a nie zaprzątniętej bezpłodnymi spekulacjami. Zna
czący udział ma tu autor Kapitału, który w tezach o Feuerbachu apelował o za
przestanie jałowego „opisywania świata”, gdyż chodzi po prostu o jego „zmianę”. 
Temu praktycznemu wymiarowi filozofii przedstawiciele duchowości rosyjskiej 
przeciwstawili „żywą” wiarę, prawdę i mądrość Pisma, rozum przedustawny, Bo
ski, zdolności twórcze człowieka, jego miłość i „serce”, wolność, świętość, dobro, 
heroizm, które miały mu zapewnić zbawienie i nieśmiertelność. Myśli tej z pew
nością brakuje trzeźwości, rzetelnej oceny sytuacji, za dużo w niej szacunku dla 
„pełni sensu”, za mało, lub zgoła wcale, dla człowieka jako jednostki. Historia 
dowiodła, że wiara w „siłę wyższą” (wyznawał ją najszczerzej ostatni car Rosji, 
Mikołaj II) musi zbankrutować w obliczu „herezji utopizmu”, tępej, choć także 
obiecującej dobro, siły... Ta ostatnia również kładła nacisk na przeobrażenie ży
cia, ale wiadome są skutki poczynań zwycięskiej rewolucji, która w kwestii stwo
rzenia „nowego człowieka” zaoferować mogła co najwyżej kuriozalne skrzyżowa
nie człowieka z małpą w oparciu o „naukowość” niektórych wniosków Nietzsche
go czy Freuda oraz geniusz Iwana Pawłowa w zakresie genetyki.

Wielką pokusą i niespełnieniem badawczym pozostaje ogromny obszar lite
ratury rosyjskiej, w której dysputa o sensie życia jest spotykana nader często. 
Może uda się nam kiedyś podjąć ten temat. Tymczasem zauważmy tylko, że cała 
twórczość Antoniego Czechowa może posłużyć tu za najlepszy przykład, ale jest 
on tylko jednym z wielu. Bohater jego Nieciekawej historii, przeczuwając bliską 
śmierć, odczuwa dojmujący strach przed osądem moralnym samego siebie i obo
jętnością-„paraliżem duszy, przedwczesną śmiercią”. Uzmysławia on sobie nie
możność ogarnięcia rozumem i poddania jednoznacznej ocenie wartościującej, 
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w świetle - jak to określa - „tego, co wyższe i silniejsze od wszelkich wpływów 
zewnętrznych”, wszystkich „myśli, uczuć i pojęć”, które dotąd wypełniały jego ży
cie. We wszystkim, czym on żył dotychczas — „...даже самый искусный аналитик не 
найдет того, что называется общей идеей, или Богом живого человека. А коли нет 
этого, то, значит, нет и ничего”9. Brakuje mu w życiu idei ogólnej... Ale czy idea 
taka w ogóle istnieje?

9 АП. Чехов, Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах, т. 7 (1888-1891), Москва 1985, 
s. 307 (kursywa - J.K.).

Potwierdza się niewzruszoność zasady: primum vivere, deinde philosophari.



...Filozofia powinna wypływać z naszego życia, powinna 
ona wyrastać z bieżących problemów i głównych wartości 
naszego życia narodowego i indywidualnego.

(I. К i г i e j e w s к i) 
Wiara [...] jest jedynym źródłem żywego życia na ziemi - 
życia, zdrowia, zdrowych idei i zdrowych wniosków 
i konkluzji.

(F. Dostojewski)
„ Единство, - возвестил оракул наших дней, - 
Быть может спаяно железом или кровью ". 
Но мы попробуем спаять его любовью, - 
А там увидим, что сильней...

(F. Т i u t с z е w)

I

Od poszukiwań wiedzy integralnej 
do metafizycznego rozumienia człowieka

Cechą swoistą refleksji Rosjan nad życiem jest próba znalezienia powszech
nej zasady jego organizacji. Rolę taką w odległej przeszłości spełniała religia 
prawosławna, której wpływy zyskały uprawomocnienie w tekstach o charakterze 

dydaktycznym i moralnym, tekstach wyrosłych z tradycji antycznej oraz wcze
snego średniowiecza, będących zarazem uzupełnieniem Nowego Testamentu. Se
kularyzacja życia od czasów Piotra I spowodowała swoistą „mumifikację”, zasty
gnięcie duchowości prawosławnej, ograniczenie jej wpływu na społeczeństwo, acz
kolwiek proces ten nie sięgnął rzeczywistości wewnętrznej życia cerkiewnego. Tu 
bowiem zaobserwować można, zwłaszcza w XIX wieku, znaczne ożywienie, które
go przejawem była np. działalność mnichów woroneskich, a także powszechnie 
szanowanych arcypasterzy: Serafina z Sarowa, Tichona i Mitrofana, Makarego 
i Ambrożego; dwaj ostatni wsławili Pustelnię Optyńską. O randze pustelni z oko
lic Kozielska świadczyć może zarówno korespondencja ze starcami ją zamieszku
jącymi, jaką prowadzili znani pisarze i myśliciele minionego stulecia (m.in. 
N. Gogol, F. Dostojewski, bracia Kiriejewscy, K. Leontjew, Aleksy i Lew Tołstoj, 
W. Sołowjow), jak również powstałe tam przekłady i wydania książek autorów 
bizantyjskich, greckich i staroruskich. Niemniej jednak właśnie takie cechy ów
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czesnej Cerkwi rosyjskiej, jak ograniczoność wpływu na życie społeczne, izolacja 
od nurtów oraz tendencji umysłowych i filozoficznych oraz niepodatność na prze
miany światopoglądowe i aspiracje, przejawiane przez inteligencję - stały się 
źródłem odcięcia prawosławnej Cerkwi od żywotnych problemów współczesności. 
Z upływem czasu coraz bardziej niepokojące stawało się oderwanie myśli teolo
gicznej od życia, gdyż drażniła jej nieżyciowa uczoność. W rezultacie teologia, jak 
piszę Gieorgij Florowski, poprzez swoje fatalne niezakorzenienie przestała wyra
żać i poświadczać wiarę Cerkwi. Zrodziło to zjawisko szczególnego i - jak się później 
okazało - tragicznego w skutkach rosyjskiego „obskurantyzmu”, który w Rosji był 
nieufnością wobec kultury. Nieufność tę postrzega autor Dróg teologii rosyjskiej 
jako szczególny przypadek ogólnej nieufności, którą zatruta jest cała twórczość 
rosyjska1.

1 Szczegółowo na ten temat zob.: Г. Флоровски й,Пути русского богословия [1937], Париж 1983, 
s. 500-520.

2 В. Зсньковский, История русской философии, t. 1, Ленинград 1991, s. 127. Konsekwencje 
i wymiar społeczno-filozoficzny zrodzonej wówczas konfiguracji przeciwstawnych poglądów — w spo
sób najpełniejszy na polskim gruncie - omawiają fundamentalne prace Andrzeja Walickiego: 
Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej (1959), W kręgu konserwatywnej 
utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa (1964), Rosyjska filozofia i myśl społeczna 
od Oświecenia do marksizmu (1973), Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu (1987 - wyd. ang., 1995 
- wyd. poi.). Istotnym dopełnieniem obrazu rosyjskiego życia umysłowego XIX—XX wieku jest wyda
na niedawno praca Grzegorza Przebindy pt. Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga 
i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922), Kraków 1998.

3 Библейские общества в России [w:] Энциклопедический словарь, изд. Ф. Брокгауз, И. Эфрон, t. 3 А, 
Санкт-Петербург 1892, s. 703.

Niemałe piętno na umysłowości Rosjan wywarła Wielka Rewolucja Francu
ska. Znany dwudziestowieczny filozof i teolog, Wasilij Zieńkowski twierdzi, iż na 
przełomie XVIII i XIX wieku „w świadomości cerkiewnej zaczyna występować 
wrogi stosunek do «nowego» ruchu, rodzi się ostra reakcja nań, która później sta
nie się bardzo silna i agresywna. Tutaj właśnie leży początek, pierwszy przejaw 
fatalnego dla całego życia Rosji rozdwojenia tendencji «postępowych» i «reakcyj
nych», jakie wystąpiły na przestrzeni całego XIX wieku”2.

Tendencjom rozdwojeniowym miała przeciwdziałać religia. Silny na początku 
ubiegłego stulecia ruch monasterski, głoszący potrzebę stworzenia chrześcijań
stwa uniwersalnego, ponadcerkiewnego, niezależnego od politycznych i umysło
wych zawirowań, miał na celu uniknięcie rozdarć światopoglądowych, spowodo
wanych ruchami społeczno-umysłowymi na zachodzie Europy (encyklopedyści, 
rewolucja we Francji, racjonalizm, filozofia naturalna oraz wpływowy, zwłaszcza 
w Rosji, idealizm filozoficzny Kanta, Fichtego, Schellinga i Hegla). Przejawem 
aktywnej religijności, „aktywności w Bogu” był także szczególny w pierwszym 
ćwierćwieczu XIX wieku rozkwit mistycyzmu, który stał się synonimem „prze
obrażenia życia”, „cerkwi wewnętrznej” i którego popularność i powodzenie w śro
dowiskach świeckich „stało się możliwe tym bardziej, że tliły się w nim jeszcze 
tłumione wpływy starej masonerii XVIII wieku; żyli wówczas jeszcze Nowikow, 
Łopuchin, Gamaleja, ks. Repnin, Koszelow i inni”3.

Duch ascetyczny mistycyzmu odrzucał wszystko to, co wiązało się z nowością: 
idee równości i postępu, aspiracje nauki i środowisk uniwersyteckich, literaturę 



Od poszukiwań wiedzy integralnej... 17

opartą na obcych wzorcach i zaczerpnięte z zewnątrz orientacje filozoficzne. Mi
stycyzm4 5 kultywował ponadto, w znacznym oddaleniu od tradycyjnych form po
bożności, fantazję pozwalającą jakoby odkryć cerkiew „wewnętrzną”, a także to
warzyszącą jej egzaltację, która pozwalała w zjawiskach cudowności i przywi
dzeń dopatrzyć się zstąpienia i działania w świecie Ducha Świętego. Mistycy, we 
własnym mniemaniu - obrońcy „prawdy wyższej”, szczególną nienawiść przeja
wiali wobec całej sfery świeckiej — według nich widmowej, wyzutej z głębszego 
sensu, opartej na quasi-rozumie. Dla nich symbolami negatywnymi byli w pierw
szym rzędzie przedstawiciele myśli liberalnej: N. Karamzin - autor Historii pań
stwa rosyjskiego, i S. Uwarow - długoletni prezydent Akademii Nauk i, później, 
minister oświaty.

4 Chodzi tutaj o utworzone w pierwszych latach panowania Aleksandra I Stowarzyszenie Biblij
ne, na którego czele stali ks. A. Golicyn, jako jego prezydent, oraz A. Łabzin (dyrektor) i A. Popow 
(sekretarz). Stowarzyszenie to, działające z pełnomocnictwa cara i korzystające ze wsparcia mate
rialnego przyszłego monarchy, Mikołaja I, zyskało złą sławę nie tylko ze względu na osobę Golicyna, 
który ślepo popierał wszystkie aberracje pseudoreligijne i pseudomistyczne, lecz także ze względu na 
niedocenianie roli Cerkwi Prawosławnej i absolutyzowanie oderwanego od prawdziwej wiary czynni
ka mistycznego.

5 Энциклопедический словарь..., cyt.wyd., t. 3 A, s. 704.

„Mistycy biblijni oczekiwali, iż dzięki sile wiary społeczeństwo oraz państwo odrodzą 
się, że fałszywy rozum oraz zrodzone przezeń oświecenie upadną w obliczu siły odro
dzenia religijnego, i na ziemi stworzona zostanie pierwotna cerkiew chrześcijańska”0.

W poglądach przedstawicieli tego ruchu, który niewątpliwie zaistniał i zyskał 
na znaczeniu dzięki sympatiom mistycznym samego cesarza, można się doszukać 
przeciwwagi dla nauki Cerkwi oficjalnej, historycznej, głoszącej chwałę Króle
stwa Bożego i zapewniającej o potrzebie takiego przeobrażenia rzeczywistości, 
aby maksymalnie przybliżyć się do upragnionego celu. Poczucie rozziewu między 
ideałami a życiem, jak również między wymiarem historycznym bytu jednostko
wego a nauką Cerkwi, jej dogmatami wiary, przyniosło dysonans w rozumieniu 
celów życiowych człowieka i zadań ogólnych, społecznych, instytucjonalnych. Po 
raz pierwszy w Rosji tak ostro zarysował się spór o to, jak zharmonizować zada
nia świeckie z religijną nauką o zbawieniu, dotyczącą i obchodzącą wszak z osob
na każdego człowieka. Dotychczas bowiem, czyli do pierwszych lat XIX wieku, 
obowiązywało przekonanie — zgodne z teoriami Monteskiusza (O duchu praw), 
a także „sceptycyzmem” Woltera, „filantropią” Rousseau (Umowa społeczna) czy 
„cynizmem” politycznym Diderota - o istnieniu szczególnych praw człowieka, praw 
opartych na rozumie i znajdujących wyraz w działalności praktycznej jako ich 
podstawy i rękojmi. Myślenie o prawach człowieka powoli zastępować zaczęło my
ślenie o obowiązkach człowieka, które to myślenie na krótko, bo w okresie pano
wania Pawła I - zaciekłego wroga Oświecenia i trendów antymonarchistycznych 
- oznaczać miało przyznanie dwojakiego podporządkowania: „instytucjom” oraz 
religijnej nauce moralnej. Rządy Aleksandra I rozpoczęły się pod hasłem wysu
niętej przez inteligencję rosyjską alternatywy - albo „instytucje”, albo ludzie, która 
to alternatywa podzieliła oświeconych Rosjan na kolejnych sto lat — do słynnego 
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zbioru prac Bexu (Drogowskazy, 1909) - na liberałów i konserwatystów. Znany 
liberał, Borys Cziczerin, pisał po latach:

„to nie ludzie istnieją dla instytucji, lecz instytucje dla ludzi. Od ludzi pochodzi dosko
nalenie instytucji [...] W tym właśnie zawiera się istota ducha, że jego orężem stająsię 
jednostki rozumne i wolne. One stanowią właściwy cel związków”6.

6 Б. Чичерин, Философия права, Москва 1900, s. 225.
7 М.А. Колеров, Ие мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от ,, Проблем идеализма " 

до „Вех" (1902-1909), Санкт-Петербург 1996, s. 309—310.
8 Tak pojmował obowiązek były karbonariusz, Włoch Silvio P e 1 i с c o, którego książka O obo

wiązkach człowieka została wydana w Rosji w 1836 r. w przekładzie S. Dirina. Ten swoisty traktat, 
utrzymany w duchu antyoświeceniowym, jak przekonuje W. Kuleszów w artykule Puszkin a chrze
ścijaństwo (Пушкин и христианство, w tomie: Русская литература XIX века и христианство, под ред. 
В.И. Кулешова, Москва 1997, s. 21 i n ), był znany autorowi Eugeniusza Oniegina i został przezeń 
wysoko oceniony.

Liberałowie byli raczej zwolennikami instytucji, natomiast konserwatyści kładli 
nacisk na człowieka, akcentując potrzebę jego doskonalenia moralnego, duchowej 
odnowy7. Zdaniem tych drugich, w życiu wewnętrznym człowieka, a zatem także 
w jego zdolności do samooceny, energii duchowej, intensywności myślenia — za
wiera się klucz do rozwiązania problemów dotyczących urządzenia życia społecz
nego. Pierwotność osoby wobec zbiorowości oznacza przeto konieczność rozpoczę
cia „naprawy” życia od uświadomienia zależności człowieka od prawd wiary, nau
ki Chrystusa. Jako obowiązek należy postrzegać troskę o własną duszę, należy 
też (zapewne wzorem znanej maksymy delfickiej „poznaj sam siebie”) dążyć do 
samopoznania oraz doskonalić się moralnie, a to pozwoli wyjść naprzeciw praw
dzie absolutnej8. Można w tej logice myślenia dostrzec wpływ nauki św. Pawła 
o potrzebie zagłębienia się w siebie, nauki podkreślającej rangę wolności indywi
dualnej i jej rolę w procesie przeobrażeniowym ducha ludzkiego, ukierunkowane
go do Boga (.Albowiem wewnętrzny człowiek ma upodobanie zgodne z Prawem 
Bożym”; Rz 7; 22). Widać tu także dramat - tak silnie podkreślony przez św. 
Augustyna w Wyznaniach oraz traktacie O państwie Bożym — zawarty w fakcie 
istnienia jednostki w dwóch porządkach: porządku czasu, historii, przemijania, 
pozorów, śmierci oraz porządku ducha, nieprzemijalności, życia, prawdy wiecz
nej, którąjest Bóg.

Na przełomie XVIII i XIX wieku, a więc w dobie przewartościowania Oświece
nia i formowania się nowych, indywidualistycznych ideologii i estetyk (roman
tyzm, nauka Fichtego o wolności i twórczości w wymiarze moralnym, estetyzm 
Schellinga, podniesienie przez Schleiermachera roli uczucia) ważne było ustale
nie rodzaju i stopnia zależności człowieka, jako istoty obdarzonej rozumem i wolą 
działania, od czynników zewnętrznych, a więc, z jednej strony - sfery empirycz
nej, państwa, społeczeństwa, procesu historycznego, z drugiej natomiast - zależ
ności od Rozumu Bożego, porządku absolutnego. Od rozłożenia akcentów na jed
nym bądź drugim z wymienionych czynników zależy właściwie wszystko, co doty
czy kondycji ludzkiej w świecie: przedmiot i zakres poznania (wiedzy), sens życia 
i historii, hierarchia wartości, twórczość i pojmowanie piękna, wolność i jej grani
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ce, rozróżnienie dobra i zła. Gieorgij Florowski, znany teolog i myśliciel, dostrzegł 
pewną prawidłowość w podejściu do powyższego problemu, gdy pisał:

„im wyraźniejsza jest orientacja jakiejś nauki na pierwiastek indywidualistyczny, im 
bardziej punkt ciężkości przenosi się na głębię życia jednostkowego, im mniej przedzia
łów zarysowuje się między jednostką a Bogiem - tym wyraziściej na pierwszym pla
nie widać ideę Opatrzności, ideę Bożego Zamysłu”9.

9Г. Флоровский, Смысл истории и смысл жизни (1921) [w tomie:] t е n ż e, Из прошлого русской 
мысли, Москва 1998, s. 104.

10 Г. Флоровский, Человеческая мудрость и Премудрость Божия [w tomie:] tenże, Из 
прошлого..., cyt.wyd., s. 79.

W innym miejscu Florowski odnotował, że u źródła zapoczątkowanej w XIX 
wieku refleksji nad kondycją człowieka leżał namysł nad historią organizacją 
życia społecznego, nad udziałem czynnika racjonalnego w tworzeniu struktury 
państwa, a także nad stosunkiem między wiedzą i wiarą mądrością ludzką 
a Mądrością Bożą10. Przełamanie racjonalizmu pozwoliło na nowo podjąć dawny 
problem zależności wiedzy i wiary, problem pogodzenia porządku ziemskiego 
z porządkiem Królestwa Bożego, i związanej z tym wielkiej sprawy urządzenia 
życia zbiorowego zgodnie zarówno z rozsądkiem, jak i z tymi prawdami wiary, 
które wychodziły naprzeciw indywidualnemu pragnieniu osiągnięcia zbawienia.

Szczególnie ważne więc było powiązanie zadań wspólnych z zadaniami jedno
stkowymi. W refleksji filozoficznej od samego początku istniały w tej kwestii róż
ne stanowiska, a charakterystyka sposobu ich korelacji stanowi przedmiot etyki, 
filozofii prawa i państwa oraz tych dziedzin nauk społecznych, które starają się 
wypracować pewien idealny, harmonizujący cele zbiorowe i indywidualne, model 
życia. Dzieje tej refleksji ilustrują obecność w niej, w różnym stopniu, pierwiast
ka utopijnego, który nie pozwalał na realizację projektów zakładających wprowa
dzenie zmian do istniejącego już układu. Przypomnijmy tylko, że Arystoteles 
w swej Polityce oraz Etyce nikomachejskiej utrzymywał, iż człowiek jest istotą 
społeczną w większym stopniu aniżeli mrówki i pszczoły. Platon, w odróżnieniu 
od myślicieli Oświecenia, twierdził, że państwo nie jest efektem umowy społecz
nej, lecz powstało w rezultacie osiągniętej wiedzy historycznej i stanowi racjonal
ny model współżycia zbiorowego. Model ten zakładał współdziałanie, którego ce
lem było zadośćuczynienie dążeniom i aspiracjom jednostek. W naturze ludzkiej, 
sądzili obaj filozofowie, wrodzone jest dążenie do kooperacji i pomocy wzajemnej, 
a zatem państwo jest rezultatem ewolucji tej natury. W przeciwieństwie do zwie
rząt, człowiek - twierdził Arystoteles - zdolny jest do odróżniania dobra od zła, 
sprawiedliwości od niesprawiedliwości, a zatem jego aspiracje są nie tylko reali
zowane w państwie w zgodzie z predyspozycjami naturalnymi, lecz także zorien
towane na wartości etyczne. Państwo przeto umożliwia realizację natury człowie
ka jako istoty rozumnej i etycznej. Posłuszeństwo wobec zasad współżycia spo
łecznego jest rękojmią indywidualnego szczęścia i powodzenia.

Dla starożytnych myślicieli jednak nie było oczywiste to, że człowiek nie jest 
tylko zjawiskiem, czyli jednostką podporządkowaną determinantom społecznym 
i biologicznym, lecz także istotą indywidualną, dysponującą wolnością własną 
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a więc ulegającą zarówno jej kaprysom, jak i rozmaicie postrzegającą zasady ety
ki. Dla Sokratesa zadaniem zasadniczym było wypracowanie ogólnej idei dobra, 
która stanowi jądro, konkluzję wszystkich dialogów Platona. Idea ta ma wymiar 
powszechny, nie jednostkowy, gdyż człowiek, jak przekonuje ten filozof, zasadni
czo nie wie, czego bezpośrednio potrzebuje. Drogi poznania, niezależnie od punk
tu wyjścia, tj. problematyzacji refleksji filozoficznej, zawsze prowadzą Sokratesa 
do etyki. W jego nauce - można więc stwierdzić - poznanie jest tożsame z moral
nością. Jak twierdzi Lew Szestow, „jego poszukiwania ideału człowieka i ideału 
poznania prowadziły konsekwentnie w jedno miejsce. Źródło zarówno nauki, jak 
etyki kryje się w kosmosie”, ale dla Platona „ nieprzypadkowo nauka wywodzi się 
z etyki, nieprzypadkowo kosmos odkryty został najpierw w ludzkiej duszy, a do
piero potem w świecie zewnętrznym”11. Podstawową potrzebę człowieka upatruje 
Sokrates w dobru, będącym najwyższym postulatem rozumu, a nie w szczęściu 
czy sukcesie, które są zwykle przypadkowe i krótkotrwałe. Przedmiotem praw
dziwego poznania jest więc to, co racjonalne, a racjonalne może być tylko to, co 
przekracza jednostkowe doznania zmysłowe, które z natury rzeczy są złudne. 
Rozum wszak podpowiada, że prawda ukrywa się pod powłoką zmiennej rzeczy
wistości, że odsłonić ją mogą: olśnienie, poryw duszy, natchnienie, a nie metoda, 
logika czy rozsądek. Mądrość starożytnych filozofów wpoiła przekonanie, że prawda 
i dobro są wartościami najwyższymi, że — jak piszę Szestow - „życie ma sens 
i znaczenie tylko w świecie pięknym i doskonałym, tylko on jest piękny i pociąga
jący, podczas gdy zwykły świat wzbudza w człowieku, który doznał olśnienia, wy
łącznie wstręt i pogardę”12. Wysiłki ludzkie nie powinny być więc nakierowane na 
urzeczywistnienie przemijających pragnień, lecz na realizację niewidzialnego, 
wiecznego, harmonijnego porządku, gdyż - jak powiada Sokrates do Kalliklesa 
w Gorgiaszu — „niebo i ziemia, bogowie i ludzie połączeni są wspólnotą i przyjaź
nią szacunkiem dla porządku, roztropnością sprawiedliwością i dlatego świat 
nazywają porządkiem, przyjacielu, nie zaś nieporządkiem lub bezładem”13. Ta 
ufność w istnienie porządku w kosmosie dała podstawę wierze zarówno w istnie
nie powszechnych zasad organizacji życia, jak i w spójność fizyczno-duchowąjed- 
nostki ludzkiej. Zasady te, podważane wprawdzie przez codzienne, indywidualne 
doświadczenie, mają — zdaniem Sokratesa — wymiar ogólny, i nasze poznanie po
winno polegać na ogólnych racjach rozumu. Te z kolei uznają że człowiek dąży do 
dobra, które jest wartością obejmującą wszystkie inne drogie mu cnoty: prawdę, 
miłość i sprawiedliwość.

11 L. S z e s t o w, Sola fide. Tylko przez wiarę, przełożył i wstępem opatrzył C. Wodziński, 
Warszawa 1995, s. 47.

12 Tamże, s. 33.
13 P 1 a t o n, Gorgiasz, 507 e—508 a, tłum. P. Siwek, Warszawa 1991.

W czasach nowożytnych wielokrotnie powracano do aspiracji ludzkiego po
znania w świetle etyki. Dziewiętnastowieczna myśl rosyjska odwoływała się naj
częściej do koncepcji idealistycznej filozofii niemieckiej.

Pierwsza koncepcja, wyrosła z ducha antyoświeceniowego, wiąże się z nazwi
skiem I. Kanta. Jak wiadomo, filozof ten dostrzegł ogólną powszechną zasadę 
etyczną (imperatyw kategoryczny), której powinni przetrzegać wszyscy ludzie, 
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potencjalnie zarówno święci, jak i grzeszni, kierujący się w swym postępowaniu 
rozumem, gdyż tylko dzięki niemu — w dążeniu nie do szczęścia, lecz do życia 
moralnego - potrafimy sprawować kontrolę nad sobą, nie ulegając emocjom, zmien
nym uczuciom. W opartej na prawie moralnym nauce etyki Kanta zabrakło miej
sca dla zachowań i wyborów przypadkowych, indywidualnych, egoistycznych 
i samowolnych, zwłaszcza zaś dla miłości i współczucia. Ogarnięty miłością czło
wiek był przezeń postrzegany jako istota znajdująca się we władzy innej osoby, od 
niej zależna, a ponadto podlegająca własnym, zmiennym nastrojom, czyli - po
zbawiona wolności. Formalizm etyczny tego filozofa z pewnością odstraszał my
ślicieli rosyjskich, których światopoglądy formowały się najczęściej w bezpośre
dniej bliskości wobec religii prawosławnej, dla której właśnie miłość i współczu
cie, postrzegane jako wartości najwyższe, stanowiły zasadniczą regułę postępo
wania życiowego oraz wytyczały drogę do sprawiedliwości i harmonii społecznej.

O wiele bliższa nastrojonym mistycznie Rosjanom była z pewnością myśl wcze
snego G.W.F. Hegla, który w wydanej pośmiertnie Filozofii religii oraz traktacie 
Duch chrześcijaństwa i jego losy (1799), krytykując oparte na formalizmie i regla
mentacji prawa instytucje państwowe oraz dostrzegając niedoskonałość norm 
etycznych, dał wyraz potrzebie ich ścisłego oparcia na głoszonych przez ewange
lię zasadach miłości, przebaczenia, pojednania z bliźnim (Mt 9; 13). Dzięki nim 
bowiem ograniczeniu ulec może władza świecka, „cesarska”, a przez to zyska spo
łeczeństwo, gdyż tylko — oparta na miłości i zrozumieniu potrzeb drugiego czło
wieka -jedność międzyludzka sprawić może, że zniesione zostanie przede wszy
stkim sprzeczne z nauką Chrystusa prawo do zemsty, czyli prawo do zadośćuczy
nienia za wyrządzone krzywdy, a także inne usankcjonowane przez państwo za
sady określające zakres wolności indywidualnej. O wiele więcej uczynić może — 
twierdził Hegel - zaniechanie wymierzenia kary za uczynki występne, wybacze
nie ich w imię miłości bliźniego, odstąpienie od wykonania prawa, które wbrew 
przykazaniu „nie zabijaj” nakazuje zabijać w imię prawa, w imię sprawiedliwości 
usankcjonowuje kata14. Siłę jednoczącego wszystkich uczucia miłości stawiał młody 
Hegel najwyżej ze wszystkich pierwiastków boskich, podkreślając, że właśnie 
miłość stanowi źródło konkretności życia oraz jego pierwotnej jedności i prawdzi
wości15. Uczucie to, w odróżnieniu od rozsądku sprzyjającego atomizacji i różno

14 Zob. na ten temat: Б.В. Марков, Философская антропология. Очерки истории и теории, Санкт- 
-Пстсрбург 1997, s. 198.

10 И.А. Ильин, Философия Гггеля как учение о конкретности Бога и человека. В двух томах, Санкт- 
-Пстсрбург 1994 [1918]. Dla Iljina „konkretność Boga i człowieka” oznacza „zrośnięcie”, jedność, orga
niczną całość pierwiastka boskiego i ludzkiego (concrescere w j. łac. oznacza „zrastać się”). Zob. cyt. 
wyd., s. 24—25. Iwan 11 j i n (1883-1954) jest w Rosji pierwszym myślicielem, który dostrzegł, w całej 
pełni złożoności systemu filozoficznego Hegla, jego konsekwentny wymiar religijny. Heglowskie tezy 
metafizyki miłości omawiamy tu na podstawie tej właśnie pracy. Przy sposobności dodajmy, że filozof 
niemiecki był dotąd postrzegany przede wszystkim jako najwyższy przejaw poznania racjonalnego 
(i samopoznania) oraz myślenia dialektycznego, pozwalającego pojąć rozumność zarówno świata, jak 
i działań ludzkich w historii. Metafizyka autora Fenomenologii ducha interesowała Iljina w innym, 
ogólniejszym aspekcie - tym, że wytyczała drogę do wiedzy absolutnej, całościowej poprzez dotarcie 
do praw, jakimi rządzi się Absolut. Polemicznie wobec Hegla, choć w niewątpliwej odeń zależności, 
kształtował się światopogląd W. Sołowjowa (zwłaszcza jego Ontologią i etyka) i jego kontynuatorów. 
Do tych kwestii powrócimy w dalszych rozważaniach.
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rodności, łączy, jednoczy, gdyż samo jest „życiem organicznym”; to ostatnie Jedno 
jest we wszystkim” i całkowicie „ogarnia samopoczucie pojedynczego subiektu”, 
gdyż właśnie „utrata obiektu” oznacza „wolność”. „Zycie organiczne” jest przeto 
zaprzeczeniem wszelkiego przeciwstawienia - zarówno tego, które dotyczy „mo
ralnej rozdartości w duszy pojedynczego człowieka”, jak i „braku więzi społecznej 
w życiu ziemskim”, czyli głównych niedostatków prowadzących do „odłączenia 
duszy od Ojca Niebieskiego”. Miłość zapewnia nie tylko łączność z innym człowie
kiem, lecz równocześnie „ustanawia jedność człowieka z Bogiem.”16. Ludzkość, 
według Hegla, duchowo zrośnięta jest z Bogiem, gdyż On - realny i konkretny - 
jest immanentny wobec gatunku ludzkiego. Raz osiągnięta jedność wyklucza róż
norodność, a zatem to, co indywidualne i niepowtarzalne, powinno utracić samo- 
istność i na drodze miłości uzyskać nową wyższą jakość, przejawiającą się w otwar
tości na inne jednostki i organicznej łączności z nimi. Co więcej, to wielkie, jedno
czące uczucie nie burzy ziemskiego porządku, prawa, lecz właśnie je wykonuje 
(Mt 5; 17-18), dzięki czemu prawo staje się żywą siłą wypełnioną konkretną tre
ścią wyrażającą wolę - i zbiorową i indywidualną. Miłość jest tym „najgłębszym 
i żywym żywiołem świata”, który „stanowi pierwiastek wielkiego pojednania du
szy z sobą z prawem, naturą innymi istotami i z Bogiem”, żywiołem zapewniają
cym „żywą konkretną totalność duchów w Duchu"17.

16 Tamże, s. 473.
17 Tamże.

Ten upatrywany w miłości zasadniczy pierwiastek scalający, stanowiący dla 
młodego Hegla najważniejszy akt twórczy duszy, nie okazał się w późniejszych 
przemyśleniach filozofa dostatecznie uniwersalnym środkiem służącym pozna
niu. Poznanie wprawdzie odwołuje się do takich potencji duszy ludzkiej jak myśl, 
wyobraźnia i doświadczenie, lecz te ostatnie, docierając do sensów logicznych, 
posługują się pojęciem. Jak przekonuje Iljin, filozof ten w całym swym systemie 
nie do końca odżegnał się od młodzieńczej, romantycznej tęsknoty za jednoczącą 
wszystko, co istnieje, zasadą lecz poszerzył krąg widzenia, upatrując w Bogu źródło 
Rozumu, przejawiającego się w świecie według zasady miłości. Ta ostatnio uzy
skała miano „konkretności spekulatywnej” (filozofia to - według filozofa - „dobra 
nowina”, „nowa ewangelia”) oraz rangę jedynej prawdziwej realności, siły uni
wersalnej, obiektywnej, immanentnej wszystkim rzeczom. Bóg, Rozum, Pojęcie, 
Miłość, Dobro, Prawda, Wolność tworząu Hegla pewien szereg synonimiczny, które
go ogniwa warunkują się wzajemnie. Obiegowe, najczęściej przytaczane stwier
dzenie filozofa, iż wszystko jest rozumne, posiada sens metafizyczny: skoro Bóg 
jest Rozumem, to także wszystko zaświadcza o Jego rozumności, a zatem wszyst
ko jest Bogiem. Tej intuicyjnej próbie usprawiedliwienia teodycei nie odpowiada 
wszakże to, co mieści się w sferze empirii, zjawisk, ich przemijalności i skończo- 
ności, a także wszystko to, co znajdując oparcie w logicznym myśleniu, zaprzecza 
owemu wyższemu, metafizycznemu porządkowi, burzy opisaną wyżej jedność, 
zakłóca harmonię i wprawia w najwyższe zakłopotanie umysły pragnące dociec 
przede wszystkim istoty zła, jego realności. Rzecz jasna, to właśnie sprawia, że 
pierwotny zamysł metafizyczny (czyli m.in. Miłość, Rozum, Dobro) w powszech
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nym odczuciu nie pokrywa się z ziemskim, ludzkim wymiarem życia, które wy
pełniają sprzeczności oraz zło i cierpienie (Hegel: Gott hat alles, auch das Schlech
teste gemacht). To w istotny sposób uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie, iż 
wszystko, co dobre i rozumne, ma swe źródło w Bogu, a w każdym razie osłabia 
teodyceę, gdyż konstatacja cierpienia świata wskazuje równocześnie na niepowo
dzenie, nieszczęście jego Stwórcy. Jak wiadomo, autor Filozofii religii próbował 
łagodzić dolegliwości związane z życiem, budując własną koncepcję państwa jako 
systemu sprzyjającego integracji duchowej i ufając, że duchowość jako podstawa 
ontologiczna życia społecznego stanowić może panaceum na cierpienie ludzkie, 
wywołane m.in. utratą poczucia sensowności ustanowionych przez człowieka in
stytucji oraz stworzonych przezeń praw. Tak więc miłość — jako jedno z podstawo
wych, obok wiary i nadziei, określeń Boga - nie dawała gwarancji rozwiązania 
problemów filozoficznych z racji zbytniej ogólności i emocjonalności tego pierwia
stka, a także ze względu na iluzoryczność opartej na nim więzi międzyludzkiej, 
czyli jej jedynie postulowanego charakteru. Co więcej, poszukiwanie przez Hegla 
wiedzy pewnej, absolutnej, odwołującej się do ratio jako zasadniczego instrumen
tu filozofii, nie mogło poprzestać na tak wąskim, nieposiadającym charakteru po
znawczego, pierwiastku miłości. Wybierając drogę dyskursywno-logicznego po
znania (ścisłego, „chłodnego”, obojętnego emocjonalnie), filozof niemiecki odże
gnał się od poznania prawdy objawienia, ewangelii za pośrednictwem intuicji, 
wyobraźni, wiary, tworząc swoistą „teodyceę w formie panlogizmu”.

Nauka Hegla, wychodząc - w fazie początkowej jej formowania się - od intu
icyjnego postrzegania jedności w pierwiastku miłości, w fazie dojrzałej przynosiła 
wiarę w istnienie prawdy ponadjednostkowej, prawdy pojmowanej jako proces 
polegający na współdziałaniu Boga i człowieka. Nauka ta w gruncie rzeczy przy
nosiła ufność w istnienie wszechjedności kierowanej rozumem, wszechjedności 
pojmowanej jako realizacja tkwiących w Bogu możliwości, a zatem zakładającej 
zarówno rozumność procesu stawania się, „samorealizacji” człowieka, jak i jego 
działań w wymiarze historycznym. Niewątpliwą zasługą twórcy Nauki logiki było 
podkreślenie, iż prawda - ze względu na fakt istnienia przemijania, „stawania 
się” (das Werden), nicości i śmierci - musi mieć charakter dynamiczny, łączyć 
skończoność i nieskończoność, przemijalność i wieczność, zmienność i niezmien
ność. W tym kontekście także człowiek, istota poddana prawu skończoności - „jest 
jestestwem w swej określoności «niedokończonym»” i „ma on możliwość ciągłego 
stawania się, a więc i samookreślania się”18. W. Sołowjow pisał: „jakkolwiek, we
dług Hegla, absolut jest w pewnym sensie prius procesu, gdyż jest on wieczny, 
jednak - jako coś osiągającego własną samoświadomość - realnie uzyskuje ją 
w procesie stanowiącym jego najwyższy przejaw - czyli w duchu ludzkim”19. Tkwią
ca w przyrodzie i człowieku siła immanentna idei absolutnej kieruje procesem 
światowym i ujawnia się w nim. Dotyczy to także tych przejawów ducha, które 
obejmują rozumne zasady organizacji życia indywidualnego (duch ludzki) i zbio
rowego (duch obiektywny), a więc przede wszystkim w prawie. Ta krytykowana 

18A.L, Zachariasz, Antropotelizm. Człowiek a sens istnienia, Lublin 1996, s. 107.
19 В. Со л о вьс в, История философии [w:] Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева, 

т. 9 (дополнительный), Санкт-Петербург 1907, s. 92.
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przez młodego Hegla sfera życia, nieodwołująca się, jak sądził wówczas, do przed- 
ustawnego porządku moralnego, uzyskuje w jego dojrzałym systemie logiczne 
uzasadnienie jako wyraz wolnej woli jednostki, która manifestuje tym samym 
swą tożsamość z wolą powszechną, z „substancją moralną”, czyli z rodziną, społe
czeństwem i państwem20.

20 Tamże, s. 86-87.
21 Kjiihh, <t>iuioco<puH..., cyt.wyd., s. 350; 352 [zarówno w tym, jak i w innych cytatach z tej pracy 

- kursywa autora].
22 Tamże, s. 280. Zob. też: W. Stróżewski, Metafizyka jako scientia diuina [w:] tenże, 

Istnienie i sens, Kraków 1994. Uczony ten dostrzega tu zbieżność poglądów Hegla na człowieka jako 
istotę realizującą pierwiastek Boży z nauką B. de Spinozy o atrybutach. „Istotę człowieka - pisał ten 
ostatni w Etyce w porządku geometrycznym dowiedzionej - stanowią pewne modi atrybutów Boga, 
mianowicie modi myślenia. [...] Wynika stąd, że dusza ludzka jest częścią nieskończonego rozum 
u Boga” (cyt. za Stróżewskim, s. 306).

„Wola człowieka - piszę Iljin w swej pracy Filozofia Hegla jako nauka o konkretności 
Boga i człowieka - jest przede wszystkim powszechną i integralną namiętnością du
cha, poszukującą pełnego zadośćuczynienia swej rozumnej i dobrej naturze. Wola mo
ralna jest, zgodnie z tym, subiektywnym pragnieniem duchowego zadośćuczynienia: 
znaczy to, że ona dąży do absolutnie słusznego celu i w osiągnięciu go widzi swoją 
subiektywną satysfakcję. [...] W samej zasadzie woli moralnej i jej życia kryje się wol
ność sumienia. Sumienie jest wiedzą o dobru. [...] Sumienie jest tym aktem ducha, 
z którego rozchodzą się drogi: jedna prowadzi na krawędź zła i pospolitości, druga - do 
przezwyciężenia moralności i likwidacji rozdarcia duchowego”21.

O ile człowiek, kierując się sumieniem jako wyrazem ducha subiektywnego, 
może ulec, wprawdzie niekoniecznie, naturalnej skłonności do wstąpienia na dro
gę zła, o tyle na wyższym poziomie, w sferze tzw. moralności spekulatywnej (Sit
tlichkeit), podporządkowuje się on woli ogółu, która jest realnością obiektywną, 
spójną, nie rozproszoną, „kolektywnym indywiduum”, Duchem Bożym „zrealizo
wanym” w postaci narodu. Ta wyrażona w rzeczywistości światowej substancjal- 
ność, obejmująca ludzkość i historię, oznacza „mistyczną jedność ludzi i Boga”, 
a także nadaje głęboki sens poszczególnym działaniom jednostkowym (cnota), 
składającym się na dokonania wspólne (państwo) jako zgodne z Duchem Bożym. 
Wynika stąd, że jednak porządek świata ma sens przedustawny, w najogólniej
szych zarysach odpowiadający „działaniu” Boga, będący jego odpowiednikiem, 
a zatem wszelkie poczynania ludzkie (w tym także wspomniane wyżej prawo, 
a także etyka oraz wiedza, poznanie) generalnie realizują ideę jedności, konkret
ności Boga i człowieka. Stąd tak silnie podkreślane przez filozofa niemieckiego 
pragnienie uzyskania wiedzy pełnej, bezwzględnie pewnej wiąże się z pragnie
niem zrozumienia najgłębszych tajemnic myśli Boga o sobie samym, gdyż tylko 
ich znajomość i eksplikacja daje rękojmię prawdziwości i absolutności. W porząd
ku Absolutu, Rozumu, Substancji rozpatruje Hegel człowieka jako istotę poznają
cą, realizującą w sobie samym obraz Boga i z tego względu zawierającą elementy 
(modi) „boskości w formie skończonej, empirycznej”22. Wszechogarniająca ro
zumność dotyczyła więc zarówno jednostkowych przedmiotów i zjawisk, w tym 
człowieka i jego działań, jak również ich najgłębszej istoty (powszechności sub
stancjalnej), dotyczącej poziomu ponadindywidualnego, rodzajowego.
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Przypomniany tu skrótowo zasadniczy zrąb Heglowskiej „metafizyki miłości” 
ma bezpośrednie odniesienie do tematu naszych rozważań z kilku powodów. Swo
istym paradoksem jest, że ten reprezentant nurtu intelektualistycznego w filozo
fii, zwolennik „panlogizmu” i piewca rozumu oddziałał na myśl rosyjską XIX i XX 
wieku o wiele bardziej, niż wskazywałyby na to wyrażane często o nim krytyczne 
oceny i nie zawsze rzetelne odczytania jego dzieł. Konsekwencja zastosowanej 
w nich racjonalnej argumentacji, wywołująca początkowo podziw i euforię, z bie
giem czasu przestała zadowalać umysły oczekujące od filozofii nie opisu, lecz wska
zania na realne formy aktywności. Z tej właśnie przyczyny zerwali z Heglem ci, 
którzy początkowo byli nim zafascynowani: W. Bieliński, A. Hercen czy I. Turgie
niew23. Przywołajmy jeszcze raz wybitnego znawcę autora Nauki logiki, Iwana 
Iljina, który kończy swoją pracę słowami:

23 Autor Ojców i dzieci w młodości studiował filozofię i uzyskał stopień magistra na podstawie 
pracy o panteizmie w filozofii Hegla.

24 И л ь и н, Философия Гегеля..., cyt.wyd., s. 499.
25 ПИ. Новгородцев, Об общественном идеале, Москва 1991 [1917], s. 80. Oczywiście, 

w słowach tych potwierdzona zostaje głęboka prawda o naturze duchowej świata, o której wielokrot
nie piszę w swych listach św. Paweł.

26 С.Л. Франк, Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания. - Душа чеювека. Опыт 
введения в философскую психологию, Санкт-Петербург 1995 [1915], s. 248, 310.

„Filozofia Hegla, jak każda prawdziwa filozofia, zapoczątkowuje swój los we własnym 
przedmiocie: jej zadanie, zaczerpnięte z objawienia podstawowego, przewyższa urze
czywistnioną przez nią naukę w taki sam sposób, jak istota Boża przewyższa drogi 
i losy Substancji w świecie’’24.

Warto więc zwrócić uwagę, że po pierwsze, filozof ten w swym zamierzeniu 
stworzenia podstaw wiedzy absolutnej — i traktowaniu zobiektywizowanej meta
fizyki jako środka wiodącego do tego celu — wskazał na możliwość jej osiągnięcia 
poprzez eksplikację za pomocą myśli ludzkiej - wiedzy Boga o sobie samym, wie
dzy całościowej, nie rozdrobnionej, opartej na przeświadczeniu, że nie ma wyraź
nej granicy między zjawiskami, że w związku z tym — „świat jest żywą jedno
ścią’^5. Uzyskanie zatem takiej wiedzy, a co za tym idzie - poznanie prawdy nie 
może być udziałem jednostki, sprawą wyłącznie jednego umysłu, który nie jest 
w stanie uchwycić „ponadlogicznej jedności”. Pewna dyskredytacja nauki heglow
skiej w oczach jego późniejszych interpretatorów wynikała z niedostatecznej uwagi, 
jaką filozof poświęcał konkretnemu, indywidualnemu człowiekowi. Okazuje się 
wszakże, iż na wyżynach myśli Hegla, myśli zdążającej do poznania absolutnego, 
dla tej jednostki pozostawała tylko cząstka prawdy. Wybitny filozof rosyjski po
czątku XX wieku, Siemion Frank (1877-1950), wyraził po latach podobny pogląd. 
Jego zdaniem, wiedza (nauka) prawdziwa tylko wtedy ma wartość, gdy „uwzględ
nia różnorodność pojedynczych rezultatów”, korelując je i podporządkowując „jed
nemu wspólnemu celowi na drodze do wszechjedności”, a owa wszechjedność to 
„jedność tego, co ponadczasowe, z tym, co stające się”26. Frank piszę dalej: „Na 
gruncie bytu absolutnego jako pierwotnej, żywej wieczności staje się możliwy tak
że byt przemijający, przejawiający się w obecności pojedynczego faktu”, a przemi
janie, czas w naszej świadomości jednostkowej wydaje się odwrotnością tego, co 
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ponadczasowe. Z tej też przyczyny niemożliwe dla jednostki staje się dotarcie za 
pomocą sił rozumu do tego, co stanowi realność prawdziwą, do tego, co niepo
jęte21.

To, co w okresie rozkwitu rosyjskiej myśli religijnej, czyli końca XIX i począt
ku XX wieku, uzyska miano „wiedzy integralnej”, obejmującej różne dziedziny 
życia, w tym m.in. człowieka, społeczeństwo i jego wytwory - twórczość i naukę 
(one też, osobno wzięte, określane są tym przymiotnikiem) — będzie w większym 
lub mniejszym stopniu nawiązaniem - polemicznym z reguły, gdyż osadzonym 
głęboko w świadomości chrześcijańskiej, prawosławnej — do Heglowskiej koncep
cji wszechjedności, konkretności Boga i człowieka, koncepcji odsłaniającej pozna
nie „dróg i losów Substancji w świecie”. Na ten temat W. Zieńkowski piszę:

„«Wiedza integralna», «twórczość integralna» w «integralnym społeczeństwie» powin
ny zjednoczyć się w «życiu integralnym»; owo «życie integralne» jest niczym innym jak 
Królestwem Bożym.
Tylko poprzez zupełne scalenie wiary, nauki, filozofii, aktywności społecznej może być 
osiągnięta «integralnośó>. Dlatego niemożliwa jest «nauka organiczna» bez «twórczo
ści organicznej». W ogóle nic cząstkowego nie może ujawnić skrytej w sobie pełni bez 
zjednoczenia wszystkich rodzajów aktywności «w kontakcie z Absolutem»”28.

Po drugie, Heglowska antropologia, a zarazem koncepcja sensu życia, jednoczy
ła pierwiastki indywidualny i zbiorowy, uwypuklając wprawdzie ten drugi i spra
wiając tym samym, że - by znów posłużyć się słowami Zieńkowskiego - „indywi
dualność tonie w historii: istnieje ona całkowicie dla historii i jest określana tylko 
na podstawie jej stosunku do przejawiającego się w historii Ducha absolutnego; 
innego znaczenia indywidualność nie posiada”29. W istocie jednak o tym, że filozof 
niemiecki nie odmawiał wartości pojedynczemu życiu świadczy fakt, iż wskazy
wał on na pewną prawidłowość, według której człowiek, zawierając w sobie ukry
ty pierwiastek boski, czyli niejako biorąc początek w wolności absolutnej, realizu
je siebie samego w procesie składającym się z trzech etapów: etapu „ducha su
biektywnego”, etapu „ducha obiektywnego” i etapu „ducha absolutnego”. One właś
nie, kolejno przechodząc poszczególne stadia procesu samopoznania, ilustrujątym 
samym coraz wyższy jego poziom, a więc ilustrują coraz większą wiedzę: wiedzę 
o sobie (poznanie własnej, rozumnej woli), o świecie (np. poznanie wspólnoty po- 
nadindywidualnej, rodzajowej, znajdujące kumulację w prawie, moralności, wizji 
państwa), wreszcie - wiedzę o Prawdzie, która na tym właśnie, wyższym pozio
mie, odzwierciedlając się w sztuce, religii i filozofii - „absorbuje” duszę, „wchła
nia” ją, przekracza to, co indywidualne, i czyni człowieka medium siły absolutnej; 
wówczas to, jak zauważa Iljin, „w człowieku ważny staje się nie człowiek, lecz * * * 

27 Tamże, s. 325, 307. O tym właśnie, co niepojęte, „pulsujące” na powierzchni życia, czyli obecne 
w faktach empirycznych, lecz w swej istocie zawarte w najgłębszych sferach bytu, traktuje jedna 
z najważniejszych, późnych prac Franka, zatytułowana Niepojęte (Непостижимое, Paryż 1939).

28 B.B. Зсньковский, Эстетические воззрения Вл. Соловьева [1956], [w:] tenże, Русские 
мыслители и Европа, Москва 1997, s. 280.

29 В.В. Зсньковский, Миросозерцание H.C. Тургенева. К 75-летию со дня смерти [w:] t е n ż е, 
Русские мыслители..., cyt.wyd., s. 289.
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Bogoczłowiek”. Tak więc to, co ludzkie, i to, co Boskie, tworzą u Hegla skompliko
wany konglomerat „antropocentryzmu” i „panteizmu”30.

30 И л ь и н, Философия Гегеля..., cyt.wyd., s. 279, 529.
31 S. В u ł g а к о w, Filozofia i życie [w:] „Aletheia”, nr 2-3/1988: Rosyjska filozofia religijna, 

przeł. M. Burski (R. Mazurkiewicz), Warszawa 1989, s. 58-59. Powyższy tom, zawierający zbiór 
artykułów, będzie w dalszej części niniejszej pracy wielokrotnie przywoływany, toteż stosujemy na
stępujący skrót: „Aletheia’71989, s. ... Artykuł Bulgakowa jest częścią pracy tego myśliciela zatytuło
wanej Filozofia gospodarki (Философия хозяйства; 1912).

Po trzecie, intelektualizm C.panlogizm”) twórcy Fenomenologii ducha nie był 
całkowicie wolny od antyintelektualizmu, z tym jednak zastrzeżeniem, że ten drugi 
nurt dotyczył sfery prawd cząstkowych, a więc sfery podporządkowanej ogólnej, 
nadrzędnej prawdzie, będącej zwieńczeniem myślenia dialektycznego. Nauka 
Hegla nieodparcie potwierdza istnienie w niej pewnego dysonansu, czyli myśli, 
przezierającej tu i ówdzie, że w naturze człowieka triumfuje nie tylko żywioł Bo
ski, lecz także żywioł niższy, irracjonalny, świadczący o tym, że Bóg, dopuszczając 
cierpienie jako główną niedoskonałość porządku ziemskiego, niezupełnie „panu
je” nad światem stworzonym. Jest to, jak powiedziałby S. Bułgakow, ten „innobyt 
ducha”, który zaświadcza o tym, że „myśl nie ogarnia życia”, które „wdziera się 
swymi impulsami w sferę logicznego, staje się immanentne wobec poznającej świa
domości, pozostając równocześnie transcendentne wobec niej w swej konkretnej, 
ponadlogicznej jedności”. Innymi słowy, życie jest zarówno logiczne, jak i ponad- 
logiczne, czyli „nie wyczerpuje się w logicznym dyskursie”. To, co Rosjanin nazy
wa „algebrą myślenia”, „symbolizmem logiki”, „reprodukcją rzeczywistości jako 
idealnych ciągów pojęć logicznych, symboli lub schematów konkretnych życio
wych jedności” znajduje przecież bezpośrednie odniesienie do życia, jest bowiem 
jego pochodną31. Myśl ludzka zawsze znajduje oparcie w zjawiskach życia, lecz 
nie jest tak, że jest ona zdolna rozświetlić byt bez reszty. Utrzymywanie, że byt 
jest adekwatnym przedmiotem poznania, oznacza przyjęcie postawy racjonali
stycznej (Parmenides: „Pomyśleć bowiem i być jest tym samym”), niedopuszcza- 
jącej takiego poznania, które przekraczałoby zdolności umysłowe człowieka. Tym
czasem taka właśnie postawa, znajdująca klasyczny już wyraz w formule Karte
zjusza Cogito, ergo sum (tożsamość bytu i myślenia), jest z gruntu obca nie tylko 
filozofii ogólnej (metafizyce bytu) Hegla, lecz także wszystkim tym koncepcjom, 
które - uznając istnienie uniwersalnej jedności, spójności życia - liczą się równo
cześnie z tym, że istnieje sfera, której rozum ludzki przeniknąć nie potrafi. Niepo- 
znawalność wszystkiego sprawia, że życie dla nas jest ową jak piszę Bułgakow, 
nawiązując do Kanta - „Ding an sich, czyli uniwersalną praosnową myśli i wie
dzy”, która sprawia, że jako istoty myślące, poznające i refleksyjne, nie potrafimy 
wyjść poza sferę zjawisk oraz logicznego kojarzenia i wynikania, natomiast życie 
jako „rzecz w sobie” pozostaje dostępne „w swej bezpośredniej mistycznej głębi 
przeżywania”. „Idea konkretnej syntezy alogicznego i logicznego w ponadlogicz
nej jedności - piszę myśliciel rosyjski - jest głęboko zakorzeniona w chrześcijań
skiej nauce o trójhipostatyczności i o stworzeniu świata mocą słowa „z ziemi bez
ładnej i pustej”, a także znajduje odbicie w filozofii Schellinga, Schopenhauera, 
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Hartmanna, Sołowjowa i S.N. Trubieckiego32. Zadając sobie, na przykład, odwiecz
ne pytanie o istotę ludzkiej natury, musimy więc odrzucić zarówno ciążący nad 
nami mit Oświecenia, w którym wyrażała się wiara w istnienie uniwersalnych 
zdolności ludzkiego rozumu w zakresie poznania (tyle poznania, ile bytu), jak 
i ufność w istnienie odwiecznej, skrystalizowanej harmonii psychicznej czło
wieka.

32 Tamże, s. 59.
33 Новгород цсв, Об общественном..., cyt.wyd., s. 106.
34 Tamże, s. 170-171, 242.
35 Zwrócimy na to uwagę, gdy przejdziemy do omówienia podstawowych założeń myśli W. Soło

wjowa.

Po czwarte, pamiętać też musimy, że Hegel - nie tylko w swej antyoświecenio- 
wej krytyce wymierzonej przeciwko fantasmagorii filozofowania opartego na ro
zumie, lecz w pierwszym rzędzie dzięki uznaniu jednoczącej ludzkość siły miłości 
- może uchodzić za sojusznika tych rosyjskich myślicieli religijnych, którzy 
w „filozofii serca” widzieli aktywny czynnik społecznego, harmonijnego zespole
nia. Autor Nauki logiki jawi się w tym aspekcie jako wyznawca zasady, w myśl 
której „podłożem normy społecznej jest nie abstrakcyjna, lecz konkretna jedność 
jednostek zróżnicowanych”, tworzących społeczeństwo realizujące - poprzez in
dywidualne zadania życiowe oraz „nieustanną walkę ducha z samym sobą” - wspól
ne dążenie do ideału absolutnego33. Cytowany powyżej P. Nowgorodcew podkre
śla, że związek jednostki ze społeczeństwem posiada u filozofa niemieckiego cha
rakter wyższej prawdy moralnej, prawdy poświadczającej działanie Boga, nada
jącego głęboki sens historii, której nie unicestwia „wieczny potok zmian”34. Ta 
harmonijna jedność świadczy o optymizmie Hegla. W tym również, notabene, 
dostrzec można wspólną cechę między nim a nastrojoną religijnie filozofią rosyj
ską która, jak przekonamy się w dalszych rozważaniach, o wiele bardziej przeko
nywająco potrafiła „usprawiedliwić dobro” aniżeli odnaleźć klucz do naprawy zła. 
Uprzedzając dalsze rozważania, podkreślmy w tym miejscu tylko, że ta ostatnia 
z reguły wiązała problematykę ontologiczną z etyczną wyprowadzając kategorie 
dobra i zła z ogólnej koncepcji bytu35.

Do myśli Hegla, która szeroko oddziałała na sposób myślenia o powszechnych 
zasadach i formach organizacji życia, jeszcze powrócimy. Tymczasem zwróćmy 
uwagę na to, jak postrzegano w dziewiętnastowiecznej Rosji możliwość powiąza
nia zadań wyznaczonych przez religię chrześcijańską z zadaniami świeckimi, ści
ślej zaś biorąc - jakie istniały w tej kwestii najważniejsze projekty o charakterze 
całościowym, syntetycznym. Jak już wspomnieliśmy, ten złożony problem stara
no się rozwiązać w oparciu o wiedzę całościową bezwzględnie pewną posiadającą 
równocześnie wymiar praktyczny zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa. 
Nietrudno wywnioskować, że chodziło tu o wskazanie na wartości niezbywalne, 
o oddzielenie prawdy od pozorów, dobra od zła, tego, co powszechne, uniwersalne 
od tego, co względne, ziemskie, przemijające. W tej właśnie perspektywie kształ
tował się wizerunek człowieka i wyznaczany był sens jego istnienia. Refleksja 
nad człowiekiem z kolei nie mogła się obejść bez odwołań do religii i jej historycz
nej roli w formowaniu się owego wizerunku.
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Chrześcijaństwo, jak wiadomo, dostrzegło w tym, co naturalne, cielesne, źródło 
wszelkiego zła, nieprawości, chaosu i cierpienia, i dlatego potraktowało prawo 
jako ograniczenie instynktów wrodzonych. Św. Paweł główne brzemię grzechu 
ludzkiego widział w uleganiu pokusom ciała, które są sprzeczne z umysłem, „go
towym służyć Prawu Bożemu”. „Prawo grzechu mieszkające w moich członkach”, 
pisał on, toczy walkę z „prawem mojego umysłu”. „Nieszczęsny ja człowiek! Któż 
mnie wyzwoli z ciała [co wiedzie ku] tej śmierci?”. Alternatywą dla prawa grze
chu, czyli porządku śmierci, jest „wewnętrzny człowiek”, który „ma upodobanie 
zgodne z Prawem Bożym” (Rz 7; 22-25). Grzech jest więc przynależny ciału, czyli 
marności, której poddane zostało stworzenie (Rz 8; 20). „Wyzwoleniem z niewoli 
zepsucia” jest rozumna „dążność Ducha do życia i pokoju”, a ów Duch stanowi 
rękojmię nieśmiertelności, życia w prawdzie wiecznej — prawdzie Chrystusa. Po
siadając władzę myślenia i sądzenia, człowiek zyskuje odwagę płynącą z tego sa
mego źródła, która umożliwia wybór tego, co dobre i sprawiedliwe. „Człowiekiem 
cielesnym, zaprzedanym w niewolę grzechu”, ujawniającym skłonność do ulega
nia pokusie osobistego szczęścia i dobrobytu, władają też moce rozumu, zdrowego 
rozsądku. One pełnią rolę korygującą działanie całości i - określając siłę woli — 
stanowią najlepszą gwarancję realizacji funkcji życia. Grecy nazywali je thymos. 
Platoński Sokrates nie dostrzegł jednak tego konfliktu - zachodzącego w duszy 
człowieka - między pożądaniem a rozumną wolą (na płaszczyźnie etyki byłby to 
konflikt między naturą a prawem), konfliktu wyrażonego następująco: Video 
melioraproboque, deteriora sequor („Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie 
czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię”; Rz 7; 15). Dwo
istość natury człowieka - czyli podział na zmysłowość i duchowość, cielesność 
i „wewnętrzność”, grzeszność i cnotę - zdaniem autora Listu do Rzymian, może 
być pokonana na Urodzę miłości, bezwzględnego wyboru dobra, czynów zgodnych 
z przekonaniami oraz mocą wiary w mądrość Bożą.

Najwybitniejszy filozof rosyjski XIX wieku, Władimir Sołowjow (1853—1900), 
nawiązując do nauki św. Pawła, stwierdził: „chrześcijaństwo po to właśnie zjawiło 
się, aby znieść władzę prawa; ono określa siebie jako królestwo łaski”36. Tenże 
myśliciel prześledził losy wczesnego chrześcijaństwa i odnotował m.in., że duch 
świata pogańskiego pod postacią państwa i prawa rzymskiego, ukształtowany na 
gruncie myśli antycznej, zespolony został w pierwszych wiekach nowożytnych 
z duchem wyznawców Chrystusa (rządy Konstantyna Wielkiego) na zasadzie kom
promisu zewnętrznego. Jego efektem było „współistnienie dwu... zasadniczo róż
nych form społecznych - Kościoła i Państwa” (I, 245), a ważnym czynnikiem ze
spolenia stali się pierwsi władcy rzymscy, którzy zaniechali wrogości wobec chrze
ścijan. A. Walicki tak piszę na ten temat:

36B. Соловьев, Философские начала цельного знания (ч. 1: Общеисторическое введение. О законе 
исторического развития} [w zbiorze prac:] Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловиева.л. 1, Санкт- 
-Петсрбург 1901, s. 245. Pojawiające się w dalszej części niniejszej pracy cytaty z tego wydania dzieł 
filozofa rosyjskiego (poszczególne dziewięć tomów wychodziło w latach 1901-1907) opatrujemy wska
zaniem w nawiasie na tom (cyfra rzymska) i stronę (cyfra arabska).

„[...] Młody Sołowjow nie idealizował minionej jedności. Pierwsza faza rozwoju to 
według niego faza jedności jedynie zewnętrznej. Historyczne chrześcijaństwo nie wy
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rażało takiej jedności; przeciwnie, jego postępowa rola polegała na złamaniu jej i za
stąpieniu dualizmem Kościoła i Państwa, mocą oddzielenia „profanum” i sacrum”. 
Tak więc historyczne znaczenie chrześcijaństwa leżało nie w tym, iżby reprezento
wało ono zasadę integralności, jak sądzili słowianofile, lecz raczej w tym, że sankcjo
nowało ono zasadę dualizmu, co było ceną wolności. Dualizm ten prowadził do od
dzielenia ekonomii i polityki od moralności religijnej”37.

37 W a 1 i с к i, Filozofia prawa..., cyt.wyd., s. 190—191.
38 M а p к о в, Философская антропология..., cyt.wyd., s. 55.
39 В. Л у p ь с, Послесловие [w:] Святой Григорий Нисский, Об устроении человека, перевод, 

примечания и послесловие B.M. Лурье, Санкт-Петербург 1995; s. 171.

Niemniej jednak wspomniany wyżej kompromis pozostał na długie wieki 
przedmiotem sporu, gdyż jego konsekwencją było nie do końca rozstrzygnięte 
podporządkowanie ludzi - jako jednostek autonomicznych, obdarzonych wolno
ścią, wyznaczaną wszakże przez łaskę Bożą (o tym piszę św. Paweł: „Jest to bo
wiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by 
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”; 1 Tm 2; 3-4) - pra
wu zewnętrznemu, czyli porządkowi opartemu na racjonalnych zasadach. Świa
topogląd religijny, odwołujący się do tego, co wieczne i absolutne, pozwala odsu
nąć na plan dalszy podział na to, co indywidualne i to, co zbiorowe38. Sprawy 
społeczności świętej, według nauki św. Pawła, powinny być regulowane zgodnie 
z duchem wolności, który przenika każdego człowieka, ale odeń właśnie zależy 
przyjęcie bądź odrzucenie zbawienia („Albowiem ten, kto został powołany w Panu 
jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie i ten, kto został powołany jako 
wolny, staje się niewolnikiem Chrystusa”; 1 Kor 7; 22). WedleApostoła, nie ma na 
ziemi braku wolności, są natomiast tylko kłopotliwe dla ludzi okoliczności, które 
łagodzi łaska Boża. Sprawy, o których pisał św. Paweł w Liście do Koryntian, 
dobrze ilustruje komentarz wybitnego znawcy religii, W. Łurje:

„Nasza wolność istnieje albo w tym, co ziemskie, i wówczas człowiek, aby nie zrów
nać się z niemymi stworzeniami, musi chronić się przed nimi pod różnymi postacia
mi „praw człowieka” i innymi zdobyczami cywilizacji humanistycznej, albo też - jak 
naucza Kościół - wolność człowieka jest tak wielka, że bezpośrednio ukazuje mu 
Królestwo Niebieskie. Ale wówczas są też i wieczne męki, i wiele ograniczeń wolno
ści na ziemi (na której wszyscy ludzie znajdują się w sytuacji dziecka w rodzinie). 
W państwie prawosławnym wszystko buduje się na zasadzie przymusu, który łago
dzony jest jedynie poprzez charakter prawosławia, a bynajmniej nie za pomocą gwa
rancji, jakie dają prawa człowieka”39.

Sąd powyższy wskazuje na niesprowadzalność prawa ludzkiego - wyznacza
nego i określanego przez państwo, etykę formalną i instytucje strzegące norm 
współżycia opartego na zasadach racjonalnych, a więc czynniki mające swoje ko
rzenie w prawie naturalnym — do prawa Bożego, znajdującego wyraz w dogmacie 
religijnym, moralności Chrystusowej, etyce substancjalnej. Rozwój ludzkości do
szedł do takiego momentu, że to drugie - zwłaszcza w państwach Europy Zachod
niej - w zasadzie ustąpiło pierwszemu. Zwyciężyła wiara w istnienie prawdy obiek
tywnej, potwierdzanej doświadczeniem, działaniem, praktyką, wiedzą naukową
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(materializm, pozytywizm), a więc wiara w moc twórczą człowieka i rozumność 
tworzonych przezeń reguł postępowania. Początkowo nie znalazł zrozumienia 
S. Kierkegaard - twórca nowożytnej „filozofii życia”, który - wskazując na plura
listyczny wymiar życia ludzkiego, na jego zmienność i różnorodność - podważał 
spójność człowieka i uniwersalność prawdy. Doskonale rozumiał on, że skończo- 
ność istnienia ludzkiego unieważnia niejako porządek ziemski, który również 
kruszeje i przemija, zamienia się w nicość, zaś wprowadzenie Boga do życia oraz 
uznanie wartości życia wiecznego oznacza „lęk i drżenie”, zgodę, jak pisał Łurje, 
na „wieczne męki”, „ograniczenia wolności na ziemi”, na niespełnienie siebie przez 
człowieka w ciągu ograniczonego istnienia - mimo przeświadczenia o byciu czymś 
więcej niż istota śmiertelna. Prawda posiada dlań charakter subiektywny: im bo
gatsze życie duchowe, tym więcej prawdy ono odkrywa.

Tymczasem w Rosji w minionym stuleciu w — przepojonej duchem religijnym 
- refleksji nad rzeczywistością polityczno-społeczną wskazywano na nie zapomnia
ną lecz wciąż żywą rolę tradycji, religii, obyczajowości prawosławnej, na rolę ety
ki chrześcijańskiej zawartej w patrystyce i traktatach parenetycznych. Próbowa
no obalić mit o organizacji życia zbiorowego wyłącznie w oparciu o prawa człowie
ka. Starano się udowodnić, że „dusza rosyjska” formuje się niejako niezależnie od 
formalizmu państwowego, prawnego, instytucjonalnego; jest ona raczej efektem 
oddziaływania wspólnoty religijnej, moralności aniżeli „ducha obiektywnego”, czyli 
państwa i wypracowanych przez nie reguł postępowania. Charakter prawosła
wia, łagodzący krańcowości owych reguł, był chętnie wykorzystywany w dziewięt
nastowiecznej (słowianofilskiej zwłaszcza, przenikniętej romantyzmem), a także 
późniejszej, związanej z odrodzeniem duchowym przełomu XIX i XX wieku, myśli 
rosyjskiej40. Rosnące niezadowolenie ze sposobu rozwiązywania praw człowieka 
w oparciu o nakazy religijne oraz poszukiwania drogi jednostkowego i zbiorowego 
ocalenia w cenionej szczególnie niemieckiej filozofii idealistycznej (Kant, Schel
ling, Hegel) było przejawem formowania się w Rosji myśli krytycznej, a zarazem 
konstruktywnej. Niemniej jednak owa myśl, spolaryzowana na zwolenników im- 
manentyzmu — orientacji postrzegającej człowieka w wymiarze przyrodniczym 
i historycznym, oraz zwolenników transcendentyzmu - orientacji traktującej 
człowieka w wymiarze religijnym, tj. jako „obraz i podobieństwo” Chrystusa, ge
neralnie rzecz biorąc, zmierzała, jak słusznie zauważa G. Przebinda, w kierunku 
„przekształcania zachodniej filozofii w praktyczną myśl, która od analizy proble
mów natury teoretycznej natychmiast przechodziła do wskazywania metod na
prawy świata”41.

40 Problemy te znajdują szczegółowe omówienie we wskazanych wyżej pracach A. Walic
kiego: W kręgu konserwatywnej utopii (rozdz. 2,7,8), Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświe
cenia do marksizmu (rozdz. 7) oraz Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu (rozdz. 1).

41 Przebinda, Spór o Boga i człowieka..., cyt.wyd., s. 9.

Obie orientacje, wyrastające, z jednej strony - z ducha filozofii antycznej, pod
kreślającej substancjalność człowieka i znaczenie rozumu jako głównego arbitra 
w poznaniu prawdy, piękna i dobra (Arystoteles, Platon), a także filozofii średnio
wiecznej (chrześcijańska filozofia przyrody, scholastyka) oraz, z drugiej strony - 
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z ducha klasycznej filozofii, zwłaszcza niemieckiej, kładącej nacisk na człowieka 
jako „wykonawcę aktów rozumowych, moralnych i estetycznych”42, łączyło nasta
wienie praktyczne, a więc w pierwszym rzędzie krytycyzm wobec czysto teore
tycznego czy też spekulatywnego myślenia i ujmowania świata, a także, jak wspo
mnieliśmy, poszukiwanie uniwersalnej zasady organizującej życie. Logiczną kon
sekwencję powyższego dążenia, jego cel najistotniejszy, stanowiło „przeobrażenie 
życia”, nadanie mu sensu w oparciu o prawdę bezwarunkową, wieczną. Poszuki
wanie prawd wiecznych, „duchowych zasad rzeczywistości” czy pierwiastków ide
alnych bytu (Logos, Sofia, Adam Kadmon, dusza indywidualna) było - jak pod
kreśla N. Łosski - odpowiedzią myśli rosyjskiej na wzrost zainteresowania na 
Zachodzie systemami filozoficznymi Kanta, Fichtego i Hegla. Odnotowuje on rów
nocześnie, że „idealne, abstrakcyjne pierwiastki jako takie nie są w stanie zapew
nić światu jedności i określoności”, gdyż „warunkują one tylko królestwo prawa”. 
W związku z tym „taką zasadą jednoczącą powinien być konkretny byt idealny, 
a nie idea abstrakcyjna”. Ową zasadą jednoczącą jest miłość. Dzięki niej możliwe 
do osiągnięcia jest królestwo łaski. Wymaga to ze strony metafizyki chrześcijań
skiej „stworzenia nauki o przeobrażeniu ciała, o świętej materialności”. Wyrazem 
takiego właśnie dążenia była dlań nauka Sołowjowa, ukazująca chrześcijaństwo 
jako „religię życia i absolutnej pełni bytu duchowego i cielesnego”, nauka wskazu
jąca drogę do „uduchowienia materii, do zmartwychwstania ciała”43. To równo
cześnie obrona pierwiastka aktywnego, twórczego, wyrażającego nie walkę o byt 
(ta ostatnia bowiem oznacza zawsze triumf „królestwa śmierci”), lecz „przywraca
jącego wszechjedność (ecetfejiocmb) prawdziwego życia w Bogu”.

42 M а p к о в, Философская антропология..., cyt.wyd., s. 53.
43 H.O. Л о с с к и й, История русской философии [wyd. ang. 1951], Москва 1991, s. 145—146.

Dla myślicieli rosyjskich okresu „dojrzałości”, czyli po powstaniu dekabrystów 
1825 roku, ważniejsze było nadanie życiu formy aktywnej (vita activa) aniżeli 
kontemplatywnej (vita contemplativa). Można przeto stwierdzić, że obecność pier
wiastka aktywnego spokrewnią myśl rosyjską z powstałą w drugiej połowie XIX 
wieku na Zachodzie „filozofią życia”, ujmującą istnienie jako integralną, niepodziel
ną na duch i materię, całość, czyli taką filozofią, która wskazywała na kierunek 
działania zarówno poznawczego, jak i praktycznego.

Nietzscheańską formuła zurück zu Leben doprowadziła do dekategoryzacji 
człowieka jako bytu racjonalnego. Z kolei Z. Freud, już na początku XX wieku, 
podważył Kartezjańską- akcentującą rozumność właśnie - definicję człowieka. 
Ponadto W. Dilthey i H. Bergson zarzucili rozumowi ludzkiemu - jako rozumowi 
logiki klasycznej i jako formule wyznaczającej kategorię poznania teoretycznego 
- niemożność ogarnięcia przezeń samego życia, które jest daleko bardziej złożo
ne, zmienne i różnorodne, aniżeli wydawało się wcześniej. Paradoksalnie, do tej 
reorientacji w pojmowaniu rozumu przyczyniły się niedawne jego osiągnięcia 
w postaci logik wielowartościowych i geometrii nieeuklidesowych.

W nieograniczone kompetencje ratio zaczęli także z czasem powątpiewać wielcy 
fizycy i matematycy (A. Einstein, F. Capra, W. Heisenberg, K. Goedel). Goedel np. 
dowiódł w 1931 roku istnienia nierozstrzygalnych zdań w matematyce; odkrycie 
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to oznaczało, iż nie sposób rozstrzygnąć niesprzeczność systemu formalnego za 
pomocą środków założonych w tym systemie, a to z kolei nieodparcie wskazywało 
na bezowocność racjonalnej drogi poznania prawdy44. Droga ta, jak wnioskowa
no, wiedzie nie poprzez myślenie dyskursywno-logiczne, lecz poprzez bezpośre
dnie „doświadczenie Objawienia, dające możliwość bezpośredniego przekonania 
w zakresie realności swoich ideałów”. Pozwoliło to wyciągnąć wniosek, że tylko 
religia chrześcijańska, wykraczając poza ratio i absorbując wszystkie zdolności 
poznawcze człowieka, „otwiera przed człowiekiem perspektywę nie tylko znajo
mości sensu istnienia, lecz także, w odróżnieniu od filozofii, pełnowartościowego 
przeżywania jego dobra”45.

44 Zachariasz, Antropotelizm..., cyt.wyd., s. 73. Zob. też W. Tatarkiewicz, Historia 
filozofii, wyd. VII, t. 3, Warszawa 1970, s. 270-271.

45 А.И. Осипов, Путь разума в поисках истины. Основное богословие, Москва 1997, s. 75.
46 W. Stróżewski, Realizm i metaracjonalizm [w:] tenże, Istnienie i sens..., cyt.wyd., s. 408, 

412.

Orientacja na filozofię życia, wyrastająca z romantycznej tęsknoty za idea
łem, absolutem, wiedzą prawdziwą, zawierzająca bardziej uczuciu aniżeli „mędr
ca szkiełku i oku”, zadeklarowała niechęć wobec Kantowskiego czystego rozsąd
ku, oddzieliła odeń rozum, uczyniła metafizykę, czyli filozofię ogólną, narzędziem 
poznania realnej rzeczywistości, wskazała na pozorność nauki roszczącej sobie 
prawo do wyznaczania granic filozofii. Wiąże się z tym ściśle pojmowanie człowie
ka jako istoty usiłującej zrozumieć zarówno własne istnienie, jak i tajemnice świata, 
tajemnice niedostępne dla rozsądku lub sprzeczne z nim, wobec których myślenie 
racjonalne wykazuje bezsilność. Fryderyk Schiller, powtarzając znaną maksymę 
Protagorasa „człowiek jest miarą wszechrzeczy”, przypomniał, że wszelka wiedza 
wychodzi od człowieka i sprowadza się doń, że nie ma podziału na świat ludzki 
i świat rzeczy czy też zjawisk, na to, co subiektywne, i to, co obiektywne, że istnie
je rdzeń wszystkiego, tajemnicza anima mundi. Schelling, Hegel, E. Hartmann 
i Schopenhauer dokonali przełomu w historii filozofii, upatrując właśnie w meta
fizyce oręża służącego przełamaniu ograniczoności myślenia rozsądkowego, a więc 
takiego, które - znajdując klasyczny wyraz w pracach filozofa z Królewca, zawie
rających krytykę rozumu praktycznego i teoretycznego - tylko skutecznie rozpo- 
znaje fakty i zjawiska, klasyfikuje i porządkuje uzyskaną wiedzę, ustala i opisuje 
reguły logiczne oraz zakreśla granice poznania. Jednakże, by posłużyć się słowa
mi współczesnego filozofa - Jeśli rozum zna siebie, wie, że nie jest nieomylny” 
i jego kompetencje nie są nieograniczone. Zawężając z kolei owe kompetencje do 
świadomości jednostkowej, dochodzimy do stwierdzenia, że „rezygnacja z koncep
cji rozumu «jako takiego», idei rozumu, na rzecz uznania jedynie rozumu indywi
dualnego człowieka, wiedzie bądź do relatywizmu i subiektywizmu, bądź do filo
zofii «zdrowego rozsądku»”, a także do uznania faktu, iż „rezygnacja z poznawa
nia ostatecznych przyczyn [których poznanie uznaje się za niemożliwe (Kant) lub 
pozanaukowe (neopozytywizm)] prowadzi do agnostycyzmu”46.

Tymczasem chodzi o znacznie więcej, o to mianowicie, żeby nie tylko umieć 
opisać fakty i zjawiska zewnętrzne wobec podmiotu, lecz znaleźć klucz do tego, co 
łączy nasz rozum z „rozumem rzeczy”, inaczej mówiąc - to, co subiektywne, 
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z tym, co obiektywne, podmiot i przedmiot świadomości47. Filozofia oparta na 
rozsądku, wedle myślicieli religijnych, podporządkowuje się nauce, staje się jed
ną z jej gałęzi, opisującą - podobnie jak wszystkie inne - życie statyczne. Zycie 
jednak wykracza poza świadomość rozsądkową, gdyż ja jest nie tylko podmiotem 
gnoseologicznym (teoria poznania) czy obdarzonym wolą - jak postrzega go ety
ka, czy też uczuciem i wrażliwością na piękno - jak widzi go estetyka. Podmiot 
ustawicznie widzi siebie w drugim podmiocie, dla którego jest ty; czyli ja przecho
dzi w nie-ja; my dla innych jesteśmy wy. Innymi słowy, w ja zawiera się nie-ja, wy 
inni ludzie, rzeczy, zjawiska, cały świat. Uznać w innej osobie człowieka, jak wie
lokrotnie podkreślał w swej wczesnej pracy N. Bierdiajew: znaczy widzieć w nim 
ja, a nie ty48. Nie chodzi tu wszakże o połączenie czy też „pomieszanie” ja i ty, 
podmiotu przedmiotu, lecz - zdaniem Władimira Iljina - o „potwierdzenie posia
dania przez poznający podmiot poznawanego przedmiotu, który może być tylko 
autentyczny”, czyli niezależny, równie istotny jak podmiot. Innymi słowy, zarów
no ja, jak i ty, stanowiąc jakby podwójną jedność, zachowują przy tym własną 
tożsamość, nie „zlewają się”, podobnie jak w jednym Bogoczłowieku, Chrystusie, 
zgodnie z dogmatem Chalcedońskim, znajduje potwierdzenie dwojaka - boska 
i ludzka - Jego natura49. Przeświadczenie o jedności subiektu i obiektu, ja i ty 
było dla rosyjskich myślicieli religijnych prawdą niepodważalną, potwierdzeniem 
wszechjedności i potrzeby kompleksowego ogarniania wszystkiego, co istnieje.

47 Jak zauważa Stróżewski, w tym właśnie dążeniu do zatarcia różnicy między podmiotem 
a przedmiotem świadomości, w poznaniu prawdy wszystkich postaci świadomości zawierało się dąże
nie Hegla do uzyskania wiedzy absolutnej, „wiedzy bezwzględnie pewnej i prawdziwej oraz wiedzy 
przynależnej Absolutowi” (zob. powyższa praca tego autora, s. 307, 309).

28 H.Бердяев, Sub specie aeternitatis (опыты философские, социальные и литературные 1900-1906 
годов), Санкт-Петербург 1907.

49 В. И л ь и н, Эссе о русской культуре, Санкт-Петербург 1997, s. 404.
50 Русская лирика XIX века, в двух томах, т. 1, Москва 1977, s. 316 (kursywa - J.K.).

Metafizyka pozwala dostrzegać tajemną więź istot, rzeczy i zjawisk w ich dy
namice i organicznej całości, a zatem ona właśnie jest podstawą nauki, a nie od
wrotnie. Intuicyjnie postrzegał ową więź Fiodor Tiutczew, gdy pisał:

„Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул - 
Жизнь, движение разрешились 
В сумрак зыбкий, в дальний гул... 
Мотылька полет незримый 
Слышен в воздухе ночном... 
Час тоски невыразимой!..
Все во мне, и я во всем!.."50

Przywołany już przez nas Siergiej Bułgakow tak oto rozgranicza rozsądek 
i rozum:

„Rozsądek zna tylko rzeczy, dla niego nie ma niczego, co żyje, tj. tego, co nie jest rze
czą. Nawet zjawiska życia istnieją dla niego tylko jako epifenomeny mechanizmu, 
a nie jako samodzielne, nie sprowadzalne do rzeczy pierwiastki bytu [...]. Rozum po- 
znaje wszystko, co istnieje [сущее] tylko w jego zjawiskach, lecz nie w istocie; rze
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czywistość jest jednocześnie i rozumna, zgodna z rozumem i dostępna mu - jako 
rozróżnienie i związek - i wykracza poza jego granice, stając się - jako wola, uczucie, 
jako miłość - transcendentną wobec rozumu [...] Rozum zna nie głębię rzeczywistości, 
lecz jej granice [...] Metafizyka... stara się stworzyć system rozumu jako schemat rze
czywistości - żywej i konkretnej. Rozum dąży do stworzenia filozofii życia, rozsądek 
natomiast zna tylko jego mechanizm. Dla tego pierwszego istnieje żywy człowiek 
w swej żywej naturze, dla drugiego natomiast staje się on nakręcaną maszyną w po
zbawionym życia mechanizmie, „kręcącą się głowicą”, „latającą strzałą”, którym wy
daje się, że są wolne. Główne pojęcie filozoficzne to, w moim przekonaniu, nie cogito, 
lecz vivo.

Bóg jest Bogiem żywych, a nie martwych”01.

Wnioski wypływające z powyższych stwierdzeń są następujące: rozum bynaj
mniej nie uchyla się od poznania prawdy ukrytej przed „wzrokiem” rozsądku, i na 
swej drodze do niej — „posługując się” wolą uczuciem, miłością czyli zdolnościami 
niedyskursywnego widzenia51 52 — wykracza poza poznanie naukowe, dociera do sfer 
alogicznych, pozaracjonalnych i symbolizuje je w pojęciach. Należy tu także pod
kreślić, iż w „filozofii życia” chodzi o całościowe postrzeganie obu sfer rzeczywisto
ści - widzialnej i niewidzialnej, czyli zarówno weryfikowalnej za pomocą doświad
czenia, jak i ukrytej, zagadkowej, nieprzeniknionej dla rozsądku. Stanowisko to 
posiada kardynalne znaczenie w myśli religijnej, przełamującej Kantowskie prze
konanie o bezowocnych próbach dotarcia rozumu do istoty rzeczy i do istoty ja. 
Rozum, w odróżnieniu od rozsądku (ratio), jest tym, co przenika żywąi konkretną 
realność, tym, co nie wyczerpuje się w kategoriach myślenia - porządkującego 
zjawiska świata zewnętrznego. Dla Władimira Erna (1882-1917) - jednego z naj
wybitniejszych przedstawicieli myśli religijnej początku XX wieku - rozum tak 
właśnie pojmowany jest synonimem Logosu, czyli odwiecznie istniejącą w Bogu 
żywą ideą przenikającą wszystko, co istnieje. „Logos - piszę on — jest hasłem, 
które wzywa filozofię do [...] powrotu dożycia”, do „wsłuchiwania się w nie” w celu 
zrozumienia - tego życia właśnie - „boskiego sensu, jego ukrytej radości, jego 
ukrytych zadań”. „Logos jest zasadniczą i najgłębszą jednością poznającego i po
znawanego, jednością poznającego oraz tego sensu obiektywnego, który jest po
znawany”53. Dla autora pracy Walka o Logos kategoria ta, wprowadzona przez 
filozofów starożytnych, w obecnej dobie jest naczelną zasadą filozoficzną Wscho
du chrześcijańskiego, przeciwstawioną zachodnioeuropejskiej kategorii ratio - 
wszechobecnej we wszelkich przejawach refleksji nad światem i człowiekiem.

51 С. Б у л г а к о в, Природа в философии Вл. Сольвьева [1910] [w pracy zbiorowej:] О Владимире 
Соловьеве, гл. ред. Е. Кольчужкин, Томск 1997, s. 12, 14-15.

02 Owo szczególne, niedyskursywne widzenie, odwołujące się do prawdy serca, wiary, miłości, 
intuicji, stanowi, jak wiadomo, zasadniczy rys myśli rosyjskiej, tkwiącej w religii prawosławnej. Sze
rzej to zagadnienie rozpatrzymy w dalszych rozważaniach.

53 В.Ф. Э p н, Борьба за Логос. Опыты философские и критические [1911] [w:] tenże, Сочинения, 
Москва 1991, s. 11.

Innym - ściśle wiążącym się z powyższym - ważnym składnikiem myśli rosyj
skiej zorientowanej na „żywe życie” jest silnie akcentowane przeświadczenie 
o jedności świata, świata uduchowionego, potwierdzającego i odzwierciedlającego 
mądrość zamysłu Bożego wobec stworzenia. Właściwe człowiekowi pragnienie 
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odkrycia „przedmiotu wiary”, wiary zawierającej się w uznaniu jedności i pełni 
bytu, znajduje - jak piszę Władimir Iljin - potwierdzenie w „aktach zewnętrz
nych” wiary, np. w modlitwie, będącej wszak wyrazem woli. Wiara ma więc wiele 
wspólnego z intuicją gdyż oba te czynniki stanowią „woluntarystyczne potwier
dzenie zarówno przedmiotu wiary, jak i wiedzy”. Zawiera się tu także „usilnepra
gnienie i przedmiotu wiary, i przedmiotu wiedzy”. Zgodnie z tym intuicjonizm, 
ogarniając i wartościując świat istniejący niejako ponad uwarunkowaniami fi
zykalnymi oraz ograniczeniami czasowymi i przestrzennymi, jednoczy mistykę 
i wiarę54. Mistyczne właściwości intuicjonizmu zawierają się w jego zdolności 
przekraczania sfery materialności, w poszukiwaniu - „ponad barierami” fizykal
nej przyczynowości - uniwersalnej jedności świata. Ową jedność, jak pisał Łosski, 
uchwycić mogą tylko świadomość i oparta na niej wiedza, ujmujące różnorakie 
rodzaje bytu - takie jednak, które umykają spojrzeniu nie tylko fizyka, lecz każ
dego „naturalisty”55. Intuicjonizm, jak podkreślał ten filozof, nie daje gwarancji 
odsłonięcia wszystkich tajemnic bytu, lecz jego niewątpliwą zaletą jest przeświad
czenie o braku nieprzekraczalnych barier na drodze poznania ludzkiego56. Pozna
nie to powinno mieć charakter bezpośredni, całościowy, powinno przełamywać 
„naiwny realizm” nauk przynoszących wiedzę cząstkową i opierać się na przeży
ciu wewnętrznym, intuicyjnym. Wzorem pod tym względem byli dlań tacy myśli
ciele, jak E. Mach, W. James, J.W. Goethe i R. Steiner. Na rodzimym zaś gruncie 
podobną metodę dostrzegł on u W. Sołowjowa, S. Bułgakowa i P. Florenskiego, 
którzy rozpatrywali świat jako całość organiczną. Warto dodać, że ostatni z wy
mienionych tu myślicieli zauważał „kryzys światopoglądu analitycznego” i wska
zywał na konieczność „nowego rozkwitu drzewa genealogicznego”, opartego na 
nauce Platona, Arystotelesa, Goethego i Schellinga, nauce, która koncentrowała
by się na „ideach całości, formy, twórczości i życia”57.

54 В. И л ь и н, Эссе о русской культуре, cyt. wyd., s. 404.
ss Н.О. Л о с с к и й, Обоснование интуитивизма [1906], изд. 3, Берлин 1924, s. 80.
56 Tamże, s. 139.
57 П.А. Флоренский, У водоразделов мысли, т. 2, Москва 1990, s. 33.
88 Н. Б с р д я с в, Самопознание, Москва-Харьков 1998, s. 338-339.

Dość odległy światopoglądowo od Florenskiego Nikołaj Bierdiajew także wska
zywał na błędność fragmentarycznego ogarniania rzeczywistości, na szkodliwości 
racjonalizmu powodującego atomizację nauki. Jego późna praca Samopoznanie 
(1940) przynosi obronę „myśli scentralizowanej, całościowej, ukierunkowanej na 
całościowe zrozumienie sensu”, gdyż ów sens — jako prawdę - odkryć może tylko 
„głos wewnętrzny”. Dlatego właśnie, podkreśla on, jego myśl zawsze „żywiła się 
intuicjami życia”, które pomagały mu rozumieć i poznawać, zaś odkrycia intuicyj
ne były dlań potwierdzeniem tożsamości samego siebie - jako mikrokosmosu - 
i wszechświata, czyli makrokosmosu. Poznanie siebie, jako cząstki kosmosu, jest 
więc poznaniem „sensu całościowego”. „We wszystkim, co cząstkowe, prywatne, 
odosobnione - pisał Bierdiajew - dostrzegam całość, całościowy sens wszechświa
ta”. Poznanie nie sprowadza się więc do analizy zjawisk i przedmiotów, lecz jest 
ono ogarnianiem całościowym życia w oparciu o doświadczenie duchowe, które 
wprawdzie nie w pełni odsłania tajemnicę, lecz pozwala odrzucić jej ułudę, fał
szywe piękno58.
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Jak podkreśla W. Sołowjow, cała przyroda jest żywą istotą jest atrybutem 
Boga, a więc posiada ona byt wieczny dzięki zawartemu w niej pierwiastkowi 
Logosu. „Chrystus urzeczywistniający w sobie czy też będący nosicielem owej jed
ności, zawierający w sobie cały organizm Boży — tak uniwersalny, jak indywidual
ny - jest zarazem Logosem, jak i Sofią” — piszę autor Sensu miłości (III, 106)59. 
Bóg niejako wypełnia byt treścią absolutną jakby wiecznie go realizuje i zaspoka
ja wolę istnienia całego stworzenia. Życie pojmowane jest jako proces nieskończo
ny. gdyż „absolutna pełnia bytu ujawnia się jako wieczne dążenie, jako nieugaszo- 
ne pragnienie bytu, jako mroczny, nieustannie poszukujący światła ogień życia”. 
To, co w Bogu oznacza wieczną nigdy nie zrealizowaną możliwość, posiada zasa
dnicze znaczenie dla stworzenia, stanowi jego podstawę, rdzeń, określa — dzięki 
mistycznej „duszy świata” — jego aktywność i kierunek. Byt, przyroda istnieje 
w Bogu i do Niego zmierza. W Bogu wszystko jest wiecznie jako „organizm abso
lutny”, natomiast w przyrodzie staje się nim, tj. organizmem, w czasie, czyli zmie
rza do wcielenia idei boskiej lub, inaczej, do przebóstwienia (theosiś) (III, 125; 
134). Uprzywilejowane miejsce człowieka nie oznacza dla Sołowjowa, iż góruje 
on nad resztą stworzenia, lecz to, że posiada on istnienie przedwieczne i po
nadczasowe (oznacza to, że człowiek istnieje jeszcze przed urodzeniem)60, 
a także to, iż stanowi on „organizm integralny, uniwersalny i indywidualny”. 
W tym też sensie ludzkość jest „duszą świata”, gdyż „zajmuje ona miejsce pośre
dnie między mnogością żywych organizmów - stanowiących realną treść jej [tj. 
ludzkości - J.K.] życia - a bezwarunkową jedynością Bóstwa jako idealnego pier
wiastka oraz normy życia” (III, 116; 129). Człowiek nie jest „przeciwstawiony świa
tu jako to, co żywe — temu, co martwe”, gdyż „życie uduchowione... jest w całej 
przyrodzie, różniąc się tylko według stopni i form. Albowiem nie ma żadnej moż
liwości, pozostając na gruncie nauki, oddzielić człowieka od pozostałego świata”. 
Filozof rosyjski zapewnia, że ów „świat widzialny nie stanowi zbioru sztucznych 
rzeczy, lecz jest trwającym wciąż rozwojem lub wzrostem całego żywego stworze
nia” (VI, 468).

59 W tym miejscu odnotowujemy jedynie podstawowe założenia Sołowjowowskiej „filozofii 
życia”.

60 Zaznaczmy, że pogląd ten filozof głosił w swoich Wykładach o Bogoczłowieczeństwie, lecz 
w późniejszym okresie zaniechał on tego „substancjalnego” pojmowania człowieka i zaczął wyznawać 
pogląd, iż człowiek nie istnieje przedwiecznie, lecz jest istotą potencjalnie zawierającą w sobie „treść 
wieczną", która nie jest mu dana, lecz - zadana. Zwrócił na to uwagę J. Trubieckoj. Zob. E.H. Тру
бецкой, Миросозерцание В. Соловьева, т. 2, Москва 1912, s. 250.

Nie wnikając w tym miejscu w nieodparcie nasuwający się tu problem genezy 
oraz istnienia zła (Sołowjowowska koncepcja wszechjedności zawierała pewien 
całościowy model świata jako „Dobro od Boga”, a zło było w nim postrzegane jako 
„odpadnięcie” od tego modelu pojedynczych elementów czy też ich „zmiana”, „prze
stawienie”), zwróćmy uwagę na to, że, najogólniej rzecz ujmując, myśl filozofa, 
będąc zorientowaną mistycznie, przynosiła równocześnie - w dobie nihilizmu 
i fundamentalnego kryzysu człowieczeństwa drugiej połowy XIX wieku - „peda
gogię nadziei”, wiarę w sens człowieczego istnienia oraz działań ludzkich, a także 
wiarę w głęboką rozumność procesu bogoczłowieczego. Orientacja transcendent
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na w całej rosyjskiej myśli filozoficznej po Sołowjowie, rozbudowując poszczegól
ne motywy nauki swego mistrza, w zasadzie przejęła główne jej założenia, zwła
szcza zaś te, w których akcent pada na życie jako wartość bezwzględną i na po
trzebę jego nieustannego „dopełniania”, wzbogacania poprzez proces twórczy. Pod 
poniższymi słowami, zaczerpniętymi z pracy Sens miłości, podpisaliby się na pew
no wszyscy uczniowie jej autora:

„Jedność świata rzeczy nie jest jednością tego, co zostało urzeczowione - takiej bo
wiem w ogóle być nie może, to contradictio in adjecto. Powstałe - na skutek antymate- 
rialnego prawa przyciągania (czyli, z punktu widzenia materializmu - wbrew prawu 
natury) - ciało wszechświatowe jest całością realno-idealną, psychofizyczną lub po 
prostu (zgodnie z myślą Newtona o sensorium Dei) jest ono ciałem mistycznym. [...] 
W urządzeniu świata fizycznego (proces kosmiczny) idea Boska tylko zewnętrznie przy
oblekła królestwo materii i śmierci zasłoną piękna przyrodniczego; dzięki ludzkości, 
działaniu jej rozumnej, uniwersalnej świadomości powinna ona wejść do tego króle
stwa od wewnątrz po to, by ożywić przyrodę i uwiecznić jej piękno. W tym sensie trze
ba koniecznie zmienić stosunek człowieka do przyrody”. (VI, 413; 417)

Jednym z zasadniczych wyróżników rosyjskiej myśli religijnej, a więc myśli 
wytrwale poszukującej sensu istnienia w perspektywie nauki prawosławia, co ze 
szczególną ostrością zarysowało się w koncepcjach słowianofilskich, było dążenie 
do wypracowania takiego modelu poznania, a zatem i wiedzy, które pozwoliłoby 
całościowo postrzegać człowieka, a także wielokierunkowy wymiar jego czynów 
w postaci takich wytworów, jak kultura, sztuka, nauka - według jednego klucza, 
klucza przełamującego „specjalizacje” i pozwalającego ogarnąć i opisać świat ja
ko jedną, niepodzielnącałość. Warunkiem takiego podejścia, zapewniającego wie
dzę pewną, ścisłą i całościową, była wiara, która uzyskując wsparcie ze strony 
„żywego i organicznego rozumu” (Iwan Kiriejewski, 1806-1856), daje gwarancje 
rzetelności w tym zakresie. Słowianofilstwo rosyjskie, cieszące się największą po
pularnością od lat czterdziestych do siedemdziesiątych ubiegłego stulecia (jego 
oddziaływanie można zauważyć w pracach młodego Sołowjowa), starało się usu
nąć rozziew między wiarą i rozumem, przełamać dualizm poznawczy oraz, jak 
przekonywał Kiriejewski, znieść „przeciwieństwa zachodzące między przekona
niami wewnętrznymi a życiem zewnętrznym”61. Wskazanie przez tego myślicie
la na „żywy wzrok umysłu”, na „myślenie całościujące”, na poszukiwanie w głębi 
duszy „wewnętrznego korzenia rozumienia”, czy też jego konstatacja potrzeby 
„osiągnięcia prawdy integralnej” uwarunkowanej „integralnością rozumu”62 - 
wszystko to, znajdując oparcie w jedynie słusznej wierze prawosławnej - zaświad
cza o dążeniu do „wiedzy hiperlogicznej”, dla której „światło to nie wiedza, lecz 
życie”, gdyż tutaj „wola wzrasta razem z myślą”63.

61 И.В. Киреевский, Полное собрание сочинений, ред. М. Гершензон, т. 1, Москва 1911, s. 270; cyt. 
wg Н.О. Л о с с к и й, История русской философии, Москва 1991, s. 19.

62 Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna (1825-1861), wyboru dokonał, wstępem i przypisami 
opatrzył A. W a 1 i c k i, Warszawa 1961, s. 147-149.

63 Л о с с к и й, История..., cyt.wyd., s. 18.

Wysuwając tezę o potrzebie połączenia pierwiastka rozumowego, logicznego 
z wiarą, Kiriejewski polemizował z Heglem, którego system był dlań zbyt racjo
nalny, oparty wyłącznie na zasadach logicznego wynikania, mimo jego - jak już 
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to odnotowaliśmy wyżej - charakteru teologiczno-metafizycznego. Wiemy już, że 
dla Hegla rozum osiąga wiedzę na podstawie działania, czyli aktywności, która 
jest równocześnie formą samopoznania. Heglowska koncepcja Boga, ducha su
biektywnego stającego się, osiągającego stan samowiedzy i przez to właśnie zy
skującego „status” ducha absolutnego, znajdowała wyraz w procesie świadomo
ściowym, realizującym się dzięki człowiekowi w działaniach historycznych, czyli 
procesie dziejowym. Kiriejewskiego nie zadowalało tu nie tylko podważenie przez 
filozofa Boga jako nieskończoności, czyli bytu pozostającego poza wszelką zmia
ną, lecz również zredukowanie możliwości poznawczych człowieka do myślenia 
logicznego, które nie współdziałając z uczuciem, intuicją, wolą, zmysłem estetycz
nym, nie stwarza warunków do uzyskania prawdziwej wiedzy64. Autor Fenome
nologii ducha wniósł wszakże niepokój intelektualny, wskazał na tajemniczą 
„drogę Boga”, przedstawił Twórcę jako Ducha zjednoczonego z żywiołem mate
rialnym, dokonującego jego przeobrażenia wedle własnych zamysłów. Zabrakło 
jednak, zdaniem Kiriejewskiego, w tym spójnym, logicznym systemie miejsca dla 
Objawienia, dla prawdy wyższej, nie poddającej się rozumowemu potwierdzeniu. 
Tym samym nauka Hegla, odsłaniająca ciąg zwycięstw rozumu na ziemi i głoszą
ca szczególny status Dei, jakim jest wolność — udzielana przez Boga człowiekowi 
i obecna w jego działaniach - posiada dla Rosjanina wymiar panteistyczny, jest 
przejawem jednostronności myślenia.

64 A. W a 1 i с к i, Wstęp [w:] Rosyjska myśl..., cyt.wyd., s. 26.
65 B.B. Зсньковский, Русские мыслители и Европа [1926], cyt.wyd., s. 45 (kursywa autora).
siH. Бердяев, Русская идея [w:] tenże, Самопознание. Сочинения, Москва-Харьков 1998, s. 49.
67 Зсньковский, Русские мыслители..., cyt.wyd., s. 48.

Słowianofilstwo, jak wiadomo, było tym nurtem światopoglądowym, który - 
oceniając krytycznie Heglowski Rozum Absolutny jako wyraz myślenia abstrak
cyjnego — poszukiwał spełnienia ideałów społecznych i jednostkowych w szeroko 
pojętym pierwiastku narodowym. Dla Kiriejewskiego, podobnie jak dlaAleksieja 
Chomiakowa (1804-1860) czy KonstantinaAksakowa (1817-1860) problematyka 
filozoficzna pełniła rolę wspomagającą rozumienie całokształtu zagadnień doty
czących procesu historycznego i kulturowego w Rosji na tle Zachodu, w tym zwła
szcza roli prawosławia jako ostoi państwowości i strażnika cnót społecznych. Cho
dziło im o wykazanie, że z jednej strony, rozwój myśli europejskiej — zracjonalizo
wanej, oderwanej od żywej wiary chrześcijańskiej, wiary przenikniętej duchem 
Oświecenia, „opustoszałej duchowo” (Chomiakow) - osiągnął takie stadium, że 
nie może on nadal stanowić siły konstruktywnej. W romantycznym uniesieniu 
podkreślano „zniknięcie żywego ducha w Europie, zniknięcie sił twórczych i inte
gralności wewnętrznej, nieokreśloną samodestrukcję”65. Jako błąd uznawali sło
wianofile zarówno jednostronny rozwój umysłowości, „oderwanie rozsądku od żywej 
organiczności i pełni sił duchowych, które „staje się dla nich świadectwem zamie
rania życia na Zachodzie”, jak i zrodzony przez to bezsilny indywidualizm. Z dru
giej strony, by posłużyć się słowami N. Bierdiajewa, „przeciwstawiali oni racjona
listycznemu rozdrobnieniu - życie integralne ducha”66, które stanowiło podsta
wę, w ich przekonaniu, wolności jednostkowej, a ta z kolei zapewniać ma „żywą 
wiedzę”, wiedzę spotęgowaną przez „gnoseologię soborową” (S. Trubieckoj)67. Czyn
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nik mądrości zbiorowej, czy też - jak określali go słowianofile - „soborowej”, 
w myśl którego niemożliwe jest dotarcie do prawdy przez oddzielnego człowieka 
(„organem poznania nie jest jednostka”, która musi „uzgadniać” prawomocność 
uzyskanej przez siebie wiedzy z „wszechistniejącym rozumem”)68, znajdował po
twierdzenie w nauce pierwszych chrześcijan, mówiących o świetle prawdy, jakie 
dotarło na świat wraz z pojawieniem się Chrystusa: „Nie bierzcie więc wzoru 
z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli 
rozpoznać, jaka jest wola Boża” (Rz 12; 2). Prawda jest zatem jedna i niepodziel
na, a jej odkrywanie jest drogą każdego chrześcijanina. Chomiakow, podobnie jak 
wszyscy inni myśliciele religijni, wskazywał na iluzoryczność poznania opartego 
na „zmysłowym sposobie myślenia” (Kol 2; 18), na „wypaczonym umyśle” tych 
ludzi, „którym brak prawdy” (1 Tm 6; 5). Światopogląd chrześcijański uznaje dwa 
rodzaje poznania: poznanie częściowe, względne oraz poznanie prawdziwe, cało
ściowe, absolutne, gdyż, jak mówił św. Paweł — „Teraz widzimy jakby w zwiercia
dle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, 
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany” (1 Kor 13; 12). Listy Apostoła, 
które stały się później podstawą nauki Ojców Kościoła, poświadczają tu iluzorycz
ność wiedzy opartej na rozumie i stają się dla Chomiakowa argumentem wymie
rzonym przeciwko myślicielom zachodnim, którzy przejawiają „ślepą i częściowo 
nieszczerą pogardę dla nauki”, lekceważąc równocześnie to, że „wiedza bezpośre
dnia, żywa i absolutna, owa wiara jest wzrokiem rozumu”69. Widać z tego, że dla 
Rosjanina wiara jest równoznaczna z wiedzą. Twierdzi on ponadto, że „w świecie 
umysłu i ducha umysł, by mógł zrozumieć prawdę, musi być dostosowany do wszy
stkich praw świata duchowego nie tylko swoją strukturą logiczną lecz nadto ca
łokształtem wewnętrznych sił życiowych i zdolności”70. „Świadomość wewnętrz
na”, „głębia duszy” jako podstawa „siły rozumu”, siły zróżnicowanej wprawdzie 
u poszczególnych jednostek, ale dzięki której - na gruncie „soborowości” — możli
we jest dotarcie do „prawdy wyższej”, to czynniki aktywizujące naturalne, wro
dzone prawa myślenia. Bez owego „współdziałania” nie ma prawdziwej wiedzy, 
nie ma „pełni i organiczności nauki”; nigdy dotychczas, jak podkreśla Chomia
kow, takiej nie było, ale istnieje pilna potrzeba jej stworzenia71.

60 Tamże.
69 Rosyjska myśl..., cyt.wyd., s. 157.
70 Tamże, s. 158-159.
713сньковский, Русские мыслители..., cyt.wyd., s. 48.

Jak z powyższego wynika, dostrzec można pewne podobieństwo między po
szukiwaniem „integralności ducha” przez słowianofllów oraz przez głosicieli „cer
kwi wewnętrznej”, czyli mistyków z czasów Aleksandra I, o których pisaliśmy na 
wstępie. Bez wątpienia impulsem dla pojawienia się obu tendencji był sprzeciw 
wobec racjonalizmu Oświecenia. Zarówno poszukiwacze „cerkwi wewnętrznej”, 
jak i słowianofile zajmowali stanowisko konserwatywne i wskazywali na potrze
bę „przeobrażenia życia” w oparciu o jedynie słuszną religię, czyli prawosławie, 
kładli nacisk na poznanie prawdy wyższej, ponadjednostkowej, absolutnej, a tak
że deklarowali niechęć czy wręcz wrogość wobec kultury Zachodu. O ile jednak 
wspomniani mistycy, stanowiący grupę marginalną ograniczoną preferowali 
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bierną kontemplację i w niej, jak również w religii szukali ucieczki od fałszu 
współczesności, o tyle wpływowa myśl słowianofilska, silnie nacechowana pier
wiastkiem mesjanistycznym, wychodząc od - naznaczonej piętnem filozofii idea
listycznej - refleksji nad kondycją ludzką, ogarniała całokształt problematyki 
społeczno-kulturowej w perspektywie religijnej i historycznej. Słowianofilstwo 
widziało w prawosławiu ostoję autentycznych wartości narodowych, przeciwsta
wiając je wartościom pozornym, związanym z katolicyzmem i protestantyzmem, 
które, w odróżnieniu od prawosławia, nie sprzyjają integralności i harmonii du
chowej.

„Soborowość” (ros.: соборность, цельность, кафоличность, внутренняя полнота), 
pojmowana jako ogólna zasada metafizyczna, potwierdzająca jedność prawdy, 
a więc istnienie wspólnego, Boskiego i ludzkiego korzenia w świecie, zasada, która 
określa drogę do prawdy na kanwie nauki Chrystusa i Kościoła i wskazuje tym 
samym wspólną drogę do zbawienia, stała się głównym argumentem przeciwko 
racjonalizmowi, przedkładającemu jednostkowe półprawdy - oparte na poznaniu 
jednostkowym i logicznym — nad poznanie organiczne, całościowe. W myśli sło- 
wianofilskiej silnie podkreślone było wzajemne uwarunkowanie integralności 
poznania i integralności społeczeństwa, gdyż ta ostatnia, osiągnięta dzięki swo
bodnemu, dobrowolnemu związkowi jednostek obdarzonych wolnością indywidu
alną, stanowi jakoby gwarancję uzyskania wolności wyższej, przejawiającej się 
w twórczości. Twórczość z kolei, zyskując podbudowę w wartościach religijnych 
(przede wszystkim w miłości) oraz w pierwiastku narodowym, uzyskuje rangę 
prawdy ponadczasowej. W myśli słowianofilskiej powyższa koncepcja stanowiła 
także dowód na to, iż ustanowiony przed wiekami układ patriarchalny w Rosji, 
oparty na umiłowaniu wolności, religii prawosławnej i szacunku dla monarchy 
jako nosiciela dobra - układ zachwiany częściowo przez Piotra I, ale w swym 
zasadniczym zrębie nieskażony duchem zachodnioeuropejskiego legalizmu i po
rządku prawnego - stanowi w istocie najlepszą podstawę współżycia zbiorowego, 
ukształtowanego w pierwotnej gminie chrześcijańskiej72.

72 W a 1 i с к i, Filozofia prawa..., cyt.wyd., s. 48. Dodajmy przy sposobności, że do kwestii tej 
nawiązuje o. Paisij w Braciach Karamazow F. Dostojewskiego: „По русскому же пониманию и упованию 
надо, чтобы нс церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство 
должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, 
буди!” (Ф. Достоевский, Полное собрание сочинений в тридцати томах, т. 14, Ленинград 1976, s. 58). 
W dalszej części niniejszej pracy przytaczamy cytaty z powyższego wydania dzieł tego pisarza (po
szczególne tomy wydawane były w latach 1972-1988) w przekładzie własnym (fragmenty Dziennika 
pisarza, jak również zarysy i szkice o charakterze pozaartystycznym) lub w oryginale rosyjskim 
(fragmenty powieści i opowiadań) ze wskazaniem równocześnie na tom (cyfra rzymska) i stronę 
(cyfra arabska).

Koncepcja integralności, harmonijnej jedności życia duchowego i aktywności, 
jako rękojmia wiedzy integralnej, posiadała więc swe źródło w pierwiastku rodzi
mym, opromienionym prawosławiem. Pierwiastek ten, jak wiadomo, był później 
często postrzegany jako oparcie dla tezy o rosyjskim mesjanizmie i stanowił pod
stawę rojeń związanych ze szczególną rolą Rosji i przypisywanych jej narodowi - 
„bogonoścy” wielkiej misji do spełnienia w przyszłych dziejach. Ale nie tylko, gdyż 



42 Rozdział pierwszy

pierwiastek narodowy z upływem czasu został odsunięty na plan dalszy, nato
miast silniej zaakcentowane zostały sprawy ogólnoludzkiej zgody i harmonii, opar
tej na prawdzie uniwersalnej. Kryła się w nich tęsknota za jednością wszystkich 
ludzi, których jednoczy wiara, ale wiara rozumiana jako określony światopogląd, 
służący obaleniu mitu o wielkości człowieka i wskazaniu na jego rzeczywiste miej
sce w świecie.

•k ★ ★

Powyższe zadanie podjął z całym rozmachem W. Sołowjow, który wiążąc pro
blematykę ontologiczną z etyczną, metafizyczną z antropologiczną — wykazał, że 
poznanie prawdy nie ma charakteru racjonalnego, lecz intuicyjno-irracjonalny, 
mistyczny, czyli wymaga zogniskowania wszystkich zdolności poznawczych czło
wieka wokół ducha, stanowiącego ich jądro. Sołowjowowska wizja człowieka 
w całości wypływa z jego koncepcji bytu, toteż rekonstrukcja głównych założeń tej 
ostatniej - stanowiących wszak kościec jego „filozofii życia” - wydaje się w tym 
miejscu uzasadniona.

W części wstępnej swej pracy Filozoficzne zasady wiedzy integralnej (1877), 
poświęconej ogólnym zasadom rozwoju historycznego, filozof ten podjął próbę 
wyzwolenia nauki z pozytywistycznych naleciałości, nauki kontentującej się tyl
ko opisem tego, co jest, a całkowicie pomijającej odpowiedź na pytanie: dlaczego, 
z jakiego powodu jest? (tym samym Sołowjow nawiązywał do tradycji starożytnej 
- do Sokratesa, Platona, Arystotelesa), i wykazał jej „niezdolność do wyrażenia 
treści życia i działalności ludzkiej” (I, 254). Racjonalizm, który osiągnął swe apo
geum w systemie Hegla, ocenianym przez filozofa rosyjskiego jako te wyżyny my
śli ludzkiej, którym w historii odpowiada ustrój monarchiczny za czasów Ludwi
ka XIV, oznacza pewien kres rozwoju, a ściślej - w tym przypadku - kres możli
wości poznawczych człowieka. Co więcej, cywilizacja zachodnia, która w dobie 
pozytywizmu „wypracowała” człowieka bezbożnego, powierzchownie atrakcyjne
go, a tak naprawdę - „bożka”, „martwy atom”, odzwierciedla bezsiłę twórczą, bez- 
treściowość życia, brak związku życia z wiedzą, rozdrobnienie środków i celów, 
a zatem także - chaos w zakresie form kultury. Na pytanie, „skąd wziąć bezwa
runkową treść życia i wiedzy”, Sołowjow odpowiada, że jej nosicielem nie może 
być ani oddzielny człowiek jako „istota względna”, ani świat zewnętrzny stojący 
na niższym od człowieka szczeblu rozwoju. Jedynym jej źródłem może być tylko 
„objawienie tego wyższego, Boskiego świata oraz ci ludzie, ten lud, za którego 
pośrednictwem owa siła może oddziaływać” (I, 259). W dążeniu do integralności 
wiedzy myśliciel ów, pozostając wówczas jeszcze pod wpływem słowianofilów, wi
dział szczególną rolę świata słowiańskiego, w którym wyróżniał Rosjan jako nosi
cieli wyjątkowego ducha narodowego zdolnych do podjęcia tego zadania. „Orga
nizm ogólnoludzki”, twierdził, składa się z trzech części jako elementów „bytu 
idealnego”: „mistyki w sferze twórczości, teologii w dziedzinie wiedzy i Kościoła 
w sferze życia społecznego”, tworzących razem organiczną całość (do niej stosuje 
Sołowjow nazwę religia, jednoczącą dwa światy: Boski i ludzki). Zadanie mistycz
ne twórczości to „związek ze światem wyższym, osiągany na drodze wewnętrznej 
działalności twórczej”, który jest możliwy dzięki natchnieniu. „Jedność substan
cjalna twórczości”, osiągnięta dzięki mistyce już we wczesnym (starożytność, wcze
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sne średniowiecze) stadium rozwoju — to, według filozofa, teurgia, natomiast „nową 
jej jedność organiczną lub rozczłonkowaną” [расчлененное единство] nazywa on 
„swobodną teurgią” lub twórczością integralną”. Drugi człon „bytu idealnego”, czy 
też „całości religijnej”, na którą składają się, tworząc harmonijną jedność, teolo
gia wraz z filozofią i nauką - to właśnie jest „wiedza integralna” lub „swobodna 
teozofia”. Sołowjow wydrębnia jeszcze trzeci człon, który stanowi „społeczeństwo 
duchowe” lub Kościół. Ów człon, pozostający „w swobodnym związku wewnętrz
nym ze społeczeństwem politycznym i ekonomicznym, tworzy nierozdzielny orga
nizm - swobodną teokrację lub integralne społeczeństwo” (I, 262).

Postrzegając kształtowanie się owej harmonijnej jedności trzech części skła
dowych „organizmu ogólnoludzkiego” w perspektywie historycznej i przewidując 
takie właśnie jego uformowanie w przyszłości, Sołowjow przekonuje o wytyczeniu 
przez nie nowej sfery -życia integralnego. Jego nosicielem może być na początku, 
jak podkreśla, lud rosyjski73, ale zaraz potem dodaje, że „integralne życie synte
tyczne musi być wolne od „wszelkiej narodowej jednostronności” i obejmować całą 
ludzkość. Koncepcję swą filozof ujmuje następująco:

73 Sympatie słowianofilskie, widoczne jeszcze w omawianej pracy Sołowjowa, wkrótce ustąpiły 
miejsca przekonaniom ekumenicznym, które były zupełnie obce słowianofilom. Wiara filozofa w szcze
gólne predyspozycje duchowe ludu rosyjskiego nigdy nie była zresztą przezeń akcentowana. O „me- 
sjanistycznej heterodoksji” tego filozofa piszę A. W a 1 i с к i (Filozofia prawa..., cyt.wyd., s. 182). 
Szczegółowo problem ten przedstawia G. Przebinda w swej pracy Włodzimierz Sołowjow wobec 
historii (Kraków 1992; rozdz. II, podrozdz.: Sołowjow jako słowianofil, Ekumenizm Sołowjowa, Spór 
z nacjonalizmem, częściowo także Sołowjow wobec Dostojewskiego). Na uwagę zasługuje tu zwła
szcza cykl wypowiedzi myśliciela z lat 1883-1891, zamieszczony w piśmie „Wiestnik Jewropy”, który 
stanowi Sołowjowowską demaskację nacjonalizmu rosyjskiego, ukrywanego nie tylko pod sztanda
rem słowianofilstwa (cyt.wyd., s. 146-155).

74 W tłumaczeniu użytych przez Sołowjowa niektórych terminów filozoficznych (бытие, сущее) 
przyjmujemy ich polskie znaczenia zaproponowane przez G. Przebindę (odpowiednio: „byt”, 
„Bycie”) w jego pracy Włodzimierz Sołowjow (cyt.wyd., s. 71).

„Faza końcowa rozwoju historycznego, stanowiąca cel ogólny ludzkości, wyraża się 
w wypracowaniu całościowej organizacji życia, która powinna stworzyć obiektywne 
warunki dla zabezpieczenia zasadniczych potrzeb i dążeń rodzaju ludzkiego, określa
nych bezpośrednio jako summum bonum". (I, 263)

O ile oddzielny człowiek w swym działaniu nie ma bezpośrednio wpływu na 
sferę „swobodnej teurgii” i „swobodnej teokracji”, o tyle w sferze „swobodnej teo- 
zofii” lub „wiedzy integralnej” staje się on - przekonuje Sołowjow - autentycznym 
podmiotem, który, poznawszy cel rozwoju ludzkiego, świadomie kładzie podwali
ny pod „gmach” owej wiedzy. Do prawdy nie przybliżają materializm, idealizm, 
naturalizm, empiryzm, mistycyzm czy racjonalizm, oddzielnie wzięte, gdyż odsła
niają tylko jej cząstki, aspekty. Mistycyzm musi być, na przykład, poddany refle
ksji rozumu (myślenia logicznego), a następnie uzyskać potwierdzenie ze strony 
faktów (sfera empiryczna). Niemniej jednak właśnie poznanie mistyczne, uznają
ce, że „wszelki byt jest tylko obrazem Bycia [w oryginale: образ представления 
сущего], lecz nie tylko nim”, oraz poznanie dotyczące „porządku wewnętrznego 
istot i ich życia, określanego przez odniesienie do istoty podstawowej”, stanowi 
podstawę prawdziwej filozofii (I, 278-280)74. Bazując tylko na nagich faktach 
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i z nich tylko wyprowadzając wnioski (empiryzm, racjonalizm), filozofia dochodzi 
do absurdu. W dążeniu do pełni wiedzy należy przeto zjednoczyć poznanie mi
styczne (teologia), empiryczne i racjonalistyczne, tj. filozoficzne. Jej właściwym 
przedmiotem jest „prawdziwe Bycie” (истинно-сущее, to onthos on, das wahrhaft 
Seiende), które będąc absolutną podstawą wszystkiego, co istnieje, jednoczy obie 
sfery: subiektywną i obiektywną (I, 283). Sołowjow zapewnia, że zasadniczym 
zadaniem prawdziwej filozofii jako dyscypliny zmierzającej do poznania prawdy 
jest równocześnie „zjednoczenie człowieka z tym, co absolutne”, z „prawdziwym 
Byciem”. Owo „zjednoczenie” przebiega zarówno dzięki zrozumieniu i akceptacji 
nakazów etycznych, jakie odsłania „prawdziwe Bycie”, jak i w procesie twórczo
ści. Te zadania „swobodnej teozofii”, jak utrzymuje Sołowjow, odpowiadają trady
cyjnym rozróżnieniom w obrębie filozofii, tj. logice, metafizyce i etyce, które - 
wzięte z osobna - odkrywająprawdy cząstkowe, natomiast całą prawdę zdolne są 
odsłonić tylko łącznie, wzięte kompleksowo. Oddajmy zresztą głos filozofowi:

„Swobodna teozofia jest wiedzą posiadającą jako przedmiot prawdziwe Bycie w jego 
obiektywnych przejawach, a jej celem jest zjednoczenie wewnętrzne człowieka z praw
dziwym Byciem; materiałem dla niej są wszelkie dane doświadczenia mistycznego, 
następnie - wewnętrznego lub psychicznego, i w końcu - doświadczenia zewnętrznego 
lub fizycznego. Wiedza ta posiada formę postrzegania rozumowego lub intuicji idei, 
tworząc system ogólny za pomocą myślenia czysto logicznego lub abstrakcyjnego, a jej 
źródłem aktywnym czy też przyczyną sprawczą jest natchnienie, to znaczy - oddziały
wanie na duch ludzki istot wyższych, idealnych”. (I, 294)

Sołowjowowski wykład „swobodnej teozofii”, będący we wstępnych partiach 
Filozoficznych zasad wiedzy integralnej polemiką z tymi orientacjami filozoficz
nymi, które absolutyzują jedną sferę poznania, np. zewnętrzną w empiryzmie 
lub wewnętrzną subiektywną kładącą nacisk na proces myślenia i posługującą 
się strukturami logicznymi (tak właśnie Rosjanin postrzega system Hegla, który 
jego zdaniem, „wyjaławiając” poznanie, pozbawił je żywej, realnej treści), ma na 
celu wykazanie, że byt (myślenie) niewątpliwie istnieje, lecz zawiera, czy też kry- 
je w sobie, jedność absolutną substancję, przyczynę wszystkiego. Inaczej mówiąc, 
to właśnie człowiek jako jednostka jest Absolutem, metafizycznym pierwiastkiem 
świata; nie jest on natomiast absolutnym myśleniem, jak u Hegla. „Jednostka 
absolutna” zawiera w sobie oba pierwiastki - racjonalny i irracjonalny jako zna
miona jej integralności, jest zdolna do myślenia abstrakcyjnego, ale też posługuje 
się intuicją. To właśnie intuicja, a nie dialektyka - zdaniem Sołowjowa - jest pod
stawą teozofii (I, 303, 312)75. Dialektyka Heglowska, nawiązująca do starożytnej 
tradycji myślowej (Gorgiasz, Platon, Arystoteles), ogranicza się tylko do wywo
dów logicznych na temat bytu i tym samym wyczerpuje dlań całą filozofię, gdy 
tymczasem zarówno dialektyka, jak i oparta na niej logika stanowią zaledwie 
„kościec, który otrzymuje ciało, życie i ruch dopiero w kolejnych częściach syste
mu filozoficznego: w metafizyce i etyce” (I, 315).

75 Szerzej na ten temat zob. w powyższej pracy Przebindy(s. 69-75).

W nieukończonej pracy Filozoficzne zasady wiedzy integralnej nie znajduje
my jednak rozwinięcia tezy o sposobie wzajemnego oddziaływania owych trzech 
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części składowych całościowego systemu filozoficznego. Późniejsze prace filozofa, 
zwłaszcza Wykłady o Bogoczłowieczeństwie oraz Apología dobra, wnoszą jednak 
wiele nowych ustaleń. Jak wiemy, Sołowjowowi chodziło o stworzenie takiej wie
dzy, która zaspokajając wszystkie potrzeby i dążenia ducha ludzkiego, byłaby także 
uniwersalnym narzędziem poznania dobra, prawdy i piękna. Wiedza ta wykracza 
poza możliwości rozumu, który wprawdzie — posługując się myśleniem logicznym
- posiada zdolność uchwycenia „czystego wyrazu Logosu absolutnego”, jednak 
zawężając poznanie, spłyca też wiedzę, a chodzi przecież o dotarcie do praźródła 
wszystkiego, praźródła, które usankcjonowuje wskazane wyżej wartości.

To, co absolutne, dla Sołowjowa jest (w mocnym, rzeczownikowym znaczeniu 
tego słowa) ponad wszelką wątpliwość — nie tylko jako coś odległego, nieobecnego 
(w tym zawiera się sens negatywny wyrazów łacińskich absolutum, absolvere), 
lecz także jako coś pełnego, zakończonego, całościowego. A zatem jeśli w sensie 
negatywnym to, co absolutne, odnosi się - jako przeciwstawienie pełni, jedyności
- do wszystkiego, co posiada formę nieskończoną, niedoskonałą, przemijającą, 
wieloraką, zróżnicowaną, to w drugim przypadku to, co absolutne, odnosi się - 
w sensie pozytywnym, aprobującym — do siebie samego i wskazuje na „wolność od 
wszystkiego, bezwarunkowo jedyne” (I, 318). To, co jedyne, powszechne, absolut
ne, określa więc to, co przemijające, „niedokończone”. Inaczej mówiąc, Bycie (сущее, 
истинно-сущее) określa byt (бытие) i jest odeń niezależne. Byt w stosunku do By
cia ma przeto charakter względny. Zwróćmy jednak uwagę, że zarówno to, co 
względne, jak i jego przeciwieństwo, czyli to, co absolutne, razem tworzą jed
ność. Absolutne przejawia się w tym, co zmienne, będące odbiciem, „wiecznym 
obrazem” absolutnego, czyli ideą(I, 326). Jest to niezwykle ważny aspekt koncep
cji Sołowjowa: uznając Absolut za wieczne dobro, uznaje on tym samym, że tym 
dobrem jest także to, co przemija, staje się; inaczej ujmując, pogardzany przez 
starożytnych (Platon, Plotyn) świat materialny, czyli chaos, uzyskuje tu rangę 
„potencjalnego kosmosu”76. Zdaniem filozofa, idea, „wyrażając wolę” Bycia, pra
gnie zaistnienia w rzeczywistości, w bycie, w przyrodzie. Ona też „ucieleśnia” istotę 
(Logos) Bycia. Ów Logos, Słowo (kategorię tę określa on metaforycznie jako „wiecz
ny Syn” pierwszej przyczyny, czyli „wiecznego Ojca”) - jako pierwiastek bytu 
i wiedzy (treści i „światła”) - posiada walor obiektywny, stanowi bowiem jedność 
działalności, twórczości Boskiej (por. J 1; 1-14). Ponadto Logos ujawnia, potwier
dza istnienie tego, co absolutne (Bycie, Bóg, Chrystus).

76 Zob. szerzej na ten temat: К. Мочульский, Владимир Соловьев. Жизнь и учение [1936] [w:] 
tenże,/"эголь, Соловьев, Достоевский, Москва 1995, s. 200.

Sołowjowowska koncepcja wiedzy integralnej zawiera jednak elementy nieja
sne. Myśl tego filozofa stopniowo zaciemnia się i prowadzi w kierunku spekulacji, 
dowolności, schematyczności i eklektyzmu. Tak np. należałoby określić jego prze
konanie o istnieniu trzech cech Bycia: ducha, rozumu i duszy. Duch jest dlań 
„subiektem” woli i nośnikiem dobra, a także podmiotem prawdy i piękna. Treścią 
owych trzech „subiektów” (może lepiej: podmiotów) jest idea, idea sama w sobie, 
czysta potencja idei (materia prima, istota tego, co absolutne), która następnie 
zostaje „wypełniona” treścią (Logos urzeczywistniony, materia secunda), ale treść 
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owa stanowi wyłącznie sposób istnienia Logosu, jest jego obiektywizacją. Tym, co 
wyróżnia Logos, jest dobro, gdyż niepodobna wyobrazić sobie istoty, sedna wszy
stkiego, co nie zawierałoby w sobie pierwiastka dobra. Istota posiada więc war
tość etyczną. Według Sołowjowa, absolut tylko dlatego stanowi niepodzielną, wiecz
ną całość, że ujawnia te cechy w odniesieniu do tego, co ową całością nie jest, 
a więc to — jak on nazywa - „drugie”, inne (другое), „nie-absolutne pozostawałoby 
poza nim, jako jego zaprzeczenie lub granica, czyli byłoby ono ograniczone, poje
dyncze, pozbawione wolności”. Tymczasem absolut unaocznia się dopiero na tle 
tego, co jest jego odwrotnością, stanowi zatem „jedność siebie samego i tego, co 
stanowi jego przeciwieństwo”. Wdzierające się tu nieoczekiwanie pojęcie warto
ściujące — tak znamienne dla Sołowjowa-moralisty i zaświadczające o jego dąże
niu do połączenia filozofii teoretycznej z filozofią etyczną — jest logiczną konse
kwencją uznania jedności transcendentnego (utożsamianego z dobrem, sensem 
wszystkiego, prawdą, miłością) i immanentnego, związanego ze światem77:

77 W pracy Filozofia teoretyczna (1897-1899) Sołowjow piszę: „Wartość naszych celów i uczyn
ków zależy od ich zgodności z tą trójjedyną ideą Dobra, która jest rozpatrywana w filozofii etycznej. 
Nasze życie, aby miało prawdziwy sens lub aby było godne duchowej natury człowieka, powinno być 
usprawiedliwieniem dobra" (VIII, 148).

78 Uczyni on to w sposób najpełniejszy dopiero po dwudziestu latach w Apologii dobra (1894- 
1899). W tej fundamentalnej pracy, którą A. Łosiew - wybitny znawca tego filozofa — nazwał „najbar
dziej Sołowjowowskim dziełem”, odszedł on od zawiłości i schematyzmu, właściwych wczesnym jego 
tekstom.

79 Wybitny znawca Kabały i mistyki żydowskiej, Gershom S c h o 1 e m, wyjaśnia: „Bóg ukryty, 
najbardziej wewnętrzna Istota Boga, nie ma żadnych określeń ani atrybutów. Tę najgłębszą istotę 
Zohar oraz większość kabalistów określają najchętniej mianem En-Sof, tzn. «Nieskończone» [...] 
Istnieje dla mistyka cały, zupełnie realny obszar boskiego Bytu, który zasadnie można określić mia
nem np. «ramienia Boga». Jest on dla kabalisty jedną z sefirot [mistyczne „dziedziny" lub „sfery”]. 
W pewnym miejscu Zohar wyraźnie rozgranicza między dwoma światami, oboma zresztą będącymi

„To najwyższe prawo logiczne jest jedynie abstrakcyjnym wyrazem wielkiego fizyczne
go i moralnego faktu miłości. Miłość jest samozaprzeczeniem istoty, potwierdzeniem 
tego, co inne, a poza tym przez owo samozaprzeczenie urzeczywistnia się jego wyższe 
potwierdzenie samego siebie. Brak tego samozaprzeczenia czy też miłości, czyli ego
izm, nie stanowi rzeczywistego potwierdzenia istoty, gdyż jest on daremnym, nieza
spokojonym dążeniem do wysiłku, mającym na celu potwierdzenie siebie samego, 
i w rezultacie właśnie egoizm jest źródłem wszystkich cierpień [...]
Tak więc kiedy mówimy, że absolutna przyczyna wszystkiego wedle swego określenia 
stanowi jedność siebie i swego przeciwieństwa, to powtarzamy tylko w formie bardziej 
abstrakcyjnej słowa wielkiego apostoła: Bóg jest miłością”. (I, 321; kursywa - J.K.)

Zanim jednak myśliciel rosyjski rozwinie swąetykę filozoficzną78 79, zajmuje się 
wpierw tajemną naturą absolutu, skrywającąw sobie najgłębsząpraosnowę bytu, 
naturą, która mimo niepoznawalności i niedostępności, stanowi jednak podstawę 
pozytywnego nauczania o świecie.

Sołowjow przekonuje o istnieniu dwu biegunów absolutu, wyznaczających, 
z jednej strony - jedność, wyłączność, swobodę, z drugiej natomiast - określają
cych przyczynę oraz status mnogości, zmienności i konieczności. Oba bieguny 
tworzą wszechjedność; pierwszy z nich, oznaczający zarazem „wszystko i nic” 
(„mroczna istota” En-Sofyэ, uzyskuje znaczenie dzięki drugiemu, który go okre
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śla, wyraża jego istotę80. Tajemne życie En-Sof ujawnia się dopiero dzięki idei, 
która odsłania Boga. Powyższe bieguny warunkująwięc istnienie bytu, czyli przy
rody, rzeczywistości jawiącej się ludziom. Wszechjedność obejmuje przeto Bycie, 
istotę (treść) i byt. Filozof ujmuje ją też inaczej: Bóg, idea i przyroda. Świat jest 
ucieleśnieniem miłości Bożej, a także mądrości promieniującej nieskończonym, 
wiecznym światłem. Z tych założeń Sołowjow wyprowadza kolejne atrybuty By
cia (absolutu, Boga), które - wyłaniając się zeń - odnoszą się do sfery działalności 
ludzkiej i określająjej charakter. Poznanie, którym zajmuje się filozofia, powinno 
dotyczyć „postrzegania idei” za pomocą „natchnienia filozoficznego, intuicji”. Obej
muje ono swym zasięgiem „cały idealny kosmos” - i tym właśnie różni się od dzia
łalności artystycznej, wyrażonej w sztukach pięknych, która koncentruje się jedy
nie na odrębnych ideach. „Filozofia - piszę ten myśliciel - powinna ograniczyć się 
do pewnych idei centralnych, pozostawiając peryferię idealną dla sztuk pięknych, 
które odtworzą je według części” (I, 292). Aby posiadać walor prawdziwości bez
względnej, poznanie musi posiadać wymiar totalny i nie może się ograniczać do 
pojedynczej dyscypliny teretyczno-poznawczej. „Prawdziwa” filozofia dąży do zinte
growania ducha i materii, nie absolutyzując żadnego z tych pierwiastków, a po
nadto nie może ona opierać się tylko na nauce lub tylko na religii, gdyż wiedza 
integralna powstaje w rezultacie swobodnego zjednoczenia wszystkich trzech wy
mienionych dyscyplin, które uzupełniając się wzajemnie, współtworzą stopnie 
poznania. Jak z tego wynika, teozofia nie staje się dla Sołowjowa rodzajem pseu- 
doreligii, lecz staje się dlań nowym, a zarazem jedynym kierunkiem poznawczym, 
umożliwiającym intuicyjne zrozumienie i opis „dróg Boga”, które właśnie, dzięki 
zjednoczeniu owych trzech sfer ludzkiej aktywności, wyłaniają się w całej pełni ze 
swej hermetycznej boskości.

Bogiem. Pierwszego, który jest najgłębiej ukryty, nie widzi i nie zna nikt oprócz niego samego, skry
wającego się w nim. Jest to świat En-Sof. Drugi, powiązany z tamtym, wyższym, jest światem, 
w którym poznajemy Boga i o którym czytamy w Biblii: „Otwórzcie przede mną bramy, abym wszedł”. 
Jest to właśnie świat atrybutów. W rzeczywistości oba światy tworzą dynamiczną całość. [...] 
Mistyczne atrybuty Boga są takimi świetlnymi światami, w których przejawia się mroczna istota En- 
-Sof’ (G. S c h o 1 e m, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, przeł. I. Kania, Warszawa 1997, 
s. 260-261).

80 Moczulski tak to określa: „Pierwsza materia przejawia dążenie ku bytowi, pragnienie bytu, 
jest wiecznym obrazem lub ideą Bycia” (Мочульский, Владимир Соловьев..., cyt.wyd., s. 109).

Kluczowe dla myśliciela rosyjskiego pojęcie prawdy, jak twierdzi on w pracy 
Krytyka zasad abstrakcyjnych (1880), nie zawiera się w formie poznania czy też 
w „formie bytu względnego, lecz w samym Byciu, które jest poznawalne i jest 
prawdziwym przedmiotem wiedzy” (II, 280). Inaczej mówiąc, poznanie w ogóle 
jest możliwe, a skoro tak, to możliwe jest także dotarcie do prawdy, ale - jak 
wiemy — Sołowjow kładzie nacisk nie na poznanie oddzielnej rzeczy lub zjawiska, 
zawierające prawdę cząstkową, względną, lecz na naturę ogólną wszystkiego, co 
istnieje. Z tej też przyczyny tak bardzo niezadowalający jest dlań system Hegla, 
który będąc racjonalistą doskonałym, dąży do poznania nie Bycia, lecz bytu, czyli 
tego, co relatywne. Filozofowi niemieckiemu chodzi o to, że byt uzyskuje rzeczy
wistość tylko w pojęciu, że wszystko istnieje o tyle, o ile o nim się myśli lub 
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rozumie. Zgodnie z tą logiką należałoby przyjąć, że „wszystko jest czystym poję
ciem, to znaczy pojęciem bez tego, kto pojmuje, i bez tego, co jest pojmowane, czyli 
myśl bez tego, kto i o czym myśli; wszystko istnieje octu puro, w czystym, obojęt
nym bycie, który jest równoznaczny niebytowi” (II, 272). Z tej właśnie przyczyny 
autor Fenomenologii ducha jawi się twórcy Sensu miłości jako kreator „kolosal
nej niedorzeczności”, która polega na akcie czystego myślenia prowadzącego do
nikąd. Myślenie to przynosi nieokreślone, pozbawione treści pojęcie bytu. W swej 
krytyce Hegla nie zauważył on, że sprowadzając owo pojęcie do indywidualnego 
aktu rozumienia, tj. nadając mu wymiar jednostkowy i utożsamiając „pojęcie” 
z „aktem rozumienia”, dokonał wyraźnej redukcji nauki wielkiego Niemca81. 
„Wszystko jest pojęciem” — oto, zdaniem Sołowjowa, ślepy zaułek nie tylko He
glowskiego racjonalizmu, lecz wszelkiego filozofowania, które absolutyzując jed
ną ze zdolności poznawczych człowieka, w tym przypadku rozsądek, nie prowadzi 
do prawdy. Zapewnia to tylko filozofia „pozytywna” - jedyna, ponadlogiczna (meta- 
racjonalna), wszechogarniająca, powiązana z autentyczną twórczością i działal
nością etyczną. To dążenie do przełamania „specjalizacji”, do syntezy, totalności, 
dążenie w gruncie rzeczy zbieżne z chrześcijańskim postrzeganiem jedności świa
ta w Bogu, zawiera w sobie pierwiastek aktywny, a celem głównym działania 
ludzkiego powinno być przeobrażenie życia.

81 W swej wczesnej pracy Kryzys filozofii zachodniej (przeciw pozytywistom) (1874) Sołowjow 
piszę: „Wszystko posiada swój byt tylko w pojęciu, albo też wszystko jest bytem pojęcia. Taka też jest 
zasada Hegla. Rzeczywistego istnienia tak naprawdę nie ma: jest ono jedynie produktem ograniczo
nego rozsądku. Nie może być niczego bezpośredniego, istniejącego substancjalnie, gdyż wszystko jest 
tylko zmiennością [6bisaeuocmb] pojęcia. Pojęcie w swej istocie, jak dowodzi samo słowo (... fte-griff), 
[...] nie jest niczym innym jak samym aktem rozumienia, czystą działalnością myślenia” (I, 54).

Właśnie aktywność, działanie, twórczość, jako atrybuty człowieka będącego 
istotą „niedokończoną”, warunkują jego realizację jako jednostki nie w wymiarze 
społecznym, lecz jako „organizmu integralnego, uniwersalnego i indywidualne
go” (III, 116). Człowiek jest wprawdzie stworzeniem śmiertelnym, wiodącym swe 
życie w czasie, podlega przeto regułom świata biologicznego i materialnego (świad
czy o tym np. fakt, że człowiek pojawił się na określonym etapie jego rozwoju), 
lecz to bynajmniej nie oznacza dla Sołowjowa, że jego życiem rządzi przypadek 
lub też ślepe procesy ewolucyjne, które tworzą coś z niczego. Przeciwnie, to wy
ższa, przedustawna mądrość zewnętrznej siły absolutnej sprawia, że człowiek tylko 
ją potwierdza swym istnieniem i działaniem. Zycie ludzkie ma przeto charakter 
teleologiczny, polega bowiem ono na nieustannym pokonywaniu własnych ułom
ności biologicznych, ułomności wiążących człowieka ze światem, które w obliczu 
„świętej cielesności” jawią się jako przeszkoda na drodze do Królestwa Bożego. 
W artykule Zydostwo a problem chrześcijaństwa (1884) Sołowjow wyjaśnia to na
stępująco:

„Aby urzeczywistnić Królestwo Boże na ziemi, trzeba wpierw odejść od ziemi; aby zre
alizować ideę duchową w rzeczywistości materialnej, trzeba być od niej wolnym, wy
rzec się jej [...] Wyższym celem chrześcijaństwa nie jest ascetyczne wyrzeczenie się 
życia naturalnego, lecz cel ten zawiera się w oczyszczeniu i uświęceniu tego życia. [...] 
Celem ascetyzmu chrześcijańskiego nie jest osłabienie ciała, lecz umocnienie ducha 
dla przeobrażenia ciała”. (IV, 141)
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To równocześnie swoisty proces na drodze do przebóstwienia, gdyż uducho
wienie ciała to nic innego, jak „wyjście naprzeciw” tej sile absolutnej (,,duszy świa
ta”), która czyniąc człowieka wolnym, oczekuje odeń „swobodnego podporządko
wania się Bóstwu” (III, 160). Filozof twierdzi, że „w człowieku dusza świata po raz 
pierwszy wewnętrznie łączy się z własnym Logosem w świadomości jako czystej 
formie wszechjedności” (III, 138), a więc ludzkość jest zarazem duszą świata, orga
nizmem zawierającym dwa pierwiastki - jedności i różnorodności. Jedność stano
wi „idealny pierwiastek i normę życia” (III, 129), realizowany dzięki „wyrzecze
niu się woli ludzkiej”, natomiast różnorodność, której podłożem jest także wol
ność, powstaje w rezultacie zbłądzenia, wyboru i realizacji zamierzeń egoistycz
nych, czyli tych, które znajdują swoje korzenie w grzechu pierworodnym:

„Posiadając wszystko, może ona [dusza świata - J.K.] zechcieć posiadać je w inny 
sposób, aniżeli posiada, to znaczy może zapragnąć posiadać je jako własne, jak Bóg 
może dążyć do tego, aby do pełni bytu, jaka do niej należy, dołączyła także samoistność 
w zakresie posiadania owej pełni - czyli coś, co do niej nie należy. W rezultacie tego 
dusza świata może oddzielić względne centrum własnego życia od centrum absolut
nego życia Boskiego, czyli utrwalać się z dala od Boga”. (III, 131)

Rozpatrując duszę świata jako obdarzoną wolnością ludzkość, Sołowjow nadaje 
sens metafizyczny biblijnej opowieści o upadku pierwszych ludzi w raju. Dzieje 
duchowe ludzkości stoją pod znakiem dwu symboli: drzewa wiecznego życia i drze
wa wiadomości dobra i zła. Drzewo poznania, którego owoce nie miały być spoży
wane, lecz przez oświecenie wężowe stało się udziałem świadomości nie tylko 
Adama i Ewy, lecz wszystkich ludzi, jest przykładem uzurpacji wiedzy Boskiej 
C.Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie 
przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki”; 
Rdz 3; 22). Ukryte przed człowiekiem drzewo życia, którego miejsca nie zdradza 
Księga, jest jednak wciąż przedmiotem wiedzy, która także stara się dotrzeć do 
jego owoców. Wiedza ta jest domeną religii: ona bowiem usiłuje wskazać drogę do 
życia wiecznego, którego wszyscy się domyślamy, lecz nie umiemy owej idei wiecz
ności urzeczywistnić i przekształcić w realność. W procesie historycznym realizo
wany jest, przekonuje Sołowjow, pierwiastek Boski, który przybliża wiedzę o ży
ciu wiecznym. Uosabia je „Jezus Chrystus, drugi Adam - istota nie tylko indywi
dualna, lecz uniwersalna, obejmująca całą odrodzoną, duchową ludzkość” (III, 
151). Spożywając owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego, człowiek stał się 
podobny Bogu, a przecież był do Niego podobny już wcześniej („Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył”; Rdz 1; 27). Wiedza jest więc 
dziedziną jednoczącą w sobie dwa pierwiastki, absolutny i względny, wieczny 
i przemijający, które powinny stanowić całość. Warunkiem jedności jest jednak 
wyrzeczenie się przez człowieka tych aspiracji — widocznych w różnorodnych sy
stemach filozoficznych, a zwłaszcza w nauce, postępie, tworzeniu lepszych wa
runków bytu materialnego, które będąc wyłącznym celem jego działania, czynią 
zeń homeostat świata i oddalają go od Boga. Posiadając wiedzę, człowiek wierzy, 
że osiągnął wszystko, a tymczasem pozostaje jakby w pół drogi, gdyż poznanie 
bez dotarcia do owoców drzewa wiecznego życia, wytyczając dalsze próby w tym 
zakresie, skierowuje nas w dziedzinę religijną, w sferę podświadomości.
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* * *

Traktat etyczny Sołowjowa Apologia dobra odsłania głęboką mądrość zawar
tą w dwu powyższych symbolach biblijnych. Generalnie rzecz ujmując, dzieło to 
znacznie jednak wykracza poza ramy etyki, gdyż „usprawiedliwia” dobro w świe
tle ontologii, metafizyki, religii, psychologii, socjologii i dziejów ludzkości, a po
nadto stanowi zwieńczenie tych dociekań ogólnofilozoficznych (metafizyka), które 
w Kryzysie filozofii zachodniej, Filozoficznych zasadach wiedzy integralnej oraz 
Krytyce zasad abstrakcyjnych — przez wskazanie ślepego zaułka zachodnioeuro
pejskiego myślenia racjonalistycznego i spekulatywnego - miały na celu stworze
nie bazy dla filozofii pozytywnej, „prawdziwej”, znajdującej uzasadnienie w aksjo
matach wiary religijnej. Inaczej ujmując, powyższy traktat niejako sumuje, spaja 
poprzednie rozważania filozofa — często zawiłe, niejasne, schematyczne — w kla
rowną i logicznie uporządkowanącałość. Podkreślmy, że wyłożona wApologii dobra 
Sołowjowowska nauka pozytywna, odnosząca się do wszystkich sfer działalności 
ludzkiej i wskazująca na ich dalszy kierunek, znalazła wielu kontynuatorów.

Dla wszystkich rodzajów uczestnictwa człowieka w życiu, które określa filozof 
jako wartość najwyższą, znajduje on jedną wykładnię: dobro. Zawiera się ono 
w ludzkiej naturze, w Bogu (odeń ono pochodzi) oraz realizuje się nieprzerwanie 
w historii. „Sens życia zawiera się w dobru”82, zadaniem zaś autora jest „poka
zanie dobra jako prawdy” (AD, 42). Najwyższą prawdą jest więc dlań życie, któ
re jest konkretne, wypełnione treścią, zaś człowiek jest „bezwarunkową formą 
dla dobra jako bezwarunkowej treści” (AD, 56). W odróżnieniu od Kanta, który 
w kategorii tej dostrzegał jedynie czystą, racjonalną postać, nie uwarunkowaną 
doświadczeniem, czy też Hegla, dostrzegającego dobro w dialektyce idei abstrak
cyjnej, Sołowjow widzi jego wszechjedność. Jego zdaniem, wybór dobra ma wy
miar absolutny, nieskończony, podczas gdy wybór zła nie ma żadnego uzasadnie
nia i nie znajduje żadnej argumentacji. Dobro przedustawne określa moralny 
sens naszego życia, toteż jego wybór znajduje akceptację ze strony zarówno rozu
mu, jak i sumienia. Jednakże nieuczestniczenie w tym wyborze jednego z wy
mienionych aktów świadomości powoduje utratę sensu dobra, gdyż zarówno ro
zum, jak i sumienie wyróżniają człowieka spośród innych istot żywych. Wybór 
ten jest przeto przejawem „rozumnej wolności” czy też „konieczności moralnej”, 
które wykluczają „wolność irracjonalną, bezwzględną lub wybór dowolny” (AD, 
73). Rozumność nie jest jednak dla myśliciela podstawowym wyróżnikiem istoty 
ludzkiej, która aspirując do dominacji w przyrodzie i dążąc do podporządkowa
nia jej sobie, „wstydzi się” swych więzów materialnych i biologicznych ze świa
tem rzeczy, roślin i zjawisk. Nagość Adama w raju (Rdz 3; 7-11) staje się więc 
symbolem protestu wobec natury, jej dominacji w ciele ludzkim. Człowiek rozpo- 

82 Fragmenty Apologii dobra cytujemy na postawie następującego wydania traktatu: B.C. C o- 
л о в ь с в, Оправдание добра. Нравственная философия, изд. „Республика”, Москва 1996, s. 51. Odstępu
jemy w tym przypadku od przyjętej wcześniej zasady, tj. przytaczania cytatów na podstawie pierw
szego wydania zbiorowego dzieł filozofa (zob. przyp. 36, s. 29). Apologia dobra zajmuje w nim t. 7 
(s. 484) i nie zawiera aneksu (Formalna zasada moralności Kania). Nowa edycja opatrzona została 
komentarzami, których nie zawiera dawne wydanie zbiorowe. W tekście pracy cytaty opatrujemy 
skrótem AD, po czym podajemy stronę.
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znaje siebie i ukierunkowuje własną myśl oraz wyraża stosunek do świata dwo
jako. Po pierwsze, wstydząc się swej przynależności do materii, równocześnie prze
kształca ją i wykorzystuje do własnych celów. Kierując się dobrocią, czyli prze
jawiając „rozumną wolność”, szanuje on inne istoty żywe i odnosi się do nich 
z uczuciem litości, współczuje im. Po drugie, będąc „gospodarzem świata”, pa
nem natury i stworzeń żywych, człowiek - jako istota rozumiejąca prawa życia 
i śmierci, którym sama podlega - intuicyjnie wie o istnieniu siły wyższej (reueren- 
tia) i odczuwa pragnienie oddawania jej czci (pietaś). Siła ta (duch, absolut, 
Bóg) uzmysławia znikomość porządku ziemskiego, wskazuje na potrzebę „podpo
rządkowania życia zwierzęcego człowieka życiu duchowemu” (AD, 90). Owa zwie- 
rzęcość, przejawiająca się w hołdowaniu przyjemnościom i próżności, w wyłącz
nym zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz w egoizmie, jest nie
wątpliwym złem. Sołowjow dowodzi, że dobro znajduje swe naturalne zakorze
nienie w religii, która niejako utwierdza ten pierwiastek, istniejący przedwiecz
nie w ludzkiej naturze, i demaskuje pozory dobra zawarte w życiu praktycznym. 
Wstyd, litość i cześć oddawana sile wyższej — oto co wyróżnia człowieka spośród 
stworzenia.

Istnienie dla czegoś, oznaczające podporządkowanie tej tajemnej mocy zewnę
trznej, od której owo istnienie zależy, nadaje sens życiu. W przeciwnym razie ży
cie nie posiadałoby sensu, gdyż oznaczałoby to uznanie braku harmonii w świecie, 
czyli także „królestwa śmierci”, za normę. W świadomości starożytnych Greków - 
przypomina filozof - głęboko zakorzeniona była myśl o zadaniu naczelnym życia, 
jakim było potwierdzenie wyższości idei (prawdy, mądrości) nad pozorami realno
ści. Dowodzi tego los Sokratesa, który wierząc w istnienie nieśmiertelności i prawdy 
wyższej - spokojnie przyjął wydany na siebie wyrok, ufając (zgodnie z zasadą: 
summus ius - summa in iuria), że prawdziwa mądrość jest nieustannym umiera
niem dla świata materialnego (AD, 129). Przenikliwy umysł Platona także odno
tował głębokie przeciwieństwo między tym, co zawiera rozumna idea, a tym, co 
w realnym życiu nieustannie kłóci się z ową normą idealną. Zycie więc nie może 
uzyskać spełnienia idealnego wtedy, gdy wola człowieka ukierunkowana jest wy
łącznie na korzyści materialne. Sołowjow podkreśla, że tylko religia chrześcijań
ska (a nie np. buddyzm, który jest dlań religią negacji życia i nieśmiertelności) 
i oparta na niej moralność zdolne są wytyczyć harmonię między tym, co duchowe, 
a tym co ziemskie. Chrześcijaństwo przede wszystkim daje „żywy obraz jednost
ki, jednostki doskonałej nie tylko ze względu na doskonałość braku woli czy nie 
tylko obdarzonej doskonałością idealnej kontemplacji, lecz wyróżniającej się do
skonałością idealną, całościową, zmierzającą do spełnienia - i dlatego zwyciężają
cą śmierć” (AD, 236).

Postrzegając życie jako wszechogarniające dobro oraz chrześcijaństwo jako 
religię wyrażającą tę najwyższą wartość etycznąoraz prawdę, filozof wskazuje na 
trzy nierozłączne elementy tej religii, które zawierają: wydarzenie absolutne (ob
jawienie się jednostki doskonałej - Bogoczłowieka Chrystusa), absolutnąobietni- 
cę (Królestwo Boże) oraz absolutne zadanie, „spełnienie tej obietnicy poprzez prze
obrażenie jednostki i całego naszego środowiska społecznego w duchu Chrystu
sa” (AD, 236). Z powyższych słów wynika, że „usprawiedliwienie dobra” jako 
„dobra od Boga” (tak brzmi tytuł jednej z trzech części traktatu) wyraża się 
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w całej pełni w chrześcijańskiej teodycei. Bóg jest dla Sołowjowa zarówno naj
wyższą siłą gwarantującą jedność świata, jak i „bezwarunkowym pierwiastkiem 
etyki”. Przekonuje on równocześnie, że ludzkość w Bogu ma wymiar uniwersalny 
i że człowiek ma swoje korzenie w wiecznym świecie Bożym. „Poznanie Boga - jak 
słusznie piszę Moczulski - jest nieodłączne od poznania człowieka, problem chry
stologiczny jest zarazem problemem antropologicznym”83.

мМочул ьский, Владимир Соловьев..., cyt.wyd., s. 115.

W Sołowjowowskiej koncepcji człowieka, opartej w całości na nauce Biblii, 
zwraca uwagę ten aspekt, który akcentuje swoisty, odróżniający jednostkę ludzką 
od innych istot pierwiastek aktywny, dynamiczny, dotyczący tak pracy służącej 
zaspokojeniu potrzeb życiowych (Rdz 3; 19, 23), jak i - przede wszystkim - działa
nia związanego z doskonaleniem moralnym: „Znaczenie bezwarunkowe człowie
ka oparte jest na zawartej w jego rozumie i woli możliwości nieskończonego do
skonalenia się lub, wedle Ojców Kościoła, przebóstwienia” (AD, 308). Zycie ludz
kie jest więc procesem ciągłej walki o urzeczywistnienie pierwiastka Boskiego 
(causa formalis, idea wszechjedności, doskonałość absolutna), który w nas poten
cjalnie się zawiera, ale którego realizacja wymaga pokonania niedoskonałości 
natury (causa materialis) po to, aby osiągnąć cel naszego istnienia, czyli „upodob
nienie się do Boga” (causa finalis): „jako przeciwstawni Bóstwu w danym (czy też 
odziedziczonym) położeniu, stajemy się podobnymi do Boga w tym, do czego dąży
my” (AD, 178). Sfera religii obejmuje przeto trzy kategorie moralne: niedoskona
łość, doskonałość i doskonalenie, a zadaniem do wykonania jest zespolenie dwu 
pierwszych w procesie doskonalenia. Jak piszę filozof, „proces historyczny jest 
długim i trudnym przechodzeniem od zwierzoludzkości do bogoludzkości” (AD, 
182). Boskość (божество) jest odwiecznym atrybutem Boga, natomiast dla czło
wieka otwiera się ona w jego czynach jako możliwość.

Proces bogoczłowieczy, w którym ma swoje centralne miejsce istota ludzka 
jako „dobrowolny sojusznik i współuczestnik wielkiej Bożej, wszechświatowej spra
wy”, rysuje się autorowi Apologii dobra jako długi, żmudny i nieprzerwany (AD, 
182—183). W procesie tym człowiek „oczyszcza się”, odrzuca jako złudne, pozorne, 
widmowe, względne wszystko to, co nie służy realizacji dobra absolutnego. Sołow- 
jow, wskazując na niewątpliwe, choć drugorzędne atrybuty dobra, czyli cnoty 
(добродетели) takie jak: bezinteresowność, wielkoduszność, szczodrość, cierpliwość, 
prawdziwość, przeciwstawia im oraz demaskuje takie postawy ludzkie, które przed
kładają interes własny, indywidualny nad wspólny. Kryterium oceny takich po
staw jest dlań wyraziste: trzeba dążyć usilnie do tego, by nie było sprzeczne to, co 
powinno się czynić, z tym, co chce się czynić (połączenie obowiązku i woli). Dobro 
musi mieć charakter aktywny; służenie tylko sobie, dbałość o własne zadowolenie 
i dążenie do szczęścia w wymiarze indywidualnym są z gruntu sprzeczne z ideą 
dobra. Filozof ustawicznie podkreśla wagę współuczestnictwa człowieka w Bożym 
dziele, które obejmuje całość stworzenia. Jak działanie Boga służy dobru wspól
nemu, tak i działanie człowieka powinno zawierać dążenie do wyższego dobra po
przez rezygnację z dobra jednostkowego, egoistycznego, względnego. Już w pierw
szym Wykładzie o Bogoczłowieczeństwie Sołowjow wyraził gorzką prawdę o domi
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nacji w człowieku pierwiastka egoistycznego, wiążącego go z naturą niższą, chao
sem, pierwiastka będącego rezultatem braku wolności (dalsze konsekwencje owego 
braku to: wrogość wzajemna, obcość, heterogenia celów pojedynczych działań). 
Wyrzeczenie się czynów egoistycznych, wiążących człowieka z prawami przyrody, 
i zjednoczenie wysiłków służących dobru wspólnemu, wyższemu, naczelnemu - 
to warunek przełamania strachu, bezsilności i — znajdującego zastosowanie 
w przyrodzie - „prawa wiecznej śmierci”. Wstydząc się tych więzi z naturą odże
gnując się od nich, pragniemy zadać kłam bezmyślności przemijania, śmierci, czyli 
„odczuwamy potrzebę oraz znajdujemy w sobie zdolność do zawarcia w sobie całej 
pełni wiecznego życia" (AD, 158). Człowiek przecież nie jest tylko „faktem przyro
dy”, lecz przede wszystkim istotą duchową która pojmując siebie jako autono
miczny, niepodwładny niczemu cel sam w sobie, pragnie dla osiągnięcia tego celu 
jednego - dobra. Dobrem tym jest nieśmiertelność, jednocząca go z czystym ja, 
z Bogiem, prawdziwym i wiecznie żywym Byciem.

Zamyka się tu niejako pewien krąg, jaki zatoczyła myśl Sołowjowa, począw
szy od Krytyki filozofii zachodniej i Filozoficznych zasad wiedzy integralnej, 
a skończywszy na Apologii dobra; jak pamiętamy, nacechowane polemicznie wo
bec współczesnej filozofii pytanie zasadnicze odnośnie do zarówno Bycia, jak 
i bytu, o to, dlaczego, z jakiego powodu jest?, uzyskuje tu odpowiedź: dla dobra. 
Bycie oraz byt są dobrem i celem naszego działania, są istnieniem i wartością 
prawdą uniwersalną. Przemijanie, względność, chaos, różnorodność, śmierć, jako 
negatywne atrybuty bytu, uzyskują wartość w świadomym, włączającym rozum 
i wolę procesie działania ludzkiego, procesie zaspokajającym pragnienia i potrze
by człowieka, określane bezpośrednio jako summum bonum. Materia prima oraz 
inne, znane z wczesnych prac filozofa rosyjskiego, określenia absolutu (duch, czy
sta potencja idei, istota absolutu, absolutna jedność, absolutna przyczyna wszyst
kiego itp.) zostają tu wypełnione konkretną treścią i nabierają pozytywnej, etycz
nej wartości. „Najwyższe prawo logiczne”, znajdujące wyraz w „moralnym fakcie 
miłości” („Bóg jest miłością”), o czym wcześniej przekonywał Sołowjow, niejako 
uprawomocnia pierwiastek dobra jako jedyną prawdę absolutną a zarazem jed
noczy wszystko, co istnieje, tworzy jedność, stałość i pełnię. Skoro więc Bóg jest 
zarówno miłością dobrem, prawdą jak i jednostką absolutną (czystym ja), nie- 
zmiennąi najwyższą istotą to również owe wartości uosobione w Bogu mają wa
lor niezmienności. Potwierdza to wiersz Sołowjowa:

„Смерть и Время царят на земле -
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле, 
Неподвижно лишь солнце любви ”8‘’.

84 Wiersz Бедный друг, источил тебя путь... (1887). Zob. Русская лирика XIX века в двух томах, т. 2, 
Москва 1977, s. 339 (kursywa - J.K.).

Miłość sprawia, że ludzka, ziemska dusza może bytować w sposób pełny, har
monijny tylko w łączności z nadrzędnym, transcendującym ją „nieziemskim świa
tłem”, „ogniem miłości”:
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„И в явном таинстве вновь вижу сочетанье
Земной души со светом неземным, 
И от огня любви житейское страданье 
Уносится, как мимолетный дым”85.

85 Wiersz Земля-владычица! К тебе чело склонил я... (1886). Zob. tamże, s. 338.
86 Szczegółowo zagadnienie to omawia Sołowjow w rozdz. III swej pracy Filozoficzne zasady 

wiedzy integralnej oraz w wykładzie V cyklu Wykłady o Bogoczłowieczeństwie.
87 В. Э p н, Гносеология B.C. Соловьева [w:] О Владимире Соловьеве..., cyt.wyd., s. 167.

Pozostając na obszarze rozważań ogólnofilozoficznych Sołowjowa, stwierdzili
byśmy, że „słońce miłości” jest tą kategorią absolutną, która określa miejsce 
i wyznacza sens tego, co względne, chaotyczne, przemijające. „Prawo przyrody 
jest prawem śmierci” (AD, 159), lecz żywy, dynamiczny proces życia zaprzecza 
temu, jakoby nie istniała wyższa harmonia, a ponadto twórczy charakter naszego 
umysłu sprawia, że uczestnicząc w życiu i poznając je, przetwarzamy chaos róż
norodnych doznań (przy udziale wyobraźni metafizycznej) w spójną, logiczną ca
łość, potwierdzającą oczywisty dla filozofa fakt, iż „wszelkie pojęcie ogólne jest 
zaprzeczeniem zjawiska i wskazaniem idei” (I, 290). Dzięki zdolności myślenia 
abstrakcyjnego człowiek przeto wyzwala się od doznań uczuciowych i za pomocą 
idei tworzy „treść wyższej jedności”, która stanowi odbicie kosmosu idealnego jako 
„związku wewnętrznego” wszystkich istot, związku jawiącego się jako spójny orga
nizm”86. Realność metafizyczna, będąca podłożem i warunkiem istnienia całego 
różnorodnego, zmiennego świata fenomenalnego, posiada jedną, zwartą, niezmien
ną i tajemniczą postać, znajdującą swe źródło w Bogu - i w Nim uzyskuje potwier
dzenie swej wiecznej rzeczywistości. Realność ta może stać się udziałem człowie
ka, czyli zostać odsłonięta w trzech aktach: wiary, wyobraźni i twórczości. Inaczej 
mówiąc, wiedza organiczna (integralna) jest możliwa w dynamicznym akcie kon
templacji religijnej, aktywizującej wszystkie pokłady duszy ludzkiej — tajemnej, 
głębokiej i niezmierzonej. Sołowjow wielokrotnie przekonuje o zawartych poten
cjalnie w każdym człowieku (tj. w jego duszy) ogromnych możliwościach poznaw
czych, dzięki którym możliwe jest uchwycenie istoty realności metafizycznej, 
a więc oddzielenie tego, co chaotyczne i niespójne, od tego, co niezmienne, trwałe, 
absolutne. W tym znaczeniu człowiek jest królem stworzenia, jest równoznaczny 
z absolutem, jest istotą idealną. Jego „dusza jest prawie wszystkim; i dlatego, że 
ona jest wszystkim - może też poznawać wszystko”87.

Można się więc zgodzić z Władimirem Ernem, że w Sołowjowowskiej koncep
cji człowieka wyraźny jest wpływ Arystotelesa. Przeciwstawiona Bogu - jednost
ka jawi się jako istota niedoskonała, ujawniająca swe związki z materią. Skoro 
jednak rozum (nous) wyróżnia ją od zwierząt, to posługiwanie się nim określa jej 
aktywność. Arystotelesowski nous nie bierze się jednak znikąd; niewątpliwe jest 
to, że jako najwyższy przejaw władzy myślenia pochodzi z odmiennego źródła niż 
inne zasady życia. Jest to źródło boskie, bezcielesne, wieczne i jedyne. Co więcej, 
w tym pierwiastku zawiera się także element etyczny. Jak bowiem czytamy 
w Etyce Nikomachejskiej:
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„[...] jeśli więc rozum jest czymś boskim w stosunku do człowieka, to i życie zgodne 
z nim jest boskie w porównaniu z życiem człowieka [...] Ten właśnie pierwiastek boski 
w każdym człowieku może, jak się zdaje, być uważany za człowieka samego, skoro jest 
jego pierwiastkiem lepszym i istotnym”88 89.

88 Etyka Nikomachejska, 1177 b, tłum. D. Gromska, Warszawa 1956.
89 Э p н, Гносеология..., cyt.wyd., s. 172.
90 W.K.C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, przeł. A. Pawelec, Kraków 

1996, s. 128.
91 S. К a m i ń s к i, Filozofia i metoda, Lublin 1993, s. 11.
92Мочульский, Гоголь, Соловьев..., cyt.wyd., s. 194.
93 С. Б у л г а к о в, Свет невечерний. Созерцания и умозрения [1917], Москва 1994, s. 72.

Jednostkowy rozum czynny, aktywny, będący wyrazem tego, co nieśmiertelne
- jest częścią Rozumu świata i z nim się łączy, gdy dusza oddziela się od materii 
w chwili śmierci. Tajemnicza istota świata, czy też naczelna idea, zakorzeniona 
w Bogu i do Niego zdążająca poprzez proces historyczny, jest entelechią wszech
świata. Podobnie też dusza człowieka jako entelechią ciała, czyli idealna energia 
i rzeczywistość wszystkich potencji organizmu, posiada entelechię w duszy świa
ta, w ani ma mundi". Rozum jest więc dla Arystotelesa czymś, co nie jest związa
ne z przypadkowością istoty ludzkiej, lecz jest substancją, tym, co wyznacza isto
tę bytu boskiego.

„Najlepsza część człowieka - piszę o Arystotelesowskiej koncepcji natury ludzkiej 
W. Guthrie - ta, która w najpełniejszym sensie stanowi jego prawdziwą naturę, jest 
tożsama z naturą tego, co ponad nim, tzn. z naturą Boga. Jedyny adekwatny opis 
owego wiecznego i błogosławionego życia, które musi wieść istota najwyższa, to nie
przerwana myśl. «Zycie jest aktem umysłu»”90.

Możemy w tym miejscu dodać, w ślad za S. Kamińskim, że starożytność, wy
pracowując „filozofię życia”, zbliżyła intelektualizm z duchem religijnym i przez 
to przedłożyła życie wieczne nad doczesne. Zbliżając człowieka z Bogiem, ekspo
nując jego upodobnienie się do Boga, rozważano problemy związane z naturą do
bra. Arystoteles przekonywał, że jesteśmy potencjalnie dobrzy, gdyż posiadamy 
dynamis cnoty, którą możemy wykształcić w eidos. „Plotyn zaś - piszę Kamiński
- traktował filozofię jako teorię prawdy, dobra i piękna, będącą drogą do Absolu
tu”91. System filozoficzny Sołowjowa, będący w znacznej mierze neoplatonizmem, 
starał się na początkowym etapie wyprowadzić kategorie wartościujące z filozofii 
ogólnej, metafizyki, ogólnej teorii bytu (np., jak pamiętamy, sformułowanie „Bóg 
jest miłością” z Filozoficznych zasad...) — w drodze swoistej dedukcji, jak na długo 
przed autorem Apologii dobra czynili to filozofowie greccy. K. Moczulski stwier
dził, że „filozofia helleńska mogła go [tj. Sołowjowa] nauczyć dedukować pojęcie 
Boga z pojęcia dobra, lecz nie mogła pomóc mu wyprowadzić z tego pojęcia - praw
dy objawienia religii chrześcijańskiej”92. Jak pisał S. Bułgakow, „Bóg u Arystote
lesa jest tylko ideą filozoficzną, postulatem Bóstwa, «dowodem na istnienie Boże», 
bez jakiegokolwiek osobistego stosunku do Niego”93. Tymczasem u naszego filozo
fa mowa jest o Bogu osobowym, Chrystusie, jednostce doskonałej, absolutnej, od 
której pochodzi dobro i prawda. Ten aksjomat — oczywisty dla chrześcijanina - 
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znajduje w omawianym traktacie Sołowjowa zgoła inne uzasadnienie aniżeli 
w poprzednich jego pracach.

Rzecz w tym, że światopogląd religijny, czyli najwyższe prawdy wiary, do 
których tutaj bardzo często odwołuje się myśliciel (Apologia dobra jest bogato 
inkrustowana bezpośrednimi i pośrednimi odesłaniami do Biblii), stanowią pro
bierz pewnych ogólnych, logicznych czy zdroworozsądkowych ustaleń dotyczą
cych natury dobra, dobra niepodległego żadnemu autorytetowi zewnętrznemu. 
Filozof oświadcza więc w części pierwszej traktatu (,,Dobro w naturze ludzkiej”), 
że życie ma sens, ponieważ jest ono zakorzenione w człowieku: „Kto zechce przy
jąć sens życia jako pochodzący z zewnątrz autorytet, ten skończy tym, że za sens 
życia przyjmować będzie bezsens własnej samowoli” (AD, 52). W innym miejscu: 
„Źródło wszystkich praw ludzkich jest źródłem mglistym, niewyraźnym” (AD, 
129). W jeszcze innym: „Samodzielność filozofii etycznej, jej odrębność jako osob
nej dyscypliny bynajmniej nie wyklucza jej związku wewnętrznego z przedmio
tem filozofii teoretycznej, czyli z nauką o poznaniu i metafizyką” (AD, 407; kur
sywa - J.K.). Jeszcze jeden cytat: „Jeśli dostrzegamy w chrześcijaństwie praw
dziwą podstawę i normę wszelkiego dobra w świecie, to tylko dlatego, że właśnie 
chrześcijaństwo, jako religia doskonała, zawiera w sobie bezwarunkowy pier
wiastek dobra” (AD, 251). Zakorzenienie dobra w naturze ludzkiej uzyskuje więc 
swoistą sublimację w tej „religii doskonałej”, która - w przeciwieństwie do nie
których innych religii, uznawanych przez Sołowjowa nawet za niemoralne (kult 
Molocha czy Astarty) - stwarza najlepsze warunki do wypełnienia dobrem, czyli 
treścią - „formy”, jaką jest człowiek. Pogląd ten posiada silne zakorzenienie 
w tradycji. W rosyjskiej myśli hezychastycznej, nawiązującej do Ojców greckich, 
jak odnotowuje T. Spidlik, znajduje ona odzwierciedlenie w Regule Niła Sorskiego 
(1433-1508), który utrzymywał, że «natura» jest traktowana jako zawsze dobra, 
i termin ten odpowiada temu, co w naszej istocie zostało dane przez Boga w akcie 
stworzenia i w podniesieniu do stanu łaski. Natura jest owym dobrym ziarnem, 
które Pan posiał na swoim polu (por. Mt 13; 24)”94.

94 T. Ś p i d 1 i k, Wielcy mistycy rosyjscy, przeł. J. Dembska, redakcja naukowa i przedmowa 
ks. H. Paprocki, Kraków 1996, s. 119.

Zaznaczmy, iż w powyższej logice wywodów Sołowjowowskich bez wątpienia 
dostrzec można pewną reorientację dawnych przekonań. Jeśli wcześniej filozof 
w swych rozważaniach metafizycznych dążył do stworzenia podstaw takiej wie
dzy (tj., jak wiemy — wiedzy integralnej), która posiadałaby walor ścisłości czy 
absolutności oraz zawierała pierwiastki wartościujące (współzależność metafizy
ki i etyki), to Apologia dobra proklamuje dobro najwyższym pierwiastkiem życia 
(życia w wymiarze praktycznym, obejmującym także religię), pierwiastkiem upra
womocniającym istnienie cnót wynikających z prawd wiary. W ten sposób u So
łowjowa, jak zauważa Moczulski, „religia uzyskuje usprawiedliwienie w moralno
ści”, podczas gdy w jego pracach z lat siedemdziesiątych „odrzucana była autono
mia etyki: autorowi wydawała się ona fałszywym «moralizmem abstrakcyj
nym» [...]”. Dlatego też „przekonująco dowodził, że niemożliwe jest zbudowanie 
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etyki bez metafizyki”95. Trudno odmówić słuszności temu stwierdzeniu. Warto 
wszakże odnotować, iż powyższe rozbieżności w Sołowjowowskim światopoglą
dzie wynikają, jak się wydaje, z dwojakiej perspektywy czy też orientacji: z jednej 
strony - dążenia do Sokratejskiej (czy też Platońskiej) ścisłości, zawartej w defi
nicjach, swoistej wiary w ich realność, oraz, z drugiej -Arystotelesowskiej utraty 
wiary w powszechne idee, a więc wielokrotnie przewijających się wątpliwości filo
zofa, czy prawa etyczne mogą posiadać walor ścisłości i precyzji.

95Мочул ьский, Гоголь..., cyt.wyd., s. 192.
96 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, wyd. VII, Warszawa 1970, s. 177-178. Zob. też 

na ten temat Булгаков, Свет невечерний..., cyt.wyd., s. 128—130.
97Мочульский, Гоголь..., cyt.wyd., s. 194.

Zarówno Stagirytą, jak i Kant (jak piszę Moczulski, prace filozofa z Królewca 
były tłumaczone przez Sołowjowa równolegle z pisaniem Apologii dobra), postu
lujący odrębność etyki i wskazujący na niemożność stworzenia jednej, spójnej 
definicji dobra - jednakowo dotyczącej wszystkich bytów - zaniechali umieszcze
nia kategorii dobra, sprawiedliwości oraz różnych cnót na liście form transcen
dentnych. Arystoteles, podkreślając istnienie czystej formy, doskonałości, czyli 
Boga, i widząc w człowieku zalążek owej doskonałości, która - nie osiągając nigdy 
czystej formy - musi się rozwinąć w działaniu poprzez właściwe wykorzystanie 
zawartej w istocie ludzkiej funkcji, kładł nacisk na aktywność, dynamizm jako 
warunek spełnienia owej funkcji. Czym innym było dlań wszakże odnalezienie 
prawdy bytującej w świecie i uzyskanie - w oparciu o metafizykę - wiedzy pew
nej, pozostającej poza przypadkowością, a więc odnalezienie prawdy naukowej, 
czym innym natomiast było wskazanie na cel praktyczny ludzkiego postępowa
nia, czyli na etykę, która nie posiada charakteru naukowego. W rezultacie więc 
Arystoteles wyodrębnił etykę jako osobną dyscyplinę i umieścił ją wśród faktów 
życia codziennego, a więc tych wysiłków ludzkich, których celem jest osiągnięcie 
szczęścia.

Dla Kaniowskiej nauki etyki istotne z kolei było takie ukierunkowanie woli, 
ściślej - dobrej woli, które — uzyskując akceptację ze strony rozumu — uzyskać 
może powszechną akceptację niezależnie od indywidualnych dążeń. Te ostatnie 
bowiem, postrzegane jako dobro dla siebie, mogą przecież być dla innych złem. 
Dobra wola jest dla Kanta postulatem rozumu praktycznego, obowiązkiem mo
ralnym, a zatem dobro posiada dlań wymiar bezwzględny, intersubiektywny, po
wszechny (Sittengesetz). Co więcej, rozum praktyczny rozwiązuje inne jeszcze 
problemy: wolności, nieśmiertelności duszy i istnienia Boga. Jak piszę W. Tatar
kiewicz, dla Kanta

„(...) nieśmiertelność niezbędna jest jako warunek postępu w moralności, Bóg zaś jako 
gwarancja sprawiedliwości. [...] Krytyka poznania nie doprowadza do wniosku, że nie 
ma wolności, nieśmiertelności i Boga, ale jedynie, że ich w świecie zjawisk nie ma. [...] 
Rozum praktyczny przypisuje im realne istnienie”96.

Jak wiadomo, dla Sołowjowa dobro nie jest jedynie postulatem rozumu prak
tycznego, lecz immanentną treścią życia, podobnie jak Bóg i nieśmiertelność są 
„immanentne świadomości moralnej”97. „Etyczny sens życia pierwotnie i ostatecz
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nie jest określany przez samo dobro, które dostępne nam jest za pośrednictwem 
naszego sumienia i naszego rozumu” (AD, 56). Tutaj dobro uzyskuje uzasadnie
nie świadomościowe i rozumowe, a zatem stwierdzenie to nie odbiega od nauki 
Kanta. Nieco inaczej rysuje się ten problem, gdy Sołowjow znajduje dla czystego 
dobra miejsce niezależne od woli człowieka, choć wyznaczające sens jego życia: 
„Zadanie życiowe człowieka jest określane przez właściwości wewnętrzne dobra; 
jego sens etyczny zawiera się w służeniu Dobru czystemu, wszechstronnemu 
i wszechwładnemu” (AD, 57). Dobro dla myśliciela rosyjskiego po prostu stanowi 
wartość, ideę, prawo moralne (AD, 71) i jego wybór, podobnie jak u Kanta, jest 
przejawem rozumnej wolności98. Skoro jednak, jak wiemy, nie jest ono postula
tem, lecz istnieje przedwiecznie jako istotny składnik teorii idei (inaczej: jako 
swego rodzaju Platońska forma transcendentna), więc pogląd ten wymagał ze 
strony filozofa uzasadnienia przez podjęcie „heroicznej próby wpisania idei dobra 
w prowidencjalny plan historii”99:

98 Tamże.
"Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa..., cyt.wyd., s. 308.

„Każdy człowiek, jako istota rozumna, powinien przyznać, że życie świata w ogóle - 
i jego własne w szczególności - posiada sens, i że wobec tego wszystko zależy od tego 
wyższego, rozumnego pierwiastka, dzięki któremu ów sens utrzymuje się i urzeczywi
stnia. Przyznając to, powinien on postrzegać siebie w synowskim położeniu wobec 
wyższego pierwiastka życia, tj. z wdzięcznością uznawać jego opatrzność i podporząd
kowywać wszystkie swe działania «woli ojca», wyrażanej za pośrednictwem rozumu 
i sumienia”. (AD, 122)

Część druga traktatu myśliciela, „Dobro od Boga”, zaświadcza o próbie pogo
dzenia obu pierwiastków dobra - tego, które zawarte jest w naturze ludzkiej, 
i tego, które według nauki chrześcijańskiej pochodzi od Boga. To drugie, jako for
ma transcendentna, może jednak znaleźć uzasadnienie w metafizyce, czyli uwa
runkowane jest czynnikiem zewnętrznym, podczas gdy pierwsze dotyczy ludz
kich wyborów dokonywanych na bazie rozumu i sumienia. Skoro jednak, jak pa
miętamy, najlepsza część człowieka, czyli rozum właśnie, utożsamia go z naturą 
Boga (tak uczył Arystoteles), to logiczne staje się zespolenie obu pierwiastków - 
współzależnych i warunkujących się wzajemnie.

„Można zapytać, czy to, od czego zależę, posiada sens, czy też nie? Jeśli nie posiada, 
znaczy to, że także moje istnienie, zależne od tego, co sensu nie ma, jest również bez
sensowne. [...] Jeśli nie ma prawidłowości w ogólnym procesie zjawisk światowych, to 
nie może zawierać prawidłowości także ta część owego procesu, którą stanowią uczyn
ki ludzkie określane za pomocą reguł etycznych”. (AD, 120)

Dla Sołowjowa, jak widać, istnieje alternatywa „albo-albo” - albo jest sens 
wszystkiego, albo go nie ma. Z powyższych rozważań wynika, że niewątpliwie 
reguły etyczne posiadają dlań zakorzenienie w transcendencji, w Bogu, w naj
wyższym Rozumie.

Etyka jest więc pierwotna wobec religii. Dzieje tych ostatnich w historii ludz
kości unaoczniają stopniowe dochodzenie do prawdziwej wiary, czyli chrześcijań
stwa, przez kolejne stopnie doskonalenia duchowego przeżywania więzi człowie
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ka z tym, co wyższe od niego. Przypominając dzieje wierzeń i omawiając rozma
ite teogonie pierwotne, Sołowjow zwraca uwagę na to, że „od samego początku 
pierwiastek etyczny posiadał w religii bardzo ważne znaczenie, aczkolwiek nie 
wyłączne. Podstawowa idea bóstwa przeważnie nabierała charakteru Opatrzno
ści’ (AD, 117). Ewolucja ludzkości sprawiła, że pojawiła się pierwsza istota ro
zumna, a następnie, po wielu tysiącleciach, pojawił się „pierwszy człowiek ducho
wy, w którym naturalne życie ciała zostało nie tylko oświecone przez boski sens 
życia świata, ale także uświęcone przezeń jako przez ducha miłości”. To, jak 
to filozof określił - „objawienie sensu świata jako idei w świadomości”100 — za
pewniło zwycięstwo „idei wspólnego Ojca Niebieskiego i Jego wszechogarnia
jącej Opatrzności” (AD, 119). Idea ta uzyskała rangę wyższego dobra, rozumu 
i prawdy:

100 W. S o ł o w j o w, Hyóór pism, tłum. J. Zychowicz, A. Hauke-Ligowski, Poznań 1988, s. 72-74.
101 Tamże, s. 83.
102 Б у л г а к о в, Свет невечерний..., cyt.wyd., s. 13.
103 Tamże, s. 47.

,Aby jednak słuchać tych sugestii rozumu, należy weń wierzyć, wierzyć, że dobro, 
którego on od nas żąda, nie jest subiektywną iluzją że ono ma rzeczywiste podstawy, 
lub też wyraża prawdę, i że «prawda ta jest wielka i zniewala». Nie posiadać tej wiary 
- znaczy nie wierzyć w sens własnego życia, znaczy wyrzec się wartości istoty rozum
nej”. (AD, 121)

Uznanie wyższej siły — podkreśla Sołowjow - nie zależy od określonych, indy
widualnych wyobrażeń rozumu czy też opartych na owych wyobrażeniach wie
rzeń, lecz wynika ono ze wspólnoty, i dlatego „obowiązuje każdą istotę rozumno- 
-etyczną”. Dla nowej ludzkości powstaje obowiązek „przyswojenia sobie i pielę
gnacji wzeszłego w niej ziarna boskiego życia. Nie potrzebuje ona już szukać praw
dy: prawda jest dana i należy ją wdrażać do rzeczywistości. Ponieważ [...] prawda 
jest absolutna, nieskończona, przeto winno być dla niej miejsce w całej rzeczywi
stości, w całej pełni ludzkiej i naturalnej egzystencji...”101.

Według Sołowjowa, wiara religijna posiada wymiar ewolucyjny i krystalizuje 
się w rezultacie wspólnotowego przeżywania i doświadczania świata, w rezulta
cie rozumowego, myślowego jego ogarniania, a nie jednostkowej refleksji, dopu
szczającej dowolność pojmowania istoty wyższej. S. Bułgakow w swej pracy Natu
ra świadomości religijnej, podzielając ten pogląd, stwierdził:

,Aby pojąć religię, poznać specificum religijności i jej swoistość, należy studiować ży
cie tych, którzy sągeniuszami w religii. [...] Zycie świętych, ascetów, proroków, założy
cieli religii i żywe pomniki religii: piśmiennictwo, kult, obyczaj, czyli to, co można 
nazwać fenomenologią religii - oto co, obok osobistego doświadczenia każdego czło
wieka, lepiej pozwala wprowadzić nas w dziedzinę religii aniżeli abstrakcyjne filozo
fowanie na jej temat”102.

W innym zaś miejscu powyższej pracy czytamy: „Moralność nie jest autono
miczna, lecz heteronomiczna, gdyż jej sankcja jest transcendentna, czyli religij
na. Posiada ona korzenie w świadomości religijnej”103.1 nieco dalej: „Chociaż ety
ka nie pokrywa się z religią lecz w niej - i tylko w niej - znajduje ona podsta
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wę”104. Sołowjow natomiast twierdzi: „Wszystkie wymagania moralności uzysku
ją swą sankcję rozumową od religii naturalnej” (AD, 121). Nasuwa się więc wnio
sek następujący: moralność stanowi dla człowieka pewne prawo, zasadę, normę 
postępowania, których korzenie tkwią w najdawniejszych formach organizacji 
życia społecznego, opartego na wspólnym, rozumnym przekonaniu o istnieniu 
wyższej, sankcjonującej powyższe reguły, siły. Jakkolwiek więc owe reguły sytu
ują się blisko nakazów etycznych, wypracowanych w religii, jednak nie może być 
mowy o ich oderwaniu, autonomii. Z tej więc przyczyny np. nauka etyczna Kan
ta, traktująca dobro jako postulat rozumowy, a nie żywą treść rzeczywistości, 
jawi się obu myślicielom jako antropomorfizm i psychologizm, których przeja
wem jest zastąpienie Boga transcendentnego - immanentnym. Natura religijna 
człowieka (w myśl powiedzenia, że „dusza człowieka jest z natury chrześcijan
ką”)105 poszukuje właśnie w religii potwierdzenia wyższego sensu własnego ist
nienia i rozumnych zasad, na których opiera on swe życie i działanie (,,Moralność 
nie prowadząca do rzeczywistej nieśmiertelności i niezniszczalności nie może, ści
śle mówiąc, nazywać się moralnością samookreślającą się, gdyż ona jawnie pod
porządkowuje się prawu życia materialnego”; AD, 167).

104 Tamże, s. 48.
105 Chodzi o znane określenie Tertuliana, wyrażone w Apologetyku, gdzie ów ojciec literatury 

chrześcijańskiej w języku łacińskim - odwołując się do doświadczenia wewnętrznego, niezależnego 
od przesłania Biblii - wskazał na istotny charakter „świadectwa duszy z natury chrześcijańskiej” 
(testimonium animae naturaliter Christianae). Zaświadcza ono jakoby o pierwotnym charakterze 
owego „świadectwa duszy” względem myślenia racjonalnego, filozoficznego. W stwierdzeniu Tertu
liana kryje się ponadto odraza do kultury pogańskiej. Zob. szerzej na ten temat: M. S i m o n, 
Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I -IV w., przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1992, s. 148-151.

106 Zaznaczmy przy sposobności, że Sołowjow niewątpliwie reprezentuje tu typ „myślenia agato- 
logicznego”, jak wyraziłby się J. Tischner. Chodzi o poruszanie się w świecie absolutnego dobra, które 
przyćmiewa ułomność, niedoskonałość codzienności, niedostatek dobra w przemijającej skończoności 
bytu. W świetle „myślenia agatologicznego” wszystko wydaje się zbyt mało dobre, podległe zmianom, 
względne, bliskie nicości. Absolutne dobro, będąc odniesieniem i miarą wszystkiego oraz uwypuklając 
wspomniane niedostatki, jest równocześnie ideą najpełniejszego sposobu bycia. Zob. J. T i s c h n e r, 
Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 489- 492. Tak pojmowane „myślenie według wartości” 

Ta wielokrotnie przewijająca się w traktacie Sołowjowa argumentacja, w której 
dostrzec można jakby dwutorowe dowodzenie, z jednej strony — racjonalności ety
ki, dobra, wartości, uzyskujących naturalne zakorzenienie w człowieku, którego 
wrodzoną niejako (wynikającą z wyborów opartych na rozumie i sumieniu) zdol
nością jest właśnie wybór dobra, oraz, z drugiej strony — upatrywanie istotnego 
czynnika, sublimującego ową wrodzoną dobroć człowieka, w prawdziwej religii 
Boga żywego, czyli w religii chrześcijańskiej, świadczy o zamiarze włączenia przez 
filozofa etyki do całego kompleksu zagadnień ontologicznych, gnoseologicznych 
i aksjologicznych. Wskazują na to jego słowa zamykające traktat: „Usprawiedli
wiwszy Dobro, jako takie, w filozofii moralnej, powinniśmy usprawiedliwić Dobro 
jako Prawdę w filozofii teoretycznej” (AD, 407). Zamiar ten, niezrealizowany 
z powodu przedwczesnej śmierci Sołowjowa, uzmysławia jednak dążenie do uchwy
cenia „metafizycznej jedności tego, co istnieje”, do podkreślenia „oczywistości lo
gicznej, że wszystkie istoty tożsame są w substancji, natomiast zróżnicowane - 
w zjawisku” (AD, 41O)106. Wyjaśniając i opisując świat przez odwołanie się do 
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jednej podstawowej substancji (monizm), natknął się jednak myśliciel rosyjski 
na szereg wątpliwości, które rozwiać miała Apología dobra, a które wkrótce jed
nak powróciły w Filozofii teoretycznej (1897-1899), zwłaszcza zaś w Trzech roz
mowach (1899—1900).

W pierwszej z wymienionych prac można dostrzec próbę „przełożenia” etyki 
na inne, zwłaszcza poznawcze i twórcze, sfery życia i aktywności człowieka, które 
- zdaniem filozofa — stanowią nierozłączną całość: poznając dobro — poznajemy 
też prawdę. W Filozofii teoretycznej czytamy:

„Zycie i wiedza są współistotne i nierozdzielne w zakresie wyższych norm. Ale rów
nocześnie zachowana zostaje różnica między praktycznym i teoretycznym stosunkiem 
do przedmiotu: dobra wola i prawdziwa wiedza, tworząc nierozdzielną całość, pozosta
ją dwoma różnymi stanami wewnętrznymi, dwoma oddzielnymi sposobami istnienia 
i działalności. Temu odpowiada zarówno jedność, jak i różnica między moralnością 
i filozofią teoretyczną. [...] Myśliciel-teoretyk przede wszystkim ma obowiązek sumien
nie badać prawdę”. (VIII, 150-151)

Nieco dalej czytamy: „Ponieważ czynnik etyczny jest wymagany przez same 
warunki myślenia logicznego, wobec tego nie tylko może, lecz powinien on stano
wić podstawę filozofii teoretycznej”, a „prawdziwe myślenie filozoficzne powinno 
być rzetelnym (добросовестным) poszukiwaniem wiarygodnej prawdy do końca” 
(VIII, 156). Z powyższego wynika, że prawda nie może być zaprzeczeniem dobra. 
Wiedza z kolei pochodzi z życia, jest jego pochodną, a skoro życie jest zakorzenio
ne w dobru i prawdzie, więc sfera poznania stanowi proces dochodzenia do nich, 
oddzielania tego, co niezmiennie prawdziwe, od tego, co błędne, pozorne. W sumie 
jednak wspomniana praca myśliciela rosyjskiego, będąca w zamierzeniu dopeł
nieniem Apologii dobra, nie daje odpowiedzi na pytanie o sposób istnienia i cha
rakter dobra w teoretycznym dociekaniu prawdy. Bardziej interesują go korzenie 
tej ostatniej, natomiast jej walor etyczny odchodzi w cień, a z czasem ulega całko
witemu zapomnieniu.

„Prawda - piszę Sołowjow — może być nie dana, lecz ukryta, wymagająca zbadania 
i odkrycia, lecz nie dana, ukryta, odkrywana obecność (наличность) jest contradicho in 
adjecto, czyli bezsens. [...] Rzeczywistość jest obecna, ale jest też potrzeba czegoś inne
go, większego: jest świadomość faktu i jest też dążenie do poznania prawdy’. (VIII, 
186-187)

To drugie w ostatecznym rachunku sprowadza się, jak przekonuje filozof, do 
uznania słuszności delfickiej maksymy „poznaj samego siebie — znaczy poznaj 
prawdę”, maksymy stanowiącej dlań najwyższy wyraz głębi poznania filozoficz
nego, odrzucającego chaos, logiczną abstrakcję i przypadkowość (VIII, 221). Jak 
widać, prawdziwe źródła poznania tkwią w człowieku. Filozof dostrzega w nim 
trzy „subiekty” poznające: empiryczny, logiczny i filozoficzny (inaczej: człowiek 
„składa się” z duszy, rozumu i ducha). Ale tylko ten trzeci jego element — filozo

sytuuje się blisko „myślenia ontologicznego”, gdyż dobro absolutne wiąże się ściśle z byciem absolut
nym. Tak zresztą problem ten jest postrzegany w tradycji platońskiej. Inaczej ujmuje go E. Levinas 
- „poziom etyki jest wcześniejszy niż poziom ontologii” — w pracy Całość i nieskończoność. Esej 
o zewnętrzności (Warszawa 1998, s. 237).
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ficzny lub duchowy - zapewnia właściwą drogę do poznania prawdy, warunku
je jej osiągnięcie. W tym sensie poznawanie samego siebie nie oznacza ogranicze
nia przedmiotu wiedzy do tego, co dotyczy wyłącznie indywidualnych właściwo
ści psychicznych, charakteru czy też zdolności logicznego myślenia subiektu (ozna
czałoby to swoisty solipsyzm), lecz wskazuje na potrzebę „otwarcia” ducha na 
świat: podmiot poznający, „stając się rozumem prawdy”, nie powinien być „zajęty 
sobą, lecz swoją przyszłą bezwarunkową treścią”, czyli „zwracać się... ku swemu 
autentycznemu ośrodkowi”, czyli ku prawdzie ponadsubiektywnej, która stanowi 
wyższy, „prawdziwy pierwiastek” poznania głębszego i pełniejszego (VIII, 220). 
Poznawanie siebie nie jest „ćwiczeniem psychologicznym”, lecz służy uświado
mieniu ograniczeń empirycznych i rozumowych człowieka na drodze poznania 
„prawdziwie filozoficznego”. Filozofia teoretyczna, ujawniając ułomności rozumu, 
wskazuje na istnienie wyższej, metaracjonalnej prawdy, nieograniczonej do „świa
domości faktu”. Natomiastja, czyli dusza, uważana przez niektórych filozofów za 
substancję (Kartezjusz, Maine de Biran), wiążąc człowieka ze światem zewnętrz
nym, materialnym, nie może zagwarantować całej prawdy, gdyż indywidualizuje 
poznanie, atomizuje je i subiektywizuje. Dla wspomnianych myślicieli także my
ślenie „ważne jest przede wszystkim jako sposób przekonania się o własnym ist
nieniu [...], bez żadnego związku z samą prawdą” (VIII, 217-218). Spirytualizm 
wykazuje bezsiłę w kwestiach poznawczych, uznaje bowiem fałsz za prawdę - 
twierdzi Sołowjow - dlatego mimo wszystko bliższy mu jest „czysty rozum” Kan
ta, przekraczający ja, ale pozostający w zakłopotaniu, gdyż „władca” tego rozumu 
pozostaje nieznany. Wszelako zarówno dusza, jak i myśl, skupione na sobie i za
leżne od empirii - nie przekraczają półprawd, pozorów, dlatego też należy „zapo
mnieć o centrum subiektywnym na korzyść centrum bezwarunkowego, całkowi
cie swą myśl podporządkować samej prawdzie”, gdyż jest to „jedynie słuszny spo
sób znalezienia dla duszy jej właściwego miejsca: ono przecież zależy od prawdy 
i od niczego więcej” (VIII, 217). Przypomina to myślicielowi rosyjskiemu naukę 
Chrystusa: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie 
z mego powodu, znajdzie je” (Mt 16; 25).

Prawda jest zatem jedna, wieczna i niezmienna, niezależna od ja, czyli ludz
kiej duszy i myśli. Podobnie jak w nauce etyki znajduje Sołowjow jedyny, bezwa
runkowy pierwiastek dobra, zakorzeniony w Bogu, tak i odnośnie do prawdy nie 
ma dlań różnych interpretacji. W jego przekonaniu, tylko szkodę przynoszą wszel
kie na nowo podejmowane próby filozoficzne, których jedyną dyrektywą jest my
ślenie według siebie, postrzeganie — jak to można zauważyć w przypadku Scho
penhauera i Nietzschego - filozofii jako „osobowej twórczości myśliciela osobni
czego, twórczości, która wyraża tylko treść jego subiektywności” (VIII, 215). Dla 
filozofa nie ma wszak bardziej upragnionego celu niźli „posiadająca sens lub spraw
dzona w procesie myślenia prawda” (VIII, 152), toteż do niego raczej można od
nieść Puszkinowskie słowa skierowane do poety:

„Ты царь; живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...”

[Поэту, 1830]

„Swobodny rozum” filozofa odsłania część prawdy, czyli przede wszystkim 
niezgodę na taki opis świata, w którym wyznaczane są granice myśli, bariery
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poznania i brak rzetelności w ustalaniu jego autentycznych źródeł (VIII, 154). 
Filozofia wymaga więc istotnej korekty: oparcia o „nieskończony duch ludzki” 
i uznania priorytetu tego, co pozaracjonalne, a więc przełamania ograniczeń my
ślenia jednostkowego - dowolnego i samowolnego. Wielokrotnie podziwiany przez 
Sołowjowa system Hegla, który wywyższył racjonalizm i sprawił, że myśl osią
gnęła w nim poziom „stającego się rozumu prawdy” — jest tu metaforycznie przed
stawiony jako tryskająca w niebo fontanna, której strumienie im wyżej się wzno
szą, tym silniej spadają do ograniczonej przestrzeni wodnego rezerwuaru, czyli 
rzeczywistości empirycznej; dlatego też system ten stanowi zaprzeczenie stru
mienia „żywej wody” wiodącej do oceanu, czyli prawdy. „Wśród filozofów, którzy 
podchodzą do prawdy, nie ma większego niż Hegel, lecz najmniejszy spośród 
nich, który opiera się na prawdzie — jest większy od niego” (VTII, 219). O tym, czy 
autor Apologii dobra miał rację w ocenie twórcy Nauki logiki, mieliśmy sposob
ność przekonać się wcześniej.

W trzech artykułach, składających się na Filozofię teoretyczną, nie dał on od
powiedzi na pytanie o sposób współistnienia sfery poznania i sfery etyki. Ich po
wiązanie ma tu charakter postulatywny i aprioryczny, a nie dowodowy; wynika 
bowiem z postawy przekonaniowej filozofa, lecz uzmysławia równocześnie trud
ność zasadniczą, jaką jest zespolenie ścisłości w poznaniu z trudnym do jedno
znacznego sprecyzowania wymiarem praktycznym dobra. Na tę trudność wska
zuje już trzecia część Apologii dobra („Dobro w historii ludzkości”). Harmonijne 
współdziałanie jednostki i społeczeństwa - przekonuje myśliciel - wymaga stwo
rzenia takich jego mechanizmów, które uznawałyby absolutny, nieskończony wy
miar pojedynczego istnienia (jest to aksjomat filozofii etycznej) i równocześnie 
najlepiej służyły ogółowi, gdyż „społeczeństwo jest jednostką dopełnioną lub roz
szerzoną, a jednostka jest zwartym, skoncentrowanym społeczeństwem” (AD, 202, 
2O4)107. Zachodzi tu oczywiście potrzeba takiej korelacji potrzeb oraz dążeń jed
nostkowych i wspólnych, aby zaistniała harmonia pomiędzy prawem, rozumia
nym jako obligatoryjny wymóg realizacji minimum dobra, a prawem etycznym, 
zyskującym podbudowę w wierze. „Prawo nie opiera się na wierze” — piszę św. 
Paweł, lecz na przepisach, które określają życie człowieka: „Kto wypełnia przepi
sy, dzięki nim żyć będzie” (Ga 3; 12). Ale, z drugiej strony, „Kresem Prawa jest 
Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy” (Rz 10; 4). Tak więc Soło- 
wjow — jak twierdzi Walicki — właściwie nawiązuje tu do zagadnień prawnych 
wyłożonych przezeń w Krytyce zasad abstrakcyjnych i zawierających się w „roz

107 Podjęte w tym miejscu kwestie dotyczą ogólnych atrybutów dobra w życiu społecznym, czyli 
tych, które zyskując oparcie w przekonaniu Solowjowa, iż „człowiek jest istotą etyczną” (AD, 304), 
zapewniają zgodne współżycie. Nie poruszamy natomiast tego, w jaki sposób (w przekroju historycz
nym i w odniesieniu do rozmaitych form państwowości oraz instytucji społecznych) był realizowany 
ów ideał „dobra w historii ludzkości”. Podkreślmy tylko, że problematyka ta często zajmowała myśli
ciela rosyjskiego (m. in. w takich jego pracach, jak: Wykłady o Bogoczłouiieczeństwie, 1878-1881; 
Wielki spór i polityka chrześcijańska, 1883; Rozwój dogmatyczny Kościoła, 1886; Historia i przyszłość 
teokracji, 1887; Idea rosyjska, 1888; Rosja i Kościół Powszechny, 1889). Szczegółowo na ten temat 
piszą: Мочульский {Владимир Соловьев..., cyt.wyd., s. 136-175), Walicki (Filozofia prawa..., 
cyt.wyd., rozdz. III, s. 176-223), Przebinda (Włodzimierz Sołowjow..., cyt.wyd., s. 121-173, oraz 
Od Czaadajewa do Bierdiajewa..., cyt.wyd., s. 311-318).
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różnieniu dwóch rodzajów zasad: 1) „substancjalnych” zasad religijnych, które 
dane są nam bezpośrednio, w doświadczeniu wewnętrznym lub jako pozytywne 
fakty boskiego objawienia, oraz 2) „zasad abstrakcyjnych”, które odkrywamy sami, 
nie wspomagani, mocą krytycznego, naukowego myślenia, niezależnego od bo
skiej inspiracji”108. Jak pamiętamy jednak, w koncepcji autora Apologii dobra 
(podobnie jak u Arystotelesa i Hegla) ów pierwiastek rozumowy jest przecież 
zależny od „boskiej inspiracji”, a prawdziwa natura człowieka, czyli najlepsza 
jego „część”, jest tożsama z naturą Boga (,,Wieczna pamięć ... oznacza przebywa
nie w wiecznym Bożym rozumie”; AD, 358). Prawo stanowione przez ludzi za
pewnia przeto tylko minimum moralności, która osiąga swój właściwy, bezwa
runkowy wymiar w porządku przedustawnym, w Bogu. Nauka Chrystusa: „Bądź
cie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5; 48) zakła
da potrzebę zjednoczenia porządku ziemskiego z porządkiem Bożym, czyli rów
nież uznanie priorytetu „bezwarunkowego pierwiastka moralnego”, osiągnięte
go przez „syntezę tego, co absolutne, z tym, co względne” (AD, 322-323). Nie 
chodzi tu wszakże o podkreślenie autonomicznego charakteru obu porządków, 
lecz o świadomość zakorzenienia w życiu „pozytywnych faktów objawienia”. 
U Sołowjowa, jak piszę Walicki —

108 W a 1 i c k i, Filozofia prawa..., cyt.wyd., s. 191-192.
109 Tamże, s. 189.

„Bóg jest zarazem transcendentny i immanentny, a zasadą mediacyjną, umożliwiają
cą «przebóstwienie» świata, pośrednikiem między Stwórcą i stworzoną materią jest 
człowiek. Ostatecznym celem Kosmosu jest połączenie doczesności z boskością - po
wszechna integracja w żywej wszechjedności. Cała przyroda zdążała ku Człowiekowi, 
a cała ludzkość brzemienna była Bogiem-Człowiekiem. Wcielenie Boga w Chrystucie 
było więc centralnym wydarzeniem całego procesu kosmicznego. Był to jednak począ
tek procesu zbawienia, który zakończy się dopiero wraz z powszechną odnową życia 
ziemskiego”109.

Szczegółowy, choć nie zawsze dostatecznie dogłębny, wykład na temat realiza
cji „polityki chrześcijańskiej” w dziejach ludzkości oraz „usprawiedliwienie” roz
maitych aspektów życia społecznego w świetle absolutnych zasad etycznych ma 
na celu wskazanie na pozytywny wymiar życia ludzkiego, posiadającego przede 
wszystkim głęboki sens metafizyczny. Sołowjow dowodzi, że instytucje państwo
we nie pochodzą od Boga, lecz one właśnie zapewniają realizację ideału dobra 
i prawdy w procesie doskonalenia moralnego zarówno indywidualnego, jak i zbio
rowego. Usprawiedliwienie dobra oznacza w pierwszym rzędzie roztoczenie do
broczynnej opieki nad ludzkością ze strony Kościoła, pojmowanego jako „zorgani
zowana pobożność”, Jedyna, święta istota”, która „wchłania w siebie istotę we
wnętrzną człowieka i czyni jego życie bogoczłowieczym” (AD, 378): „Prawda Ko
ścioła, przekazująca nam rozum Chrystusowy, nie jest prawdą ani naukową, ani 
filozoficzną, ani nawet teologiczną - ona zawiera w sobie tylko dogmaty pobożno
ści”, zaś owe dogmaty służą uświadomieniu, że proces bogoczłowieczy (a nie jego 
odwrotność: człowiekoboży) nie jest tylko udziałem ludzkiej woli, lecz „zaczyna 
się od góry, od Boga” i jest postrzegany jako „działanie łaski” (AD, 378). Rękojmią 
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„życia wyższego”, czyli Królestwa Bożego, nie jest więc wola ludzka, niemniej 
jednak „życie bogoczłowiecze” wymaga „świadomego i wolnego współdziałania 
duszy ludzkiej z wyższym Duchem”. Warunkiem kardynalnym owego współdzia
łania człowieka (przejawem są jego konkretne uczynki) z łaską Bożą jest uznanie 
pierwotnej, ogólnej podstawy moralności, którą wyznaczają pobożność (благоче
стие), litość (жалость) i wstyd (стыд), znajdujące wyraz w modlitwie, ofierze czy 
też jałmużnie (милостыня) oraz we wstrzemięźliwości (воздержание) lub poście. Te 
trzy postawy dają gwarancję „rozwoju w człowieku nowego, dobroczynnego życia” 
(AD, 379-380).

W organizacji życia zbiorowego odnajduje więc myśliciel rosyjski te same fun
damentalne zasady etyki, które wcześniej dostrzegł w człowieku jako istocie jed
noczącej w sobie - niejako z natury - wskazane wyżej trzy atrybuty dobra. Akcent 
kładzie on jednak głównie na dwie zasady etyczne: na pobożność i litość. Tak więc 
Kościół, jak wspomnieliśmy, jest dlań „zbiorowo zorganizowaną pobożnością”, ana
logicznie natomiast państwo — litością uzyskującą ogólną zbiorową sankcję (AD, 
386). Nieco dalej Znajdziemy wszakże zastrzeżenie, iż państwo jest tylko „częścią 
w organizowaniu człowieka zbiorowego”, częścią którą „warunkuje Kościół”. Za
daniem konserwatywnym państwa jest „ochrona podstaw wspólnoty”, zadaniem 
postępowym natomiast - „poprawa warunków jej istnienia” (AD, 392). Cele te nie 
kolidują z celami Kościoła, co więcej - są one wspólne, gdyż zakładają realizację 
„polityki chrześcijańskiej” na całym obszarze wspólnoty, gdyż „chrześcijaństwo 
nie zniosło prawa, zatem nie mogło znieść też państwa” (AD, 384). Organizując 
sferę prawa, państwo z natury rzeczy ustalać musi normy etyczne i stać na stra
ży takiego porządku życia obywatelskiego, w którym powinności, czyny, obowiąz
ki nie są spełniane przymusowo, lecz są oparte na dobrej woli110. Bariery ochron
ne prawodawstwa, pełniące nieraz rolę symboliczną wobec destruktywnej siły zła, 
wznoszone są po to, aby - zapewniając „minimum dobra” - przypominać o odpo
wiedzialności i uprzytomnić ją. Wszystkie te działania nie dotyczą sfery ducho
wej, która jest domeną Kościoła, czyli „daje pełnię przestrzeni pierwiastkowi ludz
kiemu i jego samodzielnemu służeniu wyższemu celowi”. Rozdzielenie państwa 
i Kościoła nie oznacza zróżnicowania, którego następstwem byłoby pomieszanie, 
a to wiodłoby niechybnie, zdaniem myśliciela, do waśni i upadku (AD, 393).

110 Jak zaznacza Walicki, Sołowjow nie uznawał wolnej woli człowieka i twierdził, że liberum 
arbitrium, której znany liberał rosyjski, Borys Cziczerin, wyznaczał naczelne miejsce wśród 
norm etycznych, Jest nie do pogodzenia z etyką” (tenże, Filozofia prawa..., cyt.wyd., s. 203).

Kreśląc optymistyczną wizję symbiozy pierwiastka kościelnego z państwowym, 
czyli po prostu tłumacząc istniejące status quo i wskazując jedynie na potrzebę 
jego doskonalenia, Sołowjow w trzeciej części swego traktatu traci z pola widze
nia jednostkę ludzką. Jej rola ogranicza się tu do rozumnego, świadomego i do
browolnego uczestnictwa w procesie bogoczłowieczym, którym jest życie. Zycie 
wszakże często w swych przejawach zewnętrznych unaocznia moc zła, krzywd 
i niesprawiedliwości. Myśliciel widzi ich przełamanie poprzez wiarę w istnienie 
wyższego porządku i wyższych wartości, których nie dostarcza życie empiryczne, 
poddane działaniu przemijania, śmierci. Istnienie człowieka jest jakby dwuwy
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miarowe, z jednej strony - ziemskie, doczesne, umowne, z drugiej zaś - boskie 
i bezwarunkowe (1 Kor 1; 20; J 15; 19; J 17; 14). „Zdrowe uczucie religijne wyma
ga, abyśmy nie przyjmowali świata jako bezwarunkowo samodzielnego pierwia
stka naszego życia” (AD, 374). Rolę pośredniczącą między tymi wymiarami od
grywa Kościół, który wskazuje na zakorzenienie dobra w - niezależnej od czło
wieka i zewnętrznych atrybutów świata — wieczności, w wewnętrznym związku 
zjawisk. Obecność owej wyższej prawdy, istniejącej niezależnie od naszych prze
konań czy doświadczeń - przekonuje Sołowjow - oddala problem pochodzenia zła. 
Potwierdzając metafizyczne pochodzenie dobra jako jednoczącej wszystko zasa
dy, tym samym odrzuca on metafizyczny wymiar zła. Inaczej ujmując, nie znajdu
je uzasadnienia dla racjonalizmu etycznego, który - jego zdaniem - koniecznie 
wymaga uzupełnienia o pierwiastek pozarozumowy i oparcia się na nim. Wynika 
to z ogólnych założeń Sołowjowowskiej ontologii.

Jak już wyżej odnotowaliśmy, filozofia ogólna autora Wykładów o bogoczło- 
wieczeństwie, budowana w opozycji do istniejących wpływowych kierunków my
ślowych XIX wieku, zakładała „pozytywną jedność” bytu, a zatem również sub- 
stancjalność, bezwarunkowość i powszechność podstawowych jego jakości etycz
nych i estetycznych: dobra, prawdy, miłości i piękna. Owa jedność zawierała się 
w koncepcji Logosu absolutnego (jak on wyjaśnia, jest to „absolutne prius wszel
kiego bytu i poznania”, ich „warunek lub możliwość”; I, 313), która zakładała wy
odrębnienie się idei, określanej przez myśliciela jako materia prima. W Filozo
ficznych zasadach wiedzy integralnej tak ją określił:

„Idea jest właściwie tym, czego chce Bycie, co ono przedstawia, co czuje lub odczuwa, 
czyli - jest ona jego właściwym przedmiotem lub treścią. Jako treść woli Bycia idea 
jest dobrem, jako treść jego wyobrażenia (представление) - jest ona prawdą, a jako 
treść jego uczucia - pięknem”. (I, 334)

Nie wdając się ponownie w zawiłości myśli Sołowjowa, podkreślmy tylko, że 
idea stanowi dlań nierozdzielną jedność prawdy, dobra i piękna. Angażuje ona 
bowiem całą sferę ducha: rozum, wolę, wyobraźnię i uczucie. Jako prawda reali
zuje się ona w myśli (wyobraźni), jako dobro jest pojmowana przez wolę, wreszcie 
- jakopięfenojawi się dzięki uczuciu. Jak z tego wynika, powyższe wartości etycz
ne i estetyczne znajdują uzasadnienie w ogólnej koncepcji bytu, w ontologii. Praw
da, dobro i piękno pozostają więc poza obrębem teorii poznania, aksjologii czy 
antropologii, które to dyscypliny zajmują miejsce podrzędne wobec ontologii. Tyl
ko ta ostatnia jest w stanie uchwycić istotę Bycia (Boga) i określić najistotniejsze, 
uniwersalne zasady bytu. W tym aspekcie człowiek, będący włodarzem świata, 
pozostaje w przestrzeni oddziaływania Bożej Prawdy, Dobra i Piękna, które sta- 
nowiąjedność. Logicznym następstwem tej jedności, rozumianej jako pewien sta
ły, niewzruszony model świata (w tym niewątpliwie Sołowjow nawiązuje do Par- 
menidesa, a zwłaszcza do pitagorejczyków i Platona), była - jak wiemy - koncep
cja wiedzy integralnej. Jej pochodną niejako jest sfera działalności twórczej, sztuk 
pięknych, wszelkich artefaktów, które powinny być, jak postuluje myśliciel, próba
mi indywidualnego, intuicyjnego uchwycenia owej jedności:

„Jeśli przedmiotem sztuk pięknych nie może być ani pojedyncze zjawisko, będące obiek
tem naszej obserwacji, ani pojęcie ogólne, powstałe na podstawie refleksji, to przedmio
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tem tym może być tylko idea całościowa, ujawniająca się naszemu rozumowemu po
strzeganiu lub intuicji”. (I, 292)

Świat dla Solowjowa - wzorem Platona i Pseudo-Dionizego Areopagity — sta
nowi organizm całościowy, harmonijny i zhierarchizowany, w którym o jakości 
nie decydują zjawiska i siły materii, lecz jego duchowa architektonika. Z tej właś
nie przyczyny postrzegamy rzeczywistość w oparciu o symbolikę „wertykalną” 
(od świata do Boga) oraz symbolikę „horyzontalną”, ujmującą stosunki części do 
całości i części wobec siebie, świat nadnaturalny i stworzony, które składają się 
na harmonijne Universum. Dlatego też koncepcja myśliciela rosyjskiego przy
wraca wyobraźni współczesnej te przedstawienia, które pozwalają uchwycić jed
ność zawartą w symbolach, jakie teologia podsuwa do kontemplacji, a filozofia, 
nauka, twórczość (zwłaszcza poezja) powinny je potwierdzić i „udokumentować”.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na niezwykle istotną cechę rosyjskiej 
refleksji filozoficznej, wiążącej ściśle ze sobą problematykę etyczną i estetyczną. 
Idea „piękna, które zbawi świat”, o której pisał Dostojewski, czy pragnienie „pięk
na rozumnego” potwierdzającego istnienie „pozytywnej jedności bytu” wypływają 
z nauki prawosławia. „Główną trudność w etyce prawosławnej — czytamy w pracy 
S. Bulgakowa - stanowi [...] ta jej cecha, że prawosławie posiada swój zasadniczy 
ideał nie tyle etyczny, ile religijno-estetyczny: postrzeganie «piękna rozumnego», 
które wymaga przyciągnięcia ku sobie szczególnej - «mądrej twórczości», twór
czego natchnienia”111. Idea „religijnej jedności życia” zawiera się, zdaniem tego 
filozofa i teologa, w zespoleniu dobra i piękna w „człowieku wewnętrznym”, sku
piającym w sobie, jak w soczewce, świat wartości chrześcijańskich w państwie, 
w jego kulturze i życiu praktycznym. Bardziej globalnie ujął jedność estetyki, 
etyki i poznania Sołowjow, gdy pisał w artykule Los Puszkina (1897), rozwijając 
niejako myśl zawierającą pragnienie poety „majestatyczności piękna”: „piękno, 
zanim stanie się przyjemne, powinno zawierać słuszność”, ponieważ jest ono „tyl
ko namacalną for mą dobra i prawdy” (VIII, 37). „Piękno rozumne” wymaga szcze
gólnego rodzaju natchnienia, przenikniętego „smakiem duchowym” i wyzutego 
z rygorystycznego i autonomicznego moralizmu (Kant). Prawosławie, jako „obraz 
działania w świecie”, wywiera swój dobroczynny wpływ przede wszystkim na ser
ce człowieka i krzepi je112.

111 С. Б у л г а к о в, Православие. Очерки учения православной церкви, Москва 1991, s. 328.
112 Tamże, s. 329. Więcej o poglądach Bulgakowa powiemy w dalszych rozważaniach.
113 Artykuł zatytułowany Poezja hrabiego A K. Tołstoja (1895).

Sołowjow wielokrotnie dawał wyraz i szukał potwierdzenia „idei całościowej” 
(integralnej) w twórczości różnych poetów, m.in.: A. Puszkina, N. Mińskiego, 
J. Połonskiego, A. Feta iA.K. Tołstoja. W poezji tego ostatniego113, którego uważał 
on za twórcę „walczącego orężem wolnego słowa o prawa piękna, będącego zmy
słową formą prawdy, i o prawa jednostki ludzkiej”, a także o „prawdę wyższą 
w interesie godności bezwarunkowej i wiecznej”, odnotowywał głębię poznania 
intuicyjnego, dążenie do „ostatecznego wyrażenia wyższej doskonałości”, poszu
kiwanie prawdziwego źródła poezji w „autonomicznym świecie wiecznych idei lub 
pierwoobrazów” (VI, 481, 488). Lekturze tekstów poetyckich często towarzyszą 
deklaracje estetyczne:
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„Natchniony artysta, wyrażając własne kontemplacje w formach uczuciowych, jest spa
jającym ogniwem lub pośrednikiem pomiędzy światem wiecznych idei i światem 
zjawisk materialnych. Twórczość artystyczna, w której zlikwidowane zostaje przeci
wieństwo między tym, co idealne, i tym, co uczuciowe, między duchem i przedmiotem 
- jest ziemskim podobieństwem twórczości boskiej, znoszącej wszelkie przeciwień
stwa. Wówczas bóstwo ujawnia się jako pierwiastek jedności doskonałej - «jedności 
siebie i swego innego»”. (VI, 490)
Poezja metafizyczna Aleksieja K. Tołstoja (1817-1875) stanowi dla autora 

Apologii dobra znakomitą ilustrację „triumfu wiecznego życia nad śmiercią i wol
ności zła jako warunku jeszcze większego dobra”, triumfu określającego „osta
teczny sens wszechświata”. Treścią życia, jak przekonuje poeta, jest „jedność we
wnętrzna wszystkiego lub miłość, jej formą — piękno, a warunkiem - wolność” 
(VI, 491). Szczególnie silnie zaznaczony jest w tej poezji pierwiastek miłości - 
miłości żywiołowej, rozdrobnionej, właściwej dla świata przyrody, która jest tyl
ko znikomą cząstką przemożnej mocy absolutnej, Logosu:

„Когда Глагола творческая сила
Толпы миров воззвала из ночи,
Любовь их все, как солнце, озарила, 
И лишь на землю к нам ее светила 
Нисходят порознь редкие лучи”114.

114 Wiersz o incipicie Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре (1858). Cyt. wg Русская лирика XIX 
века..., cyt.wyd., t. 2, s. 284.

115 Р г z е b i n d a, Od Czaadajewa..., cyt.wyd., s. 310. Przy sposobności podkreślmy, że w j. ro
syjskim cielesność posiada dwojakie znaczenie: телесность i плотскость. Różnicę między nimi tłuma
czy Sołowjow następująco: „Ciało z ascetycznego punktu widzenia jest «świątynią ducha»; ciała mogą 
być «duchowymi», «sławnymi», «niebieskimi», podczas gdy «ciało i krew nie mogą posiąść królestwa 
Bożego»” [1 Kor 15; 50]. - Ciało (плоть) jest zwierzęcością podnieconą, wychodzącą ze swych granic, 
która przestaje być tylko materią lub ukrytą (potencjalną) zasadą życia duchowego. Tą zasadą 
z natury rzeczy powinno być życie zwierzęce - zarówno od strony fizycznej, jak i psychicznej [...]”. 
„Ciało (czyli dusza zwierzęca jako samodzielna) jest silne tylko słabością ducha, żyje tylko jego śmier
cią. Dlatego również duch dla swego ocalenia i wzmocnienia potrzebuje osłabienia ciała, przeniesie
nia go z rzeczywistego stanu do stanu potencjalnego [...]. Ciało jest bytem niewładającym sobą, ukie
runkowanym całkowicie na zewnątrz - jest pustką, głodem i nienasyceniem, bytem... kończącym 
się realnym rozkładem” (AD, 90-92). W tym sensie „ciało” jest „zniewolonym sługą materii lub cha
osu”. Innymi słowy, jest ono “duszą zwierzęcą” (kierującą się instynktami), która aby osiągnąć czło
wieczeństwo, czyli uzyskać wymiar etyczny, musi być podporządkowana duchowi. Jak widać, Soło
wjow pozostaje na gruncie nauki Biblii (Rdz 6; 3, IKor 6; 19; IKor 15; 40, 44, 50, Flp 3; 21; J 1; 14). 
W drugim znaczeniu „ciało”, „cielesność” (тело, телесность) odnosi się do budowy anatomicznej czło
wieka oraz jego fizjologii.

Miłość uznaje myśliciel za jeden z atrybutów Logosu, dzięki któremu możli
we staje się współistnienie, kontakt wzajemny, jedność, harmonia, zrozumienie 
i odpowiedzialność. Innymi słowy, miłość - w szerokim rozumieniu - nie ma nic 
wspólnego z emocjonalnością z zakochaniem, ulotnością uczucia czy też „fizycz
nymi żądzami”, które w momencie seksualnego pożądania panują niepodzielnie 
nad psychiką człowieka”115. Sołowjow bynajmniej nie lekceważy tej sfery ludz
kich potrzeb i dążeń, będących „naturalnym warunkiem samodoskonalenia oraz 
dopełnienia indywidualności” (VI, 493). Jednakże miłość to dlań w pierwszym 
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rzędzie - jak piszę w traktacie Sens miłości— najgłębsza prawda życia, „rzeczywi
ste usprawiedliwienie i ocalenie indywidualności”, „siła tworząca życie” i ochra
niająca je przed zakusami egoizmu, siła stojąca na straży tego, co wspólne i rów
nocześnie zbawienne dla każdego z osobna: „Sens ludzkiej miłości w ogóle jest 
usprawiedliwieniem i zbawieniem indywidualności poprzez ofiarę z egoizmu”. 
Uczucie to wreszcie uzyskuje rangę fundamentalnej własności samego bytu:

„Prawda, jako żywa siła podporządkowująca sobie istotę wewnętrzną człowieka i wy
prowadzająca ją ze złudnego zadufania w sobie - nazywa się miłością”. (VI, 376)

Ta ostatnia pozwala przekraczać samego siebie, dostrzegać, cenić i rozumieć 
podmiotowość innych. Najważniejsze jednak, że mimo śmiertelności, człowiek 
zawiera w sobie obraz Boży, czyli „szczególną formę absolutnej treści”, którą roz- 
poznaje w sobie dzięki rozumowi abstrakcyjnemu. Dopiero miłość sprawia, że owa 
forma zostaje wypełniona konkretną, życiową treścią (VI, 387). Co więcej, tylko 
w łączności z innymi jesteśmy w stanie pojąć własną nieskończoność oraz podjąć 
się zadania samodoskonalenia, które „stanowi sens życia ludzkiego” (VI, 493). 
Ono bowiem polega na „wzniesieniu się ponad zwierzęcość” i zależy od „nadania 
wymiaru ludzkiego i uduchowienia tych zasadniczych czynników życia”, które 
polegają na „przekształceniu ślepych instynktów przyrody w świadome zasady 
godnego istnienia” (VI, 494).

Poezja Fiodora Tiutczewa (1803—1873) jest dla autora Sensu miłości świadec
twem wiary w żywe, organiczne życie przyrody, która — w odróżnieniu od Schille- 
rowskiej proklamacji jej śmierci, jak również zniknięcia duszy świata wraz ze 
śmiercią bogów greckich - nieustannie urzeka nas swym pięknem i wywołuje 
najlepsze uczucia. Istnieje nierozerwalna więź między człowiekiem a przyrodą, 
a poszczególne poziomy życia organicznego i nieorganicznego, różniąc się między 
sobą stopniem rozwoju oraz w zakresie form — w istocie składają się na „jedną 
żywą istotę”. Artykuł Sołowjowa Poezja F.I. Tiutczewa (1895) stanowi potwierdze
nie słuszności tezy o istnieniu metafizycznej jedności wszystkiego, co istnieje, jed
ności i współzależności tego, co ożywione i nieożywione. Czynnikiem spajającym 
powyższe sfery przyrody jest sens wyższy, nadbudowujący się nad przedmiotowo- 
ścią, przypadkowością i chaosem różnorodnych przejawów życia. Tego sensu nie 
są w stanie odsłonić żadne badania naukowe, które - dzieląc przyrodę na części - 
z natury rzeczy skupiają się na jej funkcjonowaniu jako mechanizmu. „Nie ma 
jednak takiej nauki przyrodniczej, która badałaby wszechświat jako jedność i orga
niczną całość” (VI, 466). „Prawdę lub autentyczny sens”, piszę myśliciel, jest 
w stanie odkryć tylko „żywe spojrzenie”.

Czynnikiem pozwalającym poecie zachować przekonanie o żywym i całościo
wym charakterze przyrody jest jedność jego myśli i uczucia. Jak mało kto ze współ
czesnych twórców, Tiutczew nie ucieka się do iluzji, fantazji, wymysłu, nie wykre- 
owuje światów nierealnych w swej poezji, lecz wyraża najgłębszą prawdę życia. 
Sołowjow piszę:

„Zadaniem poezji, jak też sztuki w ogóle [...], jest to, żeby w namacalnych obrazach 
wyrażać ten sam wyższy sens życia, który filozof określa za pomocą pojęć rozumo
wych, zaś moralista propaguje, a działacz historyczny urzeczywistnia jako ideę do
bra”. (VI, 469)



70 Rozdział pierwszy

Istnieje przeto jedno zadanie dla wszelkich twórców: odkrywanie „doskonałej 
treści bytu”, treści, którą w filozofii nazywa się „prawdą myślenia”, w etyce - „su
mieniem i powinnością”, a w twórczości artystycznej — „namacalnym pięknem”.

Twórczość Tiutczewa, ujawniającą tragizm istnienia w wymiarze jednostko
wym, przenika głęboka wiara w istnienie pozytywnego pierwiastka jednoczące
go kosmos i sprawiającego, że człowiek, jako istota obdarzona świadomością 
i rozumem, staje się jego ostoją. Niemniej jednak właśnie człowiek najlepiej do
strzega obecność „demonicznego pierwiastka chaosu” w przyrodzie - przeciwień
stwo wyższej pełni i harmonii. Złe moce potrafią zawładnąć ludzką psychiką 
przekształcić dobro w zło, zdradzić swe zgubne działanie. Znajduje to wyraz, jak 
piszę Sołowjow, w „skupionym na miłości życiu duszy”, czy też „gorzkim życiu 
miłości”, będącym w istocie sprzeniewierzeniem się temu pierwiastkowi, który 
wyznacza sens życia116. Miłość, będąca walką rywalizacją ślepą namiętnością 
żądzą niezaspokojonym pragnieniem - to wedle Tiutczewa symptom „złego ży
cia”, przejaw postawy fałszywej, „nie-duchowej”, przeciwstawnej pierwotnej jed
ności i pełni. „Pojedyncze zjawiska są tylko znakami ogólnej istoty” - piszę myśli
ciel i dodaje, że owa istota ma charakter duchowy. Odstępstwo od niej, czyli po
zbawienie duchowego wymiaru „pojedynczych zjawisk”, prowadzi do zguby. „Sen
sem przyrody było stworzenie istoty rozumnej — człowieka”, i rozum ów zapano
wał nad człowiekiem, zdominował go. W rezultacie wiara w moc rozumu, który 
w stosunku do „nierozumnego” świata okazał się tylko „formalną zaletą”, przy
niosła ogromne szkody, gdyż roztoczyła przed istotą ludzką nieograniczoną per
spektywą coraz wyższej organizacji osiąganej w rozwoju życia. Na pozorny cha
rakter tej perspektywy, twierdzi Sołowiow, wskazywał już Goethe, który dostrze
gając podwójny - „dzienny” i „nocny” - wymiar rzeczywistości, odwracał wzrok od 
„mrocznego rdzenia bytu światowego” tylko dlatego, by „nie zakłócać swego olim
pijskiego spokoju” (VI, 471). Wyrazem szczególnej uzurpacji ze strony rozumu 
była też koncepcja walki „wyższej” formy organizacji życia z pozostałym światem 
nieożywionym, walki niszczącej, zgubnej, nietwórczej, w której ginie to, co szla
chetne, pozostaje zaś to, co małe, niższe, nieszlachetne, pozorne. „Złe życie”, o któ
rym pisał Tiutczew, opiera się na braku wiary w wyższy, pozytywny sens wszyst
kiego, na egoistycznym zadufaniu, na lekceważeniu interesów wspólnoty, na nie
zrozumieniu oczywistej prawdy, że człowiek jako „nosiciel sensu wszechświato
wego nie może posiadać sensu własnego istnienia poza samym sobą”. „Jeżeli ja - 
piszę myśliciel - jako człowiek potrafię zrozumieć objawienie absolutnej doskona
łości i świadomie dążyć do niej, to dlaczego miałbym przestać być człowiekiem, 
aby osiągnąć ową doskonałość? Jeżeli moja świadomość, jako forma, może pomie
ścić w sobie nieskończoność, to po co miałbym szukać innej formy?” (VI, 475—476). 
Sens człowieka kryje się zatem w nim samym. Zagadka ludzkiej duszy i miłości 
może być przeto rozwiązana tylko wówczas, gdy pojawi się „człowiek duchowy, 
rzeczywisty i wieczny król wszechświata, pogromca grzechu i śmierci”, a więc ten, 
który zawierając w sobie „obraz i podobieństwo wyższej doskonałości”, będącej 

116 „Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je 
na życie wieczne" (J 12; 25).
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rękojmią „doskonałego życia duchowego”, wyznaczy zasadniczo pozytywny sens 
procesu światowego. Podobnie jak rozum nadnaturalny urządził życie przyrody, 
tak również rozum ludzki, będący jego pochodną, powinien być ukierunkowany 
na związanie duchowych sił rozumnej świadomości z witalną formą istnienia. 
Jest to warunkiem koniecznym wyjścia z „zabójczego dziedzictwa pradawnego 
chaosu” i zastąpienia go „życiotwórczym dziedzictwem nowego człowieka lub Syna 
Człowieczego” (VI, 476).

Twórczość poetycka Tiutczewa stanowi dla Sołowjowa potwierdzenie potrze
by oparcia życia człowieka na twórczym, ponadjednostkowym pierwiastku miło
ści, stanowiącym podstawę nowego porządku i nowej jedności. Człowiek jest bo
wiem „mieszkańcem” królestwa ducha, a nie materii, nie powinien więc przedkła
dać własnej samowoli, indywidualnych potrzeb i dążeń nad interesy wspólne, 
wyższe, nadrzędne, czyli po prostu duchowe. Smutek, jakim przepojona jest liry
ka tego poety, ma swe uzasadnienie w poczuciu dwoistości świata i przekonaniu, 
iż proces wychodzenia z chaosu, czyli „nieskończoności negatywnej”, jeszcze się 
nie dokonał, że „proces kosmiczny wprowadza ten żywioł chaotyczny w granice 
porządku ogólnego, podporządkowuje go prawom rozumowym, wyrażając w nim 
stopniowo idealną treść bytu i nadając temu dzikiemu życiu sens i piękno” (VI, 
472). Proces ten obejmuje także najwyższe ze stworzeń, człowieka, którego cen
trum stanowi duch. On właśnie, wznocząc się ponad afekty cielesne i witalne, 
ukierunkowuje oparte na woli działania w taki sposób, że ludzka istota - nie za
niedbując niższych funkcji, czyli dbałości o własny wizerunek, i otaczając dobro
cią najbliższe otoczenie - może się wznieść do najwyższych, boskich wartości, wy
rażać je i kultywować. Może - nie oznacza jednak powszechności tego procesu, 
gdyż pierwiastek duchowy ma przeciwko sobie mroczną, chaotyczną osnowę bytu, 
ciążącą ku śmierci, niebytowi. Nie ulega jednak wątpliwości, że woli wyzwolenia 
się z władzy ciemnych mocy musi koniecznie towarzyszyć, czy też raczej ją po
przedzać - wgląd w wartości nadrzędne, który w sposób konieczny określa treść 
tego, czego się pragnie. Wgląd ten, polegający na symbolice myślenia zyskującego 
oparcie w naocznym i uczuciowym kontakcie z bóstwem, pozwala Sołowjowowi 
wyciągnąć wniosek o nadrzędnym charakterze takich atrybutów duchowych Boga, 
jak mądrość, dobroć i miłość. Wola przełamania sił chaosu i wyjścia naprzeciw 
prawdzie nie oznacza samowoli czy dowolności wyboru, lecz polega na świado
mym wspieraniu tych pierwiastków, które wyrażając najgłębszą prawdę Bożą, 
jednoznacznie rysują się jako pozytywny wymiar rzeczywistości. W tym sensie 
wybór mądrości, dobroci i miłości jest świadomym współdziałaniem z Opatrzno
ścią i oznacza dążenie do absolutnego dobra wartościowego w procesie samodo
skonalenia. Jak pisał myśliciel wApologii dobra, „lepiej współdziałać z ogarniają
cą wszystko dobrą Opatrznością, aniżeli być tylko martwym Jej narzędziem”, gdyż 
właśnie Ona stanowi prawdę pierwotną, więc na niej należy też oprzeć cały po
rządek społeczny (AD, 292, 305)117.

117 Por. Jk 2; 20-26.

Zarówno Tołstoj, jak i Tiutczew — twierdzi Sołowjow - mogą uchodzić za wzor
cowych „przywódców duchowych ludzkości” (VI, 494). Ich ogromną zasługę do
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strzegą myśliciel w postrzeganiu przyrody jako żywej, uduchowionej istoty, a nie 
jako martwej materii i przypadkowych, chaotycznych zjawisk. Przyroda bowiem 
jest organizmem obdarzonym rozmaitymi atrybutami Boga, w tym przede wszy
stkim najpierwotniejszym źródłem całego „ducha”, czyli miłością. Jak pisał Tiut- 
czew w wierszu Nie tym, co sądzicie, jest przyroda (1836), wręcz zgubny jest po
gląd o bezduchowości natury:

„Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат 
И жизни нет в морских волнах”118.

118 Русская лирика XIX века.cyt.wyd., t. 1, s. 320.
119 Б у л г а к о в, Природа в философии Вл. Соловьева [w:] О Владимире Соловьеве..., cyt.wyd., s. 8.
120 Zob. też: AD, 197-200.

Jak wiadomo, realność metafizyczna przyrody i substancjalność materii sta
nowią podstawę Sołowjowowskiej koncepcji wszechjedności, która zakłada po
wszechny, uniwersalny sens wszystkiego, co istnieje, sens jednoczący pierwiastek 
duchowy i materialny. Rozróżnienie między tym, co ożywione i nieożywione, ma 
według niego charakter ilościowy, a nie jakościowy, dlatego materia nie składa 
się z martwej konfiguracji atomów czy sił, wchodzących w układ z epifenomenem 
życia, lecz stanowi jedność świata organicznego i nieorganicznego. W tym znacze
niu człowiek nie „składa się” z dwu odrębnych jakości — ducha, uwięzionego 
w „futerale” ciała, czyli materii, lecz jest metafizyczną duchowo-cielesną istotą 
przyrodniczą119. Nauka Sołowjowa konsekwentnie uczy, że wprawdzie jest on isto
tą zrodzoną z „grzechu i bezprawia”, lecz równocześnie — przez pośrednictwo Ada
ma - „syna ziemi”, „stworzenia nadziemskiego” i rozumnego, a następnie za spra
wą Chrystusa - „istoty nadludzkiej”, Bogoczłowieka — uzyskuje jakościowo inny 
wymiar. W piątej księdze traktatu Historia i przyszłość teokracji (1885-1887) czy
tamy:

„Chrystus jest synem człowieczym, ale nie jest po prostu człowiekiem, lecz Bogoczło- 
wiekiem. Doskonały owoc ziemi jest czymś więcej niż ziemia, a doskonały owoc natury 
ludzkiej - czymś więcej niż człowiek. Ziemska natura w człowieku odrzuca samą sie
bie i w tym właśnie zanegowaniu siebie zawiera się jej prawda, cel i sens. Analogicz
nie też natura ludzka w jedynym Synu Człowieczym przekracza samą siebie i odrzu
ca, a przez ową negację samej siebie odkrywa swą prawdę, cel i sens [...]. Człowiek, 
który pragnie pozostać tylko człowiekiem, który chce pozostać w granicach tylko natu
ry ludzkiej, tym samym przestaje być prawdziwym człowiekiem, prawnym synem czło
wieczym, dlatego im bardziej wznosi się on nad ludzką ograniczonością tym bardziej 
przybliża się on do prawdziwego człowieczeństwa”. (IV, 555)120

Wymiar duchowy człowieka - będący następstwem bytowej dobroci Bożej jako 
summum bonum, czyli absolutnego, nieskończonego dobra wartościowego oraz 
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nieskończonego aktu miłości - jest postrzegany przez Solowjowa jako szczególny 
obowiązek „bycia człowiekiem” właśnie, który polega na współspełnianiu aktu 
miłości Boga. Dobroć bytowa Boga, czyli wartość etyczna, jest równocześnie miło
ścią, czyli najwyższą wartością ujawniającą się w akcie. Dzięki miłości Boga, 
miłości uaktywniającej się w akcie tworzenia, człowiek nawiązuje do idei naj
wyższego Ducha w takim swym postępowaniu, które cechuje w pierwszym rzę
dzie miłość do innych bytów stworzonych - analogicznie jak miłość Boga do ludzi. 
Uczucie to jest zatem aktem świadomym, czyli wyborem dokonanym przez isto
tę rozumną, istotę pojmującą sens własnego istnienia jako ustawiczne spełnia
nie „woli Ojca” (Mt 7; 21), która przemawia przez rozum i sumienie (AD, 122). 
Warto dodać przy sposobności, że realizację pierwiastka duchowego myśliciel 
uzależnia od zdolności wyrzeczenia się zwierzęcych skłonności oraz naturalnych 
i egoistycznych pragnień. Dużą wagę przywiązuje on do ascetycznych form życia, 
które polegają na świadomym, powszechnym odżegnaniu się od hedonizmu, czyli 
od pokus wygodnego, szczęśliwego bytowania, a nie na indywidualnym umar
twianiu ciała (AD, 218).

Idea wspólnoty wymaga w pierwszym rzędzie akceptacji drugiej osoby, bli
źniego, a więc zakłada ona na tej drodze realne urzeczywistnienie pierwiastka 
miłości. Główna myśl traktatu Sens miłości, jak pamiętamy, zawiera się w bezwa
runkowym uznaniu prawdy ewangelicznej, nakazującej kochać bliźniego jak sie
bie samego. Zadaniem miłości jest więc zespolenie (nie fizyczne wszakże, które 
filozof uznaje raczej za przeszkodę niż za warunek) ja i ty w jednej, idealnej oso
bie. Miłość pozwala dostrzec to, co zarazem prawdziwe i piękne, dobre i sprawie
dliwe. Zawiera się w tym także szczególnie ważny element koncepcji Solowjowa, 
zakładający doskonalenie się w oparciu o wskazane pierwiastki. Oto co na ten 
temat piszę B. Markow:

„Pociąga to, co piękne, harmonijne, doskonałe i dlatego miłość zakłada doskonalenie 
się zarówno przedmiotu, jak i podmiotu. Związek miłości z pięknem czyni jąkapryśną 
i nie tak pewną jak wiedza, której treść jest obiektywna i powszechnie obowiązująca. 
Właśnie ta ostatnia okoliczność była źródłem poszukiwań nowej fenomenologii cieles
ności i negacji piękna uczuciowego na rzecz piękna duchowego. Jednakże droga ta 
wiązała się nie tylko z odkryciami, lecz również z utratami: umartwieniem ciała, wy
paczeniami”121.

121 M a p к о в, Философская антропология..., cyt.wyd., s. 204.
122 Tamże, s. 205.
123 Tamże, s. 206.

Myśliciel rosyjski utrzymuje, że prawdziwa duchowość pozwala wyzwolić cia
ło (плоть) z empirycznych uwarunkowań, czyli zbawić je, na nowo wskrzesić, prze
obrazić. Nie da się tego osiągnąć na drodze wysiłku indywidualnego, lecz na mocy 
„teokosmicznej i duchowej ewolucji ludzkości: wasze własne przeobrażenie zwią
zane jest z przeobrażeniem Wszechświata”122. Miłość w ujęciu Sołowjowa, jak 
podkreśla cytowany wyżej filozof, wiążąc się ściśle z motywowaną religijnie kon
cepcją ludzkiego istnienia, zakładającą pełnię życia tylko w łączności z nadrzęd
nym Ty, jest nie tylko „sposobem transcendowania ku idealnemu światu wartości, 
lecz także formą socjalizacji i cywilizacji człowieka”123.
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Sołowjowowska wizja istoty ludzkiej nie wiąże się z intelektualizmem w poj
mowaniu ducha, także ludzkiego, jak to miało miejsce u Plotyna, Spinozy i Hegla, 
którzy utrzymywali, że świat wypływa koniecznie z istoty Boga, lecz mieści się 
w niej uznanie realności tego świata, a więc uznanie istnienia związku istotno
ściowego między byciem realnym i byciem opartym na woli, zechcianym. Osobo
wość i wolność jednostki opierają się na wolności Boga, dla którego wolność jest 
wpisana w Jego istotę. Niemniej jednak zbłądzenie człowieka, jego grzech wyni
kają z wolnych aktów osobowej duchowej woli, sprawiając, że świat po stworzeniu 
przez prima causa, czyli Boga, znalazł się w innym stanie aniżeli wówczas, gdy 
powstawał z Jego woli. Filozof rosyjski dostrzega niepokojący ruch od tego, co 
wyższe, istotne, absolutne, do tego, co wartościowo niższe, prowadzące świat do 
upadku (niepokój ten odnajduje on w poezji Tołstoja i Tiutczewa), lecz chce wie
rzyć w pozytywną ludzką energię duchową, wyzwalającą ukierunkowanie myśli 
i uczuć ku dobru, prawdzie, pięknu, sprawiedliwości i miłości. Utrzymując, że 
wartości te są niezależne od organizacji psychicznej człowieka, lecz posiadają walor 
niezmienny i ponadczasowy, Sołowjow stoi na gruncie antyrelatywizmu i anty- 
psychologizmu. Zmienne są ludzkie sądy, indywidualne przekonania i idee, lecz 
prawda jest wieczna — jedna i bezwzględna, niezależna od czasu i warunków. 
Wartości również posiadają walor uniwersalny i nie ulegają relatywizacji, ponie
waż istniejąapriori, poza wszelkim doświadczeniem. Można więc mówić o aprio- 
ryzmie etycznym Sołowjowa, który sytuuje się blisko nauki etycznej Kanta. 
O wyborze wartości decyduje rozum i wola:

„Praktycznie dobre jest to, co określa wolę za pośrednictwem wyobrażenia rozumu, 
a zatem wypływa ono nie z przyczyn subiektywnych, lecz obiektywnych, czyli z takich 
zasad, które mają znaczenie dla każdej istoty rozumnej jako takiej”. (AD, 418)

Naturalne pragnienie szczęścia, będącego rozumnym celem działalności ludz
kiej, powinno być wyznaczane za pomocą kryterium rozwagi czy też rozsądku 
(благоразумие), które oznacza wybór najlepszego środka wiodącego do owego celu.

Nauka Sołowjowa przekonuje o potrzebie utwierdzenia przez człowieka war
tości w świecie, który nie jest tak urządzony, aby mógł sam się rozwijać poprzez 
ich stałe podwyższanie. Przekonuje też o konieczności odwoływania się do sumie
nia i rozumu, którego zadaniem jest wysłuchiwanie głosu boskiego, a nie ufność 
we własne nieograniczone kompetencje, które są z gruntu pozaracjonalne. W tym 
sensie nauka ta nie odbiega od chrześcijańskiej koncepcji człowieka, poznania 
i wartości, która „obejmując całokształt ludzkich zdolności poznawczych, na róż
nych etapach rozwoju duchowego człowieka podsuwa różne metody poznania 
Prawdy - zarówno porządku racjonalnego (teologia naukowa), jak i irracjonalne
go (życie duchowe)”. W religii chrześcijańskiej prawda jest „Bytem, a nie proce
sem lub rezultatem «rozumowej» działalności ludzkiej”124. Prawda nie może być 
poznana bez duchowo-moralnego rozwoju człowieka i jego świadomego uczestnic
twa w dziele podwyższania wartości przez zbawienie. Zagrożenie przez śmierć 
może być zniesione tylko wówczas, gdy zstąpią doń siły wyższe. Tylko one bo

124 А. И. Осипо в, Путь разума в поисках истины. Основное богословие, Москва 1997, в. 149, 168.
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wiem dajągwarancję „świadomości bezwarunkowej ludzkiej godności” oraz okre
ślają „zasadę samodzielnej i niezależnej osobowości” (VI, 503). Istnieje ścisła za
leżność między wartościami najwyższymi a tymi, które realizuje człowiek dzięki 
swej świadomości i wolności125. Jego poznania, woli, uczuć, dążeń, postawy etycz
nej, działania nie da się oddzielić od Bytu całkowicie odmiennego, który nadaj e 
sens ludzkiemu życiu. Sołowjow, stojąc na gruncie religii, przekonuje, że we wła
snych oczach człowiek jest pozbawiony sensu, jeśli nie przekracza samego siebie 
i nie wyznacza swego miejsca poza czasem i przestrzenią. Jego życie nie jest 
prawdziwe i sensowne, gdy nie uznaje on, że „duch żywi się poznaniem Dobra 
doskonałego i wzrasta dzięki jego działaniu, czyli urzeczywistnieniu tego, co uni
wersalne i bezwarunkowe” (AD, 403).

125 W podręczniku teologii czytamy: „Jeżeli Bóg jest najwyższym dobrem, to w takim razie właś
nie w nim człowiek doskonali siebie we wszystkich wymiarach, także w wymiarze swojej wolności. 
Bóg nie ogranicza ludzkiej wolności, ale stanowi dla niej horyzont i cel”; zob. Teologia fundamental
na. Człowiek, filozofia, Bóg, red. ks. T. Dzidek, ks. Ł. Kamykowski, ks. A. Kubiś, t. 1, Kraków 1997, 
s. 23-24.

126 „Resentyment - piszę Scheler - to duchowe samozatrucie, które ma ściśle określone 
przyczyny i skutki. Jest to trwałe nastawienie psychiczne, które rodzi się, kiedy określone odruchy 
uczuciowe i namiętności [...] ulegają systematycznie stłumieniu i nie zostają rozładowane, pociągając 
za sobą pewne trwałe skłonności do określonego rodzaju złudzeń co do wartości i odpowiadających im 
sądów wartościujących”. Dalej czytamy: „Wbrew Nietzschemu, resentyment nie jest podstawą praw
dziwej moralności. Ta opiera się na wieczystej hierarchii wartości i odpowiadających jej 
oczywistych prawach preferencji, które są równie ściśle „zrozumiałe” jak prawdy 
matematyki”; M. S c h e 1 e r, Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, wstępem opatrzyła 
H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1997, s. 33-34, 74.

127 Tamże, s. 88.

Wyrażając wiarę w ontologiczny status wartości jako bytu samodzielnego, 
niezależnego od historycznie zmiennych upodobań bądź preferencji, Sołowjow 
wyprzedza w tym zakresie znaną naukę Maksa Schelera. Obaj myśliciele religij
ni, jakkolwiek z różnych pozycji, uznali potrzebę zweryfikowania świadomości 
aksjologicznej, konieczność oddzielenia świata wartości istniejących autonomicz
nie od tej sfery wartości, które są wytworem procesów świadomościowych. Ta 
ostatnia, jak wskazywał Scheler, kształtuje się zwykle jako rezultat deformacji 
aksjologicznej na bazie konkretnego etosu historycznego. Stając się złudzeniem, 
iluzją wartości, utrwala ona to, co nazywa filozof niemiecki resentymentem, bę
dącym dlań podstawowym czynnikiem zakłócającym prawidłową ocenę świata. 
Jako stała ułomność, „samozatrucie duchowe” przesłania ona wartości obiektyw
ne, prawdziwe, jedyne i niezmienne, istniejące przedwiecznie126. Zawieszając obie
gowe, uformowane historycznie sądy i oceny określające etos, Scheler opracował, 
podobnie jak przed nim Sołowjow, koncepcję emocjonalnej intuicji wartości, na
kazującej powrót do samych wartości, a nie poznawanie ich przez pryzmat ukształ
towanej już świadomości aksjologicznej. Znamienne, że obaj ci myśliciele odnaj
dywali drogę do przełamania iluzji w sferze wartościowania w chrześcijańskiej 
idei miłości, która „uszczęśliwia bardziej niż wszelki rozum” (św. Augustyn) i jest 
„nadnaturalną intencją duchową, która łamie wszelkie prawidła naturalnych 
popędów życiowych”127. Scheler stoi na stanowisku, że w chrześcijaństwie nastę
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puje odwrócenie, w porównaniu z aksjomatem greckim, kierunku miłości, który 
nie jest - jak u Platona i Arystotelesa - dążeniem od niższego ku wyższemu, lecz
- zdążaniem tego, co szlachetne, dobre i święte, ku temu, co nieszlachetne, złe 
i grzeszne. Według autora Ordo amoris, w chrześcijaństwie nie ma już Arysto- 
telesowskiego „pierwszego motoru” powodującego dążenie do bóstwa (Nous), do 
absolutu i bezkresu. Pojawia się natomiast Bóg, który stworzył świat z miłości 
i wielbi Siebie w jej wytworach. Miłość uznaje Scheler za wartość autonomiczną 
nieskończoną pełnię wartości ujawniającą się w dziełach Bożych. „Tylko dlatego, 
że są to dzieła Tego, który miłuje, należy się podziw i miłość także dziełom 
samym! [...] Boga należy kochać nie jako pana nieba i ziemi - lecz niebo i ziemię, 
bo są Boże!” - piszę on128. Stąd słuszna, jak twierdzi filozof, pozostaje nauka św. 
Augustyna, w myśl której „poznajemy Boga jako ducha nie in lumine mundi, lecz
- odwrotnie - świat in lumine Dei "129. W odróżnieniu od Sołowjowa, który podkre
ślał równoznaczność dobra i miłości, Scheler opierał swą koncepcję etyczną na 
prymacie miłości:

12B Tamże, s. 103.
129 M. S c h e 1 e r, Problemy religii, tłumaczenie i wstęp A. Węgrzecki, posłowie J.A. Kłoczowski, 

Kraków 1995, s. 143.
130 S c h e 1 e r, Resentymenl..., cyt.wyd., s. 91-92.
131 S c h e 1 e r, Problemy religii..., cyt.wyd., s. 178-179.

„Nie ma już przecież idei «najwyższego dobra», która miałaby jakąś treść poza 
a k t e m i ruchem samej miłości, niezależnie od nich! Ze wszystkich rzeczy dobrych 
najlepszą jest miłość sama! Summum bonum — to już nie wartość rzeczy, lecz wartość 
aktu, wartość samej miłości jako miłości; nie wartość tego, co miłość zdziałała i czego 
dokonała, lecz wartość miłości pojętej tak, że wszystkie jej dokonania symbolizują 
tylko i pozwalają poznać u danej osoby jej istnienie. Iw ten sposób Bóg sam 
staje się «osobą», nad którą nie stoi już żadna «idea dobra», żaden «ukształtowany 
porządek rzeczy», żaden logos; to raczej one mu podlegają-jako następstwa aktu jego 
miłości”130.

Dla Sołowjowa z kolei, pozostającego pod wpływem platonizmu, miłość jest 
pewnym „wytworem” Logosu, metafizyczną siłą jednoczącą wszystko, co istnieje, 
i zapewniającą przeobrażenie, zmartwychwstanie ciała. U Schelera nie ma mowy 
o takim jej „posłannictwie”, jakkolwiek rozum Boga, wszechmądrość (Alluieisheit.) 
będąc czymś nadrzędnym wobec woli („«Na początku» nie był czyn, lecz kierowa
ny miłością logos") stanowi czynnik służący budowaniu pierwotnej koncepcji, po
rządkowaniu wiedzy, ustalaniu tego, co warte oglądu i co ma być zrealizowane 
przez wolę. Dlatego, twierdzi ten filozof, „tak jak akt i przedmiot stapia się ze 
sobą w bycie Boga, tak też stapia się w jedność określenie Boga jako summum 
bonum (nieskończone, pozytywne, święte, absolutne dobro wartościowe) i jako 
nieskończony akt miłości”131.

Miłość pojmuje on jako siłę twórczą dynamiczną służącą samopoznaniu, lecz 
równocześnie - obojętną siłę będącą „niezmysłowym aktem ducha”, która nie 
jest też dążeniem, potrzebą czy pożądaniem. „Obojętność — piszę on - jest wital
nie wartościowym stanem ducha”, zaś miłość - jako wartość autonomiczna - nie 
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należy bynajmniej do mocy zapewniających pomyślność jednostki i społeczeń
stwa. W Schelerowskiej teorii człowieka centrum osoby stanowi duch, pozwala
jący jej wznieść się na wyżyny boskie. „Nie o to więc tu chodzi, by ludziom było 
najlepiej, lecz o to, by między nimi było jak najwięcej miłość i”. Jej 
sens „polega na rozjaśnieniu duszy oraz na szlachetności, jaka cechuje miłującą 
duszę w akcie miłości”. Bóg osobowy stworzył świat z miłości nie po to, by pomóc 
czemuś, co już istnieje, lecz po to, by przejawić nadmiar tego uczucia, by wyka
zać, że „m o ż n o ś ć płynie z nadmiaru sił i z wyższości”132. Człowiek współucze
stnicząc z Bogiem w akcie twórczym miłości, zyskuje duchowe bogactwo osobowo
ści, które wyzwala go z pęt zdeterminowania biologicznego i przybliża do osoby 
Boga. Osoba ta - nie jest ideą lecz przedmiotem miłości, który nie jest poznawa
ny, lecz współprzeżywa i współczuje. Odżegnuje się on tym samym od natural
nych, egoistycznych skłonności, mających na celu osiągnięcie indywidualnego 
szczęścia, bogactw, wolności i niezależności, jak również - poprzez doskonalenie 
duchowe i zdobytą wiedzę — osiąga pełnię człowieczeństwa i świętość. Osiągnąw
szy wysoki stopień rozwoju duchowego, człowiek potrafi w społeczeństwie zreali
zować ideę powszechnej solidarności moralnej. W koncepcji tej, zawierającej wia
rę w duchową odnowę, w rewolucję moralną można dostrzec wiele wspólnego 
z wizjonerstwem autora Sensu miłości.

132 Tamże, s. 98, 102, 105.
133 Zarówno Sołowjow, jak i Scheier polemizują z „twórcą” altruizmu - Augustem Comte’em. Ich 

zdaniem, altruizm, nie będąc skierowany ku idealnej osobie duchowej jako takiej i nie będąc pojmo
wany jako pewien akt natury duchowej - jest nie do pogodzenia z chrześcijańskim nakazem „miłuj 
Boga i bliźniego swego jak siebie samego”. Sołowjow przyjmuje wprawdzie użyteczność zasady Com
te’a w organizacji życia społecznego (w myśl pouczenia: Neminem laede, imo omnes, quantum poles, 
juua, w którym zawiera się idea sprawiedliwości oraz miłosierdzia), lecz nie widzi w niej głębszych 
wartości duchowych, jakie posiada miłość (AD, 111-113). Scheier natomiast błąd tego pozytywisty 
widzi w niedostrzeganiu przezeń tego, iż „i s t o t a miłości nie polega bynajmniej na tym, iż odnosi 
się ona do innego człowieka”, i dlatego „chrześcijaństwu także nie jest i nie może być obce «samolub- 
stwo», zasadniczo różne od wszelkiego «egoizmu»” (Scheier, Resentyment..., cyt.wyd., s. 145-146).

Rzeczywiście zdumiewa zbieżność stanowisk obu myślicieli. Obaj uznają mi
łość za jedyny, twórczy, organiczny i żywy pierwiastek jednoczący ludzi, a przy
czynę zła upatrują w destruktywnych pokusach egoizmu. Droga do tego uczucia 
prowadzi poprzez samodoskonalenie, aktywność ducha, a nie poprzez poświęce
nie dla innych, altruizm133, które - stanowiąc podłoże współczesnego humanizmu 
- zawsze muszą w sobie zawierać rozgoryczenie na ustanowiony przez Boga po
rządek świata. Zwraca uwagę także odniesienie przez obu filozofów wartości du
chowych, jako nadrzędnych, do porządku przedustawnego, ontologicznego, nie
podległego przemianom historycznym, interesom czy preferencjom ludzkim. To 
tylko najważniejsze, naszym zdaniem, punkty styczności Sołowjowa z niemiec
kim filozofem katolickim. Można odnaleźć ich więcej (byłyby to m.in.; krytyka 
płytkiego witalizmu, represywny stosunek do pozytywizmu i mechanistycznego 
poglądu na świat, szacunek do natury ożywionej i obrona jej przed bezmyślnym 
unicestwieniem, priorytet intuicji emocjonalnej i emocjonalnego odbioru świata, 
a także szczególny szacunek obu myślicieli dla etosu średniowiecznego opartego 
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na harmonii i miłości), ale poprzestać tu musimy na stwierdzeniu podstawowych 
zbieżności134.

134 Szczegółowo na ten temat zob. H. D a h m, Władimir Solovyev and Max Scheler. Attempt al
a Comparative Interprétation, Dordrecht-Boston 1975.

136 Jak wyżej wspomnieliśmy, dobro i prawda oznaczają dla Rosjanina praktycznie to samo - 
z tym zastrzeżeniem, że to pierwsze ma odcień etyczny, drugie natomiast — ontyczny (adaequatio rei 
et intellectus). Dodajmy, że słowo prawda ma w języku rosyjskim kilka znaczeń. Jak piszę Marków, 
prawda (истина) oznacza „zgodność z obiektywnym stanem rzeczy”, z kolei wiąże się z nią sprawie
dliwość (справедливость), która dotyczy „harmonii porządku społecznego”; prawda - to także szcze
rość (искренность), będąca „odpowiedniością tego, co wewnętrzne i zewnętrzne, tego, co powiedziane 
i zrobione, zgodnością teorii z życiem” (zob. Марков, Философская антропология..., cyt.wyd., s. 182). 
Dodajmy, że dla Sołowjowa prawda - to nie „prawda naukowa czy filozoficzna”, lecz to, co zawiera się 
w „dogmatach pobożności”. Z kolei sprawiedliwość pojmuje on „nie jako zwyczajną równość, lecz 
równość w zakresie spełniania powinności” (AD, 378, 389). Owemu synkretycznemu postrzeganiu 
prawdy odpowiada przeto - wykazana wyżej - orientacja rosyjskiej myśli religijnej na totalność, 
calościowość, integralność całokształtu problematyki filozoficznej, czyli zorientowanej transcen
dentnie problematyki ontologicznej, poznawczej, etycznej, antropologicznej i aksjologicznej, która 
przeciwstawia się autonomicznemu traktowaniu wymienionych dyscyplin. Odrębność rosyjskiej re
fleksji filozoficznej od zachodniej Sołowjow (w artykule O pracach filozoficznych PD. Jurkiewicza, 
1874) widział w tym, że ta ostatnia eksponuje „autonomię rozumu ludzkiego”, że rozum „na mocy 
własnych sił i środków przynosi lub stwarza prawa dla całej aktywności duchowej”. Tymczasem, 
twierdzi on, „rozum ma tylko znaczenie światła, które oświetla nie przez niego stworzone życie ducha 
ludzkiego i jego prawa”. Rozum ludzki może odsłonić najwyżej to, co kryje się w sercu, dlatego „powi
nien on wniknąć w jego głębię”. I dalej: „Jeśli światło wiedzy i rozumienia bierze się z podstawy życia 
duchowego [...] to to dostatecznie tłumaczy pogląd, wedle którego rozum ludzki jest wierzchołkiem, 
a nie rdzeniem życia duchowego człowieka” (I, 171—172). Sołowjowowska antropologia nie oddziela 
człowieka od świata, lecz ściśle go z nim wiąże, gdyż sens ludzkiego istnienia zawiera się w poznaniu 
prawdy, a poznanie okazuje się formą życia. Sposób życia więc w istotny sposób warunkuje prawdę. 
Jak określił to Izaak Syryjczyk - „prawdę poznajemy po sile życia” (Прсп. Исаак Сирин, Слова 
подвижнические.Слово 30, Москва 1858, s. 195; cyt. wg О с и п о в, Путь разума..., cyt.wyd., s. 169).

Powracając do Sołowjowa, podkreślmy, że egzystencjalnym kośćcem jego ety
ki jest przekonanie, iż wartością szczególną jest „znaczenie każdego człowieka 
jako celu samego w sobie, tj. jako tego, który nie może być tylko środkiem dla 
innych celów” (AD, 113). Będąc „bezwarunkową wewnętrzną formą dla dobra”, 
istota ludzka jest najistotniejszym celem poznania, gdyż „wszystko pozostałe jest 
umowne i względne” (AD, 56). „Czyste dobro” z kolei, jako właściwość rzeczywi
stego świata, istniejąc niezależnie od podmiotu, jest wartością aprioryczną i po 
prostu należy je wybierać, kierować się nim w swym postępowaniu. Przykładem 
takiej właśnie bezkompromisowej postawy w wyborze dobra jest dla Sołowjowa 
Sokrates, który - jak czytamy w pracy Dramat życiowy Platona (1898) - „zarów
no słowami, jak i własnym życiem potwierdzał rzecz następującą: jest bezwarun
kowy obowiązek, ale obowiązek tego właśnie, co bezwarunkowe, co w istocie swej, 
a zatem — zawsze i wszędzie - jest dobre lub słuszne; przeto to, co bezwarunkowe 
— jest zasadniczą normą dla życia ludzkiego, jest Dobrem z natury rzeczy” (VIII, 
259-260). Wiara Sokratesa w pierwotność dobra, w jego substancjalność, zakła
dała mozolne dochodzenie do niego, czyli wytrwałe poszukiwanie prawdy135 136. Po
stawa Sokratesa, zakładająca skromność (słynne jego powiedzenie: „wiem, że nic 
nie wiem”), ubóstwo duchowe człowieka i szacunek dla nieodgadnionych tajem
nic bytu, ukrywających odwieczną prawdę, stanowi dla Rosjanina „zadziwiają
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cą zapowiedź przesłania ewangelicznego”, zawartego w Kazaniu na Górze (Mt 5; 
3-11). Dla Platona istnieje jedna, uniwersalna prawda na ziemi jednocząca to, co 
ogólne, z tym, co indywidualne, to, co obiektywne, z tym, co subiektywne. Jego 
Sokrates wierzy w to, że „istnieje bezwarunkowy, w istocie dobry, sens życia" (VIII, 
268). Ale sens ten wyznacza nie świat realny, upadły i grzeszny, lecz „świat inny, 
gdzie mieszka prawda!’. „Świat cały pogrążony jest w złu; ciało jest grobem i cie
mnicą dla ducha; społeczeństwo jest grobem dla mądrości i prawdy; życie praw
dziwego filozofa jest ciągłym umieraniem. Ale to umieranie spraw życiowych stwa
rza miejsce nie dla pustki, lecz dla lepszego życia umysłu” (VIII, 269, 271).

Konflikt „prawa” i „swobodnej filozofii”, symbolizowany przez śmierć Sokra
tesa i stanowiący podłoże „dramatu życiowego Platona”, rozstrzyga autor Fedo- 
na na korzyść filozofii, która powinna stać się „suwerennym prawodawcą”136. 
Niełatwo wszak oddzielić dwie sfery duszy - tę, która ciąży ku ziemi, od tej, któ
ra spogląda na niebo, niełatwo znaleźć jednoczący je pierwiastek. Dla Platona, 
piszę Sołowjow, rolę tę spełnić może tylko „siła pośrednia między bogami i śmier
telnikami”, „nie bóg i nie człowiek”, „istota potężna, demoniczna i bohaterska”, 
niejako „budowniczy mostu” (pontifex) między niebem i ziemią. Moc taką dla Pla
tona posiada Eros. Symbolizując miłość, która przeobraża rzeczywistość, dosko
nali ją, jednoczy dwa światy - realny i idealny — za sprawąpiękna, Platoński Eros 
pozwala uzmysłowić człowiekowi jego godność, oddzielić piękno zawarte w miło
ści uduchowionej, wzniosłej, wiodącej ku pełni, nieśmiertelności - od tych skłon
ności cielesnych, które stanowią przejaw „diabelskiego triumfu bezsensu” oraz 
kołowrotu życia nieustannie wiodącego do „śmierci i rozkładu” (VIII, 276-280).

136 Zob. Б.П. Вышеславцев, Этика преображенного Эроса, Москва 1994 [1931], s. 30.

Jak wyżej odnotowaliśmy, Sołowjowowi chodzi jednak nie o pogardę dla sfery 
płciowej, lecz o prawdziwe jej uduchowienie — o przełamanie „erotycznego pato
su”, będącego zawsze „miłością do cielesności”, gasnącą w momencie spełnienia - 
i o ukierunkowanie jej na „odrodzenie lub zmartwychwstanie życia dla nieśmier
telności”. Tymczasem Platon traktuje miłość jako czynnik umożliwiający wyjście 
z niebytu i ponowne zjednoczenie materii z ideą, z kosmosem. Dla Sołowjowa 
pozostaje tu nierozwiązany problem roli, jaką ma do spełnienia Eros. Mając za 
zadanie połączyć ziemię i niebo, w rzeczywistości pozostaje on „zwykłym człowie
kiem”. Ilustruje on „konflikt istniejący między wysokimi wymaganiami a realną 
niemocą” w zakresie ich spełnienia. Wytycza drogę ku pięknu, wskazuje na „do
strzegalną realizację ideału”, lecz skazuje człowieka na ustawiczną udrękę nie
mocy osiągnięcia go (VIII, 281). Jak nikt inny, Platon „podprowadza” do istoty 
życia jakościowego, sensownego, akcentuje potrzebę odrzucenia pokus ziemskich, 
lecz jego teoria miłości, ujawniająca priorytet „wyższej, rozumnej duszy”, okazuje 
się - zdaniem myśliciela rosyjskiego — „pięknym i pełnym kwiatem bez owocu”, 
gdyż nie odzwierciedla rzeczywistej pełni tego uczucia, będącego wszak proce
sem:

„Miłość, w sensie patosu erotycznego, zawsze jako przedmiot posiada cielesność, ale 
godna miłości cielesność, czyli piękna i nieśmiertelna, nie wyrasta z ziemi sama przez 
się, ani też jako gotowa nie spada z nieba, lecz zdobywana jest poprzez czyn duchowo- 
-fizyczny i bogo-człowieczy”. (VIII, 284) 136
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Proces ten zapoczątkowuje — zdaniem Sołowjowa — metafizyczne połączenie 
mężczyzny i kobiety jako jednego człowieka stworzonego z woli Boga na Jego 
obraz i podobieństwo (androgynizm). Następnie przy udziale woli człowieka odzy
skana zostaje pierwotna jedność pierwiastka duchowo-cielesnego137. Proces ten 
wieńczy jego jedność z Bogiem oparta na miłości, jedność złożona ze składników 
duchowo-psychiczno-cielesnych, gwarantująca równocześnie zachowanie każde
go z osobna ludzkiego wymiaru.

137 S. Bułgakow podkreśla, że idea androgynizmu odsyła do nauki św. Grzegorza z Nyssy, który 
jako pierwszy spośród Ojców Kościoła „poddał swoistej egzegezie tekst Księgi Rodzaju (1; 27)”. Świę
ty ten utrzymuje, że w Chrystusie nie zawiera się płeć ani męska, ani żeńska, natomiast w człowieku 
istnieją jakby dwa jestestwa: z jednej strony - boskie, z drugiej - dwojakie, podzielone na płcie. Oba 
jestestwa kryją w sobie „wielki i podniosły dogmat": istota ludzka jednoczy w sobie pierwiastek ro
zumny, pochodzący od Boga i obecny zarówno w mężczyźnie, jak i kobiecie, oraz pierwiastek „niemy”, 
spokrewniający człowieka ze światem stworzonym, zwłaszcza zwierzęcym. O istocie człowieka decy
duje, oczywiście, Jestestwo rozumne”. Bułgakow podkreśla, że zupełnie inaczej problem ten postrze
gał św. Augustyn, który w traktacie O państwie Bożym wskazywał na to, że już w raju Bóg przyzwolił 
na zbliżenie między małżonkami, ale wówczas istniała harmonia między duchem i ciałem, która 
przestała istnieć po grzesznym upadku. Zob. szerzej na ten temat: Булгаков, Свет невечерний..., 
cyt.wyd., s. 251-252.

138 Nie przeczy to, jak się wydaje, idei ekumenizmu u tego filozofa. N. Ł o s s k i piszę na ten 
temat: „Sołowjowowska koncepcja filozoficzna religii wskazuje, że nie był on ani prawosławnym, ani 
katolikiem, ani protestantem. Stał on ponad podziałami istniejącymi między tymi wyznaniami i za
wsze dążył do tego, by w istocie być uniwersalnym chrześcijaninem”. Zob. Л о с с к и й, История 
русской философии, cyt.wyd., s. 141.

139 L. U s р i е n s k i, Teologia ikony, Poznań 1993, s. 190-191. Przypomnijmy na marginesie, że 
geniusz Platona odnotował potrzebę przełamania wspomnianego dualizmu mocą miłości dwojga osób, 
miłości wyzwalającej pragnienie poznania utajonej w świecie prawdy: „[...]Bo chyba nikt nie przypu
ści, żeby to tylko rozkosze wspólne sprawiały, że im tak dziwnie dobrze być, za wszystko w świecie, 
razem. Nie. Ich obojga dusze, widocznie, czegoś innego pragną czego nie umieją w dusze ubrać, 
i dusza swe pragnienie przeczuwa tylko i odgaduje” (Platon, Uczta, Warszawa 1982, s. 83). Jak 
twierdzi Sołowjow, „Platon nie opanował jednak nieskończonej siły Erosa dla prawdziwej sprawy, 
jaką jest przeobrażenie własnej i cudzej natury”, dlatego rozwiązaniem paliatywnym było dlań podję
cie w Państwie „łatwiejszego zadania - przeobrażenia stosunków społecznych” (VIII, 285-286).

140 E. T p у б с ц к о й, Миросозерцание Владимира Соловьева, т. 1, Москва 1912, s. 334 [kursywa 
autora - J.K.].

Myśliciel rosyjski w tej metafizycznej wizji człowieka stoi na gruncie antro
pologii prawosławnej138. W niej bowiem ukształtowany został pogląd o integral
ności natury ludzkiej, która tylko w owym całościowym wymiarze dostąpić mo
że poznania Boga. Jak wiadomo, tradycja hezychazmu zakładała uczestnictwo 
w tym procesie nie tylko umysłu, lecz także duszy i ciała. To właśnie doświadcze
nie ortodoksji przezwyciężyć miało istniejącą od starożytności opozycję między 
duchem i materią: zarówno bowiem jedno, jak i drugie łączy się z tym, co jest 
wyższe od nich, przerasta je139. Jak stwierdził autor pierwszej monografii o So- 
łowjowie, Jewgienij Trubieckoj, jego koncepcja poznania integralnego w całości 
opiera się na nauce o bogoczłowieczeństwie, na przekonaniu, iż proces wzrostu 
pierwiastka boskiego w człowieku nieuchronnie zmierza do takiego stadium koń
cowego, w którym nastąpi „osobowe połączenie Boga żywego z całą istotą człowie
ka - z rozumną duszą i materialnym ciałem”140. W chrześcijaństwie wschodnim 
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człowiek nie jest podporządkowany „naturze rozumnej”, zdolnej w pierwszym rzę
dzie do myślenia analitycznego i dyskursywnego, lecz swe doświadczenie opiera 
on na intuicji i kontemplacji, które posiadają zdolność syntetycznego i symbolicz
nego ujmowania doświadczenia. Realizując w sobie Boży „obraz i podobieństwo”, 
nie jest on więc istotą ani wyłącznie zakorzenioną w naturze, ani autonomiczną 
lecz jednoczy w sobie to, co naturalne, przyrodzone, i to, co nadprzyrodzone.

Zwróćmy równocześnie uwagę na to, że temu jakby podwójnemu ukierunko
waniu człowieka - zarówno do świata, jak i do Boga - odpowiada ideał cerkwi 
prawosławnej, jednoczącej troskę o zbiorowe zbawienie (idea transcendentna) 
z przywództwem duchowym w zakresie postępowania ludzi w życiu świeckim (idea 
immanentna). Zarówno Sołowjow, jak i jego uczniowie podkreślali, że w prawo
sławiu kładzie się nacisk na „kierownictwo” życiem społecznym oraz Królestwem 
Bożym w duszach indywidualnych ze strony niewidzialnego światła boskiego 
(światłość z góry Tabor jako zewnętrzny przejaw Boga, jak uczył św. Grzegorz 
Palamas). Większość myślicieli religijnych okresu „srebrnego wieku” w ogarnia
niu przez prawosławie obu tych sfer widziała jego przewagę nad katolicyzmem 
(jak sądzono, traktującym siebie jako wcielenie Królestwa Bożego na ziemi i wie
rzącego w ziemską realizację ideału absolutnego) i protestantyzmem (oddającym 
troskę o sprawy ziemskie władzy świeckiej, natomiast skupiającym uwagę na in
tensyfikacji subiektywnego, osobistego przeżycia religijnego). Prawosławie - pi
sał Paweł Nowgorodcew - „odkrywa ideę powszechnej solidarności i powszechnej 
odpowiedzialności za siebie wszystkich ludzi”, a spoiwem umacniającym owąideę 
jest „miłość jako twórczy pierwiastek wiary i życia, pierwiastek z natury swej 
zawierający zasady soborowości i powszechności”. Zasadą ortodoksji, twierdził 
ten myśliciel, jest wiara w doskonałość siły boskiej, która - w myśl nauki Arysto
telesa (Kinei u kinumenon, kinei hos eromenon) — poruszając, sama pozostaje nie
ruchoma, będąc jednocześnie obiektem pragnień. Wybór Boga dokonuje się do
browolnie w duszy i sercu człowieka przy pomocy Ducha Świętego. Nowgorodcew 
podkreślał, że prawosławie nie odrzuca potrzeby spełniania zadań ziemskich 
w imię Królestwa Chrystusa, lecz dąży do ich realizacji w taki sposób, aby kiero
wała nimi „zbawienna siła miłości wzajemnej i pomoc Boża”. „Nieprawosławie 
w życiu” - jego zdaniem - „może być skorygowane [...] aktem powszechnego we
wnętrznego odrodzenia, umacniającego w wierzących w cudowny sposób uczucia 
miłości i strachu przed Bogiem”141.

141 П.И. Новгородцев, Существо русского православного сознания [1923] [w tomie:] tenże, 
Сочинения, Москва 1995, s. 410—416. Jak piszę A. W а 1 i c k i, Nowgorodcewowi bliska była idea 
Sołowjowa „prawa do godnej egzystencji", które uważał on za „najdonioślejsze i niezbędne uzupełnie
nie wyznania wiary współczesnego prawnika-liberała”. Polski uczony odnotowuje, że w przekonaniu 
Nowgorodcewa prawo to zagwarantować może prawosławie harmonijnie jednoczące dwa ideały: 
absolutny i immanentny. U myśliciela rosyjskiego - stwierdza Walicki - „ideał absolutny nie powi
nien być ani immanentny, ponieważ to oznaczałoby ubóstwienie świata i absolutyzację tego, co względ
ne, ani też całkowicie pozaświatowy, ponieważ to zrywałoby wszelkie ogniwa między tym, co względ
ne, i tym, co absolutne. Właściwym rozwiązaniem jest pojmowanie tego ideału jako transcendentne
go, a równocześnie uczynienie go „ideą regulatywną", zawsze obecną w naszych działaniach i nadają
cą im wyższy sens”. Zob. Walicki, Filozofia prawa..., cyt. wy d., s. 221, 355.
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Prawosławie ponadto stoi na stanowisku, że decydujące znaczenie w wybo
rze przez człowieka dobra lub zła ma wola ludzka, która - jak uczył św. Antoni 
Wielki - może bądź to zawierać w sobie piętno „woli szatańskiej” - obcej, zgubnej, 
zniewalającej, bądź „woli stworzonej”, czyli ludzkiej właśnie, napiętnowanej grze
chem pierworodnym, a przez to - zmiennej, dualistycznej, samowolnej i samo- 
destruktywnej, bądź też właściwej, jedynie słusznej woli Bożej, przywracającej 
człowiekowi wymiar „teonomiczny”, bogopodobny. Św. Grzegorz z Nyssy pojmo
wał grzech ludzki jako chorobę woli, która przejawia się w wyborze widma dobra 
zamiast właściwego dobra142. Czczony przez Rosjan św. Serafin z Sarowa twier
dził, że w człowieku działają trzy rodzaje woli: wola Boga, wola człowieka i wola 
diabelska. Jako zadanie naczelne uznawał on przywrócenie w sobie przez czło
wieka obrazu Bożego. Sołowjow, opisując różne poziomy miłości, odpowiadające 
układowi hierarchicznemu trzech sfer kosmosu - piekła, ziemi i nieba, pisał 
o pięciu jej odmianach: piekielnej, zwierzęcej (czysto fizycznej, instynktownej), 
ludzkiej (kiełznanej przez rozum), ascetycznej (polegającej na ograniczeniu popę
dów uczuciowych) i miłości doskonałej, wytyczającej drogę duchowości prawdzi
wej, odradzającej człowieka, zespalającej pierwiastek męski i żeński. Jedność ta 
stanowi gwarancję powrotu do pierwotnego „obrazu Bożego” zawartego w męż
czyźnie i niewieście (Rdz 1; 27; VIII, 281-284). Królestwo Boże z kolei oraz „zmar
twychwstanie życia” mogą się spełnić „tylko poprzez zniesienie tymczasowego 
rozpadu człowieka na wzajemnie wykluczające się i wypierające z życia pokole
nia” (AD, 363).

142 „Przecież zło byłoby bierne, gdyby nie zostało upiększone żadnym dobrem, które pociąga - 
każdego dającego się przez nie skusić - do wyboru zła. Tak więc natura zła jest pokrętna; zawiera ono 
ukryte w swej głębi zgubne oszustwo, a tylko fałszywą swą powłoką wskazuje na jakąś iluzję dobra” 
(Св. Григорий Нисский, Об устроении человека..., cyt.wyd., s. 65).

143 W. Ł о s s k i, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przeł. M. Sczaniecka, Warszawa 
1989, s. 110.

144 Л.П. Карсавин, Святые отцы и учители Церкви (раскрытие православия в их творениях), 
Москва 1994 [1926], s. 152.

145 Ł о s s k i, Teologia mistyczna..., cyt.wyd., s. 128.

Głęboki sens wolności ludzkiej wyraża się właśnie w wyborze Boga i wiary 
jako warunku owej wolności, gdyż wybór przeciwny unicestwia realizację samego 
siebie, a zatem także - sens życia i prawdę. Niemniej jednak natura w człowieku 
skłonna jest sprzeniewierzyć się swej relacji do Boga i przybrać maskę szatana, 
przekreślając tym samym jakościowy wymiar życia. Wschodnia myśl chrześcijań
ska rozróżnia właśnie naturę ludzką która „chce i działa”, od ludzkiej osoby, która 
wybiera, ale - jak uczył św. Maksym — „wolność wyboru już jest niedoskonało
ścią”143. Dlatego, że — według tego świętego — „natura ludzka, jednocząc się z Bo
giem, pod każdym względem jest Nim: nie dlatego, iżby przestała być naturą 
ludzką lecz z tej przyczyny, że przyjęła komunię Bóstwa - niech więc jako istota 
będzie widziany w niej tylko Bóg”144. Jak piszę teolog prawosławny, warunek jest 
jeden: „trzeba mieć oczy wiary, by rozpoznać osobę - nie tylko jako Osobę Boską 
lecz każdą osobę ludzką stworzoną na obraz Boga”145.
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Mądrość człowieka, której najwyższy przejaw etyczny dostrzegł Sołowjow 
w postawie Sokratesa, powinna odtąd podążać drogą uduchowionej religijności, 
przepojonej wiarą w zmartwychwstanie, życie wieczne. Wiara ta pozwala zrozu
mieć sens życia i znaczenie „godnej człowieka śmierci”146. Praca o dramacie du
chowym filozofa greckiego kończy się następująco:

146 Do tej Sokratejskiej wiary w istnienie prawdy nadrzędnej nawiązuje ostatnia encyklika Ojca 
św. Jana Pawła II Fides et ratio: „Każdy pragnie - i musi - poznać prawdę o tym, co go czeka. Chce 
wiedzieć, czy śmierć będzie ostatecznym kresem jego istnienia, czy też jest coś, co wykracza poza 
śmierć; czy wolno mu zachować nadzieję na życie po śmierci, czy też nie [...] Człowiek szuka absolutu, 
który byłby w stanie dostarczyć odpowiedzi na całe jego poszukiwanie i nadać mu sens: szuka czegoś 
najgłębszego, co stanowiłoby fundament wszystkich rzeczy” (Kraków 1999, s. 41- 42).

147 В ы ш с с л а в ц e в, Этика преображенного Эроса..., cyt.wyd., s. 30.

„Bezsilność i upadek «boskiego» Platona ważne są dlatego, że wyraźnie podkreślają 
i tłumaczą niemożność spełnienia przez człowieka swego przeznaczenia, czyli zada
nia, by stać się rzeczywistym nadczłowiekiem za pomocą tylko siły rozumu, geniuszu 
i woli moralnej, że wyjaśniają konieczność prawdziwie istotnego bogoczłowieka". 
(VIII, 290)

Realizacja bogoczłowieka - pojmowana jako ustawiczny proces - może doko
nywać się, jak wielokrotnie podkreśla myśliciel rosyjski, poprzez uznanie kom
plementarnego charakteru rozmaitych pierwiastków współtworzących istotę ludz
ką (zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła) jako „idealny mikrokosmos” oraz kon
stytuujących jego teoantropologiczny wymiar, czyli - ducha i materii, duszy i cia
ła, natury i absolutu, rozumu i intuicji, logiki serca i miłości, jak również dobra, 
prawdy i piękna. Na drodze tej realizacji przełamany zostaje ponadto dualizm 
prawa i łaski w sferze życia oraz dobra i zła w duszy ludzkiej, która wznosząc się 
na duchowe wyżyny samopoznania, dokonuje wolnego wyboru prawdy wyższej, 
nadrzędnej, określającej sens istnienia i gwarantującej nieśmiertelność. Posługu
jąc się określeniem B. Wyszesławcewa, stwierdzić można, że w duszy ludzkiej, 
odzwierciedlającej odwieczny konflikt Szawła i Pawła, ma miejsce proces „zasa
dniczego przełamania „sfery prawnej” (,,3aKOHHUHecmea”) we wszelkich jej przeja
wach” oraz proces „sublimacji duszy, jej podniesienia na nowy, wyższy poziom 
łaski, odkrycia nowych świątyń i wartości”147. Człowiek przeto realizuje, jak nau
czał św. Bazyli Wielki, polecenie, by stał się bogiem, „ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy” (1 J 3; 2). Oczywiście zadanie to zakłada przede wszystkim samo
doskonalenie się, czyli wykształcenie w sobie określonej świadomości oraz takich 
jakości moralnych, które odpowiadałyby wyobrażeniom o ideale etycznym. Po
znanie samego siebie oraz samoświadomość stwarzają warunki dla doskonałości 
duchowej na drodze poskramiania natury zwierzęcej w osobie ludzkiej poprzez 
przezwyciężenie pokus cielesnych oraz dają gwarancję ocalenia nieśmiertelnej 
duszy.

Pojmowanie w chrześcijaństwie wschodnim życia ludzkiego jako zadania 
(w koncepcji Solowjowa znajduje ono wyraz w idei bogoczłowieka), polegającego 
na „dopełnieniu”, „dokończeniu” boskiego obrazu, czyli samodoskonaleniu się, 
a w rezultacie - przebóstwieniu, podkreśla - jak piszę Elżbieta Wolicka — „otwar
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tość i relacyjność osoby”, jej „egzystencjalną «przejściowość» - paschalność”148. 
Autor Apologii dobra nie rozpatruje jednak człowieka wyłącznie w kategoriach 
dynamicznego procesu prowadzącego do doskonałości bliskiej Chrystusowi. Oso
ba ludzka - twierdzi on - jako „forma” jest nieskończona, wymagająca wypełnie
nia „nieskończoną treścią”, treścią moralną (AD, 202). W późnych pracach myśli
ciela daje się zauważyć dążenie do stworzenia takiego wizerunku człowieka, 
w którym znalazłaby wyraz zarówno wschodnia tradycja antropologiczna, zakła
dająca dynamizm, samodoskonalenie się, „paschalność”, otwartość osoby ludzkiej, 
jak i tradycja zachodnia, podkreślająca jej autonomiczność, samodzielność sub
stancjalną, wartość samą w sobie. Siedząc w swych pracach losy chrześcijańskie
go Wschodu i Zachodu i dociekając istoty sporu między nimi, Sołowjow odnotowu
je, że „kultura i religia wschodnia podporządkowały człowieka sile ponadludzkiej, 
kultura i religia Zachodu — usamodzielniły człowieka” i że „prawda Bogoczłowie- 
czeństwa wymaga, aby obydwa Kościoły, prawosławny i katolicki, zjednoczyły się 
ponownie”149. Przekonuje on równocześnie, że wszystkie odłamy chrześcijaństwa 
uznają jedną miarę etyczną i zgadzają się co do zasad jej stosowania.

148 E. W o 1 i c k a, Próby filozoficzne. W kręgu wybranych zagadnień „filozofii wieczystej” 
i współczesnej antropologii, Kraków 1997, s. 102.

149 P r z e b i n d a, Włodzimierz Sołowjow..., cyt.wyd., s. 130, 134.
150 W. K r z e m i e ń, Filozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX 

i XX wieku, Warszawa 1979, s. 12.
151 W. Krzemień podkreśla, że tylko bracia Siergiej i Jewgienij Trubeccy oraz Wiaczesław Iwa

now „podchwycili uniwersalizm Sołowjowa. Większość podjęła wątek mesjanistyczny, także obecny 
w jego myśli” (cyt.wyd., s. 18).

Oczywiście, wyrażona tu idea ekumeniczna nie sprowadzała się tylko do wizji 
człowieka - postulującej jedność jego wymiaru „relacyjnego” i autonomicznego, 
lecz dotykając szeregu kwestii tyczących przyczyn podziału w Kościele i wskazu
jąc na konieczność ponownego zespolenia chrześcijaństwa, idea ta właśnie w od
niesieniu do człowieka uzyskiwała rangę szczególną, warunkującą stworzenie 
„powszechnej kultury bogoludzkiej”. Nie ulega wątpliwości, że myśl Sołowjowa, 
skupiona w dojrzałym okresie jego twórczości na „rewolucji wewnętrznej”, na - 
jak piszę Wiktoria Krzemień - „rzadko podejmowanej na gruncie rosyjskiej myśli 
filozoficznej problematyce jednostki ludzkiej”, wytycza dalsze jej losy i ukierun
kowanie na „problem relacji między Bogiem a człowiekiem, między Bogiem a świa
tem”, na „kwestie nowe, obce na gruncie prawosławia”150. Te ostatnie dotyczyć 
mogą właśnie ekumenizmu autora Sensu miłości, jego przekonania o bezsensow
ności rozbicia Kościołów i potrzebie zaniechania walki między nimi151.

W refleksji badawczej, nawiązującej do tego myśliciela, zwraca się ponadto 
uwagę na to, że owej idei uniwersalistycznego zbliżenia Kościołów towarzyszyło 
przeświadczenie o centralnym zagadnieniu chrześcijaństwa, jakim jest człowiek, 
będący zarówno wartością najwyższą, jak i celem samym w sobie. Helmut Dahm 
w niemal zupełnym zlekceważeniu przez kontynuatorów Sołowjowa tej - podsta
wowej dla tego filozofa - prawdy upatruje jedną z głównych przyczyn zbłądzenia 
myśli rosyjskiej. Łącząc tradycje słowianofilskich mrzonek historiozoficznych, ba
zujących na przeświadczeniu o przywódczym charakterze narodu rosyjskiego, ja
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koby tkwiącego korzeniami w prawosławiu, z elementami legalnego marksizmu 
- z jednej strony, z drugiej natomiast - z „modernistyczną recepcją zachodniej 
filozofii”, zaniedbano rozwój rodzimej filozofii, której podwaliny położył autor 
Sensu miłości152. W nowych warunkach historycznych na początku XX wieku 
alternatywą dla jego metafizyki teozoficznej i nauki etycznej było żądanie ścisło
ści naukowej i pragnienie stworzenia takiej filozofii społecznej, która pozwoliłaby 
na podjęcie radykalnych kroków ku „naprawie świata”. Spekulatywny intui- 
cjonizm, wychodzący z pozycji religijno-filozoficznych, przestał wystarczać. Na 
bok odsunięto naukę o samoistności człowieka, jego indywidualnym, osobowym 
wymiarze, o doskonaleniu moralnym w duchu ewangelii, o niemożności poświę
cenia go dla szczęścia innych. Dynamizm pracy umysłu i serca zastąpił dyna
mizm konkretnego czynu. Historia sprawiła, że nie powiodła się kolejna próba 
pogodzenia — na różnych poziomach - myśli i działania, teorii i praktyki, filozofii 
i życia, logiki rozumu i porządku zjawisk, zadań religii i zadań państwa świec
kiego. Trzeba jednak pamiętać o różnicach w głoszeniu racji światopoglądowych, 
odbywanym w zaciszu gabinetów, i czynnym, aktywnym wyrażanu postaw prze
konaniowych w życiu. Nie ma między nimi spójnej, logicznej więzi i wynikania. 
Dość przypomnieć tu mądre stwierdzenie S. Bułgakowa: „rzeczywistość idealna 
stworzona przez myślenie logiczne jest na wskroś logiczna i racjonalna, nie po
winna zawierać mrocznych i nieoświetlonych kątów i zakamarków”, natomiast - 
zgodnie z cytowaną już myślą tego filozofa - „życie wdziera się swymi impulsami 
w sferę logicznego” i, jako „uniwersalna praosnowa myśli i wiedzy”, niczym Kan- 
towska „rzecz w sobie”, jednoczy to, co logiczne, z tym, co alogiczne153.

152 H. D a h m, Myśl rosyjska na przełomie XIX i XX wieku [w:] „Aletheia”/1989, s. 227.
153 S. В u ł g а к o w, Filozofia i życie [w:] „Aletheia’71989, s. 58-59.
154 Ф л о p о в с к и й, Из прошлого русской мысли, cyt.wyd., s. 77, 79.

Sołowjowowskie pragnienie stworzenia podstaw wiedzy integralnej, wycho
dzące początkowo naprzeciw postulatom słowianofilów, przekształciło się w ostat
nim dziesięcioleciu jego życia w przenikniętą duchem etyki chrześcijańskiej an
tropologię filozoficzną. Przełamuje ona ograniczoność horyzontu kulturowo-hi- 
storyczno-narodowego, wyznaczonego przez myślicieli słowianofilskich, i obej
muje „wszechczłowieka”, człowieka uniwersalnego w przekonaniu, że każda spe
cyfika, zarówno narodowa, jak i wyznaniowa, wnosi swój wkład do ogólnej spra
wy chrześcijańskiej, jaką jest Królestwo Boże i zbawienie. Zawężenie refleksji 
filozoficznej do problematyki antropologicznej w świetle religii było u późnego 
Sołowjowa - jak stwierdził G. Florowski - próbą nakreślenia teorii postępu, zawie
rającego się w dobrowolnym, harmonijnym zespoleniu rozumu ludzkiego z Rozu
mem Bożym - tak jakby między nimi zachodziły tylko różnice ilościowe. Stąd 
tyle optymizmu u tego myśliciela, „zupełny brak tragizmu”, marginalne znacze
nie zła w świecie i „grzesznego żądła” w naturze ludzkiej154, gdyż, jak twierdził 
on, prawdziwa nauka powinna uczyć życia i odkrywać sens życia twórczego. Tyl
ko poprzez wielowymiarową aktywność człowiek realizuje swoje istnienie jako 
sensowne; droga odwrotna oznacza rozpacz, uwiąd sił życiowych i w rezultacie - 
pragnienie śmierci.
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Chodzi więc o ukierunkowanie działań ludzkich ku temu, co substancjalne, 
zasadnicze, co - jak pisał Pseudo-Dionizy Areopagita - .jednoczące” i znajdujące 
potwierdzenie w najwyższym, prawdziwym, niezmiennym, najdoskonalszym By
cie (ontos on). Jest to, inaczej ujmując, najwyższe Dobro-Jednia Platona, które, 
jako przyczyna bytu, zapewnia tożsamość idei, ich substancjalność i posiada wa
lor niezmienności (ousia). Walor taki Ojcowie Kościoła, których Sołowjow dobrze 
znał i cenił, dostrzegali w dobru, życiu, prawdzie, mądrości, miłości, pięknie, żar
liwości, duchowej ekstazie. Sąone zarówno bytem najwyższym, substancją(ontos 
on), jak i po prostu bytem (on) - uprawomocnionym przez byt prawdziwy, stano
wiący gwarancję trwania wszystkiego, co stworzone. Kiedy Pseudo-Dionizy piszę 
o opatrznościach, będących wzorami dla wszystkiego stworzonego przez Boga, to 
wyróżnia on wśród nich opatrzność-dobro jako „rzeczywistą substancję”. „Dobro 
(jako dobro w swej istocie) wylewa swą dobroć na wszystkie byty”. „Dobro - jako 
jednocząca i władcza Boskość - przyciąga wszystko ku sobie i jako zasada jed
ności zbiera w sobie wszystko, co rozproszone, tak że wszystko pożąda go jako 
swego źródła, spoiwa i celu” - czytamy u Pseudo-Dionizego155. Wszystko, co wy
wodzi się z dobra — twierdzi on — jest wypełnione przyjaźnią harmonią wzajem
ną posiada swe źródło w życiu, natomiast „zło ani nie mieści się w Bogu, ani nie 
ma w sobie nic boskiego”, ono „nie jest w Bogu ani bezwzględnie, ani czasowo”. 
„Zło nie jest złem jako byt będący złem, ale jako brak i nieobecność dóbr, które 
w stopniu doskonałym są nam właściwe”156. Zło tkwiące w duszach „nie pochodzi 
z materii, ale z ich chaotycznego, nieharmonijnego działania”, jest po prostu bra
kiem dobra, czyli - „defektem i ułomnością i słabością i brakiem symetrii, i wy
stępkiem, i bezcelowością i brzydotą jest brakiem życia i rozumu, i poznania, 
i doskonałości, i trwałości, i przyczyny, i określenia, jest niepłodne i bezczynne, 
i słabe, i nieuporządkowane...[...], jest samo absolutnym niebytem...”157.

155 P s e u d o-D ionizy Areopagita, Pisma teologiczne. Imiona Boskie, Teologia mistyczna, 
Listy, tłum. M. Dzielska, przedmowa ks. T. Stępień, Kraków 1997, s. 77, 81.

156 Tamże, s. 100, 103, 104.
157 Tamże, s. 105, 107.
158 Ф л о p о в с к и й, Из прошлого..., cyt.wyd., s. 42.

G. Florowski stwierdził: „prawdziwą wartość posiadają nie nowe, lecz wiecz
ne słowa”158. Sołowjow, nawiązując do nauki Ojców Kościoła, „usprawiedliwiał”, 
podobnie jak oni, dobro jako wartość substancjalną pochodzącą od Boga, i z tej 
przyczyny— jedynie słuszną posiadającą sens nadrzędny. O wyborze tej wartości 
decydują „władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła” (Hbr 5; 14). 
Równocześnie filozof rosyjski podąża drogą mędrców starożytnych — Platona 
i Arystotelesa, którzy kładli nacisk na właściwą człowiekowi władzę myślenia 
i sądzenia, na jego zdolność oceny tego, co sprawiedliwe, i tego, co niesprawiedli
we, na władającą duszą ludzką zdolność umysłu do sterowania i kierowania dzia
łaniem całości. Wybór tego, co dobre, jest rozumnym opowiedzeniem się za źródłem 
życia, za pierwszą — i jak twierdził Platon - rozumną a także moralną przyczy
ną w dziejach kosmosu. Wybór zła natomiast jest odstąpieniem od absolutnych 
standardów moralnych i zaprzeczeniem istnienia, niebytem. Jako miraż, ułuda 
dobra, zło pociąga, wytwarza konflikt między rozumem a pożądaniem, powoduje 
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zepsucie duszy, skazuje ją na męki. Z tej też przyczyny nie znajduje dla niego 
Sołowjow miejsca w świecie. Uznając - na podstawie „wiary rozumowej”, „do
świadczenia wewnętrznego” i „konieczności logicznej” - istnienie absolutnego 
Dobra, uważa, że problem pochodzenia zła nabiera charakteru „czysto myślowe
go i może być rozwiązany tylko w oparciu o prawdziwą metafizykę” (AD, 406). 
Tak więc, apoteozując Dobro, niweczy on zło jako „antyboże pseudodobro”159.

159 A. H a u к e-L i g o w s к i OP, Przedmowa [w:] S.M. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza 
Włodzimierza Sołowjowa, Poznań 1986, s. 14. Autor ten odnotowuje, że symboliczym wyrazem zwy
cięstwa dobra nad złem, jako zapowiedź nowych dziejów ludzkości, jest Krótka opowieść o antychry
ście, wieńcząca słynne dialogi Trzy rozmowy (1899-1900).

lf0B. Ильи н, Эссе о русской культуре, Санкт-Петербург 1997, s. 107.
161 Z a c h a r i a s z, Antropotelizm..., cyt.wyd., s. 70.
162 Tamże, s. 292.
163 W a 1 i с к i, Filozofia prawa..., cyt.wyd., s. 185.

W Sołowjowowskiej koncepcji człowieka, jako nośnika Bożego dobra, skupia 
się idea wiedzy integralnej, pojmowanej jako synteza teologii, filozofii i nauki, 
synteza zawierająca jeden — wieloaspektowy, ogarniający całość ludzkiego do
świadczenia — pierwiastek prawdy. Prawdą tą jest chrześcijaństwo; ono rozwią
zuje wszystkie problemy, jakie w całej historii ludzkości stawiał rozum. Skoro 
jednak prawdą chrześcijaństwa jest najwyższa doskonałość - Bogoczłowiek, czy
li Chrystus jako ideał bogoczłowieczy, to właśnie On jako upersonifikowana praw
da życia wskazuje na tylko jeden sens istnienia. Słowa Jezusa „Ja jestem drogą 
i prawdą i życiem” (J 14; 6), zawierające podstawową głęboką symbolikę wiary, 
wyrażają ów sens jako aktywny proces, współtworzenie z Bogiem prawdy, dąże
nie do ideału Chrystusowego. Jak podkreśla Władimir Iljin, „nie należy zapomi
nać, że od czasu pojawienia się Chrystusa dzieło Boże nierozerwalnie związane 
jest z ludzkim”160. Ten antropologiczno-chrześcijański aspekt myśli Sołowjowa, 
wskazujący na jedyne, zawarte w wierze, kryterium prawdy i wiedzy, wyznacza 
właściwy kierunek działań ludzkich, nadaje im sankcję rozumową obiecuje speł
nienie wartości i samorealizację osoby w wymiarze duchowym. Tym samym za
przecza on temu przeświadczeniu filozofii, które głosi, iż „odwołując się do wiary, 
stajemy się ludźmi wierzącymi, a nie poznającymi, badającymi”, że intuicja, uczu
cia, wiara, cała sfera empatyki „nie są tworzywem myślenia teoretycznego”, 
a zatem nie da się poprzez nie uprawiać nauki i filozofii161. Dla Rosjanina Bóg 
jest realnością a nie postulatem myślenia teoretycznego, jak np. u Kanta, i jako 
realność właśnie tworzy i określa świat będący udziałem człowieka. Oznacza to 
dlań skupienie całej potencji duchowej - nie tylko rozumu, lecz także intuicji, 
uczucia, kontemplacji, wyobraźni - na doświadczaniu świata, które jest jedno
cześnie określeniem się człowieka wobec Boga jako kategorii religijnej. To okre
ślenie się poszerzyć musi obszar działań ludzkich o kulturę, tradycję, twórczość, 
czyli świat wytworów duchowych człowieka (one przecież kryją w sobie sens), 
których nie da się wytłumaczyć w kategoriach intelektu, jak czynimy w filozofii 
czy nauce. Z pomocą w tym przypadku przychodzi religia, która „swoim zakre
sem próbuje objąć całość działań człowieka. Jest tą formą działań ludzkich, 
w której niejako realizuje się odpowiedź na pytanie o cel, a w konsekwencji tak
że o sens istnienia czy też bycia człowieka w świecie”162. Cała „zawiłość” Soło
wjowowskiej nauki, głównie etyki, jaką dostrzegł w niej A. Walicki163, bierze się 
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właśnie z kompleksowego ogarniania świata jako zwierciadła, a zarazem nośni
ka wszystkich wartości. One wszak wyznaczają sens życia i sens dziejów.

Kolejny już raz dotykamy w tym miejscu specyfiki myśli rosyjskiej — zwła
szcza tej interesującej nas, czyli zorientowanej religijnie. Jej zasadniczą oś stano
wi świadomość bądź też odczuwanie życia (жизнеощущение), będące rodzimym, 
rosyjskim ekwiwalentem filozofii „syntetycznej”, jednoczącej aspiracje rozumu 
i myślenia logicznego z wszelkimi możliwymi przejawami ducha oraz działalności 
ludzkiej164. Krytycyzm Solowjowa wobec racjonalizmu wynikał przede wszyst
kim stąd, że orientacja ta dawała gwarancje wiedzy pewnej tylko w odniesieniu 
do ograniczonego wycinka rzeczywistości i przedkładała ową wiedzę nad samo 
życie. Tymczasem życie wyprzedza poznanie i przerasta je. Poznanie wszakże na 
różnych poziomach rodzi pytanie o cel i sens istnienia w oparciu głównie o intui
cję, kontemplację, wyobraźnię, sferę uczuciowości. Życie i poznanie wiążą się ze 
sobą. Człowiek pragnie przede wszystkim wiedzieć, po co żyje, i to pytanie o sen
sowność istnienia jest ze wszech miar uzasadnione. Jak podkreśla Reinhard Lauth, 
„miłość i poznanie stanowią dwa przeznaczenia człowieka. Dążenie do poznania 
nie jest oddzielone od woli życia, przeciwnie-jest ono jej częścią”165. Brak spójno
ści życia powoduje wszak ustawiczne rozterki, a wola wiedzy będzie okupiona 
cierpieniem tak długo, aż człowiek pojmie sens własnego życia w świetle wielkiej 
idei. Idea ta nurtowała ludzkie umysły od czasów najdawniejszych i nadal nurtu
je, i podobnie jak odkrycie kamienia filozoficznego wyznaczyć miałoby kres myśli, 
tak też odpowiedź na pytanie o sens życia w świetle jednej, powszechnej idei wy
daje się końcem filozofii człowieka.

164 Zwrócił na to uwagę Florowski; zob. tenże, /й прошлого русской мысли, cyt.wyd., s. 13.
165 P. Л а у т, Философия Достоевского в систематическом изложении [1950], перевод с немецкого 

И.С. Андреевой, Москва 1996, s. 128.
166 Stróżewski podkreśla, że rozumienie jest postulatem metaracjonalizmu. Pisze on m.in.: „Ro

zumienie nie tylko nie boi się tego, co niejasne, ale je wręcz zakłada: Zrozumieć, to doprowadzić do 
wyjaśnienia czegoś, co nie jest dane wprost, lecz pośrednio, co jawi się zrazu jako ciemne, zagmatwa
ne, nieprzejrzyste i nieprzeniknione”. Zob. tenże, Istnienie i sens, cyt.wyd., s. 420. Rozumieniu 
jako rdzeniowi „wiedzy całościowej” (,,integralnej") poświęcił Wasilij R o z a n o w swą fundamental
ną, ogromną (ok. 800 stron) pracę О понимании (1886), na której - w interesującym nas aspekcie - 
skoncentrujemy się w następnym rozdziale.

Sołowjowowskie prolegomena do metafizyki i etyki chrześcijańskiej dały jego 
współczesnym oraz kontynuatorom impuls do pogłębionej, odwołującej się zarów
no do intuicji, jak i rozsądku, refleksji nad realnym wymiarem prawosławia, jego 
odniesieniem do konkretnych poczynań ludzkich i rozstrzygnięć w sferze organi
zacji życia zbiorowego i porządku prawno-ustrojowego, jak również dały podsta
wę do rozwinięcia — nieraz polemicznego - niektórych aspektów nauki filozofa, 
między innymi tych, w których podjął on zagadnienie wartości osoby ludzkiej 
i uzasadnił jej prawo do godnego istnienia.

Istotnym elementem myśli Solowjowa jest refleksja nad sensem moralnym 
życia, sensem, który dla tego myśliciela, podobnie jak dla Dostojewskiego, może 
być wyznaczony nie przez rozum, lecz wiarę. U podstaw tej refleksji leży przeto 
nie analiza i opis trafnego poznania (także samopoznania), lecz przede wszyst
kim jego rozumienie166. Rozumienie ogarnia obszary tego, co z natury swej jest 
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nielogiczne bądź sprzeczne, co przekracza zdolności umysłu nawykłego do po
rządkowania wiedzy w kategoriach zdroworozsądkowej przejrzystości. Spięcia 
między wiedzą racjonalną a rozumieniem, które wykracza poza porządek logicz
ny, istniały od dawna. W Rosji za pierwiastek jednoczący oba porządki uznawano, 
wzorem starożytnych, Logos, który jest bliski pojęciu sensu167. W pracy Filozo
fia imienia (wydanej pośmiertnie w 1953 roku) S. Bułgakow dokonał podziału 
nauk na te, które traktują o faktach, i te, które dociekają sensu właśnie. Te ostat
nie dotyczą refleksji nad najgłębszą istotą rozumności, zawierającą się w całej 
sferze ludzkiej kultury. Kultura z kolei, jak podkreślał N. Bierdiajew, żywi się 
tym, co stanowi jej źródło, czyli - duchem. W odróżnieniu od cywilizacji, która 
opiera się na „woli życia”, na zaspokojeniu ludzkich potrzeb materialnych służą
cych „realnej potędze”, „realnemu szczęściu”, a więc temu, co nie znajduje okre
ślenia w kategoriach duchowych, kultura posiada charakter symboliczny i „daje 
świadectwo prawdzie” oraz dobru i pięknu. Tym samym uzmysławia ona, że rze
czywistość jest bogatsza od nakreślonych przez rozum granic. Co więcej, kultu
ra, jak podkreślał autor Sensu historii, posiada wymiar osobowy: „Wyzwolenie 
jednostki, które cywilizacja powinna jakby nieść z sobą, jest śmiertelne dla indy
widualnej oryginalności. Zasada osobowa ujawnia się tylko w kulturze”168. Zda
niem Bierdiajewa, religia, jako ważna część kultury, „powinna dosięgnąć tego 
ontologiczno-realnego przeobrażenia życia, które tylko symbolicznie osiąga kul
tura”169.

167 Tamże, s. 421. Filozof rosyjski, Aleksiej Ł o s i e w pisał w artykule Filozofia rosyjska'. 
„Rosyjska myśl filozoficzna, rozwijająca się na bazie wyobrażeń grecko-prawosławnych [...], w znacz
nej mierze zaczerpniętych z antyczności, jako źródło wszystkiego uznaje Logos. [...] Rosyjska filozofia 
oryginalna stanowi ciągłą walkę między zachodnioeuropejskim ratio i wschodnio-chrześcijańskim, 
konkretnym, bogoczłowieczym Logosem, i jest nieustannym, ciągle wznoszącym się na nowy poziom, 
osiąganiem irracjonalnych i tajemniczych głębi kosmosu za pomocą konkretnego i żywego rozumu”. 
Zob. А. Введенский, А. Лосев, Э. Радлов, Г. Шпет. Очерки истории русской философии, Свердловск 1991, 
s. 73.

168 М. В i е г d i a j е w, Wola życia i wola kultury [w:] „Aletheia’71989, s. 47. Artykuł ten jest 
fragmentem książki tego myśliciela Sens historii (Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы, 
1922).

169 Tamże, s. 50.
170 Ф р а н к, Предмет знания..., cyt.wyd., s. 360.

Istota człowieka, podobnie jak i kształtowana przezeń rzeczywistość w wy
miarze duchowym, czyli kulturowym, może być zbadana tylko pod warunkiem 
dopuszczenia pozaracjonalnych reguł i kryteriów jej opisu. Pytanie o sens życia 
musi zakładać kategoryczność odpowiedzi, odpowiedzi negującej lub aprobującej, 
a jej doniosłość wytycza postawę i działanie człowieka oraz uznawane przezeń 
wartości. Jak wiemy, dla Solowjowa istnieje jedna jedyna odpowiedź: życie bez
warunkowo ma sens, który odkrywa intuicja. Dla S. Franka, intuicja zapewnia 
„jedność wiedzy i życia”. Dlatego należy powrócić — twierdzi on — do tej „metafizy
ki życia”, której podwaliny położyli tacy myśliciele, jak: Heraklit, Platon, Plotyn, 
św. Augustyn, Mikołaj z Kuzy, Leibniz, Fichte, Jacobi i Goethe170. Tylko intuicja 
pozwala odsłonić ontologiczną pełnię istnienia, jej konkretność i spójność, którą 
zakłada wiara. Wiara pojmowana jako ufność w istnienie prawdy wyższej, gdyż 
tak właśnie podpowiada intuicja. Zgodnie z tą logiką niewiara oznacza zaprze
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czenie sensowności, a co za tym idzie - nienawiść i rozpacz, natomiast wiara 
łączy się z miłością i nadzieją.

„Przekroczenie progu nadziei” wiąże się więc z intuicjonizmem jako metodą 
poznania pozwalającą odkryć i zrozumieć sens wszystkiego, co istnieje, w tym 
także życia człowieka. Podkreślając racjonalistyczne ograniczenie, Sołowjow wy
tycza więc na nowo drogę do prawdy i dobra, która przerasta granice wąsko poj
mowanej rozumności, oraz odnajduje sens nawet w bezładzie rzeczywistości, która 
-jego zdaniem - jest tylko pozornie absurdalna. W istocie, dzięki intuicjonizmowi 
jako metodzie przełamującej ograniczenia przestrzenno-czasowe, jak już wspo
mnieliśmy, rzeczywistość nabiera charakteru „mistycznego”, czyli traci swój wy
miar „fizykalno-mechaniczny” i znajduje odbicie w świadomości, która tworzy 
swoiste „pole poznania duchowego”, będące przeciwieństwem „pola fizycznego”. 
Nie podlega ono prawom fizyki i nie poddaje się opisowi racjonalnemu, naukowe
mu 171.

171 H.O. Л осский, Обоснование интуитивизма, cyt.wyd., s. 78—80.

★ ★ ★

Myśliciele okresu renesansu duchowego XX wieku starali się przywrócić wia
rę w niezbywalne wartości życia. Większość z nich swym nauczycielem uczyniła 
Władimira Sołowjowa, którego nauka o wszechjedności współbrzmiała z zadania
mi stawianymi przed kulturą współczesną dążącą do zrzucenia pęt - szeroko roz
wijanej wówczas zwłaszcza przez marksizm - ideologii służącej nie upodmioto
wieniu człowieka, lecz jego urzeczowieniu. Koniunkturalizmowi i złudzeniom ide
owym przeciwstawiali oni prawdę jawiącą się w doświadczeniu intuicyjnym, me- 
taracjonalnym, pozwalającym dostrzec i zrozumieć sens istnienia w perspekty
wie Boga jako rzeczywistości transcendentnej i osobowej, perspektywie pozwala
jącej dostrzec zarówno wolność i odpowiedzialność każdego człowieka, jak rów
nież te wartości, dzięki którym możliwa jest realizacja wolności: prawda, miłość, 
dobro, piękno i sprawiedliwość, oraz wynikające z nich — harmonia, doskonałość. 
Tym wartościom powinny służyć ludzkie działanie oraz twórczość, które — oddzie
lając „rzeczy pierwsze” od „rzeczy ostatecznych”, to, co zmienne, pozorne, złudne 
i skończone, od tego, co absolutne, wieczne i niezmienne - stają się tym samym 
źródłem żywej wiedzy, świadectwem „wiecznej realności” i prawdy, potwierdze
niem wszechjedności. Zgodnie z tą logiką człowiek, skupiając w sobie zdolność 
ogarniania całościowego owej „żywej wiedzy”, „wiedzy integralnej”, opartej za
równo na rozumie, jak intuicji, odkrywać ma sens istnienia właśnie w poznaniu, 
a poznanie - mimo iż często ogranicza się do rejestru faktów, zjawisk i uczuć - 
jako forma życia powinno odsłaniać prawdę żywą która jest jedna, przekracza 
bowiem czas i przestrzeń.

W dobie modernizmu rosyjska refleksja nad istotą człowieka, sensem jego 
istnienia oraz nad historią ma przede wszystkim wymiar religijny. Powracają 
w niej znane głównie z nauk Ojców Kościoła i filozofów o orientacji idealistycznej 
obrazy, wzorce, myśli, idee i koncepcje. Trudno byłoby mówić o jakiejś znaczącej 
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odkrywczości w tym zakresie, co potwierdzałoby fakt, iż mimo wzrostu nauk 
szczegółowych i zainteresowania człowiekiem w XX wieku, jak zauważył M. Sche- 
ler, brak jest dotąd jednolitej idei człowieka. Wiedza o człowieku, zdaniem tego 
filozofa, nie uległa powiększeniu od czasów Sokratesa, Platona i Arystotelesa172.

172 M. S c h e 1 e r, Stanowisko człowieka w kosmosie [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficz
nej i teorii wiedzy, przełożył A. Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 47.

173 M. S t a 1 a, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kra
ków 1994, s. 98.

W stronę starożytnych myślicieli zwraca się też często spojrzenie badawcze 
Rosjan, upatrujących tam właśnie podłoża chrześcijańskiej idei człowieka, z tą 
istotną różnicą że o ile Greków interesowała istota ludzka wobec kosmosu, to 
obecnie ważne jest przede wszystkim jej odniesienie - zgodnie z duchem czasu - 
do Boga, rozumu i dziejów. W spojrzeniu tym ulega dezawuacji myślenie nauko
we, które pojmuje człowieka jako jestestwo poza celem i sensem - a jego dokona
nia jako mechaniczne, pozbawione wartości duchowej, wytwory rozumu. Homo 
fidei zwycięża homo rationalis i wytycza drogę do realizacji samego siebie w sfe
rze wyższego sensu i celu. Takie jest zasadnicze przesłanie rosyjskiej filozofii reli
gijnej XX wieku, wychodzące naprzeciw marzeniu wielu poprzedników, w tym 
przede wszystkim W. Odojewskiego, słowianofilów, N. Gogola, W. Sołowjowa, 
F. Tiutczewa, F. Dostojewskiego i N. Fiodorowa, o przeobrażeniu życia i oparciu 
go na wartościach religijnych. Idee i obrazy, występujące w literaturze rosyjskiej, 
krzyżujące się często z tymi poglądami filozoficznymi, których osią główną jest 
synteza myśli i bytu, rozumu i intuicji, oraz poszukiwanie „metafizycznej jedno
ści” wszystkiego, co istnieje, wyrastają ze wspólnego korzenia: religii prawosław
nej. W refleksji tej jest wiele powtórzeń, ale taka właśnie, czyli - jak odnotowuje 
M. Stała - ograniczająca się do kilku zaledwie idei, obrazów, konceptów, jest ce
cha namysłu nad kondycją ludzką i strukturą ontyczną człowieka. Badacz ten 
dodaje jednak: „tym istotniejsza staje się intonacja, z jaką się je wypowiada”173.





Jeżeli weźmiemy jakiekolwiek zjawisko życia ludzkiego, 
osobistego, społecznego lub politycznego, i zaczniemy do- 
doszukiwać się jego przyczyny, to po kilku próbach zna 
lezienia jej w zjawiskach życia właśnie [...] w efekcie 
zawsze powrócimy do natury ludzkiej. Ona bowiem sta
nowi ów centralny węzeł, od którego wychodzą i do które
go powracają ponownie wszelkie nici zjawisk opartych 
na przyczynowości. Z nich składa się życie.

(W. R o z a n o w)

II

„Jakie piękno zbawi świat?” 
Płaszczyzny sensu życia z perspektywy wartości

wa ostatnie dziesięciolecia XIX wieku zaznaczyły się w życiu umysłowym
J_X Rosji niezwykłym rozkwitem myśli filozoficznej, w której szczególną uwagę 
— jak wiemy — zwraca niechęć do wypracowanych przez zracjonalizowaną myśl 
zachodnią standardów poznania naukowego i filozoficznego. Nie dają one bowiem 
gwarancji pewności wiedzy, a co więcej - w istotny sposób zawężają pole widzenia 
całokształtu problematyki dotyczącej życia i działalności człowieka jako istoty my
ślącej oraz poszukującej sensu własnych projektów i poczynań. Istotne jest rów
nież to, że równolegle z refleksją nad sensem życia jako działania, a więc aktyw
ności, czyli ukierunkowaniem na sposób przejawiania samego siebie w życiu, po
jawia się namysł nad istotąnatury ludzkiej, nad dusząi duchem, rozumem i zdol
nościami, nad relacjami zachodzącymi między człowiekiem a pozostałym stwo
rzeniem, wreszcie - nad stopniem odzwierciedlenia w człowieku bytu idealnego,
Boga.

To dwojakie spojrzenie na życie ludzkie - w wymiarze „zewnętrznym”, czyli 
zorientowanym na działanie (twórczość) i jego sens, i „wewnętrznym”, skupio
nym na całej świadomości rozumiejącej, odczuwającej, chcącej - najogólniej bio
rąc, wytycza zasadniczy zakres problematyki związanej z sensem życia. W tym 
ogólnym schemacie interesującego nas zagadnienia mieści się, jak nietrudno do
strzec, w zasadzie wszystko, co dotyczy ludzkiej aktywności poznawczej w zakre
sie gnoseologii, antropologii i aksjologii. Jak już wspominaliśmy, sens życia ujaw
nia się w poznaniu, a poznanie jest formą życia. A zatem w aspiracjach człowieka 
jako istoty myślącej i rozumiejącej siebie oraz swoje położenie zawiera się ocena
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wartościująca jego kondycji. Wypływa ona z całokształtu doświadczenia ludzkie
go, zawierającego dokonania i projekty, praktykę i teorię, ich stan aktualny i po
stulowany kierunek wyznaczony przez potrzebę sensu życia, a więc sferę określa
ną przede wszystkim w kategoriach wartości, doniosłości, racji, a także powinno
ści i wagi. Inaczej ujmując, wszelkie przejawy uczestnictwa człowieka w życiu 
zostają poddane oglądowi aksjologicznemu po to, by zostało zrozumiane wszyst
ko, co człowiek czyni, w świetle jakiejś idei naczelnej, jak również po to, by unik
nąć zbłądzenia, sprzeniewierzenia rozumnej istocie człowieka i jego rzeczywistym 
pragnieniom. Często więc tu powraca problem dobra i zła, zwłaszcza w wymiarze 
moralnym, a także motyw braku satysfakcji z osiągniętych celów, których rozum
ność najczęściej odbiega od stosowanych środków.

Tak pojęty sens życia, nadbudowujący się nad doświadczaniem świata, czyli 
jego poznawaniem i rozumieniem przez człowieka, od zarania ludzkości stanowił 
podstawową wykładnię wartościowania - ogólnie pojętej - ludzkiej egzystencji. 
„Usensownianie” życia ludzkiego, jak podkreśla Andrzej Zachariasz, „należy do 
sfery rozumu praktycznego, do sfery życia” - i należą do niej „te działania, które 
poddane analizie nie jawią się jako wewnętrznie sprzeczne, zachowują reguły 
wynikania logicznego i zgodne sąz aktualnie posiadaną przez człowieka wiedzą”1. 
Zrozumiałe jest także pytanie o sens życia - choć tu zagadnienie to nie znajdzie 
rozwinięcia - w wymiarze indywidualnym, tj. w wymiarze nieskończonego doo- 
kreślania i spełniania siebie przez poszczególnych ludzi, gdyż każdy z nas próbuje 
znaleźć na powyższe pytanie odpowiedź i określić sens tego, co robi. Odsunąć też 
musimy w tym miejscu równie uzasadnione refleksje o charakterze historycz
nym, próbujące - nie bez udziału czynnika subiektywnego - odsłonić ogólne pra
widłowości (lub też ich brak) wielokierunkowych ludzkich poczynań, czyli ustalić 
sens historii (dziejów). Podkreślmy tylko, że otwierający się niezwykle szeroki 
horyzont poznawczo-aksjologiczny, mieszczący się w dwu słowach „sens życia”, 
należy zawęzić do kilku kwestii o podstawowym, naszym zdaniem, charakterze. 
Tych mianowicie, które wydają się nadrzędne, gdyż dociekają źródeł i kryteriów 
owego sensu, a zatem wyznaczają ogólny kierunek refleksji ze strony myślicieli 
rosyjskich.

1 A.L. Zachariasz, Antropotelizm. Człowiek a sens istnienia, Lublin 1996, s. 314.
2 W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 1994, s. 425.

Zanim wskażemy na źródła i probierze pozwalające ów sens usytuować, war
to zwrócić uwagę na szczególną siłę przyciągania tego słowa, wynikającą z jego 
cechy swoistej, symbolicznej wręcz wieloznaczności. Można chyba mówić nawet 
o jego magiczności, o przepojeniu tajemną doniosłą treścią. Na głębię tego słowa, 
pochodzącego od łacińskiego sensus i oznaczającego zmysł, władzę poznania zmy
słowego, czyli władzę odnoszącą się do poznania „zewnętrznego”, ale także ozna
czającego czucie, uczucie, a więc poznanie skierowane „do wewnątrz” - wskazuje 
Władysław Stróżewski w swym esej u Płaszczyzny sensu, któremu rozdział niniej
szy zawdzięcza tytuł. Podrzędnie sensus wskazuje na „sposób myślenia, 
pogląd, myśl, sąd, znaczenie, a wreszcie także smak, gust”2. Widać tu jakby podwój
ne ukierunkowanie poznania (także rozumienia): zmysłowe i myślowe, czyli ca-
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łościowe, gdyż aktywizujące zdolności poznawcze skupione w dwu najważniej
szych „ośrodkach” poznania. Wyznaczają one najpierw sferę wrażeń opartych na 
zmysłach, które następnie poddane zostają racjonalnym zabiegom porządkują
cym, ustalającym sens. „Czynnikiem konstytuującym sens jest więc myśl, ratio”
- piszę Stróżewski i dodaje, że „jeżeli chcemy mówić o możliwości odczytywa
nia sensu świata, musimy przyjąć, że jest on właśnie rezultatem jakiejś świado
mościowej konstytucji”, pewnej „racjonalnie przyjętej idei regulatywnej”3. W od
niesieniu do wytworów ludzkich - jak przekonuje ten autor, opierając się na usta
leniach Edmunda Husserla - zawsze należy mówić o sensowności, która nieroz- 
dzielnie łączy w sobie sens w aspekcie racjonalności, celowości, wartości i koniecz
ności.

3 Tamże, s. 429 (spacja autora).
4 K. Tarnowski, Człowiek i transcendencja, wstęp J. Tischner, Kraków 1995, s. 29-30.
5 Tamże, s. 31 (spacja autora).
6 Zob.: J. T i s c h n e r, Myślenie z wnętrza metafory [w:] Wypowiedź literacka a wypowiedź 

filozoficzna, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław-Łódź 1982, s. 62.
7 W.A. L u i j p e n, Fenomenologia egzystencjalna, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1972, s. 25.

Ten uporządkowany, „usensowniony” świat wytworów człowieka, jawiący się 
poznaniu, zakłóca wszakże, jak odnotowuje Karol Tarnowski, fakt, iż zmniejszają 
się „szanse na racjonalność i ład”, że sens aksjologiczny oraz sens metafizyczny 
opierają się owej racjonalizacji, gdyż, z jednej strony — wartość, znajdując się na 
liście form transcendentnych, z natury rzeczy nie poddaje się ratio, z drugiej na
tomiast — „metafizyczny sens istnienia [...] może być «odsłaniany» tylko indywidu
alnie i jedynie [...] postulowany”4. I jeszcze jedna istotna uwaga Tarnowskiego 
uzasadniająca zaniechanie „racjonalizacji” wartości: „...Odniesienie do wartości 
jest bardziej pierwotne niż odniesienie do tego, co racjonalne w znaczeniu 
przedmiotu teoretycznego, racjonalnego badania”5.

Prawdopodobnie oznacza to usytuowanie wartości poza podmiotem, w rzeczy
wistości przedustawnej, przedwiecznej. Ale nie tylko, gdyż, zdaniem polskiego 
filozofa, w ostatnim stuleciu dokonała się — w fenomenologii Husserla i myśli 
Heideggera - ewolucja pojęcia sensu: od poszukiwania go w aktach człowieka 
odniesionych do przedmiotu (u Husserla sens zawiera się w przedmiocie) do kon
stytuowania sensu na podstawie celów, jakie człowiek sobie stawia i wedle których
— realizując je - spełnia sam siebie, inaczej - odsłania sens własnego życia (Hei
degger). W pierwszym przypadku możemy mówić o świadomości, o „ja” transcen
dentalnym będącym „bezstronnym obserwatorem” dramatów świata, w którym 
cierpienie nie stanowi immanentnej treści myśli, a jest jedynie jej tematem6. 
W drugim natomiast przypadku można mówić o człowieku. Husserl zdecydowa
nie akcentuje nastawienie na refleksję gnoseologiczną, Heidegger zaś reprezen
tuje bardziej antropologiczną orientację7. Ta ostatnia, jak wiadomo, odrzucając 
aspiracje intelektu zawarte w dążeniu do filozofii jako racjonalnego ideału, do
prowadziła do żywiołowego indywidualizmu, do poszukiwań ogólnej teorii postę
powania, czegoś, czego można i warto trzymać się w życiu. Takim właśnie zamie
rzeniem, uznawanym za podstawowe, jest dotarcie do sensu, o którym Tarnowski 
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piszę, że jest to „przede wszystkim sens ludzkiego życia, rozumiejącego „bycie”, 
dzięki któremu i w łączności z którym życie to się spełni a”8.

8Tar no wski, Człowiek..., cyt.wyd., s. 31.
’Luijpen, Fenomenologia..., cyt.wyd., s. 322.
10 E. C a s s i r e r, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przel. A. Staniewska, Warszawa 

1971, s. 35.
11 Tamże, s. 38.
12 Fragmenty Wyznań św. Augustyna cytujemy w przekładzie Zygmunta Kubiaka (Kraków 1997).

„Zadaniem filozofa - piszę William A. Luijpen - jest wyrażać życie [...]. Ale z chwilą, 
gdy filozof dostrzega, że byt człowieka należy analizować jako zu sein, jako avoir 
a étre, jako zadanie, jego pytanie dotyczące istoty człowieka uzyskuje dramatyczną 
doniosłość. Uświadamia on sobie, że jego pytanie zbiega się z najgłębszym niepokojem 
każdej istoty ludzkiej, która nie chce przejść przez życie jako istota bezosobowa (das 
Man). Widzi on, że swym pytaniem dotyka samego sedna życia. [...] Jego pytanie zy
skuje znaczenie etyczne”9.

Jak widać, „dramatyczna doniosłość” pytania o sens życia pojawia się wów
czas, gdy dotyka ono każdej autentycznej istoty ludzkiej, i sprowadza się do tego, 
czy ów sens można ustalić indywidualnie. Ten aspekt zagadnienia jest pochodną 
tego, co stanowi istotę i najwyższy cel filozoficznych dociekań, czyli samopozna- 
nia10. Potrzeba autorefleksji, zawarta w formule „poznaj samego siebie”, uzysku
je szczególne znaczenie we wszystkich formach życia religijnego, w których staje 
się ona imperatywem kategorycznym, „najwyższym prawem moralnym i religij
nym”11. Tak pojęta „dramatyczna doniosłość” pytania o sens życia w świetle praw
dy uniwersalnej, absolutnej i obiektywnej odwołuje się do tradycji Sokratejskiej, 
wedle której cała prawda o życiu i świecie skupia się w człowieku, ściślej - w jego 
świadomości, w ustawicznym poszukiwaniu samego siebie. Przekonanie o nieza
leżności człowieka, o jego przywileju zadawania pytań samemu sobie, pytań umoż
liwiających zbadanie i stworzenie najlepszych warunków swego istnienia - sta
nowiło rys szczególny myśli stoickiej. Jej jądrem było przekonanie o zdolności 
rozumnego wyboru przez człowieka dobra, a także rozróżnienia prawdy i złudze
nia, bytu i niebytu. Zmienności życia przeciwstawiony w niej został porządek sta
ły, niezmienny, wieczysty, który ustanowić może tylko nasz umysł, czyli - jak po
wiedziałby Kant - „władza sądzenia”. Dzięki tej zdolności, zgodnie z myślą grec
ką, możliwe jest poznanie prawdy oraz ustalenie zasad moralnych.

Teoria chrześcijańska w swym dążeniu do uniwersalistycznego ujęcia całego 
przeznaczenia człowieka - jak wiadomo - nie mogła zaakceptować poglądu o nie
zależności rozumu ludzkiego, o jego potędze i nieograniczonych możliwościach. 
Zycie ludzkie, jako wartość powszechna, ponadjednostkowa, uzyskuje tu sens 
w perspektywie objawienia. Rozum ludzki, pochodzący od Boga i pierwotnie do
rastający do boskiego pierwowzoru, wraz z upadkiem pierwszych ludzi w raju 
utracił możliwość doskonalenia i skazany został, jak twierdzi św. Augustyn - 
„w najmroczniejszych udrękach synów Adamowych” - na wieczne męki, nie po
trafiąc odzyskać swej istoty:

„Umysł żąda - czytamy w Wyznaniach - aby umysł czegoś chciał — sobie rozkazuje, 
a nie czemukolwiek innemu - i nie wypełnia rozkazu. [...] ...Umysł nie cały dźwiga się 
w górę ku prawdzie; w dół go ciągnie siła przyzwyczajenia”. (VIII, 9)12
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Deprecjonując rozum indywidualny, św. Augustyn podkreśla niezbędność jego 
oświecenia przez łaskę Bożą, gdyż tylko ona przywrócić może utraconą przezeń 
harmonię. „Umysł ludzki bynajmniej nie jest najwyższym i niezmiennym do
brem” - piszę on i dodaje: „aby mój umysł mógł mieć uczestnictwo w prawdzie, 
musiałby być oświetlony innym światłem, bo sam nie jest istotą prawdy. Albo
wiem Ty zapalisz lampę moją, Panie Boże mój, rozświecisz moje ciemności, 
a z pełności Twojej myśmy wszyscy wzięli” (IV, 15). W rozmyślaniach św. Augusty
na nie ma miejsca dla aspiracji rozumu, niezależności i prawa wewnętrznego 
jednostki, które nabierają tu znamion pychy. Człowiek jawi się tu jako istota taje
mnicza, niezgłębiona, kapryśna i psychicznie niestała, targana sprzecznymi skłon
nościami cielesnymi i duchowymi („ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw 
ciału”, VIII, 5), a tego wystarczy, by nie widzieć w nim ostoi ładu i rozumności. 
„Dając się unosić fali”, „zmierzając ku rzeczom, które nie istnieją w ogóle”, pozwa
lając wyobraźni na „igranie formami materialnymi” (IV, 15), czyli po prostu błą
dząc - człowiek nie odnajduje sensu własnego życia. Dlatego koniecznym kro
kiem na drodze tych poszukiwań jest przekroczenie własnej partykularności 
i dostrzeżenie sensu istnienia na płaszczyźnie transcendencji, w bliskości Tego, 
z którego „pełności myśmy wszyscy wzięli”. Autor Wyznań wzywa więc rozum do 
„ukorzenia się” i uznania istnienia „innego szczęścia, takiego, którego już nawet 
nie znalezienie, ale samo szukanie byłoby cenniejsze od wszelkich bogactw 
i królestw świata” (VIII, 7).

W teorii chrześcijańskiej, której podwaliny położył św. Augustyn, chodzi więc 
o odnalezienie sensu w perspektywie szerszej, ogólnej, dotykającej powszechnej 
harmonii świata w jego odniesieniu do Boga. Krzyżują się tu zadania filozofii 
i religii, dociekań racjonalnych i metaracjonalnych, mających na celu ustalenie 
sensu w świetle „idei kierowniczych” „umieszczonych w szerszym horyzoncie aksjo
logicznym” (Stróżewski), czyli w świetle niezmiennej prawdy oraz dobra. Punk
tem wyjścia tych dociekań jest właśnie przeświadczenie o tajemniczości natury 
człowieka, stanowiącej przedziwny konglomerat bycia i niebycia, rozumności 
i nierozumności, boskości i zwierzęcości, wielkości i znikomości, pierwiastka do
bra i nieprawości, grzechu.

Wprawdzie Augustyńskie przekonanie o wątpliwym i dwuznacznym charak
terze rozumu ludzkiego było w czasach nowożytnych wielokrotnie podważane przez 
myślicieli (Pascal, Montaigne, Descartes, Giordano Bruno, Galileusz, Leibniz, 
Spinoza), próbujących zrozumieć współzależność wszechświata fizycznego i po
rządku moralnego, lecz żadnemu z nich nie udało się ustalić jednolitego obrazu 
natury ludzkiej. Najogólniej rzecz ujmując, refleksja antropologiczna zawsze na
trafiała na trudne do przebycia przeszkody; po okresie absolutyzacji myśli i wiary 
w niezależność rozumu (starożytność) następowała epoka deprecjonowania tego 
pierwiastka (chrześcijaństwo), a kolejne, następujące po sobie, wzbogacone o nowe 
wątki myślowe — nawiązania do tych stanowisk zawsze dotykały problemu możli
wości i granic rozumu. Raz chodziło o ustalenie zakresu pewności wiedzy ludzkiej 
uzyskanej dzięki „zmysłowi matematycznemu”, ale równocześnie wyłaniała się 
sfera tego, co nie poddaje się próbom analizy logicznej (u Pascala był to rozum, 
czyli źródło owej wiedzy, zmuszające do pokory wobec Boga). Innym razem mate
matycznej koncepcji świata - świata dającego się opisać w kategoriach rozumo
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wego, logicznego wynikania - odpowiadał świat ludzki, czyli namiętności, etyka, 
cała sfera norm postępowania, która jakoby może być równie „poukładana” jak 
rozum matematyczny (Spinoza). W XVIII wieku pojawiają się wprawdzie opinie 
podważające powszechność metod logicznych i racjonalnych służących poznaniu 
istoty człowieka, co więcej - opinie krytycznie odnoszące się do coraz bardziej 
wyspecjalizowanych, zamykających się we własnym przedmiocie nauk (Diderot), 
lecz dominuje arbitralny pogląd o możliwości opisu natury ludzkiej w świetle fak
tów empirycznych. W XIX wieku to stanowisko uzyskało wsparcie już nie ze stro
ny matematyki, lecz biologii, głównie za sprawą Darwina. Jak wiadomo, myśl 
pozytywistyczna żywiła się zdobyczami nauk przyrodniczych i próbowała w ich 
horyzoncie ujrzeć i opisać główną właściwość człowieka. Okazało się jednak, że 
żadna teoria antropologiczna nie została powszechnie przyjęta głównie dlatego, 
że każda z osobna znajdowała oparcie bądź to w arbitralnych założeniach znajdu
jących oparcie w historycznie zmiennych warunkach życia i rozwoju (czynnik „ze
wnętrzny”), bądź też w pewnym aspekcie natury ludzkiej (czynnik „wewnętrz
ny”), nie doceniając tym samym znanego już starożytnym faktu, że człowiek jest 
istotą zbyt skomplikowaną, by można było mówić o jego jednorodności.

Definicja człowieka jest zatem niemożliwa (nie zdobył się na to już Sokrates), 
a jedynym sposobem poznania go jest zrozumienie jego życia i postępowania.

„Najistotniejszym elementem składowym ludzkiej egzystencji - piszę Cassirer - jest 
sprzeczność. Człowiek nie ma „natury”, nie ma jednorodnej, prostej istoty. Jest dziwną 
mieszaniną bycia i niebycia. Miejsce człowieka jest między tymi dwoma przeciwnymi 
biegunami”13.

13 C a s s i r e r, Esej..., cyt.wyd., s. 50.
14 Tamże, s. 51-52.
16 Stróżewski, Istnienie..., cyt.wyd., s. 435.

Równocześnie autor cytowanych słów podkreśla doniosłość religijnej wizji czło
wieka — niepretendującej do jasności, zrozumiałości czy racjonalności, gdyż „hi
storia grzechu i upadku człowieka odsłania nam fakt, którego nie można wytłu
maczyć racjonalnie”. Religia nie odsłania tajemnicy człowieka, gdyż „Bóg, o którym 
mówi, jest Bogiem ukrytym —Deus absconditus. Stąd też człowiek, który jest podo
bieństwem Boga, musi być istotą tajemniczą. Człowiek także pozostaje homo ab
sconditus”. Ten pogląd Pascala odsłania, zdaniem autora Eseju o człowieku, głę
boką prawdę:

„Religia jest więc jak gdyby logiką niedorzeczności; tylko w ten sposób bowiem potrafi 
uchwycić absurdalność, wewnętrzną sprzeczność, chimeryczną istotę człowieka”14.

Człowiek stoi jak gdyby na krawędzi, na granicy racjonalności i irracjonalno- 
ści, jest sam dla siebie tajemnicą. Dodajmy - tajemnicą usiłującą nadto dociec 
sensu własnego istnienia, gdyż - jak piszę Stróżewski - „istnienie samo jest osta
tecznym warunkiem sensowności wszelkiej konstytucji”15.

Enigmatyczność natury ludzkiej, w tym przede wszystkim rozumu i duszy, 
znajduje w nauce chrześcijańskiej uzasadnienie mistyczne: posiadając swe zako
rzenienie w Bogu, który sam jest niepoznawalny, pierwiastki te są równie zagad
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kowe jak Stwórca. Jednym z pryncypiów ortodoksji, pojmującej w szczególny spo
sób relację człowieka z Bogiem, jest, jak wiadomo, skupienie uwagi na poznaniu 
samego siebie, będącym drogą do poznania Boga.

„Skoro natura naszego rozumu - piszę św. Grzegorz z Nyssy - pozostaje nieuchwytna 
dla poznania, [...] znaczy to, że jest ona dokładnym podobieństwem tego, co przewyż
sza, i co poprzez własną tajemniczość potwierdza odmienność niedostępnej natury”16.

16 Св. Григорий Нисский, Об устроении человека, перевод B.M. Лурье, под ред. А.Л. Берлинского, 
Санкт-Петербург 1995, s. 31.

17 Patrologiae Cursus Completus, accurante J.P. Mignę, Senes graeca. Series latina. Parisiis, 
31; 213 D-216 A. Cyt. wg: B.M. Лурье, Примечания [w:] Св. Григорий Нисский..., cyt.wyd., s. 125.

16 Tarnowski, Człowiek..., cyt.wyd., s. 135.
19 T. S p i d 1 i k, Wielcy mistycy rosyjscy, przeł. z włoskiego J. Dembska, red. nauk, i przedmowa 

ks. H. Paprocki, Kraków 1996, s. 118-119.

Konstatacji niepoznawalności człowieka jako „obrazu i podobieństwa Bożego” 
towarzyszyło wszakże w tekstach patrystycznych pozytywne przekonanie o isto
cie ludzkiej jako „mikrokosmosie”, przekonanie wyrażone najwyraźniej przez 
Bazylego Wielkiego:

„[...] w sobie samym, jakby w jakimś małym świecie (mikrokosmosie), dostrzeżesz wielką 
mądrość Stwórcy... Poznając swą własną duszę - wierz, że Bóg jest niewidzialny, dla
tego też i ona pozostaje niedostępna dla oczu cielesnych”17.

Religijna wizja człowieka, znajdująca szczegółowe rozwinięcie w patrystyce 
wschodniej, kładła nacisk na aktywność rozumu i woli, serca i intuicji w samopo- 
znaniu, będącym jedyną możliwością zbliżenia do tajemnicy. Poznanie siebie jest 
tu równocześnie głoszeniem chwały Bożej, wykrywaniem śladów działania Stwórcy, 
odtworzeniem Jego drogi w polu zmagań człowieka o własną prawdę, a to już 
stanowi najważniejszy czynnik wartościujący, nadający sens ludzkiemu istnie
niu. Owo zmaganie w ostatecznym rachunku sprowadza się do podstawowej intui
cji, podpowiadającej, że - by posłużyć się słowami Karola Tarnowskiego - „nie ma 
prawdy bez wieczności i absolutnej miary wszelkiej prawdy i każdego sensu”18.

Myśl prawosławna nieustannie dociekała istoty całego stworzenia, naznaczo
nego wszak piętnem Bożego działania, przez pryzmat życia ludzkiego, duszy, ser
ca. Jak uczył Grzegorz Palamas, istnieje „rozróżnienie między istotą Boską, która 
pozostaje nieosiągalna, a Bożym działaniem, którym podobnie jak światłem słoń
ca można się rozkoszować przede wszystkim w modlitwie wewnętrznej”. W Regu
le Niła Sorskiego, najwybitniejszego reprezentanta rosyjskiej tradycji hezycha- 
stycznej, znajdujemy potwierdzenie, iż ośrodkiem człowieka, jego „kwiatem i owo
cem” - jest serce, natomiast akty zewnętrzne są Jak liście”. W naturze ludzkiej, 
podobnie jak w całej przyrodzie, „mieszka” — dane przez Boga w akcie stworzenia 
- dobro: „natura jest owym dobrym ziarnem, które Pan posiał na swoim polu (por. 
Mt 13; 24)”19. Nie znaczy to, że w człowieku nie drzemią złe, szatańskie moce. 
Będąc istotą grzeszną i obdarzoną wolną wolą, jest on przecież wystawiony na 
różnorodne pokusy zacierające granice między dobrem a złem. Szczegółowy opis 
psychologiczny oraz rejestr owych pokus wraz z użytecznymi radami, mającymi 
pomóc w ich zwalczeniu - ma służyć wzrastaniu duchowemu na drodze samopo- 
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znania. Tak pojęta praca nad sobą była zgodna z tym, co stanowić ma - wedle 
zamysłu Bożego-cel życia chrześcijanina: osiągnięcie zbawienia. Zycie ziemskie, 
w którym „jesteśmy jak obcy i przybysze” (1 P 2; 11), jest bowiem cząstką ży
cia wiecznego, a „życie wieczne i nieprzemijające jest to, które zaczyna się po 
śmierci”20.

20 Tamże, s. 125.
21 E. L e v i n a s, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, wstęp 

B. Skarga, Warszawa 1998, s. 18.
22 Tamże, s. 15, 80.
23 E. W o 1 i c k a, Próby filozoficzne. W kręgu wybranych zagadnień „filozofii wieczystej" i współ

czesnej anlropoiogii, Kraków 1997, s. 111.
24 N. B i e r d i a j e w, Świat poznania filozoficznego, przeł. J. Pawlak, Toruń 1994, s. 63.

W tym religijnym pragnieniu pełni bycia i prawdy, nasycenia, absolutu, intu
icyjnie postrzeganym i możliwym do spełnienia poprzez ujarzmienie złych skłon
ności, czyli stłumienie podszeptów szatana - zawiera się w jakiejś mierze odwieczna 
skłonność ludzka do poznania „prawdziwego życia”, którego, jak pisał Emmanuel 
Levinas - „tu nie ma”, czyli spełnienia tego pragnienia metafizycznego, które „zmie
rza do czegoś całkiem innego, do absolutnie innego"21. Filozofia transcendencji, 
umieszczając „prawdziwe życie” gdzie indziej, czyli tam, gdzie owo „inne”, abso
lutne zyskuje wymiar nieskończenie pozytywny etycznie, przynosi intelektualne 
uzasadnienie religijnej tęsknoty za pełnią bycia. „Królewską drogą” prawdy jest 
etyka, jak piszę wspomniany filozof, ale w innym miejscu dodaje on: „Metafizyka 
dzieje się w stosunkach etycznych. Bez znaczenia czerpanego z etyki pojęcia teo
logiczne stają się puste i formalne.[,..]To dzięki relacjom moralnym każde twier
dzenie metafizyczne nabiera sensu «duchowego»”22. Tym samym autor Całości 
i nieskończoności, twórca „nowej metafizyki”, odsyła do poznania dobra, czyli - 
nieskończoności, „innego”, tego, co pozwala intuicyjnie niejako przekroczyć grani
ce myśli, intelektu, ale równocześnie tego, co będąc upragnione - wychyla się 
poza teraźniejszość.

W refleksji filozoficznej nad człowiekiem, refleksji odzwierciedlającej w cza
sach nowożytnych nawyk „myślenia schizofrenicznego”23, utrwalił się pogląd 
o dwoistej, antynomicznej, naturze człowieka wynikającej z wolności. Nikołaj Bier
diajew pisał:

„Chrześcijańska teoria grzeszności natury ludzkiej, która dość łatwo przekształca się 
w teorię abstrakcyjną ulegała konkretyzacji i przybierała quasi-naukowy charakter. 
Teorie Marksa, Nietzschego, Freuda, Heideggera, współczesna powieść, okropności 
wojny i rewolucji, wybuchy pierwotnego okrucieństwa i panowanie współczesnego kłam
stwa — wszystko to niszczy wzniosły obraz człowieka. Mimo to sądzę, że najbliżsi prawdy 
byli Pascal i Dostojewski, którzy nie ulegali żadnym iluzjom, lecz odkrywali człowieka 
jako istotę dwoistą: upadłą i wzniosłą”24.

Jak udowodniła historia, nie powiodły się próby „poprawienia” natury ludz
kiej poprzez zamianę prawdy religijnej na „naukową”. Złudność tej ostatniej, opie
rającej się na wierze w istnienie porządku przyczynowego i koniecznego, dema
skuje np. mądrość Syracha, który powiada, iż Bóg „na początku stworzył człowie
ka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania” (15; 14). Od ludzkiej wolnej woli 
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zależy wybór dobra lub zła, cnoty lub występku, ładu lub chaosu, życia lub śmierci. 
Jak mówi św. Jan Ewangelista, „kto [we Mnie] wierzy, ma życie wieczne” (J 6; 47). 
Czynienie dobra staje się w nauce chrześcijańskiej, posiadającej silne piętno pla- 
tonizmu — najwyższym nakazem, a wiara w samą możliwość dobra, mimo siły 
zwątpienia z racji ogromu zła, stanowi przejaw afirmacji bytu, czyli - sensu rze
czywistości, życia, działania. Przebywanie człowieka, jako istoty świadomej, 
w świecie jest bowiem nieustannym odkrywaniem znaczenia życia i nadawaniem 
mu sensu.

O ile dziś w refleksji filozoficznej mówi się o „wartościach”, to filozofowie sta
rożytni posługiwali się właśnie terminem „dobro”. Sokrates, rozwijając ideę inte
lektualizmu etycznego, twierdził, że podstawą rozróżnienia dobra od zła jest 
zrozumienie przez człowieka tego, co jest dlań pożyteczne. To przekonanie podzie
lał też w dużej mierze Platon, a następnie znalazło ono odbicie w Liście do Hebraj
czyków św. Pawła, w którym Apostoł ten pisał o właściwej naturze ludzkiej „wła
dzy umysłu udoskonalonej do rozróżniania dobra i zła” (5; 14). Broniąc wszakże 
prawa w Liście do Rzymian, wyraził on równocześnie trudność zwalczenia złych 
skłonności „upadłej”, „cielesnej, zaprzedanej w niewolę grzechu” natury, pożąda
jącej nie tego, czego pragnie „wewnętrzny człowiek”, który „ma upodobanie zgod
ne z Prawem Bożym”. Inne prawo rządzi „członkami”, ciałem, inne zaś „umysłem” 
(Rz 7; 14-25).

Sokratejski intelektualizm etyczny w średniowieczu znalazł odbicie u św. To
masza z Akwinu, który utrzymywał, że wola ludzka określana jest przez dobro, 
a zatem nie może ona pragnąć zła (nullus intendens ad malum operatur). Czło
wiek wybiera dobro, będąc wolnym, a przy tym wartość ta posiada zawsze walor 
subiektywny, gdyż odnosi się do osoby, która ocenia ją właśnie jako dobro dla 
siebie (bonum apprehensum). W ocenie zła, cierpienia dostrzegał jednak św. To
masz ograniczoność poznania ludzkiego, niepodążającego za rozumieniem jego 
istoty, i tym samym w jakiejś mierze podważał on zasadę intelektualizmu etycz
nego. Duns Szkot utrzymywał, że człowiek jest obdarzony „rozumną wolnością” - 
nie w sensie kierowania wolą ze strony rozumu, jak chciał św. Tomasz, lecz od
wrotnie: to wola kieruje rozumem w taki sposób, że dynamizuje działania ludz
kie, uaktywnia człowieka, pozwala mu odróżnić dobro od zła, a zatem przybliżyć 
się do Boga. John Locke z kolei, uznając istnienie dwu rodzajów dobra - zmysło
wego, konkretnego oraz ogólnego, duchowego - kładł nacisk na wagę pierwszego 
z nich, którego wybór, wyznaczony przez „psychologię popędów i woli”, przez „wła
sny rozum każdego”, jest jedyną możliwością spełnienia postulatu rozumności 
działania ludzkiego25. Czy zawsze potrafimy określić, że to, co jest dobre dla mnie, 
będzie służyć także dobru wyższego rzędu? Gottfried Leibniz położył nacisk nie 
na poznanie i wolę indywidualną lecz na pragnienie spełnienia dobra znanego 
już, lecz dotąd nieurzeczywistnionego. Sama świadomość dobra, czy też wiedza 
teoretyczna o nim, nie wystarczy, gdyż niemożność jego realizacji sprzyja wyboro
wi innego, „mniejszego dobra”, będącego w zasięgu człowieka i służącego realiza
cji jego indywidualnych, egoistycznych potrzeb. Groźbę taką widział W. Sołowjow, 

25 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, wyd. VII, Warszawa 1970, s. 101.
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gdy pisał o „rozumnej świadomości”, podpowiadającej pragnienie spełnienia do
bra, które wymaga wszakże udziału woli, bez której pozostanie ono tylko dobrem 
„myślanym”, lecz nierzeczywistym. Filozof ten wierzył w istnienie dwu, wzaje
mnie powiązanych ze sobą, rodzajów dobra: z jednej strony - „cnoty, czyli wewnę
trznej skłonności naszej woli do dobra samego w sobie”, z drugiej zaś - „prawdzi
wości [истинность] (lub też prawowierności), czyli zgodności wewnętrznej nasze
go umysłu z prawdą jako taką” (AD, 333). Mimo wiary w realizację dobra przez 
człowieka, Sołowjow dostrzegał na tej drodze zagrożenia z zewnątrz, dokonują
ce gwałtu na naturze, zagrożenia burzące harmonię umysłu z prawdą i przeja
wiające się w uległości przemocy „zwierzęcej” (np. chęć odebrania życia innemu 
człowiekowi czy zagarnięcia jego mienia), następnie - przemocy „ludzkiej”, dążą
cej do ograniczenia - przez niewłaściwy porządek społeczny - innym ludziom 
wolności przez odcięcie ich od „dobra zewnętrznego życia” oraz rodzaj gwałtu za
dawanego sferze duchowej człowieka, poprzez unieważnienie bądź separację od 
„dóbr wewnętrznych” (rodzaj przemocy „diabelskiej”) (AD, 334). We wskazanych 
przez Sołowjowa przypadkach uległości złu brakuje jednak czynnika „zła rozum
nego” — tego mianowicie, o którym - wątpiąc w racjonalne wyjaśnienie dobra 
i przekonanie doń człowieka - pisał Dostojewski w Notatkach z podziemia: „Чело
век потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов” (V, 110).

Przypomnijmy w tym miejscu, że na fakt niejednorodności i wielokierunko- 
wości postrzegania człowieka w nowożytnej myśli filozoficznej zwrócił uwagę Мах 
Scheler. W końcowej części swej pracy Miejsce człowieka w kosmosie(Die Stellung 
des Menschen im Kosmos, 1928) podkreślił on, że jedynym sposobem ujednolice
nia różnych antropologii (filozoficznej, teologicznej, naukowej, kulturowej) jest 
postrzeganie istoty ludzkiej jako ducha, niezależnego od sfery biologicznej, pod
porządkowanego nowemu, opartemu na miłości porządkowi, zapewniającemu jed
ność, logiczną spójność, a co najważniejsze - wspólnotę międzyludzką, odmienną 
od, uciekającego się do przymusu prawnego, systemu społeczno-ustrojowego. Sche- 
lerowska koncepcja jedności człowieka, czyli harmonii, osiągniętej - jak już odno
towaliśmy - na kanwie miłości duchowej, beznamiętnej (bezinteresownej), kon
cepcja w istocie teomorficzna, gdyż pojmująca ducha jako centrum jednostki, która 
właśnie dzięki duchowi wznosi się do wartości boskich, była próbą odcięcia się od 
nowożytnej tradycji aktywizmu i humanizmu, od całej sfery pseudowartości (znaj
dujących wyraz w resentymencie), ustanawianych przez cywilizację nowożytną, 
kierującą się przeciwko chrześcijaństwu. Pojmując filozofię jako „współuczestnic
two” człowieka z istnieniem, a nie jako kontemplację bytu „z zewnątrz”, położył 
Scheler podwaliny pod dwudziestowieczną antropologię. Uzyskując od Boga cią
gle nowy strumień siły, osobowość, będąca w ocenie Schelera „centrum realizacji 
wartości wyższych”, w którym zakorzeniona jest cała „istotowa struktura świata 
obiektywnego”, urzeczywistnia „uduchowienie życia”, wskazuje „drogę walki z tym, 
co martwe”, „wydobywa, ocala, ratuje życie z odmętów niższych sił i elementów”26. 
Człowiek obdarzony jest, według tego filozofa, zdolnością emocjonalnego pozna

26 M а p к о в, Философская антропология..., cyt.wyd., s. 54, 310; M. S c h e 1 e r, Problemy religii, 
tłum. A. Węgrzecki, Kraków 1995, s. 199.
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nia, odbioru świata w kategoriach miłości, czyli preferencji (..miłość poprzedza 
poznanie”27), i niechęci bądź nienawiści, które nie podlegają racjonalnemu wytłu
maczeniu, gdyż często np. zdarza się, że ból i cierpienie, czyli uczucia niepożąda
ne, towarzyszą miłości. Miłość jest więc — wyzwolonym z „impulsów cielesnych” - 
„widzeniem oczami ducha”, skupionym na „wyższym bycie wartości”, bądź też - 
na co zwraca uwagę Marków — „ruchem, w którym przedmiot, jako nosiciel warto
ści i ich twórca, osiąga swój stan najwyższy, podczas gdy nienawiść owe wartości 
unicestwia”28. Istniejące „poza zasadą przyjemności” wartości rozróżniane są dzięki 
aktowi ideacji, oddzielenia dobra od zła, i posiadają walor ponadczasowy, stały, 
nie ulegają relatywizacji, jak utrzymywał Nietzsche, który krytykując dotychcza
sowe wartości życia, w istocie krytykował wartości kultury, ich oderwanie od ży
cia. Dla Schelera samo życie, będąc nieuporządkowanym i spontanicznym, posia
da wartość jako źródło i nosiciel wartości wyższych, aczkolwiek w tej mierze, na 
ile dzięki aktom duchowym możliwe jest ich „uchwycenie”, mozolne poznanie 
w sytuacji, gdy ulegają „spłyceniu stany szczęścia człowieka”, gdy dominuje „wie
dza o przedmiotach bytowo zrelatywizowanych do wartości życiowych”, gdy „dzie
ło coraz bardziej zapanowuje nad człowiekiem”29. Unicestwienie poznawcze, pole
gające na świadomości, że podmiot nie jest identyczny ze swą faktycznością, nie 
przesądza goryczy, niezadowolenia, pustki czy niezaspokojenia. Zycie i poznanie 
ściśle wiążą się ze sobą i warunkują istnienie wartości jako naczelnego zadania 
dla człowieka jako istoty „mającej być” i podążającej - „w sferze rodzajów dóbr, do 
dóbr doskonałych albo relatywnie najbliższych doskonałości” - do Boga „przez 
sam porządek bytu i wartości”30.

27 S c h e 1 e r, cyt.wyd., s. 348.
28 M а p к о в, Философская..., cyt.wyd., s. 321.
29 S c h e 1 e r, cyt.wyd., s. 204-205.
30 Tamże, s. 326.
31 M. H e i d e g g e r, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybrał, opracował i wstępem 

opatrzył K. Michalski, Warszawa 1977, s. 82-84.
32 Tamże, s. 86, 92.

W innym, odległym od światopoglądu religijnego, świetle podstawy humani
zmu podważał też Martin Heidegger, gdy twierdził, że „spór o istnienie świata” 
jest „skandalem w filozofii”, i podkreślał, że centralnym zagadnieniem filozofii 
jest człowiek. Jego istoty, jak czytamy w Liście o „humanizmie", nie dotyka jed
nak pluralistycznie pojęty humanizm, który „troszczy się, by człowiek był ludzki, 
a nie nieludzki”, już to w wymiarze społecznym (Marks), już to w świetle dziejów 
zbawienia (chrześcijaństwo), czyli humanizm rozumiany jako „staranie o to, by 
człowiek stawał się wolny ku swemu człowieczeństwu i by w stawaniu tym odnaj
dywał swoją godność”31. O „prawdzie bycia” - zdaniem Heideggera — nie mówi nic 
zasadniczego metafizyka, która „zamyka się przed prostą istotą rzeczy, że czło
wiek istoczy się li tylko w swej istocie, w której został ugodzony przez wezwanie 
bycia”, a „szczytowe humanistyczne określenia istoty człowieka nie zawierająje- 
szcze doświadczenia właściwej człowiekowi godności”32. Ustanawiając takie war
tości, jak „kultura”, „sztuka”, „nauka”, „godność człowieka”, „świat”, „Bóg”, huma
nizm orzeka o ich obiektywności. Tymczasem „wszelkie wartościowanie [...] sta
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nowi subiektywizację”, a „naznaczenie czegoś piętnem «wartości» pozbawia to, co 
wartościowane, wszelkiej godności”. Aprioryzm aksjologiczny, w tym także uzna
nie Boga za najwyższą wartość, wydaje się filozofowi niemieckiemu niedopuszczal
ne, gdyż „dopiero dzięki prawdzie bycia istota świętości daje się pomyśleć”33. Spro
wadzając istotę filozofii do odsłaniania prawdy o „byciu”, Heidegger uzależniał 
istnienie wartości od „myślenia, które pyta o prawdę bycia”, od „zamieszkiwania 
w prawdzie bycia”, stanowiącego fundament ocalenia - ocalenia od zła, gdyż „praw
da bycia daje oparcie wszelkiemu zachowywaniu”34. Prawda i sens uzyskują zna
czenie tylko dzięki człowiekowi, który je myśli. Nie oznacza to wszakże, iż są one 
przez podmiot właśnie kształtowane. Obszarem, na którym poznajemy prawdę 
bycia, jest — obok filozofii - sztuka, zwłaszcza twórczość poetycka, o której, za 
Arystotelesem, Heidegger powiada, iż jest „bardziej prawdziwa niż badanie bytu”. 
Dla autora Listu o „humanizmie" tajemnica, istnienia, penetrowana przez sztukę, 
nie wiąże się z odkrywaniem sensu istnienia, lecz prawdy o człowieku, czyli war
tości zasadniczej, gdyż jest on - jak czytamy w eseju Czas światoobrazu - „tym 
bytem, na którym ze względu na swoje bycie i swoją prawdę opiera się wszelki 
byt”35. Twórczość poetycka staje się dlań źródłem głębokiej, intuicyjnie dostępnej 
wiedzy o tajemniczych siłach wszechświata, wiedzy możliwej dzięki właściwej 
poecie woli autentycznego uczestnictwa w „byciu”, pozwalającej właściwie pojąć 
życie jako budowanie, mieszkanie, porządkowanie, łączenie w mowie, języku tego, 
co ziemskie i nieziemskie, śmiertelne i nieśmiertelne, znane i tajemnicze, czło
wiecze i boskie. W zawiłościach Heideggerowskich analiz wierszy Hólderlina, Tra- 
kla czy Rilkego zawiera się myśl o doniosłości poetyckiego poznania filozoficzne
go, którego prawda najgłębsza wyraża się w stwierdzeniu, iż człowiek żyje wów
czas, gdy buduje36.

33 Tamże, s. 111, 113.
34 Tamże, s. 123.
35 Tamże, s. 141.
36 Zob. np. zamieszczony w powyższym tomie esej Cóż po poecie?
37 Tamże, s. 99.

W jakiejś mierze można chyba mówić, w odniesieniu do Schelera, o reorienta
cji myśli antropologicznej, reorientacji wychodzącej od krytyki humanizmu i po
legającej, z jednej strony, na wskazaniu na tę sferę wartości, która pozwala du
chowi ludzkiemu wznieść się na wyżyny solidarności moralnej (u Schelera jest to 
miłość jako zasadniczy bodziec działalności mającej na względzie dobro, piękno, 
świętość).

Z drugiej strony natomiast — w odniesieniu do Heideggera - można mówić 
o zupełnie nowym stylu myślenia, o odejściu od metafizyki i wskazaniu na drogę 
odsłaniania tego, co najistotniejsze - na prawdę bycia. „Dopiero dzięki «sensowi» 
— czytamy w Liście o „humanizmie"- to znaczy wychodząc z prawdy bycia, można 
zrozumieć, jak bycie jest. Bycie prześwituje człowiekowi w ekstatycznej projekcji. 
Ale projekcja ta bycia nie tworzy”37. Uznając filozofię Nietzschego za szczytowe 
osiągnięcie metafizyki, która - z racji myślenia bycia jako wartości - zawsze jest 
„platonizmem”, Heidegger podkreśla, że tym samym aksjologia ujarzmia ontolo- 
gię. Wedle autora Woli mocy — jak natomiast zauważa Cezary Wodziński - „war
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tości nie posiadają autonomicznego bycia, są zawsze «dla»; jako «punkty widze
nia» są «dla» widzenia”, są one „warunkami życia, jego utrzymania i wzrostu”; to 
„ogół perspektywicznych warunków «życia» 38. Kluczowe dla filozofa dziewiętna
stowiecznego pojęcie woli mocy sytuuje się poza dotychczasowym pojmowaniem 
wartości, gdyż te ostatnie „są warunkami wzrastania woli mocy”, a ich punkt 
widzenia jest konstytuowany właśnie „ze względu na” wolę mocy. Ona w istocie 
kruszy istniejące wartości, stosuje wobec nich przemoc, odsyła do porządku poza 
dobrem i złem. Potrzebę stworzenia tego nowego porządku wywołuje w sposób 
naturalny - jak to określa Wodziński - „nihilologika”:

38 C. W o d z i ń s k i, Światłocienie zła, Wrocław 1998, s. 114.
39 Tamże, s. 94.
40 Tamże, s. 102.
41 Heidegger, Budować..., cyt. wy d., s. 302-303, 306.
42 Tamże, s. 295-296.

„Oznaki nihilizmu są powszechne, nihilizm puka do wszystkich drzwi epoki współcze
snej. W przyrodoznawstwie - poczucie braku sensu (Sinnlosigkeit), w polityce - utrata 
wiary w słuszność, w ekonomii - «zniesienie niewolnictwa», w naukach humanistycz
nych, zwłaszcza w historii - nieudane próby racjonalizacji i sakralizacji dziejów, 
w sztuce -l’art pour l’art, w kulturze - dekadentyzm. Wszystkie te określenia artyku
łują jednak pewien specyficzny sens. Nadejście nihilizmu jest konsekwentne, uwa
runkowane «dziejo-logiką» metafizyki aksjologicznej, zapowiadane przez wiele zna
ków i symptomów, a mimo to odczuwane jako coś obcego i groźnego”39.

Nietzscheańską formuła Gott ist tot, niebędąca stanowiskiem ateistycznym, 
stanowiła przejaw kryzysu wiary w istnienie sfery wartości „prawdziwych”, „trans
cendentnych”, jak również w możliwość ustanowienia samego siebie jako miary 
sensu i wartości rzeczy. Nietzsche, oznajmiając, że na bazie współczesnego ducha 
dekadencji „Bóg umarł”, stwierdził tym samym, że jest Nic jako swoista prze
strzeń, domagająca się wypełnienia przez wolę mocy jako „nową zasadę stanowie
nia wartości”. Potrzebny staje się tu „nowy porządek wartości jako nihilologiczna 
konsekwencja aktywnego nihilizmu, nihilizmu przewartościowującego”, niezbęd
na jest więc także „nowa zasada, nowa wykładnia bycia bytu”, czyli właśnie wola 
mocy40.

Wola mocy, jak z kolei przekonuje Heidegger w eseju Przezwyciężenie metafi
zyki, „jako zabezpieczająca wszystko, zaczyna być jedynym sędzią a przeto i jedy
nym, co słuszne”, a w konsekwencji to, co słuszne, „zaczyna panować nad tym, co 
prawdziwe, i usuwa prawdę”. Błędne jest bowiem obwieszczanie kolejnych „idei” 
i „wartości”, oznaczających „ślepe błądzenie proklamacji o «czynie» i o niezbędno
ści «ducha». Doprowadzają one w istocie do nihilizmu, którego sedno stanowi „opu
szczenie przez bycie”41. Wskazując na radykalnie aksjologiczny wymiar Nietz
scheańskiej woli mocy, Heidegger twierdzi, że zatraca się tu „postać człowieka”, 
poznanie jego istoty i procesów świadomościowych, a na plan pierwszy wysuwają 
się czynniki psychologiczne, „rozpalanie umysłów”, „pojęcia mocy i siły”, „entu
zjazm «życia»”, upojenie nim oraz „pogarda dla myślenia”42. „Myślenie — czytamy 
w Liście o „humanizmie”-które pyta o prawdę bycia, określając przy tym istotne 
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miejsce z perspektywy człowieka, nie jest ani etyką, ani Ontologią”43. „Wołanie 
o etykę” jest - jego zdaniem - o tyle zasadne, że zawiera się w nim „zarówno 
jawna, jak zamaskowana bezradność człowieka”, znikająca wszakże wówczas, gdy 
uświadomi on sobie, że „człowiek, na ile jest człowiekiem, mieszka w pobliżu Boga”. 
A zatem — „myślenie, które myśli prawdę bycia jako źródłowy żywioł człowieka 
jako kogoś ek-sistującego, jest już w sobie pierwotną etyką”44. Myślenie - twier
dzi Heidegger — „doprowadza [...] humanitas hominis humani w obszar wscho
dzącego ocalenia”, jest ono „czynem, ale takim, który góruje nad wszelką prakty
ką”45.

43 Tamże, s. 120.
44 Tamże, s. 115, 119.
45 Tamże, s. 121, 124.
46 Tamże, s. 305-306.
47 K. M i c h a 1 s k i, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978, s. 78.

To ostatnie zastrzeżenie zasługuje na szczególną uwagę. Przytoczmy jeszcze 
raz słowa tego filozofa:

„Ból, którego trzeba wprzód doświadczyć i znieść aż do końca, to zrozumienie i wie
dza, że gdy biedy nie staje, jest to biedą najgorszą i najskrytszą; biedą, co prawdziwie 
zaczyna gnębić dopiero wtedy, gdy przychodzi z najbardziej daleka”46.

Biblijny Hiob także doświadczył bólu niezrozumienia. W swej odpowiedzi Bogu 
stwierdził: „O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem” 
(42; 3). Wcześniej, w mowie oskarżycielskiej doznaje on zawodu, nie pojmuje Bo
żej mądrości; dopiero prawdziwa pobożność, uznanie wielkości Boga, pozwala przy
wrócić jasność egzystencji C,obecnie ujrzałem Cię wzrokiem”, „kajam się w prochu 
i w popiele”; 42; 5-6).

Jednym z podstawowych słów-kluczy Heideggera jest właśnie „rozumienie” 
będące efektem pracy ludzkiej myśli, „procesem, w którym to, co rozumiane, od
noszone jest do celu, ze względu na który jest rozumiane”47. Pomijając w tym 
miejscu powszechnie znane, podstawowe u tego filozofa znaczenia pojęć otwiera
jących bądź zamykających drogi ku właściwemu rozumieniu bytu („upadek” czło
wieka, lęk, autentyczność i nieautentyczność bytu, nicość, rozpacz, byt-ku-śmier- 
ci, troska, bycie-w-świecie, bycie-człowiekiem itd.), zwróćmy uwagę na jego walkę 
z nihilizmem, „opuszczeniem przez bycie”, będącą równocześnie walką o ludzką - 
dzięki rozumieniu - otwartość na byt. Heidegger nie rozstrzyga problemu istnie
nia bądź nieistnienia Boga; jego filozofia pozostawia otwartą - dla myśli ludzkiej 
i rozumienia - drogę do afirmacji absolutu, drogę otwartą dla tego, kto jest auten
tycznie mądry. Staje się nim zwykle ten, kto odczuwa trwogę i usiłuje zachować 
siebie, gdy świat go opuszcza, gdy sprawy tego świata zaczynają tracić na znacze
niu w jego życiu.

„Trwoga ujawnia nicość” - czytamy w eseju Czym jest metafizyka1? Ludzka 
przytomność, wykraczając poza byt, „zatrzymuje się” w takim przypadku „we
wnątrz nicości”. Bez pierwotnego ujawnienia się nicości nie byłoby ani jaźni, ani 
wolności”. Natomiast „zwrócenie się ku bytowi” oznacza równocześnie „odwróce
nie się od nicości” i „wepchnięcie samych siebie w powierzchowną, publiczną po
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stać przytomności”. Warunkiem „odniesienia do bytu, a zatem również do samego 
siebie”, jest wykroczenie poza niego, dokonanie transcendencji48. Postawy hedo
nistyczne i utylitarystyczne stanowią dla Heideggera największe zagrożenie, ni
weczą zdolność rozpoznania swej najgłębszej istoty. Dla autora Bytu i czasu, jak 
twierdzi Luijpen, „życie zawiera ograniczoną zgodę na świat. Rzeczy świata war
te są takiej zgody, dają one bowiem człowiekowi rzeczywiste, jakkolwiek nieosta- 
teczne spełnienie jego bytu jako mającego być”49. To sprawia, że filozof ten nie 
analizuje człowieka w sensie bezwględnym, gdyż w jego myśli istoty ludzkie, od
czuwające lęk i nie widzące żadnej wyższej możliwości niż śmierć, tracą tym sa
mym afirmatywny aspekt istnienia, sens własnej egzystencji.

48 Tamże, s. 36, 39—40.
49 L u i j p e n, Fenomenologia..., cyt.wyd., s. 409.
50 Tamże, s. 410.
51P. Лаут, Философия Достоевского в систематическом изложении [1950], перевод с немецкого 

И.С. Андреевой, Москва 1996, в. 126.

Odnotowując w dziełach Heideggera nieobecność miłości jako czynnika prze
łamującego lęk, Luijpen podkreśla skazanie przez filozofa człowieka na samotni
cze realizowanie „skrajnych możliwości swego potencjalnego bytu”, gdyż tylko 
„w lęku człowiek jest całkowicie osobą - «ja», osobą zgłaszającą radykalne «nie» 
wobec świata”. Jak pisał św. Augustyn, nil homini amicum sine homine amico. 
Oznacza to, że w człowieku jest coś więcej niż lęk:

„Jego autentyczne bycie-sobą nie jest samotnym, izolowanym, skazanym-na-śmierć 
byciem-w-świecie, lecz byciem-razem z bliźnim w miłości. W miłości świat ukazuje 
człowiekowi twarz całkowicie różną od tej, którą opisuje Heidegger”50.

Można by stwierdzić, że autentyczne bycie-człowiekiem, bycie będące walką 
przeciwko rozpaczy, realizuje się nie w izolacji, lecz dzięki więzi emocjonalnej 
z bliźnim, więzi postrzeganej jako wartość odsłaniająca istotny aspekt sensu ży
cia. Jak stwierdza R. Lauth, „wola życia wyraża się w etyce jako prawo miłości. 
Owa miłość zwrócona jest ku życiu w jego przejawie powszechnym, ku źródłu 
życia (Bogu) i ku wszystkim istotom żywym”51. Wiara w istnienie Boga pozwala 
bohaterom Dostojewskiego odnaleźć „całościowy” sens życia, odkrywany („cho
ciażby i wbrew logice” - jak mówi Iwan Karamazow; XIV, 209) dzięki nagłemu 
„prześwietleniu” umysłu. Pisarz ten, jak wiadomo, daleki jest od kategorycznego 
uznania owego sensu w oparciu o rozumowanie, myślenie dialektyczne, które 
nakazuje niezgodę na źle urządzony, urągający zdrowemu rozsądkowi świat. 
„Rozumna złość” nakazuje „człowiekowi z podziemia” protest przeciwko „rzeczy
wistym prawom przyrody”, przeciwko „nieprzerwanemu, periodycznemu zeru”, 
kłócącemu się z jego — daremnie poszukującym kompromisu - rozsądkiem. Ale 
też - „Zamiast dialektyki nastąpiło życie, i w świadomości powinno się było ukształ
tować coś zupełnie innego” - dowiadujemy się o stanie psychicznym Raskolniko- 
wa w chwili, gdy bohater ten odkrywa ślepy zaułek rozumu oraz gdy przełamuje 
w sobie skłonność do logicznego porządkowania myśli i zaczyna oddawać pierw
szeństwo uczuciom (VI, 422). Właśnie trudno wytłumaczalne racjonalnie „porywy 
duszy” bohaterów tego pisarza stanowią podstawę jego „filozofii pozytywnej”, wiary 
w istnienie wyższego sensu i niezbywalnego uniwersum wartości.
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Okazuje się bowiem, że życie znacznie przerasta ludzką zdolność jego rozu
mienia, a byt jest czymś ważniejszym niż jego poznanie, a więc należy uznać 
przewagę „żywego życia” nad rozumem. Jak przekonuje Dostojewski za pośre
dnictwem swych zbuntowanych bohaterów - Kiriłłowa, Stawrogina i Iwana Ka- 
ramazowa — poznanie rozumowe, przeciwstawione życiu i cenione wyżej niż ono 
samo, zawęża horyzont sensu, wikła się w rezultatach własnych dociekań, nieu
chronnie stwarza dylematy, dzieli życie na rozumne i nierozumne: myślowo (po- 
stulatywnie) sensowne i rzeczywiście, realnie (..wykonawczo”) bezsensowne. Lo
gika nie przynosi zrozumienia sensu życia i historii, który nie polega na jakimś 
celu założonym na przyszłość, lecz rodzi bunt i doprowadza do niezgody na Boski 
porządek świata dopuszczający cierpienie, a w rezultacie - staje się ona podstawą 
„religii człowiekoboga” - tego, który uważa za swój „obowiązek ogłosić samowolę” 
(X, 470). Czyli w rezultacie właśnie logika staje się zarzewiem anarchii. Niebez
pieczeństwo kryje się - jak mówi Alosza Karamazow do Iwana - w „miłości sensu 
życia”, gdy tymczasem „wpierw życie należy pokochać”, a dopiero potem - powia
da on - „zrozumieć też jego sens” (XIV, 210).

Dla szlachetnego i mądrego Aloszy „miłość życia”, stanowiąca warunek sensu 
istnienia, jest jednak dopieropototuą zadania stojącego przed człowiekiem na dro
dze zbawienia, a druga połowa, jak przekonuje on Iwana, dotyczy „wskrzeszenia 
twoich martwych, którzy, być może, nigdy i nie umierali” (XIV, 210). Sąd ten zra
zu przywodzi na myśl naukę wielkiego wizjonera rosyjskiego, Nikołaja Fiodoro- 
wa (1829-1903), pod którego urokiem pozostawał Dostojewski i który starał się 
dowieść, że nieśmiertelność osobowa - to nie fantasmagoria i pusta obietnica, lecz 
realny, twórczy proces wzrastania człowieka - jako „narzędzia rozumu boskiego” 
- do „rozumu wszechświata”. Warunkiem wskrzeszenia zmarłych ojców było dlań 
„wyłącznie powszechne odrodzenie życia”, oparte na wierze w niezwykłą moc czło
wieka przeobrażenia ślepych, niszczących sił przyrody i podporządkowania ich 
jednemu, najważniejszemu celowi — likwidacji śmierci i chaosu. Sens i cel życia, 
według autora Filozofii Wspólnego Czynu, wyznaczany jest przez świadome, twór
cze działanie, „działanie boskie”, przez swoisty proces naukowo-techniczny, umoż
liwiający „zarządzanie” światem zewnętrznym w taki sposób, aby zjednoczyć to, 
co rozproszone i przypadkowe w organiczną, spójną, nieginącą całość. To równo
cześnie „przeobrażenie samych siebie w narzędzia dzieła Bożego”, które to przeo
brażenie „zamieni wszystkie słońca, wszystkie światy niebiańskie w Królestwo 
Boże, w raj”52. „Powszechna synteza”, polegająca na „uczynieniu wszystkich 
podmiotem i uczynieniu wszystkiego przedmiotem poznania i działania”, 
wymaga heroicznego czynu, „tworzenia szczęśliwości”, „przekucia narzędzi tępie
nia w narzędzia zbawienia”, a więc zasadniczej reorientacji życia, które żąda „od 
istot rozumnych pełnego ujawnienia bytu, tj. wszystkiego, co w nim jest, było 
i może być”. Możliwości ludzkie, przekonuje myśliciel, są ogromne i zdolne są one 
do tego, by przeobrazić doczesną, ziemską rzeczywistość w „nieznany nam świat 
pozaziemski” - nie tylko myślowy, czy też duchowy, lecz całkowicie realny, na

52 M. F i o d o r o w, Supramoralizm albo powszechna synteza (tj. powszechne zjednoczenie), 
„Aletheia”/1989, s. 107, 119.
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macalny, dostępny jako „ruch molekuł i atomów całego wszechświata, co właśnie 
umożliwi wskrzeszenie i przeobrażenie całego wszechświata”53. Człowiek, „rozpo
rządzając teraźniejszością, tj. wszystkim, co jest”, wskrzesza zarazem to, co było, 
w możliwej do osiągnięcia doskonałości”. Wymaga to odżegnania się od pozoro
wania życia, od dotychczasowych nastawień na błahostki i jałowość indywidual
nych, egoistycznych poczynań przynoszących złudne korzyści, a w istocie służą
cych wyniszczaniu się i będących, jak to ilustruje przykład Boskiej komedii Dan
tego, „prawdziwym piekłem”, przejawem „bezgranicznego i nienasyconego pożą
dania”. Fiodorow piszę m.in.:

53 Tamże, s. 118.
54 Tamże.
55 Л. Ш с с т о в, Апофеоз беспочвенности (опыт адогматического мышления) [w:] tenże, Сочинения 

в двух томах, t. 2, Томск 1996, s. 61, 66.
56 Iwan mówi do Aloszy: „Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать 

такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что нс от мира сего. (...) Всё 
это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. (...) Итак, 
принимаю Бога, и нс только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его, и цель Его, нам совершенно 
уж неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все 
сольемся, верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое само «бе к Богу» и которое есть само 
Бог (...) ...В окончательном результате я мира этого Божьего - нс принимаю и хоть и знаю, что он существует, 
да нс допускаю его вовсе. Я нс Бога нс принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то Божьего не 
принимаю и нс могу согласиться принять”. (XIV, 214)

57 III с с т о в, Апофеоз..., cyt.wyd., s. 36.
58 Wodziński, Światłocienie..., cyt.wyd., s. 176, 151.

„Królestwo Boże albo raj jest wytworem wszystkich sił, wszystkich zdolności, wszyst
kich ludzi w ich wspólnocie, wytworem cnót pozytywnych, a nie negatywnych; taki 
jest oto, rzec można, raj dla pełnoletnich; może być wytworem wyłącznie samych lu
dzi, wytworem doskonałości wiedzy, głębi uczucia, potęgi woli; raj może być stworzony 
jedynie przez samych ludzi, zgodnie z wolą Bożą, i nie w pojedynkę, ale wszystkimi 
siłami wszystkich ludzi w ich wspólnym wysiłku”54.

Lew Szestow wyraził taką myśl: „wszystko to, co widzimy, jest zagadkowe 
i tajemnicze”, i stąd „jeżeli życie mogło nas oszukać, to tylko dlatego, że bezsilny 
rozum został wprowadzony w błąd”55 56. Postawa agnostyczna, ograniczająca po
znanie ludzkie do przestrzeni trójwymiarowej (Iwan Karamazow), problem sensu 
życia uznaje za nierozstrzygalny55. Filozofia negacji Iwana, bazująca na rozsądku 
i osadzona w realiach rzeczywistości, nie daje się pogodzić z tym, co podpowiada 
rozum usiłujący uwierzyć w istnienie Platońskiego źródła światła, będącego zara
zem najwyższą harmonią, „czymś drogocennym”, porządkiem, mądrością, sen
sem życia, celem „dążeń wszechświata”. Istnieje przecież, jak piszę Szestow, dają
ca się ogarnąć choćby jedynie myślą, sfera tego, co uchodzić może za „inne życie”, 
„życie, w którym słowo «zagłada» nie istnieje”57. Wiara weń, pomimo codziennego 
świadectwa obecności śmierci i chaosu, należy do porządku nadziei. Zagrożenia 
płynące z zapoznania owego porządku, wyrażające się, jak piszę C. Wodziński, 
w postaci „pandemonium totalizmu i ideologicznego totalitaryzmu”, są jednym 
z zasadniczych niebezpieczeństw dla człowieka, oznaką pokus, jakim on ulega, 
zawierzywszy rozumowi, który podpowiada, że „po śmierci Boga” staje się on ja
koby istotą autonomiczną, „samozbawicielem” czy „autokreatorem”58. Kiriłłow 
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mówi: „Если Бог есть, то вся воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, 
и я обязан заявить своеволие” (X, 470). Samowola „człowieka z podziemia”, a zwła
szcza jego doskonalszego wcielenia — Kiriłłowa, oznacza możność czynienia dobra 
i zła bez karzącej siły zewnętrznej i wyraża się - by posłużyć się terminami Schel- 
linga — jako możliwość wyniesienia właśnie samowoli (Eigenwille), woli ślepej, 
chaotycznej i niezorganizowanej wewnętrznie, ponad wolę uniwersalną (Univer
salwille), odznaczającą się rozumnością organizacją wewnętrzną i zdolnością 
przemieniania w światło samowoli. W porządku ustalonym przez Kiriłłowa nie 
ma jednak dwu rodzajów woli, znika w nim centrum świata - Bóg, uosabiający 
bojaźń bólu i zagłady, a na Jego miejsce wkracza człowiek, którego rozum wybiera 
i osądza, co dobre a co złe, deklarując równocześnie zwycięstwo „nowego człowie
ka” nad „bólem i strachem”. Uczucia te są bowiem oznaką jego niewoli, czyli sła
bości, uległości wobec istoty najwyższej.

Wiadomo, że to stanowisko bohatera Biesów zbieżne jest z poglądami L. Feuer
bacha i młodego F. Schillera, w których ideę Boga zastępuje wiara w człowieka 
zdolnego własnymi siłami urządzić lepsze życie59. Wola ludzka jest w stanie zrzu
cić brzemię zależności od dotychczasowego centrum świata, Boga, uosabiającego 
strach, nicość, bojaźń śmierci, i samemu zająć Jego miejsce. Ofiarę Chrystusową 
pojmuje Kiriłłow jako zwycięstwo nad strachem śmierci, zwycięstwo wyzwalające 
ludzi i wynoszące Chrystusa do godności Bogoczłowieka, ale zachowujące ideę 
Boga, którego, w jego przekonaniu, nie ma. ,,Я начну, и кончу, и дверь отворю. 
И спасу. Только это одно спасет всех людей” - mówi on (X, 471-472). Właściwą ofia
rą wiodącą do zbawienia wszystkich ludzi, jest dlań pokonanie śmierci z pomocą 
własnej woli i w poczuciu porzucenia przez Boga. „Unicestwiając” Boga i odrzuca
jąc życie wieczne, Kiriłłow wyraża wiarę w „wiecznądoczesność”, w „nagłe zatrzy
manie czasu”, które „trwać będzie wiecznie” (X, 188). Od tego zależy „nowe życie”, 
będące wyzwoleniem ze strachu i rozpaczy i urzeczywistnieniem odwiecznej tęsk
noty za szczęściem, wiecznością dobrem i miłością. Tę ostatnią uważa bohater za 
źródło instynktu życia. Ufa on, że „wszystko jest dobre”, także człowiek nie dopu
szczający myśli o obecności nieustannie bijącego w nim źródła dobra (Dostojewski 
wielokrotnie wyrażał przekonanie o istnieniu „raju w nas”), i wystarczy tylko wie
dza o tym, a „wszyscy w tym samym momencie staną się dobrzy, wszyscy co do 
jednego” (X, 189). Tylko możliwość osiągnięcia szczęścia, raju - tu, na ziemi - daje 
gwarancję uniezależnienia człowieka od boskiego porządku i tym samym przeła
mania raz na zawsze jego słabości.

59 Zob. szerzej na ten temat: Лаут, Философия..., cyt.wyd., s. 252-256.
60 Przypomnijmy tu wywód Kiriłłowa: „Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. 

Теперь все боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. [...] Будет новый 

Co zatem powoduje, że sprawy tego świata mają się tak źle, skoro wiadomo, 
że człowiek pragnie nie zła, lecz dobra? Dla Dostojewskiego, reprezentującego 
„filozofię negacji”, problem tkwi nie w tym, że człowiek, „zatrzymując się w nico
ści”, zyskuje wolność, jak chce Heidegger, lecz przeciwnie: odkrywając w trwodze 
nicość, śmierć - traci tym samym wolność. A więc wolność jest wyzwoleniem ze 
strachu śmierci60. Na gruncie „wolności metafizycznej”, jak dowodzi Kiriłłow, dana 
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jest możliwość osiągnięcia raju, o którego istnieniu przekonuje człowieka ta sfera 
myśli, która należy do „nieświadomego poziomu jego nadświadomości”. Sfera nad
świadomości jest bowiem tym stanem ducha, który pozwala postrzegać życie jako 
równowagę sił, porządek, harmonię dobra i piękna61. Wolność - będąca według 
Schellinga - „alfą i omegą wszelkiej filozofii”62, także dla autora Zbrodni i kary 
zyskuje znaczenie kluczowe dla zrozumienia całościowego obrazu świata, w którym 
możność czynienia dobra lub zła znajduje wytłumaczenie w stosunku człowieka 
do Boga. Nie chodzi tu - na co zwraca uwagę Lauth - o realizację zasady: skoro 
Jego nie ma, to „wszystko jest dozwolone” (Nietzsche), czy o proklamowanie sa
mego siebie jako boga (Stirner: Ego mihi deus), lecz o to, że uzurpując sobie miej
sce Boga i przekreślając Go, człowiek tym samym „próbuje urzeczywistnić to, cze
go on daremnie od Boga oczekuje”63.

человск, счастливый и гордый. Кому будет всё равно, жить или нс жить, тот будет новый человек. Кто победит 
боль и страх, тот сам бог будет. А тот Бог нс будет” (X, 93).

61 Л а у т, Философия..., cyt.wyd., s. 255—256.
62 Wodziński, Światłocienie..., cyt.wyd., s. 54.
63 Л а у т, Философия..., cyt.wyd., s. 254.

Przypomnijmy tu równocześnie, że biegunem paradoksalnej koncepcji Kirił- 
łowa, wyrażającej „filozofię negacji” Dostojewskiego, jest postawa - szczegółowo 
opisana w artykule Wyrok (Dziennik pisarza, 1876) - innego samobójcy, ogar
niętego smutkiem „materialisty”, który świadomie opowiada się za śmiercią, 
gdyż nie dostrzega ani „harmonii całości”, ani sensu, ani pierwiastka rozumnego 
w tym, co dotycząc zarówno przyrody, jak i organizacji życia społecznego, urąga 
człowieczeństwu, naigrawa się z ludzkich predyspozycji, pragnień i oczekiwań. 
Z punktu widzenia zdrowego rozsądku samo życie wydaje się - jak uczyli Cyceron 
oraz Pascal - „największą głupotą”, przeto filozofowanie przyszłego samobójcy, 
przyjmujące ich sposób dowodzenia, jest właśnie nauką umierania. Sens życia 
pozostaje dlań niepojęty wobec istnienia nicości, „dawnego chaosu”, zera, w jakie 
już jutro może się on obrócić. Rozumność, harmonię, radość, sprawiedliwość, szczę
ście, miłość, dobro deprecjonuje ludzka świadomość istnienia skończoności zja
wisk życia, jawiącego się ponadto jako ciąg nierozumnych, bezsensownych zja
wisk, których ostatecznym celem jest zagłada, śmierć jako jedyna prawda, a zara
zem ostatnia przeszkoda uniemożliwiająca ostateczny triumf dobra. Nawiedzają
ca przyszłego samobójcę „smutna myśl” — „a co, jeśli człowiek został puszczony na 
ziemię jako rodzaj jakiejś zuchwałej próby, aby tylko popatrzeć: zadomowi się 
podobna istota na ziemi, czy też nie?” (XXIII, 147) - rodzi kolejne wątpliwości; nie 
wiadomo bowiem, kto miałby być sprawcą podobnego czynu zasługującego na po
tępienie. Tylko nierozumna przyroda mogła zdobyć się na to, że - wyposażając 
człowieka w świadomość dającą tylko ograniczoną zdolność rozumienia przezeń 
świata — pozostawiła go wobec nierozwiązywalnych zagadek, ukrytych szyfrów 
transcendencji, w których wprawdzie zawiera się idea „harmonii całości”, lecz jej 
rozumienie nie daje się pogodzić z „komedią ludzką”, ze świadomością iluzorycz- 
ności powszechnego szczęścia.

To ostatnie nie może być osiągnięte na bazie „miłości do ludzkości”, która - jak 
podkreśla Dostojewski w artykule Gołosłowne twierdzenia (1876), będącym ko
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mentarzem do Wyroku - bez równoczesnej wiary w nieśmiertelność obrócić się 
może w nienawiść do ludzkości. „Najwyższa idea na ziemi jest tylko jedna, i jest 
nią właśnie idea o nieśmiertelności duszy ludzkiej, gdyż wszystkie pozostałe «naj
wyższe» idee życia, jakimi może żyć człowiek, tylko z niej jednej wypływają” (XXIV, 
48; kursywa autora). To „gołosłowne twierdzenie”, które „kiedyś w ludzkości sta
nie się aksjomatem”, stanowi najważniejszą wytyczną życia ludzkiego, jego sensu 
i celu. „Miłość do ludzkości” można wprawdzie pojąć jako uczucie towarzyszące 
przekonaniu o nieśmiertelności duszy, natomiast jako idea należy ona do „najbar
dziej niepojętych dla rozumu ludzkiego”, a ci, którzy próbują zastąpić nią wiarę 
w nieśmiertelność, „podnoszą rękę na samych siebie” (XXIV, 49). Samobójstwo 
jest logiczną konsekwencją utraty przez istotę rozumną wiary w nieśmiertelność. 
Sytuacja odwrotna istnieje wówczas, gdy wierząc w życie wieczne, tym silniej 
czujemy się związani z ziemią. To, przekonuje Dostojewski, wcale nie nadobfitość 
życia stanowi źródło optymizmu, to nie obojętny stosunek do życia ziemskiego 
kompensowany byłby w pełni świadomością przyszłego uczestnictwa w życiu wiecz
nym, lecz właśnie z pomocą wiary w osobową nieśmiertelność „człowiek osiąga 
cały swój rozumny cel na ziemi. Bez przeświadczenia o własnej nieśmiertelności 
związki człowieka z ziemią rwą się, stają się cieńsze, ulegają gniciu, a utrata wy
ższego sensu życia (odczuwana choćby tylko jako rodzaj najbardziej nieuświado
mionego smutku [тоска]) niewątpliwie pociąga za sobą samobójstwo”. Przekona
nie o nieśmiertelności jest więc „normalnym stanem ludzkości” i „niewątpliwie 
istnieje”, będąc równocześnie „życiem, żywym życiem, jego ostateczną formułą 
i zasadniczym źródłem prawdy i właściwej świadomości dla ludzkości” XXIV, 
49-50).

•k * ★

Myśl zachodnia, jak powszechnie wiadomo, jako pierwsza zajęła się zagadnie
niem teodycei, a w Rosji refleksja nad sensem życia, uzyskującym uprawomoc
nienie właśnie w świetle nauki chrześcijaństwa, jest stosunkowo późnej daty. 
Nasilenie tej refleksji od drugiej połowy XIX wieku do pierwszych dziesięcioleci 
XX wieku było w pewnym stopniu związane z zainteresowaniem filozofią Kanta 
i Hegla, a także wynikiem ponownego odczytania Schellinga i Fichtego, żywotno
ścią Schleiermachera czy Diltheya, którzy — godząc w podstawy pozytywizmu - 
uzmysłowili ważkość pytania o sens życia, o wartości bezwzględne, o przedmiot 
i granice poznania. Samo wyliczenie wpływowych idei i ich twórców wydaje się tu 
zresztą mniej znaczące, zważywszy że na zainteresowanie szeroko pojętą sferą 
sensu wpłynęła w zasadniczym stopniu tradycja myśli rodzimej, ściśle osadzonej 
w nauce Kościoła, choć często polemicznie do niej ustosunkowanej. „Metafizyka 
życia” Ojców Kościoła i myślicieli chrześcijańskich, jak wiadomo, jest ściśle osa
dzona w naukach Heraklita, Platona, Plotyna, Filona z Aleksandrii i Albinusa. 
Zwłaszcza trzej ostatni odegrali wielką rolę w rozwoju doktryny chrześcijańskiej 
i świadomości religijnej przed chrześcijaństwem (m. in. doktryna o Logosie Ploty
na i Filona, nauka o trzech Boskich hipostazach Plotyna i neoplatoników, koncep
cja idei jako planu w zamierzeniach Boga Albinusa). Podkreślmy tylko, że nauka 
Władimira Sołowjowa, a po nim całego szeregu rosyjskich egzegetów tradycji ide
alistycznej od Platona do idealizmu filozoficznego XIX wieku, wyrasta z namysłu 
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nad objawiającą się „chrześcijanom przed Chrystusem” prawdą. Zbędnym wydaje 
się dodać, że jej założeniem było przekonanie o jedności całego kosmosu i stworze
nia, zdążającego do pełni i przemienienia. W świetle tej nauki próbowano podwa
żyć założenia zachodniej „filozofii życia” (H. Bergson, W. Dilthey, G. Simmel, 
R. Eucken, E. Spranger, E. Troeltsch), kładącej wprawdzie nacisk na wymiar du
chowy nauk humanistycznych i rozumienie tego, co obiektywne, trwałe, uniwer
salne (Dilthey), lecz równocześnie ujmującej „życie” w kategoriach absolutnej re
alności i upatrującej w zjawisku życia nieuporządkowanie, nieprzewidywalność, 
zmienność, subiektywność przeżyć, niestabilność, zwłaszcza zaś brak wartości uni
wersalnych (Nietzsche). Warto zaznaczyć, że zwrócenie się filozofii ku człowieko
wi, narodziny antropologii (F. Brentano), rozwój „metafizyki empirycznej” i „zmo
dernizowana” w jej świetle refleksja nad wartościami (G.T. Fechner, R.H. Lotze) 
oraz kompleksowy namysł zachodnich „filozofów życia” nad istotą humanistyki, 
jej zadaniami, przedmiotem i metodami w niej stosowanymi (W. Windelband, 
H. Rickert) - wszystko to przyczyniło się do ogólnego, antypozytywistycznego oży
wienia intelektualnego.

Nauka chrześcijańska, broniąc wartości tradycyjnych, próbuje nadać całości 
świata sens i ocalić wszystko to, co - dzięki darowanej człowiekowi przez Boga 
wolności - wymyka się porządkowi rozumności i celowości. Zorientowana eklezjo
logicznie i odwołująca się do ontologicznych, wiecznych prawd bytu myśl rosyjska 
podkreśla zarówno Universum wartości, jak i ogólny, powszechny sens życia wy
znaczany przez nie. Orientacja na „soborowość”, ład powszechny, harmonię społe
czeństwa i istnienia oraz działania indywidualnego, harmonię, której ideał znaj
dowano w średniowieczu, kazała szukać potwierdzenia sensu życia w ogólnych, 
powszechnie obowiązujących nakazach moralnych wskazanych przez Kościół. Taki 
jest też, o czym już pisaliśmy, wymiar nauki etyki Władimira Solowjowa. Potwier
dzać to ma pradawne słowo cbMbicji (co-Mbtcjib), oznaczające zespolenie, sprzęże
nie, koncentrację myśli, „dialektyczną równowagę energii rozumowych”64. Zgo
dnie z tym, sens wyznaczany jest przez zespolony wysiłek „zmysłowo-umysłowy”, 
jednoczący to, co uczuciowe, z tym, co racjonalne, i dzięki temu, tak jak „dawniej 
ikona staroruska obrazowo dawała odpowiedź na pytanie o sens życia”, tak 
i w tym żywym, całościowym oglądzie „Pełnia Sensu odniesiona zostaje do obra
zu, ikony Pełni Życia”65. Autor cytowanych słów twierdzi także, iż istnieje pewna 
zależność świadomości prawosławnej od myśli protestanckiej, przeciwdziałającej 
krańcowościom sekularyzacji w dobie Odrodzenia, gdyż protestantyzm wyrósł 
w obronie sensu życia religijnego przed „uciskiem teokratycznym, obłudną scho
lastyką i faryzeuszowską pobożnością”. Oba nurty chrześcijaństwa - piszę Jerzy 

64 H.K. Г а в p ю ш и н, Русская философская симфония [w:] Смысл жизни. Антология, общая редакция 
и составление Н.К. Гаврюшина, Москва 1994, s. 9. Autor ten zaznacza, że niemieckie Sinn, francuskie 
sens, angielskie sense zawierają w sobie odcień zmysłowy, natomiast zbliżone strukturalnie do rosyj
skiego niemieckie Be-griff i francuskie oraz angielskie con-ceplion posiadają znamię racjonalistycz
ne. Zauważmy, że słowo смысл w zasadzie nie odbiega znaczeniowo od łacińskiego sensus, które, jak 
odnotował Stróżewski, odnosi się zarówno do zmysłów (znaczenie podstawowe), jak i do sposobu 
myślenia (znaczenie drugorzędne).

65 Tamże.
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Nowosielski - dają „przejmującą wizję wolności Boskiego Majestatu”, wolności 
nieograniczonej przez nasze myślenie, wartościowanie czy system etyczny, oraz 
określają Boga jako „pana czasoprzestrzeni”, w której wobec wolności Boga czło
wiek nigdy nie ma słuszności, nikną przeto jego racje i zasady66.

66 J. Nowosielski, Inność prawosławia, Białystok 1998, s. 61-63.

Jak przekonują liczne prace myślicieli rosyjskich, poświęcone - pośrednio lub 
bezpośrednio - problematyce „sensu życia”, głównym impulsem do ich powstania 
była, z jednej strony, twórczość Dostojewskiego, z drugiej - polemika z Nietzsche- 
ańskim amoralizmem, Schopenhauerowskim pesymizmem i jego antychrześci- 
jańską koncepcją współczucia, pozytywistyczną teorią rozwoju i ideałem szczę
ścia oraz krytyka Tołstojowskiej nauki moralności chrześcijańskiej bez Chrystu
sa. Zespoleniu ulega w nich intuicyjne oraz religijne poznanie z wysiłkiem inte
lektualnego ogarniania i oceny całokształtu refleksji nad problematyką antropo
logiczną! aksjologiczną- od starożytności po współczesność — związaną z sensem 
istnienia i celem powołania człowieka. Naturalną jego potrzebą jest pragnienie 
ujrzenia zarówno samego siebie, jak i własnych zamierzeń oraz działań w świetle 
niezbywalnych wartości. Problem więc dotyczy ustalenia zarówno źródła wiedzy 
o wartościach, jak i hierarchii w ich obrębie. Krzyżują się tu niejako tradycje 
humanizmu europejskiego i chrześcijaństwa, orientacji immanentnej i transcen
dentnej, ujawniając całą złożoność problematyki filozoficznej - znacznie przekra
czającej ramy podjętych w niniejszej pracy rozważań. Nie ulega wszak wątpliwo
ści, że z całą ostrością „sens życia” - jako wartość pozytywna i nadrzędna - jawi 
się wówczas, gdy przekroczone zostają granice logiki, rozumu, a także indywidu
alnego dociekania, obciążonego kaprysem, niestałością natury psychicznej czło
wieka i określanego przez jego egoizm, wygodę czy pragnienie szczęścia.

Przywołajmy tymczasem jeden tylko przykład, sygnalizujący ogólnie tę chrze
ścijańską (prawosławną) orientację filozofii rosyjskiej. Na bezwarunkowy, ponad- 
jednostkowy wymiar i sens istnienia w świetle wartości chrześcijańskich, wyzna
czonych przez wiarę w racjonalny fundament rzeczywistości i wykraczających 
poza to, co dane i sprawdzalne za pomocą doświadczenia, wskazywał uczeń So- 
łowjowa, Jewgienij Trubieckoj (1863—1920) — autor pracy Sens życia (Смысл жизни, 
1918). Dla niego pytanie o „sens” dotyczy zawsze czegoś, co posiada znaczenie 
powszechne, gdyż - jak podkreśla ten filozof - „nie o tym tu mowa, co oznacza 
dane słowo lub przeżycie dla mnie lub kogoś innego, lecz o tym, co powinno ono 
znaczyć dla wszystkich”. Każdy z nas powinien zawierzyć pragnieniu pełnego 
i ostatecznego sensu rzeczywistości, gdyż potrzeba sensu leży u podstaw wszel
kiej - tak teoretycznej, jak i praktycznej - aktywności ludzkiej. Dalej wyjaś
nia on:

„Tak rozumiany «sens» („с-мысл”) jest logicznie niezbędnym projektem i dążeniem 
(искомое) każdej myśli. Głównym zadaniem myśli logicznej jest to, by nie była ona 
tylko subiektywnym przeżyciem. Dlatego też każda myśl logiczna dąży do potwierdze
nia samej siebie w czymś bezwarunkowym i powszechnym, czymś, co określone zosta
je jako prawda lub sens. Natomiast myśl wyłącznie subiektywna, która nie osiąga 
celu owego dążenia, myśl niezdolna do tego, by uzyskać znaczenie powszechne - jako 
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bezsensowna, odrzucona zostaje przez każdą istotę myślącą. Inaczej mówiąc, «sens» 
jest treścią myśli posiadającej powszechne znaczenie lub, co na jedno wychodzi - po
wszechnie znaczącą myślą, zawierającą w sobie to, do czego zmierza wszelka myśl”67.

67 E.H. Трубецкой, Смысл жизни [w tomie:] tenże, Избранное, Москва 1995, s. 9. W dalszej 
części pracy, dla uniknięcia powtórzeń, stosujemy skrót SZ (oraz cyfrę oznaczającą stronę) wówczas, 
gdy odwoływać się będziemy do tego wydania dzieł Trubieckiego. Znany teolog, W. Łosski, uważa 
J. Trubieckiego za jedynego „sofiologa” stricte prawosławnego (W. Łosski, Teologia mistyczna 
Kościoła Wschodniego, przel. M. Sczaniecka, Warszawa 1989, s. 117).

68 Można by, za Stróżewskim, powiedzieć, że w takim ujęciu „sens życia” jest „konstytuowany 
wedle idei wartości” i określany jako „sens aksjologiczny” (zob. tegoż, Istnienie i sens..., cyt.wyd., 
s. 434).

69 III с с т о в. Апофеоз... [w:] tenże, Сочинения..., cyt.wyd., r. 2, s. 31, 67.

Dla Trubieckiego sens posiada wszystko to, co jest w stanie ogarnąć nasza 
świadomość w formie myśli posiadającej znaczenie ogólne, a więc takie, które 
uzyskać może potwierdzenie przez świadomość innych ludzi (np. potwierdzenie 
jakiegoś faktu lub zdarzenia). Oczywiście, przy takim rozumieniu „sens” nie jawi 
się w horyzoncie aksjologicznym. Ten ostatni natomiast pojawia się w naszej świa
domości tylko wówczas, gdy pytamy o pozytywną i powszechną wartość, jakąjest 
życie. A przy tym, co istotne, owa wartość właśnie - zdaniem tego myśliciela - nie 
stanowi treści świadomości pojedynczych ludzi (chodzi tu przecież o stwierdzenie 
czegoś, co nie znajduje bezpośredniego potwierdzenia w stanach naszej psychiki), 
lecz odnosi się do tego, co - jako „powszechnie znaczący przejaw myśli” - uzyskuje 
status ponadjednostkowy. Wykorzystując w swej filozofii „światło” wiary, Trubiec- 
koj stoi na stanowisku, że pytając o sens, przekroczyć trzeba sferę indywidualne
go dyskursu i myślenia, a zatem wyjść poza racjonalizm i szukać uzasadnienia 
sensu w metaracjonalizmie. Tylko wówczas możliwe jest uznanie tajemnicy sen
su ukrytego w rzeczywistości. Pisze on: „tym, czego się pragnie, jak i we wszelkich 
pytaniach o «sens», jest doniosłość powszechna myśli, a równocześnie chodzi tu 
o ogólną doniosłość myśli związanej z wartości^’ (SZ, 11—12; kursywa autora)68. 
Także paradoksalista i sceptyk L. Szestow w Apoteozie bezglebia przyznał, że od 
czasów Platona ¿Arystotelesa myśl ludzka zawsze poszukiwała wartości niezmien
nych i powszechnych, i w nich właśnie widziała rękojmię prawdy, moralności, 
sensu, harmonii. Dodawał jednak, że płonne są nasze nadzieje na poznanie praw
dy ze względu na zgubne skłonności ludzkiej natury, na jej kapryśność, niesta
łość, na zmienne porywy serca69.

Czynnikiem uprawomocniającym zasadność pytania o sens istnienia - jako 
o wartość ponadczasową i powszechną - było, odbiegające od owego uniwersalne
go horyzontu aksjologicznego, a zarazem niepokojące, dążenie do osiągnięcia ide
ału pożyteczności praktycznej, utylitarnej. Można przeto stwierdzić, że problem 
istnienia w świetle wartości — bądź to pojmowanych bezwzględnie, bądź też wzglę
dnie, doraźnie, uzależnionych koniunkturalnie - nieustannie przewija się przez 
całą filozofię dziewiętnastowieczną zakorzenioną w nauce Immanuela Kanta, 
zwłaszcza w jego etyce i estetyce.

Filozof z Królewca oddzielił bowiem to, co pożyteczne, od tego, co wartościowe 
etycznie, i tego, co piękne. Pożyteczność - twierdził on - wynika ze spełniania 
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podstawowego postulatu rozumu praktycznego, jakim jest dobra wola oraz czyny 
wykonywane z poczucia obowiązku. Pożyteczne jest zatem to, co formuje się dzię
ki nakazowi - niewywołanemu przez skłonności przyrodzone, lecz przez to, co 
bezwzględnie narzuca rozum, czyli dzięki dobrej woli. Kant podkreślał gotowość 
człowieka do osiągnięcia moralnej doskonałości dzięki założonej w jego naturze 
boskiej predyspozycji oddziałującej na umysł. Impuls do tego daje „idea, którą 
rozum przedkłada nam jako coś, do czego warto dążyć”. My jednak „nie jesteśmy 
jej twórcami, albowiem ona sama znalazła miejsce w człowieku, ale nawet nie 
rozumiemy, w jaki sposób ludzka natura jest na tę ideę uwrażliwiona”. Filozof 
dodaje, że „ów prawzór zstąpił do nas z nieba”, toteż należy „skierować wzrok ku 
górze”, „otworzyć się na niezbadaną, niebiańską moc”, a to oznacza uznanie prze
wodnictwa siły nadprzyrodzonej, transcendencji70. Walor etyczny i pożyteczny 
zarazem uzyskują decyzje człowieka podejmowane na bazie wolności, albowiem 
„nakaz moralny ma sens jedynie wówczas, jeśli człowiek jest wolny. Jeśli bowiem 
wola jest całkowicie wyznaczona przez przyczynowo powiązany przebieg zdarzeń, 
to próżne są wszelkie nakazy”71. Obowiązek, czyli powinność - według Kanta - 
jest czynem zgodnym z zasadą dobrej woli, która jest autonomiczna. Można by 
powiedzieć, że wartość utylitarna, jako pewien cel, powstaje wówczas, gdy po
przedza ją logiczna myśl kierowana przez nieprzymuszoną dobrą wolę. Przenikli
wa myśl tego filozofa odnotowała wszakże tajemnicze, nieodgadnione dla rozumu 
ludzkiego skłonności do zła, będące przeszkodą na drodze do przeobrażenia we
wnętrznego człowieka, który nie może „w sposób naturalny”, tj. bez udziału łaski, 
„ani przez świadectwo swego dotychczasowego życia” dokonać tej przemiany, „po
nieważ głębia serca (podmiotowa pierwsza podstawa maksym) pozostaje dla nie
go niezbadana”72. Tym samym uznawał on łaskę, podobnie jak św. Augustyn, za 
nadnaturalną, cudowną siłę Chrystusa przynoszącą zbawienie człowiekowi, który 
nie jest zdolny o własnych siłach tworzyć dobra i samodzielnie budować szlachet
nego życia.

70 I. K a n t, Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko, Kraków 1993, s. 85—86.
71 W. Tatarkiewicz, Historia..., cyt.wyd., t. 2, s. 177.
72 K a n t, Religia..., cyt.wyd., s. 75. Por. słowa św. Pawła: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam 

jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5; 20).
73 Tatarkiewicz, Historia..., cyt.wyd., s. 178.

Inaczej rzecz wygląda w odniesieniu do piękna, które Kant pojmuje poza ka
tegorią celowości. Piękno jest dlań swoistym atrybutem dobra, a upodobanie este
tyczne trudno wytłumaczyć racjonalnie, gdyż nie poddaje się ono wysłowieniu 
i pozostaje w granicach wyobrażenia o „przedmiocie intencjonalnym”, a ściślej - 
dotyczy ono jego formy. „Cecha ta - jak piszę Władysław Tatarkiewicz - stanowi 
podstawę oddzielenia upodobania estetycznego od innego rodzaju upodobań, 
a także podstawę oddzielenia postawy estetycznej od postawy moralnej, dla której 
jest bardzo istotne, aby dobro było realizowane, a nie pozostawało w sferze wyo
brażeń”73. Poglądy filozofa niemieckiego na piękno, zawierające krytykę zarówno 
utylitaryzmu, jak racjonalizmu i immanentyzmu, dały podstawę do wyodrębnie
nia sztuki z innych rodzajów ludzkiej działalności, podporządkowanych praktycz
nej użyteczności.
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Natomiast podkreślana przez Kanta potrzeba realizacji dobra jako postulatu 
rozumu praktycznego, w istocie swej słuszna i logiczna, poddawana była często 
krytyce przez myślicieli rosyjskich, tych zwłaszcza, którzy problem ten postrze
gali przez pryzmat twórczości Dostojewskiego. Autor Zbrodni i kary uzmysłowił 
bowiem swoistą represyjność rozumu oraz tworzonego na jego podstawie prawa 
wobec uczuć. Chłodny rozum, jakim kierują się tacy jego bohaterowie, jak Raskol
nikow, Stawrogin, Kiriłłow czy Iwan Karamazow, tłumi ich uczucia i odruchy, 
zwłaszcza miłość, miłosierdzie, pokorę i współczucie. Wyrozumowane dobro czę
sto ponosi fiasko w obliczu trudnych do przewidzenia ludzkich zachowań, wywo
łanych kaprysami natury, zepsuciem wewnętrznym, psychicznymi ułomnościa
mi, egoizmem, samowolą czy po prostu buntem. Co więcej, jak dowodzi przykład 
księcia Myszkina z powieści Idiota, misja tworzenia dobra, nie wsparta - wzoro
wanymi na Chrystusie — odkupieniem i ofiarą, nie przynosi pożądanych skutków. 
Wychodzące ze szlachetnych pobudek pragnienie „księcia Chrystusa” dobra dla 
Nastasji Filipowny (patrząc na jej portret, wyrażający jednocześnie radość i cier
pienie, mówi on: „Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, 
кабы добра! Все было бы спасено!”; VIII, 32) natrafia na opór natury dumnej i nie
zależnej, a wysiłki bohatera w tym kierunku wydają się naiwne i obracają się 
przeciwko niemu. W. Solowjow dostrzegłby tu brak „siły i piękna, uwarunkowa
nego przez dobro, które istnieje wiecznie i rzeczywiście wyzwala jego nosicieli 
i wyznawców od władzy śmierci i rozkładu”, gdyż, zdaniem filozofa, „między czło
wiekiem i tym, co stanowi sens jego życia, nie powinno być stosunku zewnętrzne
go, formalnego” (AD, 50, 52). Współczucie okazywane przez Myszkina Nastasji 
wynika z jego idei rozumowej, będącej dlań, by użyć określenia Solowjowa - „au
torytetem zewnętrznym”. Przykład ten, a jest ich wiele u autora Braci Karama
zow, dowodzi, że Kaniowska wiara w rozumną dobrą wolę napotyka u pisarza 
rosyjskiego opór ze strony prawa.

Przypomnijmy w tym miejscu, że dążenie do piękna, piękna często utożsa
mianego z „życiem” jako „siłą irracjonalną, dającą się naprawdę poznać jedynie 
poprzez intuicję artysty”74, staje się w XIX wieku w Rosji jedną z naczelnych dróg 
wiodących - by posłużyć się określeniem księcia Myszkina z Idioty F. Dostojew
skiego - do „zbawienia świata”75. Rozmaicie pojmowano wszakże ową „drogę”. 
Swoistą rolę piękna widział, jak pamiętamy, autor Apologii dobra: „piękno jest 
tylko zmysłową formą dobra i prawdy” (VIII, 37). W ujęciu tym kategoria este

74 A. L a z a r i, „Ostatni romantyk"Apollon Grigorjew. (Zarys monografii światopoglądu), Kato
wice 1996, s. 58.

75 Sentencję „piękno zbawi świat” wygłasza w powieści Hipolit Tierientiew, powołując się na 
Kolę, który zasłyszał ją od Lwa Myszkina (VIII, 317). Istnieją wszak podstawy, by uznać ten pogląd 
za ideę bliską pisarzowi. A. Sztejnberg, niezależnie od M. Bachtina, wyraził słuszny sąd, że „wszyscy 
bohaterowie Dostojewskiego, podobnie jak wszyscy bohaterowie Platona, mówią za niego lub, co na 
jedno wychodzi, on zawsze mówi o sobie. [...] W jego myśli dominuje symfoniczna dialektyka”. Zob. 
A.3. Штейнберг, Проблема свободы Ф.М. Достоевского, Берлин 1923, s. 35. Bardziej tajemniczo 
о pięknie wyraża się Dymitr Karamazow: „Красота - это страшная и ужасная вещь! Страшная потому, 
что неопределима, а определить нельзя, потому что Бог загадал одни загадки. Тут берега сходятся, тут вес 
противоречия вместе живут” (XIV, 100). Do tej wypowiedzi jeszcze powrócimy. Szerzej o idei piękna 
u Dostojewskiego zob. H.B. Кашина, Эстетика Ф.М. Достоевского, Москва 1975, s. 168-178.
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tyczna odgrywa rolę podrzędną, wspomagającą wartości nadrzędne, jakimi są dobro 
i prawda.

Dużo większą rolę odgrywa ona u „rosyjskiego Nietzschego”, Konstantina 
Leontjewa (1831-1891), który w estetyce postrzegał „kryterium dla wszystkiego”, 
gdyż ono „ogarnia nie tylko historię ludzką, nie tylko żywy świat organiczny, lecz 
w ogóle wszelkie byty stworzone. [...] Estetyka życia bowiem była dla niego 
o wiele ważniejsza aniżeli estetyka sztuki”76. Uniwersalny charakter Leontjewow- 
skiego kryterium estetycznego, odnoszącego się nie tylko - tradycyjnie - do zja
wisk przyrody i sztuki, lecz w pierwszym rzędzie do historii i życia, był przeciw
stawiany pierwiastkowi moralnemu i religijnemu. Te ostatnie, zdaniem myślicie
la, zniekształcają historię, sztukę i literaturę, toteż jedynie „powiązanie estetyki 
z twórczym instynktem życia” pozwala wydobyć głęboką, a nie pozorną czy też 
cząstkową, prawdę o życiu. „Jestem estetą - pisał Leontjew o sobie - dlatego, że 
estetyka jest religijna, jestem też religijny, ponieważ religia jest estetyczna”77. 
Jego niesmak budziło tradycyjne rozumienie „prawdy” i „pomyślności”, których 
spełnienie przynieść miało w nieokreślonej bliżej przyszłości powszechną szczę
śliwość. Wiara ta, twierdził on, przeczy „zarówno realnym prawom przyrody, jak 
i wszystkim — głównym i najbardziej wpływowym ze wszystkich znanych nam - 
religiom pozytywnym”78. Harmonia w życiu i sztuce polega na łagodzeniu przeci
wieństw nie w oparciu o zasady moralne, lecz o kategorię piękna, która łączy 
krańcowości świata przyrody i świata ludzkiego. Wyrazistym jej przykładem jest 
dlań sposób, w jaki Puszkin, sam będąc uczestnikiem wydarzeń, przedstawia wojnę 
na Kaukazie, prowadzoną przez Paskiewicza z Turkami (Podróż do Erzerum). 
W utworze tym poeta ulega silnym emocjom, jakie niewątpliwie rodziły się w nim 
na widok śmierci i cierpienia, lecz równocześnie „piszę piękne wiersze we wscho
dnim stylu”. Stąd więc ta, jak twierdził Leontjew, „harmonia realno-estetyczna” 
jest połączeniem tego, co poboczne, i tego, co całościowe, to — jak mówi - „pojedna
nie antytez, lecz nie w znaczeniu pokojowego i braterskiego zjednoczenia moral
nego, lecz w sensie poetyckiego i wzajemnego wypełnienia przeciwieństw — za
równo w życiu, jak i w sztuce”79.

76 G. P r z e b i n d a, „Bizantyjski”estetyzm Konstantego Leontjewa, „Roczniki Humanistyczne”, 
t. XLIII, z. 7 - 1995, s. 185-186.

77 Cyt. za: В.П. Шестаков, Константин Леонтьев о судьбах русской культуры [w:] tenże, 
Эсхатология и утопия. Очерки русской философии и культуры, Москва 1995, s. 112.

76 К. Л с о н т ь с в, О всемирной любви (Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике)[ 1880] [w:] 
Ф.М. Достоевский и Православие, Москва 1997, s. 283— 284.

79 Tamże, s. 284.

Niewielu twórcom udawało się, w przekonaniu tego myśliciela, wyrazić w utwo
rach ową harmonię. Jego oryginalna koncepcja historii sztuki i literatury, wyklu
czająca aspekt etyczny twórczości (i w ogóle życia), potwierdzała nie tylko stop
niowy upadek tych dziedzin, lecz także pogorszenie stosunków międzyludzkich, 
a wraz z nim — stępienie wrażliwości estetycznej, indyferentyzm moralny, skłon
ności egoistyczne i powszechną niewiarę w humanizm. Zjawiska te, jak twierdził, 
bliższe są tym przepowiedniom ewangelicznym, w których jest mowa o pogorsze
niu relacji społecznych przy końcu świata. Humanizm czasów nowożytnych stoi 
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więc w jaskrawej sprzeczności wobec humanizmu chrześcijańskiego. Ich pogodze
nie ze sobą możliwe jest tylko na kanwie estetyki - „tylko w dziedzinie poezji - 
zarówno życiowej, jak [artystycznej, czyli w sensie pasjonującej i skomplikowanej 
walki”80.

80 Tamże, s. 285.
81 L a z a r i, „Ostatni romantyk"..., cyt.wyd., s. 57.
82 Tamże, s. 50.
83 Tamże, s. 69, 76.

„Gdzie życie — tam i poezja” - twierdził jeszcze przed Leontjewem Apollon 
Grigorjew (1822-1864). Ten pisarz, krytyk i myśliciel rosyjski, czerpiący obficie 
z estetyki Schellinga uznającego wolność artysty za wartość najważniejszą, nie- 
podporządkowaną jakimkolwiek celom utylitarnym, podkreślał autonomię sztu
ki, która-jak zauważa Andrzej Lazari - „pozostaje wolna, gdy tworzy ją intuicja, 
a nie utylitarny rozum”81. Pozbawienie sztuki ambicji rozumowego ujmowania 
życia oznaczało uniezależnienie jej od porządku obiektywnego rzeczywistości, 
znacznie uboższego od tej sfery życia, której rozum nie ogarnia i która formuje się 
za sprawą całego bogactwa wnętrza duchowego artysty. Odkrywana przezeń praw
da dysponuje niezwykłą siłą, gdyż przemawia poprzez piękno. Prawda ta prze
kracza granice rozumności, nie jest rozpoznawana logicznie, lecz stanowi niejako 
sumę tego, co wyrasta zarówno z wolności, jak i konieczności. W tym znaczeniu, 
odnotowuje polski badacz, można mówić o prekursorstwie Grigorjewa w stosun
ku do Wilhelma Diltheya; dla obu bowiem kategoria „życia” nie zawiera treści 
biologicznych, lecz obejmuje całokształt doznań psychicznych wyznaczających 
„prawa duszy ludzkiej”. Stanowią one „irracjonalną siłę jednoczącą w sobie te 
wszystkie aspekty historii i kultury, które nie poddawały się racjonalnej anali
zie”, siłę uniemożliwiającą stworzenie ogólnej „teorii” kultury i „wartości ludz
kich wytworów, poglądów i odczuć”82.

Zycie, niemieszczące się w ramach ratio, domaga się usprawiedliwienia 
w pierwszym rzędzie przez wartości, a nie przez teorie. Wartością naczelną dla 
człowieka w życiu jest dobro — ono przecież, jak dowodzili już filozofowie z kręgu 
Akademii Platońskiej, wyznacza sens istnienia. Ale równocześnie pragnienie do
bra, które usprawiedliwiałoby istnienie, wskazuje na jego niedostateczną obe
cność. Stąd usilne jego poszukiwania w celu odsunięcia od siebie możliwego nie
spełnienia, widma klęski. Nie znajdując pełni wartości w życiu, artysta, jak twier
dził Grigorjew, intuicyjnie postrzega ją w głębi własnej duszy, która potrafi wska
zać na rzeczywiste wartości i oddzielić je od złudnych, zakorzenionych w realno
ści świata zewnętrznego. W ten sposób twórczość, odzwierciedlająca istnienie 
w wymiarze indywidualnym, jako „z natury pozytywnie etycznym”, staje się dzie
dziną dokonującą swoistego uporządkowania i uwypuklenia wartości, i w tym 
znaczeniu Grigorjew - w swym przekonaniu, iż „prawdę życia” „można poznać 
jedynie poprzez sztukę” - mógł uznać tę sferę działalności ludzkiej za „najpełniej
szy i jednocześnie najjaśniejszy wyraz sensu życia w danej epoce”83. Sztuka, 
w jego ocenie, jak podkreśla Lazari, będąca czynnikiem służącym „oglądowi este
tycznemu jako uprzedmiotowionemu oglądowi intelektualnemu”, uzupełnia filo
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zofię w zakresie odsłaniania życia w wymiarze całościowym, a więc należy, podob
nie jak u Schellinga, do najważniejszych dziedzin twórczości ludzkiej zorientowa
nej na „uchwycenie” prawdy o tej irracjonalnej sile, jaką jest życie84. W takim 
ujęciu, jak się wydaje, nie odbiega ów pogląd od stanowiska Hegla, który - jak 
twierdzi Iwan Iljin - ukryty sens życia ludzkiego widział w „realnej głębi duszy” 
dążącej do urzeczywistnienia wolności poprzez „organiczne potwierdzenie samej 
siebie” w „wolnej twórczości”85. „System etyczno-estetyczny”, nazwany przez „ostat
niego romantyka” „poglądem organicznym”, wskazywał na romantyczny rodowód 
Grigorjewowskiej myśli zacierającej różnice między nauką i sztuką, a także filo
zofii wartości - opartej na wolności twórczości artystycznej, wolności skupionej 
na odsłanianiu sensów, zwłaszcza zaś sensu życia, gdyż to ostatnie, pojmowane 
jako swego rodzaju absolut, jako „drugi świat drugiego Twórcy”, kryje w sobie 
prawdę najwyższą, odsłanianą poprzez „subiektywność, czyli dążenie do ideału”86.

84 Tamże, s. 55-56.
85 И.А. Ильин, Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека, в двух томах, Санкт- 

-Пстсрбург 1994, s. 259.
86 L a z а г i, „Ostatni romantyk“..., cyt.wyd., s. 59.
87 В.В. Кусков, Православные .мотивы в поэзии Н А. Некрасова [w tomie:] Русская литература XIX 

века и христианство, под общей редакцией В.И. Кулешова, Москва 1997, s. 138.
88 Zacharias z, Antropotelizm..., cyt.wyd., s. 316-317.

Namysł Grigorjewa nad filozofią wartości w dużym stopniu uformował i ukie
runkował późniejsze, zorientowane „etyczno-estetycznie”, poszukiwania możliwości 
i zakresu realizacji upragnionych ideałów. To dość powszechne nachylenie myśli 
rosyjskiej w stronę jedności dobra i piękna ma, prócz oczywistego rodowodu stoic- 
ko-platońskiego, jak już odnotowaliśmy, także zakorzenienie w prawosławiu, które 
- jak utrzymywano — wrósłwszy w rosyjską glebę i życie, stanowi gwarancję jego 
jedności i organiczności. Prymat etyki nad innymi dziedzinami filozoficznymi wy
nikał z naturalnego niejako zakotwiczenia religii w życiu ludu rosyjskiego, który, 
jak sądziło wówczas wielu myślicieli, opierał cały swój światopogląd na solidnych 
podstawach chrześcijańskiej nauki moralnej, na „prawosławiu ludowym”87. Tej 
słowianofilskiej pokusie usprawiedliwienia organiczności życia „życiodajnymi so
kami” prawosławia, zapewniającymi rosyjską wielkość duchowo-religijną, uległ 
też Grigorjew, a po nim inni - z Dostojewskim na czele. Można to w tym aspekcie 
nazwać specyficznie rosyjską interpretacją problemu posiadającego wszak szer
szy, wynikający z ogólnej sytuacji w filozofii, wymiar. Chodzi mianowicie nie tyle 
o wskazanie na pierwiastki religijne, narodowe czy społeczne, pełniące rolę kata
lizatora postaw i zachowań pozytywnych, lecz o dociekanie znaczenia i określenie 
miejsca w życiu tych wartości zasadniczych, do których zawsze powracała myśl 
ludzka poszukująca sensu istnienia.

„Człowiek, podejmując jakiekolwiek działania - piszę Zachariasz - za każdym razem 
realizuje określone wartości, a więc działa: w przypadku poznania teoretycznego ze 
względu na prawdę, religii - ze względu na świętość, sztuki - ze względu na piękno 
itd. [...] Kultura niejako sama uwzględnia mechanizm dążenia do doskonałości”88.

Dostojewskiemu, pozostającemu w kontaktach z Grigorjewem, nie był obojęt
ny kryzys świadomości estetycznej. Jak dowodzi Konstanty Moczulski, myśl ta 
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przenika jego powieść Biesy, a w osobie Stiepana Trofimowicza Wierchowieńskie- 
go uzyskuje ona niezwykłego, tragikomicznego wyraziciela89. W nihilistycznym 
świecie kłamstwa, obłudy, przemocy i powszechnego otępienia postać ta, mimo 
powszechnego niezrozumienia w środowisku radykałów, odznacza się siłą ducha 
i niezłomnością w walce o ideały, których dotkliwy brak zdaje się być przyczyną 
krachu życia, świętości, dobra, piękna i miłości. Sekret życia kryje się dlań 
w pięknie, które jest bardziej potrzebne niż chleb, a Szekspir i Rafael stanowią 
„prawdziwy owoc całej ludzkości”, cenniejszy od wszelkich dociekań nauki, po
znania, aspiracji i ideałów społecznych. Siła piękna przyćmiewa troski i codzien
ne dążenia, tłumi emocje, pozwala wielkodusznie wznieść się ponad podziały 
i kontemplować to, co nieśmiertelne. Wypowiedzi Wierchowieńskiego budzą śmie
szność, gdyż „dawny ideał piękna w ludzkości uległ zaciemnieniu i nastał dla nie
go «czas smuty»”90, ale bez wątpienia „idealista” ten wzbudza sympatię i współ
czucie. Dewaluacji uległy też inne wartości - takie jak wiara w życie wieczne 
i miłość, których obrona w ustach bohatera brzmi jak przypomnienie prawdy oczy
wistej, będącej wszakże tylko odległym echem czegoś dawno zapomnianego:

89 К. Мочульский, Гоголь. Соловьев. Достоевский, Москва 1995, s. 439-441.
90 Tamże, s. 440.
91 H.C. Тургенев, Собрание сочинений в двенадцати томах, т. 8, Москва 1978, s. 428.
92 W dziełku Miłość Turgieniew piszę: „Все говорят: любовь - самое неземное чувство. Чужое 

я внедрилось в твое: ты расширен - и ты нарушен; ты только теперь зажил (?) и твое я умерщвлено. Но 
человека с плотью и кровью возмущает даже такая смерть... Воскресают одни бессмертные боги...”. W in
nym „wierszu w prozie” Истина и правда (1882) czytamy: „Истина нс может доставить блаженства... Вот 
Правда может. Это человеческое, наше земное дело... Правда и Справедливость! За Правду и умереть согласен. 
На знании Истины вся жизнь построена; но как это „обладать сю”? Да еще находить в этом блаженство?” 
(tamże, s. 472).

Мое бессмертие уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать неправды и погасить 
совсем огонь раз возгоревшейся к нему любви в моем сердце. И что дороже любви? Лю
бовь выше бытия, любовь венец бытия, и как же возможно, чтобы бытие было ей неподкпонно? 
Если я полюбил и обрадовался любви моей - возможно ли, чтоб он погасил и меня и ра
дость мою и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен! Voila ma profession de foi”. 
(X, 505)

„Bóg nie zechce uczynić nieprawdy”, czyli odrzucić miłości, sprawić, że wni- 
wecz obrócone zostanie to wzniosłe uczucie, dzięki któremu w ogóle istnieje życie. 
Jak pisał w Wierszach prozą (1878-1882) ideowy przeciwnik Dostojewskiego, ate
ista Iwan Turgieniew, „miłość jest silniejsza od śmierci i strachu śmierci” i „tylko 
dzięki niej życie trwa i posuwa się naprzód”91. Dla autora Biesów - miłość jako 
prawdę uosabia Bóg, dla Turgieniewa natomiast miłość jest najgłębszą i najwznio
ślejszą ale też niszczącą i spopielającą tajemnicą metafizyczną ukrytą za powło
ką świata widzialnego, a prawda jest błogostanem, rozkoszą szczęśliwością ja
kiej człowiek doznaje dzięki odkryciom, olśnieniu92. Sens życia polega na dążeniu 
do wykrycia owych tajemnic, wskazaniu na istnienie wyższej siły kierującej świa
tem, siły niezawierającej się w jednym określeniu, lecz jednoczącej w sobie pier
wiastki dobra, piękna i prawdy, które pospołu stanowią fundament miłości i otwie
rają wrota w wieczność.
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Obaj pisarze, w pewnym stopniu, zajmują stanowisko bliskie Platonowi, który 
ustami Diotymy, Agatona i Sokratesa w Uczcie podkreśla ów szczególny splot róż
nych poziomów wartości, gdyż „pośród bogów porządek jakiś nastał, odkąd w nich 
wstąpiło zamiłowanie do tego, co piękne” (XXIV, 201 B), a „miłość ani połowy nie 
szuka, ani całości, jeśli to nie będzie właśnie jakieś dobro”, bo „przedmiotem miło
ści jest wieczne posiadanie dobra” (XXIV, 205 E). Dla Platona miłość jest także 
pięknem, gdyż jest ona „zapładnianiem tego, co piękne, zarówno co do ciała, jak co 
do duszy” (XXV, 206 B). Przez miłość człowiek „chroni się od zatraty wszystkiego, 
co śmiertelne”, dzięki niej — „nieśmiertelność zyskują śmiertelne ciała i inne wszy
stkie rzeczy” (XXVI, 208 B)93. Dla piękna, wedle autora Uczty, powołana jest isto
ta twórcza, myśląca, niespokojna i energiczna, w nim bowiem uzyskuje spełnie
nie siebie, własnego życia, które jest niczym innym, tylko „oglądaniem piękna”. 
„Nadświatowe, wieczne, jedyne, niezmienne piękno samo w sobie” jest tym, co 
wytrąca człowieka z pospolitości i nędzy egzystencji, „marnego życia”, co pomna
ża wiedzę i wpaja dzielność, które to przymioty sprawiają, iż on „kochankiem 
bogów się staje, i jeśli komu wolno marzyć o nieśmiertelności, to jemu wolno” 
(XXIX, 221 E).

93 P 1 a t o n, Dialogi, t. 2, przełożył oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył W. Witwicki, Kęty 
1999. Wszystkie inne cytaty z Platona przytaczamy na podstawie powyższego wydania jego dialogów.

Miłość, jako prawda najważniejsza, pierwotna, jawi się z całą wyrazistością 
„śmiesznemu człowiekowi” (Sen śmiesznego człowieka. Opowiadanie fantastycz
ne, 1877). We śnie odbywa on podróż na Marsa, gdzie spotyka ludzi, których życie 
upływa pod znakiem szczęścia i harmonii. Za namową bohatera odżegnują się oni 
jednak od tego i godzą się żyć „po ziemsku”, czyli cierpiąc, niosąc krzyż męki 
w imię „wyższej prawdy”, której dotąd nie znali. Wyobraźnia śmiesznego człowie
ka ogarnia cały splot okoliczności doprowadzających do zła, mającego swe korze
nie w egoizmie, zadufaniu, wierze w wytyczenie, często siłą, jedynej drogi do praw
dy. „Знание выше чувства, сознание жизни - выше жизни” (XXV, 116) — oto dewiza 
Marsjan, nakłonionych do zmiany sposobu życia. Nagle, już po przebudzeniu, bo
hater „widzi” prawdę - prawdę nie wyrozumowaną, lecz jej „żywy obraz”, napeł
niający „na wieki” jego duszę. Ta „na własne oczy” ujrzana prawda wyzwala chęć 
jej głoszenia:

„...Hy, а я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, в один 
бы час - всё бы сразу устроилось! Главное - люби других как себя, вот что главное, и это всё, 
больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. А между тем ведь это только 
- старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! „Созна
ние жизни выше жизни, знание законов счастья - выше счастья” - вот с чем бороться надо! 
И буду. Если только все захотят, то сейчас всё устроится”. (XXV, 119)

Jak pamiętamy, podobne przekonanie wyraża Alosza Karamazow w rozmo
wie z Iwanem, nakłaniając brata do pokochania życia, a nie jego sensu, gdyż tylko 
kochając życie, odsłaniamy jego sens. W tym kontekście znacząca wydaje się też 
wypowiedź Hipolita Tierentiewa, który - stojąc na krawędzi życia - zupełnie in
aczej niż wszyscy ludzie pojmuje szczęście: „Дело в жизни, в одной жизни, - 
в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии!” (VIII, 327). Owo 
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„nieprzerwane i wieczne” odkrywanie dotyczy, jego zdaniem, zarówno oczywisto
ści, „powszechnych banałów”, jak i „genialnej lub nowej myśli ludzkiej”, przyno
szącej dużo więcej mądrości i znaczeń, aniżeli może je geniusz wysłowić i przeka
zać innym. Tierentiew wskazuje, z jednej strony, na ograniczoną zdolność percep
cji i rozumienia przez ludzi prawd oczywistych oraz, z drugiej, na potrzebę szcze
rości i ustawicznego wsłuchiwania się w głos rozsądku. „Говорите всё! Не лгите 
хоть раз в вашей жизни!” - gromko apeluje on do słuchaczy (VIII, 345). Rozpaczli
we wołanie Hipolita o przebudzenie uśpionej woli ludzkiej, o wyzwolenie jej 
z chaosu, bezwyjściowości - to wołanie o przestwór dla prawdy. Nie chodzi tu 
bynajmniej o zadośćuczynienie woli indywidualnej, zorientowanej egoistycznie, 
lecz o wyjście naprzeciw oczekiwaniom wszystkich ludzi w dążeniu do autentycz
nego spełnienia tego, co we wspólnocie ludzkiej najistotniejsze: woli życia, życia 
pojmowanego jako wartość bezcenna, jako nieprzerwane odkrywanie prawdy94.

94 Рог. Лаут, Философия..., cyt.wyd., s. 119-121.
95 H.H. Арсентьева, Христианский нравственный идеал и проблема утопического сознания 

в русской литературе (Ф.М. Достоевский и Л.Н. Андреев) [w:] Русская литература XIX века и христианство, 
под ред. В.И. Кулешова, Москва 1997, s. 145.

96 Cyt. za Л а у т, Философия..., cyt.wyd., s. 122.
97 В. И в а н о в, Родное и вселенское, Москва 1994, з. 297.

Miłość wydaje się „śmiesznemu człowiekowi” „szczególną napełniającą życie 
sensem ideą zbawienia”, dającą — z racji zawartej w niej głębi prawdy - silny 
impuls do jej natychmiastowej realizacji95. Bohaterom Dostojewskiego często ra
cja ta jawi się nagle jako swoiste przejrzenie, iluminacja umysłu, który niespo
dziewanie odkrywa utracony w codziennym zmaganiu się z życiem jego sens naji
stotniejszy. Kiedy bohater „opowiadania fantastycznego” widzi siebie we śnie 
w mroku i dojmującej wilgoci mogiły, rodzi to jego bunt przeciwko bezsensowi 
istnienia i wołanie o pomoc do Boga, by sprawił, żeby jak najszybciej nastało „inne 
życie”. Wola życia „śmiesznego człowieka” stanowczo odrzuca śmierć, której „nie 
ma”, a środkiem wiodącym do jej unicestwienia jest sen potwierdzający „przewa
gę nie rozsądku, lecz pragnienia, nie głowy, lecz serca”, „rzeczy zupełnie niepoję
tych”, sen „obwieszczający Prawdę” (XXV, 108-109).

Wiaczesław Iwanow dostrzegł u Dostojewskiego narodziny „człowieka wewnę
trznego, którego uczucia mogą wydać się nam czymś transcendentnym”; dlatego, 
piszę on, „to, co dane jest nam bezpośrednio i właściwe jest nam, występuje jako 
coś transcendentnego (coś, co znalazło się w sferze leżącej poza nami)”96. „Cała 
twórczość Dostojewskiego stała się od tej pory napomnieniem o człowieku we
wnętrznym, odrodzonym duchowo, przekraczającym granice, w którego odczu
waniu świata to, co transcendentne dla nas — stało się tym, co immanentne” - 
twierdzi Iwanow i dodaje, że przeobrażeniu „człowieka zewnętrznego” w „wewnę
trznego” towarzyszyło wyjście naprzeciw „ogólnoludzkiemuja’97. Także inny znaw
ca autora Biesów, Wasilij Rozanow, odnotował w jego twórczości „rozpad ducha” 
w rezultacie niezwykłego napięcia między ateizmem i wiarą które pozwoliło zro
zumieć życie i człowieka „głębiej i wszechstronniej niż człowiek zdążył odsłonić 
samego siebie i niż zdążyło rozwinąć się życie”. To nagłe przejrzenie, prognoza 
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czegoś istotnego, nadnaturalnego, wydającego się już to niedorzecznością, już to 
Jasną i ścisłą wiedzą o tym, co nastąpi w życiu i w samym człowieku”98.

98 В.В. Розанов, О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки 
как цельного знания [1886], Москва 1996, б. 463.

Miłość wprawdzie może i powinna uszlachetniać ludzi, lecz w świecie autora 
Zbrodni i kary tak się nie dzieje. Marzenia jego idealistów, „idiotów”, „sprawiedli
wych”, trącąc naiwnością i utopizmem, nie dają nadziei na spełnienie. Urokowi 
nagłej prawdy ulegają nie tylko bohaterowie pozytywni, „prorocy”. Wielczaninow 
(Wieczny mąż, 1870), którego dotychczasowe życie było puste, jałowe i bezsensow
ne, po śmierci Lizy uzmysławia sobie, że kochał tę dziewczynkę „bolesną miło
ścią”. Myśli on, że owo uczucie, gdyby było odwzajemnione, mogłoby zmazać jego 
winy i wskazać mu cel życia:

„Вся цель его жизни, мелькнувшая перед ним в таком радостном свете, вдруг померкла 
в вечной тьме. Эта цель состояла бы именно в том - поминутно думал он об этом теперь - 
чтобы Лиза каждый день, каждый час и всю жизнь беспрерывно ощущала его любовь на 
себе. «Выше нет никакой цели ни у кого из людей и не может быть! - задумывался он иногда 
в мрачном восторге. - Если и есть другие цели, то ни одна из них не может быть святее 
этой!»Любовью Лизы - мечтал он - очистилась и искупилась бы вся моя прежняя смрадная 
и бесполезная жизнь; взамен меня, праздного, порочного и отжившего - я взлелеял бы для 
жизни чистое и прекрасное существо, и за это существо всё было бы мне прощено, и всё бы 
я сам простил себе”. (IX, 62)

Wielczaninow, podobnie jak Stiepan Trofimowicz Wierchowieński, postrzega 
miłość jako „ukoronowanie życia”, jako jego najwyższe usprawiedliwienie i czyn
nik nadający mu sens i wyznaczający cel. To jednak tylko przebłysk, chwilowa 
świadomość oparta na autorefleksji, unaoczniająca istnienie wyższego, fundamen
talnego porządku etycznego, który nie znajduje potwierdzenia w życiu.

Zupełnie inaczej formuje się „ostateczne przekonanie” wspomnianego już Hi
polita Tierentiewa (Idiota) o sensie istnienia. W swym „artykule” wyłuszcza on 
„prawdę ostatnią i uroczystą” o swym miejscu w wiecznym potoku życia, pochła
niającym - niczym atomy - jednostki, potoku uchodzącym za „powszechną har
monię”. Bohater ten rozważa różne argumenty przemawiające za zgodą bądź nie
zgodą na tak „urządzony” świat. Z jednej strony, widzi on potrzebę uznania religii 
w imię porządku wieczności i wyższego sensu („Религия! Вечную жизнь я допускаю 
и, может быть, всегда допускал. Пусть зажжено сознание волею высшей силы...”), 
z drugiej jednak - w obliczu rychłej śmierci jego umysł zaprząta myśl o życiu, 
dobru, miłości, pokorze, szczęściu, pięknie, harmonii jako wartościach złudnych, 
pełnych sprzeczności i niepojętych dla zdrowego rozsądku („...Мы ничего не по
нимаем в будущей жизни и в законах ее... Неужели я буду отвечать зато, что не в силах 
был осмыслить непостижимое? ... Я умру, прямо смотря на источник силы и жизни, 
и не захочу этой жизни” (VIII, 343—344)). Szczególnie niezrozumiała jest dlań śmierć 
Chrystusa — „istoty wielkiej i bezcennej”, cenniejszej od „całej przyrody i wszyst
kich jej praw”, która musiała ulec pod naporem „ciemnej, zuchwałej i bezsensow- 
nie-wiecznej siły, której wszystko zostało podporządkowane” (VIII, 339). Ta wła
śnie „nieskończona siła”, „głucha, mroczna i niema istota”, przybierająca postać 
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odrażającego pająka tarantuli,piccola bestia, przesłania dobro, wyostrza spojrze
nie Tierentiewa na świat jako malum metaphysicum. Stąd też niezgoda nań:

„Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня формы. 
Это привидение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид 
тарантула”. (VIII, 341)

Bohater utrzymuje, że zewsząd przeziera „widmo życia i miłości”, że przyro
da, pozornie tylko wydająca się „ucztą” piękna, stroi sobie żarty z żywych stwo
rzeń, które w nieświadomości pochłaniane sąprzez tajemniczą siłę. Podkreśla on, 
że jego myślami kieruje nie logika, lecz wstręt. Zaiste, brakuje tu logiki, zważyw
szy, iż w tymże artykule Hipolit dostrzega także inną siłę, mniej wprawdzie efek
towną, lecz przemożną - dobro, którą uosabia Myszkin - wedle zamysłu pisarza 
antyteza Tierentiewa:

„Бросая ваше семя, бросая вашу «милостыню», ваше доброе дело в какой бы то ни было 
форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой; вы взаимно 
приобщаетесь один к другому [...] Кто посягает на единичную «милостыню» [...] тот посягает 
на природу человека и презирает его личное достоинство [...] Единичное добро останется 
всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого влияния 
одной личности на другую”. (VIII, 335)

Z nihilizmem Hipolita niewiele także ma wspólnego pokora, którą - również 
za „księciem Chrystusem” - uważa on za „straszną siłę” (VIII, 329):

„Смирение есть громадная сила в этом смысле, я это допускаю - хотя и не в том смысле, 
в каком религия принимает смирение за силу”. (VIII, 343)

Jest bowiem pewna granica pokory, poczucia znikomości i niemożności, poza 
którąpozostaje już tylko albo obojętność, albo upojenie własnym upadkiem, prze
wrotne czerpanie zeń przyjemności. Dobro czynione przez Myszkina, a także jego 
pokora i wiara we współczucie określają go jako Człowieka z dużej litery. Nie jest 
dziełem przypadku, że właśnie niepoprawny „nihilista”, zbuntowany, ogarnięty 
wstrętem do świata Hipolit, zwracając się do księcia, powiada: „Стойте так, я буду 
смотреть. Я с Человеком прощусь” (VIII, 348). Dobro jako współczucie, będące da
rem dla drugiej osoby, świadczy o wielkości człowieka, o jego zdolności przyjęcia 
jako swojego - cudzego nieszczęścia. Zawiera się tu w całej pełni nauka św. Paw
ła: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe” (Ga 
6; 2). Myszkin jako „całkowicie piękny człowiek” posiadł niezwykłą siłę duchową 
zdolną kruszyć serca i otwierać je na prawdę. Wiadomo jednak, że emanując pięk
nem, nie powstrzymuje on Rogożyna od ohydnej zbrodni. W finale powieści ma 
miejsce, „zdawałoby się, połączenie tego, czego nie da się połączyć: sprawiedliwy 
lituje się nad zabójcą, piękno w istocie rzeczy pieści swego pogromcę”. Wtedy jed
nak Myszkin traci poczucie rzeczywistości, „światło jego rozumu już nie świeci. 
Chaos bytu realnego przygniata harmonię świadomości idealnej”99. Tak więc, jak 
twierdzi W. Zieńkowski, „naturalne ludzkie dążenie do piękna [...] nie może stać 

99 A A. С т а н ю t а, Постижение человека. Творчество Достоевского 1840-1860-х годов, Минск 1976, 
s. 136.
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się siłą służącą zbawieniu. Nie piękno zbawi świat, lecz piękno w świecie należy 
zbawiać [...] Piękno w świecie jest przedmiotem «walki» między złym pierwiast
kiem a Bogiem”, gdyż „oprócz jasnego oblicza Sofii pojawiło się także mroczne 
oblicze Sofii stworzonej”. Zakorzenienie zła w naturze ludzkiej pozostaje dla Do
stojewskiego nieodgadnione, zagadkowe, staje się ono przyczyną jego rozterek 
wyrażanych już nie tyle na gruncie moralności, obowiązku, racjonalności „czyste
go rozumu praktycznego”C,idea estetyczna uległa zamąceniu w człowieku”), ile 
w sferze ontologii - jako kategoria znajdująca swój początek w samej zasadzie 
bytu. Zieńkowski zwraca uwagę, że u późnego Dostojewskiego „rozerwana zosta
ła więź między pięknem i dobrem, między sztuką i moralnością. Tutaj też znajduje 
się klucz do wszystkich dalszych gorzkich myśli Dostojewskiego, podważających 
jego utopię estetyczną”100.

100 B.B. Зсньковский, Проблема красоты в миросозерцании Достоевского [w:] tenże, Рус
ские мыслители и Европа, Москва 1997, s. 277, 273 (kursywa autora).

101 W о d z i ń s k i, Światłocienie..., cyt.wyd., s. 36.
102 Tamże, s. 37.
103 Tenże fragment przytacza i komentuje G. Przebinda; do niego należy też powyższy przekład 

(Od Czaadajewa..., cyt.wyd., s. 318).

Wydaje się, że oczywistości „iluminacji” myślowych bohaterów Rosjanina prze
czy samo życie, przedkładające zło i fałsz nad dobro i prawdę. O ile w kategoriach 
rozumu praktycznego oraz w świetle religii można dobro wytłumaczyć (jak pa
miętamy, tak właśnie czynił W. Sołowjow), o tyle zło, by posłużyć się słowami 
współczesnego filozofa, „zło radykalne jawi się w swej podwójnej «niepojętości» - 
jako wyłom bądź szczelina w racjonalnej konstrukcji”, dlatego też pytanie o źródło 
zła oznacza popadnięcie w sferę nieodpowiedzialności101. Słuszność tej konstata
cji potwierdzają cytowane wyżej słowa Hipolita Tierentiewa o „mrocznej”, „zu
chwałej sile, której wszystko jest podporządkowane” i której istnienie wywołuje 
postawę emocjonalną (wstręt); plącząc się w zawiłościach własnych myśli i do
znań, dalekich od racjonalnej ścisłości, Hipolit zostaje zmuszony do uznania nieroz- 
wiązywalności zagadki tej siły w kategoriach logiki i analityki rozumu. Tarantula 
- to przecież uosobienie szatana, jego „przebiegłości, przez którą zło przyszło na 
świat”. Jak piszę Wodziński, „«początek» i «kres» radykalnego zła jest niezgłębio
ny. Zło jest ograniczone nieprzenikliwą barierą i ze strony «od dobra», i ze strony 
«do dobra»”102. Z pewnością warto tu przypomnieć dylemat późnego Sołowjowa, 
wyrażony w pierwszych słowach dialogów Trzy rozmowy (1899-1900), który 
w dużej mierze wywraca na nice jego „apologię dobra”:

„Czy zło jest tylko naturalnym brakiem, niedoskonałością która znika sama z siebie 
wraz ze wzrostem dobra, czy też jest ono rzeczywistą siłą, która przy pomocy pokus 
panuje nad naszym światem, tak iż dla skutecznej z nią walki trzeba szukać oparcia 
w innym porządku bytu?”. (VIII, 453)103

Przy bliższym wejrzeniu ujawnia się ważkość tego pytania. Czy człowiek jest 
w stanie zwalczyć zło, tylko pokonując w sobie złe skłonności i pokusy, czy też zło 
pochodzi z zewnątrz, „stamtąd”? Wagę tego pytania w całej pełni może docenić 
dopiero refleksja w naszym stuleciu. Kant i Hegel, zgodnie z tradycją św. Augu-
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styna, rozwiązanie problemu widzieli „wewnątrz” wolności człowieka, wolności 
do dobra, jak również w sferze empirycznej, społecznej, czyli w „międzyludzkiej 
«naturze» zła”, którą wykorzenić może tylko dążenie do indywidualnej moralnej 
czystości i doskonałości104. Autor O państwie Bożym utożsamiał bycie z dobrem, 
esse z bonum, odrzucał zatem substancjalność zła, wierzył, że jest ono „niczym”, 
brakiem tego, co jest, czyli dobra właśnie. Jeśli czynimy zło (malum faciamus), to 
dzieje się tak dlatego, że jako istoty wolne ulegamy jego pokusom, nie wyrzekamy 
się pożądliwości ziemskich, toteż ponosimy za to odpowiedzialność. Idealizm Au
gustyna, stroniący od niskiego świata, choć nieuznający stworzenia materialnego 
za złe jako takie, żądał poświęcenia własnego „ja” i wzniesienia się w duchową 
sferę czystego, doskonałego Bytu.

104 Wodziński, Światłocienie..., cyt.wyd., s. 40—41.
106 И л ь и н, Философия Гегеля..., cyt.wyd., s. 497.
106 Zob. szczegółowo na ten temat: Wodziński, Światłocienie..., cyt.wyd., s. 158-162.
107 T а г n o w s к i, Człowiek...,cyt.wyd., s. 324, 309.

Dla myślicieli pozostało wszakże niezwykle trudne pytanie o pochodzenie 
i naturę zła. Przekonanie o jego substancjalności ma wymiar gnostyczny, nato
miast w tradycji neoplatońskiej zło „nie jest”, czyli jest „skłonnością” (declinatio), 
złudą, mirażem, pokusą, nierzeczywistością. Oba te stanowiska oddaje pełna za
kłopotania wypowiedź Sołowjowa. W dziewiętnastowiecznej refleksji nad złem 
nadal istniał pogląd o złu jako „niedostatku dobra” w wymiarze, jak to określano, 
„konkretno-empirycznym”, a więc zależnym od wolności człowieka, realizującej 
się w zbiorowości. W swej pracy o Heglu Iwan Iljin podkreśla, że u filozofa nie
mieckiego zło jest żywiołem dochodzącym do głosu w społeczeństwie na zasadzie 
„odosobnienia od żywiołu boskiego” i przeciwstawienia się mu105. A zatem, z jed
nej strony, zło rodzi się w zbiorowości, a nie dotyczy jednostki odosobnionej (z na
tury przecież dobrej), pozostającej poza nią. Innymi słowy, człowiek ulega wpły
wom zła tylko w społeczeństwie. Jest to stanowisko bliskie platonizmowi. Z dru
giej strony, dusza ludzka, pochodząca „skądinąd”, popada w zło świata, ulega ze
psuciu, „zniewoleniu” przez tajemne moce, będące bytem, substancją, „rzeczywi
stością ąuasi-fizyczną”. To stanowisko z kolei bliższe jest myśli gnostyckiej106. 
W pierwszym przypadku zło powstaje i wzrasta, w drugim natomiast — jest bytem 
(malum. esse). Refleksja nad tym problemem, jak widać, rozszczepia się na dwa 
aspekty: nie każde zło jest zawinione przez człowieka, natomiast każde zło jest 
dla człowieka. W pierwszym przypadku wchodzi w obszar wolności jednostki, 
w drugim — przyjmuje postać „tragedii kosmicznej” i zyskuje wymiar metafizycz
ny. W obu pozostaje ono „tym, co nieusprawiedliwione”, co staje się „wyzwaniem 
dla «poczucia sensu», że daje wgląd w coś takiego jak absurd”107.

Nowatorstwo Dostojewskiego polegało na dostrzeżeniu naturalnej, wrodzo
nej, niezrozumiałej, nieokiełznanej przez świadomość skłonności do zła. W całej 
pełni ilustruje ją wypowiedź Dymitra Karamazowa, nazywającego samego siebie 
„owadem” i świadomego złego wpływu nań utajonych sił. Jego — znana i wielo
krotnie przywoływana - dysputa z Aloszą o pięknie (= dobru) ujawnia niewystar- 
czalność etycznego wymiaru zła:
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„Красота - это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить 
нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе 
живут [...] Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека [...] 
Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом 
высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. [...] Нет, широк человек, 
слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что. Что уму представляется 
позором, то сердцу сплошь красотой. [...] Ужасно то, что красота есть не только страшная, но 
и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей”. (XIV, 100) 
Piękno jest kapryśne, dwuznaczne, trudne do określenia. Piękno u Dostojew

skiego, zaznacza Evdokimov, jest „podzielone, rzuca czar, fascynuje i gubi”, gdyż 
człowiek, „zanim jeszcze zrozumiał i poznał piękno i miłość, już je sprofanował”108. 
Najbardziej zaś niepokoi pisarza jego niewspółmierność w zwierciadle myśli i ser
ca, która powoduje nie tylko rozdwojenie na ideał Madonny i Sodomy, lecz rodzi 
przede wszystkim przerażające, brzemienne w skutkach, gdyż relatywizujące 
wartości - pomieszanie obu ideałów. Uzasadnione jest więc pytanie Hipolita, skie
rowane do Myszkina: „Какая красота спасет мир?” (VIII, 317). Przypominając je, 
Zieńkowski podkreśla, że dla autora Idioty piękno pozostaje „poza dobrem i złem”, 
dlatego „nie ma żadnego związku wewnętrznego między pięknem i dobrem, piękno 
jest obojętne na dobro i na pięknie nie można się oprzeć”109. Ideał estetyczny kłóci 
się z ideałem etycznym - powstaje tu rozziew między sercem a rozumem, tworzy 
się niepokojąca szczelina między dobrym i złym pryncypium. Ta „schizma ontolo- 
giczna” przechodzi wszelako u pisarza w „genialną psychosyntezę”: „w dziedzinie 
myśli prowadzi ona do pneumatologii, a w dziedzinie życia — do otrzymania Du
cha Świętego, do charyzmatu «żywego życia»”. Następuje symbioza wartości etycz
nych i estetycznych, czyli dobra i piękna, na gruncie prawdy religijnej110.

108 P. E v d o k i m o v, Sztuka ikony. Teologia piękna, przeł. M. Żurowska, Warszawa 1999, s. 41.
109 Зснь ко в с ки й, Проблема красоты..., cyt.wyd., s. 276.
110 E v d o k i m o v, Sztuka..., cyt.wyd., s. 41.
111 LII с c t о в, Апофеоз..., cyt.wyd., s. 106—110.

„Trzeba tworzyć piękno”, gdyż jest ono „sprawą ostateczną” - stwierdził po 
latach Szestow, jakby nawiązując do dylematu Dostojewskiego. Widząc związek 
między estetyką i gnoseologią odnotował on równocześnie trudność wytyczenia 
granic zarówno twórczości, jak i poznania, czyli rubieży myśli artysty i uczonego, 
a zatem także — ustawicznie zmiennych gustów i potrzeb ukierunkowanych na 
piękno i dobro111.

* * *

Platońska triada „prawda - piękno - dobro”, będąca przez dwa tysiące lat 
dewizą cywilizacji i kultury europejskiej, odradza się w Rosji w drugiej połowie 
XIX i na początku XX wieku w rozmaitych konfiguracjach. Nie chodzi tu przy tym 
o odwzorowanie przyjętej przez starożytnych powszechnej teorii piękna, zastoso
wanej do przedmiotów i zjawisk posiadających pewną obiektywną własność, 
a mianowicie harmonię, proporcjonalność części wobec całości. Ta właśnie teoria 
znalazła potwierdzenie także później - u św. Augustyna, w postaci formuły pięk
na jako miary, kształtu i ładu (modus, species, ordo), a także Pseudo-Dionizego 
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Areopagity, który wniósł do koncepcji proporcjonalności jako osnowy piękna inną 
podstawę - blask. Consonantia cum. claritate, harmonia (proporcja) oraz blask - 
oto formuła Pseudo—Dionizego. Wzorowana na starożytnej średniowieczna teoria 
piękna, piękna obiektywnego pojmowanego jako powszechna cecha kosmosu, obo
wiązywała przez wiele stuleci, ale ustąpiła w końcu przekonaniu o subiektywnym 
jego charakterze (m. in. w estetyce Kanta). W romantyzmie zdano sobie sprawę, 
że ono — jak podkreśla W. Tatarkiewicz - „musi być czymś więcej niż doskonało
ścią proporcji, równowagą części. Jest raczej objawieniem świata wewnętrznego, 
jego głębi, prawdy, wyrazem wzniosłości, wieczności”. Od romantycznej koncepcji 
głoszącej, że „piękno jest objawieniem idei”, myśliciele przeszli na pozycje uznają
ce piękno za wyraz psychiki112. Już Plotyn w Enneadach, odrzucając - zgodnie 
z powszechnym ówczesnym przekonaniem - jego istnienie w świecie material
nym, równocześnie „twierdził, że nie ma innego piękna niż to, które polega na 
wyrazie duszy”. Dla niego kategoria ta mieści się w sferze idei, a nie materii, 
która pozostaje „meonem”, wcieleniem chaosu, zła, złudy. Jak odnotowuje Helena 
Zaworska, „według Plotyna piękno było własnością absolutu i było tożsame z do
brem. W świecie empirycznym realizowało się drogąemanacji, sztuka była odbla
skiem bytu najdoskonalszego”. Polska badaczka podkreśla także, iż u tego filozo
fa, podobnie jak u Pseudo-Dionizego, „byt ma naturę światła”, a wyłaniane zeń 
promienie są„emanacjąwiecznie trwałego światła”113. Wyławianie tych promieni 
i nakierowywanie ich na człowieka po to, by zaspokojone zostało jego pragnienie 
wieczności i zbawienia, by pokonana została materia, śmiertelność, ciało - oto 
główne zadanie neoplatonizmu. Jego pogarda dla materii wiązała się z waloryza
cją duchowości człowieka, z estetyką jego duszy.

112 W. T a t a r k i e w i c z, Droga przez estetykę, Warszawa 1972, s. 96-97.
113 H. Z a w o r s k a, Sztuka podróżowania, Kraków 1980, s. 228.
114 T a t a r k i e w i c z, Droga..., cyt.wyd., s. 135, 98.

Tatarkiewicz zwraca uwagę na fakt niepoprawności stosowania pojęcia pięk
na, w którym pomieszane zostają znaczenia takie jak „wdzięk, subtelność, wznio
słość, malowniczość” z klasycznym znaczeniem piękna jako „harmonii, doskona
łej proporcji”, miary czy ładu114. W natchnionych duchem starożytności teoriach 
piękna zawsze współistniało ono z prawdą: jedno było warunkiem lub sposobem 
istnienia drugiego. Tak też, czyli łącznie bądź komplementarnie, postrzegane były 
owe kategorie w koncepcjach rosyjskich myślicieli religijnych nawiązujących bez
pośrednio do autora Idioty.

W koncepcjach tych jak refren przewija się myśl jednego z bohaterów, przypi
sywana wszak Dostojewskiemu, o pięknie, które „zbawi świat”, którą to myśl wspie
rają inne, upatrujące drogę do ocalenia w dobru („Ах, как бы добра! Все было бы 
спасено”), miłości („Любовь венец бытия”), współczuciu (Myszkin rozmyśla: 
„Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего 
человечества”; VIII, 192) i prawdzie. Wiadomo, że autor Zbrodni i kary nie szuka 
jednak prostych odpowiedzi na „przeklęte pytania”, a o tym, że pozostaje on scep
tykiem wobec postulowanych przez siebie wartości (widać tu w całej pełni huma
nistyczny rodowód jego światopoglądu), najlepiej świadczy fakt, iż pełne ich wy
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rażenie pozostawia postaciom już to ułomnym psychicznie, niezrównoważonym, 
już to „świętym” bądź trzeźwo, logicznie myślącym, lecz przez to właśnie naiw
nym „idealistom”, „prorokom” - „królom bez armii”, jak ich określił Lew Szes- 
tow115. Dla nich piękno jest siłą wyzwalającą ale dotkliwy jej brak powoduje nie
dostatek „normalności i zdrowia”. „Co w takim razie zrobić z rzeczywistością?” - 
zastanawia się bohater Idioty po nagłym olśnieniu, w którym jawiła mu się „naj
wyższa harmonia”. Jej blask kontrastuje z „otępieniem”, „mrokiem duchowym” 
i „idiotyzmem” rzeczywistości. Potwierdzeniem tego kontrastu „dwu prawd” jest 
wypowiedź Dostojewskiego z Dziennika pisarza (1877), odnotowująca istnienie 
„prawdy życiowej, najrealniejszej i nieprzemijającej, w którą należy wierzyć”, oraz 
tych niepokojów - zarówno „małych i haniebnych”, jak i „najwznioślejszych” - 
wypełniających nasze życie i jawiących się jako najzwyklejsza marność (XXV, 52)116. 
L. Szestow wielką zasługę Platona widział w wyrażanym przezeń wielokrotnie 
przeświadczeniu, że „życie ma sens i znaczenie tylko w świecie pięknym i dosko
nałym”, gdyż „tylko on jest piękny i pociągający, podczas gdy zwykły świat wzbu
dza w człowieku, który doznał olśnienia, wyłącznie wstręt i pogardę”117. Według 
Dostojewskiego, życie ocalić mogą tylko wartości i wiara w ich istnienie — istnie
nie uprawomocnione przez Boga - źródło wyższego sensu życia.

115 Л. Шестов, Великие кануны [w:] tenże, Сочинения..., cyt.wyd., t. 2, s. 294.
116 Zob. szczegółowo na ten temat: Лаут, Философия Достоевского. .., cyt.wyd. (zwłaszcza części 

II i IV: „Metafizyka” oraz „Metafizyka: filozofia negacji”).
117 L. Szestow, Sola fide. Tylko przez wiarę, przełożył i wstępem opatrzył C. Wodziński, 

Warszawa 1995, s. 33.
118 P. R i c o e u r, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, red. S. Cichowicz, Warsza

wa 1985, s. 93.

Starzec Makar Iwanowicz Dołgoruki (Młodzik) wyraża z kolei swój zachwyt 
nad światem — wprawdzie pełnym tajemnicy i nieodgadnionych dla rozumu ludz
kiego zagadek, ale przez to właśnie, jak utrzymuje, życie wydaje się piękniejsze 
(„А что тайна, то оно тем даже и лучше; страшно оно сердцу и дивно; и страх сей 
к веселию сердца”). Bohater na to odpowiada: „Меня поражает, что вы гораздо более 
знаете и понимаете, чем можете выразить; только вы как будто в бреду” (XIII, 290; 
kurs. - J.K.). Zdaniem Dołgorukiego, człowiek osiąga mądrość i równowagę du
cha nie dzięki poznaniu, wiedzy naukowej, które kiedyś ściągną na człowieka 
wyrok śmierci („В ём ума гущина, а сердце неспокойное”; „сам казнит себя человек”; 
XIII, 289), lecz dzięki pokorze przed tajemnicą dzięki rozumieniu własnej ogra
niczoności poznawczej. Lapidarnie ująłby to Paul Ricoeur: „Cenąjasności jest utrata 
głębi”118. Starzec przywołuje przykład „człowieka wielkiego rozumu”, który przy
jął rygory życia klasztornego, lecz nie stał się mnichem dlatego, że nie poskromił 
w sobie pożądania przyjemności i nie przestał wierzyć we własne władze umysło
we, a zatem - nie osiągnął równowagi rozumu, woli i uczucia („ум мой меня же 
заполонил, а не я его остепенил...”, „я давно уже меру себе потерял” — mówi on о sobie; 
XIII, 288). Ufność w siebie i własne zdolności poznawcze rodzi niepokój i rozterki, 
burzy harmonię. Im więcej natomiast uznania i podziwu dla tajemniczości zja
wisk przyrody, tym więcej dostrzec w nich można piękna, którego kontemplacja - 
owiana wprawdzie strachem przed tym, co człowiekowi nieznane - jest równocze
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śnie akceptacją świata. Piękno jest przeto wartością tajemniczą, ale jest też nie
zbywalnym atrybutem świata, gwarantującym jego dobro i sens. „Piękno etyczne 
-jak piszę ks. Henryk Paprocki - tożsame z pięknem estetycznym, staje się pięk
nem eschatologicznym i dlatego „piękno zbawi świat”, ponieważ piękno weryfiku
je dobro. Piękno i dobro są jednością. Oznacza to jedność etyki, estetyki i reli- 
gii”119. Światopogląd Dołgorukiego jest bez wątpienia panenteistyczny, gdyż uznaje 
on ścisły związek między pięknem i dobrem, łączy on zachwyt nad przyrodą 
z akceptacją jej głębokiego acz tajemniczego sensu („красота везде неизреченная”, 
„хорошо на свете, милый!”)120. Panenteizm wyraża chrześcijańską wizję „Boga bę
dącego wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15; 28), Boga nasycającego wszystko 
wokół szczególną energią i oczekującego na ostateczne przebóstwienie stworze
nia poprzez wzajemną bogoludzką miłosną emanację. Makary Iwanowicz pośre
dnio wyraża więc kluczową myśl patrystyki wschodniej: „Bóg stał się człowie
kiem, aby człowiek stał się Bogiem”121. Uznanie tajemnicy stworzenia, czyli bytu, 
za tajemnicę wiadomą tylko Bogu pociąga za sobą wiarę w jego pierwotną mą
drość, dobroć i piękno. Jak uczył św. Grzegorz z Nyssy, „piękne jest to wszystko, co 
posiada cechy swoiste Dobra Pierwotnego”. „Prawdziwe dobro — dodawał on — jest 
jedno, a rozum dlatego powinien być piękny, gdyż został stworzony na obraz Pięk
na; natura natomiast, stanowiąca zawartość rozumu, jest jakby obrazem obra
zu”122. Odstępstwo od porządku pierwotnego, wywołane zakusami przeciwnymi 
naturze, czyli takimi, które odżegnują się od powinowactw z Bogiem — „kierują
cym ludzkim rozumem” - oznacza sprzeniewierzenie się zasadzie piękna. Czło
wiek zawsze pozostanie w świecie, niezależnie od pragnień rozumu, który próbu
je nieraz unieść go w inne, niewiadome sfery. „W nas samych zawiera się idea 
wszelkiego piękna, wszelkiej cnoty i mądrości - wszystkiego, o czym wiadomo, że 
odnosi się ono do tego, co najlepsze”123. W tym sensie człowiek jest i mikrokosmo- 
sem, i mikroteosem, a to oznacza - jak twierdzili także inni myśliciele religijni 
(np. uczeń Grzegorza z Nyssy - Maksym Wyznawca, Jan Damasceński, mistyk 
Jakub Boehme pozostający pod wpływem kabały żydowskiej) - że w naturze ludz
kiej odzwierciedlona zostaje tajemnica stworzenia, promieniująca na zewnątrz 
i nasycająca wszystko bożymi energiami124. Współdziałanie człowieka z Bogiem 

119 H. Pap r oc k i, Lew i mysz, czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, 
Białystok 1997, s. 27.

120 Zob. na ten temat: Ks. H. Paprocki, Sołowjow i Dostojewski: idea Sofii, „Acta Polono- 
Ruthenica", II, Olsztyn 1997, s. 138—139. Autor ten w innym miejscu zwraca uwagę na znaczące imię 
tego bohatera (makarios w j. greckim oznacza „szczęśliwy”, „błogosławiony”), a w powieści Dostojew
skiego Makary Iwanowicz - to „pozytywny, piękny człowiek”, „sprawiedliwy, który nie zna grzechu 
i zła", skupiający w sobie, jak chciał pisarz, „najlepsze cechy narodu rosyjskiego, w tym doświadcze
nie cierpienia i mocy pokory” (Paprocki, Lew i mysz..., cyt.wyd., s. 34).

121 P. E v d o k i m o v, Prawosławie, tłum. J. Klinger, s. 100-101.
122 Св. Григорий Нисский, Об устроении..., cyt.wyd., s. 37.
123 Tamże, s. 54.
124 Zacytujmy ponownie św. Grzegorza: „Najlepszy Mistrz stworzył naszą naturę jakby naczy

niem, koniecznym dla królewskiej działalności (energii); tak więc urządził, żeby natura ta - posiada
jąc przewagę zarówno duchową, jak i cielesną - była dokładnie taka, jaka potrzebna jest do przewo
dnictwa” (tamże, s. 15). Odnotujmy na marginesie, że uprzywilejowana pozycja człowieka wśród 
stworzenia znajduje odbicie w mistycyzmie żydowskim (kabała). G. Scholem przypomina, że
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dotyczy więc panenteistycznego zjednoczenia, eschatologicznego wezwania do 
odsłonięcia całej pełni dobroczynnego i pięknego działania Boga, apelu, by On 
„był wszystkim we wszystkich”.

Zauważmy jednak, że argumentacja Makarego Iwanowicza, uduchowiona 
i oparta na „prawdzie serca”, a zatem wykluczająca dowodność rozumową, z tru
dem dociera do ludzi zauroczonych postępem, piastujących „godność pańskąi uczo
ną”. Utracili oni równowagę duchową, miarę, zagubili się - zawierzywszy całko
wicie rozumowi (w zasadzie zwykłemu, życiowemu rozsądkowi praktycznemu) - 
w poszukiwaniu prawdy, która znaczy dla nich tyle, co egoistycznie pojęte szczę
ście, ignorujące „właściwe interesy człowieka”.

★ ★ ★

Wielokrotnie już w naszych rozważaniach padały słowa „rozumieć”, „rozumie
nie” bądź „pojmowanie”. Zanim powrócimy do podjętych już kwestii, zwróćmy 
uwagę na to, że „rozumienie” jako pojęcie oznaczające zarówno przedmiot, jak 
i „chwyt” służący poznaniu, odwołuje się do pierwotnych skłonności ludzkiego 
umysłu do wyrażania strachu lub zdziwienia, które to uczucia służyły wyjaśnia
niu świata, porządkowaniu wiedzy, odgadywaniu tajemnic, dzieląc równocześnie 
zjawiska już to na rozumne, celowe, posiadające sens, już to na nierozumne, bez
celowe, bezsensowne.

Wiara w rozum ludzki nie jest bowiem równoznaczna z rozumieniem jako 
procesem odsłaniania sensu rzeczywistości, w tym także ludzkiego istnienia. Przy
wołany już przez nas Wasilij Rozanow, autor fundamentalnej, choć dotąd mało 
znanej pracy, niemal całkowicie niezrozumianej przez współczesnych - O rozu
mieniu (1886), poświęconej problemowi rozumienia jako metodologii nauki i za
razem głównej zasady organizującej „wiedzę organiczną”, wskazał na różnicę mię
dzy nim a poznaniem (wiedzą)125. Opisując naukowo i klasyfikując zjawiska opar
te na przyczynowości — jak stwierdził — nie dotyka się kwestii ich celu, pomija się 
tak ważny aspekt problemu, jak ustalenie ostatecznej przyczyny wszystkiego. 
Rozumienie przypomina dążenie do odnalezienia brakujących ogniw w łańcuchu 
po to, by połączyć go w istniejącą pierwotnie całość, czyli „wiedzę organiczną”. 
Jeśli wiedza ma charakter powierzchowny, oderwany, statyczny, fragmentarycz

prawzorzec boskiego życia znajduje tu odbicie w człowieku, a sam „świat sefirol, tzn. świat Boga 
przejawiającego się jako Stwórca, można opisywać jako wizerunek człowieka”. Bóg przejawia się 
trójstopniowo: 1. w sposób tajemniczy, nieodgadniony (On), 2. Jako ten, który rozwija pełnię swej 
istoty, łaski i miłości, dzięki czemu staje się dostępny kontemplacji naszego serca” (Ty) i 3. wówczas, 
gdy „Bóg jako osoba samemu sobie mówi Ja", co oznacza „obecność i immanencję Boga we wszelkim 
stworzeniu. Jest ona punktem, w którym człowiek, co rozpoznał już swoje własne, najgłębsze Ja, 
najłatwiej napotyka Boga, boskie Ja”. Na tym ostatnim etapie przed człowiekiem „otwierają się bra
my do boskiego świata”. Scholem podkreśla, że u kabalistów sfera boskiej aktywności, w której pod
kreślony jest osobowy charakter Boga (nie jest On więc nieosobowym bóstwem, jak w panteizmie) - 
jest immanentna ludzkiej naturze (Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, przeł. I. Kania, wstęp 
M. Galas, Warszawa 1997, s. 268-270).

126 P o 3 а и о в, О понимании..., cyt.wyd., s. 13-25. Rozanowowska koncepcja rozumienia poprze
dza to, co na jego temat stwierdzili tacy przedstawiciele dwudziestowiecznej hermeneutyki i filozofii 
egzystencjalnej, jak H.-G. Gadamer, K. Jaspers, M. Heidegger, M. Buber.
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ny i dotyczy „zwykłej świadomości tego, co widzimy”, to z kolei rozumienie ma 
charakter aktywny i opiera się nie na obserwacji, lecz na zdolności myślenia, gdyż 
według Rozanowa - „objaśnienie tego, co jest dostępne uczuciom, zawiera się 
w tym, co dla nich pozostaje niedostępne, to, co postrzegane - w tym, czego nie 
sposób ujrzeć, a to, co jest odczuwane, znajduje wytłumaczenie w tym, czego nie 
da się odczuwać”126 127. Rozumienie jest dochodzeniem do prawdy, mozolnym i męż
nym stawianiem czoła zagadkom, jakie przynosi życie, jest całościowym, komple
ksowym jego ogarnianiem. Jest ono równocześnie czynnikiem życiotwórczym, 
źródłem optymizmu i nadziei, oparciem dla „prawdy serca” wówczas, gdy staje 
ona przed „trybunałem rozumu”.

126 Tamże, s. 19.
127 Ш с с то в, Сочинения..., cyt.wyd., s. 76—77 (kurs, autora).
128 Tamże, s. 90.
129 P o 3 а н о в, cyt.wyd., s. 414.
130 Tamże, s. 325.

Warto przy okazji odnotować, że do podobnych konkluzji doszedł dwadzieścia 
lat później Lew Szestow. W Apoteozie bezglebia zakwestionował on oczywistość 
wywodów logicznych, opartych na przeświadczeniu o niezmienności przyrody, 
a więc także o stałości i powszechnym obowiązywaniu jej praw. Teoria ewolucji 
dowiodła, żartował on, że w świecie możliwe są nawet najbardziej fantastyczne 
metamorfozy, jak np. przemiana kamienia w roślinę czy rośliny w zwierzę. Dąże
nie do „zrozumienia ludzi, życia i świata przeszkadza nam poznać to wszystko”. 
Często rezygnujemy z poznania, gdy czegoś nie rozumiemy, jak np. tego, że moż
na poznać rzecz leżącą poza nami, mimo że owa rzecz nie mieści się w nas. To, co 
niezrozumiałe, należy — wzorem Kanta (czyli tego, co stanowi podstawę jego kry
tyki rozumu) - odrzucić. „A wydawałoby się - stwierdzał przewrotnie myśliciel - 
że dla wiedzy należałoby ochoczo poświęcić - rozumienie, gdyż rozumienie jest 
mimo wszystko sprawą drugorzędną: zu fragmentarisch ist Welt und Leben!”121. 
„Jaką zadziwiającą istotą jest człowiek! - pisał dalej - Tam, gdzie on nie może - 
twierdzi, że istnieje niemożność obiektywna!”128.

Zwróćmy uwagę, że rozumienie jako proces zmierza, zdaniem Rozanowa, do 
określonego celu czy też „stanu”: „Rozumienie jako stan jest celem rozumienia 
jako procesu, i wraz z zakończeniem pierwszego — w sposób naturalny i konieczny 
- dobiega kresu drugi”129. Kategoria ta pozwala też dostrzec celowość i rozum
ność [целесообразность] świata, będące „faktem zewnętrznym”, nie podporządko
wanym woli człowieka, i dlatego „uznanie bądź odrzucenie tego faktu należy wy
łącznie do poznania”130. W celowości i rozumności, dzięki rozumieniu, dostrzec 
można „wspaniałe zjawisko dominacji niebytu nad bytem”, tego, czego jeszcze nie 
ma, nad tym, co jest. Równocześnie, zdaniem Rozanowa, uznanie faktu zewnętrz- 
ności rozumienia wobec podmiotu stawia przed problemem kluczowym, którego 
rozwiązanie otwiera albo drogę do życia, doskonałości, do „ery nowego, wielkiego 
i kończącego okresu w historii ludzkości”, albo - do zagłady, samozatracenia, roz
paczy, czy też poczucia bezsensowności jakiegokolwiek działania. Ludzie nie wie
dzą o tym, jak ściśle wiążą się liczne problemy abstrakcyjne nie tylko z żywotny
mi interesami ich życia, lecz także z istnieniem samego życia. Myśliciel rosyjski 
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przekonuje, że rozumność jest przed nami ukryta i posiada charakter „wiecznej 
realności”, przejawiającej się zarówno w stałości form przyrody i historii, jak 
i w stałości form niewidzialnych, nieuchwytnych, „rządzących” rozumieniem (nie- 
będącym wszak wytworem biologii) i powodujących właśnie, że nie należy ono do 
nas, lecz, odwrotnie - to my znajdujemy się we władzy rozumienia. Stąd też jego 
niepojętość i niezrozumiałość dla nas, znajdująca wyraz w nader częstym rozdar
ciu rozumu i uczuć, które równocześnie nakazują wierzyć w celowość i rozum
ność, tożsamość i stałość oraz w wieczną zmienność i chaotyczność rzeczy, świata 
w ogóle. Z jednej strony bowiem wiemy, że „wszystko i wszędzie powinno pozosta
wać wiecznie tym samym i tylko tam, gdzie wiecznie przebywało”, z drugiej nato
miast - temu „żądaniu rozumu” przeczą uczucia, zaświadczające o tym, że „wszy
stko żyje, zmienia się i porusza, czyli że to, co jest niemożliwe, istnieje, i że to, co 
jest nie do pomyślenia, staje się”131. W tej dwoistości zawiera się przeświadczenie 
o istniejącym w ekonomii bytu wyłomie, pęknięciu (w tym właśnie zawiera się 
różnica między Rozanowem a W. Sołowjowem), którego „nie sposób przezwycię
żyć i w którym skupiają się, niczym w centralnym węźle, wszystkie największe 
tajemnice przyrody i wszystkie największe wartości rozumu na drodze do rozu
mienia”132. „Jest niemal niemożliwością nie zgodzić się z tym - czytamy dalej 
w pracy Rozanowa — że to, co rozumne, może być tylko wytworem rozumu, że to, 
co planowe - tylko planu, a to, co dążące do czegoś jednego - tylko celu; a więc 
jeśli jest coś podobnego w przyrodzie, to w niej zawiera się i rozum, i plan, i cel, 
chociaż pozostają one dla nas nieznane”133. Świat nie jest niedostępny dla zrozu
mienia, lecz nie został jeszcze zrozumiany, a to oznacza, że przeznaczeniem czło
wieka - istoty obdarzonej rozumem (intellectus) — jest „przywiązanie do życia”, 
„niesienie jego brzemienia nawet wówczas, gdy staje się ono nie do wytrzymania”. 
Niezgoda na rozumność rzeczywistości oznacza bowiem, że w jego życiu „wszyst
ko staje się i możliwe, i niemożliwe”134.

131 Tamże, s. 299.
132 Tamże.
133 Tamże, s. 315.
134 Tamże, s. 323.
135 W. K r z e m i e ń, Filozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX 

i XX wieku, Warszawa 1979, s. 86.

Rozanow wskazuje na kilka czynników warunkujących rozumienie oraz ele
mentów zachowań ludzkich i działania, dających podstawę rozumienia. Należą 
do nich wolność, miłość, twórczość (szeroko pojęta: jako nauka i sztuka) oraz reli- 
gia. Wiążą się one ze sobą i warunkują wzajemnie. Miłość na przykład, w której 
Rozanow postrzegał później jedną z najważniejszych sił organizujących wspólno
tę międzyludzką, już tutaj ujmowana jest jako „wyjście poza: samotność i ułom
ność, poza niedoskonałość, poza doczesność” oraz jako „droga otwarcia się ku cze
muś innemu niż jednostkowe «ja», ku dopełnieniu, doskonałości, transcenden
cji”135. Religia z kolei rozpala w człowieku „ogień”, pozwala mu jakby przemieścić 
się w inną przestrzeń i przeżywać piękno, dostrzegać wielkość i harmonię świata, 
a zarazem — czuć wzgardę dla miazmatów świata realnego, wyrażać osąd bytu. 
Ów „ogień”, czyli uczucie religijne - warunkujące „twórczość religijną” — to także 
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rozumienie ogarniające człowieka i otwierające przestwór dla nauki, sztuki czy 
poezji. To jednak niełatwe rozumienie, ukazujące przepaść dzielącą człowieka od 
Boga, gdyż wprawdzie oddziałują nań siły kosmiczne, lecz odczuwa on własną 
niemoc, jest świadom znikomości swej władzy nad bytem. Człowiek jest „areną” 
walki, jaka odbywa się w jego imię i w nim samym, i dlatego tak trudno jest mu 
cokolwiek przedsięwziąć. Trudnością zasadniczą jest dlań zapewnienie sobie praw
dy, dobra i piękna, chociaż nieustanną treścią jego myśli są te właśnie wartości. 
„Duchowi ludzkiemu właściwa jestgraniczność [предельность] i nierzeczywistość". 
Istnieje wszakże „duch doskonały”, a jest nim — „prawda, której człowiek szuka, 
dobro, którego on pragnie, lecz taka prawda i takie dobro, których nie jest mu 
dane ani ostatecznie pojąć, ani w całej pełni odczuć”136. Myśliciel dodaje:

136 P о з а н о в, cyt.wyd., s. 488.
137 Tamże, s. 492.
138 T a r n o w s к i, Człowiek..., cyt.wyd., s. 133.
139 Wydaje się, że rosyjski „umysł” („ум”) znaczy tu to samo, co „rozsądek” (,,рассудок”). Różnicę 

między rozsądkiem a rozumem dostrzeżono już dawno. Na przykład T. Spidlik, komentując pisma 
biskupa Teofana Pustelnika, odnotowuje, że w swych pouczeniach zaznacza on, że rozum, aby umiał 
rozróżniać między prawdą i fałszem, musi być zdrowy, że „niebezpieczeństwa kryją się w niekontro
lowanej aktywności intelektu”. „Spotyka się uczonych, którzy [...] znają otaczające rzeczy, ale nie 
rozumieją ich znaczenia. Teofan mówi, że mają „rozsądek”..., ale nie mają „rozumu"... Zapominają 
również, że aktywność rozumu sama w sobie nie jest celem życia. Również ta zdolność musi być 
podporządkowana wyższemu życiu ducha”. Zob. Spidlik, Wielcy..., cyt.wyd., s. 214.

„Nie, to nie człowiek odpadł od swego Stwórcy: nie jest on w niczym winien, oprócz 
bezsilności; ale inna potężna wola oderwała go od Stwórcy, i nie nam przyjdzie sądzić 
o tym, ani też przewidywać, czy przeciwko tej woli powstanie kiedykolwiek równa jej, 
aby ją przezwyciężyć”137.

Połączenie wartości „przedmiotu” wiary z tajemnicąjest tym, co dziś nazywa
my hermeneutyką, czyli rozumieniem - twierdzi K. Tarnowski i dodaje, że proces 
ten - zaświadczający o niezbywalnej ludzkiej potrzebie rozumienia, czyli „pewne
go rodzaju widzenia”, które możliwe staje się, by użyć słów Szestowa, „tylko przez 
wiarę” - Jawi się jako odpowiedź na pytania człowieka o najgłębszy sens istnie
nia, w jakie zostaliśmy «rzuceni», jest „sprzężeniem enigmy z właściwą umysłowi 
potrzebąjasności”138.

Warunkiem rozumienia jest, według Rozanowa, wolność od życia, wzniesienie 
się ponad to, czym żyje człowiek jako obywatel w państwie, i to, co zaprząta go na 
co dzień. Rozumienie nie jest dyktowane przez życie i niczego też życiu nie dyktu
je. Filozof rozgranicza „umysł” [ум] i „rozum” [разум]. Pierwszy przejawia się 
w działalności praktycznej, jest pasywny i niesamodzielny, odzwierciedla tylko 
zjawiska, zapewnia zgodność umysłu ze stanem faktycznym rzeczy („mówić i po
stępować mądrze [умно] znaczy tyle, co postępować i mówić zgodnie z rzeczami, 
czyli tak, jak one jawią się człowiekowi”). Rozum natomiast, przejawiający się 
w działalności teoretycznej i tylko w rzadkich momentach znajdujący odbicie 
w życiu (jego zadaniem jest „uchwycenie” ścisłych, acz wymykających się spod 
kontroli myśli — „typów” czy form, „w których mieści się wszystko to, co widzia
ne”), stara się „zrozumieć to, co jawi się uczuciom, poprzez odsłonięcie tego, co 
ukrywa się przed nimi”139. Umysł stanowi jakby „dodatek” do innych zdolności 
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człowieka, natomiast rozum jest „czymś zamkniętym w sobie i całkowicie samo
dzielnym; nie człowiek włada rozumem, lecz to właśnie rozum - nie będąc prze
zeń ujarzmionym - żyje w człowieku, opanowując jego wolę i pragnienia”140. Ro
zum, podkreśla myśliciel, nie jest tylko „wyższym stopniem w rozwoju umysłu"; 
one w ogóle rzadko spotykają się razem, dlatego też taką rzadkością jest równo
waga, harmonia między życiem a logiką. Równocześnie, paradoksalnie, rozum 
nie posiada żadnego istnienia, stanowi nicość warunkującą i uwypuklającą to, co 
istnieje; innymi słowy, tak jak istnienie wchłania i ogarnia to, co nie istnieje, tak 
rozumienie obejmuje nierozumienie. Pytając o stosunek istnienia do nieistnienia, 
o byt i nicość, ich splot w świetle naszej myśli - Rozanow wyprzedza fenomenolo
gię, egzystencjalizm, współczesną hermeneutykę czy „filozofię czynu” Michaiła 
Bachtina.

140 Tamże, s. 25.
141 Tamże, s. 430, 432.

Opisując drogi i mechanizmy rozumienia oraz porządkując „gospodarkę wie
dzy”, wyczerpuje myśliciel rosyjski całość problematyki filozoficznej. Jego namysł 
nad nauką i filozofią, religią i sztuką zmierza do jedności poznania, bez którego 
ginie siła jego przekonywania, a zatem - zatraca się w ogóle jego wartość. Działal
ność rozumu, przekonuje on, w istocie zawsze będzie rozumieniem zarówno świa
ta fizycznego, jak i duchowego. Odnosząc się do stanów rozumu, Rozanow wyo
drębnia wśród nich — normalne (poszukiwanie i postrzeganie prawdy, wątpliwość, 
twórczość wyższą, czyli genialność, sceptycyzm, zmęczenie, wzburzenie) i nienor
malne, niepożądane - obłęd lub stan mu bliski. Wśród atrybutów (rodzajów) du
cha ludzkiego szczególną wagę przywiązuje on do uczuć, różniących się od myśle
nia tym, że - nadbudowując się nad rozumieniem - niekoniecznie muszą być na
kierowane na obiekt. Tak więc człowiekowi właściwe są następujące uczucia: pięk
na, moralności, sprawiedliwości i religii. To pierwsze wyraża się w twórczości ar
tystycznej, jako „uzewnętrznieniu” świata wewnętrznego człowieka, drugie i trze
cie - w dążeniu do ideału porządku społecznego, czwarte natomiast, ujawniające 
w całej pełni naturę ludzką, nieznającą kresu ani granic - w dążeniu do zatarcia 
rubieży między światem widzialnym i niewidzialnym, doczesnością i wiecznością, 
Kosmosem. Tylko w „twórczości religijnej” człowiek staje się jednością, którą prze
nika głęboka mądrość, „czysta moralność” i „wysokie piękno”. Ona też „uwzniośla 
i prześwietla jego naturę w sposób nieświadomy dlań”. Nauka religijna tajemni
czo pociąga go i „przekonuje bez dowodzenia i przeobraża, nie pouczając”. Dzięki 
niemu „natura ludzka powraca do tej pierwotnej czystości, której stopniowe za
ciemnienie stanowi, jak się wydaje, konieczność zła w historii”. To wyjaśnia też, 
dlaczego - jak podkreśla Rozanow - moment pojawienia się twórczości religijnej 
„zawsze poprzedza upadek zwyczajów, obyczajów, charakterów, tego wszystkiego, 
czym i jak żyją ludzie na co dzień” (prorocy nigdy nie pojawiali się w spokojnych 
i szczęśliwych czasach)141. Religia, przywracając sens życia, ukazuje je całkowicie 
innym, niż było ono dotychczas - w horyzoncie przyszłości ogarniętej „nowym 
światłem”. Myśliciel widzi tu potrzebę zbadania jej wpływu na życie i historię, 
lecz nie ulega dlań wątpliwości, że twórczość religijna skupia całość ducha i całe 
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życie człowieka. Warto podkreślić, iż ona właśnie, przynosząc rozumienie tego, co 
niestworzone, uśmierza trwogę, rozwiewa wątpliwości i rozterki rozumu, chroni 
przed nieukontentowaniem tym, co doczesne. Zwróćmy uwagę, że mimo parado- 
ksalności, niespójności czy chaotyczności pisarstwa Rozanowa, zwłaszcza dojrza
łego okresu, ten rys pozostał w nim trwały. Bóg Rozanowa jest Bogiem osobowym, 
żywym, „oswojonym”, „naturalnym, radosnym, pogodnym”, bezpośrednio przeży
wanym przez człowieka w kontakcie z Nim142. Dlatego m.in. myśliciel ten tak 
krytycznie odnosił się do „mrocznego oblicza” chrześcijaństwa (także prawosła
wia) i demaskował tragiczny wymiar mistycyzmu zachodniego.

142 K r z e m i e ń, Filozofia..., cyt.wyd., s 88.
143 P o s a h o b, cyt.wyd. (kurs, autora), s. 203.
144 Tamże, s. 393-399.
145 Część tych prac zawiera antologia wydana pod red. N. Gawriuszyna (zob. przyp. 64, s. 113).

O rozumieniu nie jest pracą przynoszącą opis i wytłumaczenie wszystkich 
dziedzin działalności ludzkiej jako procesu zmierzającego do ostatecznego celu, 
do „stanu rozumienia”. Rozanow jest przekonany o obecności w przyrodzie zja
wisk i procesów nieokreślonych, niepoddających się zbadaniu, chociaż wierzy, że 
kiedyś „znaleziona zostanie jakaś ogólna zasada, wedle której działają wszystkie 
prawa w Kosmosie, że będzie odkrytepratw praw przyrody"143. Rozumiejąc świat, 
człowiek ocala go i potwierdza jego doskonałość, zaś nie rozumiejąc — wyraża za
kłopotanie myśli i lęk właściwy istotom niedoskonałym. Zadanie, jakie postawił 
przed sobą Rozanow, nie może wprawdzie przynieść pozytywnego rezultatu, ale 
unaocznia równocześnie potrzebę stałego składania przez człowieka świadectwa 
własnej siły w zakresie rozumienia, czyli odsłaniania sensów, scalania tego, co 
rozproszone, chaotyczne i niestałe, ogarniania myślą„rozchodzących się form bytu”. 
Sam człowiek jednoczy w sobie przeciwieństwa: doskonałość i niedoskonałość, 
wielkość i małość, piękno formy kryształu i brzydotę grudki gliny, a będąc istotą 
śmiertelną- wierzy w nieśmiertelność ducha. Notabene, jak utrzymuje myśliciel, 
nieśmiertelność niewątpliwie istnieje, gdyż śmierć nie dotyczy ducha (nie ma on 
przecież formy), a jedynie rzeczy (one posiadają formę), toteż one podlegająproce- 
som destrukcji i rozkładu144. Ten istotny wątek podjęli później liczni myśliciele 
(znajdujący pod tym względem inspirację u Dostojewskiego), dla których warun
kiem wszelkiego sensu, w tym także sensu życia, jest wiara w nieśmiertelność 
osobową145. W pracy Rozanowa czytamy, że świadomości ludzkiej wprawdzie trud
no pozbyć się iluzji, że jest ona źródłem sensów, że sama je ustala, a tymczasem 
jest coś zdumiewającego w przyrodzie: to ona właśnie narzuca pewien porządek 
myśli, pojęć i sensów, które docierają do świadomości z zewnątrz, z „pierwotnej 
pełni”, gdzie nie ma żadnej zmiany.

Do jakich zatem pierwotnie ukrytych - jawiących mu się „z zewnątrz” - sen
sów dochodzi człowiek w procesie rozumienia? Wydaje się, że odpowiedź - wpraw
dzie dość ogólną metaforyczną - na to pytanie wyraził Rozanow gdzie indziej - 
w artykule Cel życia ludzkiego (1892), otwierającym - co należy tu podkreślić - 
całą serię prac poświęconych zawartej w tytule problematyce:

„Być może, że ten nigdy niedający się zaspokoić głód zmusi kiedyś człowieka do zrozu
mienia tego, co go rzeczywiście zaspokaja. Otóż, zaspokaja nie mnogość doznań ze
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wnętrznych, nie pełnia przyjemności, nie sytość jako spełnienie potrzeby. Smutna praw
da zawiera się w tym, że tej sytości nigdy nie będzie, że oddalać się od niej będzie 
człowiek tym bardziej, im usilniej zapragnie do niej się przybliżyć. Tylko jedno może 
go usatysfakcjonować: to spokój duszy, to światło wewnętrzne, o jakim on zupełnie 
zapomniał, wiecznie szukając czegoś wokół siebie”146.

146 B.B. Розанов, Цель человеческой жизни [w:] Смысл жизни. Антология, общая редакция 
и составление Н.К. Гаврюшина, Москва 1994, s. 63.

147 В.В. Розанов, Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского, изд. 3-е, Санкт-Петербург 
1906, s. 177.

148 W о d z i ń s k i, Światłocienie..., cyt.wyd., s. 146.
149 P о з а н о в, О понимании..., cyt.wyd., s. 15.
150 Tamże, s. 399.
151 Tamże, s. 520.
152 Cyt. za: W o d z i ń s k i, Światłocienie..., cyt.wyd., s. 72.

W pracy Legenda o Wielkim Inkwizytorze F.M. Dostojewskiego (1894) powrócił 
myśliciel do tego, co go zaprzątało, gdy pisał O rozumieniu: „Prawda, dobro i wol
ność są głównymi i niezmiennymi ideałami, do których urzeczywistnienia dąży 
ludzka natura w swych zasadniczych elementach - rozumie, uczuciu i woli”147. Co 
to znaczy „rozumieć”? — pytał Hegel. Wodziński daje za niego odpowiedź: „pojmo
wać prawdę, która jest całością”, i łącząc słowa filozofa z własnymi, uzasadnia ją: 
- „Prawda jest swym własnym ruchem w sobie samej [...], sc. systemem, wiedzą 
rzeczywistąi urzeczywistnioną, «rzeczą-samą-w-sobie-i-dla-siebie», w konsekwen
cji: absolutem”148. „Ludzkie rozumienie - czytamy w omówionym traktacie Roza- 
nowa - to odrębny świat, skomplikowany i pogłębiony, stwarzany przez myśl 
ludzką, tkającą powoli i nieustannie nici, których ostateczny deseń pozostaje nie
znany, ale w którym zawiera się ostateczna zagadka wszystkiego”149. W tej pracy 
myśli rozum przejawia „najwyższą wolność”, ale nie jest on autonomiczny, gdyż 
będąc składnikiem „twórczego źródła, ducha” - „integralnego sedna”, jawi się wraz 
z innymi „formami ducha” — uczuciem i wolą. Tak więc, rozum dąży do zrozumie
nia wszystkiego, dzięki uczuciom możemy wszystko ocenić, a dzięki woli możliwa 
staje się realizacja wszystkiego150. Aktywizacja tych trzech składników ducha 
służy rozumieniu, które oddziela prawdę od fałszu, piękno od brzydoty, dobro od 
zła, ale często gubi się w ustaleniu źródeł zarówno wartości, jak i antywartości. 
Odnotujmy przy okazji, że do Rozanowa należy wyrażenie po raz pierwszy postu
latu o potrzebie stworzenia takiej gałęzi wiedzy, która byłaby poświęcona wyłącz
nie zbadaniu zjawiska dobra i zła, gdyż brak całościowej refleksji nad nim odsła
nia w całej pełni „niedoskonałość i niekompletność wiedzy ludzkiej151. Myśl Roza
nowa sytuuje się tu blisko Leibniza i Schellinga, który pisał m. in.:

„Kto rozważa zasadę dobra bez poznania zła, ten popełnia największy z wszystkich 
błędów; albowiem, jak w poemacie Dantego, również w filozofii droga do nieba wiedzie 
jedynie poprzez otchłań”152.

Równocześnie Rosjanin dostrzega w całej pełni złożoność tego problemu, jego 
nieuchwytność, wymykanie się dobra i zła spod obserwacji i jednoznacznego roz
graniczenia. Zjawisko to, czyli obecność obu pierwiastków, w jego ocenie, należy 
wyłącznie do świata ludzkiego (Ricoeur powiedziałby zapewne, że człowiek staje 
się zły „w sposób wtórny”, „przez uwiedzenie”, „opaczne uczestnictwo”, przeto zło 
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ma charakter „przymiotnikowy”, a nie „substancjalny”153), choć nie jest tworzone 
przez człowieka, lecz jakby „dołącza [привходит] do jego twórczości i określa jego 
znaczenie oraz stosunek człowieka do tejże twórczości”154. Wśród odmian dobra 
i zła, istniejących w „obiektach form życiowych”, wymienia Rozanow piękno i brzy
dotę, prawdę i fałsz oraz sprawiedliwość i niesprawiedliwość: pierwsze przejawia
ją się w sztuce, drugie - w nauce i religii, trzecie natomiast stanowią przedmiot 
prawa. Rozpatrując wartości i ich przeciwieństwa, znajdujące odbicie w naszych 
indywidualnych pragnieniach bądź aporiach, myśliciel akcentuje ich naturę ogól
ną i wymiar powszechny, gdyż „nie na zbadaniu tego, co indywidualne, winna 
kiedykolwiek zatrzymać się nauka”; a więc potrzebąnaczelnąjest stworzenie ogól
nej teorii dobra i zła155.

153 P. R i c o e u r, Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986, s. 245.
154 Розанов, О понимании..., cyt.wyd., s. 519.
155 Tamże, s. 545.
166 Tamże, s. 531.
157 Tamże, s. 351-352.
158 Tamże, s. 530.

Odnotujmy jeszcze na koniec tych uwag o Rozanowowskiej koncepcji rozu
mienia, że natura dobra, jak on wskazywał, ujawnia się człowiekowi w momen
tach szczególnie intensywnej pracy wyobraźni (uważanej przezeń za „najbardziej 
zadziwiającą zdolność ludzką”, za „źródło wszystkiego, co najwznioślejsze, i tego, 
co najpodlejsze”), w „chwilach najwyższego prześwietlenia”, w których dobro jawi 
się jako siła zbawcza, czynnik służący ocaleniu ducha. Kapryśność wyobraźni po
lega wszakże na tym, iż skłonna jest ona do przekształcenia duchowych doznań 
w przyjemności, będące „w swej treści fizycznymi”, gubiącymi ducha156. Autor 
traktatu kładzie nacisk na „związek najwyższego dobra z najwyższym złem”, na 
ich współwystępowanie, a zatem na niemożność zaistnienia dobra bez zła, i od
wrotnie. W Rozanowowskiej teorii „podobieństwa i różnicy” w formach Kosmosu 
jest mowa o tym, że „każda rzecz posiada też jedno przeciwieństwo - właśnie 
w sobie samej - wówczas, gdy wypaczeniu ulega jej natura. Dlatego to, co dobre, 
swe zaprzeczenie znajduje w tym, co złe, piękno w brzydocie, siła — w słabości, to, 
co rozumne - w tym, co bezsensowne..., wielkie — w małym, czarne — w białym, 
itd.”157. To, co pozytywne, nie istnieje więc bez swego przeciwieństwa, czyli tego, 
co negatywne. Wybór dobra lub zła nie leży w mocy świadomości ludzkiej, która 
uważa siebie za sprawiedliwą z natury, czyli moralną. Pierwiastki te są wszakże 
rozpoznawane bądź jako źródło zjawisk życiowych, a więc wartość, bądź jako jej 
brak, niedostatek, zaprzeczenie tego, co z natury, niezależnie od nas, jest pierwot
ne i niezmienne. W przyrodzie bowiem nie ma żadnego potwierdzenia istnienia 
zła pierwotnego, czyli musi ono być uznane za zjawisko wtórne. Dobro z kolei, 
jako „zadowolenie, posiadanie wszystkiego, co jest konieczne dla zaspokojenia 
potrzeb fizycznych i duchowych”158, jest wartością pierwotną i naczelną. Do ta
kiego wniosku dochodzimy w procesie rozumienia, czyli

„[...] tego, co stanowi etap końcowy w działalności rozumu, tego, w czym może on zna
leźć ukojenie i co zdolne jest do uśmierzenia w nim bólu nierozumienia. Jest ono tym, 
co pojawia się po to, by zlikwidować zło będące częścią innego, większego, zawartego 
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w naturze ludzkiej, i pojawia się po to, by zastąpić je dobrem postrzegania prawdy - 
niezmiennej w swej treści [...]159.

159 Tamże, s. 655.
I60B. Аксючиц, Под сенью Креста, Москва 1997, s. 20-21.
161 М. В i е г d i a j е w, Nowe Średniowiecze, przeł. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 24-31.
162 B.B. Б и б и x и и, Время читать Розанова [w:] Розанов, О понимании, cyt.wyd., s. XII.
163 A. D u d е k, Demonologia Wiaczesława Iwanowa [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyj

skiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1998, s. 103.

Prawdę niezmienną przynosi - zdaniem Rozanowa - tylko ogląd całościowy 
wszechświata i jego rozumienie jako proces Sensotwórczy, zmierzający do syntezy 
różnorodnych form wiedzy i życia. „Zrozumieć - znaczy znaleźć się w najtrudniej
szej sytuacji wyboru i odpowiedzialności zań” - piszę Wiktor Aksiuczic i dodaje: 
„[...] człowiek poznaje fragmenty wszechświata w zależności od tego, jak rozumie 
on byt jako całość i własną misję w życiu”160. Rozumienie jest procesem przywra
cania człowiekowi współczesnemu utraconej od czasów średniowiecza spójności 
(organiczności) duchowej, jaką dawniej zapewniała wspólnota religijna i świato
pogląd religijny, dający jednolity obraz świata. Powszechny w odczuciu wielu my
ślicieli rosyjskich przełomu XIX i XX wieku niepokój o człowieka - zatomizowane
go, wyemancypowanego, oderwanego od korzeni kulturowych, hołdującego pseu- 
dowartościom, zagubionego w mnogości i różnorodności wiedzy - miał swe źródło 
w braku sensotwórczego rdzenia, całościowego i uniwersalnego obrazu świata, 
w procesach sekularyzacji kultury, w bezkrytycznej apoteozie indywidualizmu 
i zgubnej podatności na modne idee. Myśl o konieczności wyjścia człowieka z sa
motni, z „nory” („Ибо все-то в наш век разделились на единицы”; „Повсеместно ныне 
ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица 
состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности” — mówi 
„tajemniczy gość” w Braciach Karamazow; XIV, 275-276), o odżegnaniu się od 
samobójczej ambicji gromadzenia bogactwa i o potrzebie braterstwa, miłości, jed
ności, łączenia się ludzi - towarzyszyła stale Dostojewskiemu.

Podejmując tę myśl, Bierdiajew pisał o „zerwaniu człowieka z głębią własnego 
ducha”, „zerwaniu życia z rozsądkiem” i „duchowym zmysłem Średniowiecza”, 
o „oddzieleniu człowieka od duchowych źródeł życia”, o „triumfie człowieka natu
ry” i postępującym od czasów Renesansu „wyjałowieniu twórczym” oraz „samo
zniszczeniu humanizmu”161. Te wątki krytyczne przewijają się w wielu pracach 
myślicieli religijnych, wskazujących na zgubne zauroczenie poznaniem rozumo
wym, przynoszącym zrelatywizowaną wizję świata, stworzoną na bazie „rozchwia
nej gospodarki nauki współczesnej”162. Według Wiaczesława Iwanowa, jak wska
zuje Andrzej Dudek, „nauka jest procesem lucyferycznym w czystej postaci”, „zre
latywizowane moralność i nieskuteczne prawo” powodują w kulturze chaos, jej 
rozpad, a „specjalizacja celów każdej z dyscyplin jest przejawem obecności diabła, 
otwarcia na <<złąnieskończonośó>”163. Krucjata przeciwko rozumowi była równo
cześnie sprzeciwem wobec rozdrobnienia wiedzy i próbą przywrócenia wiary 
w świat „prawdziwy”, niezmienny, sensogenny wobec świata przemijania, „sta
wania się”.
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* * *

Powróćmy jeszcze do Dostojewskiego, którego Rozanow znał i cenił, co więcej 
- to on właśnie zainicjował wielkie zainteresowanie autorem Zbrodni i kary ze 
strony twórców i myślicieli religijnych w dobie modernizmu. Pisarz ten jest dlań 
odkrywcą głębin duszy ludzkiej targanej sprzecznościami, będącej dla siebie sa
mej zagadką, pokładem niejasności, dziwności, niepojętości. Toczona w niej nieu
stanna walka między „ideałem Madonny” i „ideałem sodomskim” wskazuje na 
istnienie równoczesnych, krzyżujących się dążeń: do świętości i czystości oraz do 
grzechu i niegodziwości. Oba te dążenia, nieliczące się z logiką, są analizowane 
w procesie rozumienia, dzięki któremu możliwe jest oddzielenie dobrego od złego, 
czyli akceptacja pragnień pozytywnych i osąd oraz odrzucenie negatywnych.

Paradoksalne dla Rozanowa jest jednak to, że ateista Dostojewskiego skłonny 
jest osądzić i zanegować dzieło Stwórcy, który - dopuszczając ułomności natury 
ludzkiej - popełnił błąd w urządzeniu świata, wymagający „poprawienia” go 
w imię wyższej harmonii, szczęścia przyszłych pokoleń. Ateizm nigdzie indziej nie 
przejawił się z taką siłą jak w Biesach, gdzie Kiriłłow w ostatniej rozmowie przed 
samobójstwem wspomina o trzech postaciach przygwożdżonych do krzyży. Jedna 
z nich, wierząca, mówi do drugiej: „«Будешь сегодня со мною в раю». Кончился 
день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения” (X, 471). W Braciach 
Karamazow odmowa ze strony Iwana przyjęcia świata takim, jakim on jest, przy 
równoczesnym uznaniu Boga jako stworzyciela i świata, i człowieka, jest przeja
wem protesu przeciwko temu porządkowi, w którego istnienie wiara dawno już 
została utracona. „Tu brakuje tytanizmu; to raczej naigrawanie się z cudzej wia
ry i wywyższenie siebie, buntownika, to wystąpienie przeciwko tej wierze, lecz 
bynajmniej nie przeciwko Temu, w Którego wierzymy” - piszę Rozanow164.

164 Розанов, О понимании, суГу/уб., э. 468.
165 В.В.Розанов, Темный лик. Метафизика христианства, Санкт-Петербург 1911, б. 265.

W późniejszej swej pracy O Jezusie najsłodszym i gorzkich owocach świata 
(1911) dostrzegł on w pięknie oblicza Chrystusowego, z jednej strony, światłość 
oślepiającą ludzi, którzy odtąd skupili uwagę na samym źródle piękna, a nie na 
tym, co ono oświetla, czyli transcendencji, z drugiej natomiast - człowiek, utra
ciwszy zainteresowanie światem zewnętrznym, „przemieścił” go do swej świado
mości i, aktywizując swe zdolności psychiczne, zaczął go przeżywać, oceniać i osą
dzać w kontekście nauki o grzechu i zbawieniu165. Chrześcijaństwo uduchowiło 
i udoskonaliło psychicznie człowieka, rozwinęło jego uczuciowość, uzmysłowiło 
mu jego rzeczywiste pragnienia i cele, a także - wyostrzając granice między do
brem i złem, pięknem i brzydotą, prawdą i fałszem - ujawniło sens życia, jego 
wartość i znaczenie. Tu także rysuje się pole dla różnorodnych, krańcowych nie
raz stanowisk, w których postawa racjonalistyczna wypiera emocje, „żelazne idee” 
i „zdrowy rozsądek” represjonują i wyszydzają „prawdę serca” oraz wiarę w war
tości nadrzędne, niknące w codziennym, praktycznym życiu. Te ostatnie - zda
niem Rozanowa - na pewno istnieją, ale w świecie Dostojewskiego, podobnie jak 
i w całej literaturze rosyjskiej, pozostają one „tylko przeczuciem”, „epizodem”, 
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„przebłyskiem”. „Głębokie w niej nie jest piękne, a piękno w niej nie jest głębokie” 
- wyrokuje myśliciel o literaturze rodzimej, chociaż uznaje Legendę o Wielkim 
Inkwizytorze za „najgłębsze słowo, jakie kiedykolwiek wypowiedziane zostało 
o człowieku i życiu”166. Ceni on pisarza za to, że daleko więcej rozumie on, rozu
mie w sposób doskonały - głęboko i wszechstronnie, i dlatego przewidział więcej 
niż inni, poszedł znacznie dalej, niż „zdążył ujawnić się człowiek i zdążyło rozwi
nąć się życie”.

166 P o 3 a h o b, O noHuiuanuu..., cyt.wyd., s. 463, 469.
167 J. D i e c, Błazen Apokalipsy. Wasilij Rozanow jako pisarz i krytyk, Kraków 1993, s. 62-63.
168 P o 3 a h o b, cyt.wyd., s. 470 (kurs. - J.K.).

Można wyrazić przypuszczenie, że to właśnie autor Idioty uzmysłowił myśli
cielowi konieczność wypełnienia kategorii piękna określoną treścią semantyczną, 
stanowiącą podstawę oglądu dzieła pisarza przez pryzmat zawartych w nim war
tości duchowych i idei. „Piękno niegłębokie”, jak się wydaje, to piękno w zawiesze
niu, „nagie”, nie do końca wypełnione treścią. Autor O rozumieniu wyraża pogląd, 
że myślom o pięknie, zawartym w literaturze rosyjskiej, nieustannie towarzyszy 
poczucie jego braku, spowodowanego innym brakiem: dobra. Równocześnie jed
nak „estetyka semantyczna”, reprezentowana przez pisarstwo Dostojewskiego, 
jak piszę Joachim Diec, oznacza „zachwyt nad duchową jego zawartością”, gdyż 
„dopiero w świetle „estetyki ducha dzieła” zrozumiale jest skupienie uwagi na 
zagadnieniu godności człowieka”167. Chodzi tu więc o udział czynnika umysłowe
go, uwydatniającego węzły życia, czynnika służącego nie tyle tworzeniu piękna, 
ile porządkującego nasze wrażenia i pozwalającego zrozumieć świat, zwłaszcza 
człowieka.

Rozanowa zachwyca więc u Dostojewskiego zawartość ideowa jego powieści. 
Jak zatem definiuje on piękno? Rosyjskie odpowiedniki tego słowa („красота”, 
„прекрасное”) zakładają rozróżnienie - odpowiednio - „czystego piękna” i „piękna 
czegoś”, np. przedmiotu czy zjawiska:

„W stosunku do tego, co piękne [прекрасное] - piszę Rozanow - piękno [красота] jest 
tym samym, czym jest rozumienie w stosunku do prawdy. W tym, co piękne, piękno 
jako takie jest czymś, co „dołączyło”, ale piękno czegoś nie jest pięknem samym, 
ani samo piękno - tylko tym, co piękne. To ostatnie - to połaszenie piękna z czymś, 
co pozostaje mu obce, podobnie jak prawda [истина] jest połączeniem rozumienia 
z przedmiotem rozumianym"168.

Myśliciel odchodzi, jak widać, zarówno od koncepcji piękna obiektywnego, jak 
i klasycznego, i bliski jest koncepcji romantycznej. Jest ono dlań objawieniem 
sfery wewnętrznej człowieka, prawdy, idei, przejawem wieczności i wzniosłości. 
W głębi prawdy o życiu, wyrażonej głównie w sztuce - pojmowanej jako „dominu
jąca forma piękna” - zawiera się jego doniosłość.

Dostojewskiego niepokoi piękno jako wartość szczególna, do której człowiek 
z uporem dąży, podobnie jak do dobra czy wzniosłości, ale im usilniej dąży doń, 
tym bardziej pogrąża się w brzydocie. Różnie więc jawi się ona bohaterom: „pięk
nem” bowiem może być zarówno żądza czy sodomia, jak i czyste piękno. Jednak 
tylko to ostatnie, określane także jako „duchowe”, jest tożsame z dobrem. Wyboru 
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dobra bowiem człowiek dokonuje, kierując się sumieniem, uczuciem, sercem, po
zostającymi w zgodzie z prawem moralnym, którego zasadą naczelną jest miłość. 
Posiada on zdolność, by wyobrazić sobie życie idealne jako spełnienie zasady do
bra, a zatem również jako cel ostateczny istnienia. Skoro można wyobrazić sobie 
ów ideał - znaczy to, że możliwa jest też jego realizacja. Potwierdzeniem realności 
tego ideału jest osoba i życie Jezusa Chrystusa. Człowiek ten, jak przekonuje 
Kiriłłow, „był najwyższy na całej ziemi”, „stanowił o tym, dla czego warto żyć”, 
a bez Niego „cała planeta wraz ze wszystkim, co na niej jest” - to „szaleństwo” 
(X, 471).

„Zdrowy rozum” odrzuca jednak to, co wydaje się nierealne w spełnieniu. Pa
miętamy, że dla samobójcy w Wyroku nie ma logicznego uzasadnienia dla samego 
życia, jego sens jest niewytłumaczalny metodą naukową. Wszystko, co pozytyw
ne, przyćmiewa śmierć, skończoność, triumf praw przyrody, czyli „diabelski wo
dewil” (Kiriłłow). Racjonalność nie dopuszcza ani sensu życia, ani miłości, dobra 
czy piękna, co więcej - pełni funkcję represywną wobec uczuć. Jej miejsce zajmuje 
głupota — „inny rozum, swoista mądrość, wyrastająca z samego życia — niezdefor- 
mowanego jeszcze przez okowy cywilizacji”169. Jak wiadomo, posiada ona zako
rzenienie w kulturze rosyjskiej, w której głupcy (np. Iwan-durak w bajkach), bła- 
źni, wesołkowie, szaleńcy, „jurodiwi”, wariaci - ośmieszając „normalnych”, „zdro
wo”, logicznie myślących przeciwników - odgrywają rolę pozytywną. Wprowadza
ją oni, jak piszę Bachtin, do „walki z kłamliwą patetycznością” - obcość w postaci 
„prostackiej naiwności”. „Patrząc na głupca — dodawał uczony — albo patrząc na 
świat oczyma głupca, powieściopisarz uczy się prozaicznego widzenia świata za
plątanego w patetyczną kłamliwą konwencję”170. Ta właśnie osobliwa mądrość 
reprezentowana przez pozornego głupca przeciwstawiona zostaje „żelaznej logi
ce” Raskolnikowa, Stawrogina, Kiriłłowa czy Iwana Karamazowa. Zawiera się 
ona, jak odnotowuje Marków, w wierze, cierpieniu, miłości, nadziei, „świętej pro
stocie”, a także w bezpośredniości i naiwności widzenia rzeczywistości. Głupota, 
przezwyciężając rozum i ogarniając sferę ducha, przynosi nadzieję na ocalenie 
świata od zagłady171. Przypomnijmy, że duchowość rosyjska, znająca zjawisko „ju- 
rodstwa”, czyli „szaleństwa w Chrystusie”, przejawiającego się w odmienności 
zachowań, nieliczących się, jak piszę Jerzy Nowosielski, „z «realnymi» warunka
mi naszego świata” - traktowała ową odmienność jako „subtelny protest wobec 
całej naszej kondycji ludzkiej i całego naszego ludzkiego wartościowania zja
wisk”172.

169 Марков, Философская..., cyt.wyd., s. 105.
170 Ba eh t i n, Dialog, język, literatura, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1983, 

s. 298.
171 M a p к о в, cyt.wyd., s. 108.
172 J. Nowosiel ski, inność prawosławia, Białystok 1998, s. 36.

Dyskurs myślowy Myszkina o „najwyższej harmonii”, „najwyższej syntezie 
bytu”, możliwych do uchwycenia w momentach szczególnych, gdy „nagle natężały 
się wszystkie jego siły życiowe”, czyli w chwilach bezpośrednio poprzedzających 
stany epileptyczne „księcia Chrystusa”, potwierdza istnienie - w innym, niejako 
nieziemskim wymiarze — prawdy, piękna, pełni, miary, a więc tego, czego trudno 
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doświadczyć w codziennym życiu. Epilepsja - choroba przez Platona uznawana 
za „świętą”173 - warunkuje chwilowe rozświetlenie umysłu, jego otwarcie na isto
tę i ostateczny sens wszelkich celów, na „przejmujący głos prawdy”, której „roz- 
błyśnięcie przejmuje głębiej niż wszelkie poznanie naukowe”. Karl Jaspers, autor 
tych słów, stwierdził też: „Tak więc powiedzenie, że dzieci i głupcy mówią prawdę, 
okazuje się pełne głębokiego sensu”. „Normalność” natomiast oznacza pozostanie 
w obrębie takich form myślenia, które są „formami naszego ludzkiego intelektu 
uwikłanymi w nierozwiązywalne sprzeczności”174. Szestow w Apoteozie bezglebia 
wyraził myśl: „kiedy pojawia się prawdziwa potrzeba, wtedy głupi człowiek staje 
się mądry”175. Nawiedzająca Myszkina w „przebłyskach najwyższego odczuwania 
samego siebie i samoświadomości” „nagła idea”, którą nazywa on „pięknem i mo
dlitwą”, „syntezą życia”, „harmonią”, „pełnią”, „miarą”, „pojednaniem” - sprawia, 
iż bohater ten, niczym Faust, czuje przypływ energii duchowej, uzmysławiając 
sobie nagle, że właśnie „dla tej chwili można oddać całe życie!”:

173 „Та choroba jest natury świętej, więc najsłuszniej się nazywa świętą” (Timaios, XL, 85 B).
174 K. J a s p e r s, Wprowadzenie do filozofii, Wrocław 1998, s. 6-12.
175 Ш с с т о в, Сочинения..., cyt.wyd., s. 71.
176 Tamże, s. 48.

„[...] Мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались 
разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятирялось в эти 
мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; 
все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались 
в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума 
и окончательной причины. [...] «Что же в том, что это болезнь? - решил он наконец. - Какое 
до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, 
припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени 
гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, при
мирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?». [...] 
Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания - если 
бы надо было выразить это состояние одним словом - самосознания и в то же время са
моощущения в высшей степени непосредственного. [...] Отупение, душевный мрак, идиотизм 
стояли пред ним ярким последствием этих «высочайших минут»”. (VIII, 188)

Zacytujmy jeszcze raz Jaspersa: „Z psychologicznego punktu widzenia głos 
Boga dochodzi nas tylko w chwilach uniesień. Z tych chwil czerpiemy życie i dla 
nich żyjemy”176. Myszkin zdaje sobie sprawę z paradoksalności sytuacji („...в ero 
оценке этой минуты, без сомнения, заключалась ошибка, но действительность ощущения 
все-таки несколько смущала его”; podkr. - J.K.), ogarnia myślą dwa poziomy rze
czywistości - wyobrażeniową i realną „prawdziwą” i „fałszywą”, lecz bez wahania 
oddaje pierwszeństwo prawdzie nagłego objawienia:

„[...] Эта секунда, по беспредельному счастию, им вполне ощущаемому, пожалуй, и могла 
бы стоить всей жизни. «В этот момент - как говорил он однажды Рогожину, в Москве, во 
время тамошних сходок - в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово 
о том, что времени больше не будет. Вероятно, прибавил он, улыбаясь, это та же самая 
секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика 
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Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы»”. 
(VIII, 189)

Objawienie to staje się dlań „przystanią” wieczności, umożliwia spełnienie 
najgłębszych pragnień prawdy i harmonii. Jego światło w „najwyższej minucie” - 
to „odczuwanie”, „synteza życia”, wskazanie na przewodnictwo transcendencji. To 
przebłysk czegoś niezwykłego, ważnego w bezpośrednim widzeniu jednoczącym 
energię serca i rozumu, czegoś, co w jednej chwili przyćmiewa realność („ему всё 
хотелось что-то забыть, настоящее, насущное”; VIII, 189), uzmysławia jej niedorze
czność.

Współczesny dyskurs „poetycki” (Cz. Miłosz) ów przebłysk określa jako „chwi
lę uprzywilejowaną”, w której „następuje intuicyjny uchwyt głębszej, bardziej esen- 
cjonalnej rzeczywistości”177. Moment odsłaniania rzeczywistości w jej istocie, 
w „punkcie centralnym”, hermeneutyka określa mianem „epifanii”. Doświadcze
nie „epifanii”, w którym oczywista staje się „pełna synergia” między „ontologicz
nym i aksjologicznym”, pozwala odkryć „sensowność otoczenia i kontekstu”, uwa- 
runkowuje ujrzenie tego, co zwykle niewidzialne i co zostaje nagle „wydobyte” 
i „przeniesione” w „esencjonalne centrum dzięki „intensywnemu wpatrywaniu 
się” lub „rozbłyskowi”178. To szczególny „stan wewnętrzny” człowieka, który od
czuwa własną aktywność mentalną w „wąskim przesmyku nie-czasu” bądź 
„w samym sercu czasu” (H. Arendt). Dzięki tej niezwykłej aktywności prześwie
tlona zostaje cała duchowa kondycja człowieka. Promienie jej „światła” wydoby
wają z ciemności ukryte na co dzień sfery rzeczywistości, jawiące się jako sensow
ne lub bezsensowne. W świecie Dostojewskiego czynnikiem warunkującym ujaw
nienie sensu wyższego, harmonii, syntezy prawdy, piękna i dobra jest krótki stan 
aury, w którym czas ulega zatrzymaniu, a dusza osiąga „wyższą świadomość”.

177 Cz. Miłosz, Przeciw poezji niezrozumiałej, „Teksty”, nr 5/6; cyt. wg: Wodziński, 
Światłocienie..., cyt.wyd., s. 78.

178 W o d z i ń s k i, cyt.wyd., s. 79, 82.
179 В. M а л я г и н, Достоевский и Церковь [w:] Ф.М. Достоевский и Православие..., cyt.wyd., s. 19.

Cudowność chwili ukazującej najgłębszą prawdę, biblijne „słowo o tym, że 
czasu już więcej nie będzie” (Ap 10, 6; 22, 5), wzmaga pragnienie osiągnięcia idea
łu, ale też wyostrza w świadomości bohatera kontury niedoskonałego świata („Чрез 
припадок и весь этот мрак, чрез припадок и „идея!” Теперь мрак рассеян, демон прогнан, 
сомнений не существует, в его сердце радость”; VIII, 191), świata wzajemnego nie
zrozumienia oraz nieodgadnionych tajemnic i absurdu kierującego ludźmi („Ho 
чужая душа потемки, и русская душа потемки; для многих потемки... А впрочем, какой 
иногда тут, во всем этом, хаос, какой сумбур, какое безобразие!”; VIII, 190). „Morze 
życia” sprawia, że nacisk okoliczności zewnętrznych okazuje się zbyt silny, by ten 
- wedle zamierzenia pisarza - „pozytywnie piękny” człowiek stać się mógł, jeśli 
nie „równie wielkim jak Chrystus, to podobnym doń”179.

Dla autora Idioty siła piękna znajduje zakorzenienie w takim człowieku, który 
tylko wówczas harmonijnie jednoczy w sobie prawdę i piękno, gdy zza zasłony 
piękna zewnętrznego, względnego, często pozornego („odrażające piękno” Staw- 
rogina) przenika „światło wewnętrzne”, będące synonimem wielkości duchowej, 
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prawdziwego człowieczeństwa. Odpowiedniość, zgodność obu wizerunków - ze
wnętrznego i wewnętrznego - stanowi gwarancję harmonii, jest tym, przywodzą
cym na myśl średniowieczny pogląd autora Summa Aleksandri160, pożądanym 
układem rzeczy, w którym prawda (relata ad interiuś) zlewa się z pięknem (relata 
ad exterius). „Wielkość i piękno nie mogą być domeną zła, gdyż piękno, według 
Dostojewskiego, jest normą, zdrowiem, dlatego wszyscy do tego dążą” - podkreśla 
metropolita Antoni (Chrapowicki) i dodaje: „piękno zewnętrzne jest ściśle powią
zane z moralnym”. Nie może być piękny ktoś, kto odznacza się „pięknem zwierzę
cym” - przejawem złudnego piękna, „wyrazem namiętności”, gdyż ta ostatnia, 
oznaczająca u Dostojewskiego niewolnicze przywiązanie przeplatane nienawiścią, 
zawsze doprowadza do fatalnego rozwiązania180 181. Obok znanych bohaterów pozy
tywnych (np. Sonia, Myszkin,Alosza), zaskakujących otoczenie swądobrocią, znaj
duje pisarz prawdziwe wzory piękna duchowego w postaciach mnichów, którzy po 
popełnieniu w młodości błędów i grzechów, poprzez cierpienie doszli do prawdy, 
uczynili ze swego życia, jak powiedziałby S. Bułgakow - „piękne dzieło artystycz
ne”182. Zamysł stworzenia takiego bohatera - „wielkiego grzesznika”, który od 
upadku, czyli przestępstwa, poprzez ascezę doznaje przeobrażenia w Bogu — nosił 
w sobie Dostojewski przez wiele lat; częściowo zrealizował go w noweli Tajemni
czy gość, która weszła do Braci Karamazow, pełniąc w tej powieści ważną rolę 
światopoglądową.

180 T a t а г к i e w i c z, Droga..., cyt.wyd., s. 108.
181 Митрополит Антоний (Храповицкий), Ф.М. Достоевский как проповедник 

возрождения. (Главы из книги) [w:] Ф.М. Достоевский и Православие..., cyt.wyd., s. 130—131.
182 Podobnie, tj. w kategoriach estetycznych, postrzega życie człowieka Jan Paweł II: „...Za

daniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło 
sztuki” (List Ojca Świętego do artystów z 4 kwietnia 1999, cz. 2, „Tygodnik Powszechny”, nr 22, 
30.05.1999, s. 8).

Trzej bracia, jej bohaterowie, stanowią jakby potrójną hipostazę „wielkiego 
grzesznika” i każdy z nich na swój sposób realizuje wyznaczone mu zadanie du
chowe, polegające na pokonaniu skłonności do występku i oddaniu się w służbę 
Bogu. Doświadczenie grzechu, upadek, ugrzęźnięcie w potoku życia dają impuls 
do zmiany, wzrostu świadomości, potrzeby czynu heroicznego i odrodzenia ducho
wego. Człowiek musi koniecznie przejść „strefę niewiary w Boga” (IX, 132), czyli 
odrzucenia Go wówczas, gdy poddaje się, jak np. Dymitr Karamazow, „burzy 
i nieporządkowi” własnego życia bądź ulega wszechwładzy rozumu, jak jego brat, 
Iwan, bądź też — przeżywając rozterki i pokusy — świadomie przygotowuje się do 
poświęcenia własnego życia służbie Bogu (Aleksy). Dwaj pierwsi stoją na przed- 
prożu przemiany duchowej, ale ona jeszcze się nie dokonała — to sprawa przyszło
ści. Wplatając nowelę o „wielkim grzeszniku” Michaile, który pod koniec życia, 
z perspektywy ascety osądzającego własne młodzieńcze złoczynienie, opowiada 
o popełnionym przez siebie przed laty zabójstwie, Dostojewski łączy niejako teraź
niejszość bohaterów — jeszcze nieuporządkowaną - z przyszłością, sugeruje ich 
dalsze losy i prawdopodobne odrodzenie duchowe. Opowieść Michaiła stanowi 
w jakiejś mierze parafrazę dramatów duchowych Dymitra i Iwana, którzy nie po
pełnili zbrodni, ale nie wykluczając jej w swych myślach, odbyli walkę z szatanem.
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Uwagę pisarza, jak zaświadczają jego szkice i plany, skupia „przyszły czło
wiek”, który „wystawia sam siebie na widok i piedestał” (IX, 133). W noweli, opo
wiadanej przez starca Zosimę i zapisanej przez Aloszę, narrator z dystansem 
ocenia „powiew czasu”, „okres samotni” ludzkiej, „brak powszechnej jedności” 
(„Все-то в наш век разделились на единицы”; XIV, 276), natomiast wybiega w przy
szłość, w „życie będące rajem”, obiecujące zmazanie grzechu i spełnienie ideału 
(„Я— удостоился Господом Богом стать на путь твердый и благолепный, благословляя 
перст невидимый, мне столь явно сей путь указавший”; XIV, 283). Droga duchowej 
odnowy, odwzorowująca drogę, jaką przeszli święci w żywotach, jest realizacją 
prawdy zawartej w nauce Chrystusa i wyrażonej w Ewangelii św. Jana o ziarnie 
pszenicy, które „jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12; 24). Fragment ten, 
będący epigrafem do powieści, unaocznia więź istniejącą między Tajemniczym 
gościem, odsłaniającym „realność pozafabularną”, i całym utworem. Problematy
ka noweli, jak słusznie podkreśla G. Ponomariewa, odsyła do przyszłości, w któ
rej dokonać się ma przeobrażenie duchowe bohaterów, ale nie jest ono oczywiste 
z punktu widzenia rozwoju samej akcji czy zachowań bohaterów. Dlatego „przy
szłość w teraźniejszości okazuje się niezbędna nie tylko w samej fabule, lecz rów
nież poza nią, a nawet wbrew niej”183. Dymitr, Iwan iAlosza, żyjąc w teraźniejszo
ści, za sprawą swych idei, credo i uczuć silnie przeżywają również przyszłość. Tak 
pojmując rolę noweli o „tajemniczym gościu”, możliwe staje się ogarnięcie całego 
życia bohaterów - jako wartości organicznej i niepodzielnej — „z punktu widzenia 
wieczności”, życia jawiącego się jako droga od upadku do ostatecznego przeobra
żenia w Bogu. W jakiejś mierze postaci Dostojewskiego pokonują drogę wzrostu, 
czyli szczeble drabiny ku „górze”, ku Bogu, świętości, drogę rozumianą w teologii 
apofatycznej jako negacja świata (via negationis), wyjście naprzeciw przypomnia
nemu już wyżej proroctwu św. Pawła o takim dążeniu do świętości, „aby Bóg był 
wszystkim we wszystkich”.

183 Г.Б. Пономарева, Одно написанное житие Ф.М. Достоевского [w:] Русская литература XIX 
века и христианство, cyt.wyd., s. 91-96.

184 F. N i е t z s c h e, Niewczesne rozważania, Kraków 1996, s. 338.
185 G. С o 11 i, Po Nietzschem, przeł. S. Kasprzysiak, s. 65-66, 122.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Otóż wspomniana nowela 
odgrywa ważną rolę w aspekcie aksjologicznym. Krzysztof Michalski w posłowiu 
do Niewczesnych rozważań F. Nietzschego podkreśla, że u filozofa niemieckiego 
życie ludzkie odznacza się siłą rozróżniania i otwierania przeszłości i przyszłości, 
a także siłą zapomnienia i pamięci184. Zapomnienie, odwrócenie się od przeszłości 
jest naiwnością i głupotą, a mędrcem jest ten, kto - według Giorgio Colli - „rzuca 
światło w ciemność przeszłości”. Zagłębienie się w życie teraźniejsze jest w dużej 
mierze odwzorowywaniem przeszłości, „uczepianiem się” tego, co było, mimo uzna
wania wiedzy o przeszłości za fałsz, mistyfikację, udrękę, rojenie. Równie sen
sowne staje się więc potępienie teraźniejszości, której konkretność jest „zamasko
waną abstrakcją”, i „to z niej bierze początek tak wielka nieufność”. Można by, za 
Collim, powiedzieć, że dla Nietzschego „teraźniejszość nie istnieje”185 w tym sen
sie, że jest bez znaczenia i że posługując się optyką wzgardy do tego, co jest, po
winniśmy odgadywać przyszłość, jej konieczność, i z nią wiązać wartości. Wydaje 
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się, że podobna idea przyświecała Dostojewskiemu. Nowela o „tajemniczym go
ściu” zawiera, jak zaznaczyliśmy, pozytywny projekt przyszłości bohaterów, będą
cy ekwiwalentem tego, co aktualne, wskazuje - by użyć słów Bachtina - na „aksjo
logiczną perspektywę, w której nietrwały świat nabiera ciężaru wydarzenia-war- 
tości, uzyskuje wieczną postać”; rozproszone jego sensy integrują się w nowym, 
wypełnionym wartościami wymiarze186, a „nowy człowiek” jawi się w horyzoncie 
- dopełnionego przyszłością — sensu. Wizję pisarza kształtuje nadzieja i wiara 
w to, że sens życia trojga bohaterów tytułowch, mimo obecnych powikłań ich lo
sów, ujawni się w przyszłości. Mówiąc słowami filozofa, „dopiero wtedy, gdy stało 
się „pełne jak mit”, sens życia ujawnia się także w pełni”187.

186 B a c h t i n, Dialog..., cyt.wyd., s. 61.
187 S t r ó ż e w s k i, Istnienie..., cyt.wyd., s. 437.
188 S p i d 1 i k, Wielcy mistycy..., cyt.wyd., s. 59.
189 H. von Campenhausen, Ojcowie Kościoła, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1998, 

s. 42.
190 Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, wybrał, 

przełożył i opracował R. Ł u ż n y, Kraków 1995, s. 91 i n.
191 Ś p i d 1 i k, cyt.wyd., s. 182.
192 E v d o k i m o v, Sztuka ikony..., cyt.wyd., s. 43.

Wzorzec świętości, upatrywany w ojcach duchowych, moralistach, ascetach 
i prorokach ortodoksji, zawsze budził najwyższy szacunek i podziw oraz stanowił 
życiowe, konkretne dopełnienie nauki prawosławia, a nauczanie „świętych star
ców”, natchnione Duchem Świętym i będące rodzajem objawienia, było uważane 
za odbicie najgłębszej prawdy i piękna. Jak piszę Śpidlik, „już Orygenes zauwa
żył, że widzialna natura, dusza ludzka, Pismo Święte, Kościół są jak księgi, które 
należy czytać razem i kolejno interpretować jedne za pomocą drugich”188. W jego 
antropologii i etyce mowa jest o decydującym czynniku zbawienia, jakim jest „gno
za”, pełne „poznanie” Boskiej Prawdy. Każda dusza ludzka, mając „wrodzoną dys
pozycję wolności duchowej”, posiada zdolność spełnienia swego powołania, jakim 
jest zerwanie pęt wiążących ją ze światem i podążanie - drogą wskazaną przez 
Chrystusa - wzór wszystkich chrześcijan - ku Bogu, życiu prawdziwemu, święto
ści189. Ceniony na Rusi św. Cyryl z Turowa (1130-1182) w wiedzy czerpanej 
z Pisma upatrywał „skarbnicę żywota wiecznego”, „kierującą serce na drogę cno
ty” i czyniącą „całą naszą ludzką naturę miłąBogu”. Wiedza ta pozwala „oczyścić” 
serce, wyzbyć się pychy, skierować całą troskę człowieka na sprawy ducha, po
zwalające wejść na drogę doskonałości moralnej190. W osobach „starców” najpeł
niej realizuje się koncepcja synergizmu, współdziałania zbawczej łaski Bożej 
i woli ludzkiej. Zaobserwować można też wzrastającą rolę charyzmatycznych oj
ców duchowych w Rosji, pewną ewolucję — „od obserwacji reguł do prawdziwego 
ojcostwa duchowego, bezpośredniego i konkretnego”191. Urokowi ich osobowości 
uległ też autor Braci Karamazow. Realizują oni - jak podkreśla Evdokimov 
na podstawie konstatacji Pseudo-Dionizego — „wieczny wzorzec piękna”, piękna 
„bezużytecznego” wprawdzie wobec aktywności życiowej, ale posiadającego zna
czenie „ikonograficznej wizji świata”, czyli takiej, jakąma ikona: „w jej objawiają
cym i terapeutycznym świetle ukazuje się sens wydarzeń, które rozgrywająsię na 
scenie świata...”192.
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Znamienne, że wypracowana wysiłkiem woli harmonia wewnętrzna, znajdu
jąca najdoskonalszy wyraz w „świętych” ascetach, była postrzegana nie tylko 
w kategoriach dobra, lecz również piękna. Praca nad sobą samodoskonalenie, 
akt podjęty w imię duchowej pełni przybliżającej do Boskiego pierwowzoru - znaj
dowały ocenę w kategoriach estetycznych, a wtórnie niejako — etycznych. Przypo
mniał o tym Siergiej Bułgakow w artykule Sztuka a teurgia (Искусство и теургия, 
1916)193. Jego zdaniem, „piękno jest pierwotne wobec sztuki”, a ta ostatnia nie 
stanowi sfery autonomicznej, lecz pojmowana jest jako „droga do piękna”, a na 
niej dopiero formuje się dobro, które nie może istnieć samodzielnie: „wielkości 
czysto etyczne nie znajdują w sztuce żadnego zastosowania, a moralność przema
wiać zaczyna tylko tam, gdzie kończy się sztuka”. Sztukę pojmuje Bułgakow - 
w szerokim znaczeniu — jako działalność twórczą służącą odsłanianiu prawdy po
wszechnej, absolutnej, opromienionej światłością z góry Tabor i jako domenę wol
ności pojmowanej jako zaprzeczenie samowoli, zadufania i egoistycznego samo
zadowolenia, jako otwartość na oddziaływanie prawdziwych wartości, natchnio
nych duchem religii. Tylko wówczas, twierdzi myśliciel, „poprzez twórczy wysiłek 
ujawnia się napięcie wszystkich sił istoty duchowej w jednym dążeniu do Boga: 
transcende te ipsum.”194. Człowiek rozwija i kontynuuje niejako działanie Boga 
dzięki zawartej w nim „boskiej sofijności”, działanie, które upodabnia go do Stwórcy. 
Najdoskonalszym przejawem tak pojętego „artystycznego odczuwania świata” jest 
dla myśliciela piękno duchowe sług Kościoła, którzy twórczy wysiłek skierowali 
właśnie na odkrywanie „światła z Taboru, którego rozproszone promienie odbija
ne są w soczewce twórczości”, twórczości rozumianej więc nie tylko jako akt indy
widualny wykorzystujący intuicję i wyobraźnię, lecz równocześnie jako akt ujaw
niający kosmiczne, wieczne piękno. Tak też, zaznacza Bułgakow, pojmował twór
czość Sołowjow, którego estetyka organicznie wiązała się z metafizyką i którego 
koncepcja teurgii, czyli „działania Boga, emanacji Jego pełnej miłości i zbawczej 
łaski na człowieka”, dotyczyła twórczości tzw. organicznej, „boskiej sofiourgii”, 
będącej „połączeniem, spotkaniem pierwiastka boskiego i ludzkiego”, „dojrzewa
jącym owocem na odwiecznym drzewie” - religii195. Piękno nie posiada wartości 
samoistnej, nie istnieje autonomicznie, nie może być celem dla siebie i nie jest 
kategorią ulegającą zmianom w zależności od panujących w danej epoce upodo
bań czy gustów, które Bułgakow określa mianem „iluzjonizmu estetycznego”196.

193 CH. Булгаков, Свет невечерний. Созерцания и умозрения, Москва 1994, s. 318-335.
194 Tamże, s. 318, 323.
195 Tamże, s. 320, 322. (Por. szczegółową charakterystykę poglądów estetycznych Sołowjowa: 

Мочульски й, Гоголь..., cyt.wyd., s. 197-202). N. Bierdiajew pisał: „Teurgia jest działaniem człowie
ka, zgodnym z działaniem Boga - to działanie boskie, twórczość bogoczłowiecza" (H. Б с p д я с в, 
Философия свободы. Смысл творчества, Москва 1989, s. 457). Koncepcja twórczości teurgicznej - 
„przedmiotu wielkiej sztuki” (Sołowjow) - znalazła szerokie rozwinięcie w dobie modernizmu, zwła
szcza u tzw. młodszych symbolistów: A. Biełego, W. Iwanowa. Zob. szczegółowo na ten temat 
w niedawno wznowionych edycjach prac filozoficznych obu wybitnych poetów, w których koncepcja 
teurgii wpisuje się w pojęcie sztuki i zadania kultury: А. Б с л ы й, Символизм как миропонимание, 
Москва 1994; В. И в а н о в, Родное и вселенское, Москва 1994.

196 Bułgakow ściśle podporządkowuje piękno wyrażanym przez nie treściom religijnym. Platon 
w Filebie pisał o „piękności linii prostej i koła” i podkreślał, że „to są rzeczy piękne nie ze względu na 
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Piękno jest jakością organiczną, ogarniającą wszechświat, jest siłą przeobrażają
cą chaos w kosmos, jednoczącą zarówno ziemię i niebo, jak i bezcielesny duch 
z „rozświetlonym” ciałem197. Paul Evdokimov piszę, że „prawdziwe Piękno nie 
zawiera się w samej naturze, lecz w epifanii Transcendentnego, który z natury 
tworzy kosmiczne miejsce swego promieniowania, «krzak gorejący»”198.

coś innego..., tylko są piękne zawsze i same dla siebie, i dają rozkosze osobliwe i swoiste” (XXXI, 
51 C). Wynika stąd, że piękno jest dlań wartością autonomiczną, aczkolwiek w całej pełni przejawia 
się ono w połączeniu z prawdą i dobrem.

197 Owo „zjednoczenie” tak ujmuje współczesny znawca myśli religijnej: „Harmonijne zjednocze
nie w duszy człowieka dążeń do nieba i ziemi w przeobrażającym porywie oznacza właśnie pełnię 
miłości do tego, co stworzone przez Boga, i do samego Stwórcy. To jest właśnie męstwo bycia (posłu
gując się określeniem Paula Tillicha)”: Аксючиц, Под сенью.., cyt.wyd., s. 97-98.

198 E v d o k i m o v, Sztuka ikony..., cyt.wyd., s. 28. Część pierwsza tej pracy przynosi szczegółowe 
omówienie kategorii piękna w świetle Biblii, literatury patrystycznej, kultury i sztuki (s. 9-86).

199 Изборник, Москва 1969, s. 69.
200 Pojęciem „pleromy” posługiwali się także inni rosyjscy myśliciele religijni, m.in.: A. Chomia- 

kow, W. Sołowjow, P. Florenski, W. Iwanow.
201 E v d o k i m o v, Sztuka ikony..., cyt.wyd., s. 79.
202 Zob. P. R i c o e u r, Zło. Wezwanie rzucone filozofii i teologii, przeł. E. Burska, Warszawa 

1992, s. 37-38.
203 W o d z i ń s k i, Światłocienie..., cyt.wyd., s. 175.

Warto dodać, że estetyzm był cechą szczególną świadomości rosyjskiej od jej 
zarania, tj. od momentu przyjęcia chrześcijaństwa w obrządku wschodnim. Czę
sto przypomina się słowa najstarszego latopisu, opisujące wizytę i wrażenia po
słów kniazia Włodzimierza w Konstantynopolu, w których kryterium decydują
cym o wyborze wiary okazała się niezwykła uroda Hagia Sophia:

„I przybyliśmy na ziemię grecką, i poprowadzono nas tam, gdzie oni służą swemu 
Bogu, i nie wiedzieliśmy - w niebie czy na ziemi jesteśmy: ponieważ nie ma na ziemi 
takiego widoku i piękna takiego, i nie wiemy, jak opowiedzieć o tym”199.

Piękno, dodajmy, jest równocześnie kategorią będącą jednym z atrybutów 
chrześcijańskiego systemu wartości, określanego mianem „pełni” (pleroma), sy
stemu stanowiącego potwierdzenie sensowności istnienia człowieka w świecie, 
świecie niedoskonałym wprawdzie i doświadczanym jako udręka, cierpienie, lecz 
— by posłużyć się słowami J. Trubieckiego — uzyskującym znaczenie dzięki „wszech- 
jedynej świadomości jako świat przeobrażony, nasycony całą bezgraniczną pełnią 
wiecznego życia i sławy” (SZ, 1O5)200. „Pleroma, ku której wszystko zmierza - 
piszę Evdokimov - zaktualizuje syntezę eschatologiczną tego, co «ziemskie i nie
bieskie» (1 Kor 15, 42—49)”201. „Świat przeobrażony” - to taki świat, w którym 
moralne zło-czynienie zostaje przezwyciężone przez dobro-czynienie dzięki nadob- 
fitości łaski, do której, zgodnie z logiką św. Pawła - jak pamiętamy — odwoływał 
się też Kant, jak również dzięki ufności w możliwość pokonania zła wówczas, gdy 
zjawi się ono w horyzoncie wiary religijnej. Wbrew złu i pomimo jego siły ciągle 
wierzymy w Boga i w uniwersalny plan zbawienia202. Tutaj właśnie współczesna 
myśl religijna widzi „męstwo wiary”, wiary „pomimo” zła, wskazując na „ten sam 
rodzaj ruchu, który w myśleniu biblijnym przemierza szlak od Genezy do Apoka
lipsy, «ruch wstępujący» ku przyszłości, ku nadprzyszłości”203.
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Zacytujmy jeszcze raz Bulgakowa:
„Sztuka wyjawia piękno i zniewala poprzez nie, lecz nie jest ona w stanie stworzyć 
życia w pięknie, i tym samym stać się rzeczywiście soborową, wszechświatową. I dla
tego zostaje ona do pewnego stopnia odłączona od Piękna, podobnie jak filozofia od 
Prawdy, a filokalia oznacza tu tylko tyle, co «miłość» do sztuki. Nie jest ona w stanie 
skupić rozproszonych promieni światła z Taboru [...] Artysta [...] pragnie, aby owo 
światło z Taboru [...] zajaśniało na całym świecie i przejawiło swą kosmourgiczną siłę 
w dążeniu do ocalenia od «tego świata» z całym jego bezładem i złem”204.

204 Б у л г а к о в, Свет..., cyt.wyd., s. 331-332.
205 G. В o b i 1 e w i c z, Wyobraźnia poetycka - Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk, Warszawa 

1995, s. 37.
206 Свящ. П. Флоренский, Столп и утверждение истины, Москва 1914, s. 98-99.

Użyte przez myśliciela słowo greckie filokalia w rosyjskiej tradycji prawo
sławnej posiada dwa znaczenia: „umiłowanie dobra” oraz „umiłowanie piękna” 
[ros. „добротолюбие”, „красота души”, „любовь к красоте”, „любо-красие”], z akcen
tem na pierwsze z nich. Rozdzielenie obu tych wartości, na co zwracają uwagę 
wszyscy myśliciele religijni i badacze, jest zresztą niemożliwe, gdyż - jak piszę 
Grażyna Bobilewicz — „w systemie sofiologicznym piękno nie istnieje bez dobra, 
jak dobro nie istnieje bez piękna. Dobro niezweryfikowane przez piękno nie jest 
dobrem, i odwrotnie”205. Teologowie prawosławni podkreślają, że niepodobna wy
obrazić sobie nową drabinę Jakubową, składającą się z zastępu świętych, na której 
szczycie znajduje się Bogoczłowiek - Jezus Chrystus - wcielenie i najwyższe 
uosobienie dobra i piękna - inaczej niż jako pełnię i jedność. Paweł Florenski 
wiąże „pięknodobroć” z tradycją ascezy chrześcijańskiej: Ascetykę, jako działal
ność mającą na celu kontemplację za pośrednictwem Ducha Świętego Światłości 
niewypowiedzianej, ojcowie Kościoła nazywali... „najwyższąze sztuk”, „artyzmem 
nad artyzmami”. Wiedza mająca swe źródło w kontemplacji [созерцательное 
ведение], jaką daje ascetyka, to właśnie filokalia, czyli „miłość do piękna” [„любовь 
к красоте”] czy też „piękno-miłość” [„любо-красие”]. Zbiory tekstów związanych 
z ascetyką, jako działem etyki chrześcijańskiej, zwane Filokaliami-jak zaznacza 
Florenski — nie są tym, co rozumie się przez „umiłowanie dobra” we współcze
snym znaczeniu tych słów:

„Dobroć bierze się tu w dawnym, ogólnym znaczeniu, odwołującym się raczej do pięk
na niźli do moralnej doskonałości, toteż filokalia znaczy tyle, co «umiłowanie piękna». 
I rzeczywiście, ascetyka tworzy nie «dobrego» człowieka, lecz «pięknego», i cechą wy
różniającą świętych ascetów nie jest bynajmniej ich «dobroć» - spotykana także u lu
dzi cielesnych [плотских], nawet grzesznych - a piękno duchowe, oślepiające piękno 
osobowości świetlanej i promieniującej, jest zupełnie niedostępne człowiekowi tęgie
mu [дебелый] i cielesnemu”206.

Przekonanie o jedności obu pierwiastków - jak wiadomo — wywodzi się z filo
zofii Platona. W Filebie Sokrates twierdzi:

„Teraz nam uciekła natura dobra i schowała się w naturze piękna. [...] Jeżeli jedną 
postacią nie potrafimy dobra schwycić, to weźmy je w trzy: piękność, proporcjonalność 
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i prawdę; powiedzmy, że to jest niby jedność i raczej ona niż składniki mieszaniny 
sprawia to, że ta mieszanina jest dobra”. (XL, 64 E - 65 A)

Znany jest więc starożytny wzorzec zespolonego piękna i dobra (kalokaga- 
thia, „pięknodobroć”). Jan Paweł II w przywołanym już Liście piszę: „Kiedy Bóg 
widział, że było dobre to, co stworzył, widział zarazem, że było piękne [...] Piękno 
jest... poniekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warun
kiem piękna”207. Wszak jeszcze Platon ustami Timaiosa (Timaios) oznajmia: „Bóg 
chciał, żeby wszystko było dobre [...]. [Bóg] złożył rozum w duszy, a duszę w ciele, 
i w ten sposób wszystko zmajstrował, aby wszechświat był jak najpiękniejszy 
w swej naturze” (VI, 30 A - 30 B). Także człowiek, będąc cząstką dobrego, dosko
nałego i pięknego wszechświata („pierwiastek boski w nas ma ruchy pokrewne 
myślom i obrotom wszechświata”; XLIII, 90 D), jednoczy w sobie ową doskonałość 
i harmonię, ale dopiero żyjąc i działając, a więc określając swój stosunek do dobra 
i prawdy, potwierdza on ich istnienie, i tym samym zapewnia sobie nieśmiertel
ność: „A ten, który wiedzę ukochał żarliwie i poważnie się trudził, szukając praw
dy, i najwięcej to w sobie ćwiczył, ten myśli ma nieśmiertelne i boskie” (XLIII, 90 
C). Troską zasadniczą dla człowieka powinno być poznanie samego siebie, harmo
nijne zespolenie duszy z ciałem, które to zespolenie, „naśladując postać wszech
świata” w poruszeniach obu części, odsłania piękno208. To ostatnie jest równocze
śnie doskonałością proporcji, gdyż „to, co piękne, nie obejdzie się bez miary” (XLII, 
87 C).

207 List Ojca Świętego..., cyt.wyd., cz. 3.
208 Jak czytamy w Timaiosie - „Kiedy znowu wprost przeciwnie dobiorą się ciało i dusza, wtedy 

niepiękna jest cała istota żywa” (XLII, 87 D). Przypomnijmy, ze w hebrajskiej Kabale wspomniane 
wyżej „naśladowanie postaci wszechświata” przez człowieka znajduje uzasadnienie w postaci symbo
licznego diagramu porządku świata nazywanego Drzewem Sefirot. Jest to przypominający drzewo 
układ Sefir - pierwiastków istnienia, do których należą: Mądrość, Miłość, Piękno, Sprawiedliwość. 
Moce sefirot, stanowiące prawzorzec boskiego życia, żyją i działają również w człowieku.

209 E v d o k i m o v, Prawosławie, cyt.wyd., s. 133-134.

Nauka Platona o „pięknodobroci” znajduje ścisłe odzwierciedlenie we wzorcu 
„człowieka duchowego”, wypracowanym przez ortodoksję i spopularyzowanym 
w księdze Dobrotolubije, zawierającej zbiór tekstów najznamienitszych Ojców Ko
ścioła. Święty prawosławny cały swój wysiłek skierowuje na „człowieka wewnę
trznego”, którego troską zasadniczą jest dbałość o harmonię duszy i ciała oraz 
„oczyszczenie” serca - jako „miejsca spotkania” Boga i człowieka - z nieprawości. 
Ideałem jest życie ascetyczne, będące terapią, walką ze złymi zakusami woli poj
mowanej jako cząstka cielesności, grzesznej natury. Nie ma tu rozdwojenia ducha 
i ciała, które chrześcijaństwo pojmuje jako anomalię, chorobę, gdyż ideałem jest 
taka jedność życia, aby oba pierwiastki - duchowy i cielesny - tworzyły harmonię. 
Jak zaznacza Paul Evdokimov, „grzech nie pochodzi z dołu, od strony natury, lecz 
dokonuje się w obrębie ducha i potem dopiero wyraża się w płaszczyźnie psychicz
nej i zmysłowej”. Asceza, uwalniając człowieka od świata, ale równocześnie „reha
bilitując materię”, „określa hierarchiczną postać natury i dąży do panowania tego, 
co duchowe, nad tym, co materialne”209. Dzięki ascezie, wedle św. Atanazego, ujaw
nia się w całej pełni „ontologiczny charakter naszego uczestnictwa w tym, co jest 
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Boskie”. Człowieka z zepsucia wyrwać może tylko Chrystus, „Logos, który sam 
przez się był Logosem”, który przyjmując nasze ciało i łącząc tym samym naszą 
naturę z wiecznością Boską, objawił byt nieprzemijający, uratował człowieka od 
śmierci. Św. Atanazy, własną gorliwością ascetyczną, aktywnością i skutecznością 
obrony duchowej specyfiki chrystianizmu przed zakusami pogańskich, filozoficz
nych i idealistycznych form wiary, składał świadectwo życiodajnego, wewnętrz
nego obcowania z Bogiem, przynoszącego nadziemską siłę całej istocie ludzkiej, 
także cielesnej210. Św. Bazyli kładł nacisk na wrodzoną ludzką zdolność teogno- 
zji dzięki „światłu” w naszym rozumie, umożliwiającemu spełnienie założonego 
w naszej naturze „płomiennego pragnienia piękna” i poznanie mądrości Bożej211. 
Święty ten wierzył, że można to osiągnąć na drodze skupienia wewnętrznego 
i ascezy zakonnej, przybliżającej do „pierwotnej chrześcijańskiej radykalności 
i świętości” oraz doskonałości212. Św. Grzegorz z Nyssy dodawał, że jesteśmy pre
destynowani do poznawania mądrości Bożej, gdyż „nic spośród tego, co istnieje, 
nie upodabnia się do Boga z wyjątkiem tego właśnie stworzenia, człowieka”, który 
nie ma „natury” mającej istnienie w sobie, lecz istotąjej jest dążenie do Boga. To 
właśnie upodobnienie do Stwórcy, uzyskanie przez człowieka przebóstwienia, „udu
chowionego zwierciadła, oczyszczonego z wszelkiego mułu i rdzy istoty ziemskiej” 
dzięki Jego „wielkoduszności”, dokonuje się w sferze wolności i uświęcenia213.

210Campenhausen, Ojcowie..., cyt.wyd., s. 62, 70.
211 E vdo ki mov, cyt.wyd., s. 102.
212Campenhausen, cyt.wyd., s. 81.
213 Св. Григорий Нисский, Об устроении..., cyt.wyd., s. 8;Campenhausen, cyt.wyd., 

s. 99.
214 Б с л ы й, Символизм..., cyt.wyd., s. 23.

Z ludzkiej dobrej natury emanuje piękno, pierwiastek etyczny zlewa się 
w niej z estetycznym. Jak zauważył A. Bieły, w tym właśnie zespoleniu należy 
widzieć klucz do przeobrażenia człowieka:

„ideał piękna - to ideał istoty ludzkiej; stąd twórczość artystyczna, ulegając poszerze
niu, nieuchronnie prowadzi do przeobrażenia jednostki; Zaratustra, Budda, Chrystus 
są w jednakowej mierze artystami życia i jej prawodawcami; etyka u nich przechodzi 
w estetykę, i na odwrót. Kaniowski imperatyw w sercu i gwiaździste niebo nad głową 
są tu nierozłączne”214.

Jak widać, wzorce osobowej „pięknodobroci” znajduje Bieły także poza kultu
rą chrześcijańską. Znamienne jednak, że wzorce te są dlań elementem twórczości, 
gdyż ta ostatnia zawsze odwołuje się zarówno do dobra, skupionego w sercu, dzię
ki któremu kontrolujemy życie, jak i piękna odczuwanego jako miara, ład, harmo
nia, doskonałość. Oba te pierwiastki pełnią rolę „sensotwórczą” i światopoglądo
wą, są skarbnicą dającą impuls do życia, do wszelkiej ludzkiej aktywności, zwła
szcza zaś twórczości, dają energię, przysparzają sił, wytyczają właściwy kierunek 
poczynań — przeobrażenie jednostki.

Przytoczmy jeszcze słowa Biełego:
„Jeśli sens określić jako wartość, wówczas padają bastiony filozofii teoretycznej; świa
topogląd staje się twórczością; systemy filozoficzne uzyskują znaczenie symboliczne; 
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w terminach poznawczych symbolizują one wyobrażenie o wartości i sensie życia; [...] 
teoria poznania w swej formie metafizycznej oznacza likwidację twierdz czystego ro
zumu; w rezultacie podobnej likwidacji światopogląd jako teoria staje się twórczo
ścią”.215

215 Tamże, s. 36 (kursywa - J.K.).
216 Tamże, s. 239-240.
217 P. F 1 o r e n s k i, Ikonostas [w:] tenże, Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, 

wprowadzenie ks. H. Paprocki, Białystok 1997, s. 115.

„Sztuka jest sztuką życia” - oznajmia Bieły w książce Arabeski (1911). Sztuką 
jest dlań przede wszystkim umiejętność życia, która przejawia się w twórczości. 
Odżegnuje się ona od tego, co wypracowuje nauka, ujmująca życie jako procesy, 
na przykład fizykochemiczne, z punktu widzenia prawidłowości czy przyczynowo
ści (wiedza ścisła), oraz teoria poznania (wiedzy), dbająca o metodę i pojmująca 
życie jako „metodę sądzenia”, a prawdę jako „metodę traktowania metod”. W re
zultacie - zdaniem Biełego — nasze życie stanowi splot fałszywych sądów „rodzą
cych chimery”, których sprawdzenie zajęłoby całe życie. Tu bowiem nie chodzi 
o poznawanie, gdyż „utwierdzając życie, odrzucam poznanie jako cel”216. Ważne 
natomiast jest poznanie bazujące po prostu na przeżyciu, duchowym ogarnianiu 
rzeczywistości, ale samo przeżywanie nie daje całościowej wizji życia, które moż
na wychwycić pojęciowo. Nawet najwyższe wzloty ludzkiego ducha pozostaną 
wszak tylko oglądaniem rzeczy per speculum aenigmate (1 Kor 13; 12). Sens życia 
zawiera się nie w jego obiekcie, lecz w osobowości, która indywidualnie dokonuje 
jego obiektywizacji. „Twórczość życia jest sekretem osobowości”, przeżywającej 
indywidualnie - krytycznie lub aprobatywnie - obiektywne cele życia (tworzenie 
nauki, społeczeństwa, sztuki) i powszechnie obowiązujące jego prawa. Zycie jest, 
w przekonaniu myśliciela, twórczością osobistą, twórczością nieprzerwaną, „mgnie
niem, które sięga wieczności”. Wieczność, jako „wodospad mgnień”, ogarnia tysią
ce „stylów życia” oraz „form”, a owe formy stają się „formami sztuki” - cząstkami 
organicznej całości, jaką stanowi przeżyte twórczo życie. Wtedy to na gruncie 
wolności przełamana zostaje konieczność, ale jeśli ta ostatnia zostaje zupełnie 
odrzucona, wówczas nastaje drętwota, marazm, niemoc, zamarcie. Jak sugestyw
nie piszę Paweł Florenski, istnieje „pożyteczne dla nas przyciąganie ziemskie, 
ograniczające nasze ruchy, lecz równocześnie dające punkt oparcia”, sprawiające, 
że możemy skorzystać z wolności i określić się zarówno wobec dobra i zła, jak 
dokonać „wiecznego, anielskiego wyboru tej lub tamtej strony życia na czas na
szego życia”. Stąd więc, zaznacza ten myśliciel, „nasze ziemskie życie nie jest 
wegetacją, biernie demonstrującą wszystkie z góry dane możliwości, lecz dziełem 
sztuki samoorganizacji, twórczym ukształtowaniem rzeźby naszego bytu”217.

Powróćmy do Biełego, dla którego twórczość jednostkowa jako przejaw wolno
ści jest ustawicznym „roztapianiem” w niej praw rządzących rzeczywistością po 
to, aby „wolność i prawo stanowiły jedną całość”, aby możliwe stało się zwalczenie 
gnuśności życia i martwoty ślepych praw. Nie rokuje to zwycięstwa, lecz zapowia
da tragedię, która stanowi warunek twórczości estetycznej. Sztuka, twierdzi Bie
ły, ma zawsze wymiar tragiczny, a tragedia - religijny. Religia jako „twórczość” 
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osobowej nieśmiertelności staje się wyrazem takiego życia, ściślej — takiej sztuki 
życia, w którym chodzi o „przedłużenie momentu twórczego życia w nieskończo
ności czasu”, poprzez pokonywanie tragedii, wznoszenie się po szczeblach rozwo
ju religijnego. Skomplikowane rozumowanie autora Arabesek ilustruje następu
jący przykład. Otóż w życiu, jego zdaniem, ścierają się dwa dążenia: z jednej stro
ny — wyznacza je moment twórczości pozornej, odtwórczej, którą symbolizuje rzeź
ba w kamieniu wyobrażająca lot, z drugiej — takie działanie, taka twórczość, która 
zmusza kamień do lotu. W pierwszym przypadku „nie ma tego, kto działa”, „życie 
jest martwym wytworem”, wyraża „śmierć osobową”, w drugim - przekroczony 
zostaje próg niemożności, zostaje otwarta droga do „wskrzeszenia z martwych”. 
Żyć bowiem „znaczy umieć, wiedzieć, móc, być sprawnym”, „być bohaterem”, odby
wać walkę z własną przeszłością, czyli - podległą prawu wzrostu i zagłady - przy
rodą, z której wszyscy się wywodzimy. Ostatecznie więc chodzi o zaniechanie po
zorowania życia i „złożenie samego siebie z nieskończonego porządku niewiedzy”. 
„Móc — znaczy móc zmartwychwstać', oto cel życia”. Dlatego właśnie - zapewnia 
autor Złota w lazurze - „umiejętność życia stanowi rdzeń wszelkiej sztuki”, która 
zawierać musi pierwiastek tworzenia osobowości. Człowiek jakby przeżywa „od
pryski organiczności życia”, które łącząc się ze sobą we wspomnieniu - składają 
się na doświadczenie życiowe, a na jego podstawie tworzy się teoria, powstaje 
wizja całości:

„[...] w teorii osiągam organiczność [цельность] życia, jego zwartość; w praktyce znaj
duję się zawsze w bycie rozproszonym, w chaosie myśli, uczuć, uczynków, jestem roz
bity na nieskończoność form, zagubiony w nich”218.

218 Бел ы й, Символизм..., cyt.wyd., s. 241-243 (kurs, autora).
219 Tamże, s. 168.

Sztuka dla Biełego, powtórzmy, jest twórczością życia, rdzeniem zaś sztuki 
jest „twórcza siła osobowości, wyrastająca z walki z otaczającym mrokiem”, czyli 
tajemniczym fatum. Tworzenie „osobowości harmonijnej, czyli silnej”, jest „nie
zbędnym warunkiem życia”219. Życie jest „dramatem”, którego „bohaterem” jest 
człowiek kształtujący samego siebie w momentach twórczego uniesienia. Momen
ty te, sumując się, tworzą osobowość. Bieły podkreśla potrzebę jednostkowej ak
tywności (,,źródłem twórczości jest osobowość przejawiająca się w ruchu”), nie- 
poddawania się „fetyszom” współczesności, znajdującym wyraz w prawie, moral
ności, państwie, porządku społecznym, niweczących autonomię człowieka i ha
mujących jego mobilność duchową oraz powodujących zanik religii i twórczości. 
Wówczas to zajmuje się on „bezpłodnym kontemplowaniem otaczającej przyrody, 
a nawet własnej natury”, co znajduje wyraz w rozwoju nauki i filozofii. Wytwory 
kultury współczesnej, apoteozując nade wszystko wiedzę ludzkąi wytwory myśli, 
powodują zatracenie osobowości, egoizm, idolatrię, kult techniki i przedmiotów 
użytkowych, sprawiają, że „ludzkość podlega zwyrodnieniu”, że upada sztuka ży
cia, że pojawia się nad ludzkością widmo śmierci. Pierwotna „twórczość życia”, 
idąca naturalnym rytmem, dyktowanym przez „ducha muzyki”, i polegająca na 
„wyrąbywaniu nowych stopni życia w drabinie wszechświata”, uległa degradacji, 
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gdyż człowiek - zaprzątnięty własną myślą „przekształcającą pieśń ziemi i nieba 
w wynaturzone abstrakcje” — utracił zdolność czerpania mocy ze sfery nadnatu
ralnej. W rezultacie „ziemia zamieniona została w pojęcie o prawie przyrody, 
a niebo - w normę świadomości rozumowej”220. Zgubne okazuje się zawierzenie 
własnemu intelektowi, zakazującemu dociekać istoty Stwórcy, który, o czym za
pomniano, ogarnia nas myśląi dzięki któremu pozostajemy sami sobą. Twórczość 
życia szczególnie cierpi z powodu utraty rytmu i powierzenia kierownictwa ży
ciem jego „katom”, „zdradliwym jezuitom myśli”. W zacietrzewieniu Bieły obar
cza winą za ten stan rzeczy „genialnego trupa”, Kanta, i współczesną „najbardziej 
konsekwentną gnoseologię” H. Cohena i E. Husserla, którzy zamienili „prawo
dawstwo życiowe”, regulujące prawidłowość rozwoju jednostki, w prawidłowość 
bez celu. Zycie twórczości domaga się odejścia od tego, co złudne i pozorne, i otwarcia 
duszy na „nową ziemię i nowe niebo” oraz wsłuchiwania się w rozbrzmiewającą 
w nas „pieśń triumfującego życia”, zapowiadającą przeobrażenie i nieśmiertel
ność. Jak czytamy w pracy Emblematyka sensu (Эмблематика смысла), będącej 
fragmentem fundamentalnego traktatu Symbolizm (Символизм, 1910), źródłem 
niedomagań ludzkich i przyczyną błądzenia jest rozdwojenie na duszę i ciało, 
„obraz” i „nieład”, „światło” i „mrok”, które symbolizują dwie gałęzie na drzewie 
poznania dobra i zła. Autor Srebrnego gołębia przypomina, że drzewo to ma jeden 
pień, a jest nim życie, gdyż drzewo życia historia przekształciła w drzewo pozna
nia dobra i zła, więc powrót do życia właśnie powinien określić przyszłość wszyst
kich dążeń ludzkich. Dobro, pozostając „obłokiem myśli”, ustąpiło wszakże miej
sca złu, które Bieły nazywa „towarem życia”, główną pokusą, rzeczą, wartością 
złudną i zgubną. Rzucając hasło powrotu do pierwotnej harmonii „pieśni życia”, 
podkreśla on, że zawiera się w niej jedność w różnorodności (hen kai pan) - łączy 
ona rytm (czas) i obraz (przestrzeń) w słowie (przyczynowość), że staje się ona 
zarzewiem prawdziwej twórczości, która „w sferze bytu tworzy świat wartości”.

220 Tamże, s. 169.

W poetyckim, podniosłym, uduchowionym dyskursie autora Arabesek, nawią
zującym - co nietrudno dostrzec - do autora Ecce homo, zawiera się skierowane 
do człowieka wezwanie, aby stał się on, poprzez działanie i odsłanianie wartości, 
„artystą życia”. Zycie jest dlań symbolem tajemnicy, „alfą i omegą wszelkiej teo
rii”, czymś, co - jednocząc poznanie i samopoznanie - równocześnie przekracza 
je, i tylko w twórczości ujawnia się „realność, wartość i sens życia”. Inaczej ujmu
jąc, życie jest jednością symboliczną, dostępną naszemu doświadczeniu, działa
niu, poznaniu i samopoznaniu, niezawierającą się w teorii, lecz odkrywaną dzię
ki twórczości. Podobnie jak Nietzsche, jednoczy autor Symbolizmu odczucie i po
znanie, metaforykę i kategorie pojęciowe, pozwala myśli przyoblekać się w formę 
obrazów, a „wrażliwości krystalizować się w myśl”. Wydaje się, że te oraz cytowa
ne poniżej słowa Fritza Martiniego, charakteryzujące myśl Nietzschego, można 
w całej pełni odnieść także do Biełego: „I tak oto życie nieustannie przekształca 
się tu w ducha, a duch staje się życiem”, możliwe staje się więc „poznanie za 
pośrednictwem środków poetyckich”, czyli kształtuje się „nowa forma twórczości 



Jakie piękno zbawi świat?... 157

refleksyjnej”221. I jeszcze jedna Nietzscheańską inspiracja: akceptacja przez Ro
sjanina wyższości życia, jako jedności i pełni, nad poznaniem i twórczością, jako 
formami - intelektualnymi i poetyckimi - mówienia o sobie. To ostatnie jest ak
tem zmierzającym do samopoznania i do prawdy w urzeczywistnianiu samego 
siebie. Dla filozofa niemieckiego - piszę Martini — „zarówno sztuka, jak i poznanie 
znajdują ostatecznie - jako piękno i jako prawda - wspólne ujście w owym «tak», 
wypowiadanym pod adresem witalnej egzystencji”222. Autor Jutrzenki jest dla 
Biełego odkrywcą „techniki życia”, właściwym twórcą teurgii, rozumiejącym wy
miar tragiczny istnienia i dlatego pragnącym przeobrażenia osobowości.

221 F. M a r t i n i, „Tako rzecze Zaratustra” [w:] Sztuka interpretacji, t. II,wybór i oprać. 
H. Markiewicz, Wrocław-Gdańsk 1973, s. 41.

222 Tamże, s. 44.
223 Б с л ы й, Символизм..., cyt.wyd., s. 38, 63.
224 Tamże, s. 39.
226 Tamże, s. 151.
226 Tamże, s. 246.
227 Tamże, s. 254.

Czym jest zatem dla Biełego wartość? Odpowiada on: „zawiera się ona nie 
w subiekcie i nie w obiekcie, lecz - w twórczości życiowej” bądź - synonimicznie - 
„twórczości życia”223. Tę ostatnią można określić, twierdzi Bieły, słowami dawnej 
mądrości:

„Szukaj drogi, która prowadzi coraz głębiej; szukaj drogi, wykraczając śmiało na ze
wnątrz. Nie szukaj jej, poruszając się na jednym tylko szlaku... Dotrzeć do niej nie
podobna tylko dzięki pobożności bądź kontemplacji religijnej, bądź też jedynie gorąco 
pragnąc iść naprzód...Poszukuj drogi, doświadczając wszystkiego po to, by pojąć wzrost 
i znaczenie indywidualności”224.

Twórczość powinna wyrażać i ocalać indywidualność, będącą nośnikiem war
tości, gdyż - jak czytamy w artykule Prorok braku indywidualności (Пророк 
безличия, 1909) - „tworzenie wartości jest twórczością obrazów, i jeżeli obrazem 
twórczości jest człowiek, a jego formą jest życie, to w takim razie powinniśmy 
tworzyć obraz i podobieństwo bohatera w życiu: po to właśnie potrzebna jest indy
widualność”225. Ona bowiem jest rdzeniem ducha, nośnikiem nieprzemijających 
wartości, wyrażających się w kulturze, której postęp, według Biełego, wyraża się 
w działaniu zmierzającym do przeobrażenia ludzkości. Wolność, działanie, hero
izm, cechujące jednostkę twórczą, są warunkami tego przeobrażenia — ostatecz
nego celu kultury. Dokonując jej wieloaspektowego oglądu i dostrzegając w niej 
oddziaływanie różnych sił, zarówno poznawczych, jak i twórczych, opartych na 
odczuciu (poetyckich) - nauki, religii, filozofii i sztuki, która jest „genialnym po
znaniem”226, autor Petersburga w mikrokosmicznej, indywidualnej antropologii 
dostrzega ostoję ducha, probierz wartości i rękojmię ich ocalenia oraz utrwalenia. 
Osobowość, jak pisał Bieły, jest „naczyniem, w którym mieszka Bóstwo”227.

★ ★ ★

Rosyjska myśl prawosławna kładła szczególny nacisk na dbałość o sferę du
cha, której ośrodkiem jest serce. Prześwietlenie serca „światłem Chystusowym”, 
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możliwe dzięki szczerej i długiej modlitwie oddalającej grzeszne pokusy ciała, ro
zumu i woli, uznawano za warunek przeobrażenia. Modlitwę pojmowano jako 
panaceum na wszelkie dolegliwości psychofizyczne: na smutek, lenistwo, zmę
czenie, cierpienie, uczucie głodu, lęku, złości i wiele innych. Modlitwa pozwala 
niejako żyć w innym wymiarze, w którym słowo, obdarzone energią wewnętrzną 
uzyskuje znaczenie pozaznakowe, ontologiczne. Dzięki tej energii, przeobrażają
cej duszę i serce, ciało i rozum, modlący się poznaje Boga, a także poznaje siebie 
i świat oraz doskonali się. Modlitwa oddala pragnienia i pozwala zapomnieć o od
czuciach i dolegliwościach, ale najważniejsze, by stale przywoływała Boga, który 
zagościć powinien w umyśle i być odczuwany w sercu. W ten sposób możliwe staje 
się życie piękne i dążenie do doskonałości, osiągnięcie szczęścia, miłości, spokoju 
i ufność w siebie. W dyskursie religijnym na czoło wysuwa się „wypracowanie” 
uczucia miłości, które pozwala odeprzeć zło wówczas, gdy nieskuteczne okazują 
się argumenty rozumu i powinności moralnej, argumenty wychodzące z założenia 
o konieczności walki ze złem na drodze wychowania, ustanawiania zasad współ
życia, i tłumaczące naturalne ludzkie skłonności do występku w kategoriach bio- 
logiczno-fizjologicznych. Religia uczy troski o duszę i zaniechania dbałości o po
trzeby ciała dlatego, że tylko na drodze praktyk mistycznych - modlitwy i ascezy 
- możliwe jest osiągnięcie świętości.

„Filozofia serca” Pamfila Jurkiewicza (1827-1874), syntetyzując rozproszone 
w naukach Ojców Kościoła sądy na temat kształtowania się „człowieka wewnę
trznego”, przynosi równocześnie (w dobie triumfów pozytywizmu, materializmu 
i nauk przyrodniczych, które wpłynęły na niemal całkowite zapoznanie tego my
śliciela) obronę „życia duszy” przed próbami włączenia go w orbitę zainteresowań 
ze strony biologii, medycyny czy chemii oraz postrzegania go jako złożonego pro
cesu chemicznego228. Dla Jurkiewicza serce jest „strażnikiem i nośnikiem wszel
kich sił cielesnych człowieka”, „ośrodkiem jego życia duchowego i życia duszy”229, 
jest centrum poznania i rozumienia, pozwala także dokonać wyboru dobra i prawdy. 
W sercu mieszczą się nasze pragnienia i wola, która podobnie jak miłość jest ak
tem całkowicie zależnym od jego poruszeń. Inne akty i uczucia również odeń zale
żą: radość, smutek, wiara, niezadowolenie, widzenie świata, ból czy zgorzknienie, 
bowiem serce jest zarówno „ośrodkiem różnorodnych stanów duszy, niepokojów 
i dążeń”, jak i „ośrodkiem życia moralnego człowieka”230. Wprawdzie, jak piszę 
myśliciel, „święci pisarze” w życiu duchowym człowieka widzieli wielkie znacze
nie głowy, lecz ośrodkiem tego życia było dla nich serce. W nim ogniskują się 
wszelkie stany psychiczne - zarówno negatywne: pycha, gniew, przewrotność, 
nienawiść, jak i pozytywne: współczucie, miłość, sympatia czy wstyd, a więc serce 
„organizuje” całość sfery zwanej sumieniem. Co więcej, dzięki niemu możliwe jest 
zespolenie dwu pierwiastków - uczuciowego i racjonalnego, ale w żadnym razie

228 Zob. szczegółowo omówioną przez G. Przebindę polemikę Jurkiewicza z N. Czernyszewskim 
- wyznawcą naturalizmu antropologicznego, wyłożonego w 1860 roku w pracy Zasada antropologicz
na w filozofii (Od Czaadajewa..., cyt.wyd., s. 222-232).

229 П.Д. Ю p к с в и ч, Сердце и его значение в духовной жизни человека, поучению слова Божия [1860] 
[w:] Ю р к с в и ч, Философские произведения, Москва 1990, s. 69.

230 Tamże, s. 71.
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rozum ludzki, stanowiąc „wierzchołek, a nie rdzeń życia duchowego”, sam nie 
ustanawia praw tego ostatniego, które jest „pierwotne”, „głębokie”, niezbadane, 
pozaracjonalne, podległe „prawom zgodnym z wolą twórczą Boga”231. Serce jest 
zwornikiem wszystkich sił ciała, łączy wszystkie „najważniejsze systemy ograni- 
zmu ludzkiego”, zwłaszcza nerwowe, czyli stanowi centralny „organ” procesów 
duchowych. Wolno sądzić, że serce jako organ oznacza dla myśliciela całe ciało 
ludzkie, stanowiące jedność duchowo-cielesną. W jedności tej zarysowuje się wszak
że pęknięcie, gdyż z jednej strony - istnieje ośrodek organizujący sferę witalną, 
z drugiej - duchową. Wynika to stąd, że Jurkiewicz był - jak piszę Przebinda — 
„wyznawcą dualizmu poznawczego, wynikającego z faktu, że człowiek poznaje 
rzeczywistość dwojako: zmysłami zewnętrznymi poznaje ciało oraz jego organy, 
a zmysłem wewnętrznym - zjawiska duszy”232. Myśliciel ufa, że w sercu ognisku
ją się najistotniejsze dla życia ludzkiego akty, łączące naturalne dążenia (np. po
znanie, dobro, prawda), uczucia (miłość), skłonności i potrzeby (wiara, obowiązek, 
działanie, dyscyplina). Ich niedostatek bądź niespełnienie - np. wskutek choroby 
lub innych przypadłości — doprowadza do zachwiania harmonii między pierwiast
kiem cielesnym i duchowym. Harmonia z kolei stwarza warunki do postępowania 
zgodnego z sumieniem moralnym, z ideą prawdy i miłości, a także z wyczuciem 
dobra, w którego źródło bijące w sercu człowieka Jurkiewicz wierzy.

231 Tamże, s. 89, 87.
232 Pr zebinda, Od Czaadajewa..., cyt.wyd., s. 231.
233 Ю p к с в и ч, cyt.wyd., s. 82.
234 Tamże, s. 85.

Ten właśnie czynnik sprawia, że myśliciel rosyjski, indywidualizując i auto- 
nomizując „zjawiska i działania duszy” (nasze „wyobrażenia, odczucia i postęp
ki... uzyskują kierunek jednostkowy”, są wyrazem nie „ogólnej istoty duchowej, 
lecz osobnego żywego, realnie istniejącego człowieka”233), dostrzega przy tym ich 
ukierunkowanie na realizację pierwiastków dobra, piękna i prawdy, i w tym wła
śnie znaczeniu duchowe życie człowieka rysuje się w świetle „nauki słowa Boże
go”. Ludzka świadomość nie jest dlań tożsama z myśleniem, które tylko rejestruje 
i podsuwa świadomości świat przedmiotów jako „pozbawioną życia wielkość ma
tematyczną”, lecz jest ona tym, co odzwierciedla całe bogactwo zjawisk życiowych, 
ich wyjątkowość, niepowtarzalność i piękno. Świat uczuć nie przynosi wiedzy, 
stanowi sferę podległą preferencjom serca, w którego głębi rodzą się idee, skłon
ności i rozmaite uczucia, a dopiero na ich podłożu odsłania się cała gama zjawisk 
życiowych, porządkowanych i poddanych „rozumiejącemu myśleniu”. Uczuciowość 
nie jest czymś zastygłym, danym raz na zawsze, lecz ewoluuje wraz z rozwojem 
kultury i wiedzy. W koncepcji Jurkiewicza istnieje sprzężenie sfery poznania ze 
sferą życia, która „składa się” ze stanów duszy, a to oznacza, że człowiek zarówno 
poznaje świat, jak i go przeżywa. „Jeśli świat wiedzy miałby stać się ciepłem 
i życiem ducha, to powinien on przeniknąć do serca, gdzie mógłby zaistnieć 
w kontekście ogólnego nastroju duszy”234. Prawda docierająca do serca staje się 
dobrem [благо], skarbem, który cenimy bardziej niż wszelką myśl. Serce zdolne 
jest przeto do „wyrażania, odkrywania i rozumienia w sposób najzupełniej odmien
ny tych stanów duszy, które ze względu na subtelność, wymiar duchowy i życiowy 
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nie poddają się abstrakcyjnej wiedzy rozumu”, który ponadto - dając wiedzę ści
słą, zrodzoną na bazie naszego „stanu ducha” - powinien podporządkować się 
porywom serca. To ostatnie „uprawomocnia”, „koryguje” bądź też odrzuca prawdy 
oparte na wiedzy rozumowej, gdyż ani rozum, wbrew rozpowszechnionemu prze
konaniu, nie jest autonomiczny [самозаконие разума], ani też dusza ludzka nie ma 
charakteru istotowego [существо души], modelowego czy tylko rodzajowego. Wszy
scy ludzie obdarzeni są wprawdzie zdolnościami wyobraźni, uczuć czy pragnień, 
ale z tego nie wynika, że - „wedle ogólnych praw działania mechanizmu” - jedna
kowo wyobrażamy sobie coś, czujemy czy pragniemy. Człowiek, jak uczy Biblia, 
został stworzony przez Boga „podług natury jednej i niepodzielnej oraz jako wy
jątkowa i szczególna osobowość [единичная и особенная личность] (Rdz 1, 26 i n.)”. 
Jest to, podkreśla filozof, zgodne z przeznaczeniem człowieka i wskazuje na jego 
nieśmiertelność, czyli przeczy poglądom o nim jako o wyłącznie „istocie rodzajo
wej”235.

235 Tamże, s. 88-89.
236 Tamże, s. 92.

Serce, będąc „barometrem duszy” i probierzem prawdy, jest także źródłem 
takich zjawisk, których swoistość nie wypływa z jakiejś ogólnej zasady czy prawa. 
Posiadamy wprawdzie zdolność oceny zwykłych, codziennych zjawisk ze sfery 
ducha, „uwarunkowanych normalnym biegiem rzeczy”, ale odczuwamy bezrad
ność wówczas, gdy próbujemy ustalić ich prawo ogólne. Doświadczenie uczy, że 
można np. ogólnie opisać rzekę, jej długość, głębokość i szerokość, ale nadal tai 
ona w sobie zagadki - zarówno w sensie wymiarów, mogących się wahać i okreso
wo zmieniać - poszerzać bądź pogłębiać, jak i w sensie stanu czy zachowania 
zawartych w niej wód (szybkość ich przepływu, wiry, powódź). Dlatego, piszę Jur
kiewicz, mądry psycholog, który wypowiedział myśl: „źródło przyrody kryje się 
w sercu człowieka”, miał głęboką rację. Wnętrze i głębia naszej duszy pozostają 
dla nas tajemnicze, podobnie jak zjawiska, które poznajemy, gdy już zaistniały, 
ale „z jakiej głębi wyszły, w jakim porządku i w jakim kierunku zmierzać one będą 
oraz jakim przemianom ulegną — tego nie uda się ustalić wedle żadnych zasad 
ogólnych”236. Serce ludzkie - zdaniem myśliciela - ogarnia taki właśnie bezmiar 
„wód”, „bezgraniczny ocean”, którego źródło prowadzi do Boga, i dlatego świado
mość religijna człowieka jest czymś naturalnym. Oto bowiem, powątpiewając 
w siłę rozumu, człowiek odnajduje więź ze Stwórcą przez pośrednictwo serca, za
pewniającego „autentyczne poczucie nieskończoności” i wpajającego wiarę w ist
nienie dobra bezwarunkowego, wiarę wyzwalającą z kolei pragnienie i wolę jego 
osiągnięcia. Serce odczuwa istnienie nieskończoności, której „biegun” ono samo 
stanowi, lecz jej nie ogarnia, a to oznacza, że nie jest możliwe jej „przełożenie” na 
wiedzę ścisłą, natomiast tajemnica ukryta w niej, podobnie jak w całej sferze du
chowości, może być odsłonięta za pomocą symboliki, jaką posługuje się sztuka. 
Sztuka także docieka prawdy w oparciu o poruszenia serca, które każdy artysta, 
będąc przeświadczonym o istnieniu ogólnych wartości, rejestruje indywidualnie 
za pomocą znaków.

Jądrem Jurkiewiczowskiej „filozofii serca” jest przeświadczenie o wyjątkowo
ści jednostkowej, skupionej w sercu, sfery ducha, zdolnej do rozpoznawania prawd 
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i „wartości bezwarunkowych” [безусловные ценности] i przyjmowania ich wówczas, 
gdy odpowiadają one naszym indywidualnym pragnieniom i odczuciom. Te ostat
nie podlegają „kontroli” serca; ono wprawdzie nie poznaje, lecz ukierunkowuje 
poznanie i osądza jego efekty. Serce, organizujące całość życia duchowego, pozo
staje obszarem nieznanym, niezbadanym, polem, na którym ścierają się różno
rodne, umykające pojmowaniu rozumowemu, dążenia. Jego ogląd „z zewnątrz”, 
podobnie jak bytu, jest niemożliwy, niepodobna więc ustalić czy opisać sterujące
go nim „mechanizmu”. Niemniej jednak, dla myśliciela nie ma wątpliwości, że jak 
każdy człowiek posiada wrodzoną zdolność do spełniania aktów intelektualnych, 
tak również serce ugruntowuje naturalną potrzebę nadawania sensu działaniu 
człowieka, które nie jest ślepe, bo jego podłoże stanowią - ciągle weryfikowane 
przez naszą świadomość indywidualną - wartości ogólne, których pożąda nasza 
wola: „chcenie i wola określane sąbezpośrednio żądaniami i potrzebami serca lub 
też, jak to określają filozofowie, jego dążeniami do bezwarunkowego dobra”237. 
Bezwarunkowego właśnie, czyli nie takiego, jakie dyktuje rozsądek, uznawany 
przez starożytnych za „rządzącą lub dominującą część duszy”, lecz takiego, jakie 
podpowiada nam zarówno rozum, jak i miłość, „lampa” i „olej” (Mt 25; 1-10), gło
wa i serce, będące źródłem drogich nam idei ogólnych. Tak więc np. „moralność 
jest przykazaniem, jest prawem, ale jak o prawie zbawiennym stwierdzono, że 
będzie ono wypisane w sercach ludzi odnowionych, tak też ludzie pozostawieni 
samym sobie” wykazują, „że treść Prawa wypisana jest w ich sercach” (Rz 2; 15)238. 
Wrodzone są nam nie zasady czy myśli o działalności moralnej, lecz dążenie do jej 
spełnienia. Ono bowiem, jak czytamy w pracy Z nauki o duchu ludzkim (1860), 
prowadzi każdego człowieka do „harmonii z powszechnym dobrem istot rozum
nych” i odpowiada temu, co nazywamy „sensem ogólnym wszystkiego, co istnieje, 
czyli po prostu - wolą Bożą”239.

237 Tamże, s. 94.
238 Tamże, s. 101—102.
239 Tamże, s. 173.
240 P r z e b i n d a, Od Czaadajewa..., cyt.wyd., s. 227.

Dodajmy przy sposobności, że prekursorstwo Jurkiewicza wobec autora Apo- 
logii dobra jest tu wyraźne, toteż rację ma G. Przebinda, gdy piszę, że bez znajo
mości pism „filozofa serca” Sołowjow „nie osiągnąłby tak wiele na niwie filozoficz
nej”240. Do grona uczniów tego myśliciela powszechnie zalicza się także Iwana 
Iljina, Jewgienija Trubieckiego, Michaiła Tariejewa, Siemiona Franka, Pawła Flo- 
renskiego, a zwłaszcza Borysa Wyszesławcewa, który pojęcie „serca” rozpatrywał 
nie tylko w kontekście Biblii, przypisującej właśnie sercu wszystkie funkcje świa
domości, lecz także mistyki - chrześcijańskiej i hinduskiej, innych wielkich religii 
(m.in. buddyzmu), jak również sztuki, przede wszystkim zaś poezji. Do interesu
jących nas aspektów antropologicznych, zawartych w poglądach wymienionych 
filozofów, w tym także do poszerzonego przez nich pola semantycznego i horyzon
tu „filozofii serca”, przejdziemy w dalszej części niniejszej rozprawy.

Dzięki wymienionym wyżej myślicielom rosyjska „filozofia serca” w XX wie
ku, jak podkreśla Marków, nie zostaje utracona i splata się z całą problematyką 
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dotyczącą człowieka: jego pragnieniem miłości, wolności i wiedzy. „Miłość uważa
na jest za silniejszą od śmierci - jest źródłem i gwarancją nieśmiertelności, dąże
niem do tego, co doskonałe, które jest wieczne” - piszę uczony241. W głębi serca 
kryje się wszystko to, co boskie, święte i bezgrzeszne, a wszystko to, co cielesne 
i występne, grzeszne i demoniczne — pochodzi od rozumu, czyli nieuduchowionego 
„człowieka wewnętrznego”, „uwięzionego” w „upadłym” ciele. W sercu skupiają 
się jakby dwa światy antynomiczne: realny i idealny, które mogą utworzyć jed
ność na drodze przeobrażenia, uduchowienia i zbawienia, ale wybór tej drogi za
leży od wolnej woli, czyli opiera się na chrześcijańskiej koncepcji wolności. „Do
świadczenie duchowe - pisał J. Trubieckoj - warunkujące możliwość objawienia, 
zdobywane jest przez człowieka per centrum, za pośrednictwem serca” (SZ, s. 240).

241 Марков, Философская антропология, cyt.wyd., s. 193.
242 Paweł Florenski w swej pracy Filar i podpora prawdy (w listach czwartym i jedenastym - 

Światło prawdy i O przyjaźni) pojmuje miłość jako prawdę i sposób poznania istoty Boga. Dokonuje 
on wnikliwej analizy znaczeń greckich słów agape, eros i filia i porównuje antyczne oraz chrześcijań
skie rozumienie miłości. Jego zdaniem, chrześcijaństwo usubtelnia eros, czyli namiętność, trudne do 
przezwyciężenia uczucie, które zastępuje filia - przyjaźń (w sensie duchowym) oraz pojęta w sposób 
rozsądkowy, wyrozumowany agape (miłość rozważna, spokojna, pełna szacunku, „niebiańska" - 
w sensie neoplatońskim). O nauce Florenskiego szerzej powiemy w następnym rozdziale.

243 Вышеславцев, Этика..., cyt.wyd., s. 272.
244 B.B. Сапов, Философ преображенного Эроса [w:] Вышеславцев, Этика..., cyt.wyd., s. 9.

Borys Wyszesławcew (1877-1954) należy do tych myślicieli, którzy w „etyce 
Erosa przeobrażonego”, etyce będącej pewną sublimacją „filozofii serca”, upatry
wali najważniejsze „skupisko” całej sfery ducha, w której nie ma podziału na ero
sa (miłość, jako zaspokojenie „głodu duchowego”, do obiektu posiadającego szcze
gólne cechy, do Boga) i agape (miłość Boga, który kocha i tworzy dobro, gdyż taka 
jest Jego natura, ale nie jest ona wywołana „głodem”), inaczej ujmując sfery, 
w której nie ma osobnego - filozoficznego i religijnego - pojmowania miłości242. 
Serce określa prawdziwe „ja”, jest jego ośrodkiem, decyduje o wszystkich funk
cjach świadomości, jest miejscem „spotkania” Boga i człowieka, a więc jest także 
organem przeżyć religijnych. Jest ono rdzeniem osobowości, głębszym niźli ro
zum czy dusza, ale pozostającym w ukryciu, niewytłumaczalnym i tajemniczym. 
Serce wpływa na nasze myślenie, określa naszą wolę, uczucia, odruchy, sumienie, 
co więcej — „jest ono w ogóle centrum życia — zarówno fizycznego, jak i życia duszy 
i ducha”, „centrum znajdującego się we wszystkich naszych zmysłach”243. Serce, 
w rozumieniu Wyszesławcewa, w jakiejś mierze odpowiada koncepcji „jaźni” oraz 
podświadomości i nieświadomości C.G. Junga. Do pokrewieństwa z nim — na pła
szczyźnie psychologii i antropologii — myśliciel rosyjski zresztą się przyznawał, 
upatrując w szwajcarskim twórcy „gnozy XX wieku” wyraziciela kultury emocjo
nalnej Wschodu, zachowującej „archaizm w swojej anima!’ w połączeniu z „mo
dernizmem”, które razem pozwalają ujawnić „ponadczasowość duszy244. Wysze
sławcew odnajduje wiele wspólnych cech między wschodnią (indyjską) i zacho
dnią mistyką, związaną z symboliką serca. Pierwsza wyraża głębię i istotność 
atmana (czyli swojego własnego „ja”, duszy, jak uczą hinduskie Upaniszady), które
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mu w chrześcijaństwie odpowiada „dusza nieśmiertelna, serce, serce duszy”, dru
ga natomiast obejmuje sferę emocjonalną, erotyczną i estetyczną. Chrześcijań
stwo, jako „rzeczywista pełnia (pleroma) żywej, konkretnej osobowości Bogoczło- 
wieka”, jest wprawdzie religią „jedyną, niepowtarzalną i indywidualną”, ale mi
styka wschodnia pozwala nam zrozumieć „ukryte centrum naszego «ja», naszą 
«samość»245. Ta ostatnia, nie tracąc indywidualności osobniczej, wiąże się z „du
szą świata”, „tajemniczym centrum wszechświata”, brahmanem, w którym ona 
się nie rozpływa, gdyż, jak twierdził Chrystus - „jaką korzyść miałby człowiek, 
gdyby zdobył cały świat, ale utracił swą duszę?”246. W mistyce hinduskiej istnieje 
„immanentna tożsamość ostatecznego centrum mojej «samości» z ostatecznym cen
trum «samości boskiej»”, „atman jest brahmanem", a można to rozumieć - pod
kreśla Wyszesławcew - dwojako: jako „panteizm teozoficzny” (rozpłynięcie ,ja” 
w Bogu) lub „ateizm antropozoficzny” (, ja” staje się „prawdziwą, najwyższą, osta
teczną realnością”). Dopiero chrześcijaństwo nadaje „sercu” z mistyki hinduskiej 
zabarwienie emocjonalne, erotyczne i estetyczne, jednoczy, harmonizuje i ożywia 
„chłodną czystość odległego ducha Indii” - ducha wyrażonego w postaci boskiego 
brahmana i istoty wewnętrznej człowieka, czyli atmana241 - oraz powoduje in
tymną więź z Bogiem i bliźnim, która nazywa się miłością chrześcijańską— głębo
ko mistyczną, „wiążącą głębie”, będącą niejako „mostem przerzuconym między 
jedną otchłanią serca a drugą”248.

248 В ы ш с с л а в ц с в, Этика..., cyt.wyd., s. 275.
246 Tamże, s. 272.
247 Tamże, s. 277-279.
248 Tamże, s. 276.
249 Tamże, s. 14.
250 Tamże, s. 288-289.
251 Tamże.

„Eros przeobrażony”, jak przekonuje myśliciel, zdolny jest przekroczyć próg 
świadomości, przekształcić żywioł chaotyczny i nieświadomy w uporządkowany, 
prawdziwy, boski. Dzięki sile erosa następuje przeobrażenie osobowości, jej wzra
stanie duchowe, gdyż miłość, jak uczył Platon (a „każda prawdziwa filozofia jest 
platonizmem” - czytamy we wstępie)249, „rodzi piękno”, jest więc twórcza, a „sko
ro Bóg jest Stwórcą, to i człowiek jest twórcą, «poetą» kultury” - kultury „będącej 
wcielonym duchem, urzeczywistnioną mądrością człowieka, istniejącą «na obraz 
i podobieństwo» boskiego Logosu”250. Wyszesławcew zaznacza, że osobowość czło
wieka nie zawiera się tylko w duszy, jak mówił Tertulian, lecz w jej „podobień
stwie do Boga” [óoronoaoÓMe], które obejmuje „rozum, twórczość, wolność i władzę 
nad niższymi siłami przyrody”. Podobieństwo to wyraża się jednocześnie w zdol
ności do miłości, w dążeniu do nieśmiertelności i do Bożej doskonałości (tak wła
śnie uczył św. Grzegorz z Nyssy), a to oznacza, że obraz Boży w człowieku, upięk
szający całą jego osobowość, „staje się bezgraniczny i dlatego jakby traci określo- 
ność”251. Autor Etyki Erosa przeobrażonego, powołując się na naukę św. Grzego
rza Palamasa, akcentuje, że swoistość prawosławnej filozofii kultury i twórczości 
opiera się na zjednoczeniu sfery uczuciowości z Logosem.
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* * *

Pora podsumować dotychczasowe rozważania. Wniosek podstawowy jest na
stępujący: sens życia wyraża się w realizacji wartości. W ich stronę podąża wszel
kie ludzkie działanie zorientowane na poszukiwanie i potwierdzenie rozumnego 
porządku rzeczywistości. Uznanie głębokiego sensu życia — wyrastające z wiary, 
czyli presupozycji światopoglądowej — stanowi zresztą warunek konieczny świa
domościowej konstytucji wartości, bez których życie byłoby absurdem. W świetle 
prawdy, dobra, piękna, miłości czy sprawiedliwości nabiera ono blasku i samo 
postrzegane jest jako wartość. Można powiedzieć, że taka jest — wyrosła z podłoża 
chrześcijańskiego - powszechna opinia o życiu, które aby miało sens, musi być 
nieodłączne od sfery aksjologicznej. Samo istnienie już zawiera w sobie pewne 
bogactwo, które pomnożone zostaje przez rozumne działanie, którego celem jest 
realizacja wartości, dążenie do pełni drogą wypełniania nimi wszystkiego, co wią
że się z życiem, a nie martwotą, pozorem, złą czy też, jak pisał Hegel, „fałszywą 
nieskończonością” [„дурная бесконечность”]. Człowiek, obdarzony wolnością, jest 
z natury powołany do tego, by „dawać świadectwo prawdzie”, twórczo odpowiadać 
na dobro i świętość. Wyznaczają one obszar tego, co nie jest możliwe do ogarnięcia 
rozumem (ratio, intellectuś), a zatem musi zakładać nieskładność logiczną czy 
też wciągać jakieś a priori, naiwność lub tolerancyjność w myślenie o sensie na
wet wówczas, gdy istnieją podstawy do wykazywania bezsensu. Na „ogólną do
niosłość myśli związanej z wartością” - wartością kojarzoną z sensem, logosem - 
wskazywał, jak pamiętamy, J. Trubieckoj. „Walka o Logos” (W. Ern) jest zawsze 
pokonywaniem racjonalizmu, jego względności i ograniczoności w imię metara- 
cjonalnej harmonii, ładu i sensu, wartości wyższych i największych świętości, które 
dla myśliciela religijnego stanowią fundament żywego życia, nieśmiertelności. Rów
nocześnie nie są one tylko postulatem „rozumu praktycznego”, lecz wynikają 
z „aksjomatów doświadczenia religijnego” (I. Iljin) i są odkrywane oraz aktualizo
wane dzięki zdolności przekroczenia progu racjonalności. W tym znaczeniu moż
na by mówić o sferze sensu aksjologicznego rzeczywistości, sensu przedustano- 
wionego, istniejącego niezależnie od świadomości ludzkiej. Kategorie wartości, 
logosu czy sensu są tu użyte synonimicznie i odnoszą się do pewnego uniwersum 
ontologicznego, przepojonego dobrem, pięknem, miłością, bez których niepodob
na pojąć sensu życia. Usprawiedliwiając wartości, usprawiedliwiamy też życie, 
które w ich świetle nabiera sensu. Swoistym drogowskazem na drodze usprawie
dliwienia wartości sąporuszenia duszy (Grigorjew) czy serca (Jurkiewicz, Wysze- 
sławcew).

Jak wykazały powyższe rozważania, poszukiwanie sensu życia, jak również 
namysł nad wszelkimi „płaszczyznami” sensów musi uwzględniać udział czynni
ka profetycznego. Oznacza to wiarę w istnienie prawdy, która dostępna jest na 
bazie doświadczenia indywidualnego, subiektywnego i która równocześnie posia
da znaczenie powszechne, obiektywne. Przykład Dostojewskiego, Rozanowa, Jur
kiewicza i Wyszesławcewa dowodzi, że rozumienie świata i odkrywanie prawdy 
o nim są zakorzenione w naszej naturze i pozwalają poszerzyć przestrzeń wolno
ści. Prawda jest jedna, ale zawsze uzyskuje ona potwierdzenie na gruncie nasze
go doświadczenia - i w tym znaczeniu można mówić o ukryciu tego, co obiektyw
ne, w głębi subiektu. Rozum, wola, serce i intuicja, jako czynniki służące samo- 
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poznaniu, odsłaniają też obszar wartości, do jakich warto dążyć, gdyż są one zgod
ne - jak pisał autor Idioty - z „prawdziwymi interesami człowieka”, z tym, co 
pożyteczne. Dla Biełego życie jest twórczością umiejętnością uzyskującą oparcie 
i impuls do działania w niepowtarzalnym rdzeniu osobowości, czyli duchu. Zycie 
jest więc dlań wysiłkiem twórczym, zadaniem dokonywanym na zew ducha. Nie 
jest to wysiłek ślepy czy próżny, gdyż jego ostatecznym celem jest poznanie praw
dy. Cel twórczości splata się tu z celem wszelkiego filozofowania. Filozofia przeto, 
jako poszukiwanie życia prawdziwego, powinna stać się nie nauką opisującą fe
nomeny, lecz filozofią życia, wyrastającą z doświadczenia, aktywności, działania, 
powinna ogarniać i oceniać całość istnienia ludzkiego, jego noumenalne sedno. 
Dlatego tak ważne w refleksji rosyjskich myślicieli religijnych nad życiem jest 
powiązanie sfery „organicznego” ducha, znajdującego wyraz we wzorcach święto
ści, w obrazie „sprawiedliwego” — z realnym życiem.

Szczególnego wyrazu nabiera więc dysonans między ideą dobra, piękna i praw
dy a poczuciem braku tych wartości w realnym życiu. Ze szczególną ostrością ów 
brak był odczuwany właśnie w Rosji, gdzie zapóźnienie cywilizacyjne w stosunku 
do Zachodu, dławienie swobód i dążeń demokratycznych, działanie surowej cen
zury, hipertrofia władzy cesarskiej czy konserwatyzm Cerkwi oficjalnej, ściśle 
współdziałającej z tą ostatnią — powodując głęboki rozdźwięk między pragnienia
mi i oczekiwaniami a poczuciem niemożności ich spełnienia w istniejącej sytuacji 
społecznej - uformowały całą plejadę, zilustrowanych w literaturze dziewiętna
stowiecznej, zgorzkniałych „zbędnych ludzi”, „nihilistów”, ludzi „z podziemia”, 
buntowników, „ludzi w futerale”, socjalistów, idealistów i naiwnych marzycieli. 
Zjawiska te, sprzyjające karierowiczostwu, nieróbstwu i marazmowi (tzw. „obło- 
mowszczyzna”) oraz przeciętniactwu, wyrządziły olbrzymią szkodę społeczną 
wpłynęły na zatracenie etosu pracy, spowodowały dewaluację wartości, atrofię 
woli, niemal powszechną utratę sensu życia.

Ich genezę i niepokojący zakres próbowali poznać nie tylko pisarze, lecz także 
krytycy, historycy i filozofowie. Rekapitulując całe zło, jakie wdarło się z zewnątrz 
do psychiki współczesnego Rosjanina, zwłaszcza inteligenta, Antoni Czechow od
notował w dramacie Iwanow (1889) zgubny wpływ środowiska, które „zniszczyło” 
bohatera tytułowego, powodując zanik w nim woli życia i działania. Główny cios 
zadaje on jednak sobie sam - gdy nie potrafiąc wykrzesać w sobie uczucia i nie 
rozumiejąc istoty „twórczej miłości”, popełnia samobójstwo. Zżerający Iwanowa 
ból nierozumienia sensu i celu życia odczuwająniemal wszyscy - „urażeni i skrzyw
dzeni przez los” - bohaterowie tego pisarza, którzy, jak czytamy w opowiadaniu 
Step (1888), „lubią wspominać, lecz nie lubią żyć”252. Diagnoza totalnego uwiądu 
duchowego Rosjanina, jego błądzenia i zagubienia w niezrozumiałej dlań rzeczy
wistości oraz konstatacja jego marzycielskiej natury dały impuls do postawienia 
problemu, który dotąd się nie pojawiał: dla kogo i w imię czego warto żyć.

252 А П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах, т. 7, Москва 1985, s. 64.

Po raz pierwszy bodaj znalazł on wyraz w Uczcie podczas dżumy Aleksandra 
Puszkina (1830):
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„Все, все, что гибелью грозит, 
Для сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслаждения - 
Бессмертья, может быть, залог! 
И счастлив тот, кто средь волненья 
Их обретать и ведать мог”253.

253 А С. Пушкин, Сочинения в трех томах, т. 2, Москва 1971, s. 413.
254 Т i s с h п е г, Myślenie z wnętrza metafory, cyt.wyd., s. 55.
258 Zob. na ten temat m.in. Г. Флоровский, Метафизические предпосылки утопизма [w:] t е n- 

ż e, Из прошлого русской мысли, cyt.wyd., s. 265—292; J. К a p u ś c i k, Apokalipsa w rosyjskiej myśli 
religijnej początku XX wieku. Wprowadzenie do problematyki, „Slavia Orientalis", t. XLVI, nr 1, Kra
ków 1997, s. 59-73.

256 И. И л ь и н, Пророческое призвание Пушкина [w:] А.С. Пушкин: путь к Православию, составление 
А.Н. Стрижев, Москва 1996, s. 237.

Przekraczanie progu tego, со poznawalne, wiara w istnienie wartości innych 
niż te, jakie oferuje życie, będące tylko ciążeniem ku śmierci, niechybnie przynosi 
cierpienie i „grozi zagładą”, ale tylko to właśnie daje rozkosz oraz przynosi pewną 
rękojmię nieśmiertelności. Jak czytamy bowiem w Księdze Hioba, „bojaźń Boża - 
zaiste mądrością roztropnością zaś — zła unikanie” (Hi 28; 28), zaś w Księdze 
Przysłów, „treścią mądrości jest bojaźń Pańska” (Prz 1, 7; 9, 10). Myślenie, mą
drość, będąc formą odpowiedzi na tragiczne uwikłanie człowieka, stanowią prze
kroczenie ,ja” „codziennej naiwności, która nie pyta, lecz po prostu tylko żyje”254.

Rozanowowska próba wykrycia mechanizmu rozumienia, aktywizującego ro
zum, uczucia i wolę, stanowi przykład przełamania „utopizmu metafizycznego”, 
będącego odwieczną pokusą Rosjanina i wyrażającego się np. w oczekiwaniu na 
rychłe spełnienie proroctwa hiliastycznego. Nastroje eschatologiczno-apokaliptycz- 
ne były na przełomie XIX i XX wieku konsekwencją ducha marzycielstwa255, 
w którym Iwan Iljin widział nie tylko wielki dar poświadczony tradycją prawo
sławną podnoszącą szczególny sposób poznania prawd wiary za pośrednictwem 
estetycznej kontemplacji rzeczywistości (to doświadczenie trafiające człowieka 
w sam rdzeń jego wewnętrznego „ja”), lecz także specyficzną „wielką pokusę”, 
przynoszącąjedynie „miraż wolności” i pozostawiającą człowieka w „nierzeczywi- 
stości i nędzy”. Ten, jak określa myśliciel, „duchowy umór” przekładał się często 
na zwykłe, zakorzenione w bycie rosyjskim, pijaństwo256. Z tą drugą zgubną for
mą marzycielstwa należy walczyć poprzez otrzeźwienie duchowe, wskazanie na 
rzeczywiste, a nie urojone czy po prostu złe cele życia.

Niewątpliwą zdobyczą nowej, wyrosłej z pisarstwa Dostojewskiego, myśli re
ligijnej jest jej antropocentryzm. Stosunkowo późno wypowiedziana przez Sołow- 
jowa myśl o tym, że człowiek w żadnej mierze nie może być środkiem, lecz zawsze 
tylko celem samym w sobie, znalazła w całej pełni odbicie w dojrzałej twórczości 
autora Zbrodni i kary. „Trzeba stać się osobowością”, wypracować zasady wolno
ści sumienia i przekonań, opuścić „mrowisko”, oprzeć życie na powszechnym bra
terstwie, miłości i wspólnocie szanującej potrzeby indywidualne, na poszanowa
niu pracy, na rozumnym, celowym działaniu - to tylko niektóre z postulatów Do
stojewskiego, wyrażonych w Zimowych uwagach o wrażeniach z lata (1863) 
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(V, 79-83). Jak wcześniej odnotowaliśmy, hasła te - uzyskując w jego powieściach 
metafizyczną oraz religijną podbudowę, tj. w świetle wartości uniwersalnych 
i osoby Chrystusa — określiły zasadniczy kierunek, zorientowanej antropocen- 
trycznie, rosyjskiej myśli religijno-filozoflcznej. Gubiąc się w faktach, nauce, ro
zumie, moralności, ulegając kaprysom własnej, niepoznawalnej natury, człowiek 
pragnie jednak za wszelką cenę spełnienia wartości, gdyż wie, że tylko one wa
runkują życie, jego utrzymanie i wzrost. Pytanie Hipolita Tierentiewa, nawiązu
jące do platonizmu: „jakie piękno zbawi świat?”, pozostawia szansę zbawienia - 
wówczas jednak, gdy odwrotny biegun metafizyki, czyli życie, wypełniony zosta
nie przez rzeczywiste, a nie postulatywne wartości, i to właśnie sprawi, że będzie 
ono doskonałe i tym samym dołączy do wyższego rodzaju wartości, a — jak mówił 
Goethe - „wszystko, co jest doskonałe w swoim rodzaju, przekracza także swój 
rodzaj”257.

257 Cyt. wg S c h e 1 e r, Problemy religii, cyt.wyd., s. 326.





Wystarczy tylko odrzucić przyzwyczajenie pojmowania 
wszystkiego, co nas z zewnątrz otacza, wszystkiego, co 
widzimy i odczuwamy, za jedyną realność [...], i zwrócić 
uwagę na wielką realność naszego istnienia, aby przekonać 
się, że w świecie nie wszystko jest bezsensowne i ślepe, że 
w nim - w postaci naszych udręk i poszukiwań oraz w postaci 
tego światła, którego szukamy, i które też niewyraźnie 
widzimy - działają siły i pierwiastki innego porządku, 
te właśnie, których poszukujemy.

(Siemion Frank, Sens życia)

Наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым 
отрицает и смысл каждой отдельной личности. [...] 
Вы презираете жизнь за то, что ее смысл и цель 
скрыты именно от вас, и боитесь вы только своей 
собственной смерти, настоящий же мыслитель 
страдает, что истина скрыта от всех, и боится 
за всех людей.

(Antoni Czechow, Ognie)

III

Sens życia tu świetle „polityki chrześcijańskiej”

Określenie „polityka chrześcijańska”, użyte przez W. Solowjowa w pracy Wielki 
spór a polityka chrześcijańska (1883), na początku nowego stulecia zrobiło 
dużą karierę i stało się hasłem wywoławczym całego nurtu zorientowanej religij

nie myśli rosyjskiej, dążącej do powiązania wiary z życiem, nauki Ewangelii 
z realnymi zadaniami społecznymi, nauki o potrzebie wytrwałego szukania „miasta 
zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest 
sam Bóg” (Hbr 11; 10). Hasło to przebijało się w warunkach narzucających my
ślenie o samowystarczalności człowieka, w okresie, gdy nadal mocna była wiara 
w pozytywizm, gdy wciąż umysły zaprzątała teoria Darwina i gdy popularność 
zyskiwał marksizm oraz oparta na nim teoria rozwoju społecznego. Wówczas to 
autor Wykładów o Bogoczłowieczeństwie przypomniał, że każda osoba ludzka, 
będąc niedoskonałą jest powołana do realizacji w „królestwie zła i waśni” takich 
zasad, które - odwzorowując doskonałość Chrystusa — przybliżą ją do Królestwa 
Bożego. „Zycie Cerkwi jako ciała bogoczłowieczego - pisał on we wspomnianej 
pracy - w istocie swej składa się z dwu elementów: danej prawdy Bożej i odpo- 
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władającej jej działalności ludzkiej” (IV, 44). Wiara i działanie człowieka służą 
wcieleniu tej prawdy w życiu ziemskim. W osobie Chrystusa każdy człowiek może 
znaleźć wzór doskonałości moralnej, a to oznacza, że po pierwsze — naśladując 
Go, dokonuje wolnego wyboru i, po drugie - każdy inny wybór będzie zawsze zły, 
szczególnie zaś ten, który polega na własnej, „fałszywej” woli. Albowiem „dla 
dokonania dzieła Bożego” nie wystarczy działanie „wolnych sił ludzkości”, lecz 
potrzebna jest jeszcze jednocząca je, ukierunkowująca i wskazująca właściwy cel 
- „władza z góry” (IV, 47). „Wedle nauki apostolskiej - czytamy dalej - cała ludz
kość ma jedno zadanie ogólne - urzeczywistnienie Królestwa Bożego na ziemi” 
(IV, 70), i dlatego „życie w czasie, życie zewnętrzne człowieka i ludzkości tylko 
wówczas jest życiem, kiedy nie jest ono oddzielone od jego wiecznych celów, nie 
jest ono samo dla siebie, lecz traktowane jest tylko jako środek i przejście do życia 
wiecznego” (IV, 83; kurs, autora). Królestwo Boże urzeczywistnia się w nas 
i przez nas w działaniu moralnym, aktywizującym „rozumną duszę” i wolę, i jest 
najważniejszą sprawą obchodzącą człowieka, który — objawiając w sobie Bożą 
doskonałość - sam staje się dzięki temu doskonały (IV, 26).

Takie są ogólne zasady „polityki chrześcijańskiej”, nieznającej podziałów na 
poszczególne konfesje w jej obrębie, łączącej zarówno — bazujące na doświadcze
niu mistycznym - wschodnie pasywne oddanie Bóstwu, jak i zachodnią substan
cjalną samodzielność jednostki ludzkiej (IV, 44). Sołowjow był przekonany, że 
prawdę poznać może tylko człowiek dogłębnie przeżywający naukę Chrystusa 
i żyjący w zgodzie z nią, a więc działający, czyli dysponujący dobrą wolą spełnie
nia nakazów wiary, a nie ten, kto podąża za własną myślą abstrakcyjną i na niej 
opiera swe działanie. Cerkiew, będąc nosicielką „bezwzględnego pierwiastka Bo
żego”, nie może ulegać temu, co względne, zależne, niesamodzielne, dlatego też 
w życiu nie ma „dwu pierwiastków jednakowo samodzielnych i bezwzględnych” 
(IV, 83).

„Polityka chrześcijańska” polega na spełnianiu ideału Cerkwi w życiu, na 
zachowaniu i krzewieniu jej prawdy nie tylko w organizacji działalności duszpa
sterskiej, lecz we wszystkich sferach życia. Ożywienie religijne początku XX wie
ku, walczące ze skostnieniem i jałowością prawosławia historycznego, wypełniło 
to określenie Sołowjowa nową treścią i odczytało je jako dążenie do uporządko
wania kultury w świetle żywej tradycji oraz jako wezwanie do wypracowania 
antropologii zgodnej z duchem Ewangelii. Wielokrotnie w pracach myślicieli ro
syjskich przypominane były słowa św. Pawła o „nowym” człowieku, człowieku 
„duchowym” (1 Kor 2; 10-16), któremu dana będzie łaska Boga w postaci życia 
wiecznego. Nie mniej istotne było przypomnienie w Ewangelii św. Jana epizodu 
nocnej rozmowy Chrystusa z Nikodemem, w której z ust Pana padają słowa 
o człowieku, który musi narodzić się na nowo, gdyż „jeśli się ktoś nie narodzi 
powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (J 3; 3). Problem śmierci i odrodze
nia, który odtąd zdominował antropologię chrześcijańską, postrzegany był w Rosji 
jako jeden z najistotniejszych czynników służących przeobrażeniu duchowemu, 
zbliżeniu religii do życia i wzrostowi znaczenia jednostki oraz dał impuls do po
szukiwań absolutnych zasad moralności.

Walcząc ze świeckimi ideologiami, głoszącymi możliwość osiągnięcia szczę
ścia na ziemi w oparciu o prawdę naukową jako jedyną doń drogę, myśliciele 
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religijni wskazywali na uniwersalistyczny wymiar światopoglądu chrześcijań
skiego i na rozumienie w jego świetle życia ludzkiego i historii. Sugestywna teo
ria dziejów, przedstawiona w marksizmie i służąca usprawiedliwieniu dążenia 
do „nowego, wspaniałego świata”, pozbawiona była mocnej podstawy etycznej, 
mającej na względzie interes jednostki. Pierwotne zauroczenie Marksem, które
go wojowniczy, rewolucyjny zapał oraz optymistyczna „filozofia gospodarki” przy
ciągnęły wielu Rosjan o orientacji liberalnej i socjaldemokratycznej, zakorzenio
ne było w wierze w spełnienie ideałów w oparciu o prawdę użyteczności mającej 
na względzie dobro powszechne. Odwrót „od marksizmu do idealizmu” (S. Bułga- 
kow) spowodowany był oderwaniem tego pierwszego od rodzimych korzeni kul
turowych, religii, doświadczenia duchowego, a także potrzebą poszukiwania 
w rosyjskiej tradycji żywotnej intelektualnie alternatywy wobec uniwersalizmu 
świeckiego1. Zainteresowanie uniwersalizmem „polityki chrześcijańskiej”, głę
bią i zakresem jej zadań „przeobrażenia życia” w imię „jedności totalnej”, „synte
zy”, sensu życia, prawdy ponadczasowej, zespolenia zadań teoretycznych z prak

1 Geneza rosyjskiego renesansu religijnego i jego podłoże ideowe, zwłaszcza na tle uniwersali- 
stycznych teorii świeckich, należą do stosunkowo najlepiej rozpoznanych zagadnień w — zachodniej 
zwłaszcza - refleksji badawczej, w której fenomen duchowości, postrzegany jako przeciwwaga wobec 
populistycznych teorii społecznych, postępu i rewolucji, był elementem zakorzenionego w tradycji dzie
więtnastowiecznej „sporu o Boga i człowieka” oraz wyrosłych zeń programów przebudowy życia. 
Badacze zachodni śledzą głównie ideologiczne zmaganie się myślicieli religijnych (zwłaszcza N. Bier
diajewa, S. Bulgakowa i S. Franka) z marksistowskim radykalizmem sporego odłamu inteligencji 
rosyjskiej z perspektywy porewolucyjnej. W pracach tych dominuje pogląd o zbyt późnym dojrzewaniu 
renesansu duchowego, który uwikławszy się w spory z niechętną do współpracy Cerkwią oficjalną, nie 
wypracowawszy spójnego programu, a nade wszystko - nie uzyskawszy poparcia społecznego, oddał 
pole „herezji utopizmu”. Podajemy tylko ważniejsze, ogólne opracowania na ten temat: Г. Флоров- 
с к и й, Пути русского богословия, Paris 1937; Н.М.Зерно в, Русское религиозное возрождение XX века, 
Paris 1974 (wyd. ang.: New York 1963); ЕЛ. Радлов, Очерки истории русской философии, Петроград 
1920; Б. Яковенко, Очерки русской философии, Berlin 1922; В. S с h u 11 z e, Russische Denker. Ihre 
Stellung zu Christus, Kirche und Papstum, Wien 1950; A.P. M e n d e 1, Dilemmas of Progress in Tsarist 
Russia. Legal Marxism and Legal Populism, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 
1961; G.L. Kline, Religious and Anti-Religious Thought in Russia, Chicago 1968; Н.П. Полтора ц- 
к и й. Русская религиозно-философская мысль XXвека, Pittsburg 1975; t е n ż е, Россия и революция Русская 
религиозно-философская и национально-политическая мысль XX века. Сборник статей. Tenafly, New York 
1988; J. Scherrer, Die Petersburger Religios-philosofischen Vereinigung, Berlin 1973; G.F. Put
nam, Russian Alternatives to Marxism: Christian Socialism and Idealistic Liberalism in 20th Centu
ry Russia, Knoxville 1977; F. Copleston, Philosophy in Russia. From Herzen to Lenin and Berdy
aev, University of Notre Dame 1986; H. D a h m, Grundzüge russischen Denkens. Persönlichkeisten 
und Zeugnisse des 19. und 20. Jahrhunders, München 1979; C.A. Левицкий, Очерки по истории 
русской философской и общественной мысли, 1.1-2, Frankfurt/Main 1984. Wykaz ten należałoby uzupeł
nić, podanymi już przez nas wcześniej, zarysami filozofii rosyjskiej pióra Zieńkowskiego i Łosskiego. 
Zainteresowaniu rosyjską myślą religijną w ogólności towarzyszą studia dotyczące poszczególnych jej 
przedstawicieli, których wymienienie zajęłoby tu zbyt wiele miejsca. Najwięcej z nich dotyczy N. Bier
diajewa, L. Szestowa, D. Miereżkowskiego i W. Rozanowa, a więc w pierwszym rzędzie tych myślicieli, 
którzy reprezentują linię personalizmu religijnego, wywodzącą się z Dostojewskiego. Mniejszym, 
jak dotąd, zainteresowaniem, generalnie rzecz biorąc, cieszy się natomiast linia ontologizmu - ściślej 
osadzona w prawosławiu i mająca więcej przedstawicieli (m.in. W. Solowjow, S. Bulgakow, P. Floren
ski, S. Frank). Prace szczegółowe, dotyczące poszczególnych myślicieli rosyjskich, podają m.in. polscy 
badacze: W. Krzemień (Filozofia w cieniu..., cyt. wyd.), C. Wodziński (Wiedza a zbawienie. 
Studium myśli Lwa Szestowa, Warszawa 1991), G. Przebinda (Od Czaadajewa..., cyt. wyd.).
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tycznymi, filozofii i religii, nauki i wiary, wynikało z potrzeby radykalnych dzia
łań. Nie o burzenie czy niszczenie istniejących porządków tu chodziło, ale o zmia
ny jakościowe, o „przeobrażenie życia”, o „rewolucję mistyczną” (D. Miereżkow- 
ski) drogą „chrześcijańskiego braterstwa”, „walki o Logos” (W. Ern, W. Swiencic- 
ki, P. Florenski).

Cechą szczególną myśli rosyjskiej była „totalitarność w ramach stawianych 
problemów, jednoczenie rozumu praktycznego z teoretycznym, odwieczne zabar
wienie religijne”2, warunkujące odbiór świata przez pryzmat „promieni przeżyć 
paschalnych”, „przeświatłego Prawosławia”, jego kosmicznej orientacji oraz pro
jektów stworzenia Królestwa Bożego3. W dobie modernizmu duchowość stanowi
ła obronę doktrynalnych zasad wiary poprzez wskazanie na krach wszelkich dys
kredytujących ją orientacji ideologicznych (anarchizm, nihilizm, narodnictwo, 
empiryzm, utylitaryzm, materializm, marksizm), poszukujących zgoła odmien
nych dróg afirmacji i wyzwolenia jednostki oraz naprawy państwa. Scjentyzm 
i pozytywizm, dalekie od metafizyki oraz myślenia „teologicznego”, przejawiające 
niecierpliwość w realizacji zadań społecznych, spowodowały zaistnienie „rozzie
wu wiary i sumienia, duchowości zwróconej ku transcendencji i moralizmu sku
pionego tylko na zewnętrznym świecie”, a zatem - „wytworzenie głębokiej próżni, 
którą wypełniły świeckie ideologie, przybierające charakter immanentnych escha
tologii”4. Owe ideologie wyrastały z osiemnastowiecznych teorii materialistów fran
cuskich, kreujących człowieka jako istotę „monistyczną”, złożoną wyłącznie 
z materii, pozbawioną ducha. Jak zauważa historyk współczesny, „idee nie speł
niające kryteriów materialistycznych, od Boga poczynając, traktowano jako wy
twory wyobraźni. Stosując zasadę utylitaryzmu, z reguły towarzyszącą materiali
zmowi, odrzucali obyczaje i instytucje niespełniające kryterium «największego 
szczęścia największej liczby ludzi»”5.

2 H.A. Бердяев, Русская идея [w:] О России и русской философской культуре. Философы русского 
послеоктябрьского зарубежья, Москва 1990, в. 186.

3 Zob. Зсньковский, История русской..., cyt.wyd., t. 1, s. 38.
4 М. В г о d a, Najtrudniejsze z rosyjskich wyzwań? Zagadka Leontjewa i Rosja, Łódź 1994, s. 20.
5 R. P i p e s, Rewolucja rosyjska, przeł. T. Szafar, Warszawa 1994, s. 111.

Duchowość okresu „srebrnego wieku” natomiast pragnęła widzieć w trady
cyjnym prawosławiu główną siłę kulturowo-historyczną która pozwoliłaby osła
bić krańcowości samodzierżawia poprzez wskazanie na jednostkę ludzką jako na 
istotę odpowiedzialną za świat, dążącą do Bożej doskonałości, a przez to — do 
wyzwolenia i zbawienia świata. „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat 
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3; 17). 
Nie ma chyba myśliciela rosyjskiego, który nie przypomniałby tych słów z Ewan
gelii św. Jana. Wskazując na konieczność przywrócenia jednostce znamion nie
pospolitych, zaświadczających o tkwiącej w niej iskrze Bożej, myśliciele religijni 
pragnęli wyrwać ją z marazmu i skostnienia, wytyczyć drogę duchowego dosko
nalenia na kanwie wiary, nauki Chrystusa o cierpieniu jako warunku szczęścia, 
rękojmi prawdziwego człowieczeństwa. Patronem ideowym był tu Dostojewski, 
którego antropologia wskazywała na drogi człowieka do wolności i zbawienia 
poprzez rozważne, pozbawione pychy, zgodne z nauką Biblii działanie służące 
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dobru powszechnemu, soborowemu, wspierającemu Cerkiew jako żywy organizm 
miłości i prawdy. Religijność w duchu prawosławia historycznego staje się etalo- 
nem światopoglądowym, probierzem postaw i zachowań człowieka, wskazaniem 
jego miejsca i roli w świecie. Dodajmy przy sposobności, że renesans religijny, 
nazywany często „poszukiwaniem Boga” („богоискательство”), stał się mimowol
nie bazą, na której wykwitła orientacja pseudoreligijna - „bogotwórstwo” 
(„богостроительство”), wywodzące swój rodowód z zorientowanego socjocentrycz- 
nie pozytywizmu Augusta Comte’a i antropologii Ludwika Feuerbacha oraz na
znaczonego silnym piętnem „antychrześcijańskiej” metafizyki Fryderyka Nietz
schego6.

6 Zob. szerzej na ten temat: J. К a p u ś c i k, Strategie ideowe „bogotwórslwa” rosyjskiego, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie”, pod red. Z. Niedzieli, MCLXX, 
z. 90, Kraków 1995, s. 57-75.

7 Przebinda, Włodzimierz Sołowjow..., cyt.wyd., s. 14.
8 Siemion Frank stwierdza, że tylko W. Sołowjow nie był politykiem w filozofii, choć był publicy

stą politycznym. Podobnie politykami nie byli L. Szestow i N. Łosski (zob. С.Л. Ф p а н к. Из истории 
русской философской мысли конца XIX и начала XX века. Антология, посмертная редакция В.С. Франка, 
München 1965, s. 12-15). Grzegorz Przebinda dodaje, iż także inny filozof rosyjski, Gustaw Szpiet, 
dbał o czystość filozofii jako nauki.Był on „wrogiem jakiejkolwiek filozofii chrześcijańskiej - czy 
to prawosławnej, czy katolickiej. Miał za złe starej i nowej tradycji rosyjskiej, że nie oddzieliła filozofii 
od teologii...” (zob.: G. Przebinda, Powrót filozofii do Rosji (1989-1992), „Znak”, 1994, nr 1, s. 129).

Nauka płynąca z namysłu nad kondycją człowieczą wymagała rozszerzenia 
kwestii antropologicznych i włączenia ich do rozważań natury ogólniejszej na 
temat celów i sensu historii, bytu, obrazu globalnego rzeczywistości w świetle 
problematyki społecznej i etycznej. Filozofia religijna dąży do połączenia rozumu 
praktycznego z teoretycznym, pragnie znaleźć niezmienne podstawy bytu, histo
rii i człowieka oraz oprzeć działanie ludzkie na chrześcijaństwie, przygotowują
cym „moralne i naturalne warunki do pojawienia się Bogoczłowieka i bogoludz- 
kości”7. Problem celu i sensu ludzkiego istnienia — zyskując, dzięki Heglowi, na
świetlenie historyczne — nabrał szczególnego znaczenia w dobie walki ideowej 
i przewartościowań, jakie dokonały się w Rosji od lat sześćdziesiątych XIX w. 
Odtąd myśl religijna wiąże się ściśle z myślą społeczną i polityczną, która głosiła 
zasadę, iż człowiek nie powinien dążyć do szczęścia osobistego, lecz jego powoła
niem jest stworzenie harmonijnego porządku społecznego. Ów splot religii, hi- 
storiozofii i metapolityki czyni rosyjską refleksję filozoficzną jedyną w swoim 
rodzaju, co sprawia, iż niewielu filozofom udało się oprzeć pokusie roztrząsania 
bieżących problemów politycznych8.

Na początku XX wieku religijność i ateizm stanowią zasadnicze orientacje 
światopoglądowe, obejmujące również opcje pośrednie, czyli te, w których pro
blem religijny zostaje ujęty w ramy rozumowe, zdroworozsądkowe, stanowiące 
przejaw myśli poszukującej (np. „pozytywizm etyczny” Lwa Tołstoja), czy też for
mujące się w opozycji względem myślenia teologicznego, choć nieobojętne wobec 
idei Boga (antyteizm Leonida Andriejewa, religijność paradoksalna Wasilija Ro- 
zanowa). Chodziło bowiem o zjednoczenie społeczeństwa wokół wspólnej idei, 
posiadającej walor praktyczny, sprawdzalny w doświadczeniu życiowym, i będą
cej impulsem do działania, zaspokajającej „głód aktywności”. Zarówno więc te
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izm, jak i ateizm (antyteizm, „teologia zbuntowana”) stanowią punkt wyjścia na 
drodze realizacji człowieczeństwa, warunek spełnienia odwiecznych tęsknot 
i marzeń, które z jednej strony zyskują wymiar pozaziemski, transcendentalny, 
z drugiej natomiast przybierają postać konkretnych wizji przyszłej szczęśliwo
ści, wizji możliwych do spełnienia wówczas, gdy człowiek stanie się podmiotem 
dziejów.

Ze znaną myślą Feuerbacha: „Bogowie - to spełnione marzenia ludzkie” ko
respondują słowa L. Tołstoja z 1855 roku:

„Rozmowa o boskości i wierze wzbudziła we mnie wielką i potężną myśl [...] To myśl 
o stworzeniu nowej religii, która będzie odpowiadać rozwojowi ludzkości, religii Chry
stusa, ale oczyszczonej z wiary, tajemnicy i sakramentów, religii praktycznej, nie tej, 
która obiecuje przyszłą szczęśliwość, lecz takiej, która daje szczęśliwość na ziemi”9.

9Г. Флоровский, Пути русского богословия, Париж 1982, s. 405 (wypowiedź Tołstoja podajemy 
w przekładzie G. Przebindy: Włodzimierz Sołowjow..., cyt.wyd., s. 198).

10 L. L i b u r s k a, Późna myśl Tbtsloja, quasi-uniwersalna synteza [w:] Wizja człowieka i świata..., 
cyt.wyd., s. 58.

11 M. Styczyński, Filozofia społeczna Aleksandra Bogdanowa, Łódź 1990, s. 5.

Owa „religia praktyczna” stanowi tu próbę nadania nowego, życiowego wy
miaru tym wartościom moralno-etycznym, wpajanym przez religię tradycyjną, 
które ze względu na oderwanie od życia służą duchowemu uśpieniu oraz otwie
rają drogę logice zła. Zdaniem pisarza, człowiek posiada przyrodzoną zdolność 
rozróżniania dobra i zła dzięki sercu i rozumowi, które uzyskują wsparcie 
w słowie ewangelicznym, ale Bóg zostaje przezeń usunięty w cień i pozostaje tyl
ko wytworem ratio. Pozostaje wszak nauka moralna Biblii, kształtująca postawy 
pozytywne wyrastające z miłości bliźniego. Dla autora Zmartwychwstania, jak 
przypomina Lidia Liburska, „prawdziwe myślenie jest etyczne w swojej treści; 
tylko taki wymiar przybliża sens świata i sens ludzkiego istnienia. Człowiek, 
pomimo ograniczoności i skończoności w swoim doświadczeniu, może odkryć do
skonałość i nieskończoność”10.

Pokrętnie i paradoksalnie Tołstojowska myśl o stworzeniu „nowej religii” 
koresponduje z tymi orientacjami ideowymi drugiej połowy XIX wieku, które 
zawładnęły umysłami radykalnie nastawionej inteligencji rosyjskiej, poszukują
cej dróg ulepszenia życia zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami humanizmu. 
Dostrzegano zatem wymiar praktyczny idei naprawy świata, gdyż „filozofia 
w Rosji była tyleż narzędziem poznania, co walki”11. Do radykalnej przemiany 
świata wzywał przecież marksizm, który — demaskując mitologię religijną służą
cą rzekomo omamieniu ludu - był w swej postaci rewolucyjnej, nie zaś reformi- 
stycznej, jak przekonuje Georgij Fiedotow, „apokaliptyczną sektą judeo-chrześci- 
jańską”, posługującą się ideą religijną. Uczony ten dodaje, że nie powinno dziwić, 
iż marksizm „stał się w Rosji nie tylko rozsadnikiem burżuazyjnych ideologii po
litycznych (Struve), lecz także kierunków teologicznych. W odróżnieniu od naro- 
dnictwa, które ze względu na odosobnienie mogło jedynie przybrać formę sekty, 
marksizm w swej świadomości społeczno-klasowej i dogmatyzmie systemu ukrył 
siłę prawosławia; została ona odkryta przez przywódców nowej szkoły teologicz- 
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nej, która się z niego wyodrębniła”12. Bierdiajew dostrzega natomiast pierwiastek 
religijny we wszystkich innych przejawach myśli i duchowości rosyjskiej:

12Г. Федотов, Трагедия интеллигенции [w:] О России и русской философской культуре..., cyt.wyd., 
s. 436.

13 Б c p д я с в, Русская идея, cyt.wyd., s. 226 i n.
143сньковский, История..., cyt.wyd., t. 1, s. 39-41.
15 В. С T p а д а, Между Марксом, Ницше и Достоевским. Религиозно-философские искания в России, 

„Страна и мир”, пг 2 (50), München 1989, s. 142.
16 Na polskim gruncie owa idea była bliska Stanisławowi Brzozowskiemu, który, jak piszę Leszek 

Kołakowski, „wierzył, że filozofia nie jest rozmyślaniem o życiu, ale organem potęgowania życia, wie
rzy! tym samym, że sens filozofii zawiera się w jej społecznej skuteczności”; zob.: L. Kołakowski, 
Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład, Londyn 1988, s. 536.

17 Б c p д я с в. Русская..., cyt.wyd., s. 246.
18 Н.Ф. Ф c t ю к о в а, Концепция человека в русской литературе начала XXвека, Минск 1982, s. 95 i n.

„Naród rosyjski jest typem narodu religijnego z uwagi na własną strukturę duchową. 
Ale niepokój religijny jest także cechą ludzi niewierzących. Toteż rosyjski ateizm, 
nihilizm, materializm przybierały odcień religijny. Rosjanie wywodzący się z pracu
jącej warstwy ludowej, nawet jeśli odeszli od prawosławia, kontynuowali poszuki
wanie Boga, prawdy Bożej i sensu życia [...] Idea rosyjska ma wymiar eschatologicz
ny, jest zwrócona na kres. Stąd bierze się maksymalizm rosyjski”13.

Duchowość rosyjska jednoczy różne pierwiastki tkwiące w prawosławiu (ma
ksymalizm, radykalizm, totalność, przekonanie o istnieniu zakładanych metara- 
cjonalnie, a priori, absolutnych wartości - dobra, prawdy i piękna - oraz wiarę 
w możliwość synergizmu tego, co Boskie, i tego, co ludzkie)14 z tymi ideami, wy
rosłymi z innego, zachodnioeuropejskiego podłoża kulturowego, które dają szan
sę realizacji wartości wpajanych przez religię tylko wówczas, gdy ulegnie prze
mianie platońsko-chrześcijański wizerunek świata, gdy przezwyciężona zosta
nie metafizyka. Słusznie więc piszę Vittorio Strada, że „zapożyczając od innej 
kultury to, co odpowiada potrzebom danej kultury, ta ostatnia ujawnia nie- 
uświadamiane wcześniej pokrewieństwo własnych wyborów z tymi, które gdzie 
indziej już zostały dokonane”15. Dodajmy, że asymilacji idei zachodnich towarzy
szyła w Rosji silna wiara w ich wymiar pragmatyczny, w możliwość ich rychłego 
praktycznego spełnienia16. W tym kontekście nie dziwi sąsiedztwo „antychrze- 
ścijan” - Nietzschego i Marksa, obok „laickiego egzystencjalisty” i „mistyka” - 
Dostojewskiego. Nauka autora Kapitału, odpowiadająca duchowi maksymalizmu 
doby pozytywistycznej, przynosiła wizję nowego społeczeństwa, zbudowanego na 
zasadach równości i kulcie dla wartości materialnych. Nietzsche był zaś odbiera
ny w Rosji jako mistyk i prorok, a nie tylko jako wizjoner, piewca idei „nadczło- 
wieka” czy apologeta kultury i rasy arystokratycznej17. Na manowce więc wiodą 
próby ujmowania myśli autora Jutrzenki w kategoriach nihilizmu, immoralizmu 
i mieszczaństwa, które to postawy rzekomo odrzuciła literatura rosyjska18. 
W istocie bowiem znalezienie się „poza dobrem i złem” oznaczało „przewartościo
wanie wszystkich dotychczasowych wartości” (Umiuertung alter bisheringen 
Werte) obciążonych obłudnym moralizatorstwem, otwarcie drogi do wartości no
wych, tęsknotę za jednorodnym, spójnym światem wartości, podważającym tan
detne myślenie chrześcijańskie oraz wyrosłą na chrześcijaństwie kulturę, która 
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uległa „trzeciemu kuszeniu” i „zapragnęła pospolitego królestwa z tego świata”19. 
Ów omam „trzeciego kuszenia” wyznacza myśli Nietzschego płaszczyznę meta- 
religijną - która, zdaniem S. Bułgakowa20 - krzyżuje się z problemem socjali
zmu, pojmowanym przez myślicieli rosyjskich jako rodzaj nauki o moralności. 
Albowiem, jak piszę Jan Andrzej Kłoczowski, „w sytuacji post mortem Dei czło
wiek jest twórcą wartości”, to on właśnie jest „jedynym czynnym podmiotem dzia
łającym w świecie”21. Jako wróg socjalizmu, Nietzsche wysuwa propozycję odbu
dowy humanistycznej wiary w Boga nieznanego, wiary przekraczającej próg mo- 
ralizmu chrześcijańskiego, wyznaczającej człowiekowi rolę podmiotu, który prze
zwyciężając naturalną słabość, znajduje metafizyczną pociechę w dionizyjskim, 
tragicznym doświadczeniu życia, w przełamywaniu jego ograniczeń. „Moralność 
bowiem (w szczególności chrześcijańska, tzn. bezwzględna) - czytamy w Naro
dzinach tragedii - musi nieustannie i nieuchronnie odmawiać życiu słuszności, 
bo życie z istoty jest czymś niemoralnym, musi ostatecznie, pod presją ciężaru 
pogardy i wiecznego „nie”, odbierać życie jako niegodne pożądania, jako samo 
w sobie bezwartościowe”22. Konstatacja potrzeby „złamania wpływów krępują
cych naszą samoistność, osamotnienia się, stworzenia własnego prawa, własnej 
moralności”23 przybliża naukę autora Ecce homo do kręgu problemów bliskich 
socjalizmowi, jak również wyrasta z idei, jakie nurtowały Dostojewskiego. Cho
dzi tu bowiem o bolesne uczucie wyobcowania w świecie nowoczesnej cywilizacji 
i deprawującej jednostkę kultury, co wywołuje bunt i pęd „ku wolności od stra
chu, ku wolności od wszelkich nakazów”24. Powodem tego jest oczywiście zakwe
stionowanie porządku ustanowionego przez Boga i przekonanie o istnieniu po
zbawionego boskiej legitymizacji ładu etycznego pochodzącego od człowieka. Jak 
słusznie zauważa Kłoczowski, „trzy były czynniki wprawiające w ruch maszynę 
«odczarowania» (Entzauberung) — naukowa racjonalizacja oraz dwa ruchy pro
metejskie: Marksowski i Nietzscheański. I takież są źródła nihilizmu, bez które
go nie możemy zrozumieć naszego świata”25.

19 S. Kasprzy siak, Rozmowa z Cieniem [w:] G. С o 11 i, Po Nietzschem, przel. S. Kasprzysiak, 
Kraków 1994, s. 18.

20 С. Б у л г а к о в, Иван Карамазов как философский тип, „Вопросы философии и психологии”, 1902, 
nr 1.

21 J.A. Kłoczowski, Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię, Kraków 1994, s. 195.
22 F. N i e t z s c h e, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przełożył i przedmową opatrzył 

B. Baran, Kraków 1994, s. 23.
23 M. P o d r a z a-K wiatkowska, Somnambulicy - dekadenci - herosi. Studia i eseje 

o literaturze Młodej Polski, Kraków-Wrocław 1985, s. 369.
24 Tamże, s. 456.
2o Kłoczowski, Więcej..., cyt.wyd., s. 295.

Temat religijny, tkwiący w myśli Nietzschego, zrodzony był przez namysł 
filozofa nad sytuacją cywilizacyjną człowieka, który znalazł się w matni przez 
swe myśli, rozum, twory kultury. Poczucie owego potrzasku stało się, jak wiado
mo, przyczyną obłąkania autora Tako rzecze Zaratustra. Uznany on zostaje, 
w odróżnieniu od Marksa, za twórcę filozofii wolności, głoszącego niepowtarzal
ność jednostek ludzkich, które pełnię człowieczeństwa mogą uzyskać tylko po
przez przerastanie samych siebie, przezwyciężanie przesądów, co więcej - po
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przez zakwestionowanie całego kulturowego sztafażu, a zatem „unikanie sądów 
należących do tradycji i mogących prowadzić do konformizmu”26.

26 C o 11 i, Po Nietzschem, cyt.wyd., s. 78.
27B. Baran, Metafizyka tragedii [w:] Nietzsche, Narodziny tragedii..., cyt.wyd., s. 13.
28 M. Cymborska-Leboda, O koncepcji tragedii dionizyjskiej. „Tantal" Wiaczesława 

Iwanowa, „Slavia”, roćnik 56 (1987), ćislo 2, Praha, s. 154.
29 Nietzsche, Narodziny..., cyt.wyd., s. 117.
30 C o 11 i, Po Nietzschem, cyt.wyd., s. 97.
31 Tamże, s. 105.
32 Tamże, s. 106.

Bunt przeciwko tradycji, „metafizycznemu pocieszycielstwu”, uosobiony w po
staci „dionizyjskiego monstrum”, czyli Zaratustry, najpełniej wyrażać ma „miste
rium dionizyjskie”, czyli greckie widowisko teatralne, „w którym uczestnik wy
zbywał się zasady indywiduacji i rozprzestrzeniał na cały - uwznioślony - byt, 
wzniosie przeżywając jego prazasadę bólu, cierpienia i przemijania”27. Rzecz zna
mienna, że rękojmię przechowania owej „pamięci dionizyjskiej” stanowiły miste- 
ryjne oraz karnawałowe uroczystości świąteczne, nawiązujące do źródeł ludo
wych. One bowiem — pozostając w opozycji wobec oficjalnych form wypowiedzi 
artystycznej - zapewniały warunki sprzyjające poczuciu więzi i wspólnoty jedno
stki ze zbiorowością właśnie na gruncie „zjawisk kultury najbardziej oddalonych 
od nieautentycznej rzeczywistości, [...] od zdegradowanej kultury oficjalnej”28. 
Niechęć do tej ostatniej była zatem dla Nietzschego nie tylko impulsem do poszu
kiwań w tragedii antycznej integracyjnej, dionizyjskiej kategorii estetycznej, lecz 
także stanowiła oręż nowej idei, „nowej formy poznania, poznania tragi
cznego, które aby było do zniesienia, jako ochrony i lekarstwa potrzebuje 
sztuki”29. Sztuka bowiem ma prowadzić nad „przepaścią życia bezpośredniego 
dzięki oderwaniu, które oddala, które oddziela od wszelkich pozorów”30. Tak więc 
sztuka staje się „kłamstwem, czyli narzędziem woli mocy, ale sama wola mocy 
nie kłamie”31. Ulega jej Zaratustra, będący „dramatyczną i dalekosiężną trans
pozycją samotnych doznań mistycznych”32 i pozwalający stwierdzić, że świat za
wiera sens, a jest nim bunt, walka z pozorami, czyli z tym, co konkretne i uchwytne 
oraz z tym, co obciążone tradycją. Bunt ten opiera się na wierze pseudoreligijnej, 
na jednostce jako podmiocie działań służących przeobrażeniu rzeczywistości. 
Demonstrację nowej, „boskiej”, „wielkiej” wiary we własne „ja”, przejawienie woli 
bycia silnym, odpornym i wytrwałym w dążeniu do celu dostrzegamy u wielu 
bohaterów literackich doby modernizmu rosyjskiego (A. Kuprin, L. Andriejew, 
M. Arcybaszew, M. Gorki). Znamienne, że pod urokiem twórcy koncepcji „woli 
mocy” pozostawali myśliciele oraz pisarze zarówno spod znaku „bogoiskatielstwa”, 
jak i „bogostroitielstwa”.

W pierwszym przypadku chodziło o wydobycie z nauki Nietzschego tych aspek
tów, które wiązały się - jak pisał Siemion Frank w 1905 roku - z Jednostką jako 
nosicielem i twórcą wartości duchowych, których urzeczywistnienie w życiu spo- 
łeczno-historycznym stanowi treść kultury i jest naczelnym i ostatecznym zada
niem polityki”. „Walka i twórczość - twierdził on — powinny być skierowane na 
tworzenie warunków do swobodnego rozwoju wszystkich zdolności duchowych 
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człowieka oraz swobodnego zaspokojenia jego ambicji duchowych”33. Jest rzeczą 
znamienną że u myślicieli religijnych rola jednostki stopniowo rośnie w miarę 
oddalania się od orientacji socjocentrycznych (marksizmu) i uzyskuje status war
tości, staje się celem samym w sobie, „świętością”, osnową przeobrażenia i zba
wienia świata. „Człowiek jest świętym celem samym w sobie [...], duchową isto
tą nosicielem prawdy, dobra i piękna, urzeczywistnieniem najwyższej prawdy” - 
pisał Nikołaj Bierdiajew w 1906 roku, gdy pojął, że nie do utrzymania, z nauko
wego punktu widzenia jest pogląd ortodoksyjnych marksistów o „mechanicznej 
konieczności upadku starego porządku i narodzinach nowego”, o postępie i roz
woju w oderwaniu od nakazów moralnych i odrodzenia duchowego człowieka34. 
Przejawem samoobrony przed depersonalizacją i „stadnością” był także propago
wany w okresie modernizmu ideał etyczny człowieka, który, akceptując wielowy
miarowość, złożoność i niepowtarzalność jednostki, zawierał równocześnie myśl 
o nieograniczonych możliwościach świadomości ludzkiej, zdolnej przeniknąć sub
stancję wszechświata. Towarzyszy temu przeświadczenie o dominacji istoty ge
nialnej, które, jak wiadomo, znalazło szczególny wyraz w wystąpieniach progra
mowych symbolistów. Wiąże się to z wyznaczeniem sztuce roli odkrywczej w dzie
dzinie teorii poznania, która dotąd stanowiła przedmiot studiów filozoficznych, 
i z przyznaniem twórcy ogromnych kompetencji w zakresie tworzenia syntez. 
Jak słusznie odnotowała Maria Podraza-Kwiatkowska, „obok mniej lub więcej 
metafizycznej koncepcji sztuki, sztuki pojętej jako okno na nieskończoność, jako 
tłumacz i przewodnik w labiryncie wszechistnienia, istnieje — nierzadko u tych 
samych autorów - pojęcie sztuki jako siły kojącej, wyzwalającej, uszlachetniają
cej [...]. Częsta jest wreszcie w owym czasie koncepcja sztuki jako elementu wy
trącającego z powszechnej bierności...”35. Nietzscheańską „wola mocy”, sen o po
tędze ducha wyzwolonego z jarzma powszedniości ulega tu, rzecz jasna, sublima- 
cji i uzyskuje rangę nadrzędnej kategorii estetycznej i religijno-filozoficznej, osią
gając najpełniejszy wyraz w koncepcji sztuki jako zadania teurgicznego, pojmo
wanego jako „przekształcające świat wyjawienie nadnaturalnej realności i uwol
nienie prawdziwego piękna od wulgarnej powłoki przedmiotowości”36.

33 C.JI. Франк, Сочинения, Москва 1990, s. 65, 59.
34 H.A. Б c p д я с в. Борьба за идеализм, „Мир Божий”, 1906, nr 6, s. 14—19.
35 М. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, wyd. II, 

Kraków 1994, s. 292.
36 И в а и о в, Родное и вселенское, cyt. wyd., s. 160.
37 Cz. M i ł o s z, Ziemia Ulro, Kraków 1994, s. 74.

W przypadku drugim naukę Nietzschego odczytywano jako zerwanie pęt 
dotychczasowej kultury, jako próbę przezwyciężenia marazmu i apatii, dekadenc
kiego kompleksu niemocy i więzienia, a równocześnie jako buńczuczną odpo
wiedź na chrześcijańskie, mgliste obietnice pozaziemskiej szczęśliwości. W wizji 
wielkości istoty ludzkiej zawiera się tu protest przeciwko „rzeczywistości ukazu
jącej się człowiekowi jako twarda konieczność”, rzeczywistości nie do zaakcepto
wania. Dlatego ów bunt „przeciwko przemijaniu-jako-bólowi i przeciwko śmier
ci”37 wytycza drogę religijności pozawyznaniowej (ateizmowi religijnemu). Cho
dzi w niej o krzewienie „twórczości społecznej”, idealizmu „pozytywnego”, o gło
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szenie ideału osobowości silnej C.człowiekoboga”), a także o propagowanie wize
runku literatury zaangażowanej społecznie, lecz wyzutej z religijnych poszuki
wań sensu życia, a także — determinizmu egzystencjalnego i tragicznego piętna 
losu ludzkiego. Ważnym zadaniem jest więc wprzęgnięcie literatury w służbę 
społeczną, wskazanie na potrzebę wykreowania nowego, nastawionego optymi
stycznie do życia bohatera, który uzyskuje bogactwo duchowe dzięki więzom 
z kolektywem, wspólnotą, środowiskiem. Można więc mówić o pewnej modyfika
cji - w nowych warunkach historycznych - znanego modelu literatury postula- 
tywnej rodem z powieści Co robić? Nikołaja Czernyszewskiego. Warto też odno
tować tu wpływ dziedzictwa konserwatywnego romantyzmu rosyjskiego słowia- 
nofilstwa, akcentującego przewagę wspólnoty nad jednostką, która właśnie tyl
ko na bazie organicznej, opartej na wierze religijnej, spójni z innymi ludźmi może 
poznać prawdę. Ta ostatnia bowiem, jak twierdził Aleksiej Chomiakow, jest „nie
dostępna myśleniu jednostek, dostępna jest jedynie zbiorowości jednostek po
wiązanych miłością”38. Pragnienie wspólnoty międzyludzkiej było wpojone nie 
tylko przez słowianofilów, lecz także przez tradycyjne prawosławie, z którego ta 
orientacja wyrosła, oraz przez zwolenników tzw. glebizmu (почвенничества).

38 Filozofia i myśl społeczna rosyjska, wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej 
Walicki, Warszawa 1961, s. 162.

39 Nietzsche, Narodziny..., cyt.wyd., s. 125.
40Cy mborska-Leboda, O koncepcji tragedii dionizyjskiej..., cyt.wyd., s. 154.
41 И в а н о в, Родное..., cyt.wyd., s. 160.
42 Л. С и л а p д, Аполлон и Дионис (К вопросу о русской судьбе одной мифологемы), „Umjetnost Rijeći. 

ćasopis za znanost o knjiżevnosti”, Zagreb 1981, s. 158.
43 Cyt. wg: C. Wodziński, Światłocienie zła, Wrocław 1998, s. 117-118.

Warto pamiętać, że autor Narodzin tragedii łączy poniekąd różne nurty reli
gijności rosyjskiej. Powiada on: „Pomimo lęku i współczucia jesteśmy istotami 
żyjącymi szczęśliwie - nie jako jednostki, lecz jako jedna żywa istota, z której 
rozkoszą płodzenia się stopiliśmy”39. Przypomnijmy, iż duch wspólnoty - w kate
goriach estetycznego przeżywania świata — przenika myśl symbolistów rosyj
skich (W. Iwanow, A. Bieły), żywiących przeświadczenie o integracyjnej roli mitu, 
posiadającego „siłę stworzenia sztuki kolektywnej, ludowej i mitotwórczej, odci
nającej się od dekadenckiego indywidualizmu i zamknięcia”40. Znamienna jest 
w tym kontekście wypowiedź Iwanowa:

„Mit, zanim zostanie przeżyty przez wszystkich, powinien stać się faktem doświad
czenia wewnętrznego, osobistego ze względu na arenę, lecz ponadjednostkowego 
ze względu na treść”41.

Dionizyjskość zatem była dlań wyrazem demokratyzacji sztuki, twórczości 
pojmowanej jako „równoprawne uczestnictwo (wszystkich) we wspólnym kul
cie”42, a także panaceum na dokuczliwe przeżywanie samotności, będącej źródłem 
niespełnienia siebie.

Pojęcie „twórczości” dla Nietzschego zawierało szczególną treść: było ono kon
kretyzacją relacji woli mocy wobec wartości, które należy „wykreować”, a „praw
dziwi filozofowie są rozkazodawcami i ustawodawcami”, „ich «poznaniem» jest 
tworzenie, ich tworzeniem jest ustanawianie, ich wolą prawdy jest — wola mocy”43. 
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Kruszenie, niszczenie, ustanawianie „wartości” wedle „miary dionizyjskiej”, odże
gnującej się od tradycyjnego pojmowania dobra i zła, od „wszelkich trwałych 
i utrwalonych kompleksów” jest równoznaczne z uznaniem tego, że „najwyższe 
zło przynależy do najwyższego dobra”44. Wszystko, co wypędza człowieka z wszel
kich postaci bezruchu, pospolitości, zwyczajności, co zmusza do działania, dra
pieżności, przewartościowania zła, staje się przejawem mocy wiodącej ku „istocie 
wyższej”, która odżegnuje się od „dobrego Boga moralności”, „litości”, „miłości”, 
Boga wykazującego się „niemocą mocy”. Wytyczając królestwo człowieka „poza 
dobrem i złem”, Nietzscheański Zaratustra w swych dytyrambach kładzie nacisk 
na konieczność zmiany sposobu bycia, bycia realizującego „filozofię dionizyjską”, 
próbującą wyjaśnić „całość istnienia, a nie tylko życie”. To ostatnie jest tylko 
„szczególnym przypadkiem”, a ponadto nie jest ono „środkiem do czegoś”, lecz 
„wyrazem form wzrostu mocy”45. W nauce Nietzschego nie ma tego, co inni 
filozofowie nazywają naturalnym porządkiem wartości, prawdą czy „rzeczywi
stością w sobie”, jest natomiast proces kreowania, ustanawiania wartości bez 
wskazania na obszar „faktyczności” aksjologicznej, która wypływa z woli mocy 
utożsamianej z życiem. Zaratustra unika wskazania na wartość, którą poznaje 
dopiero twórca, a więc ten, kto wyznacza cel człowiekowi i kto „ziemi nadaje jej 
sens i jej przyszłość”46. Pojęcie „sensu życia”, wprowadzone do obiegu przez Nie
tzschego, zostaje przezeń zmodyfikowane jako problem „wartości życia” i uzy
skuje postać pytania o to, co jest w życiu wartościowe na tyle, że ono samo może 
być uznane za wartość47. Ważne jest to, jak ludzie żyją, a nie to, jak sobie życie 
wyobrażają, czyli jak teoretyzują czy moralizują.

44 Tamże, s. 120.
45 Tamże, s. 116.
46 Tamże, s. 119.
47 Zob. Марков, Философская антропология..., cyt.wyd., s. 300. Według Nietzschego - piszę autor 

tej pracy - sens życia ma wymiar egzystencjalny, gdyż nie może być „zadany teoretycznie lub symbo
licznie, lecz powinien zawierać się w samym życiu”. Ów „sens zmysłowy” stara się pojąć sztuka, dążąca 
do opisu „miary i rytmu życia ludzkiego” (cyt.wyd., s. 301).

Jest tu zawarty niezwykle istotny czynnik, sprawiający, że autor Antychrze- 
ścijanina, mimo zadekretowania detronizacji Boga chrześcijan i mimo dwuznacz
ności i sprzeczności jego myśli, stał się dla wielu myślicieli odkrywcą nowych 
szlaków wiodących do akceptacji życia poprzez realizację „człowieczeństwa” C.nad- 
człowieczeństwa”). Przewartościowując zło w świetle woli mocy, zwłaszcza zaś 
zło „pierwotne”, fatum, ale także zło w postaci pesymizmu, bierności, marazmu, 
pospolitości w zachowaniach ludzkich, wskazał on na potrzebę wzmocnienia osła
bionej przez tradycyjną moralność zdolności życia. Tworzenie, twórczość, sztuka 
muszą się wyzwolić z jej brzemienia, gdyż totalne zmoralizowanie życia osłabia 
„ducha twórczego”, daje pożywkę pesymizmowi i rodzi wartości dekadenckie, 
przeciwne naturze. Te ostatnie były zaś Nietzschemu szczególnie nienawistne. 
Człowiek winien więc, burząc wartości moralne i uwalniając się z ich jarzma, 
„tworzyć życie”, kreować wartości nowe, umacniające jego podmiotowość (świat 
jest dla filozofa, przypomina Marków, „inwentarzem doświadczenia ludzkiego”), 
a nie służące jego uprzedmiotowieniu i uzależnieniu od całego kontekstu spo
łecznego, jego praw i kanonów zachowań.



Sens życia... 181

„Życie człowieka - pisał Andriej Bieły w artykule Teatr i dramat współczesny 
(1908) - to wyznaczona mu rola, i od niego zależy, jak on pojmie ową rolę i jak 
oświetli je twórczością. [...] Życie w twórczości zwycięża fatum”. Jego zdaniem, 
dramat stanowi schemat twórczości życia, która za sprawą Sofoklesa, Szekspira, 
Calderona, Corneille’a czy Ibsena oddziałuje na naszą duszę, opromienia ją „oży
wia” i uwzniośla, staje się środkiem służącym „roztopieniu lodu życia w wodę 
życia”. „Energia twórczości” jest, wedle Biełego, jedyną wartością a artyści na 
drodze nieustannej walki z fatum „staną się własnymi formami artystycznymi”48. 
Nietzsche - przypomina Bieły - jako „wielki teoretyk nowego dramatu”, dostrzegł 
w dramatach muzycznych Wagnera „rzeczywistą walkę o wyzwolenie ludzkości”, 
„wezwanie do życia w dramacie”, gdyż forma dramatyczna właśnie, o czym świad
czą dytyramby „upojonego mitotwórczością” Zaratustry, stała się „hasłem twór
czości właściwej”49 *. Zawiera się ona, według autora Popiołu - jak już odnotowa
liśmy - w twórczości życia, która polega na odrzuceniu pozorów i zaniechaniu 
hołdowania martwym bożkom. Twórczość „właściwa” prowadzi poprzez „tragicz
ne prześwietlenie, które jest początkiem powrotu do życia”, poprzez „walkę z fa
tum”, w której przedstawieniu ścierają się „zasadnicze antynomie poznania 
z głównymi antynomiami życia” Te ostatnie, będąc określanymi przez antynomie 
„czystego rozumu”, muszą znajdować oparcie w wartościach. Ich ostoją pozostaje 
„energia twórczości”, znajdująca najbardziej doskonały wyraz w symbolizmie, 
gdyż „teoria wartości” zostaje utożsamiona w nim z „teorią twórczości”.

48 Б с л ы й, Символизм..., cyt.wyd., s. 153—155.
49 Tamże, s. 156.
"Иванов, Родное и вселенское, cyt.wyd., s. 32.
51 Tamże, s. 29.

Wiaczesław Iwanow dostrzegał wagę dionizyjskiej afirmacji życia, możliwej 
dzięki głębokiemu przeżyciu mistycznemu. W artykule Nietzsche i Dionizos (1904) 
ten poeta i myśliciel podziela Nietzscheańskie przeświadczenie o kłamliwości 
wiedzy opartej na warunkach i formach naszego poznania (rzecz, podmiot, jed
ność, ruch) i docenia wagę zawartego w obrazie Dionizosa wzorca starożytnego 
odczuwania świata. „Nowy Dionizos” stał się, według niego, bliski religijnemu 
pojmowaniu świata dzięki żywiołowi mistycznemu, zawartemu w tajemniczym, 
antynomicznym pierwiastku, który może być odczytany tylko w sposób przybli
żony dzięki przeżyciu, introspekcji, doświadczeniu wewnętrznemu. „Religia Dio
nizosa jest religią mistyczną a duszą mistyki jest przebóstwienie człowieka”, 
którego wyrazem jest przybliżenie Bóstwa do duszy ludzkiej oraz następująca po 
nim jedność, będąca świadectwem „prawdziwej i nieprzemijającej istoty ja'™. 
Związek Dionizosa ze światem przejawia się w taki sam sposób, jak życie niewy
rażalne, boskie i tajemnicze, przejawia się w swym odbiciu. Pierwiastkiem dioni- 
zyjskim przeniknięte są i życie jako całość, i życie przyrody, a to, co ma wymiar 
istotowy, substancjalny, znajduje wyraz w zjawisku51. To, co uważamy za życie, 
jest formą myślenia Dionizosa o sobie samym, jest dlań znajdowaniem dla siebie 
wyrazu. Dionizyjskość może się stać dostępna człowiekowi w przeżyciu, w „prze
kroczeniu granic ja empirycznego, pod warunkiem zbliżenia do jedności ja po
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wszechnego”. W pierwiastku tym skupiają się dwa elementy: nadmiar bogactwa, 
pełni, i konieczność umierania, częściowego zanikania owego bogactwa, co wy
zwala dynamizm ciągłego tworzenia, „uzupełniania” utraconej pełni. Pośrednio 
zawiera się w tym apel o „prześwietlenie oblicza ziemi”, możliwe dzięki zasadni
czym zmianom, jakim powinno ulec nasze serce, dzięki „przeobrażeniu całej na
szej natury duchowej” zgodnie z ewangelicznym słowem metanoia, będącym 
warunkiem ujrzenia „królestwa niebieskiego” na ziemi 52. Tu jednak pojawia się 
- zdaniem Iwanowa - „sobowtór antydionizyjski”, „nadczłowiek”, bogoburca dą
żący do realizacji własnych, egoistycznych celów i postępujący tak, aby „umocnić 
życie rodzaju (was lebenfördernd istf’. W ten sposób dionizyjskie jak uzyskuje 
przeciwieństwo w nie-dionizyjskim co; zanika wymiar mistyczny pierwszego. 
Jednakże, piszę Iwanow, „nieskończone są stopnie przenikliwości Boga 
[богопроникновенности], wielkie są możliwości ducha i niegasnące są odwieczne 
nadzieje na prześwietlenie oblicza ludzkiego i na stworzenie człowieka doskona
łego; są one gwiazdą przewodnią wszelkich poszukiwań, postulatem samopozna- 
nia, testamentem chrześcijaństwa”. Nietzsche, stosując zasadę „doboru idealne
go”, wieńczy swym „nadczłowiekiem” ewolucję biologiczną człowieka i tym sa
mym sprzeniewierza się dionizyjskości, która z natury jest bezcelowa i nie ma na 
względzie koniunkturalnych korzyści. Jej „potęga jest cudowna i bezosobowa”, 
a potęga „nadczłowieka” jest „mechaniczno-przedmiotowa, egoistyczna i kieruje 
się przemocą”. Ta ostatnia zatraca się w idei „wiecznego powrotu”, będącej „osta
teczną samoobroną”, imperatywem największego wysiłku i równocześnie wyra
zem niewiary w „wieczne odrodzenie”.

52 Tamże, s. 30.
63 Tamże, s. 34.

Ukrywając się pod maskami dionizyjskości i „nadludzkości”, autor Ecce homo 
nade wszystko jednak — podkreśla Iwanow — wykracza poza życie codzienne, 
wskazuje na jego aspekt estetyczny. Sztuka jest bowiem dlań ascezą, oderwa
niem od życia, oddaleniem od jego pozorów, przerwaniem łańcucha konieczności, 
porzuceniem przedmiotowości. W Nietzscheańskiej „tragiczno-radosnej” wizji życia 
i człowieka twórca Prometeusza dostrzega antynomiczność, tragiczne rozdarcie 
między Bogiem a Dionizosem, między wiarą a niewiarą. W życiu dostrzegł on 
„fenomen estetyczny”, i on właśnie, jako pierwiastek religijny, stanowi o sile tego 
filozofa. We wspomnianym eseju czytamy:

„Prawdziwie dionizyjskie rozumienie świata wymaga, aby nasza maska [личина] po
została w naszej świadomości obliczem samego Boga o wielu obliczach i aby nasza 
gra [лицедейство] przed Jego ołtarzem kosmicznym była przedstawieniem świętym 
i ofiarnym służeniem”53.

Właściwy myśli Nietzschego Heraklitejski dynamizm, niepokój i poczucie tra
gizmu wyzwalają, jak piszę Iwanow w eseju Wagner i przedstawienie dionizyj
skie (1905), „nieogarnione horyzonty mistyki, rozumianej jako swobodne samou- 
twierdzenie woli ponadjednostkowej w indywiduum”, jako realizacja zasady „so- 
borowości powszechnej”. Autor Jutrzenki jako „«pierwszy poruszyciel» duszy 
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współczesnej”54, sam będąc bogoburcą i zarazem ofiarą bogoburstwa, stał się pro
toplastą synkretyzmu religijnego przepojonego panteizmem i wniósł swój wkład 
do „nowego, bardziej duchowego objawienia idei teokratycznej”, a zatem i do „in
tegracji w sferze religijnej”. Dostrzeżony przezeń tragizm zawarty w „duchu mu
zyki” współcześnie rozprzestrzenia się na całą twórczość człowieka, gdyż, wedle 
Iwanowa, „w każdym utworze artystycznym, choćby z dziedziny plastyki, ukry
wa się muzyka” („dusza sztuki jest muzyczna”). Oznacza to, że nie wyrazi jej 
słowo, lecz symbol, którego natura jest tajemnicza. Aby więc, piszę on, utwór 
„wywierał pełny wpływ estetyczny, powinna być odczuwana owa niepojętość 
i niezmierzoność jego ostatecznego sensu”55.

54 Tamże, s. 40, 62.
55 Tamże, s. 42.
56 B.B. Розанов, Эстетическое понимание истории [w:] Русские философы. Антология (конец XIX- 

середина XX века, вып. 2, составители С.Б. Неволин, Л.Г. Филонова, Москва 1994, s. 48.
57 Tamże, s. 124.
68 М. S t а 1 a, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 

1994, s. 29-30.

Nauka Nietzschego, do której chętnie odwoływali się rosyjscy myśliciele reli
gijni odczytujący w niej - korespondujące ze wzrostem wrażliwości i uczuciowo
ści religijnej - treści mistyczne i symboliczne, była także rehabilitacją życia i jego 
wymiaru estetycznego, twórczości, sztuki („sztuki życia”) oraz jednostki, zmu
szała do pogłębionej refleksji nad tym, czym, człowiek żyje, a nie nad tym, jak 
żyje. To drugie bowiem zdążyła w wystarczającym stopniu odsłonić literatura. 
Wasilij Rozanow pisał, że po okresie, gdy jej treścią było pokazanie „jak żyją 
ludzie, najbardziej chciałoby się widzieć literaturę przedstawiającą, czym oni żyją; 
po naturalizmie, odzwierciedlaniu rzeczywistości, naturalną rzeczą jest oczeki
wać idealizmu, dotarcia do jej sensu”, a potrzeba „namysłu nad sensem własnego 
życia istotnie przerasta wszelkie pozostałe”56. Spoglądanie wokoło siebie w po
szukiwaniu oparcia przed „mrocznym tragizmem” i ucieczka przed „drobiazgami 
życia”, „naturą” (określenie Nietzschego), stały się znakiem czasu. Udziałem czło
wieka stają się przeto doświadczenia epifaniczne, wzloty myśli, która ogarnia 
wszechświat, penetruje wszelkie „labirynty wszechistnienia” i która próbuje do
ciec istoty życia oraz wskazać na źródła wartości te warunkujące. Zycie uzyskuje 
tu wartość szczególną, estetyczną, a troską zasadniczą jest, wedle autora Legen
dy o Wielkim Inkwizytorze, „zachowanie życia, uczucie dążenia do niego jako do 
największego piękna przyrody”. Piękno bowiem, jak uczył Konstantin Leontjew, 
jest „probierzem życia, jego napięcia” i przejawia się w całym zróżnicowaniu świata, 
w całej złożoności jego form, a nie tylko w tym, co dotyczy historii i wytworów 
człowieka57. Dzięki temu właśnie w dobie modernizmu wzrasta znaczenie twór
cy i sztuki, a człowiek „twórczy”, przekraczający paradygmat naukowości i reli
gijności, zostaje obdarzony niezwykłymi kompetencjami poznawczymi i staje się 
kreatorem nieznanych światów oraz „spogląda w stronę nowej gnozy, obiecującej 
pokonanie sprzeczności między nauką i religią”58.
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Antropocentryzm był próbą uwolnienia istoty ludzkiej z wszelkich powiązań 
z „tradycją animistyczną”59, czy też raczej przejawem walki o przełamanie kon
fliktu istniejącego między religijnością a obiektywną prawdą nauki. Skupiają się 
w nim jakby dwa wizerunki człowieka: estetyczny („twórczy”, niespokojny - we
dle określenia Bułgakowa - „poszukiwacz religijnej jedności życia”) i etyczny 
(,,skupiony wewnętrznie, odpowiedzialny i zdolny do działania”60). Człowieka 
„etycznego”, jak dowodzi szereg przykładów z literatury rosyjskiej, z reguły po
przedza pozbawiony programu buntownik, bezdogmatowiec o skłonnościach anar
chistycznych, mózgowiec czy monoman. Jego postępowaniem rządzi przekona
nie, że jest on wolny „dlatego, że życiu jego brak jakiegokolwiek «nadania» i do
piero od niego wyłącznie zależy, jaki nada mu sens”61. Antropocentryzm wyrasta 
z ogólnej atmosfery epoki, przywracającej jednostce utraconą w poprzednich dzie
sięcioleciach godność i poczucie własnej wartości62. W szeregu obrońców indywi
dualizmu Znajdziemy zarówno myślicieli i pisarzy odwołujących się do wartości 
chrześcijańskich (Sołowjow, Dostojewski i ich spadkobiercy, czyli „poszukiwacze 
Boga”, częściowo L. Tołstoj), jak również głosicieli „nowej prawdy”, pseudoreligii 
stawiającej w centrum człowieka (Feuerbach, Nietzsche). Obie te orientacje wpi
sują się w krąg ówczesnego myślenia o człowieku jako istocie stojącej w obliczu 
zagrożeń i depersonalizacji. Znamienne, że zarówno autor Istoty chrześcijaństwa, 
jak i autor Antychrześcijanina, jako wybitni humaniści czasów najnowszych, 
znaleźli uznanie w oczach myślicieli religijnych ze względu na ich „karzącą rękę” 
wymierzoną w skostniałe chrześcijaństwo historyczne i na prowadzoną przez 
nich walkę z indyferentyzmem religijnym.

59 M i ł o s z, Ziemia Ulro, cyt.wyd., s. 71. Do „tradycji animistycznej” (w ślad za J. Monodem) 
polski Noblista zalicza „wszystkie religie, jak też systemy oparte na «opatrznościowej» ewolucji, takie 
jak materializm dialektyczny czy teilhardyzm".

60 S t a 1 a, Pejzaż..., cyt.wyd., s. 16.
61 M i ł o s z, Ziemia..., cyt.wyd., s. 119.
62 Należałoby uściślić, że upadek człowieka, „polegający na zwycięstwie proprium, czyli ego", na

stąpił dużo wcześniej, w połowie XVIII w., jako rezultat rewolucji przemysłowej w Anglii i rozwoju 
filozofii apoteozującej „obrzydliwość spustoszenia”, kult dla Natury i Rozumu (F. Bacon, J. Locke, 
I. Newton (zob. szerzej na ten temat w Ziemi Ulro Cz. Miłosza, cyt.wyd., s. 170-188). Na przełomie XIX 
i XX w. podjęta zostaje kolejna, po romantyzmie, próba rehabilitacji człowieka, jego „czucia i wiary” 
i obrony tych wartości przed naporem „mędrca szkiełka i oka”.

63 CH. Булгаков, Религия человекобожия у Л. Фейербаха [1905] [w:] С.Н. Б у л г а к о ъ,Два града. 
Исследования о природе общественных идеалов, изд. подготивил В.В. Сапов, Санкт-Петербург 1997, s. 37 
(tu i w dalszych cytatach kursywa autora).

Siergiej Bułgakow, głęboko tkwiący w prawosławiu teolog i myśliciel, nie krył 
swej wrogości wobec Nietzschego, zwłaszcza zaś jego nauki o „przewartościowa
niu wszystkich dotychczasowych wartości” i o „nowej moralności” dekretującej 
zamiast miłości bliźniego zasadę sei hart (,,padającego popchnij”), a więc sprzecz
ną z moralnością chrześcijańską zasadę wyróżniającą wybranych „nadludzi” - 
w osobie Feuerbacha widział wrażliwego „proroka religijnego”, twórcę „nowej 
religii”, zdejmującego „teologicznąkataraktę” z religii bogoczłowieczeństwa. „Za
daniem głównej pracy Feuerbacha Wesen des Christenthums — pisał on - nie jest 
nic innego jak odrzucenie nieprawdziwej, tj. teologicznej, istoty religii za pomocą 
wyjaśnienia prawdziwej, czyli antropologicznej jej istoty”63. Jego formuła homo 
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homini deus est, lapidarnie streszczająca sedno propagowanej przezeń nauki, 
jest antropoteizmem, czyli, jak twierdził Dostojewski, „człowiekobóstwem”, i tłu
maczy się następująco: „rodzaj ludzki jest bogiem dla każdego człowieka, rodzaj 
jest bogiem dla indywiduum”. Nie oznacza to likwidacji religii, lecz jej „uczło
wieczenie, sprowadzenie z nieba na ziemię, rozpłynięcie w żywiołowej sile uczu
cia i, co najważniejsze, przedstawienie jej jako rozdwojenia człowieka z samym 
sobą, które, kiedy już zostało uświadomione, zostaje odrzucone i zamienione re- 
ligią ludzkości”64. Myśl o „urządzeniu świata bez Boga”, niepokojąca wielokrot
nie bohaterów Dostojewskiego (m.in. diabeł do Iwana Karamazowa: „...и разрушать 
ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего 
надо приняться за дело”; XV, 83), w filozofii religii Feuerbacha uzyskuje rangę 
ateizmu humanistycznego i „religijnego ubóstwienia ludzkości”, ma na celu „zmia
nę ludzi z teologów na antropologów, z teofilów na filantropów”. Filozofii tej, 
piszę Bułgakow, nie można przyjąć, ale też „nie wolno jej w całości odrzucić”, 
gdyż zawiera ona „prawdy największe i najważniejsze”. Twórca „religii ludzko
ści”, krytykując zastój życia religijnego, wywyższa człowieka, upatruje w nim 
wartość („człowiek i ludzkość posiadająbezwarunkowe znaczenie religijne”, „czło
wiek dla człowieka lub ludzkość dla indywiduum powinni stać się świątynią reli
gii”), a ponadto traktuje ludzkość jako całość organiczną, poza którą jednostki są 
pozbawione sensu i znaczenia. Humanizm Feuerbacha traci jednak swój walor 
z racji ateizmu, heretyckiego postrzegania „boga” w innym człowieku. Nie daje 
się też utrzymać jego alternatywa „albo Bóg, albo człowiek”, gdyż „wiara w Boga 
jest przecież wiarą w człowieka, i bez tej wiary człowiek przekształcony zostaje 
w dziwne, pełne niezrozumiałych sprzeczności, dwunogie stworzenie”65.

64 Tamże, s. 23, 20.
65 Tamże, s. 38—39.
66 Tamże, s. 41—42.

Bliskie Bułgakowowi jest określenie przez Feuerbacha istoty ludzkiej mia
nem „świątyni”, jakkolwiek odczytuje on je w świetle własnej wizji „religii ludz
kości, ubóstwienia człowieka”, która nie dopuszcza bluźnierczej pobożności, czci 
oddawanej nie temu, co absolutne, lecz - „istocie z natury rzeczy nieabsolutnej”. 
Jak uczył Мах Stirner, ateizm i nihilizm są synonimami. „Albo więc — piszę my
śliciel rosyjski - jest nade mną to Wyższe, przed Którym padam, na twarz, albo 
nie znam niczego, co jest powyżej mnie, i wówczas ego (a nie homo) deus sum”. 
„Odrzuciwszy Boga, Istotę Absolutną, Feuerbach powinien uznać za boga abso
lut stający się, ludzkość podlegającą przebóstwieniu” - dodaje Bułgakow. Nie 
można jednak temu, co zmienne, przypisywać znamion absolutu tym bardziej, że 
- jak już wielekroć podkreślano - naturą duchową człowieka jest sprzeczność, że 
dusza ludzka jest nieodgadnioną zagadką, że „mieszkają w niej i niebo, i piekło”, 
że targają nią przeciwstawne pierwiastki66. Apoteozując jednostkę, robi filozof 
niemiecki krok w dobrym kierunku, ale błędnie rozumie jej boskość sprowadza
jącą się w istocie do kultu przeciętności zarówno moralnej, jak i umysłowej. Wyna
turzeniu ulega więc u Feuerbacha pojęcie prawdy. Uznając, że poznać ją i „wy
tworzyć” może wyłącznie ludzkość (w tym także jednostki na drodze samotni
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czych „odkryć” czy „objawień”) w procesie rozwoju historycznego, stosuje on kry
terium „większości ilościowej” i dochodzi do fałszywego przeświadczenia o tym, 
że „prawda jest świadomością rodzaju”. Tymczasem, przekonuje autor Dwóch 
miast, prawda jest jedna i poprzedza wszelkie poznanie, gdyż jest ona jednym 
z zasadniczych określeń i atrybutów Boga. Poznanie, oparte na inicjatywie twór
czej i zdolnościach umysłowych człowieka, istotnie odsłania prawdę, ale nie two
rzy jej. Tak więc autor Istoty chrześcijaństwa, podkreślając religijne przeznacze
nie ludzkości, przekształcił ją w pierwiastek abstrakcyjny: „nie pragnąc uznania 
Treści Najwyższej, ubóstwił on formę zewnętrzną, w której Ona się objawia - nie 
źródło światła i życia, lecz ciemne i martwe żywioły”, i tym samym nadał jej 
cechy substytutu boskości67.

67 Tamże, s. 43.
69 Tamże, s. 44.
69 J.W. Goethe, Faust, cz. I, przeł. F. Konopka, Warszawa 1977, s. 196.
70 Czytamy o tym w „żywocie starca Zosimy” w Braciach Karamazow: „...Всякий из нас пред всеми 

во всем виноват, а я более всех”; „Одно тут спасение себе: возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех 
людской” (XIV, 262; 290).

Niezwykle ważnym natomiast składnikiem myśli Feuerbacha, wiążącym ją 
ściśle z głęboką prawdą chrześcijaństwa, a często pomijanym przez polemistów 
i interpretatorów tego filozofa, jest pojmowanie „rodzaju jako bóstwa, którym 
uświęcony zostaje każdy jego członek, każde indywiduum”. W jedności i moral
nej solidarności społecznej, we wspólnocie sumienia i godności oraz zadań i idea
łów zawiera się ten „wspaniały i zagadkowy fakt leżący na samym dnie świado
mości ludzkiej”68. Wszyscy jesteśmy bowiem częścią integralnej całości społecz
nej, a tym, co wiąże nas ze sobą, jest zdolność zarówno do dumy, jak i wstydu za 
człowieka. Odpowiedzialność za zło spoczywa na wszystkich członkach społecz
ności i nikt nie może się wyzwolić z poczucia winy za cierpienie i upadek innego 
człowieka, podobnie jak nikt w pojedynkę nie może oczyścić się z grzechu. Ge
nialnie ujął to Goethe, ukazując ból i wstyd Fausta, który - wkraczając do wię
zienia i stając przed żelaznymi drzwiczkami zagradzającymi drogę do Małgorza
ty - mówi: „Zmagam się z trwogą dawno nie zaznaną, /Wszechludzkiej skargi 
woła za mną chór”69. Realna, ogólnoludzka świadomość żyje w każdym człowie
ku i dlatego tajemniczy głos stale mówi nam, choć nie zawsze dociera on do celu, 
że „wszyscy za wszystkich we wszystkim są winni” (Dostojewski)70. Dlatego tak 
wielkie jest znaczenie każdego uczynku ludzkiego, tak brzemienne w skutkach 
są decyzje jednostkowych wyborów, gdyż dotyczą one naszego życia, a nie teorii 
na jego temat. Co więcej, są one zakorzenione w głębi naszej istoty, w „podziem
nym, mistycznym rdzeniu wszystkiego, co istnieje”, w „duszy świata”, a nie po
chodzą z „zewnętrznej strony świadomości”, odzwierciedlającej skażenie i zło, 
indywidualne sprzeczności, marzenia, ideały czy utopie. Bułgakow piszę, że „za
gadkowe, tajemnicze przeżycie solidarności ogólnoludzkiej jest głosem dochodzą
cym z głębi na powierzchnię”. Tą „jednością mistyczną”, żywym centrum ducho
wym „organizmu ludzkości” jest Chrystus, Bogoczłowiek. Odnajdując więź z Nim, 
odnajdujemy też więź z ludzkością, gdyż ból jej sprawiany — jest równocześnie 
Jego bólem. W życiu ziemskim, jeszcze nieprzeobrażonym, miłość do Chrystusa 
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jest „sumieniem ogólnoludzkim”. Nawet niewiara Weń, przy zachowaniu wię
zi emocjonalnej z ogółem i odpowiedzialności za siebie, pozwala postrzegać owo 
„sumienie” jako „coś wyższego, jako świątynię”. „Żałosnym paradoksem” jest to 
właśnie, że Feuerbach, jako przeciwnik chrześcijaństwa, dekretuje jedność i soli
darność ludzkości „bez centrum jednoczącego, świętość bez uświęcającej zasa
dy”71. Jednak jego „nauka człowiekobóstwa” lokuje się, podkreśla Bułgakow, 
wysoko pośród odmian humanizmu europejskiego, gdyż rehabilituje jednostkę, 
akcentuje jej wolność, wyzwala z pęt wiążących ją ze sferą pseudowartości na
rzuconych przez cywilizację i historię, wskazuje na doniosłość wysiłku indywi
dualnego, twórczości, działania, aktywności duchowej. Pod tym względem hu
manizm Feuerbacha, podobnie jak A. Comte’a, wyrażający ducha nowych cza
sów, choć wyrastający z aury reformacji (M. Luter, U. Zwingli, J. Kalwin), prze
łamuje pewną jednostronność średniowiecza, którego światopogląd, zorientowa
ny wyłącznie na transcendencję, wyrażał się w idei „bogoczłowieczeństwa bez 
człowieka”, w niewierze w bogactwo duchowe jednostki, a zatem nie przywiązy
wał wagi do praktyki życiowej. Bułgakow, podobnie jak niemal wszyscy rosyjscy 
myśliciele religijni, ceni średniowiecze, jego idealizm, żarliwą wiarę, wzniosłość 
uczuć, które wzbogaciły duchowo człowieka i przejawiły się w Rosji w rozkwicie 
monastycyzmu - „doskonałego i adekwatnego wcielenia idei bogoczłowieczej”, 
lecz widzi równocześnie jego „nieprawdę” i ograniczoność, oderwanie od ludzkich 
trosk i cierpień. Było to, jak twierdzi, w sumie niezgodne z posłannictwem Ko
ścioła:

71 Булгаков, Религия человекобожия..., cyt.wyd., s. 45.
72 Tamże, s. 48.

„Doskonała bogoludzkość, która, wedle nauki chrześcijaństwa, wyraża ostateczną 
myśl Stwórcy o swym stworzeniu, jako zadanie idealne, rozwiązywane w procesie 
światowym i historycznym, zakłada swobodne przyswojenie boskiej treści życia, 
a zatem odrzuca możliwość stłumienia żywiołu ludzkiego przez siłę boską. Jakkol
wiek więc człowiek przyswaja sobie daną treść boską, lecz czyni to - w procesie 
historycznym - za pośrednictwem swobodnej twórczości, w rezultacie rozwoju wła
snych sił jako realne urzeczywistnienie obrazu Bożego we własnej istocie. Dlatego 
właśnie wspomniane przyswojenie nie może w żadnym wypadku być tylko pasyw
nym przyjęciem treści obcej, lecz zakłada działanie we własnym imieniu nakierowa
ne na nią, działanie samodzielne, ludzkie. W tym właśnie celu pierwiastek ludzki 
powinien być na jakiś czas oddzielony od boskiego po to, by mógł dotrzeć do własnej 
głębi. Człowiek powinien stać na własnych nogach, aby mógł swobodnie przyjąć 
i przyswoić boską treść życia”72.

Feuerbach przywraca człowiekowi podmiotowość, lecz unicestwiając „boską 
treść”, niweczy równocześnie zdolność jednostki do bezgranicznego samodosko
nalenia i, odrzucając transcendencję, ogranicza jej działanie do świata empirycz
nego, w którym bogoczłowieka zastępuje państwo, a przywódca tego ostatniego 
zajmuje miejsce Boga. Groźba i zgubność podobnej idolatrii, proroczo oznajmia 
Bułgakow, powinna być ostrzeżeniem dla następców filozofa niemieckiego. 
„Ubóstwienie” ludzkości, na co zwrócił uwagę M. Stirner, wiąże się również z jej 
rozdwojeniem na to, co w niej rzeczywiste, realne (das Man, jednostka), i to, co 
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stanowi abstrakcję (Gattungswesen, rodzaj ludzki). O ile człowiek jest i uczestni
czy w życiu do momentu śmierci, o tyle ludzkości po prostu nie ma - twierdzi 
Rosjanin. Upaść zatem musi zarówno pozytywistyczny mit o jej nieśmiertelno
ści, jak i mrzonki o szczęściu przyszłych pokoleń, o postępie czy dobru cywilizacji 
ogólnoludzkiej, które — na co wielokrotnie zwracał uwagę Dostojewski - lekce
ważą wartość, dobro tego, co najbliższe — człowieka. Istnienie śmierci wywraca 
na nice pojęcie ludzkości, które kryje w sobie antynomię: stanowiąc jej ogniwo - 
ogarniamy je myślą, uczuciem jako tradycję bądź trud wielu pokoleń, czy też 
zespół chlubnych i niechlubnych dokonań, ale wszystko to stało się udziałem 
jednostek, które odeszły i nadal odchodzą. Ludzkość niejako rozpływa się w hi
storii, nie stanowi przeto jedności. Jedynym wyjściem, podkreśla autor Dwóch 
miast, jest przyjęcie wiary chrześcijańskiej w „przyszły wiek” i w powszechne 
zmartwychwstanie, które zapewnić ma twórczość ludzkości, a nie wysiłek nakie
rowany na konkretny doczesny cel, podejmowany przez zmieniające się pokole
nia. W twórczości tej zawiera się imperatyw przekraczania granic, poszukiwania 
absolutu i odnajdywanie go w łączności człowieka z Bogiem. W perspektywie 
absolutnej jednostka uzyskuje wymiar optymistyczny, potwierdza swym działa
niem sens i wielkość bytu ziemskiego, realizuje bowiem - jak odnotowaliśmy - 
ostateczną wizję Boga odnośnie do stworzenia. Humanizm, kładąc nacisk wy
łącznie na ziemski aspekt procesu historycznego, stanął w obronie człowieczeń
stwa, wystąpił zaś przeciwko dehumanizacji, depersonalizacji i wszelkim innym 
formom zniewolenia człowieka, „wyzwolił słowo, myśl, sumienie z ucisku tyra- 
nicznego, stworzył jednostkę wolną”. Myśliciel dodaje w uniesieniu: „Niech będą 
po wsze czasy błogosławione te dokonania humanizmu!”. Ale przyniósł on rów
nież, podkreśla, spustoszenie światopoglądowe, zaćmił umysły i poskromił aspi
racje duchowe, omamił blichtrem techniki i użyteczności tego, co służy wyłącz
nie wygodzie i zaspokaja próżność. Nade wszystko jednak, zrodził - zwłaszcza 
w Rosji pod sztandarem okcydentalizmu, narodnictwa, ruchu „Narodnej woli”, 
socjalizmu i marksizmu — idee „przyśpieszenia” biegu dziejów. Humanizm, rozta
czając wizję szczęścia ziemskiego, przyobleka się więc najczęściej w szaty antyre- 
ligijne, chociaż wyrasta z gleby chrześcijańskiej, gdyż w „prawdziwej bogoludz- 
kości” zawiera się „cała prawda humanizmu”73. Tylko jej część, afirmująca wol
ność człowieka, zawiera się w „religii człowiekobóstwa” Feuerbacha. W wolności 
jednak zawiera się „nasza najwyższa godność - obraz Boży”. „Gdzie jest wolność 
- tam jest wybór i podział, tam jest też walka, a przecież nie dla leniwej wegeta
cji, lecz dla nieprzejednanej i nieustannej walki zostaliśmy do świata posłani, dla 
stworzenia królestwa Bożego...” - konkluduje Bułgakow74.

73 Tamże, s. 49-50.
74 Tamże, s. 50.

Autor Myśli o śmierci i nieśmiertelności, pojmując rodzaj ludzki jako „osta
teczną, najwyższą instancję dla człowieka”, jak wiadomo, uformował w znacznej 
mierze światopogląd współczesnych. Za pośrednictwem Marksa i jego nauki 
o „miłości do człowieka odległego”, nauki lekceważącej to, co istnieje, w tym tak
że „zagubionego i zepsutego bliźniego”, dał początek radykalizmowi społeczne



Sens życia... 189

mu, wyrażającemu się w „likwidacji osobowości”, czyli indywidualności i niepo
wtarzalności człowieka, w imię „emancypacji ludzkiej, czyli unicestwienia reli- 
gii”, stworzenia, jak twierdzi twórca Filozofii gospodarki, „już to nowej Sparty, 
już to mrowiska lub pszczelego ula”75. Idee te, dezawuowane przez autora Bie
sów, który pogardzał wszelkimi mrzonkami roztaczającymi przed ludem rosyj
skim wizję przyszłości bez trosk i cierpień Kryształowy Pałac”, „Babilon”, „mro
wisko”), znalazły wszak wielu admiratorów, dla których eksterioryzacja działań, 
mających przynieść rychły dobrobyt materialny, była lekarstwem na wszelkie 
zło. Co więcej, działanie, burzenie, walka, demontaż starych porządków, czyli 
wspomniana eksterioryzacja, były przeciwstawione interioryzacji - włączeniu 
przeżycia religijnego do kręgu jednostkowych doznań, służących duchowo-mo- 
ralnemu samodoskonaleniu jako rękojmi prawdziwej wspólnoty. Logiczną kon
sekwencją ducha burzycielstwa staje się przeto zakwestionowanie idei Boga, 
chrześcijaństwa jako środka kontroli w ręku możnych tego świata, a równocze
śnie religii jawiącej się jako relikt nieodpowiadający nowym czasom. Przeciwko 
instytucji Cerkwi kieruje się cała zawziętość.

75 CH. Булгаков, Карл Маркс как религиозный тип (Его отношение к религии человекобожия 
Л. Фейербаха) [1906] [w:] Б у л га к о в,Два града..., cyt.wyd., s. 63-64.

76 М. G о г k i, Dramaty, Warszawa 1953, s. 74.
77 Tamże, s. 124.
78 M. Г о p ь к и й, Собрание сочинений в тридцати томах, I. 24, Москва 1953, s. 18.
79 Tamże, s. 26.
80 Tamże, s. 68, 43.

Myśl relatywizującą istnienie Boga wyraża np. pątnik Łuka w dramacie Gor
kiego Na dnie (1902), który na pytanie, czy jest Bóg, odpowiada: „Jeśli wierzysz 
- jest; jeśli nie wierzysz - nie ma Boga. Jest to, w co się wierzy”76. Wypowiedź 
innej postaci, Satina, apelująca o przywrócenie zerwanych przez jednostkę jej 
więzi ze światem, w znacznej mierze antycypuje koncepcje „bogotwórców” rosyj
skich, dla których człowiek - „to ogrom”, „to nie ty, nie ja, nie oni”, „to ty, ja, oni, 
ten stary, Napoleon, Mahomet... razem”77. Autor Matki w artykule O cynizmie 
pisał: „Nie «ja», lecz «my» - oto początek wyzwolenia jednostki. Osobowość inte
gralna możliwa jest tylko wówczas [...], kiedy pojawią się ludzie złączeni uczu
ciem wzajemnego szacunku”78. W innym artykule Gorkiego, Rozpad osobowości, 
czytamy: „Lud — to nie tylko siła, tworząca wszystkie wartości materialne, lecz 
także jedyne, niewyczerpane źródło wartości duchowych, pierwszy — w aspekcie 
czasu, piękna i geniuszu twórczości — filozof i poeta”79. Wspólnota oddziaływa 
pozytywnie na jednostkę, a brak więzi z nią oznacza „anestezję intelektu”, zagłę
bienie się we własne „ja” i powoduje ubytek siły i zwartości kolektywu. Literatu
ra, eksponująca samotniczą osobowość, odzwiedciedla jej „rozpad”, zaświadcza 
o bankructwie aktywności, w rezultacie więc — zwraca się przeciwko ideałom 
postępu i sprawiedliwości. Gromienie jej twórców, „błaznów społecznych”, stało 
się jedną z głównych wytycznych propagowanego przez Gorkiego programu de
mokratyzacji twórczości, wyrażającej „wielką monistycznąideę socjalizmu”80. Jej 
zasadniczym zadaniem powinno być krzewienie wiary w „nowe, pełne i prawdzi
we życie”, które zapanuje wówczas, gdy ludzie, „zjednoczeni wolą wszystkich, 
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zwyciężą śmierć”, i wówczas to nastanie „ogólnoludzkie święto rozumu i pięk
na”81. U Gorkiego, podobnie jak u Feuerbacha, jedynie zbiorowość jest nieśmier
telna, a warunkuje ją tylko wysiłek wspólny, świadome działanie w imię przy
szłej harmonii. Pisarz nie ukrywa tu inspiracji Nietzschego82, u którego sfera 
ratio splata się z sacrum. Autor Matki jest przekonany ponadto, że można pogo
dzić rozum z wiarą i w ten sposób jakby ogłasza laicką wersję nauki św. Tomasza 
z Akwinu o niesprzeczności nauki i religii. Tymczasem traci on z pola widzenia 
to, że „rozum jest wrogiem Boga i człowieka”, że ratio „dokonuje unieważnienia 
wartości osobowych”83.

81 Tamże, s. 71, 78 (kursywa -J.K.).
82 Tamże, s. 44, 60.
83Kłoczowski, Więcej..., cyt.wyd., s. 232.
84 M. Горький, Полное собрание сочинений в двадцати пяти томах. Том 9: Повести 1907-1909, 

Москва 1971, s. 340.
85 Zob. szerzej na powyższy temat: L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie - 

rozwój - rozkład, Londyn 1988,s. 711-724; M. Sty czy ński, Filozofia społeczna Aleksandra Bogda
nowa, Łódź 1990; R. Sesterhenn, Das Bogostroitelstvo bei Gorkij und Lunacarskij bis 1909. Zur 
ideologischen und literarischen Vorgeschichte der Parteischule von Capri, München 1982.

86 A. W а 1 i c k i, Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji, Warszawa 
1983, s. 357.

Gorkowowskie przeświadczenie o solidarności międzyludzkiej, o wierze w ko
lektyw, wyzwalający „wielkie i twórcze uczucie”, i w to, że „Bóg mieszka nie poza 
nami, lecz wewnątrz nas samych” — znalazło pełny wyraz w powieści Spowiedź 
(Исповедь, 1908)84. Przejawiana przez zbiorowość ludzką siła woli, jak przekonują 
o tym wydarzenia powieściowe (uzdrowienie śmiertelnie chorej dziewczynki), 
posiada moc cudotwórczą wyzwala energię, umacnia wiarę we „wszechmocny, 
nieśmiertelny lud”. Ta „nowa religia” znalazła w Rosji wielu wyznawców wśród 
myślicieli o orientacji marksistowskiej i stanowi swoisty konglomerat Feuerba
cha i Nietzschego85. Kolektywizm i mistyka, stopione w jedno i przyjmujące 
u Gorkiego postać „mistyki kolektywistycznej”, były surogatem religii, sztucznym 
tworem, nawet parodią wiary, a ich wyłącznym celem było przerwanie impasu na 
drodze wzrostu potęgi zbiorowości. „Bóg mieszkający wewnątrz nas” ujarzmia, 
a nie wyzwala, narzuca wybór, sprzyja depersonalizacji, stapia jednostkę z rodza
jem ludzkim. „Bogostroitielstwo”, jak podkreśla A. Walicki, odrzuciło całkowicie 
liberalną koncepcję wolności, „zignorowało jednostkę jako podmiot wolności oraz 
ostentacyjnie zlekceważyło «wolność negatywną»”86. W jego perswazyjnej strate
gii nie ma miejsca dla „zła radykalnego”, naturalnej skłonności człowieka do czy
nienia zła (Kant), dla tego, co Schelling określał mianem „zła pierwotnego w czło
wieku”. Nie ma też śladu podobnych rozważań Dostojewskiego na temat natury 
ludzkiej, aczkolwiek wolno przypuszczać, że odeń właśnie pochodzą kryteria wraż
liwości zastosowane przez „bogotwórców” do religii, polityki, instytucji, całej sfery 
codzienności, wymagających gruntownej przebudowy w trosce o to, by nigdy wię
cej skrzywdzone dziecko nie musiało uronić jednej łzy. „Mistyka kolektywistycz
na”, uciekając w bezgraniczność, łudząc iluzją szczęścia, wolności i potęgi, przy
bierając formę zideologizowanej świadomości teoretycznej, przyniosła wizję 
fałszywego ładu, fałszywej kultury, religii, cywilizacji, w których, by użyć słów
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S. Franka, zignorowana została „przedustanowiona bosko-kosmicznymi prawa
mi ograniczoność ludzkich możliwości” i dlatego właśnie jest ona „szaleństwem, 
ogarniającym człowieka i wiodącym go nieuchronnie do zguby”87.

87 S. F r a n k. Herezja utopizmu, przeł. C. Wodziński [w:] „Aletheia”/1989, s. 60.
"Wodziński, Światłocienie..., cyt.wyd., s. 132.
"Розанов, Эстетическое понимание истории, cyt.wyd., s. 66—67.

Wyłania się tu szczególnie ważny problem, którego jedyne rozwiązanie — zda
niem myślicieli religijnych - może przynieść nauka chrześcijańska, zwłaszcza 
zaś prawosławie podnoszące z całą mocą, nieobecną np. w katolicyzmie, ideę bo- 
goczłowieczeństwa. Chodzi mianowicie o pogłębiony namysł nad naturą człowie
ka, jej ograniczonością i zarazem zdolnością do przekraczania siebie, o „założo
ną” w niej możliwość przełamywania sprzeczności, o odnajdywanie sensu i da
wanie temu świadectwa w życiu indywidualnym - mimo uczestnictwa w grzechu 
i upadku, o poszukiwanie dróg do nieśmiertelności osobowej. Z całą mocą potrze
ba ta ujawniła się właśnie w dobie triumfów humanizmu laickiego, dekretujące
go antropocentryczny — przeciwstawny teocentrycznemu, właściwemu chrześci
jaństwu - pogląd na świat. Groźba umocnienia pozycji człowieka „powołanego do 
godności samotwórcy”, który „może wywiązać się ze swej funkcji, uciekając się do 
roli samozbawcy”88, uświadomiła niewystarczalność tradycyjnego, wpojonego 
przez prawosławie, wizerunku człowieka - „paschalnego”, skupionego wewnę
trznie i pragnącego osiągnąć wyłącznie cel doksologiczny. Koncentrując uwagę 
na relacji człowieka do Boga, myśliciele religijni starają się uwzględnić także 
naturalną działalność człowieka w świecie oraz jego poszukiwanie ostatecznej 
szczęśliwości w dochodzeniu do sensu i prawdy.

W. Rozanow pod koniec ubiegłego stulecia zwrócił uwagę na rosnące zainte
resowanie człowiekiem jako integralną osobowością psychiczną, posiadającą wro
dzoną potrzebę ustawicznego poszukiwania, niepokoju, ogarniętego żądzą po
znania i świadomego bezwarunkowego charakteru swej wolności:

„Natura ludzka jest zewsząd ograniczona. To, co absolutne, pociąga ją, lecz nigdy nie 
zostaje osiągnięte. Naturze tej brakuje sił zarówno do uzyskania wiedzy doskonałej, 
jak i do postrzegania doskonałego dobra i prawdy. Człowiek jest słaby i uwarunko
wany, i mimo to rozumiemy, że dlatego właśnie on żyje: najwyraziściej przejawia się 
to, w sposób ukryty przed nim, w samym problemie przedłużenia życia. Żyć bowiem 
- to dążyć, wahać się i poszukiwać, czyli jeszcze nie wiedzieć; rozwijać się, przecho
dzić od niedoskonałości do formy wyższej, ale znaczy to, że dalekiej jeszcze od dosko
nałości, co rodzi z kolei cierpienie. Żyć - to widzieć niesprawiedliwość, która, budząc 
odrazę, wyzwala pragnienie czegoś przeciwnego, czego nie widać, co jest niejasne 
i nieosiągalne, lecz kuszące i upragnione. Stopienie w ideale absolutnym, zrozumia
łym dla wszystkich, byłoby unicestwieniem różnorodności i ruchu, czyli życia, w tym 
właśnie znaczeniu, w jakim jest ono nam dane tu, na ziemi. [...] Jeśli więc to życie 
utrzymuje się tylko dlatego, że jesteśmy ograniczeni, przeto konkretnie ujawnia się 
w tym jego sens. Niewątpliwie więc prawda i dobro istnieją nie w znaczeniu względ
nym, dostępnym nam, lecz - ukryte przed nami - istnieją one w formach absolut
nych. [...] Człowiek powinien ustawicznie trudzić się na ziemi, i dlatego wpojono mu 
nadzieję po to, by chciał trudzić się, a zarazem nałożono mu ograniczenie, aby w nim 
nie ustawał”89.
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Jak uczył św. Augustyn, ziemia, człowiek, całe stworzenie jest marnością 
w porównaniu z Niebem Boga. Powiadał on, że świat, który „upił się winem nie
widzialnym swojej woli przewrotnej, zwróconej ku nizinom, a nie ku górze” 
(II, 3), uległ kuszeniu do zła, przejawiającym się w poszukiwaniu radości, wznio
słości i prawdy nie w Bogu, lecz w stworzeniach, co zamiast satysfakcji — prowa
dzi do cierpień i błędów (I, 20). Ułudzie poznania prawdy w oparciu o naturę, 
zdolności rozumowe, i osiągnięcia szczęścia w tym, co przemijające, przeciwsta
wiał autor Wyznań „szukanie innego szczęścia”, którego „już nawet nie znalezie
nie, ale samo szukanie było cenniejsze od wszelkich bogactw i królestw świata” 
(VIII, 7). Celem człowieka jest Bóg, który go stworzył, i Jego poznanie przez 
istotę stworzoną nie jest do końca możliwe. Człowiek jednak, nosząc Boga 
w sercu i wielbiąc Go („Wypatrywałem Ciebie w dali, a nie w sobie samym, i nie 
mogłem dostrzec Boga serca mego”; VI, 1), nosi w sobie nadzieję, że droga do 
prawdy nie jest zamknięta, chociaż często ulega on złudzeniu, iż prawda istnieje 
poza perspektywą teologiczną. Zamieszkiwanie Boga w sercu ludzkim, a zara
zem Jego przebywanie w Niebie jako Stwórcy, Sędziego i Pana, daje podstawę do 
Jego „usprawiedliwienia”, ale zarazem połączenie owych dwu wykluczających 
się wyobrażeń o Bogu, jak pisał Marian Zdziechowski, „jest rzeczą trudną, tra
gicznie trudną, dostępną tylko wyjątkowym duchom w wyjątkowych chwilach 
ich życia [...] Powinniśmy, a nie umiemy, godzić wewnętrznego, immanentnego 
Boga z Bogiem zewnętrznym, transcendentalnym". O ile przewaga transcenden- 
talizmu powoduje materializację religii, przepaść między Bogiem a człowiekiem, 
o tyle „jednostronny immanentyzm, panteistycznie roztapiając Boga w człowie
ku, w końcu czyni go bogiem, poza którym innych bogów nie ma”90. Walka antro- 
pocentryzmu z teocentryzmem (humanizmu z chrześcijaństwem, w Rosji m.in. 
„bogostroitielstwa” z „bogoiskatielstwem”), najogólniej rzecz ujmując, jest walką 
o człowieka, w której strategią obrończą jest bądź rozum tworzący „nową reli- 
gię”, bądź też wiara i rozum, podpowiadające, że człowiek żyje i działa równocze
śnie w porządku immanencji i transcendencji. „Religia jest sferą - przypomina 
Roman Mazurkiewicz - w której nieadekwatność myślenia i przedmiotu wynika 
ex definitione z faktu jedności transcendentnego i immanentnego”91. Według 
Nietzschego, który wikłał się w przedstawieniu wizerunku Dionizosa, jak piszę 
G. Colli, „śmiesznością jest zakorzeniona w kulturze Zachodu antyteza imma
nencji i transcendencji”, bowiem „nie istnieją dwie rzeczy, nie należy zadawać 
pytania, czy są one od siebie oddzielone, czy z sobą złączone; istnieje jedna rzecz, 
bóg, a my jesteśmy ukazującym mu się przywidzeniem”. U autora Jutrzenki „świat 
jest wizją-jego natura jest tylko poznaniem”92. Człowiek religijny jednoczy wszak
że w sobie oba pierwiastki, transcendentny i immanentny: uznaje Boga za Stwórcę 
i zawiera w sobie „iskrę Bożą”, „królestwo Boże”, co predestynuje go do wyboru 

90 M. Zdziechowski, W obliczu końca [1938], Warszawa-Ząbki 1999, s. 14-15.
91 R. Mazurkiewicz, Teologia apofalyczna w ujęciu Ojca Sergiusza Bułgakowa [w:] Prawo

sławie, pod red. J. Drabiny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica”, 
MCXCIV, z. 29, Kraków 1996, s. 122.

92 C o 1 1 i, Po Nietzschem, cyt.wyd., s. 143.
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tego, co moralne i co umożliwia jego przeobrażenie i uświęcenie przez porzucenie 
skażonej, napiętnowanej grzechem pierworodnym, natury.

Stanie się tak wówczas, gdy człowiek odrzuci bierną kontemplację i, poprzez 
wytężony, heroiczny nieraz wysiłek, działanie, poszukiwanie, twórczość, walkę 
z martwą naturą i siłami śmierci - wstąpi na drogę służenia jedynej, Bożej praw
dzie. Jak uczył św. Jakub, a jego słowa ustawicznie przewijają się przez teksty 
rosyjskich myślicieli religijnych — „wiara bez uczynków jest bezowocna”, toteż 
„człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tyl
ko wiary” (Jk 2, 20; 24). G. Florowski, nawiązując do „nauki o człowieku” Wikto
ra Niesmiełowa (1863—1937), teologa i filozofa, przypomina, że koniecznością ro
zumu ludzkiego jest „roztopienie wolności i twórczości człowieka w systemie na
tury”, a zatem w jego rajskim pragnieniu poznania dobra i zła nie mogło być 
niczego zdrożnego. Grzech pierworodny, jego zdaniem, należy interpretować nie 
w kategoriach gnostyckich (F. Schelling, F. Baader) czy też widzieć w nim zło
wrogie piętno odciśnięte na ludzkości i powodujące jej odpadnięcie od wszechjed- 
ności — jak uczył W. Sołowjow. Upadek człowieka nastąpił dlatego, że zapragnął 
on „poznania dobra i zła” bez wysiłku twórczego, ignorując potrzebę indywidual
nego określenia życia i losu, i dlatego w konsekwencji wpadł on w sidła material- 
ności, zewnętrzności, do której sam się upodobnił. Podporządkowanie własnego, 
indywidualnego i niepowtarzalnego życia duchowego przedmiotom, „mechanice”, 
fizyce i prawom biologii stało się, jak uczył Niesmiełow, następstwem zabobonu - 
przekonania, że „poznanie jest odbiorem biernym, a nie czynem twórczym”.

„Odkupienie zawiera się [...] w przerwaniu fatalistycznej sieci związków przyczyno
wych, w nowym umocnieniu pierwiastka osobowego, jego dominacji nad przedmioto- 
wością, w objawieniu życia wiecznego, znajdującego się poza i ponad trywialnością 
[плоскость] sił żywiołowych”93 94.

"Флоровский, Из прошлого русской мысли, cyt. wyd., s. 66.
94 Ч с х о в, Полное собрание..., t. 7, cyt.wyd., s. 116.

Racjonalizm, ujmujący świat w kategoriach zmienności zjawisk i przedmio
tów oraz rządzących nimi praw, podobnie, tj. jako „rzecz” lub „wydarzenie”, chce 
ujmować też człowieka. Nie ma dla racjonalisty tego, co niepojęte, jest natomiast 
świadomość ograniczeń, granic poznania, w tym także niewiedza w zakresie fa
tum i bezradność wobec niego. Chłodny rozum, myślenie rozsądkowe i jego prze
waga nad „sercem” doprowadzają do wniosku, że życie jest „marnością nad mar
nościami”. Zacytujmy fragment wypowiedzi jednego z bohaterów Antoniego Cze
chowa z opowiadania Ognie (1888), z którego pochodzi też motto do niniejszego 
rozdziału:

„Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе 
с природой и к понятию о грехе: борись или не борись - всё равно умрешь и сгниешь...[...] 
Наше мышление поселяет даже в очень молодых людях так называемую рассудочность. 
Преобладание рассудка над сердцем у насподавляющее. Непосредственное чувство, 
вдохновение - всё заглушено мелочным анализом. Где же рассудочность, там холодность; 
а холодные люди - нечего греха таить - не знают целомудрия. Эта добродетель знакома 
только тем, кто тепел, сердечен и способен любить”9'’.
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Ufność w rozum, w zastane przemyślenia i wnioski innych ludzi, dla których 
życie, z punktu widzenia zdrowego rozsądku, nie ma sensu, jest niedopuszczal
nym uproszczeniem, gdyż wyklucza twórczy wysiłek, wznoszenie się, niczym po 
szczeblach „drabiny Jakubowej”, ku prawdzie. Znalezienie się na „szczycie” owej 
„drabiny” bez przebycia kolejnych szczebli jest uzurpacją mądrości, jej pozorem, 
pokusą myślenia uproszczonego, niesamodzielnego. Odrzucenie czynnika senso- 
twórczego, realizowanego w działaniu praktycznym poprzez dawanie świadec
twa indywidualnego w twórczości, działaniu i odkrywaniu, na rzecz uznania 
apriorycznej, powszechnie zaakceptowanej „danej prawdy” - unicestwia to, co 
stanowi istotę człowieka, co zwalnia z realizacji — własnym wysiłkiem — wartości 
zasadniczych. Powinien on zatem, jak podkreśla Roman Ingarden, „poczuć 
w samym sobie ślady bytu niepodległego czasowi-przemijaniu” po to, „by przy 
sobie pozostać bez lęku zatraty siebie w czasie i bez ulegania pozorowi bycia 
rzeczą na świecie”. Zapewnić to może samowiedza własnego „ja” oraz posiadanie 
„siebie we władzy swojej” i „budowanie siebie samego jako wciąż wzmagającą się 
moc wewnętrzną”95. Słowa te, posiadające powszechną doniosłość, współbrzmią 
z tym, co stanowi zasadniczy rys rosyjskiej, zorientowanej religijnie, myśli o czło
wieku. Aktywność, twórczość, działanie, „przekraczanie samego siebie”, przy rów
noczesnej świadomości własnej niemocy i ograniczeń, przełamywanie barier po
znania na drodze do „innej realności” i zbawienia - oto główne postulaty nauki 
chrześcijańskiej, będące - jak wielokrotnie podkreślał N. Bierdiajew, który zaga
dnieniu temu poświęcił pracę Sens twórczości (Смысл творчества, 1916) - odpo
wiedzią człowieka na twórczość ze strony Boga.

95R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1999, s. 63.
96 Ф p а н к, Из истории русской философской мысли..., cyt.wyd., s. 15.

W tradycyjnym prawosławiu rzadko były one jednak wysuwane na plan pierw
szy. W pierwszych latach XX wieku przedstawiciele myśli religijnej przejawiali 
zaniepokojenie utratąprzez Cerkiew autorytetu moralnego, widzieli jej nienadą
żanie za potrzebami życia, podkreślali potrzebę odnowy religijnej przez wskaza
nie na zawartą w chrześcijaństwie Prawdę o Ziemi. Obok silnych w chrześcijań
stwie wschodnim motywów eschatologicznych i apokaliptycznych, stanowiących 
wyróżnik świadomości prawosławnej, gdyż, jak pisał S. Frank, wypełnia ją „myśl 
o końcu świata, kruchości i nieistotności wszelkiego ładu ziemskiego”96, wyra
źniej niż dotąd powinno być wyzyskane przesłanie Biblii o jednostce ludzkiej 
jako istocie odpowiedzialnej za świat i powołanej do doskonałości moralnej, 
a przez to - do zbawienia i wyzwolenia świata. Jaśnieje tu myśl Dostojewskiego 
o drogach człowieka do wolności i zbawienia poprzez rozumne działanie służące 
dobru powszechnemu, wspierające Cerkiew jako żywy organizm miłości i praw
dy. Myśl religijna wiąże się z myślą społeczną i polityczną, odrzucającą szczęście 
jednostkowe na rzecz wspólnoty opartej na miłości i harmonii. Ogarnia ona - 
zgodnie z koncepcją Sołowjowa — trzy sfery działalności ludzkiej: twórczość, wie
dzę i praktykę społeczną. Splot religii, historiozofii i polityki czyni z „neochrze- 
ścijaństwa” swoisty ruch kulturowy, wychodzący od konkretnej konfesji i docho
dzący do jej noumenalnej istoty, a następnie przekraczający obszar symboliki 
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religijnej i poszukujący sensu ofiary Chrystusa w realnej, stanowiącej wartość 
względną, rzeczywistości.

Renesans religijny podważa radykalizm, maksymalizm i nihilizm nowych 
czasów, odwołuje się natomiast (w duchu Plotyna) do tego, co poza rozumem 
i opartą na nim wiedzą, wznosi się ponad poznanie i zajmuje pozycję „olimpijską” 
(Goethe). Kwestionuje także bierne oczekiwanie laski Bożej, które nie usposabia 
do spełniania dzieła człowieka. W prawosławiu silnie podkreślona jest polaryza
cja, podział świata na dwie sfery: dobro i zło. Dobro reprezentują siły oczekujące 
Miasta Świętego, Królestwa Bożego, zło natomiast, zrodzone poprzez sprzenie
wierzenie się prawdzie Chrystusa, jest nieodłączne od życia ziemskiego. Dobro 
należy do wieczności, zło przypisane jest światu, doczesności. Łącznikiem mię
dzy obiema sferami jest Sofia, Mądrość Boża („Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto 
przebywa z Mądrością”; Mdr 7; 28), symbol światłości, odblask „tamtej strony” 
nieba, to, co oddziela światło od ciemności, dzień od nocy. Intuicja religijna pod
powiada, że w kategorii Sofii zawiera się zwycięstwo światła nad mrokiem, triumf 
życia jako prawdy w Chrystusie (,,W Nim było życie, a życie było światłością 
ludzi, a światłość w ciemności świeci”; J 1; 4-5), przełamanie dwoistości świata, 
stanowiącego corpus permixtum, łączącego dobro i zło, to, co podległe śmierci, 
i to, co nieśmiertelne.

Dodajmy, że tematyka Sofii, stanowiąca osobny nurt w systemie W. Sołowjo- 
wa (filozof zainteresował się nią podczas podróży do Anglii, Włoch i Egiptu wio
sną 1876 roku i dał jej wyraz w niewielkiej pracy Sofia. Zasady nauki powszech
nej; София. Начала вселенского учения, napisanej po francusku i wydanej w Lo
zannie dopiero w roku 1978, oraz w siódmym Wykładzie o Bogoczłowieczeństwie 
z 1878 roku) i będąca pierwotnie - zdaniem Siergieja Chorużego - „konglomera
tem wizjonerstwa, fantazji gnostyckich i schematów racjonalistycznych” (H. Suso, 
Paracelsus, J. Boehme, E. Swedenborg), platonizmu chrześcijańskiego (Mikołaj 
z Kuzy) oraz elementem „swobodnej teozofii” (F. Schelling jako twórca szczegól
nie popularnych pojęć i mitologem, np. „przyroda w Bogu”, „dusza świata”), dzię
ki autorowi Sensu miłości stała się w Rosji zaczynem nowego, choć korzeniami 
tkwiącego w myśli starożytnej, kierunku filozoficznego: metafizyki wszechjedno- 
ści97. W niej właśnie kategoria Sofii, zdradzając pewne podobieństwo do Logosu, 
uzyskuje rangę zasady lub symbolu szczególnie użytecznego w metafizyce dla 
uchwycenia jedności w różnorodności, jedności, w której „w sposób metaracjonal- 
ny urzeczywistniona zostaje tożsamość każdej części z całością; nieosiągalne jest 
ono w świecie empirycznym, «upadłym», w którym niemożliwe jest odwrócenie 
destrukcji, rozproszenia i skończoności, toteż najbliższym, pokrewnym jej poję
ciem jest świat idei platońskich”98. Metafizyka wszechjedności, pozostająca pod 

97 Zob. szczegółowo na ten temat: С. X о p у ж и й, Перепутья русской софиологии, „Новая Россия", 
nr 1, 1997, s. 126.

98 Tamże. Idea Sofii, jak dowodzi Chorużyj, należy do szczególnie zawiłych zagadnień religijno- 
-filozoficznych, które nie znalazły jednoznacznej, spójnej interpretacji ze strony myślicieli (zob. też 
Л о с с к и й, История русской философии, cyt.wyd., s. 209-210). О skali jej trudności świadczy fakt, że 
autor fundamentalnej pracy o Sołowjowie, A. Łosiew (1893—1988) (А.Ф. Лосев, Владимир Соловьев 
и его время, Москва 1990) odnajduje u tego filozofa siedem jej odmian czy wcieleń. Wszyscy, poza Flo- 
renskim, sofiologowie „dążyli do tego, aby przełamać sprzeczności między myśląsofijnąa konfesją pra-
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znakiem Sofii, w XIX wieku kojarzona była z Heglem i Schellingiem, do których 
Sołowjow często się odwoływał i którzy istotnie dążyli do stworzenia konceptual
nej syntezy (Hegel) z wykorzystaniem myśli chrześcijańsko-gnostyckiej (Schel-

wosławną, lecz - pokonując je-natychmiast natykali się na inne” (X о py ж и й,Перепутья..., cyt.wyd., 
s. 127). Dla autora Ikonostasu natomiast, piszę Chorużyj, „chrześcijaństwo i platonizm są tożsame”, co 
jakkolwiek jest nie do przyjęcia, to zmusza do poszukiwania korzeni podobnej tezy w nauce Ojców 
Kościoła, zwłaszcza zaś w pismach św. Grzegorza Palamasa (1296-1359) i późniejszej, opartej na nich, 
tradycji modlitewnej hezychazmu. W niej właśnie wyłania się różnica między platonizmem a prawo
sławiem. Chodzi mianowicie o związek człowieka z Bogiem: w nauce św. Grzegorza nacisk położony 
jest na ową łączność uzyskaną dzięki energiom duchowym i cielesnym człowieka, które są odpowie
dzią na łaskę Bożą, w nauce platońskiej natomiast człowiek w swej istocie upodabnia się do Boga 
i jednoczy z Nim. Ortodoksja dopuszcza istnienie Sofii - kategorii pośredniczącej między człowiekiem 
a Bogiem, natomiast w chrześcijaństwie zachodnim przyjęto istnienie „świata w Bogu”, „eonów” czy 
„syzygii”. Sofia oddala pokusy ziemskie i sprzyja umocnieniu „rozumu duchowego”. Florenski w eseju 
Ikony Sofii Mądrości Bożej (София; 1914) piszę o wyrażonym w ikonach nowogrodzkich „uosobieniu 
abstrakcyjnego przymiotu Boga, atrybutu Jego mądrości”, „mądrości in abstracto”. „Sofia - dodaje - 
w żadnym wypadku nie jest Hipostazą w ścisłym tego słowa znaczeniu i nie może być utożsamiana 
z Logosem”. Są interpretatorzy widzący w Sofii „Słowo Boże, a nawet Trójcę Świętą” czy też Matkę 
Bożą, inni zaś „uważają, że stanowi ona atrybut Jej dziewictwa”, jeszcze inni twierdzą, że jest ona 
„wyobrażeniem Kościoła”, a nawet pojawia się pogląd, że ona „przedstawia zjednoczoną ludzkość, Grand 
Etre Augusta Comte’a” (Florenski, Ikonostas, cyt.wyd., s. 64, 66). Idee te, jako pojęcia wyabstraho
wane, są nie do pogodzenia ze sobą, ale wyrastająone ze wspólnego, metafizycznego rdzenia. Sofia dla 
Bizantyńczyków, przypomina Florenski, była przedmiotem kontemplacji czystości, świętości, dziewic
twa, „doskonałości duchowej i wewnętrznego piękna" wybranej duszy ludzkiej, co znamienne było dla 
kultu Sofii także w czasach późniejszych. W czasach nowożytnych na plan pierwszy wysunęła się idea 
jedności całego stworzenia w Bogu i w tym świetle postrzegano Sofię jako eklezjalny czynnik mistycz
ny służący owemu zjednoczeniu. Dla Sołowjowa Sofia to „Pamięć Boża, w której świętej głębi jest 
wszystko to, co istnieje, zaś poza nią - wyłącznie Śmierć i Niebyt”. Trzy zarysowujące się tu wyobraże
nia Sofii: kontemplacja, kult czystości i powszechna jedność, stanowią- zdaniem Florenskiego - „po
trójne życie wiary, nadziei i miłości”, uzyskujące jedność tylko w osobie Chrystusa (tamże, s. 70-71). 
W najbardziej znanej pracy tego myśliciela, Filar i podpora prawdy, stanowiącej wykład teodycei, 
prawosławia „stylizowanego” (Bierdiajew), dąży on do odsłonięcia Prawdy-Kościoła, owego „filara 
i podpory prawdy” (1 Tm 3; 15) w duchu konsekwentnego platonizmu, metafizyki wszechjedności poj
mującej rzeczywistość jako jedność różnorodności. Tym, co ową jedność zapewnia, jest Sofia i miłość 
jako kategoria ontologiczna. W tym pojmowaniu Sofii, jak również miłości jako siły tworzącej i utrzy
mującej wszechjedność, autor Filara jawi się jako kontynuator tradycji sofiologicznej. Jednakże odno
tować należy krytyczny jego stosunek do Sołowjowowskiej wizji Sofii, pojmowanej jako „Substancja 
Trójcy Przenajświętszej”. Racjonalizm autora Wykładów o Bogoczłowieczeństwie przejawia się - jego 
zdaniem - w tym właśnie, że ignoruje on „pierwiastek wszystkiego”, czyli „żywą Osobowość”, „Hiposta- 
zę”, „samoutwierdzającąsię ŻywąTrójjednię”, natomiast absolutyzuje „substancję, z której wyłaniają 
się Hipostazy” (Флоренский, Столп..., cyt.wyd., s. 775). Dla Florenskiego, jak piszę Łosski, Sofia - 
to „Wielki Rdzeń całego stworzenia", Jej Anioł Stróż”, „idealna osobowość świata”, a z punktu widzenia 
trzech hipostaz - jest ona „idealną substancją świata stworzonego”, „rozumem stworzenia, sensem, 
jego prawdą [истина или правда твари]” oraz duchowością stworzenia, świętością, czystością i nieskala- 
nościąjej, czyli pięknem” (Л ос с к и й, История..., cyt.wyd., s. 209). Krótko mówiąc, w Filarze myśliciel 
broni tezy (której korzenie są prawosławne), że w stworzeniu znajduje odbicie zarówno zamysł Boga 
wobec niego, jak i Miłość Boża do stworzenia. Idea Sofii połączyła wszakże, jak pisał Florenski, róż
nych myślicieli, którzy „marzyli o jedności całego stworzenia w Bogu, i dlatego całą swą myśl nakiero
wali na ideę Cerkwi mistycznej” - i dlatego idea Sofii stanowi tylko ogólną, tematyczną przykrywkę 
różnych jej interpretacji (Флоренский, Столп..., cyt.wyd., s. 390). W dojrzałych pracach Florenskie
go, o czym powiemy w dalszych rozważaniach, na plan pierwszy wysuwa się inna odmiana platonizmu 
- symbolizm filozoficzny, traktujący rzeczywistość jako, utraconą w świecie „upadłym”, „nierozłączną 
tożsamość” rzeczy i idei, świata zmysłowego i idealnego, fenomenu i noumenu. 
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ling). Idea Sofii występuje, oprócz Solowjowa, u rosyjskich myślicieli religijnych 
ściśle związanych z prawosławiem (J. Trubieckoj, P. Florenski, W. Ern, L. Karsa
win, S. Bulgakow).

* ★ ★

O ile autor Apologii dobra dążył do stworzenia nowej nauki, stojącej ponad 
tradycją i jej ograniczeniami w zakresie poznania prawdy powszechnej, o tyle 
Paweł Florenski (1882-1937) - uczony-encyklopedysta, myśliciel i erudyta po
siadający wszelkie cechy geniuszu, człowiek w powszechnej opinii uchodzący za 
najwybitniejszą osobowość rosyjskiego renesansu duchowego — swą sofiologię, 
obecną we wczesnych pracach z Filarem i podporą prawdy (Столп и утверждение 
истины, 1914) włącznie, formułował w bezpośredniej bliskości tradycji prawo
sławnej i w oparciu o idee platonizmu, niesprzeczne z ortodoksją i stanowiące 
dlań podstawę nauki prawosławia. Temu myślicielowi poświęcamy więcej uwagi 
ze względu na ścisłość, głębię i precyzję jego analiz, na nieustanne poszukiwanie 
jednego, spójnego modelu kosmosu i określenie miejsca w nim człowieka w świe
tle tzw. „filozofii współistotności” czy idei „jednej natury”99.

99 „Filozofia współistotności” [„философия сдиносущности"] Florenskiego wykazuje pewne podo
bieństwo z „metafizyką wszechjedności” W. Sołowjowa (często w badaniach „metafizyka wszechjedno- 
ści” przypisywana jest też Florenskiemu), aczkolwiek autor Filara wskazywał na inne rozumienie 
przez swego poprzednika pojęcia prawdy. Autor Apologii dobra, jego zdaniem, prawdę określał za 
pomocą trzech predykatów: Bycie, wspólna całość, wszystko [сущсс, единое, все]: „Prawdę możemy ro
zumieć tylko jako wszechjedno Bycie [...] Wszechjedna idea powinna być własnym określeniem cen
tralnej istoty” - przypomina Florenski w Filarze koncepcję prawdy Sołowjowa (Столп..., cyt.wyd., 
s. 611). Dla Sołowjowa prawda - to „wszechjedno Bycie” [„всссдинос сущсс”]. Florenski podkreśla, że 
powyższą formułę on sam przyjmuje jedynie formalnie, gdyż interesuje go antynomiczność rzeczy
wistości, a nie „filozofia pojednawcza” jego starszego kolegi, filozofia „panteistyczna”, nieposiadająca 
wyraźnych kryteriów w rozumieniu Absolutu. Florenski przywiązuje większą wagę do sposobów prze
jawiania się Prawdy w bycie stworzonym na podstawie dogmatu Trójcy Świętej (zasada współistotno
ści w metafizyce stworzenia, sposób połączenia dwu natur, powiązanie i współzależność istoty rzeczy 
z energiami). Upraszczając, stwierdzić można, że „filozofia” bądź „idea współistotności" Florenskiego 
(w późniejszym czasie użyje filozof określeń: „metafizyka konkretna”, „symbolizm”, „dialektyka”) odzna
cza się pietyzmem, dbałością o szczegół, o wyrazistość myśli, wyraża szacunek dla faktu, zjawiska, 
w których stara się dopatrzyć antynomizmu oraz głębszego sensu duchowego. Zagadnienia te wciąż 
oczekują na swego badacza.

100 Florenski, Ikonostas..., cyt.wyd., s. 119.

Jednym z zasadniczych założeń jego myśli jest przeświadczenie o istnieniu 
zamysłu Bożego wobec stworzenia, każdej z osobna rzeczy i istoty żywej, i o posia
daniu przez nie obrazu i podobieństwa Bożego. Oznacza to, że ów zamysł, zawar
ty w rzeczy lub osobie, jest Miłością Boga, „pierwowzorem idealnym”, „miłością- 
-ideą-monadą”. Zespół owych „monad”, „idei” czy „pierwowzorów” tworzy dosko
nałą wszechjedność, jedyny, spójny „organizm”, będący równocześnie osobowo
ścią hipostazą gdyż Florenski uważał, że wszystkie zamysły Boże składają się 
na „idealną osobowość świata”, są „urzeczywistnioną Mądrością Bożą”, „Sofią” 
lub - jak on to synonimicznie określał - „Chochmą”. Zadaniem człowieka jako 
najwyższej, najdoskonalszej istoty stworzonej, jest realizacja obrazu Boga, a więc 
rzeczywistego daru ontologicznego, czyli „tego, co mamy najcenniejszego” „w ży
ciu, w osobowości, i w ten sposób objawienia Go w wyglądzie”100.
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W przeświadczeniu twórcy Filara istnieją dwie sfery rzeczywistości: ta, która 
dostępna jest zmysłom, i ta, która zawarta jest pod powłoką zjawisk, ale obie 
sfery są wzajemnie uwarunkowane. Świat fenomenów nie istniałby, gdyby nie 
było innego, warunkującego je, porządku, piękna, ładu, rozumności czy „wyższe
go sensu”. Ulegając ułudzie autonomii odrębnych zjawisk, składających się na 
różnorodność rzeczywistości, i próbując nadać im sens jawiący się naszej indywi
dualnej świadomości, tracimy z pola widzenia spójność fenomenu i sensu, ściślej 
biorąc - wynikanie fenomenu z porządku przedustawnego, noumenalnego. Rów
nocześnie zarówno fenomen, jak i noumen, sfera zmysłowa i duchowa, tworzą 
całość, dwójjednię, będącą symbolem. Na jego podstawie Florenski tworzy swą 
antropologię filozoficzną (nie została ona rozwinięta, ściślej zaś biorąc - można 
by mówić o jej ogólnym zarysie) oraz opartą na niej antropodyceę101.

101 Termin „antropodycea” („apologia” lub „usprawiedliwienie" człowieka), jak podaję biograf 
i znawca twórczości Florenskiego - hieroprezbiter Andronik (Trubaczow), pojawił się po raz pierwszy 
prawdopodobnie w artykule Florenskiego Dogmatyzm i dogmatyka (Догматизм и догматика; 1906), 
a następnie jeszcze dwukrotnie występował we wczesnych pracach tego myśliciela (w pełnym brzmie
niu: Столп и утверждение истины. Опыт православной Феодицеи в двенадцати письмах свящ. Павла 
Флоренского, Москва 1914, s. 638 oraz w artykule Вступительное слово предзащитою на степень магистра 
книги „ О духовной Истине ", Сергиев Посад 1914, s. 4-7). Wspomniany teolog i uczony piszę, że w szero
kim rozumieniu „antropodyceę” można rozumieć jako „wszelką naukę religijno-filozoficzną, dążącą do 
połączenia idei doskonałości i rozumności człowieka z jego obecną niedoskonałością”. Tak pojęta idea 
antropodycei jest postulowana przez każdą religię, która broni wartości trwałych i nieprzemijających 
przed naporem grzechu, czyli pierwiastka zła, i tendencji do samoubóstwienia człowieka. Dla Floren
skiego idea ta nabiera treści prawosławnej i zostaje rozwinięta w kontekście świadomości duchowej, 
objawienia Boga w Piśmie św., obrzędów, wtajemniczeń oraz swoistości Cerkwi uwidocznionych 
w sztuce religijnej (ikonografia), jej nauce i tradycji (zob. Иеромонах Андроник (Трубаче в), 
Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского, Томск 1998, s. 59—60). Antropo
dycea łączy się ściśle z antropologią filozoficzną, która obejmuje naukę o naturze (istocie) człowieka 
i której zadaniem jest „ukazanie świadomości człowieka jako całości”, „dedukowanie go”, zrozumienie, 
jak uczył Arystoteles, celu, do jakiego on dąży, czyli zdobycie „najważniejszej wiedzy" o tym, do czego 
wszystko zmierza, albowiem „zrozumienie celu, dzięki któremu istnieje wszystko w człowieku - składać 
się będzie na antropologię”. „Celem wszystkiego w człowieku jest człowiek. To jest właśnie to zada
nie, jakie wyznacza sobie też Goethe”. „Konkretna metafizyka” Florenskiego (więcej powiemy o tym 
poniżej) jest więc - jak on zaznaczał - „antropologią filozoficzną w duchu Goethego" (П.А. Ф л о p сн
ек и й, У водоразделов мысли, t. 2, вступ. статья С.С. Хоружсго, Москва 1990, s. 39, 29; wytłuszczenie 
autora).

W porządku tzw. „totalnego” czy też „okrągłego myślenia” (круглое мышление) 
— czyli, jak on je wyjaśniał, „sposobu myślenia i przedstawiania kontemplacyjne
go”, „pozasystemowego”, „przednaukowego”, właściwego jego odkrywcy - Par- 
menidesowi, który widział „okrągłość” bytu i taką samą formę odpowiadającego 
mu myślenia, oraz w czasach nowożytnych - Goethemu, Hoffmannowi, Novali- 
sowi, Baaderowi, Schellingowi, Boehmemu i Paracelsusowi - powinna się formo
wać ludzka wizja świata, odrzucająca pozory i przypadkowość, ale też odżegnują
ca się od tworzenia pseudonaukowego ładu tam, gdzie rozum sprostać temu nie 
może. W myśleniu tym radykalnie podważony zostaje dotychczasowy, oparty na 
wywodach rozumu, sposób gromadzenia wiedzy oraz wizerunek świata, a co za 
tym idzie — prawda o nim. „Naszym zadaniem - pisał górnolotnie Florenski — jest 
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uważne zbieranie konkretnej myśli i kolekcjonowanie w jednej przystani [затон] 
uchwyconych przez nas wirów intuicji pierwotnych zachowujących wierność wobec 
faktu”. Płody takiego myślenia, przypominającego oddzielanie ziarna od plew, 
„usprawiedliwią doświadczenie ogólnoludzkie”102. Filozof w swej dojrzałej twór
czości toczy batalię o przywrócenie wartości myśli pierwotnej, spontanicznej, scep
tycznej wobec sztafażu kulturowego i przyzwyczajeń, myśli niepoddanej żadnym 
rygorom, schematom czy kanonom (zgodnej z zasadą epoche, czyli zawieszającej 
kategoryczność wniosków)103, myśli „przed-logicznej”, wychwytującej głębię i isto
tę rzeczywistości, a zarazem myśli zwartej w swobodnym jej przepływie. Jego 
zdaniem, w tym właśnie zawiera się obiektywność myślenia, gdyż „przedmiot 
poznania nie jest konstruowany za pomocą dróg i dowodów”, lecz zawiera się on 
w formie realności, w „jedności najbardziej organicznej” „w sensie platońsko- 
-arystetelesowskiego idealizmu”, będącego równocześnie „realizmem Średniowie
cza i Goethego”, a także „idealizmem konkretnym Schellinga czy też idealizmem 
magicznym Novalisa lub, w innym aspekcie, witalizmem naszych czasów”. For
ma, twierdzi on, jest „skupiskiem” [средоточие], „twórczym pierwiastkiem real
ności”, przeciwstawnym „światopoglądowi analitycznemu”, toteż pod znakiem 
nowych czasów stoi nawiązanie do „drzewa genealogicznego” wspomnianych twór
ców i wyzyskanie ich nauki104.

102 Ф л о p с н с к и й, Пути и средоточия [1918] [w:] tenże, У водоразделов..., cyt.wyd., s. 28-29.
103 Zwrócił na to uwagę G. Florowski; zob. Флоренский, Из прошлого русской мысли, cyt.wyd., 

s. 82-83.
104 Tamże, s. 32-33.

Pojmowana przez Florenskiego w duchu arystotelesowskim forma stanowi 
rodzaj niezmiennego kośćca rzeczywistości, w obrębie którego zachodzą zjawi
ska, a więc wszystko, co zmienne, nietrwałe. Prawdziwa wiedza, jak uczyli Pla
ton, Arystoteles i inni poważni myśliciele, musi być wiedzą o tym, co trwałe, 
ale wyłaniający się natychmiast problem uchwycenia trwałości w zmieniającym 
się świecie, tego, dokąd - czy w jakim celu — wszystko zmierza (czynnik ruchu 
i zmiany), nastręczał zawsze najwięcej kłopotów. Zachowując zgodny z intencja
mi dwu największych filozofów starożytnych — „istotowy”, „ideowy”, „formalny”, 
a więc kryjący prawdę niezmienną — charakter rzeczywistości, autor Filara, two
rząc swą „metafizykę konkretną”, zapewnia o istnieniu związku tego, co istoto- 
we, z tym, co zmienne, ściślej: o istnieniu piętna duchowego, abstrakcyjnego, na 
tym, co podległe zmianie, przemijaniu, niestałości. Konkretność, zrośnięcie się 
(jak pamiętamy, słowo to pochodzi od łacińskiego concrescere) świata duchowego 
ze światem fizycznym jest symbolizmem, a „metafizyka konkretna” jest taką 
jego odmianą, w której świat duchowy rozpatrywany jest jako upodobniony do 
świata fizycznego, zachowujący w pierwszym rzędzie jego przestrzenność. 
W wysublimowanym przeżywaniu świata przez człowieka (sen, urojenia, fanta
zje, stany ekstatyczne czy twórcze) owo zrośnięcie się, jak czytamy w Ikonostasie 
(1922), rodzi pytanie o granicę oddzielającą obie sfery - widzialną i niewidzialną, 
jawę i sen, ten i „tamten” świat. Florenski zaraz na początku eseju zaznacza, że 
„w nas samych życie w świecie widzialnym przeplata się z życiem w świecie nie
widzialnym”, a ten drugi zachowuje szczególną, odmienną, „nieporównywalną 
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z dzienną, «transcendentną» miarę czasu” wówczas, gdy następuje „mocny wstrząs 
naszego jestestwa, niespodziewanie wyrywający nas niejako z samych siebie, lub 
zachwianie, «zasnucie mgłą» świadomości, która błąka się na granicy światów”105. 
Przykładem takiego „błąkania się” jest twórczość, będąca „marzeniem sennym”, 
„przechodzeniem z jednej sfery do drugiej”; w niej też „dusza artysty wznosi się 
ze świata ziemskiego do świata niebiańskiego”, a następnie, „nasyciwszy się” 
„kontemplacją istoty bytu niebiańskiego”, zstępuje na ziemię i wówczas właśnie 
„jej duchowy potencjał przybiera kształt obrazów symbolicznych”106. Zarówno 
twórczość, jak i mistyka, przejawiając „dionizyjskie zerwanie więzów ze światem 
widzialnym”, odwołują się do innej przestrzeni - nierzeczywistej, niewidzialnej, 
„odwróconej”, „opacznej”, i wówczas dusza, przepojona „obrazami” tego świata, 
„opuszcza się w dół, do świata widzialnego” i w nim tworzy ich symboliczne odpo
wiedniki - „wyobrażenia przedmiotów, idee; jest to apollińska wizja świata du
chowego”107. Owe dwa światy — widzialny i niewidzialny - jakby krzyżują się, 
przenikają wzajemnie, tworząc w zasadzie jeden świat - pełny, „podwójny”, od
powiadający realności symbolicznej, w której zjawisko i sens wzajemnie przeni
kają się i warunkują.

105 F 1 o r e n s к i, Ikonostas..., cyt.wyd., s. 104—105, 113.
106 Tamże, s. 113.
107 Tamże, s. 114.
108 Motyw „utraconego Edenu”, „Nowego Edenu - Jerozolimy Niebiańskiej” przewija się m.in. we 

wstępie do nieukończonej pracy Na rozstajach myśli, zatytułowanym Na Makowcu (На Маковце; 1913- 
1922). Jest to - utrzymany w tonacji lirycznej, podniosłej, uroczystej - niewielki fragment listu, nie
zwykle bogaty w skojarzenia biblijne i nasycone treścią symboliczną obrazy (światłość i mrok, dzień, 
zmierzch i noc, tajemnica świętości i ziemski wymiar gTzechu, wizja raju utraconego i jutrzenki, pięk
no przyrody jako świadectwo mądrości zamysłu Bożego), w którym Florenski intuicyjnie próbuje roz
poznać jedność świata zza zasłony „mroku grzechu”, śmierci, materialności i zniszczenia. „W półmgle 
coś edeńskiego powracało do pamięci i smutek utraty tajemniczo zapalał się radością powrotu” 
(У водоразделов..., cyt.wyd., s. 22). Tajemnicze piękno świata i założoną w nim moc przeobrażenia nocy 
w dzień, piekła w raj, „smutku i płaczu” w radość, w „weselną biesiadność” [брачная пиршсствснность], 
śmierci w narodziny postrzega myśliciel przez pryzmat „wielkiego latopisu świata - Biblię”, zwłaszcza 
zaś przez zawarte w Piśmie św. symbole „nowego stworzenia” (np. „gwiazda świecąca, poranna”, Ap 22; 
16). Odbiór świata, kosmosu poprzez zawarte w przyrodzie symbole na pewno przyćmił obraz człowie
ka w nauce Florenskiego. K. Isupow pisał: „Trudno było pokochać człowieka. Wygodniej jest pokochać 
eidosy i przyrodę, formy i liczby, piękne kontury kosmosu i ożywiające go rozumne energie. Florenski 
nie kochał ludzi — i w tym widzieć należałoby bezsilność jego «antropodycei»” (К.Г. Исупов, Павел 
Флоренский: наследие и наследники [w:] П.А. Флоренский: pro et contra. Личность и творчество Павла 
Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология, сост., вступ. ст., примем, и библиогр. 
К.Г. Исупова, Санкт-Петербург 1996, s. 20).

W tej koncepcji ontologicznej świata jako symbolu istotnego wymiaru nabie
ra aspekt wiążący ją ze światopoglądem chrześcijańskim, a jest nim przeświad
czenie o niespójności symbolicznej, o braku jedności, wyłomie w jednolitym obra
zie realności spowodowanym przez grzech, upadek, wtrącenie części świata 
w otchłań pozorów, niestałości, śmierci, zatracenia. Pokonanie progu śmierci, 
upadku, czyli niedoskonałości, jest zadaniem pierwszorzędnej wagi, gdyż tylko 
wówczas może być przywrócona jedność symboliczna realności, utożsamiana przez 
Florenskiego z Edenem108. Inaczej ujmując, powrót do pierwotnej jedności jest 
dla człowieka tym, co zostało mu zadane i co powinno wyznaczać jedyny sens 
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jego życia. W życiu ziemskim rola „uświęcenia” skażonej realności przypadła 
Kościołowi, który przywraca jedność symboliczną za pośrednictwem kultu. Świat 
zachowuje wszakże, jakkolwiek w różnym stopniu, wszechjedność, polegającą na 
tożsamości zjawiska i ducha, fenomenu i noumenu, lecz dysproporcja między 
sferą doskonałości symbolu i wszechjedności a obszarami zdominowanymi przez 
chaotyczną zjawiskowość, czyli kosztem sfery ducha, jest wciąż duża i wymaga 
stopniowej likwidacji, ale warunkiem tego jest niezłomność duchowa człowieka.

Stąd tak wielka uwaga udzielona przez myśliciela człowiekowi, który zajął 
miejsce centralne w „metafizyce konkretnej” Florenskiego po ukończeniu prze
zeń Filara, będącego niezwykle sumiennym (choć, zdaniem S. Bulgakowa, bar
dzo osobistym, z domieszką okultyzmu, neoplatonizmu i gnostycyzmu, a więc 
pozacerkiewnym)109 wykładem teodycei prawosławnej, ujętym w formę listów do 
przyjaciela. Jego „metafizykę konkretną”, czyli symbolizm filozoficzny, a jeszcze 
inaczej - „antropologię filozoficzną w duchu Goethego” można by traktować jako 
wykładnię metodologiczną antropodycei. Ta ostatnia, jako dopełnienie teodycei, 
stanowi uzasadnienie - poprzez wskazanie na zadania praktyczne, życiowe - 
uczestnictwa świata i człowieka w Bożym zamyśle wszechjedności i symbolicznej 
budowy realności. Idee jedności, formy, twórczości i życia są, jak czytamy w szki
cu Drogi i skupiska (Пути и средоточия; 1918), pojęciami kluczowymi dla formu
łowania prawdy o człowieku w wymiarze całościowym i konkretnym, a materia
łem dającym podstawę do wnioskowania są: jego budowa teomorficzna (,,mikro- 
kosmos jako mały obraz makrokosmosu”110) oraz wytwory człowieka, jego twór
czość, zwłaszcza zaś język (myśliciel niezwykle wnikliwie omawiał jego budowę, 
a także takie cechy, jak antynomiczność oraz magiczność), nauka (traktowana 
jako „opis symboliczny”), technika i sztuka. Dodajmy, że spora część tych zagad
nień, częściowo dopiero rozpoznana przez badaczy spuścizny Florenskiego ze 
względu na niekompletność wydanych jego tekstów oraz niezwykłą erudycję tego 
myśliciela, nie została jeszcze w pełni naświetlona w refleksji badawczej.

109 C.H. Булгаков, „Ялтинский дневник" (5.06.1922) [w:] Взыскующие града. Хроника частной 
жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках, составл., подготовка текста, вступ. статья 
и комментарии В.И. Ксйдана, Москва 1997, s. 692.

110 Ф л о р с н с к и й, Пути и средоточия..., cyt.wyd., s. 34.
ш Ф л о р с н с к и й, Итоги [w:] tenże, У водоразделов..., cyt.wyd., s. 344.

Namysł nad człowiekiem w świetle „metafizyki konkretnej” koncentruje się 
wokół symboli, które są „organami naszego kontaktu z realnością”, „otworami 
przebitymi w naszej subiektywności”. Dalej filozof wyjaśnia: „symbole nie ukła
dają się na poziomie rozsądku, ich struktura jest na wskroś antynomiczna. Ale 
owa antynomiczność [...] stanowi rękojmię ich prawdziwości”111. Oznacza to, że 
dla właściwego odbioru świata przez człowieka konieczna jest inna, odleglejsza, 
„prawdziwa” perspektywa, wykluczająca subiektywny punkt widzenia, będący 
w istocie iluzjonizmem, kłamliwym wizerunkiem realności. „Realność nie jest 
dostępna świadomości punktowej [точечное сознание], usytuowanej tu i teraz”. 
Zarówno wzrok, jak i słuch stwarzają tylko iluzję perspektywy oraz wyznaczają 
fałszywą przestrzeń abstrakcji, niweczą więc „związki życiowe i pogrążają w sa- 
mozamknięciu”. „Realność dostępna jest tylko życiu [...], a życie jest nieustan



202 Rozdział trzeci

nym umieraniem jednostki dla przetrwania w soborowości”, gdyż „żyjąc, jedno
czymy się [соборуемся] sami z sobą — zarówno w przestrzeni, jak i w czasie — jako 
jeden organizm”112. Ów proces jednoczenia, czytamy dalej, obejmuje cały rodzaj 
ludzki, „włączając także w ową jedność człowieczeństwa cały świat”, i dotyczy 
pojedynczych „punktów widzenia” oraz - jak dość enigmatycznie piszę Floren- 
ski, mając na myśli stworzoną przez świadomości jednostkowe iluzję realności - 
„ośrodków schemato-systemu [схемо-построение]”. Istotna jest konkluzja: „To, co 
określa się mianem odwróconej perspektywy, w całości odpowiada dialektyce. 
Pierwsze zawiera się we wzroku, drugie - w słuchu; ale w gruncie rzeczy jedno 
i drugie stanowi syntezę, urzeczywistnioną przez ruch, przez życie”. Symbole 
mają przeto charakter dialektyczny i dynamiczny113, są osadzone w życiu, zmien
ności, stawaniu się, a ich realność, nawet jeśli jest potwierdzona przez świado
mość jednostkową, ma wymiar „soborowy”, powszechny, czyli symbole, „pocho
dząc ode mnie - nie są moje, lecz ludzkości, istnieją obiektywnie”. Stąd różnica 
między „iluzjonizmem” a „realizmem”: „wynaleźć coś [изобрести] - oto dążenie 
iluzjonizmu; znaleźć [обрести] zaś - realizmu”, innymi słowy - znaleźć coś, to 
właśnie odsłonić to, co w bycie [бытие] ma charakter wieczny114.

112 Tamże, s. 343.
113 Wiele szczegółowych uwag na temat dialektyki przynosi fragment Wa rozstajach myśli, zatytu

łowany Dialektyka [Диалектика, 1918]. Florenski wyjaśnia tu m.in., że dialektyka jest „drogą do tego, 
co ogólne, do en kai pan, według Platona”, jest ona tym, co Goethe nazywa Darstellung. Myśliciel 
rosyjski podkreśla, że dialektyka jest zorientowana na całość, totalność, i tylko ona daje gwarancję 
prawdy, absolutu. Metodę dialektyki stosowali, jak podkreśla Florenski, także A. Schopenhauer, 
F. Bacon, T. Hobbes, R. Descartes, E. de Condillac, I. Kant, G.E. Schulze, Ch. Sigwart, T. Ziegler, 
F.E. Beneke, ale na tej liście zabrakło G. Hegla. Każde zjawisko wyizolowane, rozpatrywane w ode
rwaniu od całości, jest abstrakcją, natomiast swoją prawdę uzyskuje ono dopiero w powiązaniu z ogól
nością. Poziom ogólności jest dostępny tylko myśli głębokiej, spekulatywnej, myśli niespokojnej, po
szukującej, zgodnej więc z tym, co stanowi źródło prawdziwej mądrości (możliwej dzięki filozofii wła
śnie) - w zdziwieniu, które jest „ziarnem i rdzeniem filozofii” (Флоренский, У водоразделов..., 
cyt.wyd., s. 147, 140). Myśl tę, której doniosłość w całej pełni odsłaniają dialogi Platona, zawiera cała 
twórczość Goethego, a nieobca jest też Puszkinowi, który np. w wierszu Demon (1823) intuicyjnie 
wskazuje na wagę pierwotności wrażeń [„В тс дни, когда мне были новы/ Все впечатленья бытия...”]. Dia
lektyka umożliwia powiązanie sfery idealnej i rzeczywistej i wskazuje na jedność tego, co szczególne 
i ogólne, przy czym zawsze „część równa jest całości”, ale „całość nie jest równa części” (,,takie jest też 
określenie symbolu” - wyjaśnia Florenski). „Płatek róży - nie jest różą w jej istocie duchowej: ale róża 
właśnie w swych płatkach się przejawia [...], dlatego o płatku mówimy jako o róży” (tamże, s. 147-148). 
Dialektyka - zdaniem Florenskiego - jest dialogiem, a dialektykiem jest ten, kto „opiera swój rozum 
na sensie rozumianej przezeń realności”, na Logosie. Zdziwienie, będące „pierwiastkiem filozofii”, jak 
uczył Platon, jest „matką wszystkiego, co piękne i dobre” (tamże, s. 144,136). W odróżnieniu od nauki, 
która - będąc „oślepioną mirażem własnych tworów”, statyczną, powierzchowną, rozbitą na autono
miczne obiekty rzeczywistości - jest „wroga życiu”, filozofia, wyrastając z dialektyki jako „zorganizo
wanego zdziwienia”, przywraca życie całej rzeczywistości, ale nie ulega pokusie ustalania rozwiązań 
ostatecznych (tamże, s. 130, 133). Akcentując antynomiczność myślenia dialektycznego, odżegnując 
się natomiast od abstrakcyjnego myślenia rozsądkowego, właściwego nauce (rozpatrywanie rzeczy 
z zewnątrz), nauka Florenskiego sytuuje się blisko wielowiekowej tradycji mistycznej oraz, co natural
ne - rosyjskiej myśli religijnej, głoszącej ideę ogólnej, uniwersalnej współzależności rzeczy i „dwupla- 
szczyznowości” świata.

114 Флоренский, Итоги, cyt.wyd., s. 343—344.
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W szkicach Ikonostas, Urojenia w geometrii (Мнимости в геометрии; 1922) 
oraz Odwrócona perspektywa (Обратная перспектива; 1922) Florenski przekonu
je, że istnieje osobliwa, szczególna przestrzeń, w której wszystko dzieje się „na 
opak”, w sposób „urojony”, przeciwny zdrowemu rozsądkowi, ale w tym „odwrot
nym”, „ontologicznym lustrzanym odbiciu świata” „wszystko jest bardziej pro
mieniste i piękniejsze niż nasze, z tej strony”115. Jednakże pewną złą regułą stało 
się, począwszy od epoki odrodzenia, uleganie „powabowi duchowemu”. Ten „naj
cięższy stan, w jakim znaleźć się może człowiek”, jest stanem zamknięcia, samo
zadowolenia, choroby duszy, stanem, w którym „zwodnicza namiętność przyjmo
wana jako osiągnięcie duchowości urasta do rangi zbawienia i świętości”. To po
wodowane pychą postępowanie wychodzące pozornie naprzeciw Bogu, a w isto
cie - gniewające Go. Zdarza się bowiem nierzadko, że stojąc na granicy świata 
widzialnego i świata niewidzialnego, człowiek przyjmuje za realność, byt obiek
tywny - „wyzbyte realności maski rzeczywistości”, gdy ulega zauroczeniu na
miętności pustej, mylącej „obrazy wznoszenia się z obrazami zstępowania”. Jak 
pamiętamy, zdaniem Florenskiego, nie wystarczy samo wznoszenie się „ku górze”, 
które wprawdzie jest „oczyszczeniem z obciążeń wobec doczesności”, lecz dopiero 
„styczność z innymi światami” (Dostojewski), nasycenie się „bytem niebiańskim” 
daje rękojmię zachowania i „utrwalenia go w dziennej świadomości”. To jest do
piero „znak przymierza”, „zapowiedź objawienia wieczności”, „punkt oparcia dla 
twórczości ziemskiej”, „jądro kryształu, wokół którego [...] narasta doświad
czenie ziemskie, stające się w swej istocie symbolem świata duchowego”116. 
W świetle tych uwag innego wymiaru nabiera przestrzeń, która przekracza nor
my euklidesowo-kantowskie, jak również czas, ulegający odwróceniu, biegnący 
np. w przeszłość (sny, obrazy minione, stające w wyobraźni jak rzeczywiste, tera
źniejsze). Daje to filozofowi podstawę do zakwestionowania sztuki odwzorowują
cej rzekomą realność świata, sztuki będącej w istocie iluzjonizmem, gdyż „przed
stawiającej przestrzeń na płaszczyźnie”, co jest zawsze „zburzeniem formy tego, 
co przedstawiane”. „A tymczasem — jak czytamy w szkicu Odwrócona perspekty
wa - właśnie forma, i tylko forma interesuje sztuki plastyczne”. Z racji tej, że 
sztuki te „roszczą sobie prawo do przedstawiania podobieństwa rzeczywistości, 
zadekretować należy ostateczny wyrok: naturalizm jest raz na zawsze nie
możliwością”117.

116 Florenski, Ikonostas..., cyt.wyd., s. 111-112.
U6Tamże,s. 116-118.
117 Ф л o p с и с к и й, Обратная перспектива [w:] tenże, У водоразделов..., cyt.wyd., s. 86 (tu 

i w innych cytatach wytłuszczenie autora).

Podważając „realizm” tych sztuk, głównie zaś malarstwa renesansowego 
wykorzystującego obrazy i motywy biblijne, Florenski wskazuje na jedyne „drogi 
i skupiska” myśli i wyobraźni artysty, wiodące ku prawdzie i zawierające ją 
w sztuce symbolicznej, w ikonach, będących — wedle Pseudo-Dionizego - „wi
dzialnymi wizerunkami tajemnych i nadprzyrodzonych zjawisk”, a także, jak 
podkreśla myśliciel, „wprowadzającymi świadomość widza w świat ducha”, dają
cymi „poczucie realności świata duchowego”, jawiącymi się jako „świetliste, ema
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nujące światłem, widzenia”118 *. Ikona plastycznie zespala świat widzialny, przed
stawieniowy, i świat niewidzialny, duchowy, staje się żywym dowodem na istnie
nie autentycznego źródła twórczości, jakim jest napięcie zrodzone przez „umie
szczenie indywidualnego rozumu w ogólnoludzkich formach”. Istnienie kanonu 
malarstwa ikonowego i uznanie go jest skrystalizowanym „przeżyciem więzi 
z całą ludzkością”, jej „zagęszczonym rozumem” i potwierdza doniosłość „świado
mości soborowej”. Równocześnie ikona, będąc symbolem, podważa perspektywiczne 
przedstawienie świata, które autor Na rozstajach myśli uważa za jeden z nie
skończenie wielu, a przy tym „skrajnie wąski”, sposób odzwierciedlenia zgodno
ści między twórcą a światem, bazujący na indywidualnej wrażliwości i światopo
glądzie. Przestrzeń euklidesowa, czyli izotropowa, homogeniczna, nieskończona 
i bezgraniczna jest produktem rozumu, który stworzył geometrię i opisał świat 
jako zespół brył, linii, punktów, krzywizn, promieni, załamań itp. oraz nakazał 
patrzeć nań jako na martwe, niezmienne siedlisko pozbawionych życia, blasku 
i wartości przedmiotów i zjawisk. Taki właśnie świat, ogarnięty wiecznym snem, 
jawi się naszym oczom, które należałoby traktować jako „szklane soczewki came
ra obscury”113. „Świadomość punktowa”, Jednooka” nigdy nie ogarnia całości, 
a „cały świat nie odnosi się nawet do kontemplującego artysty, lecz do jego pra
wego oka”, do „punktu”, do „centrum optycznego”. Takie patrzenie wyklucza udział 
procesów psychofizjologicznych towarzyszących „aktowi wzroku”, gdy tymcza
sem jego warunkiem powinna być „aktywność, aktywna rekonstrukcja [Bocno- 
CTpoeHHe] rzeczywistości we wzroku jako działaniu ze strony istoty żywej”. Co 
więcej, nie towarzyszą mu „ani wspomnienia, ani wysiłki duchowe, ani rozszy
frowywanie”, gdyż jest to proces czysto mechaniczny, a w krańcowych przypad
kach nawet fizyko-chemiczny, ale „tego bynajmniej nie można nazwać wzro
kiem”120. Reasumując, „perspektywiczność jest chwytem będącym konsekwen
cją takiego światopoglądu, dla którego podstawę półrealności rzeczy-przedsta- 
wień stanowi pewna subiektywność, która sama pozbawiona jest realności”. 
Perspektywiczność jest zatem wyrazem meonizmu i impersonalizmu121. Myśli
ciel dodaje, że ten właśnie kierunek myśli jest zwykle określany mianem natura
lizmu i humanizmu, które pod koniec średniowiecza zastąpiły realizm i teocen- 
tryzm.

118 F 1 o r e n s к i, Ikonostas..., cyt.wyd., s. 130, 131, 135, 136.
''’Флоренский, Обратная..., cyt.wyd., s. 89—91.
120 Tamże, s. 91.
121 Tamże, s. 93.

„Metafizyka konkretna” Florenskiego ogarnia nie tylko sztuki plastyczne, 
lecz w dążeniu do opisu świata jako spójnej jedności przynosi wiele wnikliwych 
analiz z zakresu lingwistyki, filologii, antropologii filozoficznej, twórczości lite
rackiej, teologii, matematyki, fizyki, techniki, które nacechowane są ontologi- 
zmem o korzeniach chrześcijańskich. Dziś można by mówić o prekursorstwie 
tego właśnie myśliciela, a nie E. Husserla, w zakresie fenomenologii oraz teorii 
znaku, semiotyki, jakkolwiek jego symbolizm oraz systematyka, klasyfikacja 
symboli oraz koncepcja nauki jako opisu, a nie objaśnienia, jak piszę Chorużyj, 
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uwzględniające dwa poziomy - syntagmatyczny i paradygmatyczny, podporząd
kowane są jednemu celowi: stworzeniu, czy raczej rekonstrukcji nauki typu „śre
dniowiecznego”, w której „to, co główne, bezwzględnie dostępne jest w poznaniu 
podstawy ontologicznej realności i sposobów powiązania z nią”122. Dlatego - pod
kreśla wspomniany filozof i znawca Florenskiego — w „metafizyce konkretnej” 
autor Na rozstajach myśli, dążąc do ścisłości swej ontologii, rezygnuje z kategorii 
Sofii oraz miłości, jako rdzenia wszechjedności oraz „dźwigni służącej rozwiąza
niu kluczowych problemów dotyczących Boga i świata”, a na ich miejsce wysuwa 
pierwiastek energii. Energie bowiem służą połączeniu fenomenu i noumenu, 
w nich też znajduje oparcie symbol, który jest „bytem przerastającym siebie” - 
„taką istotą rzeczy [сущность], której energia, zrośnięta lub, dokładniej, rozpły
nięta w energii innej, bardziej wartościowej w danym wypadku istoty rzeczy, 
zawiera w sobie tę ostatnią”123.

122 C.C. X о p у ж и й, Обретение конкретности [w:] Флоренский, У водоразделов..., cyt.wyd., s. 9.
123Флорснски Й, Имеславие как философская предпосылка [w:] tenże, У водоразделов..., cyt.wyd., 

s. 287. Szerzej na temat natury symbolu u Florenskiego zob. L. M a c h e t a, Pasja jedności, czyli 
symbolizm o. Pawia Florenskiego [w:] Wizja człowieka i świata..., cyt.wyd., s. 107-123, zwłaszcza zaś 
111-116. Badaczka ta, dokonując całościowego oglądu symbolizmu autora Dróg i skupisk, nie oddziela 
jego sofiologii, wyrażonej w Filarze i podporze prawdy i zyskującej oparcie w miłości i samej idei Sofii, 
od wyraźnie dystansującej się od niej „metafizyki konkretnej”, opartej na koncepcji wszechjedności 
symbolicznej, czyli tej, która odwołuje się do symbolu jako zasady jednoczącej, a już nie do Sofii 
i miłości. W artykule czytamy m.in.: „Siłę, która ocala symbol przed rozpadem i sprawia, że jest on 
bytem przekraczającym samego siebie, Florenski widzi w miłości” (s. 110). Na tejże stronie L. Macheta 
w przypisie zaznacza, że będzie ją interesować głównie praca Na rozstajach myśli, w której próżno by 
szukać „siły ocalającej symbol” w miłości właśnie. Symbol nie „potrzebuje” już w dojrzałej koncepcji 
ontologicznej Florenskiego oparcia w miłości, gdyż sam spaja całość i część, tożsamość i różnicę, znane 
i nieznane, immanencję i transcendencję, słowo i milczenie, noumen (prafenomen) i fenomen. L. Ma
cheta ma jednak pewną rację, a jej potwierdzenia należałoby szukać w Platońskich (twórca Filara jest 
przecież neoplatonikiem), a zapewne także Augustyńskich korzeniach ontologii i metafizyki tego my
śliciela. Chodzi mianowicie o rozumienie miłości jako ostatecznej racji stworzenia świata, miłości, 
w której perspektywie (a innej u Florenskiego po prostu nie ma) należałoby postrzegać udział (party
cypację) stworzeń w bycie Boga. Nie kształtuje się on na zasadzie wyłącznie przyczynowej, bądź jako 
stosunek odwzorowania czy odbicia, lecz świat i człowiek wchodzą w samą tajemnicę bytu Boga dzięki 
miłości właśnie. Tego aksjomatu wiary dojrzały Florenski nie odrzucił, aczkolwiek - powtórzmy - 
w Na rozstajach myśli, stając na gruncie konsekwentnej ontologii, „metafizyki konkretnej”, postrzegał 
realność i jedność świata wyrażoną w symbolu - jako filozof, a niejako filozof chrześcijański (zwrócił 
na to uwagę G. Florowski w pracy Пути русского богословия, cyt.wyd., s. 497). Jak pisał S. Grib, miłość 
u późnego Florenskiego uzyskuje wymiar nie tylko „stosunku czysto psychologicznego”, lecz rozpatry
wana jest także jako „akt ontologiczny” i stanowi element koncepcji pneumatosfery, w której miłość 
postrzegana jest jako „twórcza siła duchowa” (С. Г p и б, О цельности в мировоззрении П.А. Флоренского 
[w:] П.А. Флоренский, Философия, наука, техника, Ленинград 1989, s. 28-29). Pneumatosfera (czy też 
biosfera), jak piszę z kolei Chorużyj, jako „realność symboliczna”, stanowi wariant głównego postulatu 
filozofii — hylozoizmu (przeświadczenie o żywym charakterze materii), (zob. X о p у ж и й, Обретение 
конкретности, cyt.wyd., s. 10). Można by także w tym miejscu zapytać o powinowactwa nauki Floren
skiego ze współczesną europejską myślą filozoficzną. Dodajmy więc na marginesie, że sytuuje się ona 
w pewnej bliskości, oprócz Husserla, także wobec myśli L. Wittgensteina (zainteresowanie językiem 
jako modelem rzeczywistości) oraz H. Bergsona (zakwestionowanie „odwzorowywania” jako metody 
poznawczej, która zafałszowuje, ustatycznia rzeczywistość, a zamiast tego postulat intuicyjnego „wsłu
chiwania się" w nią, odgadywanie tego, co ona ma do „powiedzenia”). Dla Florenskiego symbole nie są 
wymysłem, sztucznością, lecz istnieją niezależnie od nas. Pisał on w 1904 roku w liście do A. Biełego: 



206 Rozdział trzeci

Dzięki energiom i nasyconych nimi symbolom kosmos, w rozumieniu Floren- 
skiego, uzyskuje charakter jedności duchowej, wszechobecnej, przenikającej wszy
stko. Kategoria energii pozwala powiązać myśl filozofa rosyjskiego ze św. Grze
gorzem Palamasem, jakkolwiek „metafizyka konkretna”, będąca systemem filo
zoficznym ściśle opartym na platonizmie (a jego zasadą jest dualizm), wiąże się 
z hezychazmem teologa bizantyjskiego, pragnącego przełamać dualizm platoń
ski, dość luźno. Czynnikiem jednoczącym ową metafizykę z tradycją prawosław
ną jest z pewnością antropocentryzm, chociaż i tu widać rozbieżności: w pierw
szym rzędzie dotyczą one niewiary Rosjanina w umocnienie w człowieku pier
wiastka dobra (często niepokoiło go pytanie: skoro człowiek jest z natury dobry, 
to skąd bierze się zło?) oraz sceptycyzm odnośnie do samego pierwiastka subiek
tywnego, indywidualnego, skłonnego do ucieczki od „form ogólnoludzkich”, czyli 
realizmu, do iluzjonizmu, będącego zbłądzeniem, przejawem słabości, egoizmu 
i gnuśności. „Nie żyjemy Cerkwią- pisał on w artykule Magiczność słowa (1921) 
- lecz tylko czasem, z rzadka w niej bywamy. Znaczy to, że przez sześć dni przyj
mujemy określone zasady, tj. pozacerkiewną strukturę myśli, i tylko w czasie 
krótkotrwałego przebywania w Cerkwi inaczej nastrajamy naszą myśl, lecz wca
le nie ulega ona przebudowie [...] Trzeba, będąc i w świątyni, i poza nią, myśleć 
po cerkiewnemu”124.

„Nie możemy tworzyć symboli - one przychodzą same. Kiedy napełniamy się inną treścią”, człowiek 
zawdzięcza każdą formę twórczości nie tyle własnym możliwościom wewnętrznym, ile znakom pocho
dzącym z zewnątrz, z przyrody” (cyt. wg M. Йованович, Проблема человека в автобиографической 
прозе свящ. П. Флоренского [w:] П.А. Флоренский: pro et contra..., cyt.wyd., s. 670).

124 Флоренский, У водоразделов..., cyt.wyd., s. 275.
125 Ф л о p с н с к и й, Столп и утверждение истины, cyt.wyd., s. 168.

W pewnym stopniu o niewierze w człowieka świadczył już brak rozdziału 
poświęconego Chrystusowi w Filarze i podporze prawdy, a z upływem czasu ule
gła ona wyraźnemu pogłębieniu. Przyczyniła się do tego z pewnością także usta
wicznie pogarszająca się sytuacja osobista filozofa, spowodowana zawieruchą 
rewolucyjną i związanym z niąbankructwem sacrum w życiu społecznym. Wpraw
dzie jednym z centralnych zagadnień symbolizmu filozoficznego Florenskiego 
jest człowiek, od którego zbawienia zależy też zbawienie świata, ale równolegle 
przewija się w nim myśl o toczonej w człowieku walce sił kosmicznych i chaotycz
nych. W odróżnieniu od „makrochaosu” i „makrokosmosu”, można by je określić 
jako „mikrokosmos” i „mikrochaos”. Wzmocnienie pierwiastka osobowego (mi- 
krokosmosu) pozwoli więc zaprowadzić pierwotny „Ład i Szyk” [„Лад и Строй”] 
w porządku makrokosmosu125. Ten ostatni bowiem, ustanowiony przez Boga, 
przeciwstawiony jest temu, co zmienne, a więc pozorne: chaosowi, śmierci, grze
chowi, nieporządkowi i anarchii. Dlatego właśnie Florenski w swej „filozofii współ - 
istotności” próbuje wytłumaczyć dogmat o Trójcy Świętej w bezpośrednim związ
ku z człowiekiem i jego działaniem oraz wskazać na zakorzenienie człowieka 
w Bogu przez świadectwo biblijnego „obrazu i podobieństwa”, które go „oczy
szcza” z nieuporządkowanej zewnętrzności. Mikrochaos w duszy człowieka, bę
dącej z natury jednościąsubstancjalną, oznacza więc grzech, który stanowi symp
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tom rozpadu życia duchowego, utratę założonych w duszy sił twórczych, nato
miast przeciwieństwem takiej „pustej i chaotycznej duszy” [„праздно-хаотическая 
душа”] jest „dusza uporządkowana” [„устроенная душа”]126. W pracy Mikrokosmos 
i makrokosmos (Микрокосм и макрокосм; 1917-1922; jest to część Na rozstajach 
myśli) Florenski podkreśla istnienie „idealnego pokrewieństwa” między światem 
i człowiekiem, ich wzajemną więź, uwarunkowanie i „przenikanie”, przy czym 
właśnie człowiek odgrywa tu rolę czynną kierującą127. Przez większą część swe
go życia myśliciel wierzył w możliwość estetycznego „wytłumaczenia” i „uspra
wiedliwienia” kosmosu, a drogę do tego celu widział, podobnie jak A. Bieły, 
w „nauce sztuki życia” - „najtrudniejszej i najważniejszej”, polegającej na „wy
pełnieniu każdej godziny treścią najważniejszą i pamiętaniu o tym, że nigdy ona 
już się nie powtórzy”128. Przekształcanie życia w twórczość artystyczną a filozo
fii życia w filozofię historii, w oparciu o „karty [письмена] świata duchowego” 
stało się dewizą późnego Florenskiego: „Moją cechą jest śmiało i beztrosko spo
glądać w przyszłość, licząc przy tym na twórczość samego życia, nie planując 
niczego i nie zamyślając o dalekiej przyszłości” - pisał on w 1936 roku z łagru na 
Solówkach129. Można te słowa odczytać jako odejście od antropodycei, jako zade
kretowanie indywidualnej, bardzo osobistej „twórczości życia”, manifestację swo
istego stoicyzmu heroicznego oraz jako „uwewnętrznienie” człowieka, przejście 
od traktowania go w kategoriach abstrakcyjnych do „samotwórczości” estetycz
nej - „sztuki nad sztukami”, będącej - w ujęciu nie tylko Florenskiego, lecz także 
innych myślicieli i twórców tego okresu (są to m.in.: S. Bulgakow, G. Fiedotow, 
F. Stepun, N. Jewreinow, symboliści) - jedyną szansą potwierdzenia faktu, że 
człowiek jest „spadkobiercą” piękna świata. Dawałoby to pewną podstawę do 
stwierdzenia, że autor Na rozstajach myśli zbliżył się do personalizmu i egzy
stencjalizmu, gdyby nie fakt, że takie zagadnienia, jak wolność, osoba (jednost
ka), zagubienie w świecie, przeżywanie tragizmu istnienia, życie i śmierć, w su
mie mało go interesują130, ściślej biorąc — interesują go przez pryzmat własnego 
losu i narastającej bezsilności w obliczu zła.

126 Tamże, s. 177.
127 ПА. Ф л opc нс к и й, Макрокосм и микрокосм [w:] Богословские труды, сб. 24, Москва 1983, s. 233.
128 П.А. Ф л о р с н с к и й, Детям моим. Воспоминания прошлых дней, Москва 1992, s. 438.
129 Tamże, s. 435.
130 .Antropologia nie jest szczególnie zaakcentowaną i rozpracowaną dziedziną w poglądach Flo- 

renskiego” — piszę N. Boniecka i dodaje: „Całego olbrzymiego obszaru problemów związanych z wolno
ścią u tego filozofa nie ma”. W jego antropodycei, „filozofii kultu”, w których „przeważa idea determini- 
zmu magicznego, nie ma nawet aluzji do wolności Boga i człowieka”. Florenski w poszukiwaniu dosko
nałości ludzkiej zwracał się ku wizerunkom „świętych sług” Kościoła Wschodniego. „Kościół jako stwo
rzenie święte, stworzenie w Bogu; w tym znaczeniu myślenie Florenskiego ma charakter eklezjocen- 
tryczny”. Zob. H.K. Б о н с ц к а я, П. А. Флоренский и „новоерелигиозное сознание" [w:] П.А. Флоренский: 
pro et contra..., cyt.wyd., s. 652. Podobnego zdania jest także К. Isupow, który podkreśla głęboką nie
wiarę Florenskiego w człowieka-osobę i w rozwiązanie jego problemu. Przeczy to głównej tezie chrze
ścijaństwa o osobie jako wartości najważniejszej w świecie Bożym. „Antropologia Florenskiego jest 
antropologią extremum: drogą go świętości, drogą tych, którzy powołani są do spełnienia obfitującego 
w wyrzeczenia aktu ascezy. Co wobec tego mają robić nie powołani doń?” - pyta retorycznie Isupow 
i dodaje, że z tej przyczyny antropodycea „pozostała jako szkicowy jedynie zarys problemu”. Los każde
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Ale jest też inna, bardziej złożona przyczyna pogłębiającego się pesymizmu 
Florenskiego. Chodzi mianowicie o ogólną, związaną z obecnością i narastaniem 
czynnika entropii w świecie, zasadę czy też prawo, wedle którego stale „ma 
miejsce wzrost chaosu, uproszczenie, degradacja, rozbicie na elementy tego sa
mego typu”131. Owo „prawo degradacji”, „ogólnego wyrównywania (Chaos)”, wy
prowadzone z zasady termodynamiki i przeciwstawione pozytywnemu czynniko
wi ektropii (Logos), jest prawem śmierci, rozkładu i stanowi atrybut świata 
zjawiskowo-materialnego. Postępującej degradacji może się przeciwstawić kul
tura: „kultura (od „kultu”) jest organicznie powiązanym systemem środków słu
żących urzeczywistnieniu i odsłonięciu pewnej wartości, uważanej za bezwarun
kową i dlatego służącą za przedmiot wiary. Wiara określa kult, natomiast kult - 
rozumienie świata, a kultura z niego właśnie [tj. rozumienia - J.K.] wypływa”132. 
W obrębie kultury, pozostającej w zależności od Kultu, czyli - najogólniej biorąc 
- od sfery będącej rękojmią wartości, działają siły powstrzymujące przed napo- 
rem chaosu, ale nie każda kultura, na co zwraca uwagę Połowinkin, wiąże się 
z Kultem, i w tej właśnie, odległej od kultu, sferze należałoby widzieć kolejne 
źródło degradacji. Kultura, będąca dziełem człowieka, może mieć więc dwojaki 
wymiar: pozytywny i negatywny, służący bądź to umocnieniu wartości absolut
nych, życiotwórczych, bądź też pozornych, zwodniczych i śmiercionośnych. Tak 
więc entropia i ektropia - pojęcia zaczerpnięte z fizyki - ilustrujące działanie 
dwu sił, destrukcji i ładu, splatają się u Florenskiego z Kulturą właściwą, zwią
zaną z Kultem, i kulturą niezorientowaną na Kult, tworzącą antywartości. Sfera 
aktywności ludzkiej służącej tworzeniu wartości, a więc zwalczającej chaos, en
tropię - zdaniem Florenskiego - kurczy się, a tym, co szczególnie niepokoiło filo
zofa, było wynaturzenie cywilizacyjne, jej postępująca degradacja wskutek zani
ku pierwiastka twórczego i regresu duchowego. „Determinizm magiczny” (Bo
niecka), określający życie całej przyrody, w tym także człowieka, niejako wchła
nia jednostkę, a jedynie nielicznym z nich, drogą ascezy, udaje się wyzwolić du
chowo spod jego wpływu. W sumie jednak człowiekowi pozostała jedna droga: 
pogodziwszy się z tym, że jest elementem przyrody stworzonej, może on jedynie 
„powtarzać” kenozę poprzez wysiłek twórczy, poprzez mężne pokonywanie pokus 
ziemskich i ascezę. Zasadniczo jednak Florenski - w rozdziale List dziewiąty. 
Stworzenie swego Filara - ma na uwadze człowieka chtonicznego, składającego 
się z „ciała” i „skóry”, stworzenie będące „ostatecznie niczym” [„решительное 

go człowieka uzyskuje sens tylko w świetle Golgoty, „misterialnego katharsis” i niezwykłego cierpie
nia, które stanowią zaczyn wyzwolenia i zmartwychwstania”. Zob. К.Г Исупов, Павел Флоренский: 
наследие и наследники [w:J П.А. Флоренский: pro et contra..., cyt.wyd., s. 18—19, 22—23.

131 CM. Половинкин, П.А. Флоренский: Логос против Хаоса [w:] П. А. Флоренский: pro et contra..., 
cyt.wyd., s. 645.

132 П.А. Флоренский, Флоренский Павел Александрович (Автобиографическая статья) [w:] 
Энциклопедический словарь Русского Библиографического института, 7-е изд., t. 44, Москва 1927,szp. 143— 
144; cyt. wg Половинкин, П.А. Флоренский..., cyt.wyd., s. 644-645. N. Łosski we wprowadzonych tu 
pojęciach entropii i ektropii widzi destrukcyjny wpływ na Florenskiego sytuacji w Rosji porewolucyj- 
nej, w której „robiono prawie wszystko po to, by przekształcić filozofię chrześcijańską Florenskiego 
w filozofię naturalizmu agnostycznego” (Л о с с к и й, История русской философии, cyt.wyd., s. 216).
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ничто”]133. Do takiego paradoksalnego wniosku dochodzi Florenski także w in
nym miejscu Filara:

133 Ф л о p с н с к и й, Столп. .. cyt.wyd., s. 289. W swej późnej pracy Homo faber określił filozof 
rodzaj ludzki mianem „marnej części przyrody”, zaś człowieka „rzemieślnikiem” pozbawionym poten
cji twórczych, w odróżnieniu od „nieskończonej mocy tworzenia” ze strony przyrody (zob. И о в а н o- 
в и ч, Проблема человека..., cyt.wyd., s. 669).

134 Tamże, s. 143-144.
135H. Бердяев, Смысл творчества. Опыт оправдания человека [1916], Paris 1985, s. 181.
136 И с у п о в, Павел Флоренский..., cyt.wyd., s. 12.

„Jest rzeczą niewątpliwą że obok Prawdy [Истина] koniecznie istnieje także praw
da, jeśli tylko obok Boga istnieje stworzenie. Istnienie prawdy jest tylko innym prze
jawem samego faktu istnienia stworzenia [...]. Obecność prawdy jest równa obecno
ści stworzenia. Ale czy samo stworzenie istnieje? [...] Stworzenie dlatego właśnie jest 
stworzeniem, że nie jest ono Istotą Bezwarunkowo Konieczną [Безусловно-Необходимое 
Существо], stąd więc istnienie stworzenia nie daje się wyprowadzić nie tylko z idei 
Prawdy - pierwszego poruszyciela wszelkiego rozumienia, lecz także z faktu istnie
nia Prawdy, z Boga”134.

Podobne stwierdzenie stanowi oczywiste zaprzeczenie najgłębszej istoty czło
wieka, zawierającej się, zgodnie z nauką chrześcijańską w jego wyjątkowości 
pośród stworzenia i najściślejszej więzi z obrazem i podobieństwem Boga. To rów
nocześnie rękojmia jego zbawienia i życia wiecznego, gdyż człowiek osiąga nie
śmiertelność dzięki wolności, wolności „ósmego dnia stworzenia”, „boskiej”, jak 
mówił Bierdiajew, która dzięki wyborowi twórczości „kontynuującej dzieło Boże
go stworzenia” łączy go z „nowym Adamem”, „Człowiekiem Absolutnym”135. Tym
czasem dla Florenskiego, jak pokazuje powyższy przykład, człowiek jawi się jako 
istota przypadkowa (może on być, ale też nie być), jako swoiste ogniwo - bynaj
mniej nie ważniejsze od innych — w łańcuchu stworzenia. Istnienie w porządku 
Prawdy (Boga) nie jest dane jednostce, natomiast prawda człowieka (a wraz 
z nią prawda stworzenia) jawi się, jak piszę Isupow, „w formie winy wobec Praw
dy, dlatego organiczną jej «pozą» jest zdziwienie, wdzięczność, pokora, posłuszeń
stwo i skrucha”, będące przeciwieństwem innej, niepożądanej „pozy”: smutku, 
sceptycyzmu, buntu, niewiary, pychy, próżności, samozadowolenia, miłości wła
snej itd.136 Owo spojrzenie na człowieka przez pryzmat doświadczenia religijne
go, Prawdy Bożej, jedynej, absolutnej, nakazującej pokorę i poczucie winy - wy
znacza i określa charakter aktywności ludzkiej, będącej poświadczaniem i gło
szeniem - za pośrednictwem Kościoła i wyznaczonych przez niego elementów 
kultu (liturgia, tajemnica, ikona) — owej Prawdy, odkrywanej przez duszę i ser
ce. Notabene, tym elementom odpowiadają w myśli Florenskiego pojęcia ontolo- 
giczne: symbol, słowo, Kościół, i one właśnie, jak dowodzi filozof w swych dojrza
łych pracach, zdolne są zachować i wyrazić Prawdę.

Niemniej jednak, w jego sposobie postrzegania człowieka zarysowuje się pewna 
sprzeczność. W całościowej wizji stworzenia, czyli świata, postrzeganego jako 
„powierzchnia ontologiczna” [онтологическая поверхность], człowiek - jako istota 
obleczona w ciało - niczym się nie wyróżnia spośród innych istot. Co więcej, 
podobnie jak one, właśnie w ciele „jest on dany przede wszystkim i w sposób 
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najpierwotniejszy”137. Tym, co wyróżnia go, są dopiero takie jego organy, jak gło
wa, pierś i brzuch, a uprzywilejowana, dzięki sercu, jest pierś, jako ośrodek uczuć 
i centrum osobowości. W prawosławiu, do którego nawiązuje Florenski, mistyka 
„skupiska istoty ludzkiej”, czyli piersi i serca, jest mistyką stwarzającą warunek 
osiągnięcia przez człowieka łaski, która „naprawia” jednostkę i stanowi podsta
wę jej wzrastania duchowego. Oczyszczenie serca pozwala na „obcowanie z Bo
giem, a obcowanie z Bogiem wyprostowuje i buduje całą osobowość ascety”, który 
na tej właśnie drodze, „będąc przywróconym Bogu, nadaje stworzeniu pierwotny 
ład”138. Wyróżniając szczególnie pierś i serce i traktując je równocześnie jako 
zasadnicze „narzędzie” poznania, przewyższające poznanie naukowe, Florenski 
w pewnym stopniu je absolutyzuje, a więc pomniejsza udział także rozumu, woli 
i ciała w mistyce prawosławnej, kładącej nacisk na jedność i całościowość życia 
duchowego. Ten właśnie aspekt wzbudził najwięcej zastrzeżeń ze strony duchow
nych prawosławnych, którzy w sumie niezwykle wysoko ocenili Filar i podporę 
prawdy. Jeden z hierarchów cerkiewnych pisał:

137 Ф л o p с и с к и й, Столп..., cyt.wyd., s. 264-265.
138 Tamże, s. 271.
139 En. Ф с о д o p (A.B. Позлссвский), <Рец. на книгу:> О духовной Истине. Опыт православной теодицеи 

[1914] [w:] А.П. Флоренский: pro et contra..., cyt.wyd., s. 243.
140 П.А. Флоренский, № богословского наследия [w:] Богословские труды, сб. 17, Москва 1977, 

S. 139.

„Wydaje się nam, że mistyka cerkiewna nie jest mistyką piersi lub serca, lecz na 
pewno zjednoczoną mistyką wszystkich części składowych istoty ludzkiej: i rozumu, 
i serca, i woli, i ciała, jeżeli trzeba, w przeciwnym razie pojawi się chłystowstwo [...] 
lub pięknoduchowość [духовная прелесть]. Przypomnijmy więc autorowi, że u świę
tych ojców wskazuje się na istnienie ośmiu głównych namiętności, z których każda 
odnosi się do danej sfery duszy lub ciała ludzkiego. W walce z nimi uzdrowieniu 
i oczyszczeniu podlega albo ciało (rozpusta, obżarstwo), albo rozum (duma, próż
ność), albo serce (smutek, przygnębienie), albo wola i jej usposobienie (gniew, chci
wość). Serce wyróżnia się w życiu duchowym dlatego, że w procesie wolicjonalnym 
dzięki swej uczuciowości i pragnieniu warunkuje ono postępek [...], a co najważniej
sze - sfera serca jest w pełni dobrem [достояние] człowieka”139.

Antropodycea Florenskiego, eksponująca czystość serca jako najważniejsze
go „skupiska” sił duchowych, umożliwiających przebóstwienie całej istoty ludz
kiej, stanowi próbę usprawiedliwienia człowieka w świetle nauki prawosławia 
i kultu ortodoksji, aczkolwiek, jak pamiętamy, w późniejszym okresie nie do koń
ca udaje się myślicielowi zachować wiarę w człowieka i optymizm w zakresie jego 
potencji twórczych. Ontologią człowieka, w jego ujęciu, za punkt wyjścia przyj
muje dwa pierwiastki, określające zarazem dwa kierunki działalności człowieka: 
ousia i hipostasis. Pierwszy z wymienionych (ousia) określany jest mianem „dio- 
nizyjskiego” lub, jak woli Florenski, „tytanicznego” i posiada charakter „mocy 
czystej”, przyczyny sprawczej rzeczy [начало вещей]; oznacza ślepy napór - to coś 
w rodzaju mrocznego podłoża bycia lub pojętej metafizycznie otchłani, z której 
wyłania się rodzaj ludzki. Właśnie rodzaj, a nie ludzkość w znaczeniu łańcucha 
pokoleń lub wszystkiego, co wiąże się z wypracowaniem przez nią zasad organi
zacji życia (np. rodzinnego) czy przyswojeniem wartości religijnych140. Pierwia
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stek „tytaniczny” niesie w sobie nieposkromione pragnienie istnienia, wskazuje 
na niewyczerpane potencje bytu, sprawia, że pod wpływem jego siły wiecznie 
trwa proces kreowania. Drugi z kolei pierwiastek, hipostasis, zwany „apolliń- 
skim”, zawiera ograniczenie, poczucie miary, gdyż odnosi się do osobowości indy
widualnej, określa jej umysłowość [разум, ум] i wyznacza sens, który jest dostęp
ny świadomości jednostkowej, niedoskonałej. Filozof podkreśla, że tylko „w Bogu 
istnieje harmonia ousii i hipostasis”, czyli prawdy bycia i prawdy sensu, nato
miast w człowieku „antynomia biegunów nie istnieje w harmonii; mroczne podło
że bytu występuje przeciwko istocie, żądając od niej realizacji; istota ujarzmia 
żywiołowe wzburzenie, uzyskując od niego swoją prawdę. W człowieku są dwie 
prawdy: obraz Boży i podobieństwo Boże — prawda bycia [бытие] i prawda sen
su”141. Dalej myśliciel tłumaczy: „Ousia ma charakter żywiołowy, rodzajowy - 
i umocniona zostaje w nim jako pierwiastek indywidualny [...] Hipostasis, prze
ciwnie - jest ideą rozumową osobową obliczem duchowym, jego istotą [лик] - 
i umacnia się w człowieku jako pierwiastek ogólny, ponadindywidualny”142. Syn
teza obu pierwiastków, ousii i hipostasis, daje „społeczeństwo jednostkowe [личное 
общество], rodzaj indywidualny, umacniający indywiduum jako członka społe
czeństwa i społeczeństwo jako indywiduum”. Jednakże owa jedność pozostaje 
dotychczas tylko postulatem, gdyż „ludzie XX wieku zupełnie utracili zdolność 
postrzegania całości”143.

141 Tamże, s. 141. Dodajmy, że używane przez Florenskiego słowo rosyjskie.TUK, zgodnie z propozy
cją Z. Podgórca, oddajemy polskim słowem istota (Florenski, Ikonostas..., cyt.wyd., s. 118).

142 Tamże, s. 143.
143 Tamże.
144 Ф л о p с н с к и й, Микрокосм и макрокосм, cyt.wyd., s. 233—234.

Kreśląc swą wizję człowieka jako mikrokosmosu będącego odbiciem makro- 
kosmosu, gdyż „ człowiek i przyroda są wzajemnie upodobnieni do siebie”, myśli
ciel za równie uprawomocnione uważa odwrócenie podobieństwa i uznanie czło
wieka za makrokosmos, a przyrodę za mikrokosmos, albowiem „i przyroda, i czło
wiek są nieskończeni”, więc „człowiek jest równie skomplikowany jak i świat”. 
„Zaiste rozum gubi się i zdumiewa, gdy próbuje dociec nieskończonej złożoności 
człowieka, gdyż w miarę zniżania się od całości ku częściom, od części zaś - ku 
częściom części [...], widzimy, że złożoność wciąż rośnie i rośnie”. Dlatego właśnie 
„człowiek jest nieskończonością”, toteż „nie jest tylko formalną cechą nieskończo
ności to, że człowiek i świat mogą być rozpatrywani jako odzwierciedlający się 
wzajemnie”. „W Środowisku nie ma niczego takiego, czego w postaci skróconej, 
chociażby w zalążku, nie byłoby u Człowieka”. Podobnie rzecz wygląda w odnie
sieniu do Środowiska, które „w powiększeniu”, „w sposób rozproszony” zawiera 
wszystko to, co mieści się w Człowieku, bowiem „Człowiek jest sumą świata, 
skróconym jego konspektem”, a „Świat jest uzewnętrznieniem [раскрытие] czło
wieka, jego projekcją”144. Nikołaj Łosski zaznacza, że dla Florenskiego „człowiek 
jako idea jest żywą całością w której indywiduom wyznacza się rolę organów”. 
Jest to, jak uczyli mistycy, „Człowiek Niebiański” lub „Ciało Chrystusa” - jak go 
określał E. Swedenborg w traktacie O niebiosach, o świecie duchów i o piekle. 
Autor Historii filozofii rosyjskiej dodaje, że w idei człowieka twórcy Filara znaj
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duje wyraz odwieczne pragnienie wielu religii wyrażenia idealnej jedności sym
bolicznej żywych stworzeń w postaci mistycznego drzewa życia (der heilige Baum, 
der Lebensbaum, I’Arbre du Monde) lub idei życia, porywu życia (elan vital)145.

145 Л о с с к и й, История русской философии, cyt.wyd., s. 211-212.
146 П.А. Флоренский, Столп и утверждение истины, 1.1 (2), Москва 1990, s. 819.
147 F 1 о г е n s k i, Ikonostas... cyt.wyd., s. 126.
148 Исром. Андроник (Трубаче в), Теодицея и антроподицея..., cyt.wyd., s. 61. Florenski 

przytacza słowa Goethego: „są zjawiska znaczące, które stają przed nami jako reprezentujące wiele 
innych, ponieważ zawierają one w sobie pewną pełnię” (z listu do F. Schillera), (Флоренский, 
У водоразделов. .., cyt.wyd., s. 146).

149 Tamże, s. 57-184. Uczony ten kompetentnie, z sympatią i zrozumieniem dla poszukiwań Flo
renskiego, rekonstruuje jego antropodyceę na podstawie różnych tekstów, zarówno teologicznych, jak 
i filozoficznych, eksponując przede wszystkim jej charakter teologiczny, wypływający z mistyki prawo
sławia, oraz „konkretność ontologiczną” i personalizm. Florenski, jego zdaniem, swą myśl formułuje 

W swej antropodycei Florenski zwraca wszakże uwagę na skażenie człowie
ka, jego zabrnięcie w fałsz, iluzoryczność, i próbuje wskazać drogę naprawy, oczy
szczenia, zbliżenia do pierwowzoru, czyli obrazu i podobieństwa Boga. Ten stale 
obecny w myśli religijnej motyw rozpatruje on poprzez odsłanianie prawdy 
o świecie, o ziemi, prawdy jawiącej się jako kontrast tego, co ogarnia wszystko 
(Bóg), i tego, co jest niczym (stworzenie). Ale ów kontrast musi być urzeczywist
niony, aby było możliwe usprawiedliwienie stworzenia, gdyż „wszelki ruch 
w dziedzinie religii jednoczy antynomicznie drogę wzrastania z drogą zniżania 
się”146. Jeśli więc teodycea oznacza „usprawiedliwienie” Boga, „wznoszenie się” 
ku Niemu, to „usprawiedliwienie” człowieka dokonuje się poprzez „zniżanie się” 
Prawdy Bożej, przyjmowanie jej za pośrednictwem serca i akceptację owej Praw
dy jako istniejącej w świecie ziemskim. Teodycea i antropodycea uzupełniają się, 
tworząc razem „filozofię współistotności”, czyli tego, co w terminach teologicz
nych można by ująć jako sanktuarium - „symbol nieodgadnionej tajemnicy Trój
cy Świętej”147, natomiast w kategoriach antropologii filozoficznej jako „dialekty- 
kę części i całości, jedności i różnorodności, tego, co szczególne, i tego, co po
wszechne, tego, co zawiera istotę, oraz tego, co dotyczy zjawiska”. W tym samym 
kierunku podążała też myśl Goethego w poszukiwaniu „Prazjawiska” (Uhrphano- 
men, Protophanomen), czyli takiego zjawiska, które „najpełniej odsłania to, co 
powszechne, ucieleśnia je, zawiera istotę rzeczy”148. Jak przekonuje hieroprezbi- 
ter Andronik, antropodycea Florenskiego — zorientowana antropologicznie w za
kresie metody — posiada charakter ontologiczny i teologiczny oraz uzyskuje podbu
dowę w postaci antynomicznie pojętego symbolu, który jednoczy to, co ludzkie, 
z tym, co ponadludzkie: obecność dwu pierwiastków w budowie człowieka (ousia 
i hipostasis), jego odniesienie do świata (mikrokosmos i makrokosmos) zawiera 
się w formach kultu (sfera tego, co niebiańskie, i tego, co wiąże się ze światem), 
dotyczy warunków spełniających pragnienie świętości („współdziałanie”, syner
gia Boga i człowieka poprzez modlitwę, symbolikę ikony i krzyża), przejawia się 
w kulturze, światopoglądzie, języku, strukturze słowa i jego właściwościach (ma- 
giczność i mistyczność), w ekonomii gospodarki, w działalności artystycznej oraz 
w procesie historycznym pojętym jako „rytmiczne następowanie po sobie typów 
kultur”149.
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Już powyższy przegląd głównych kierunków myśli Florenskiego dowodzi, że 
dotyczy ona raczej wytworów człowieka, kultury, zachowań, ich wymiaru sym
bolicznego, powszechnego, całościowego, modelowego. W dążeniu do symbolicz
nego (sofijnego) spojenia antynomiczności świata i stworzenia całościowego, sta
nowiącego pełnię czy też doskonałość, jego wizerunku, uwzględniającego także 
to, co w dokonaniach człowieka ową jednię potwierdza - Florenski oddala jednak 
od siebie konkretną osobę, jej aspiracje, wolę, wartość w świecie doczesnym oraz 
spełnienie indywidualnych pragnień. Wszystko to bowiem bezpośrednio wynika 
z założeń ogólnych jego nauki, zwłaszcza antropodycei, w której „szczególną wagę 
uzyskał wniosek, że symbol wyraża zasady, kanony życia, w tym też duchowe
go, które nie wiążą przejawów życia”150. Te ostatnie bowiem należy każdorazo
wo wypełnić konkretną indywidualną treścią życiową człowieka, jego czynem 
heroicznym, twórczością wytrwałym poszukiwaniem. Nie da się tego, co dotyczy 
przedsięwzięć indywidualnych, ująć w ryzy kanonu czy zasady, zbyt wielka jest 
bowiem rozbieżność w zakresie wyborów jednostkowych. Antropodycea Floren
skiego nie tworzy systemu, a jej czynnikiem organizującym jest sprzeczność, „nie- 
dokończoność”, ale myśliciel zapewnia, że tam właśnie, gdzie brakuje Jedności 
logicznej schematu, można usłyszeć inną jedność, nieporównanie bardziej spój
ną życiowo bardziej głęboką niźli gładki plan”, a ponadto tam, gdzie nie ma 
systemu - .jest za to wiele problemów w bezpośredniej bliskości samych korze
ni myśli”151, których nieuporządkowania nie sposób ująć w ramy racjonalne. 
Florenski apeluje o „wczuwanie się” w rzeczywistość, o wysiłek badawczy, mają
cy na celu znalezienie w świecie realnym, „upadłym”, pierwiastka duchowego 
w drodze wnikliwego rozpoznania „węzłów sensu”. Wysiłek ten nie może spoczy
wać na jednostce, która skłonna jest do ulegania iluzjonizmowi i subiektywizmo
wi, a więc często, jak piszę Chorużyj, „odrywa się od życiotwórczej realności”, 
toteż dla jej zachowania jednostka, wyrzekając się siebie jako „centrum ogólne
go”, albo „musi rozpaść się na impersonalne funkcje symboliczne”, albo też, nie 
tracąc spójności - stać się przekaźnikiem tego, co wspólne doświadczeniu wszyst
kich, „wszechludzkie”152.

w oparciu o „zasady dogmatyki, o symbolizm, antynomizm, dialektykę, intuicjonizm, encyklopedycz- 
ność i glebizm [почвенность]” (tamże, s. 176-177). Zastrzeżenie budzi tu personalizm tego myśliciela, 
który należałoby zastąpić impersonalizmem zważywszy, że mimo modelowego ujęcia człowieka i zain
teresowania antynomiczną naturą ludzką, w poglądach Florenskiego, jak już stwierdziliśmy, nie ma 
traktowania osoby jako autonomicznego bytu.

150 Tamże, s. 171.
161 Ф л о p e н с к и й, У водоразделов..., cyt.wyd., s. 29, 28.
152 X о p у ж и й, Обретение конкретности, cyt.wyd., s. 12.
16ЭФлоренски н.Имеславие как философская предпосылка... [w:] tenże, У водоразделов..., cyt.wyd., 

s. 281, 289.

Tym, co jednoczy ludzi, jest dla myśliciela język, jego natura ikoniczna 
i magiczna, tajemnicza i kusząca zarazem. Słowo ma szczególną właściwość: „wy
prowadza rozum [yM] poza granice subiektywności i styka się ze światem znajdu
jącym się po tamtej stronie naszych stanów psychicznych. [...] Przez słowo nale
ży rozumieć wszelkie przejawianie się naszego jestestwa na zewnątrz, gdyż za 
cel takiego przejawiania się uznajemy [...] sens [...] wkraczający w świat trans- 
subiektywny”153. Od tego stwierdzenia pozostaje już tylko krok do uznania, że 
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język stwarza możliwość „dotykania” prawdy, że pozwala oddalić pozory, wska
zać na to, co naprawdę jest. W swej koncepcji „onomolatrii jako przesłanki filo
zoficznej” Florenski podkreśla, że nazywanie Imienia Bożego jest „żywym wkra
czaniem w Tego, kto jest nazywany”, czyli, upraszczając, gdy nazywamy Boga - 
podlegamy wpływom Jego energii i „dotykamy” prawdy. Język jest zapisem do
świadczenia, także metafizycznego, pozwalającego przybliżyć się do niej, jest także 
„energią ludzkości” i środkiem poznania, wskazuje na „łączność bytów, wzajem
ny ich związek i otwartość na siebie [B3anMOOTKpoBeHne]”154.

154 Tamże, s. 333, 281, 286. Wydaje się, że zrozumienie filozofii języka Florenskiego nastąpi 
najpewniej w XXI wieku... Problematyka ta interesowała także S. Bulgakowa i A. Łosiewa (obaj oni 
są autorami prac zatytułowanych identycznie Filozofia imienia - Философия имени). Bliskość wobec 
koncepcji Florenskiego przejawia drugi z wymienionych myślicieli.

155Флорснски й. Детям моим... cyt.wyd., s. 434.
156 Tamże, s. 70.

„Rozstaje myśli”, na które wskazuje Florenski, nie pozwalają rozwiązać pro
blemu jednostki, która nie jest dlań istotą autonomiczną, obdarzoną wolnością, 
gdyż jej „granice”, jak czytamy w prozie autobiograficznej tego myśliciela, „tylko 
w książkach wydają się wyraziste, w rzeczywistości zaś wszystko i wszyscy tak 
ciasno spleceni są ze sobą, że odrębność ustalić można tylko w przybliżeniu, prze
chodząc stale od jednej części całości do drugiej”155. Człowiek jest więc traktowa
ny jako integralny składnik rzeczywistości, jednoczący w sobie jej przeciwień
stwa, stanowiący niejako ambiwalentnąjej syntezę. Florenskiemu, przyjmujące
mu „olimpijski” punkt widzenia „w duchu Goethego”, trudno było wyodrębnić 
jednostkę ludzką, niknącą w ogromie wszechświata, będącą dlań „ostatecznie 
niczym”, czyli postrzeganą jako przygodność aksjologiczna. Pisał on:

„Nie lubiłem ludzi [...] Lubiłem za to powietrze, wiatr, obłoki, czułem pokrewieństwo 
ze skałami oraz bliskość duchową z minerałami, zwłaszcza krystalicznymi, lubiłem 
ptaki, najbardziej zaś rośliny i morze”156.

Jak już stwierdziliśmy, pojedynczy człowiek w nauce Rosjanina nie istnieje 
w wymiarze wolności, postępku, sensu życia w indywidualnym doświadczeniu, 
lecz w sferze wyższego, głębszego, symbolicznego czy transcendentnego sensu. 
Takim właśnie jawi się on zarówno w Filarze, przynoszącym apologię teodycei, 
jak w i późniejszej, nie do końca zrealizowanej koncepcji antropodycei.

★ ★ ★

W dobie modernizmu w twórczości pisarzy i myślicieli rosyjskich człowiek 
uzyskiwał wszakże inne, ewangeliczne, chrystocentryczne naświetlenie, a jego 
wizerunek był ściśle związany z Sołowjowowską nauką o Bogoczłowieczeństwie 
i formowany na ogół zgodnie z prawosławną koncepcją natury, „uosobionej” 
w człowieku i ukształtowanej w taki sposób, aby była ona niepowtarzalnym odbi
ciem Boga. Człowiek — jako „ikona Boga”- odwzorowuje niejako pewien arche
typ, gdyż został powołany do świętości, którą osiągnąć może poprzez samodosko
nalenie, ale jest równocześnie osadzony w złu, marności świata „upadłego”, na
piętnowanego grzechem pierworodnym, i dlatego jest skupiskiem dwu przeciw
stawnych sił. Doskonałość Chrystusa „oślepiała” wielu twórców, którzy, zainspi
rowani przez tradycję chrystologiczną i uduchowioną myśl filozoficzno-estetycz- 
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ną (oprócz wielkich filozofów-idealistów i mistyków niemieckich, reprezentowali 
ją także m.in.: E. Renan, T. Carlyle, J. Ruskin, W. Sołowjow, F. Dostojewski), 
pragnęli w Jego osobie ujrzeć żywy obraz, wzorzec moralny i duchowy, wcielenie 
prawdy, dobra i piękna. Zorientowana antropologicznie myśl religijna, poezja 
czy malarstwo przedstawiają obraz Chrystusa w rozmaity sposób, często odległy 
od kanonów ewangelicznych (Jezus Nieznany - Иисус Неизвестный D. Miereż- 
kowskiego, 1932), lecz także wierny przekazom Pisma św. (Syn Człowieczy - Сын 
Человеческий archimandryty Antoniego (A.P. Chrapowickiego), 1905 oraz analo
gicznie zatytułowana praca A. Mienia, 1969). Nurt chrystologiczny obecny jest 
w antropologii W. Niesmiełowa (dwutomowa praca Nauka o człowieku - Наука 
о человеке, 1898-1907) i M. Tariejewa (Filozofia życia - Философия жизни, 1891- 
1916), w pracach S. Bułgakowa - zwłaszcza dojrzałego okresu, gdy myśliciel ten 
tworzył swą„teoantropourgię”, w koncepcji wolności i twórczości N. Bierdiajewa 
(Filozofia wolności - Философия свободы, 1911; Sens twórczości. Próba usprawie
dliwienia człowieka, 1916; Sens historii. Próba filozofii losu ludzkiego - Смысл 
истории. Опыт философии человеческой судьбы, 1923 i inne prace tego myśliciela), 
w teokosmizmie N. Fiodorowa (Filozofia wspólnego czynu), literaturze mistycz
nej Daniiła Andriejewa (Róża świata - Роза мира, 1957, wyd. 1991). Nurt ten 
posiada charakter wielowymiarowy i dotyczy nie tylko chrystologicznego naświe
tlenia człowieka jako jednostki, czyli postrzegania jej w kontekście nauki etycz
nej Chrystusa, dającej podstawy wzrostu świadomości moralnej, lecz wyraża się 
także w chrześcijańskiej filozofii historii, przedstawiającej proces historyczny jako 
wzajemne przenikanie się czynnika boskiego i ludzkiego. Niezwykłej wagi nabie
ra chrystologia zwłaszcza w koncepcjach metafizycznych, będących projekcją 
wcielenia Chrystusa na życie ludzkie, koncepcjach wskazujących na znaczenie 
i sens istnienia człowieka jako istoty bogopodobnej, której celem fundamental
nym w życiu jest realizacja pierwiastka Boskiego, dążenie do ideału Chystuso- 
wego, rozumianego jako najważniejsze dlań zadanie. Widać więc, że problematy
ka chrystologiczna posiada charakter uniwersalny i dotyka wszystkiego, czym 
żyje człowiek, próbuje zatem ukazać wszystkie sfery życia przez pryzmat „abso
lutnej nowości” (B. Pasternak)157, czyli prawdy zawartej w ewangeliach, dającej 
podstawę do pokonania tego, co utrwala złudę świata, i przyjęcia tego, co służy 
umocnieniu wartości niezmiennych, życiotwórczych. Odnotujmy, że zadaniem 
rosyjskiej myśli religijnej było także przeciwdziałanie materializmowi praktycz
nemu, skłonności do łudzenia ludzi fałszywym wizerunkiem dobra, sprzyjają
cym destrukcji społeczeństwa, upadkowi moralnemu, rozkładowi prawa, rozdwo
jeniu między wiarą a życiem. Uduchowienie, podniosłość, uroczysty ton, osadze
nie w tradycji prawosławnej oraz zamierzony dydaktyzm wielu traktatów były 
ich szczególnym wyróżnikiem. Gustaw Wetter podkreślił słusznie, że przedsta
wiciele renesansu duchowego „często nie potrafili uchronić się przed przeciwną 
jednostronnością: oślepieni pięknem bytu idealnego całkowicie oddali się jego 
kontemplacji, zbyt mało uwagi poświęcając realizacji «skarlałej» jedności w świe
cie empirycznym”158. Jak dalece życie realne przerosło ich obawy, dowiodły wkrótce 

157 B. P a s t e r n a k, Doktor Żywago, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1994, s. 15.
168 G.A. Wetter, Rosyjska filozofia religijna a marksizm, „Aletheia”/1989, s. 181.
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wydarzenia polityczne, które — będąc konsekwencją uganiania się rozumu za 
iluzjami ideowymi — przyniosły niewyobrażalny chaos, destrukcję ładu społecz
no-politycznego, zezwierzęcenie człowieka, dowodząc tym samym anachronizmu 
teodycei.

W dotychczasowych rozważaniach skupialiśmy uwagę na sposobie dochodze
nia rosyjskiej myśli religijnej do całościowego ogarniania problematyki związa
nej z „problemami życia”, z tym, co określa poznanie, wiedzę, wyznacza ścieżki 
doświadczenia, stanowi fundament sensu całości bytu, tym, co pozwala rozpo
znawać sens na podstawie wartości... Religia i filozofia splatają się tu ściśle ze 
sobą a wspólnym ich podłożem jest myśl antyczna i wczesnochrześcijańska, kon
centrująca się na dyskursie o świecie jako skupisku idei (Platon) czy też form 
(Arystoteles), poszukiwaniach jednoczącej wszystko niezmiennej zasady bytu, 
pochodzącej od Boga oraz konstytuującej jego rozumność i uporządkowanie (św. 
Augustyn, Pseudo-Dionizy, Ojcowie Kościoła). Tradycja myśli starożytnej oraz 
religijnej w zasadniczym stopniu wytycza kierunek tych refleksji, które ściśle 
wiążąc się z zagadnieniem sensu życia i jego wartości w świetle chrześcijaństwa, 
stanowić miały na początku XX wieku panaceum na radykalną dehumanizację 
rzeczywistości rosyjskiej. Przeciwstawienie wszechświatowego sensu bezsenso
wi świata, ujrzenie tego problemu przez pryzmat doświadczeń historycznych 
i ukazanie dróg jego pokonania poprzez głębokie przeżycie aksjomatów religij
nych - oto pewien model czy schemat wielu prac (traktatów) poświęconych po
wyższemu zagadnieniu.

Nawet pobieżny ich ogląd pozwala stwierdzić, że oscylują one wokół pytania 
o istotę i sens - życia, bytu jednostkowego i przeznaczenia człowieka, działań 
ludzkich, historii, filozofii religijnej. Niektóre już w samym tytule wskazują na 
nie: O życiu (О жизни, 1887), Nauka chrześcijańska (Христианское учение, 1894- 
1896), Droga życia (Путь жизни, 1910) i inne traktaty Lwa Tołstoja, Cel życia 
ludzkiego (Цель человеческой жизни, 1892) Wasilija Rozanowa, Problem sensu ży
cia w nauce objawienia Nowego Testamentu (Вопрос о смысле жизни в учении 
новозаветного откровения, 1895) Wiktora Niesmiełowa, Warunki możliwości wia
ry w sens życia (Условия допустимости веры в смысл жизни, 1896) Aleksandra 
Wwiedenskiego, Apologia dobra Władimira Sołowjowa (zwłaszcza końcowy jej 
rozdział), Cel i sens życia (Цель и смысл жизни, 1901) Michaiła Tariejewa, O sen
sie życia. Słowo na Wielki Czwartek (О смысле жизни. Слово в Великий Четверток, 
1901) archimandryty Andrieja (Uchtomskiego), О sensie życia (О смысле жизни, 
1910) Iwanowa-Razumnika (jedyna praca rozpatrująca zagadnienie tytułowe 
z punktu widzenia laickiego), Nauka o sensie życia ludzkiego (Учение о смысле 
человеческой жизни, 1918 - jest to trzecia, obszerna część przywoływanej już pra
cy Filozofia Hegla jako nauka o Bogu i człowieku) Iwana Iljina, Sens życia (Смысл 
жизни, 1918) Jewgienija Trubieckiego, Sens historii i sens życia (Смысл истории 
и смысл жизни, 1921) Gieorgija Florowskiego, Sens życia (Смысл жизни, 1925) 
Siemiona Franka, oraz wiele innych prac, niezawierających w samym tytule „sen
su życia”, lecz pośrednio nawiązujących do tego zagadnienia. Powyższy wykaz 
stanowi zresztą zaledwie fragment całego bogactwa życia umysłowego tworzące
go zjawisko renesansu religijnego, na które, oprócz dokonań pojedynczych twór
ców, składają się także: zbiorowe inicjatywy wydawnicze [np. znane zbiory 
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artykułów Problemy idealizmu (Проблемы идеализма, 1902), Problemy Religii 
(Вопросы Религии, 1906), a także Drogowskazy (Вехи, 1909) oraz Z głębokości. Zbiór 
artykułów o rewolucji rosyjskiej (Из глубины. Сборник статей о русской революции, 
1918)], czasopisma - działające w pierwszym dziesięcioleciu zwykle krótko, od 
kilku miesięcy do kilku lat, lecz niezwykle znaczące: „Nowa Droga” („Новый путь”), 
„Problemy Życia” („Вопросы Жизни”; po jego zamknięciu powstał projekt, nieste
ty niezrealizowany, czasopisma „Zwiastun Życia” - „Вестник Жизни”), „Żywe Ży
cie” („Живая Жизнь”), „Gwiazda Polarna” („Полярная Звезда”), „Wolne Sumienie” 
(„Свободная Совесть”), „Wolność i Kultura” („Свобода и Культура”), „Lud” („Народ”), 
„Moskiewska Gazeta Codzienna” („Московский Еженедельник”), „Wiek” („Век”), 
oraz stowarzyszenia, z których najbardziej znane to: „Towarzystwo Religijno- 
-Filozoficzne im. W.S. Sołowjowa (Религиозно-философское общество памяти 
B.C. Соловьева; nazwa ta dotyczy działających niezależnie od siebie stowarzyszeń 
mających siedziby w Moskwie, Petersburgu i Kijowie) oraz Chrześcijańskie Brac
two Walki (Христианское братство борьбы)159. Niezwykle ważną rolę w populary
zacji myśli religijnej i filozoficznej - zarówno klasycznej, jak i współczesnej, ode
grały dwa wydawnictwa: „Droga” („Путь”)160 oraz „Musaget” („Мусагет”). Pierw
sze z nich wiąże się zwłaszcza z nazwiskami Margarity Kiriłłowny Morozowej, 
mecenasa kultury, patronki wielu artystów (m.in. A. Skriabina), oraz Jewgienija 
Trubieckiego. Drugie natomiast kojarzone jest z nazwiskiem założyciela wspo
mnianej kompanii wydawniczej, Emilija Karłowicza Metnera161.

159 Zob. szczegółowo na ten temat: M A. Колеров, Не мир, но меч, cyt.wyd.
160 W wydawnictwie tym ukazała się m.in. praca Florenskiego Filar i podpora prawdy.
161 Ogólną charakterystykę obu wydawnictw daje W. Kiejdan (В. К с й д а н, На путях к граду 

земному [w:] Взыскующие града, cyt.wyd., s. 22^42.
162 Chrześcijańska gazeta codzienna, wydawana w Tyflisie (dzisiejsze Tbilisi) w 1906 roku, nazy

wała się „Встань, спящий” (I. Brichniczow, W. Ern). Jej pierwszy numer otwierał wiersz: „Встань, спящий 
- силы роковые/ Всесильным знаньем сокрушить,/ И рабства цепи вековые/ Напором жизненным разбить” 
(cyt. wg К о л с р о в, Не мир..., cyt.wyd., s. 235). Por.: Ef 5; 14.

Podjęte przez nas zagadnienie wpisuje się jako pewien szczególny, istotny, 
ale nie najczęściej podejmowany i - jak dowodzą powyższe rozważania - dość 
rozproszony, aspekt rosyjskiej duchowości religijnej, która zajęta była w pierw
szym rzędzie „przebudzaniem uśpionego” społeczeństwa z marazmu i skostnie
nia162. Celowi temu służyło podejmowanie zagadnień filozoficznych w duchu ide
alizmu, religii i teologii, ale równie istotna była analiza przyczyn zastoju w życiu 
społecznym, spowodowanego laicyzacją inteligencji i fałszywym pojmowaniem 
przez nią zarówno „ideału społecznego” - oderwanego od „polityki chrześcijań
skiej”, prawa, kultury i tradycji prawniczej - jak i jej zauroczeniem „urzeczowio- 
nym” wymiarem istnienia (wpływ ideologii zachodniej: socjalizmu, marksizmu, 
nihilizmu itp.), a także głęboki namysł nad rewolucją rosyjską, postrzeganą jako 
negatywne zjawisko polityczno-kulturowe. Gwałtowne wrzenia społeczne, zapo
czątkowane buntami i protestami studenckimi w 1899 roku, były codziennością 
życia rosyjskiego, z rzadka przerywaną okresami względnego spokoju, i zakoń
czyły się kataklizmem 1917 roku, chociaż rok ten dopiero otwiera otchłań klęski 
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wszelkich ideałów163. Refleksja nad Rosją w stanie upadku dotyczyła wszystkich 
sfer jej obumarłego życia: polityki, instytucji państwowych, doktryny samodzier
żawia, zasad prawnych, konstytucji, pracy parlamentu (Dumy Państwowej i Rady 
Państwa), gospodarki, ideologii, Cerkwi prawosławnej, stanów społecznych itd. 
Zwyrodnienie form państwowości wymagało wielu reform, których powodzenie 
rozbijało się jednak o indyferentyzm, brak poczucia wspólnoty i etosu pracy, 
wstecznictwo i zaściankowość.

163 Dokładny zapis wydarzeń w Rosji od zamieszek studenckich 1899 roku, do nastania „czerwo
nego terroru” przynosi praca Richarda P i p e s a, Rewolucja rosyjska (przekład T. Szafara, Warszawa 
1994).

164 Zob. szczegółowo na temat owych zebrań: С. M а к о в с к и й, На Парнасе „ Серебряного века, 
Мюнхен 1962, s. 15-33; М. Maszkiewicz, Mistyka i rewolucja. Aleksander Wwiedeński i jego 
koncepcja roli cerkwi w państwie komunistycznym, Kraków 1995, s. 26-31.

Wiele negatywów życia rosyjskiego przypisywano Cerkwi oficjalnej i prawo
sławiu historycznemu. Rozkwitła na początku XX wieku duchowość rosyjska broni 
wiary żywej, a nie skupionej na „ideale pozagrobowym”, czyli próbuje odsłonić 
właściwy wymiar religii dającej poczucie godności osoby ludzkiej i sensu istnie
nia. Taką właśnie jej rolę widziała poetka, krytyk, prozaik i dramaturg, Zinaida 
Gippius (1869-1945) - orędowniczka dialogu hierarchów Cerkwi z inteligencją 
prawosławną, głęboko zaniepokojona - podobnie jak inni uczestnicy (m.in. 
D. Miereżkowski, D. Fiłosofow, W. Rozanow, A. Kartaszow, J. Diagilewa, P. Flo
renski, J. Iwanow, S. Wolkonski, L. Bakst, W. Tiernawcew, A. Benois, A. Kondra
tjew) organizowanych w latach 1901-1904 „zebrań religijno-filozoficznych”, czyli 
otwartych dyskusji z hierarchami prawosławnymi (rektor Akademii Duchownej 
Siergij Stragorodski oraz biskup Siergij Granowski - rektor seminarium) — utra
tą przez Cerkiew autorytetu moralnego i jej nienadążaniem za potrzebami ży
cia164. Zebrania te stanowiły przełom w stosunkach inteligencji rosyjskiej z pra
wosławiem oficjalnym - niechętnym dotąd kontaktom ze sferą świecką, i chociaż 
przyniosły niewiele wymiernych rezultatów (oberprokurator synodu K. Pobiedo- 
noscew po trzech latach nakazał zaprzestać kontaktów obu stron i zawiesić ze
brania, a materiały z tych zebrań, które się odbyły, ujrzały światło dzienne 
w formie niepełnej w kierowanym przez Miereżkowskiego czasopiśmie „Новый 
путь”), to jednak wryły się w pamięć ich uczestników i poświadczone zostały 
w licznych dziennikach i wspomnieniach. Od roku otwierającego stulecie rozpo
czął się więc niezwykły rozkwit teologii oraz filozofii religijnej, która formuje się 
już to blisko dogmatów prawosławia, już to oddala się od tej konfesji, choć nie 
zrywa z nią więzów.

Z dala od oficjalnej ortodoksji formowała się, jak wiadomo, nauka mędrca 
z Jasnej Polany. Z pewnością nie będzie przesadą stwierdzenie, że z niej właśnie 
wyrasta, zorientowany najczęściej polemicznie lub zgoła krytycznie wobec jej 
założeń, cały późniejszy namysł nad sensem życia. Olbrzymi autorytet Lwa Toł
stoja i jego wpływ na całą umysłowość światową zapewniły rozgłos przekona
niom bliskim chrześcijaństwu separatystycznemu, wyrażonym przezeń w wielu 
traktatach i przyczynkach filozoficzno-religijnych z końca lat siedemdziesiątych 
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oraz osiemdziesiątych XIX wieku, z których, oprócz wyżej wymienionych, dla 
uzmysłowienia ich zakresu oraz pasji myśliciela, warto przypomnieć następują
ce: Spowiedź (Исповедь), Na czym polega moja wiara? (В чем моя вера?), Krytyka 
teologii dogmatycznej (Критика догматического богословия), Połączenie, przekład 
i rozprawa na temat czterech Ewangelii (Соединение, перевод и исследование четырех 
Евангелий), Królestwo Boże jest wewnątrz was (Царство Божие внутри вас), Nau
ka chrześcijańska (Христианское учение), Prawo przemocy i prawo miłości (Закон 
насилия и закон любви), Czym jest religia i na czym polega jej istota? (Что такое 
религия и в чем сущность ее?), Religia i moralność (Религия и нравственность), Со 
więc powinniśmy robić? (Так что же нам делать?), Kara śmierci a chrześcijań
stwo (Смертная казнь и христианство). Religia dla Tołstoja jest wykładnią wszy
stkiego, czym żyją ludzie, i tylko ona zapewnia znalezienie sensu życia165. Bóg 
jest dlań źródłem światłości i uosabia najwyższy rozum, a chrześcijaństwo przy
nosi zrozumienie prawdy o życiu. Chrześcijaństwo jest bowiem, jego zdaniem, 
nie „naukąmistyczną”, lecz „nowym rozumieniem życia” [жизнепонимание], da
jącym podstawę życia „po chrześcijańsku”, lecz bez odwoływania się do zasad 
wiary [вероучение] i dogmatów, nicejskiego symbolu wiary, z uwzględnieniem na
tomiast doniosłości i uniwersalnego znaczenia zawartej w Kazaniu na Górze nauki 
o moralności. Właśnie nauki jako wiekuistego prawa Bożego, ale nie Chrystusa, 
który głosząc ową naukę, obwieszczał tym samym, że jest zarówno prawodawcą, 
jak i drugą Osobą Trójcy Świętej.

165 „Czym żyjemy? — pyta autor Zmartwychwstania w swym Dzienniku, i odpowiada: „Religią” 
(Л.Н. T о л ст о Й, Полное собрание сочинений в 90 томах (Юбилейное издание), под общей ред. В.Г. Черткова, 
т. 48, Москва 1928-1958, s. 347; z tego wydania pochodzą cytaty przytaczane w niniejszej pracy).

166 Последнее сочинение графа Л.Н. Толстого „Царство Божие внутри вас" (Критический разбор), 
Харьков 1894, s. 42—43.

167 Tamże, s. 43.

Słynne hasło Tołstojowskie - „nigdy nie sprzeciwiaj się złu” (por. Mt 5; 39) - 
zostaje wyrwane z kontekstu, czyli całego Kazania na Górze, nauki o działalno
ści moralnej człowieka, która pozostaje w ścisłej więzi z nauką Chrystusa o Bogu 
i Jego stosunkiem do człowieka oraz przyjętą przez Niego ofiarą i odkupieniem. 
Autor Spowiedzi nie uznaje potrzeby czynienia dobra w imię miłosierdzia chrze
ścijańskiego, pojętego jako spłacanie ogromnego długu Chrystusowi, który swą 
śmiercią w imię ludzkości odkupił jej winy, lecz podkreśla spełnianie takiej po
winności jedynie wobec bliźniego. Tymczasem „nie ludziom, lecz samemu Zbawi
cielowi oddajemy to dobro, jakie ofiarowujemy innym” - przypomina autor szki
cu krytycznego na temat jednego z traktatów Tołstoja (por. Mt 25; 40)166. Dodaje 
on: „Istota nauki chrześcijańskiej zawiera się nie w niesprzeciwianiu złu, lecz 
w tym, skąd ono wypływa i od czego zależy sama nauka o niesprzeciwianiu się”167. 
Miłość Boga i bliźniego jest najwyższym przykazaniem chrześcijaństwa, gdyż 
Bóg, który umiłował ludzi, posłał do nich swego Syna, „abyśmy życie mieli dzięki 
Niemu”. Miłość ludzi do Boga jest odpowiedzią na miłość Bożą, a to oznacza, że 
pierwsza warunkuje drugą, a nie odwrotnie, i równocześnie nakazuje miłość 
wzajemną między ludźmi (1 J 4; 8-12; 19-21).
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Zdaniem autora Wojny i pokoju, nauczanie Chrystusa ma zakorzenienie 
w życiu realnym, jest prawdą uniwersalną i należy interpretować je dosłownie, 
czyli bez aury mistycznej czy dogmatycznej (tę ostatnią nazywał Tołstoj „metafi
zyczną”). Człowiek dąży do dobra, a pragnąc go i osiągając je - żyje, ale życie 
jednostki „nieuchronnie zmierza ku cierpieniom, złu, śmierci, unicestwieniu” 
(traktat O życiu)168, stąd nauki wszystkich mędrców i nauczycieli ludzkości, po
czynając od Konfucjusza, Buddy, Lao-cy, zawsze zawierały w sobie wskazówkę, 
gdzie odnaleźć można dobro trwałe - antidotum na bezsens, przemijalność i iner
cję życia. Działalność ludzi, zaprzątniętych „handlem, wojnami, środkami komu
nikacji, nauką sztuką” jest dlań tylko „ciżbą ogłupiałego tłumu przed bramą 
wiodącą do życia”169 (por. Mt 6; 13-14). Sens rozumny życia, czyli dobro, zawiera 
się w osiągnięciu nieśmiertelności osobowej, a wszelkie inne cele są złem i bez
sensem. Nie zwykliśmy żyć, piszę Tołstoj, ani dla życia przyszłego, ani dla siebie. 
Rozum podpowiadający, że śmierć stanowi kres wszystkiego, obwieszcza bezsens 
jako osnowę bytu i skazuje sam siebie na powolne umieranie. Ów ślepy zaułek 
myślenia posiada wyjście: działające w świecie „prawo rozumu” (Logos, Słowo 
w Ewangelii św. Jana - to, podkreśla myśliciel, Rozum, Mądrość) należy odczyty
wać jako „prawo, które sami winniśmy wykonywać”. Prawu rozumu musi podpo
rządkować się nasza „osobowość zwierzęca” [животная личность], gdyż ono wła
śnie wytycza naszą wiedzę, poznanie, w tym przede wszystkim poznanie „życia 
jako dążenia do dobra”, a nie życia w czasie i przestrzeni170. Najwyższą formę 
poznania widzi Tołstoj w poznaniu samego siebie, które jest podstawą „ruchu ku 
górze”, ku „życiu prawdziwemu”, „innemu”, „możliwemu do osiągnięcia poprzez 
podporządkowanie swej osobowości prawu rozumu”. Człowiek rodzi się jako do
bry (podobnie, jak wiadomo, uważał Rousseau), ale w swym życiu ulega zarówno 
złym wpływom środowiska, kultury, jak i poddaje się swej „naturze zwierzęcej”. 
„Wyrzeczenie się dobra osobowości zwierzęcej jest prawem życia ludzkiego” - 
twierdzi autor traktatu i dodaje, że tak właśnie uczył Chrystus (J 12; 25). Jest to 
ofiara, „narzędzie” [орудие] służące osiągnięciu „prawdziwego życia”, które „za
czyna się tylko wówczas, gdy przestaniemy uważać za życie to, co nie było i nie 
mogło być dla nas życiem - nasze zwierzęce istnienie”. Zycie jest „światłością 
ludzi”, „pierwiastkiem wszystkiego”, nierodzącym się ani ginącym, a więc nie 
może nim być to, co przejawia się w przestrzeni i czasie. Zycie istnieje i umacnia 
się dzięki więzi człowieka z innymi istotami, których dobro jest także udziałem 
każdego z nas, i właśnie w urzeczywistnianiu dobra innych należałoby widzieć 
przekroczenie progu śmierci, zmazanie jej widma. „Prawem życia jest [...] wza
jemne służenie sobie istot”, „zgodne z prawem rozumu dążenie każdej istoty do 
dobra wszystkich pozostałych”, toteż poskromienie w sobie egoistycznych żądz 
otwiera drogę do życia. Środkiem wiodącym do niego jest miłość, która rozwiązu
je wszystkie sprzeczności, w tym najważniejszą: między uznaniem sensu bądź 
bezsensu istnienia. Miłość jest „samym życiem”, „dążeniem do dobra tego, co 

168 T о л с т о й, Поли. собр. соч..... t. 26, cyt.wyd., s. 327.
169 Tamże, s. 338.
170 Tamże, s. 348, 357, 359.
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znajduje się poza człowiekiem”171. Osiągamy więc życie przekraczaniem siebie, 
odchodzeniem od „ułudy zjawiskowości”, od „widzialnych zjawisk zachodzących 
w moim ciele od narodzin do śmierci”, i rozumieniem, że życie jest „niewidzialną 
jego świadomością, jaką noszę w sobie”, a to wszystko, co jest wyznaczane przez 
czas i przestrzeń, w tym również śmierć, jest widmem. „Ludzie bojący się śmier
ci, boją się jej dlatego, że wyobrażają ją sobie jako pustkę i mrok, ale pustkę 
i mrok widzą dlatego, że nie widzą życia” - piszę Tołstoj172. Jedynym wyróżni
kiem osoby, czyli „ja”, są indywidualne upodobania, gusty, preferencje, które 
myśliciel odnosi do porządku świadomości istniejących „nie w tym życiu” i „nie 
w moim ciele”. Uznawanie cząstki, jaką jest życie indywidualne, za całość, czyli 
absolutyzacja tego, co względne i ograniczone, oznacza zakotwiczenie w świecie 
podległym prawu śmierci. Tymczasem życie jest całością, „stosunkiem do świa
ta”, a „poruszenie [движение] życia jest ukonstytuowaniem nowego, wyższego 
związku, dlatego też śmierć jest wejściem w nowy układ”173. Dowodem na nieist
nienie śmierci jest, według myśliciela, cała sfera ducha, będąca łącznikiem mię
dzy pokoleniami, sprawiająca, że w naszych myślach i wyobrażeniach wciąż żywi 
są ci, którzy odeszli. Istnieje więc pewna siła, którą nazywa on „prawem życia” 
[закон жизни], sprawiająca, że każdy, kto wypełnił je w życiu ziemskim - czyli 
odżegnał się od „zwierzęcości” i kierował się rozumem oraz miłością — żyć będzie 
w innych ludziach jako duchowe spełnienie ich naczelnego pragnienia: zniesie
nia „absurdalnego i straszliwego zabobonu śmierci”174. „Nowy stosunek do świa
ta” to przekraczanie siebie jako „sprawa tego życia”. Wiara w nieśmiertelność 
jest rozumieniem tego, co w życiu indywidualnym jest nieśmiertelne, a jest to 
możliwe dla kogoś, kto „wykonał swoją pracę życia, nawiązał w tym życiu ów 
nowy kontakt ze światem, który się w nim już nie mieści”175. Nieśmiertelność 
postrzega Tołstoj jako „wieczny ruch”, przypominający wzburzone morze, na 
którym pojedynczą falę przyrównać można by do życia jednostkowego tu i teraz, 
ale fala ta nigdy nie będzie oderwana od całego przestworu wodnego, podobnie 
jak życie człowieka pozostanie zawsze częścią „nieskończonego ruchu życia”. 
Myśliciel podkreśla, że to właśnie „rozum naprowadza człowieka na tę jedyną 
drogę życia”, drogę, na której w oddali widać „nieskończoność życia i jego 
dobro”176.

171 Tamże, s. 367, 373, 382, 394.
172 Tamże, s. 399-401.
173 Tamże, s. 406-^09.
174 Odnotujmy przy sposobności, że niemal identycznie myśli młody Jurij Żywago, bohater powie

ści Borysa Pasternaka, wychowany na Sołowjowie, Tołstoju i Błoku. Mówi on do Anny Iwanowny Gro- 
meko (Kruger): „Ale wciąż jedno i to samo, identyczne życie napełnia wszechświat i w każdej godzinie 
odnawia się w niezliczonych połączeniach i wcieleniach. Niepokoi się pani, czy dostąpi zmartwychw
stania, a przecież już pani zmartwychwstała, rodząc się, i nawet pani tego nie spostrzegła. [...] Czło
wiek w innych ludziach to właśnie jest dusza ludzka. Oto czym pani jest, oto czym oddychała, żywiła 
się, upajała przez całe życie pani świadomość. Pani duszą, pani nieśmiertelnością, pani życiem w in
nych ludziach. I co? Była pani w innych i tam pani pozostanie. [...] Śmierć nie istnieje. Śmierć nas nie 
dotyczy. [...] Śmierci nie będzie, jako że dawne już minęło. [...] Teraz zaś istnieje potrzeba czegoś nowe
go, a nowe to życie wieczne” (Pasternak, Doktor Żywago, cyt.wyd., s. 76-77).

175 T о л с то й,Поли. собр. соч., t. 26, cyt.wyd., s. 415.
176 Tamże, s. 423.
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Autora traktatu O życiu interesuje także źródło i istota zła, cierpienie i grzech 
jako odstępstwo od „prawa życia”. Twierdzi on, że istnieją dwa sposoby rozumie
nia cierpienia: z jednej strony, uważa się, że jest ono tym, co nie powinno istnieć, 
a co równocześnie jawi się jako niewytłumaczalny atrybut istnienia oraz, z dru
giej, sposób pojmowania go - można by rzec, dialektyczny - jako impulsu do 
działania, gdyż świadomość istnienia mąk wyzwala pragnienie ich ukojenia, to
też każde działanie w tym kierunku będzie wytyczaniem drogi ku życiu prawdzi
wemu, uwalnianiem od zła, podporządkowaniem prawu rozumu. Uświadomie
nie pozytywnego wymiaru cierpienia posiada więc zasadnicze znaczenie dla ro
zumnego spełniania „prawa życia”, gdyż pojąwszy, że ból i męki są złem, czynimy 
wszystko, aby wykorzenić je i zastąpić dobrem i miłością177. Inaczej postąpić może 
tylko ten, kto utracił więź ze światem. Gdyby nie było cierpienia, nie istniałoby 
też poczucie obowiązku spełniania nakazu miłości wobec innych istot, a uczucie 
to jest właśnie środkiem służącym urzeczywistnieniu dobra jako substancji świa
ta, jako „życia prawdziwego”. Świadomość rozumna oraz cierpienie prowadzą 
przeto na właściwą drogę ku wiecznemu dobru i życiu, w którym nie ma miejsca 
na śmierć — podkreśla Tołstoj. Wierzy on, że dobro wypisane jest w duszy człowie
ka, a określenia, czym jest życie, należy szukać nie poza człowiekiem, lecz w jego 
świadomości. Dlatego właśnie wszelkie religie zachowują jego głęboki sens, od
słaniający się człowiekowi dzięki pracy jego świadomości, w której pierwiastkowi 
rozumowemu wyznacza myśliciel miejsce szczególnie ważne.

177 Cierpienie, jak stwierdziłby św. Augustyn, jest także dobrem, gdyż „rzeczy, które ulegają ze
psuciu, są dobre”. Rzeczy, jeśli zostaną pozbawione wszelkiego dobra, nie będą w ogóle niczym. Do
póki istnieją, są dobre. Wszystko więc, co istnieje, jest dobre. A owo zło [...] nie jest substancją. [...] 
Każda poszczególna rzecz jest dobra, a wszystkie razem są bardzo dobre...” (Wyznania, VII, 12).

178 H. Richard N i e b u h r, Chrystus a kultura, przeł. A. Pawelec, Kraków 1996, s. 77.

„Zycie religią” stanowi, podkreśla myśliciel, antidotum przeciw całemu złu 
świata, złu zawierającemu się zarówno w całym cywilizacyjnym i kulturowym 
dziedzictwie ludzkości, jawiącym się jako zaspokajanie „natury zwierzęcej”, hoł
dowanie antywartościom czy kult dla martwoty (zachowują i umacniają je pań
stwo oraz jego instytucje), jak i w odstępstwie od tego, co stanowi najważniejsze 
przesłanie religii: od wpojenia prawdy o istnieniu życia wiecznego i środkach 
wiodących doń. Wiążąc życie z nieśmiertelnością, autor Spowiedzi kładzie na
cisk na znaczenie czynnika rozumowego oraz uczuciowego (miłość) pozwalające
go dostrzec sens rzeczywistości w spełnianiu nakazów moralnych, które uświę
cają to, co wieczne, i zapewniają w nim udział każdemu, kto poniecha egoizmu, 
pychy i przemocy, a w śmierci, cierpieniu i wyrzeczeniach dostrzeże zarodek do
bra, klucz do wieczności, impuls do czynu, samodoskonalenia i ofiary. Mędrzec 
z Jasnej Polany głęboko wierzy w dobro natury ludzkiej, a wszystko, co w niej 
złe, przypisuje kulturze, ignorując nawet to, „jak daleko i głęboko w naturę ludz
ką sięga kultura. Dlatego koncentruje swój atak na świadomych poglądach, wi
dzialnych instytucjach i fałszywych obyczajach społecznych”178. Tołstojowska 
„prawdziwa nauka chrześcijańska”, „dzieło Boże”, „przykazanie miłości bliźnie
go” (to jego własne określenia) rysuje się w opozycji do „religii państwowej”, „bez-



Sens życia... 223

sensownych bluźnierstw katechizmów cerkiewnych”, „nauki dzikiego zabobonu 
patriotyzmu”, stosowanej przez władze „hipnozy ludu”, słowem - wszystkiego, 
w czym przejawia się i utrwala „głupota i okrucieństwo” władzy179. Państwo jako 
„główny niszczyciel życia” jest dlań nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską 
i dlatego Tołstoj „pod sztandarem prawa Chrystusowego wyrusza na krucjatę 
przeciw kulturze”180. W niej bowiem nie znajduje on niczego, co pozwoliłoby od
powiedzieć na pytanie o sens życia, co więcej - skrywa ona prawdę i za pośre
dnictwem i nauki, i sztuki najczęściej formułuje oraz podtrzymuje fałsz. Cała 
praca człowieka powinna się skupiać na doskonaleniu moralnym własnymi siła
mi, w oparciu - jak podkreślał N. Bierdiajew - o „moralność chrześcijańską poję
tą jako moralność prawa, posłuszeństwa, ale nie twórczości”181 (czyli w duchu 
Kanta), a także przy „braku poczucia swojej grzeszności, fundamentalnej grze
szności woli”, „poza Bogiem” — jak podkreśla Florenski182, jak również w oderwa
niu od różnorakich ludzkich tworów ziemskich, całego kulturowego sztafażu.

179 Последнее сочинение графаЛ.Н. Толстого..., cyt.wyd., s. 162-163.
180 N i е b u h г, Chrystus..., cyt.wyd., s. 77.
181 Б e p д я с в, Смысл творчества. Опыт оправдания человека, cyt.wyd., s. 289.
182 F1 о г е n s к i, Ikonostas..., cyt.wyd., s. 117.
183 Л. III с с т о в, Добро в учении гр. Толстого и Ницше (философия и проповедь [1900] [w:] tenże, 

Сочинения в двух томах..., t. 1, cyt.wyd., s. 276.
184 Tamże, s. 282.
185 Tamże, s. 316.

Niebywała anarchistyczna zawziętość Tołstoja skierowana przeciwko kultu
rze i niecierpliwość odnośnie do spełnienia „prawa życia” uzyskiwały wsparcie 
w woli człowieka, woli burzenia starego porządku oraz woli wyboru dobra, czyli 
wartości chrześcijańskich w ogóle. Ale już Kant uczył o złu „radykalnym”, 
a o „fundamentalnej grzeszności woli” przypomniał też autor Ikonostasu. Podob
ną wątpliwość wyraził też L. Szestow, gdy pisał, że nie od woli człowieka zależy 
wiara bądź niewiara, i samo tylko pragnienie znalezienia „podstawy moralnej 
w życiu” nie wystarczy. Dekretując jej obecność i imperatywność, autor Drogi 
życia „przekształca ją z aksjomatu w teoremat lub nawet, mówiąc wprost, w praw
dę, której niczym nie można udowodnić”183. W rezultacie zamiast przyciągać do 
wiary, nauka Tołstoja gromi ludzi za niedokonanie jej rozumnego wyboru, czyli 
takiego, jakiego dokonał sam jej twórca. Zdaniem Szestowa, dobro, i w ogóle 
moralność, nie pochodzi od Boga, lecz kształtuje się w kontaktach międzyludz
kich, a zatem wina, złoczynienie człowieka są wystawiane na sąd przed moralno
ścią, lecz „nie przed Bogiem, gdyż moralność jest dziełem rąk ludzkich”184. Za
kończone fiaskiem próby znalezienia śladów boskich w moralności, podejmowa
ne przez Nietzschego, dowodzą, podkreśla on, że wiążące się z nią nadzieje 
i rachuby przenieść należy do świata ludzkiego, w którym, niestety, „wszystkim” 
potrzebne jest jedno, a „niektórym” co innego. Atomizacja ludzkości, nierówność, 
rozziew między dążeniami, wrażliwościami (m.in. na dobro czy sprawiedliwość), 
talentami itp. u różnych ludzi zawsze rodzić będą spięcia i biegunowe postawy. 
Wielkiego nieszczęścia większości nie przełamie miłość, która wedle Nietzschego 
„raczej dobija, niż ocala”. „Biada tym kochającym, którym brakuje tego, co stoi 
ponad współczuciem” - cytuje Szestow słowa Zaratustry185. Skoro współczucie 
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jest bezsilne, to gdzie należałoby szukać „tego, co ponad nim, ponad miłością 
bliźniego?” - pyta autor Aten i Jerozolimy. Głęboką prawdą autora Jutrzenki jest 
to, twierdzi Rosjanin, że dobro dlań nie jest Bogiem, że Bóg stoi ponad dobrem 
i ponad współczuciem i że naczelnym zadaniem jest poszukiwanie Boga. Nie można 
negować istnienia zła w świecie — ono było, jest i będzie, i żadne przekleństwa ani 
programy naprawcze go nie zniosą. Nietzscheańską amor fati nie jest ideali
zmem, lecz miłością do świata takiego, jakim on jest, a arystokratyczna idea 
Ubermenscha jest środkiem służącym upiększeniu życia, albowiem (tu Szestow 
powołuje się na aforyzm Nietzschego) zadaniem filozofa jest być „poetą życia”, to 
znaczy wykazywać zdolność twórczą tam, gdzie kończy się zadanie sztuki, a za
czyna życie. Tołstoj natomiast podnosi sztandar „dobra”, „miłości bliźniego”, mi
łości, która „jest Bogiem” i która, stanowiąc podstawę moralnego sensu życia, 
ocala wszystko, jest jego „początkiem i końcem”. Uporządkowanie, zakończoność, 
prawda niezmienna, rozum, myślenie logiczne są zawsze - zdaniem Szestowa - 
atrybutami dogmatu, lecz życie potwierdza obecność chaosu i nieuporządkowa
nie, przejawiających się także w myśleniu, które - jak czytamy w Apoteozie bez- 
glebia - „nie liczy się z prawami cnoty i moralności”, dlatego m.in. „filozofia po
winna porzucić próby odnalezienia ueritates aeternae”166. Czy życie zatem posia
da wartość? - pyta filozof za A. Schopenhauerem i odpowiada, że nie ma jedno
znacznej odpowiedzi, gdyż „życie jest i dobrem, i złem, i czymś obojętnym, pozo
stającym poza dobrem i złem, i mieszanką dobra i zła, w której więcej jest dobra 
niż zła i zła więcej niż dobra”, a każdy człon tej odpowiedzi może być prawdziwy 
w danej sytuacji186 187. Taką cząstkę prawdy zawiera stwierdzenie, iż życie pełne 
wyrzeczeń, cierpienia i bólu może być wartościowe.

186 Tamże, t. 1, s. 19, 22.
187 Tamże, s. 309 (praca Великие кануны, 1910).
189 T о л с то й.Полн. собр. соч., t. 26, cyt.wyd., s. 110-113. Cytaty polskie podajemy według polskie

go przekładu J. Iwaszkiewicza opowieści Tołstoja (Warszawa 1968, s. 92-99).
189 Szerzej na temat obrazów światła i mroku u późnego Tołstoja zob. С И. С т о я н о в а, Христиан

ские мотивы в позднем творчестве Л.Толстого [w:] Русская литература XIX века и христианство, cyt.wyd., 
s. 191-196.

Potwierdzałoby to w pewnym stopniu Tołstojowskątezę o cierpieniu jako „nie
zbędnym warunku życia i dobra ludzi”. Czy jednak cierpienie jednostkowe, cier
pienie moralne, jakie przeżywa Iwan Iljicz na godzinę przed śmiercią (Смерть 
Ивана Ильича, 1886), i obawa o to, co będzie, jeżeli jego życie „po tamtej stronie” 
okaże się „nie tym”, zwłaszcza w świetle nierozumnych zabiegów bohatera o splen
dor i wygody - czy ono również przysporzy dobra? Świadomość, że życie jego było 
dobre, nie pozwala mu początkowo wydostać się z „czarnego worka, do którego 
pchała go niewidzialna, nieprzeparta siła”. ,Д jeżeli naprawdę całe moje życie, 
życie świadome, było «nie to?»”. „Jakież ono jest, owo «to»”? — pyta on i wierzy, „że 
«to» można jeszcze naprawić”. Śmierć okazuje się szybsza, choć dla umierającego 
Iwana Iljicza znika i strach przed nią, i śmierć sama188: „Strachu żadnego nie 
było, bo i śmierci nie było. Zamiast śmierci jaśniało światło.[...] «Śmierć się skoń
czyła, już jej nie ma»”. Egzystencjalny strach przeradza się w optymizm, mrok 
zostaje rozświetlony189, śmierć zostaje pokonana, ale następuje to zbyt późno, 
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gdy nie ma to dla człowieka odchodzącego z tego świata żadnego znaczenia. Jego 
świadomość przed śmiercią niknie gdzieś, jakby odłącza się od bohatera, ale po
zostaje, trwa nadal, gdyż „śmierci już nie ma”. Przychodzą tu na myśl słowa 
Michaiła Bachtina: „Człowiek, życie, przeznaczenie mają początek i koniec, na
rodziny i śmierć, ale nie ma ich świadomość, która [...] jest z natury nieskończo
na. [...] Nie istnieje śmierć od wewnątrz, śmierć uświadomiona, nie istnieje dla 
nikogo, ani dla umierającego, ani dla innych, nie istnieje w ogóle...”190.

190 В a c h t i n, Dialog, język, literatura, cyt.wyd., s. 461.
191 H. Б с p д я e в, Смысл творчества. Опыт оправдания человека, cyt.wyd., s. 297.
192 Tamże, s. 294.
193 Tamże, s. 262.

Pozostaje wszak pytanie o wymiar moralny życia Tołstojowskiego bohatera, 
o sens miłości bliźniego i ofiary, jaką on ponosi w świetle całej nauki moralnej 
twórcy Anny Kareniny, w której „dobro jest Bogiem”, a nie, jak twierdził Szestow, 
„dziełem rąk ludzkich”. Śmierć Iwana Hjicza potwierdza doniosłość zmagania 
się człowieka z wybranym przez siebie porządkiem moralnym i jego dramatycz
nym osądem w godzinie śmierci. Moralność jawi się tu jako sfera niespójna ze 
sferą Boską — wcieleniem wiecznego dobra, natomiast ujawnia zależność od obo
wiązujących, choć niedoskonałych, wartości kultury i wyrosłych z nich zasad 
moralnych, które przesłoniły „dobro, które jest Bogiem”. W tej konstatacji mieści 
się pewien aspekt „światowego kryzysu kultury”, o którym pisał N. Bierdiajew, 
zawierający się w „przepaści między moralnością a bytem [бытие]”, powodujący 
niemożność osiągnięcia „innego życia” jako „wyższego stopnia bytu” „na drodze 
moralności”191. Autor Sensu twórczości dodaje, że „przyszła moralność twórcza - 
to moralność przeobrażonej wiecznej młodości, odważnej i beztroskiej”, dlatego — 
powiada on - rację ma T. Carlyle, że „tylko zwycięstwo nad strachem czyni czło
wieka człowiekiem”192. Tołstoj z całą pewnością podobnie jak Nietzsche, Ibsen 
czy Dostojewski, odczuwał ograniczoność twórczości w zakresie wyrażania całej 
prawdy o życiu - życiu, które przerasta wymysł i zakończoność wymuszoną przez 
dyscyplinę formalną utworu, i stawał wobec dylematu: „albo tworzyć samo życie, 
albo tworzyć utwór artystyczny”; dlatego, jak podkreśla Bierdiajew, całe jego życie 
„było bolesnym przechodzeniem od tworzenia doskonałych utworów artystycz
nych do twórczości życia doskonałego”193. Doszedł on do wniosku, że to ostatnie 
daje się ująć jedynie w formę traktatu, dyskursu, kazania czy pouczenia.

Forma ta okazała się pojemna i użyteczna dla wielu późniejszych myślicieli, 
dla których namysł nad sensem życia formował się, podobnie jak u Tołstoja, pod 
wpływem religii oraz filozofii idealistycznej, choć przyznać trzeba, że w dużo 
większym stopniu na ich poglądy wywarło wpływ zarówno prawosławie, cała 
tradycja nauczycieli i Ojców Kościoła, jak i dojrzała, pogłębiona, systemowa, dą
żąca do ścisłości i konkretności myśl filozoficzna nowych czasów. Swoistą cechą 
tych traktatów jest ujęcie całościowe życia — nie jako wydarzenia jednostkowego 
czy historycznego, lecz przede wszystkim jako wartości fundamentalnej, powszech
nej i samoistnej, w której świetle nabiera znaczenia życie ludzkie. Myśliciele 
religijni, rzec można, „zwiastują” życie, ogłaszają jego triumf i skrytą rozumność, 
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znajdując dla tej tezy wsparcie w tradycji myślowej przynoszącej optymistyczny, 
osadzony w religii, a więc daleki od racjonalizmu, wizerunek człowieka i świata.

Oprócz niewielkich prac (broszur) o charakterze przyczynkarskim, zaryso
wym, ogólnym, pióra W. Rozanowa (Cel życia ludzkiego), W. Niesmiełowa (Pro
blem sensu życia w nauce objawienia Nowego Testamentu) oraz A. Wwiedenskie- 
go (Warunki możliwości wiary w sens życia), istnieją także prace solidniejsze, 
kompleksowe: M. Tariejewa (Cel i sens życia), J. Trubieckiego (Sens życia) oraz 
S. Franka (Sens życia). Te ostatnie, zwłaszcza Trubieckiego i Franka, są tu szcze
gólnie istotne, gdyż stanowią swoiste zwierciadło całego nurtu religijnego w myśli 
rosyjskiej XX wieku, pewną sumę jego przemyśleń, a ponadto uwzględniają już 
doświadczenie historyczne (wojny i rewolucje), które rzuciły nowe światło na 
dramatyczny splot „światowego sensu” i „światowego bezsensu” oraz na koniecz
ność rozpoznania sensu w całej problematyczności naszego bycia w świecie. Po- 
przestajemy na tych właśnie tytułach, aczkolwiek dla pełniejszego obrazu zaga
dnienia należałoby z pewnością omówić także prace antropologiczne N. Bier
diajewa, I. Iljina, S. Trubieckiego, S. Bułgakowa, L. Karsawina, N. Łosskiego, 
A. Łosiewa i innych myślicieli, którzy kontynuując dziewiętnastowieczną trady
cję I. Kiriejewskiego iA. Chomiakowa, poszukiwali prawdy całościowej, „integral
nej”, dostępnej tylko człowiekowi „integralnemu”, czyli takiemu, który dla jej 
poznania wytęża i zdolności zmysłowe, i racjonalne, przywiązuje wagę i do prze
życia estetycznego, i do kontemplacji religijnej, i do doświadczenia moralnego. 
Poszerzony ogląd „sensu życia” z konieczności stałby się zarysem nauki i poglą
dów wymienionych filozofów, gdyż przez każdego z nich filozofia pojmowana jest 
jako „wszechogarniająca synteza”, dająca w rezultacie wzorzec postawy życiowej 
i uzmysławiająca różne „płaszczyzny sensu” (życia, twórczości, historii, samopo- 
znania). Myśl rosyjska zachowuje pewien dydaktyzm, jest raczej zorientowana 
na strategię myślenia pozytywnego, na odkrywanie sensu „pomimo” istnienia 
bezsensu, docieka prawdy uniwersalnej, szuka ścieżek wiodących do dobra, które, 
podobnie jak cała sfera etyki, posiada wymiar ontologiczny, wpaja przekonanie 
o twórczym charakterze życia ludzkiego, rozumianym jako odpowiedź na twór
czość Boga. Z dzisiejszej perspektywy, po doświadczeniach wojen, zbrodni holo
caustu, radykalnej dehumanizacji świata (człowiek jakoMenschenmateriall), bez- 
precedensowności całego naszego doświadczenia, moralistyka i kazuistyka du
chowości rosyjskiej, przywołująca model teodycei i posługująca się dyskursem 
aksjologicznym — często wydaje się archaiczna i naiwna. Niemniej jednak taka 
właśnie jest zasadnicza jej orientacja i różnica między poszczególnymi traktata
mi dotyczy silniejszego lub słabszego akcentu położonego na „usprawiedliwienie” 
dróg Boga w świecie.

W niektórych traktatach, np. Michaiła Tariejewa, ostatnią instancją uzasa
dniającą rozumność świata i porządku Bożego w nim są szeroko cytowane frag
menty z Biblii, którą myśliciel ten, jako profesor moskiewskiej Akademii Du
chownej, z całą pewnością doskonale zna. Za cel życia ludzkiego uważa on gło
szenie chwały Bożej, którą najpełniej wyrazić może ten, kto porzucił dobra tego 
świata i oddał się kontemplacji duchowej w nadziei, że dobro wyższe wskazał 
Chrystus. Naśladownictwo życia Chrystusowego, zawierającego się w ofierze, 
oddaniu, poniżeniu, gotowości do służenia bliźniemu w imię chwały „przyszłego 
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wieku”, jest dlań postawą najwłaściwszą którą odnajduje Tariejew u rosyjskich 
„jurodiwych”, „szaleńców w Chrystusie”. Świadectwem wielkości człowieka jest 
zaniechanie dążenia do zaszczytów, sławy, bogactwa, a w zamian za to wstąpie
nie na drogę doskonalenia duchowego, nadrzędnego wobec dążenia do dosko
nałości194. Jest ono procesem „właściwym samej naszej naturze”, jest „rozwojem 
- naturalnym i koniecznym, oświetlonym przez świadomość”, a nie - jak chciał 
Tołstoj - doskonałością dobrem, które zostało nam „dane”. Autor Spowiedzi uczył, 
że „nasz ideał nie jest przed nami, lecz za nami”, czyli „prawdziwa doskonałość 
jest czymś najzupełniej naturalnym dla człowieka i nie wymaga odeń wielkiego 
trudu”. Błędem jest sądzić, że wystarczy pozostawić go samemu sobie — i będzie 
on dobry, a skoro dobry, więc także szczęśliwy195. Tariejew przypomina darem
ność poszukiwań szczęścia przez takich bohaterów Tołstoja, jak Pierre Bezuchow, 
który nie poszedł drogą Karatajewa (Wojna i pokój), Kitti, której nie udało się 
osiągnąć szczęścia Warieńki (Anna Karenina), czy przez Niechludowa (Zmar
twychwstanie).

194 M. T а p с с в, Цель и смысл жизни [w:] Смысл жизни. Антология, общая ред. и составл. Н.К. Гаврю
шина, Москва 1994, s. 144.

195 Tamże, s. 147, 157.

Doskonałość, jak uczy Biblia — przypomina autor traktatu — jest miłością 
a miłość nie jest wynikiem rozwoju naturalnego, lecz uosabia ją Chrystus - biją- 
ce nieustannie źródło miłości do nas. Wszelako doskonałość rozmaicie była poj
mowana w przeszłości: jako forma (Grecja starożytna), rozum (u Platona), siła 
(Rzym starożytny). W nowożytnej filozofii idealistycznej (zwłaszcza u Hegla) mówi 
się o procesie rozwoju światowego, będącym objawianiem się Boga, podlegają
cym prawom konieczności logicznej, którego celem jest „pełne wyrażenie Bóstwa 
w człowieku”. Postęp uzyskiwał wymiar bezwzględny w nauce A. Comte’a, 
E. Renana, K. Darwina i H. Spencera, a w Etyce W. Wundta mowa jest o ideale 
etycznym, który osiągany jest poprzez stopniowe usuwanie przeszkód z drogi 
„bezgranicznego rozwoju sił duchowych człowieka”. W. Rozanow podkreślał wagę 
ideałów prawdy, dobra, piękna i wolności, które stanowią cel życia ludzkiego 
i one też wyznaczają ideał natury ludzkiej. Postaci krańcowe uzyskuje doskona
łość człowieka w nauce Nietzschego („człowiek jest tym, co pokonane być powin
no”) oraz astronoma i autora książek popularnonaukowych, C. Flammariona, 
u którego doskonałością obdarzone zostają wyłącznie istoty z innych planet. Hi
storia obnaża pewną ewolucję świadomości ludzkiej, w której można zaobserwo
wać konflikt między dążeniem a treścią między ideałem a rzeczywistością - 
piszę Tariejew. Człowiek dąży do ideału, ale nie powinien zapominać o tym, że 
nie jest dlań osiągalny np. „nowy typ biologiczny”, jak chciałby Nietzsche, a jego 
dewizą powinno stać się celne powiedzenie bohatera Notatek z podziemia Dosto
jewskiego, iż „człowiek dlatego tylko robi obrzydliwości, że nie zna swych właści
wych interesów”.

Pojęciem kluczowym dla Tariejewa jest pojęcie celu oraz jego rozumienie. 
Otóż ów cel jest albo „świadomością rezultatu końcowego”, czyli tym, co stanowi 
pewien oczekiwany i pożądany efekt naszych zabiegów w postaci ideału życiowe
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go, albo wiąże się z tym, co dotyczy „zasad i dróg realizacji ideału w procesie 
życiowym”. „Pojęcie celu jest sensem życia” - piszę teolog. Można więc np. świa
domie dążyć do szczęścia i, lekceważąc samodoskonalenie, wyłącznie w nim wi
dzieć cel (eudajmonizm), a można też dążyć do doskonałości, nie przywiązując 
wagi do szczęścia (Nietzsche). Mędrcy świata uczyli, że szczęście w życiu jest 
nieosiągalne, co więcej - pozostaje ono w sprzeczności z rozumem ludzkim (Ekle- 
zjastes, Pascal, Kant, Schopenhauer, E. Hartmann) i jego naturą moralną (Schil
ler: „szczęście szuka zepsutych serc”)196. Stoicyzm i cynicyzm w swych koncep
cjach eudajmonistycznych podkreślały, że głupiec zawsze cierpi mniej niż mę
drzec, któremu potrzebny jest ideał życia rozumnego i szczęśliwego (ataraksja) 
jako antidotum przeciw apatii. Zrozumienie „swych właściwych interesów” u bie
daka skupi się na pragnieniu bogactwa, natomiast bogacz niezmiennie cierpieć 
będzie z powodu niezaspokojonych ambicji, dalekich od dóbr materialnych, gdyż 
mających podłoże irracjonalne. Z tej przyczyny „im bardziej człowiek rozumny 
dążyć będzie do szczęścia, tym mniej będzie szczęśliwy”197 198. Celem życia nie może 
więc być szczęście, lecz coś innego. Potwierdzają to także przedstawiciele empi
ryzmu: H. Spencer w Zasadach etyki i J.St. Mili w Logice. Iluzoryczność szczę
ścia, jak podkreśla Tariejew, posiada swe zakorzenienie w niedoskonałości natu
ry ludzkiej — pragnącej tego, co wydaje się jej doskonałe, „co za wielkie uchodzi 
między ludźmi”, ale co „obrzydliwością jest w oczach Bożych” (Łk 16; 15). „To, co 
Boskie, niedostępne jest człowiekowi w predykacie doskonałości absolutnej, dla 
tego, co skończone, nieosiągalna jest nieskończoność” - czytamy w traktacie Cel 
i sens życia196.

196 Tamże, s. 131, 134.
197 Tamże, s. 137.
198 Tamże, s. 148.
199 Oto odnośny fragment ody Dierżawina (1743-1816):

,Л связь миров повсюду сущих,
Я крайняя степень вещества,
Я средоточие живущих, 
Черта начальна Божества”.

(1784)

Człowiek pojawił się jednak na końcu stworzenia po to, aby, jak uczył św. 
Ireneusz z Lyonu, „to, co śmiertelne, ulegające rozkładowi, zostało zwyciężone 
przez nieśmiertelność, wieczną trwałość”. Myśl ta, piszę Tariejew, znajduje 
odzwierciedlenie w odzie G. Dierżawina Bóg, w której ludzkie „ja” - to „więź 
istniejących światów”, „ostatni stopień świata rzeczy”, „skupisko tego, co żyje”, 
„elementarna cecha bóstwa”199. Człowiek znajduje się jakby na krawędzi bytu 
i niebytu, życia i śmierci, wiedzy i niewiedzy, świadomości własnej wielkości 
i chwały oraz - znikomości (św. Grzegorz Teolog). Będąc „narzędziem działalności 
Boga”, powinien on postrzegać swe zadanie w dążeniu do „nowej chwały” przez 
odrzucenie pokus ziemskich i upatrywanie „swojego centrum w Bogu”. Dlatego 
właśnie Ojcowie Kościoła nazywają człowieka „bogiem na ziemi”. Bóg w niebie 
jest „nosicielem życia bezwarunkowego”, a człowiek — „życia w marności”, ale 
owa marność oraz pokora stanowią warunek „Objawienia chwały Bożej w formie 
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życia duchowego, stanowiącego najwyższy sens życia ziemskiego”. „Siła zawiera 
się w niemocy” (św. Ireneusz), ona też sprawia, że lepszy staje się ten, kto „po
przez niemoc poznaje siłę Boga”. Oczekiwanie cudów i wiara w moce nadprzyro
dzone, mające rzekomo swe źródło w człowieku, są (tu przypomina Tariejew na
ukę Izaaka Syryjczyka) świętokradztwem, uzurpacją siły właściwej tylko Bogu. 
Cierpienie ludzkie jest koniecznością, gdyż jest ono konsekwencją „upadku”, ale 
ono właśnie sprawia, że możemy stawiać czoła złu, w którym też, paradoksalnie, 
tli się życie Boga zwiastujące zwycięstwo życia nad śmiercią. Znosić cierpienie 
z pokorą - znaczy ujawnić siłę Bożą w sferze zła. Autor traktatu, podobnie jak 
wielu innych myślicieli, kładzie nacisk na konieczność nieustannego wysił
ku człowieka w tworzeniu dobra, na proces doskonalenia się, który, jak uczył 
W. Sołowjow, jest procesem jakościowym, a nie ilościowym: „wyższy typ istnienia 
nie jest wynikiem procesu poprzedzającego, lecz tylko uwarunkowanym prze
zeń”, a to oznacza, że nie zostaje w nim zanegowana ewolucja, oraz to, że „każdo
razowe pojawienie się nowego typu jest nową twórczością [творение]”200. Rozwój 
naturalny człowieka na drodze ewolucji polega na stopniowym rozumieniu przez 
niego własnej znikomości, i w tym znaczeniu ewolucja — pojęta jako doskonale
nie, ale posiadające wymiar umowny, dotyczący przecież stworzenia - spełnia 
swe ważne zadanie „przygotowujące” do życia duchowego.

200 Tamże, s. 183.
201 Tamże, s. 207-221. Rozważania Tariejewa o miłości, wierze i nadziei są szczegółową eksplika- 

cją nauki Biblii, popartą wieloma odesłaniami do Źródła, i nie wnoszą do niej nic nowego.

Osobną część swego traktatu Tariejew poświęca na szczegółowe, ściśle osa
dzone w nauce i symbolice Biblii, omówienie życia duchowego Kościoła, służące
go spełnieniu sensu życia. W kontekście nauki św. Pawła oraz Ewangelii wyja
śnia on, czym jest sfera ducha, w odróżnieniu od, wiążących człowieka ze świa
tem, duszy oraz ciała. „Duch jest życiem” - podkreśla filozof, i dodaje, że jest on 
także prawdą i wolnością. Żyć podług ducha - znaczy widzieć niewidzialne po
przez to, co widzialne, ale świat często zapomina, czym jest owa prawda niewi
dzialna, stąd potrzeba przypominania o niej. Do życia duchowego, czyli do Chry
stusa, wiodą dwie drogi: zła i dobra — pod warunkiem, że obie one w ostatecznym 
rachunku uświadamiają człowiekowi znikomość materialną świata i daremność 
wysiłków mających na celu samozadowolenie, schlebianie sobie, próżność, róż
norakie korzyści osobiste. Życie duchowe lub doskonałość duchowa - traktowane 
synonimicznie — są olbrzymim bogactwem, gdyż pozwalają wznieść człowieka 
ponad codzienność, jej niepokoje, zgubne namiętności, egoizm, wrogość czy gniew. 
W miłości, wierze i nadziei upatruje Tariejew, w ślad za Nowym Testamentem, 
klucz do zrozumienia całego przesłania wiary chrześcijańskiej201. Nośnikiem tych 
pierwiastków jest Kościół, którego zadaniem jest spełnianie prawa Chrystuso
wego. Wszyscy jesteśmy w Kościele niczym promienie skupione wokół Chrystu
sa, który jest centrum. Nie możemy dążyć do połączenia się (czyli również do 
doskonalenia) inaczej niż przez zbliżanie się do owego centrum. Historia chrze
ścijaństwa nie oznacza jego postępu, czyli ostatecznego zwycięstwa Chrystusa 
nad światem, lecz „dokonuje się ona za sprawą zarówno Kościoła, jak i świata”, 
gdyż w obu sferach odwiecznie powraca problem nękający ludzi: Chrystus czy 
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antychryst202. Zbawiciel nie obiecuje szczęścia, lecz wzywa do tego, by nieść Jego 
krzyż, który jest też niewolą, ale „niewola ta jest dobrem, i dlatego brzemię jej 
lekkie jest” - tak podniośle kończy Tariejew swój traktat203.

202 Tamże, s. 239.
203 Tamże, s. 241.
204 Określenie M. Morozowej użyte w liście do Trubieckiego z 1915 roku (zob. Взыскующие града.. 

cyt.wyd., s. 654).
205 Zdziechowski, IV obliczu końca, cyt.wyd., s. 140—141.

Sens życia księcia Jewgienija Trubieckiego jest pracą najbardziej spójną ze 
wszystkich, o których dotąd mówiliśmy. Ukończona i wydana już po rewolucji 
październikowej (1918), stanowi ona swoisty testament duchowości rosyjskiej, 
jej optymistyczne i najgłębiej osadzone w nauce prawosławia oraz mądrości filo
zofii W. Sołowjowa przesłanie dla przyszłych pokoleń. Jest to książka niezwykle 
budująca, szlachetna i szczera. Jej niezwykły urok, „słoneczną mistykę”204, pięk
no języka, klarowność myśli, logiczność dowodzenia i argumentacji podziwiali 
wszyscy, którzy się z nią zetknęli. Marian Zdziechowski w eseju Testament księ
cia Eugeniusza Trubeckiego podkreślał, że dla jej autora filozofia była „sumie
niem narodu, czyli mądrością i życiem zarazem, mądrością, zmuszającą do lep
szego, wyższego życia”, a środkiem służącym osiągnięciu tego celu miało być, 
swoiste dla całej rosyjskiej szkoły religijno-filozoficznej, zespolenie wiary i wie
dzy oraz wzniesienie świadomości „ponad stany psychiczne i podniesienie ich do 
czegoś od tych stanów niezależnego, ponadpsychicznego, absolutnego”205.

Dla Trubieckiego, „oślepionego” — jak twierdzili niektórzy współcześni — So- 
łowjowem, rdzeniem świata, prius wszystkiego, jest Bóg, wszechjedność, którą 
świadomość powinna intuicyjnie ogarniać i nie roztrząsać myślowo, gdyż wiedza 
absolutna, przedwieczna, nie jest domeną ludzką. Świat, według niego, stanowi 
„pełnię sensu jawiącą się w zjednoczeniu nieba i ziemi”, a człowiek doskonały, 
uwieńczenie stworzenia, stając się Bogoczłowiekiem, realizuje ową pełnię Bóstwa 
(SŻ, 67). Zycie ziemskie posiada uzasadnienie o tyle, o ile „wznosi się do innej 
sfery i w niej ulega przeobrażeniu”. Triumf „wszechjedynego sensu” nad bezsen
sem widzi więc myśliciel w całkowitym zniesieniu granicy między tym, co znaj
duje się tu i „tam”. Oba porządki - ziemski i niebiański, horyzontalny i wertykal
ny — krzyżują się ze sobą, przenikają, tworzą symbol dróg życia. Owe dwie linie, 
pozioma i prostopadła, wyznaczają to, co dla chrześcijanina najcenniejsze, taje
mnicze, podniosłe i optymistyczne zarazem: krzyż, który „stanowi rdzeń wszel
kiego życia” (SŻ, 63). „Czy krzyż tworzy życie?” - pyta Trubieckoj i odpowiada: 
„Stawiając to pytanie, znaczy tyle, co dojść do jedynego możliwego postawienia 
problemu sensu życia” (SŻ, 63). Nawet „największe cierpienie, jakie przynosi 
życie, całkowicie, do samego dna rozświetlone zostaje przez pełnię światowego 
sensu” — interpretuje myśliciel słowa Ewangelii według św. Jana (16; 20-21) 
i dodaje, że „duchowe, a zwłaszcza religijne ożywienie rodzi się zwykle wśród 
ciężkich prób” (SŻ, 84). Jest to jedna z najważniejszych tez Trubieckiego - stale 
powracająca i krzepiąca, pozwalająca nawet w nierozumności dostrzec zarodek 
prawdy, która jest dlań całością. „Golgota - to stały, trwający wciąż fakt naszej 
rzeczywistości, gdyż nie ma minuty, w ciągu której nie dokonywałaby się walka 
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sensu z bezsensem”, ale równocześnie - „jeśli nie ma sensu w życiu, jeśli Bóg 
umarł i nie zmartwychwstanie, to wszystko w świecie jest sztucznością i oszu
stwem” (SŻ, 85-86). Nauka myśliciela jest prosta: są dwa porządki - śmierci 
i zmartwychwstania, przemijania i trwałości, bezsensu i sensu absolutnego, roz
proszenia i wszechjedności, chaosu i ładu, zła i dobra. Oba te szeregi można 
zresztą wydłużyć o określenia synonimiczne. Czy istnieje więc odwieczna anty
nomia obu porządków, czy nigdy nie uda się ich zjednoczyć tak, aby sens zapano
wał nad bezsensem? Odpowiedzią na to pytanie jest cała obszerna praca Trubiec- 
kiego, będąca uzasadnieniem głębokiego, symbolicznego sensu zawartego w chrze
ścijańskiej symbolice krzyża, ukazującej, jak trafnie ujął to Zdziechowski, że „sens 
życia leży poza górą i poza dołem, w zjednoczeniu Nieba i Ziemi”206, czyli stojąc 
na gruncie światopoglądu chrześcijańskiego, powiedzielibyśmy, że polega on na 
afirmacji życia, gdyż tylko ono ma wymiar wieczny, a więc „jako całość”, piszę 
Rosjanin, wyraża ono „dążenie do wszechjedynego sensu” (SŻ, 226).

206 Tamże, s. 145.
207 Tamże, s. 151.

Traktat Trubieckiego został tak skonstruowany, aby poszczególne jego części 
ilustrowały obie linie podziału na Niebo i Ziemię: po części wprowadzającej, 
w początkowych rozdziałach znajdujemy szczegółowe omówienie takich zaga
dnień, jak teodycea, Sofia, Objawienie dnia Bożego, a w kolejnych - problemy 
grzechu i odkupienia, sensu religijnego myśli ludzkiej oraz „katastrofy wszech
światowej i wszechświatowego sensu”. Jednakże sens i bezsens, życie i śmierć, 
prawda i fałsz, nieśmiertelność i Golgota, wolność i zniewolenie - nie stanowią 
dla myśliciela antynomii, którą zresztą uważa on za „zasadniczy kościec zwąt
pienia w sens świata”, za źródło zgubnego dualizmu - wroga wszechjedności. Ta 
ostatnia albo jest faktem bezwarunkowym, albo jej nie ma, tak jak nie ma „dwu 
prawd”, dwu absolutów, nieustannie - niczym Ormuzd i Aryman - „prowadzą
cych nieskończoną walkę «na remis», dowodząc tym samym swej bezsilności”. 
Podobnie twierdzenie, że walka dobra ze złem ma charakter nieskończony, ozna
cza zawsze „uznanie całkowitej bezcelowości zabiegów i starań życiowych” (SŻ, 
91). Albo więc wszystko to, co względne, przemijające, nietrwałe, w tym także 
życie ludzkie, zmierza w kierunku tego, co trwałe i absolutne, i wówczas ma ono 
sens, albo go po prostu nie ma. Bezkompromisowość jest szyldem autora Sensu 
życia, a jego książka, jak podkreśla jego polski przyjaciel, „jest objawieniem pięk
na tego ducha, który cechował myśl religijną na Wschodzie chrześcijańskim od 
czasu pierwszych Ojców Kościoła207.

Taki jest, najogólniej biorąc, punkt widzenia Trubieckiego. Trzeba stwier
dzić, że w uznaniu „wszechświatowego sensu” i w nieprzejednanej krytyce anty- 
nomizmu, którego elementy dostrzegał on zarówno u filozofów starożytnych (Pla
ton i św. Augustyn, u którego drażniła go teza non posse non peccare - „nie moż
na nie grzeszyć”), jak i niektórych swoich kolegów - myślicieli religijnych (So- 
łowjowa, Bułgakowa, Florenskiego), z którymi toczył on „spory serdeczne”, także 
na kartach Sensu życia, pozostał profesor Uniwersytetu Moskiewskiego odosob
niony. Mimo pewnej naiwności jego nauki, mimo pokładania przezeń nadziei 
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w rozumności porządku świata, mimo stosowanej metody dość anachronicznego 
intuicjonizmu w dobie, gdy od filozofii wymagano precyzji i ścisłości naukowej 
(notabene, Rosjanie zawierzali bardziej właśnie intuicji), cieszył się on jednak, 
także jako człowiek niezwykłej prawości i szlachetności, ogromnym szacunkiem 
i autorytetem całego środowiska filozoficznego. Nie tylko tego zresztą gdyż bę
dąc muzykologiem i znawcą sztuki, zwłaszcza ikony staroruskiej, architektury 
oraz malarstwa, także w tych dziedzinach dał się poznać jako „poszukiwacz jed
ności” i piewca sensu metafizycznego życia208.

208 Trubieckoj, obok P. Florenskiego i S. Bułgakowa, należy do najwybitniejszych znawców ikony 
rosyjskiej spośród znanych myślicieli religijnych omawianego okresu. Najbardziej znane jego prace 
z tego zakresu — Myślenie abstrakcyjne w barwach (Умозрение в красках, 1916) oraz Dwa światy w sta
roruskiej sztuce ikony (Два мира в древнерусской иконописи, 1916) - oddają ducha całej jego twórczości, 
poszukującej sensu absolutnego, w tym wypadku za pośrednictwem barw, linii, kształtów i proporcji 
(symetrii), tajemniczej aury oraz niezwykłego, „nieziemskiego" blasku i symboliki ikony ruskiej. Jest 
ona dlań wyrazem ducha nie tyle narodowego (myśliciel był przeciwnikiem mesjanizmu i słowianofil- 
stwa), ile ogólnoludzkiego [prawdziwie soborowego - jak zaznaczał, gdyż ikona „nie jest portretem”, 
lecz „pierwowzorem przyszłej ludzkości soborowej (храмовое человечество)”], zdążającego do poznania 
prawdy za pośrednictwem twórczości. Mistrzowie sztuki staroruskiej to nie filozofowie, lecz „widzący 
duchem” [духовидцы], wyrażający swe myśli nie w słowach, lecz w barwach. Oddają oni za pośrednic
twem obrazów „to, co napełniało ich duszę - widzenie innej prawdy życiowej i innego sensu świata”; 
zob. E.H. Трубецкой, Умозрение в красках [w:] tenże, Избранное, Москва 1995, s. 326-327, 333.

Zasadniczym zrębem światopoglądu Trubieckiego jest przeświadczenie o je
dynej prawdzie, jaką zawiera chrześcijaństwo, przełamujące „względną prawdę 
monizmu i dualizmu filozoficznego”(SŻ, 94). Podobnie jak Bóg i stworzenie, czyli 
absolutne i względne, tworząc jedność, nie są wszakże tym samym, a więc nie 
mogą być rozpatrywane na gruncie „czystego monizmu”, tak również ich wspól
nota, niepodzielność potwierdzają bezużyteczność „czystego dualizmu”. Konse
kwencją tego poglądu jest uznanie względności tego, co zmienne, czyli czasu, 
przestrzeni, historii, porządku społecznego itp., za samodzielne, autonomiczne 
składniki świata, stanowiące podstawę wiedzy i prawdy, a także za elementy 
tworzące razem, niejako mechanicznie, wszechjedność. Owszem, wszystko, co 
podlega wpływom czasu, tworzy pewną wszechjedność, ale — jak piszę myśliciel - 
„czas można uświadomić sobie nie inaczej, tylko w formie wieczności”. Dalej - 
„poza świadomością nie ma historii”, a „wszechjedna świadomość” skupia w sobie 
wszystko to, co dotyczy zmienności świata (SŻ, 97-99). Wzniesienie się ponad 
czas, czyli świadomość jego przepływu, zmienności, i z tego właśnie powodu jego 
niewystarczalności jako kryterium sensu i celu - oto właściwa postawa, pozwa
lająca oddzielić „zasadę zewnętrzną”, uchwytną na drodze doświadczenia, od „sen
su wewnętrznego”, czyli sensu życia, którego uświadomienie przybliża nas do 
„świadomości wiecznej” (SŻ, 101—102). „Świadomość wieczna” wchłania wszyst
ko, co ma wymiar czasowy, jest „alfą i omegą historii, jej początkiem i końcem”, 
a także - filarem wszechjedności (SŻ, 105). Jest ona także prawdą, obejmującą 
wszystko to, co w ogóle jest dostępne świadomości, czyli także mojej świadomo
ści, mojej myśli - teraz „widzącej”„jakby w zwierciadle, niejasno” (1 Kor, 13; 12).
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Trubieckoj polemizuje z wszelkimi próbami wytłumaczenia „pęknięć” i „wyło
mów” we wszechjedności w postaci rozmaitych form zła za pomocą argumentacji 
manichejskiej (jego zdaniem, św. Augustyn niesłusznie uważa zło za niezbędną 
„antytezę estetyczną” dobra) bądź sofiologicznej, wychodzącej z błędnego pojmo
wania samej natury Sofii (u W. Sołowjowa, a zwłaszcza S. Bułgakowa). Zdaniem 
tego ostatniego - piszę on - Sofia odnosi się do tego, co stworzone jak natura 
naturans do natura naturata, czyli w jakiejś mierze kategoria ta, podlegająca 
w świecie rozpadowi, stanowi przyczynę zła, gdyż staje się biernym „obserwato
rem” dramatów świata (SZ, 134). Tymczasem nie jest ona ani, pojętym po gno- 
stycku, „samodzielnym eonem”, ani pośredniczką między Bogiem a stworzeniem, 
jak chciałby Bułgakow, lecz nieodłączną od Chrystusa Mądrością i siłą. Dopu
szczenie jakiejkolwiek ułomności Sofii stanowi podważenie samego aktu stwo
rzenia świata przez Boga, a zatem także niedopuszczalne obarczenie Go winą za 
niedoskonały porządek. Dociekania źródła zła, jego istoty i przejawów wychodzą 
twierdzi Trubieckoj, z błędnych założeń. Zjawisko to wymaga spojrzenia na świat 
jako całość — i tylko wówczas stanie się ono zrozumiałe. Przede wszystkim, pod
kreśla on, Sofię należy pojmować jako — nieurzeczywistnioną do końca w proce
sie ewolucji świata - możliwość: możliwość realizacji idei, zamysłu Bożego w od
niesieniu do człowieka (postępowanie zgodne z „wolą Bożą”) lub wybór prze
ciwny - niezgodny z owym zamysłem, czyli wybór zła, oznaczający upadłość 
i poddanie się logice śmierci, która - jako „odwrotność” tego, co substancjalne 
(życie wieczne) - może być tylko mirażem, widmem, czyli tym, co nie istnieje. 
Dlatego chrześcijańskie wyobrażenie piekła jako przeciwieństwa życia wieczne
go nie może kojarzyć się z „innym życiem”, lecz wyłącznie z „wiecznością mgnie
nia”, ze „śmiercią drugą”, poniesioną „w jeziorze gorejącym ogniem i siarką” (Ap 
21; 8), nierzeczywistością „wiecznym widmem”, „światem zapomnianym, czyli 
takim, który pozostał na stałe poza granicami bytu bezwarunkowego, boskiego” 
(SZ, 129). „Zycie” zła, określane przez myśliciela mianem „życia pasożyta”, moż
liwe jest tylko w „przejściowym stadium istnienia świata”, stadium względnym, 
którego zatem „częściowo nie ma” (SZ, 141). Wybierając - dzięki otrzymanemu 
darowi wolności - dobro lub zło, człowiek staje przed „sądem wieczności” i ponosi 
odpowiedzialność za każdy swój wybór, który może prowadzić albo do życia, albo 
do zguby (Mt 7; 13-14; J 6; 27).

Jak widać, traktat Trubieckiego ściśle wiąże się z nauką Biblii, gdyż myśli
ciel wierzy w jej mądre, życiowe przesłanie. Wiara ta dotyczy także człowieka, 
będącego dlań „medium objawienia absolutnego”, „nosicielem myśli kosmicznej, 
wszechjednej w sensie formy”, istotą „zawierającą w swej świadomości ideę wszy
stkiego, co żyje” oraz potrafiącą wyrazić i zachować „wszechświatowy sens” (SZ, 
182-183). Człowiek nie jest jednak jednolity, gdyż grupuje w sobie dwa walczące 
ze sobą żywioły — „dzienny” i „nocny”, będące, z jednej strony, źródłem spokoju, 
harmonii i ładu, z drugiej — zarzewiem buntu, sprzeciwu, rodzącego się w efekcie 
otrzymanej wolności. Dlatego, piszę Trubieckoj, „w myśli o człowieku poszukiwa
nie religijne nie może znaleźć ostatecznego ukojenia” (SZ, 184). Jednakże żywioł 
„nocny” w człowieku nie jest nieprzenikniony, nie jest „brakiem światła”, lecz 
„mrokiem katastroficznym”, który można rozświetlić wyłącznie „największym 
cierpieniem drogi krzyżowej”. Mimo ziemskiej niedoskonałości, osadzenia we 
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wszystkim, co przemija, jak uczył św. Paweł (IKor 15; 35—53), człowiekowi dana 
została możliwość kształtowania w sobie na drodze wolności „ciała duchowego”, 
przybliżającego do „ostatniego Adama”, który będzie „duchem ożywiającym”. 
Ta w całości nowotestamentowa wizja człowieka, który jednoczy się z Chrystu
sem i staje się — w odnowionej naturze, jako „nowe stworzenie”— jego przyjacie
lem, nie jest dla autora Światopoglądu W. Sołowjowa fantazją, lecz uzyskuje 
potwierdzenie w życiu świętych, proroków, artystów i myślicieli religijnych, któ
rzy dowiedli, że wolność indywidualna, wolność „od przeszłości” i „nad przeszło
ścią” - była dla nich dobrodziejstwem oraz stała się „empirią, faktem dostępnym 
obserwacji” (SZ, 216). Królestwo Boże, które wciąż „doznaje gwałtu” (Mt 11; 12), 
stanowi jednak nadal siłę dzięki ofierze męczenników Kościoła, a siła ta, znaj
dująca swe źródło w wolności ludzkiej otrzymanej od Chrystusa, będzie rosła 
wraz ze wzrostem zła i zakończy się zwycięstwem ostatecznym - zmartwychw
staniem Pańskim.

Trubieckoj ufa, podobnie jak wielu innych myślicieli religijnych, że święci 
i prorocy są w stanie ocalić człowieka, wskazując na głęboki sens wszystkiego, 
sens uświadamiany za pośrednictwem i rozumu, i serca, będących zarówno podło
żem, jak i skupiskiem myśli „bogonośnej”. Tylko taka myśl, a nie oparta wyłącz
nie na rozumie, prowadzi do wiary, gdyż to ona jest myślą logiczną, a nie ta, 
która nie dopuszcza kompromisu między rozumem a objawieniem chrześcijań
skim. Podobnego zdania jest P. Florenski, którego Filar i podpora prawdy stano
wi dla autora Sensu życia potwierdzenie niesprzeczności wiary i rozumu, gdyż 
one razem wskazują drogę do prawdy, czyli tego, bez czego człowiek po prostu nie 
może żyć. Trubieckoj nie zgadza się jednak z Florenskim, że „prawdę należy ko
chać całym wnętrzem”, nie wiedząc nawet o jej istnieniu. „Jeżeli kochamy praw
dę, szczególnie zaś jeżeli wierzymy w nią, wówczas winniśmy ze względu na nią 
nie odżegnywać się od pytań i wątpliwości sprowokowanych przez myśl poszuku
jącą, lecz doprowadzać ową myśl do końca” - czytamy w traktacie (SZ, 223). 
Inaczej mówiąc, skupiona na prawdzie „myśl totalna” uzyskuje wsparcie w sercu 
i przez nie jest ona weryfikowana.

Sama jednak wiara, oparta wyłącznie na rozumie, jest przejawem „diabel
skiej pychy”, samozwańczości i samozadowolenia - i tu zgadza się Trubieckoj 
z Florenskim, ale zaznacza, że istotne są oba pierwiastki — i wiara, i myślenie. 
Jaki rodzaj myślenia można uznać za słuszny, prowadzący do prawdy? - pyta on. 
Na pewno nie ten, który roztrząsa pojęcia, terminy i zmierza ku określonym, 
opartym na nich wnioskom, czyli rodzaj myślenia dyskursywnego, logicznego, 
rodzaj uwarunkowany psychologicznie i rozwijający się w czasie. Ale jest też inna 
myśl logiczna, zorientowana transcendentalnie, myśl intuicyjna, przełamująca 
skrępowanie przebiegiem czasu. I ta właśnie myśl „obejmuje całą złożoność ma
terii treściowej w jej zwartości i organiczności” oraz dowodzi, że myślenie dys- 
kursywne nie byłoby prawdziwe bez intuicji potwierdzającej zależność myśli od 
prawdy wiecznej. Myśl „bogonośna” staje „twarzą w twarz z prawdą”, lecz jej nie 
roztrząsa. Owo „widzenie” prawdy nie jest alogiczne, lecz, przeciwnie — logiczne, 
potwierdzające „całkowite i pełne jej urzeczywistnienie” (SŻ, 229, 233). Święci 
i asceci, piszę myśliciel, nie próbują rozstrzygać, czy symbol wiary chrześcijań
skiej głosi prawdę, i wcale nie oznacza to, że boją się oni rozumowo podważyć 
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jego formę logiczną, która wraz z treścią tworzy organiczną, nierozdzielną ca
łość. Forma wszechjedności nie może być przedmiotem sporu, a to oznacza, że 
poszczególne składniki symbolu wiary nie mogą być antynomiczne względem 
siebie.

Źródło myślenia antynomicznego upatruje Trubieckoj w kantyzmie - prze
ciwnym rosyjskiemu „alogizmowi mistycznemu”. Zrzucenie jarzma autora Kryty
ki czystego rozumu - jego zdaniem - powinno stać się naczelnym zadaniem filo
zofii religijnej. Wpływ kantyzmu przejawia się w uznaniu za „śmiertelne”, czyli 
subiektywne, uwarunkowane antropologicznie - form logicznych myśli, których 
„żywot” dobiega kresu wraz ze śmiercią człowieka. Przekreśla to istnienie wszy
stkiego, co absolutne, bezwarunkowe, powszechne i stałe. W polemice z tym sta
nowiskiem Trubieckoj wykazuje właściwą sobie bezkompromisowość: „Jedno 
z dwojga - albo niczego nie wiemy, albo objawia nam się to, co jest rzeczywiście 
bezwarunkowe i powszechne, czyli posiadające niezbędne logiczne formy myśli" 
(SZ, 234; kurs, autora). Formy te, podkreśla on, zakorzenione są nie w naszym 
umyśle, lecz w samej wszechjedynej prawdzie, a zatem mają one charakter obiek
tywny. Antynomizm jest dlań wynikiem - nieświadomego często u myślicieli ro
syjskich - ulegania wpływom Kanta209. Wystarczy więc zakwestionować moc „czy
stego rozumu”, czyli podłoże psychologiczne myśli, i antynomizm zniknie, a „myśl 
dosięgnie innego, wyższego stadium swego rozwoju i wzrostu” (SZ, 235). Myśle
nie antynomiczne, rozbite, niespójne, wewnętrznie sprzeczne jest myśleniem znaj
dującym się we władzy śmierci, oznacza próg niemożliwości, ślepy zaułek, stawia 
barierę odwiecznym aspiracjom człowieka na drodze poznania prawdy. Myśl roz
dwojona, niestała, uznająca „dwie prawdy” lub więcej, znajduje się pod wpływem 
grzechu, czyli rozpadu, nieautentyczności, widmowości. Ów chaos może przeła
mać tylko jej „powrót” do całości, którą stanowi intuicyjnie postrzegana wszech- 
jedność. Prawda nie jest przeto domeną myśli dyskursywnej, skończonej, ograni
czonej, „grzesznej”, antynomicznej, lecz jest ona „wszechjedyną, czyli Boską, świa
domością” (SZ, 248). Nie może jej potwierdzić bądź podważyć „świadomość sobo
rowa”, gdyż prawda Chrystusowa nie jest dla nas tym, co dane, lecz tym, do 
czego dążymy i czego poszukujemy. Możemy potwierdzić wielkość myśli ludzkiej 
tylko wówczas, gdy „żyje ona w atmosferze Słowa wiecznego, tworzącego świat 

209 Dla zorientowanych religijnie myślicieli rosyjskich Kant zawsze pozostawał nieobojętny. Jego 
spójny system filozoficzny przyciągał bądź odpychał, a często różne jego aspekty odgrywały ważną rolę 
w różnych okresach światopoglądowych niektórych Rosjan. Pouczające może być tu nastawienie doń 
N. Bierdiajewa, który swój stosunek do Kanta, jak piszę G. Pr zebinda, zmieniał „w zależności od 
faktu, który z motywów kantyzmu był wówczas uznawany za dominantę systemu filozofa z Królewca". 
Autor Sensu historii widział w nim więc i przedstawiciela „filozofii wolności” (głosiciela personalizmu), 
i sprzymierzeńca w walce z subiektywizmem oraz indywidualizmem, i przeciwnika pozytywizmu, ewo- 
lucjonizmu czy marksizmu, i filozofa, który pojednał humanizm z religią, i myśliciela, który stworzył 
system „całkowicie sprzeczny z chrześcijańskim obrazem świata", i (w okresie I wojny światowej) „wiel
kiego barbarzyńcę", i wyznawcę „etyki prawniczej", i zwolennika antynomizmu, i wreszcie (choć to nie 
koniec listy „zachwytów-odrazy") - apologetę - bliskiej samemu Bierdiajewowi - „filozofii ja”. Zob. 
G. Przebinda, Rola „kantyzmu” w procesie ewolucji myśli Nikołaja Bierdiajewa, „Slavia Orienta- 
lis”, t. XLVII, nr 3, Kraków 1998, s. 433—446.Artykuł zawiera także listę najważniejszych prac omawia
jących związki Kanta z myślą rosyjską (zob. zwłaszcza s. 434).
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i będącego narzędziem objawienia” - piszę Trubieckoj. Myśl o Chrystusie jest 
więc ściśle logiczna, a „jedność logiczna jest formą Prawdy” — czytamy w trakta
cie (SZ, 253). Gubiąc się w zawiłościach roztrząsań myślowych, wpadamy w sidła 
pustej, pozbawionej treści dialektyki. Zadaniem dla człowieka jest znalezienie 
w przeżyciach subiektywnych oparcia dla „obiektywnej treści prawdy” i „ponad- 
psychologicznego sensu”.

Wyłuszczone powyżej poglądy Trubieckiego, zawarte w jego traktacie Sens 
życia, stanowią zasadniczą wykładnię zagadnienia tytułowego. Trudno byłoby tu 
odnieść się do wszystkich spraw podjętych przez autora, gdyż praca jest obszer
na i nasycona treścią, na którą składają się zarówno własne jego przekonania, 
jak i nadbudowujące się nad nimi, najczęściej polemicznie, poglądy innych my
ślicieli, stanowiące całe historyczne zaplecze filozoficzne. Traktat Trubieckiego, 
podobnie jak jednobrzmiący traktat S. Franka, o którym za chwilę powiemy, 
przepojony jest niezwykłym, natchnionym prawosławiem, optymizmem. Światło 
religii (często przywołuje myśliciel obraz życiodajnej światłości z góry Tabor) po
zwala mu dostrzec powszechny, „wszechświatowy” sens, ale właśnie sens ogólny, 
a nie indywidualny, dotyczący każdego człowieka i przez niego nakreślony, gdyż 
ten ostatni tai się w dostępnej intucji - „jedności logicznej”, ustanowionej przed
wiecznie, jedności wszystkiego, co istnieje.

Trubieckoj ustosunkowuje się wszakże nie tylko do niej, lecz także do tego, co 
w powszechnym odczuciu, w codziennym doświadczeniu, w organizacji (raczej: 
dezorganizacji, gdyż traktat powstawał w dobie krwawego chaosu w Rosji) życia 
społecznego itp. - burzy ową jedność, oddala wiarę w sens powszechny, otwiera 
drogę logice „wojny wszystkich ze wszystkimi” (T. Hobbes), grozi klęskami, daje 
„początek boleściom” (Mk 13; 8). Z prawdziwą troską spogląda on na świat jawią
cy się jako corpus permiztum, jednoczący w sobie dobro i zło, świat jeszcze nie- 
przeobrażony, oczekujący przemienienia, „zstąpienia ognia od Boga z nieba” (Ap 
20; 10), w którym sczeźnie to, co nietrwałe, a ocaleje to, co wiekuiste i cenne (SZ, 
273). Myśliciel wzywa do aktywnego przeciwstawienia się „siedlisku demonów”, 
apokaliptycznej „bestii”, fałszywym prorokom i dostrzega zgubne dla rodzaju ludz
kiego skutki oddawania czci martwym bożkom, hołdowania wartościom względ
nym, doczesnym, będącym przejawem biologizmu, zezwierzęcenia, duchowej śle
poty. „Wartości” te - piszę on - niczym pierścień Nibelungów, odwracają uwagę 
od idei braterstwa i miłości, skierowują ją natomiast na obłędną walkę o władzę 
nad światem, stanowią źródło zła - pierwiastka szatana i antychrysta, wiodą 
zatem, jak określał Bułgakow, ku „ciemności kosmicznej”. Trubieckoj daleki jest 
od demonizowania współczesności, widzenia w niej jedynie triumfującego zła. 
Praca przynosi żarliwe wezwanie do walki z diabelskim królestwem samozni
szczenia — nie w imię makiawelizmu, będącego propagandą moralności wojny, 
lecz w imię maksymalizmu chrześcijańskiego, którego zrąb etyczny stanowią słowa 
św. Pawła: „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5; 
20). W okresie kryzysu zło nabiera impetu, uwypuklając równocześnie potrzebę 
zwiększenia natężenia dobra. Warto przypomnieć, że w myśli L. Szestowa splot 
obu tych pierwiastków, zrodzony przez „grzech pierworodny”, jest czymś odwiecz
nym, nieuniknionym, wpisanym w dzieje świata, zaś kryzys, „upadek” odgrywa
ją rolę pozytywną, uzmysławiają potrzebę „odrodzenia”, „zbawienia”: „Teologia 
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jest nauką o wierze. A nauka powinna «udowadniać» zawsze stara się spro
wadzać «objawienie» do rozumowych dowodów: teologii potrzebny jest nie Bóg, 
lecz verbum Dei i Deus dixit"210.

210 L. S z e s t o w, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 1993, s. 457.
211 S. F r a n k, De Profundis, przeł. C. Wodziński, „Aletheia”/1989, s. 81.
212 J. S a 1 i j OP, Biblijna idea męczeństwa w „Dziadów" części III [w:] Biblia a literatura, pod red. 

S. Sawickiego, J. Gotfryda, Lublin 1986, s. 277.
213 List Bierdiajewa z 1915 roku do nieznanego adresata; zob. Взыскующие града. . ., cyt.wyd., s. 648.

Często przywoływane w pracach Rosjan Objawienie św. Jana miało przypo
mnieć o potrzebie obrony wartości duchowych przed naporem zła mamiącego - 
ustami fałszywych proroków - ziemską szczęśliwością. Przenikliwy S. Frank tak 
pojmował zadania stojące przed człowiekiem w dobie kataklizmów:

„Jeśli nasza myśl społeczna, nasza wola moralna jest w stanie nadać sens temu, co 
się wydarza, jeśli kara Boża dosięgnęła nas nie po to, by nas zgubić, ale po to, by nas 
poprawić, to w naszej cerkiewno-religijnej i narodowo-państwowej świadomości ko
niecznie dojrzeć powinna ta uzdrawiająca postawa [умонастроение]. Wówczas z drogi 
chaosu, śmierci i zniszczenia zwrócimy się na drogę twórczości, pozytywnego rozwo
ju i autoafirmacji życia”211.

Apokalipsa uczy, że „dzieje dobra i zła nie podlegają zastojowi; będą toczyły 
się albo ku wielkiej zmianie na lepsze, albo też ku potężnej zmianie na gorsze”212. 
Zagubienie dobra stwarza jednak zawsze warunki duchowej płodności, bowiem 
siły duchowe wyrastają z cierpienia, a zatem każdy powinien nieść swój krzyż, 
który, jak pamiętamy, w przekonaniu Trubieckiego tworzy życie i stanowi rękoj
mię jego wieczności. Przyszły triumf wartości absolutnych ukazują ewangelie 
oraz ostatnia księga Nowego Testamentu (ta ostatnia za pośrednictwem symboli
ki barw — światłości i bieli — oraz „drogocennego metalu”, „czystego złota, jak 
szkło przezroczystego”, będącego atrybutem i symbolem trwałości Miasta Świę
tego - Nowego Jeruzalem). Królestwo Boże nie przychodzi samo, lecz wymaga 
wytężonej pracy duchowej, gdyż „rozpoczyna się ono w świecie wewnętrznym, 
człowieka” (SZ, 282). Zło na drodze do Królestwa Bożego pokonane więc zostaje 
w samym człowieku, któremu stworzona została taka właśnie możliwość wybo
ru. Dodajmy, że podobnie też sądził Bierdiajew, niełatwo ulegający optymizmo
wi, gdy pisał, że przeniesienie do swego „wnętrza” całego zła świata i pojmowanie 
go jako „drogi wiodącej do zbawienia” jest jedynym sposobem na osiągnięcie harmo
nii psychicznej, tłumiącej bunt przeciwko światu213. Tymczasem zło w społeczeń
stwie (i tu powtarza Trubieckoj punkt widzenia Sołowjowa) zwalczane jest od 
zewnątrz, za pośrednictwem instytucji państwowych. Autor Sensu życia wierzy 
w rozumne spełnianie nakazów wiary przez człowieka i oparte na niej męstwo, 
a także w jego zdolność „przekraczania siebie”, w ustawiczne doskonalenie - na 
przekór pokusom świata i hołdowaniu wartościom względnym, gdyż „stworzenie 
swojego własnego obrazu na obraz i podobieństwo Boże jest właśnie tym praw
dziwym i twórczym dziełem, do którego człowiek został powołany” (SZ, 295).

Przechodząc do ostatniego już w niniejszym przeglądzie przedstawiciela filo
zofii rosyjskiej, Siemiona Franka, odnotujmy wpierw, że jego praca Sens życia 
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powstała już w okresie emigracyjnym, pełni w dużej mierze rolę komplementar
ną wobec innych, poważniejszych, ściśle filozoficznych zagadnień, jakimi ten 
spadkobierca i kontynuator Sołowjowa zajmował się przez całe swe życie. Można 
stwierdzić, że wspomniany traktat stanowi swoiste „przełożenie” zawiłości filo
zofii, jako dyscypliny dla profesjonalistów, na problemy związane z życiem real
nym, a więc z tym, do czego w ostatecznym bilansie zmierza wszelka filozofia, 
zwłaszcza zaś antropologia filozoficzna zorientowana na problematykę o dużej 
doniosłości praktycznej. Do tego wszak aspirowała zawsze myśl rosyjska. Porów
nując oba jednobrzmiące traktaty, Trubieckiego i Franka, których wnioski koń
cowe w zasadzie są identyczne, zwraca uwagę przede wszystkim to, że ten drugi 
myśliciel - uznający Boga za absolut duchowy, dzięki któremu wszystko, co ist
nieje, posiada wewnętrzny sens i wartość — w dużo mniejszym stopniu niźli jego 
starszy kolega odwołuje się do dogmatyki prawosławia. Filozofii nie sprowadza 
on do religii, której nauka nie powinna krępować „wolnej myśli”, gdyż „filozofia 
w ramach katechezy jest rzeczą zupełnie niemożliwą”214. „Poszukując” Boga 
i odnajdując Go w różnych przejawach życia, Frank koncentruje uwagę na kilku 
zagadnieniach, węzłowych dlań: na człowieku, twórczości i kulturze. Problema
tyka antropologiczna w namyśle Franka wprawdzie ściśle wiąże się z refleksją 
o Bogu, ale głównym obiektem jego zainteresowania staje się cała sfera życia 
duchowego człowieka, usiłującego rozpoznać, ustalić i opisać wszelakie zależno
ści i więzi łączące go ze światem, czyli będące podłożem zarówno zachowań 
i stanów psychicznych, jak i źródłem jego aktywności twórczej. Idea osobowości 
[личности] jako „nosiciela i twórcy wartości duchowych”, których „urzeczywist
nienie w życiu społeczno-historycznym kształtuje treść kultury”, była bliska 
myślicielowi już w jego pierwszych „próbach filozoficznych”215. Wiarę w „zwycię
ski pochód” jednostki przejawiającej „aktywny heroizm i tragiczne piękno”, jed
nostki silnej, odzwierciedlającej pełnię jestestwa człowieka jako istoty duchowej, 
absolutnie wolnej i twórczej - wyraził Frank już w artykule F. Nietzsche i etyka 
„miłości do odległego", pozostającym pod urokiem idealizmu etycznego twórcy 
Jutrzenki216. Nie do końca jednak godzi się on z jednostronnością i nieokreślono
ścią twórczego zapału Nietzschego, którego „miłość do odległego” jest dlań „miło
ścią do widm”, jest przywidzeniem i wyklucza staranie o utrwalenie wartości 
absolutnych. Pierwiastków absolutnego i twórczego, których rękojmiąjest „wiecz
ne życie Boga”, upatruje późniejszy autor Sensu życia w człowieku, natomiast 
dla Nietzschego wartości istnieją „poza dobrem i złem”, czyli nie uzyskują one 
sankcji absolutnej.

214 С.Л. Ф p а н к, О невозможности философии. Письмо к другу, „Вестник Русского Христианского 
Движения”, № 121, 1977, s. 162; cyt. wg: Философы России Х1Х-ХХстолетий. Биографии, идеи, труды, изд. 
2, гл. ред. П.В. Алексеев, Москва 1995, s. 628.

215 Sformułowania powyższe pochodzą z artykułu programowego czasopisma „Полярная звезда” 
z grudnia 1905 roku; zob.: С.Л. Франк, Сочинения, Москва 1990, s. 65.

216 С.Л. Ф р а н к, Ф. Ницше и этика „любви к дальнему [w:] Проблемы идеализма. Сборник статей, под 
ред. П И. Новгородцева, Москва 1902.

Rozwój jednostki i jej zdolności twórcze wiąże Frank z procesem historycz
nym, pojmowanym zarówno „kosmicznie”, jak i społecznie. W swych zapatrywa



Sens życia... 239

niach na absolut próbuje on wyzwolić się z narosłych w XIX wieku przeświad
czeń o jego wszechmocnym, autonomicznym, niezależnym od świata ludzkiego 
wymiarze, i próbuje zespolić to, co idealne, z tym, co konkretne, realne. Bóg nie 
jest dlań wszechmogący, niezależny, daleki czy obcy, lecz właśnie konkretny, „bli
ski” człowiekowi, żywy i współczujący mu, czyli taki, jakim chciał widzieć Go 
Dostojewski. W pewnym więc sensie absolut ujawnia więź z człowiekiem, gdyż 
nie jest on utożsamiany z „rozumem absolutnym”, będącym obiektem poznania 
racjonalnego, lecz to sama osobowość człowieka uzyskuje rangę absolutną. Pier
wiastek racjonalny w poznaniu, dowodzi Frank, ustąpić musi miejsca poznaniu 
intuicyjno-irracjonalno-mistycznemu. Zycie potwierdza przeto istotność przede 
wszystkim poznania irracjonalnego, które wspiera tylko lub uzupełnia poznanie 
racjonalne. Znów trzeba przywołać tu słynnego filozofa z Królewca, który — zda
niem Rosjanina - wskazując na „granice” poznania, ograniczył zdolność pozna
nia intuicyjnego, będącego dla Franka „aktem fundamentalnym”, sprawiającym, 
że utożsamieniu ulega byt i świadomość, życie i wiedza. Intuicja bowiem to „jed
ność wiedzy i życia”, a „sama prawda bytu [бытие] jest życiem właśnie”. „Żywa 
wiedza”, wiedza indywidualna — to „wiedza będąca życiem [знание-жизнь], to pa
nowanie nad wewnętrzną, żywą naturą obiektu; wszelka w ogóle adekwatna 
wiedza życia jest koniecznie wiedzą żywą”217. Posiadali ją tylko nieliczni (Leo
nardo da Vinci, J.W. Goethe), i dla nich oznaczała ona „życie jednym życiem ze 
wszechświatem”. Wszechjedność, czyli kluczowe pojęcie całej filozofii rosyjskiej 
osadzonej w myśli Sołowjowa, to dla Franka, jak już wyżej stwierdziliśmy, „jed
ność tego, co ponadczasowe i stające się”, a człowiek poznaje rzeczywistość „mi
stycznie”, „łączy się” z konkretnym absolutem, ze wszechjednością, i owo „rozpły
nięcie” w absolucie stanowi dlań podstawę poznania i twórczości. Wszechjedność 
jest jakby ponad podziałem na tu i „tam”, ponad tym, co realne (świat rzeczy) 
i idealne (świat idei), wskazuje na monistyczną wizję świata, która miała przeła
mać dualizm filozofii Platona. Autor Przedmiotu wiedzy idzie nawet dalej: usiłu
je on obronić tezę o mistycznym charakterze realności świata, świata posiadają
cego wymiar „konkretnej pełni”, stapiającego subiekt i obiekt, w którym czas - 
lub, co na jedno wychodzi, stawanie się, „zmiana mnogości momentów” - zmie
nia swój przebieg, gdyż to, co stanowi „aktualność dla nas” i jest jakby epifeno- 
menem wieczności, odsłania Jedyną autentyczną rzeczywistość — rzeczywistość 
mającą jednak dla nas jedną niemiłą cechę: jest nią pragnienie nie być, lecz za
wsze przemijać, wiecznie umykać”218. Akt poznawczy i doświadczenie mistyczne 
zostają przez Franka utożsamione, co więcej - to drugie przynosi wiedzę głębszą, 
zasadniczą, prawdziwą, „żywą”, wykraczającą poza zmysłowość, gdyż jest ono 
spontaniczne i zapewnia „władanie” nad bytem219.

217 Ф p a h к, Предмет знания... [1915], cyt.wyd., s. 360, 362.
218 Tamże, s. 333.
219 Autor wstępu do powyższych prac S. Franka (Przedmiot wiedzy oraz Dusza człowieka},

I. Jewłampijew, zwraca uwagę na nawiązanie Rosjanina do przedsokratejskiej tradycji filozoficznej 
(Heraklit, Protagoras, Parmenides) oraz Platona, jak również późniejszej (Plotyn, Mikołaj z Kuzy,
J. Boehme, G. Bruno, Schelling, Fichte, a zwłaszcza Spinoza, który - jego zdaniem - wypracował zasa
dę „monizmu gnoseologicznego”). Współcześnie myśl Franka lokuje się blisko zwłaszcza H. Bergsona 
i E. Husserla oraz - w niektórych aspektach - M. Heideggera (chodzi szczególnie o zainteresowanie 
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Dusza ludzka — tajemnicza, nieprzenikniona, bezgraniczna - stanowi dla 
naszego myśliciela podstawę ontologiczną struktury bytu absolutnego. Badanie 
jej natury, czyli naszego „świata duchowego”, a nie procesów psychicznych za
chodzących w duszy, będących domeną psychologii czy fizjologii, powinno przy
nieść odpowiedź na pytanie o strukturę bytu. W czasie gdy psychologii uczą Toł
stoj, Dostojewski, Maupassant, Ibsen, Flaubert czy Hebbel, podkreśla Frank 
w studium Dusza człowieka, gdy miotanie się człowieka w matni istnienia staje 
się podstawą do stawiania pytań ostatecznych, powraca namysł nad chrześcijań
ską nauką o duszy, dającą mocną krzepiącą wiarę w „sens i przeznaczenie życia 
ludzkiego”. Myśliciel wytyka filozofii „grzech idealnego zabójstwa człowieka”, 
zignorowanie go w imię „obiektywizacji prawdy”, gdy tymczasem teoria pozna
nia, oparta na poruszeniach duszy, musi wiele zawdzięczać „psychologii filozo
ficznej” (antropologii), albowiem to człowiek jest „żywym centrum sił duchowych 
ukierunkowanych na rzeczywistość”220. Filozofia współczesna — zdaniem Franka 
- pomija fundamentalne odkrycia F. Brentany, W. Windelbanda, H. Rickerta 
i W. Diltheya w zakresie antropologii oraz związki człowieka z różnymi sferami 
życia (religia, sztuka, moralność, nauka) i jego zależność od stopnia ich rozwoju, 
zwłaszcza zaś ignoruje ona swoistość „nauki o duchu” odwołującej się do „rozu
mienia wewnętrznego” (kwestia odmienności Verstehen i Begreifen).

obu filozofów „czystymi” formami przejawiania się bytu ludzkiego); zob. ИИ. Евлампиев, Человек 
перед лицам абсолютного бытия: мистический реализм Семена Франка [w:] Франк, Предмет знания..., 
cyt.wyd., s. 18-32.

220 Tamże, s. 440-441.
221 Tamże, s. 624.
223 Tamże, s. 599,552,561.

„Studium duszy”, pogłębiony namysł nad istotą i naturą owego „zwierciadła 
wszechświata”, musi - zdaniem Franka - przynieść pewien „przekrój” integral
ności bytu. Przekonuje on, że „życie duchowe jest potencjalnie nieskończone”, 
a „dusza jest wszechobejmującą bezgraniczną całością zakorzenioną we wszech- 
jedności”221. Pozwala ono wznieść się ponad czasem, dostrzec „sens obiektywny”, 
potwierdzić nasze istnienie w wieczności, uformować naszą osobowość, a równo
cześnie „przełamać przeciwieństwo między tym, co jednostkowe, i tym, co ogól
ne”. Cała „praca” naszego ducha jest „dochodzeniem” do „samego przez się oczy
wistego celu i wartości naszego życia” — przekonuje myśliciel i dodaje, że zdol
ność ta stanowi „bezwzględny, zasadniczy rdzeń naszej istoty” i jest także gwa
rancją jej jedności, ale — nie absolutnej, czyli wykluczającej różnorodność, gdyż 
uzyskującej pełnię jedności dopiero w „czystym świetle wiedzy”, w „przezroczy
stości bytu”, z perspektywy „idealnego pierwiastka wiedzy lub rozumu”222. Ina
czej ujmując, nasze życie duchowe jakby „dołącza” do wszechjedności, do absolu
tu, który - zgodnie z tradycją filozoficzną - dla Franka jest kategorią pierwotną 
istniejącą niezależnie od świata i człowieka. „Czyste światło wiedzy” staje się 
„widzialne” dzięki wysiłkowi człowieka, jego wiedzy jednostkowej, „punktowej”, 
zapewniającej „względną klarowność poznawczą”, uzyskaną na bazie percepcji 
i wyobrażeń [восприятие, представление]. „Wszechjedność idealna” staje się możli
wa dopiero dzięki intuicji, czyli temu, co Frank określa mianem „kontemplacji 
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nadzmysłowej” [сверхчувственное созерцание]. Nasze „życie duszy” niejako potwier
dza więc istnienie wszechjedności, która jest „dana”, istnieje niezależnie od nas, 
czyli także niezależnie od naszego twórczego wysiłku, a więc tego, co stanowi 
zasadnicze zadanie stojące przed każdym z osobna człowiekiem. Słusznie przeto 
Jewłampijew wysuwa pod adresem filozofa dwa zastrzeżenia: po pierwsze, 
w swej koncepcji wszechjedności nie uznaje on całej różnorodności stanów, pozio
mów i hierarchiczności świata, po drugie zaś, zachowując monistyczną wizję rze
czywistości, całkowicie ignoruje on potęgę zła. Jeszcze monizm Spinozy, piszę 
badacz, dopuszczał możliwość „względności rozróżnienia między dobrem i złem”, 
ale dla filozofii rosyjskiej, „zorientowanej etycznie i nieugiętej w poszukiwaniu 
«prawdy wyższej» takie rozwiązanie było nie do przyjęcia”. Nie dążyła ona do 
stworzenia nowej koncepcji człowieka, gdyż w prostej linii wyrastała ona z „praw
dziwego” ducha i treści chrześcijaństwa prawosławnego. Jeśli więc autor Duszy 
człowieka byt ludzki postrzega jako przejaw bytu absolutnego, „rozświetlonego” 
własnym światłem i prawdą, niezależną od sposobu istnienia człowieka, to 
M. Heidegger przenosi go w sferę „pogranicza” ontologicznego między bytem 
a nicością223.

223 E в л а м п и e в, Человек перед лицом..., cyt.wyd., s. 25, 29-30.
224 Ф p а н к, Предмет знания..., cyt.wyd., s. 586, 597.
225 Stróżewski, Istnienie i sens, cyt.wyd., s. 420.

Pewnym paliatywem było w koncepcji Franka „rozchwianie” absolutu, wnie
sienie do kategorii tej elementu niezakończoności, stawania się, uzupełnienia - 
i stąd niejasne sformułowania w rodzaju „twórczość absolutna”, „absolutne sta
wanie się” czy rozpoznawanie w człowieku — istocie skończonej i niedoskonałej - 
„najgłębszego, absolutnego rdzenia”, pierwiastka „sensu absolutnego”, „małego 
wszechświata”, „obrazu i podobieństwa Boga”224. Człowiek jednoczy w sobie to, 
co wiąże go i z „bytem absolutnym”, i ze światem, czyli równocześnie realizuje on 
poprzez swą twórczość indywidualną — twórczość absolutną. Sfera absolutna 
i przestrzeń człowieka są wzajemnie niesprzeczne, dopełniają się i wspólnie two
rzą wszechjedność. Podstawową trudność stanowi wszak dla Rosjanina pogodze
nie wymiaru absolutnego rzeczywistości ze śmiercią i przemijalnością (historią), 
złem i irracjonalnością porządku ziemskiego. Uważając swoją filozofię za racjo
nalizm, stara się on dopuścić pewien element pierwiastka irracjonalnego. Oba 
one, racjonalizm i irracjonalizm, uzyskują wspólną płaszczyznę w postaci takie
go pierwiastka, który zapewnia rozumienie oraz zakładanie głębszego sensu, 
a jest nim metaracjonalizm (lub transracjonalizm). Pozwala on, jak pamiętamy, 
rozjaśnić to, co nie jest racjonalnie oczywiste i dane wprost. Władysław Stróżew
ski stwierdził, że „pierwszym zadaniem metaracjonalizmu” jest „stwierdzenie 
istnienia niejasnych stref, danych do zrozumienia”, w tym także „tego, co kryje 
się jako tajemnica”225. Franka nie zadowala bowiem, podobnie jak Trubieckiego, 
przyjęcie dualizmu, tłumaczącego istnienie „pęknięcia” czy „wyłomu” w bycie, 
aczkolwiek wie on doskonale, że w życiu człowiek wykazać się musi męstwem 
w walce z bezsensownością. Toteż w jego Sensie życia znajdujemy takie zdanie:



242 Rozdział trzeci

„Aby uwierzyć w osiągnięcie sensu życia, jesteśmy jakby zmuszeni zaprzeczyć temu 
oczywistemu faktowi zniewolenia i przeniknięcia człowieka przez siły natury, powin
niśmy zatem iść «pod prąd», na przekór oczywistości istnienia faktu”226.

226 Смысл жизни. Антология..., cyt.wyd., s. 533.
227 Tamże, s. 520-521.
228 Tamże, s. 577-580.
229 Tamże, s. 554.
230 Tamże, s. 574.

Wiara w Boga jako „wieczną ostoję”, w istnienie „dobra absolutnego”, we 
„wszechistniejące światło rozumu” daje podstawę, by użyć słów P. Tillicha, „wia
ry pomimo”, jej „męstwa”. Bóg jest bowiem rękojmią sensu, a życie uzyskuje go 
wówczas, gdy „służy ono, swobodnie i świadomie, dobru absolutnemu i najwyż
szemu”227. „Tylko wówczas, gdy człowiek oddaje sam siebie służeniu temu, co jest 
wieczną podstawą i źródłem jego własnego życia - osiąga on sens życia”. O ile 
dobro „nie jest stworzone przez ludzi”, o tyle zło zakorzenione jest wyłącznie 
w „głębi duszy ludzkiej” — zapewnia Frank228.

Skąd się bierze owo zło i co pozwala nam je zwalczyć? Odpowiedź na to pyta
nie, podobnie jak dla większości myślicieli religijnych - piszę Frank - przynosi 
w całej pełni wiara. Otóż często wybieramy zło wówczas, gdy lekceważymy „świa
tło rozumu” i nie chcemy poznać samych siebie, gdy oddalamy się od „pierwiastka 
Bożego” (Funklein, jak uczył Mistrz Eckhart), gdy nie wiemy, że warunkiem ro
zumności (czyli sensu właśnie) jest korzystanie z daru wolności, gdy wreszcie, 
zadowalając się dostatkiem materialnym i powodzeniem, czyli pozorami dobra, 
rezygnujemy z wysiłku twórczego. Wybór zła traktuje autor Sensu życia jako 
konsekwencję „oddzielenia człowieka od Boga” w rezultacie „upadku”, „słabości, 
której sam on jest winien i która związana jest z wolnością, czyli podobieństwem 
do Boga”229. Doraźna pomyślność w życiu, zaszczyty i godności, jakie człowiek 
zdobywa, przyćmiewają cele i właściwy sens istnienia. Te ostatnie dostrzec może 
ten, kto nieustannie cierpiał niedostatek - jak bohater Lat wędrówek Wilhelma 
Meistera Goethego, który powtarzał: Entbehren sollst du, sollst entbehren! Do 
takiego samego wniosku doszedł sam Goethe, który w wieku lat osiemdziesięciu 
mógł stwierdzić, że jego bogactwo i zasługi są nic niewarte. Motywy tragizmu 
życia powtarzają się, przypomina Frank, u wszystkich pisarzy, mędrców i filozo
fów starożytności - od Hezjoda i Homera do Pindara, od Anaksymandra do Plo- 
tyna; obecne są one także w napisach nagrobnych w Egipcie starożytnym, Biblii 
i staroindyjskiej Mahabharacie. Potwierdza to, że jak długo życie nie będzie poję
te jako „służenie temu, co je przekracza”, tak długo towarzyszyć będzie człowie
kowi świadomość tragicznego niespełnienia, a widmo śmierci zasnuwać będzie 
mrokiem to, co rozumne, sensowne i trwałe. Przynależność człowieka do Boga 
i do świata („jego serce jest miejscem, w którym przecinają się owe dwie siły”)230, 
wskazująca na dwoistość, musi być przełamana na drodze „swobodnego działa
nia wewnętrznego” odkrywającego zadany sens życia. Dodajmy, że późne prace 
Franka jeszcze bardziej konsekwentnie broniły przekonania o wszechjedności, 
a co za tym idzie - odchodziły od rozwiązania zagadki zła. Przytoczmy potwier
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dzające tę uwagę słowa myśliciela z jego ostatniej pracy Realność a człowiek 
(1949):

„Grzech, będący jakby istniejącym niebytem [сущее небытие], przezwyciężany jest tyl
ko na drodze wzrostu w duszy ludzkiej jej zasady ontologicznej - świętości [святыня]. 
Znika on sam przez się w obliczu dobra i miłości, podobnie jak mrok rozproszony 
zostaje przez światłość”231.

231 С.Л. Франк, Реальность и человек, изд. подготовил А.А. Ермичев, Санкт-Петербург 1997, s. 331- 
332.

232 Смысл жизни. . ., cyt. wyd., s. 583.
233 W о d z i ń s k i, Światłocienie zła, cyt.wyd., s. 152.

Reasumując nasz przegląd najważniejszych prac i traktatów poświęconych 
problemowi tytułowemu, podkreślmy raz jeszcze, że w rosyjskiej myśli religijnej 
zwraca uwagę całkowite podporządkowanie jednostki ludzkiej Pełni Życia i Sen
su, uznanie przez nią nieprzeniknionej głębi tajemnicy bytu, skrywającego wpraw
dzie ową Pełnię, ale dostępnego na drodze poznania metaracjonalnego. Życie 
człowieka jest dochodzeniem do prawdy i dobra poprzez swobodny wysiłek twór
czy, rozumne działanie, będące odpowiedzią na działanie Boga (synergizm), wy
rzeczenia i powściągliwość, „przekraczanie siebie”, kontemplację i samopozna- 
nie, miłość bliźniego i ascezę, tłumienie w sobie złych skłonności C,światło wycho
dzące z głębi powinno rozświetlać mrok zewnętrzny” - jak pisał Frank)232, wresz
cie - poprzez służenie Bogu, będącemu rękojmią zbawienia i życia wiecznego. 
Mogliśmy się przekonać, że w tej rosyjskiej „symfonii filozoficznej” jest wiele po
wtórzeń, patosu i wiary w przedwieczną rozumność, brakuje natomiast rozpo
znania i zadowalającego opisu zła i jego źródeł (zwłaszcza w człowieku), co nie
wątpliwie w jakiejś mierze dekonstruuje misterną figurę teodycei, figurę - by 
użyć słów C. Wodzińskiego - „z konieczności tracącą godność «ostatniego słowa»” 
i tym samym dezawuującą strategię „polityki chrześcijańskiej”. Pozostaje więc 
z nami wielka zagadka: ontologiczna realność „zła epifanicznego, wymykającego 
się szczelinami zdruzgotanej teodycei”233.





Postscriptum

„Życie jako życie właśnie, życie samo w sobie, życie jako takie - jest najbardziej absur
dalnym, najbardziej bezsensownym, najbardziej tępym, ograniczonym losem, za który 
i nikt nie odpowiada, i za który równocześnie zdecydowanie wszyscy odpowiadają. 
Życie tworzy samo siebie i ono też samo siebie pożera. Każda chwila rodzi nowe życie 
i zarazem to nowe pożera [...]. Jeśli jednak nie ma niczego oprócz życia oraz czegoś, co 
znajdowałoby się ponad nim, czyli nie ma nikogo i niczego, co wykraczałoby poza ży
cie, to ono [...] okazuje się po prostu bezsensem — i niczym więcej, niczym poza szanta
żem i gwałtem. Precz, precz z tym nagim życiem! Precz z tym zadufanym, nieposkro
mionym, upartym, nieznającym żadnych granic procesem życia! Dawajcie wiedzę, da- 
wajcie to, co stoi ponad życiem i co ogarnia je. Dawajcie sens, dawajcie ideę, dawajcie 
duszę żywą i żywy rozum! Zacznijmy myśleć, rozważać, dzielić, rozświetlać! Precz 
z mrokiem, brakiem początków i końców, z tą wszechświatową nudą samorodności 
i samounicestwienia. Dawajcie naukę! Wreszcie - dawajcie człowieka! Życie, pojęte 
jako nagi proces, jest nieludzkie, przedludzkie, pozaludzkie! Wiedza, rozumienie, mą
drość - oto czego pragniemy bardziej niźli bezsensownej zwierzęcości!”1

Autor tych słów, wybitny filozof rosyjski XX wiekuAleksiej Łosiew (1893-1988), 
stanowić może przykład ciągłości i żywotności myśli religijnej, która mimo 
zawirowań historycznych oraz całkowitego - przez wiele dziesięcioleci - oderwa

nia od rodzimej gleby, życiotwórczego prawosławia, całego dziedzictwa duchowe
go doby „srebrnego wieku”, stanowi nie tylko chlubną kartę historii Rosji, lecz 
potwierdza dziś swą niezwykłą siłę i mądrość argumentacji w dociekaniach filo
zoficznych, słuszność namysłu nad życiem w wymiarze powszechnym oraz traf
ność oceny zagrożeń płynących z radykalizacji postaw społecznych, zwłaszcza in
teligencji, która zawierzyła ślepej idei naprawy świata.

We wzruszającym i mądrym opowiadaniu filozoficznym Zycie (1941) Łosiew 
kreśli swój autoportret intelektualny. To autoportret szczególny, ujawniający doj
rzewanie duchowe autora, który pragnie zrzucić brzemię życia-fatum, życia-losu, 
życia jako ślepego przypadku i zdeterminowania. Opowiadanie ilustruje demon
stracyjne - pełne buntu przeciwko wciąż modnemu przyrodoznawstwu - wyjście 
młodego człowieka poza krąg biologizmu, przemijalności, poza działanie poru
szających świat nieznanych mocy natury oraz ukazuje próbę przekroczenia sfery 
zjawiskowości, a zatem - podważenia samowystarczalności praw nauki. Przewi-

1 А.Ф. Лосев, Жизнь. Повести, рассказы, письма, Санкт-Петербург 1993, в. 23.
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jają się w tym utworze wszystkie najistotniejsze problemy nurtujące rosyjską 
filozofię religijną: problem poznania (wiedzy) i jego granic, celu i sensu życia 
w świetle tego, co owo życie - jako „rdzeń naszej wiedzy” - przerasta, a także 
inne problemy: sensu miłości, głębokiej mądrości piękna, wymiaru twórczości 
(„twórczości życia”), sensu ofiary i poświęcenia, wolności oraz jej dramatów (zło, 
tragizm).

To, jak widać, nie tyle opowiadanie, ile traktat lub wyznanie wiary, ale wiary 
w życie uzyskujące sens dzięki wiedzy, poznaniu, twórczości, „budowaniu życia”, 
dzięki wysiłkowi wznoszenia się ponad nie, pokonywaniu jego przyrodzonych 
determinant. Bezsens życia jako spirali narodzin i śmierci jawić się będzie tak 
długo, jak długo nie pojmiemy, że „mądrość życia nie jest wiedzą o prawach przy
rody”, jak długo nie stanie się oczywiste to, że życie nie jest tylko „dolegliwąbez
pośredniością” czy „syntezą konieczności i przypadkowości”, lecz tym, co uzy
skuje sens i rozumność poprzez jego pożądanie, usilne pragnienie poznania cze
goś więcej, niż ono samo jest2. Przed człowiekiem roztacza się rozległy - ponętny 
i kuszący, ale zarazem pełen pułapek, niepowodzeń i miazmatów - horyzont wol
ności: wolności do i od dobra i zła. Tu Łosiew powtarza znaną już tezę swych 
poprzedników: kto poznał zło świata, ten zachowuje spokój, gdyż wie, że jest ono 
tylko tymczasowe, i świadomość ugrzęźnięcia w złu rodzi pożądanie, tęsknotę za 
dobrem. Niepodobna pojąć życia nie uprzytomniwszy sobie wpierw tego, czemu 
ono służy, jak zostało zrodzone i w imię czego ginie. Tylko to bowiem, co powołuje 
człowieka do życia i co zabiera go po śmierci, zaświadcza o istnieniu solidnej, 
niewzruszonej podstawy sensu. Dzięki mozolnemu poznaniu, które - jak twier
dził Hegel, wywyższając człowieka, „leczy ranę, którą samo jest”3 - możliwe staje 
się „nadanie sensu temu, co ogólne, temu, czemu służy życie”.

2 Tamże, s. 26-29.
3 Cyt. wg R. Safranski, Zło. Dramat wolności, przeł. I. Kania, Warszawa 1999, s. 15.
4 Л о с с в, Жизнь..., cyt.wyd., s. 39—42.

„Poznanie jest miłością poznającego do tego, co jest poznawane, i miłość ta 
jest wzajemna”, gdyż akt ten oznacza „narodziny w prawdzie” - piszę Łosiew. 
Poznanie, miłość i prawda splatają się więc ze sobą. Zycie nie dzieli się na ogólne 
i jednostkowe, trwałe i przemijające, konieczne i przypadkowe. Wprawdzie ist
nieje „ja”, indywiduum odmienne od życia rodzaju ludzkiego, ale to nie ,ja żyję, 
lecz życie żyje we mnie i, by tak rzec, żyje ono mną”. Mają tu miejsce jakby „po
dwójne narodziny”, lecz dopiero te drugie, „powtórne narodziny” wyznaczająprze- 
strzeń wolności, czyli są one „narodzeniem mnie przeze mnie samego”. Przeży
wana indywidualnie bojaźń śmierci, niebytu jest wyrazem powszechnej woli ży
cia, gdyż „życie rodzaju nie chce we mnie umierać”. Wola jednostki uzyskuje sens 
na tle woli całości, czyli rodzaju ludzkiego, a życie indywidualne, zdeterminowa
ne biologicznie, należy pojmować jako ofiarą. „Ofiara ma miejsce wszędzie tam, 
gdzie sens przestaje być abstrakcjąi gdzie idea pragnie stać się rzeczywistością”4. 
Jest to ofiara dla Ojczyzny, pojmowanej szeroko - jako to, co, pozostając nielo
giczne i nieokreślone, jawi się jako coś „wielkiego”, „ogólnoludzkiego”, „pięknego”, 
„upragnionego” i „wzniosłego” oraz jako coś szczególnego, dla czego warto cier- 
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piec, walczyć, tworzyć, po prostu - żyć. To przecież wyjście poza martwotę, bez
sens i śmierć i otwarcie wrót do wieczności.

Nietrudno tu odnaleźć nici wiążące autora Filozofii imienia z Borysem Pa
sternakiem. Ten bowiem poeta za pośrednictwem bohaterów powieści Doktor Ży- 
wago piszę o wyrażanej w sztuce potrzebie „wiecznego rozmyślania o śmierci 
i dzięki temu wiecznego tworzenia życia”. Mikołaj Nikołajewicz Wiedieniapin, 
Misza Gordon oraz bohater tytułowy przypominają tu o narodzinach wolności 
człowieka, mówią wiele o jego twórczym powołaniu i ofierze, zadaniach, zastana
wiają się nad zagadką trwałości świata i potwierdzają doraźność i powierzchow
ną „głupotę codzienności”. Misza mówi: „...Fakty nie istnieją, jeśli nie wniesie się 
w nie sensu. Chrześcijaństwo, misterium jednostki, jest właśnie tym, co należy 
wnieść w fakty, by stały się one dla człowieka znaczące”5. Znaczące, jak podkreśla 
w innym miejscu Wiedieniapin, czyli takie, które posiadając zakorzenienie w co
dzienności, są równocześnie „oświetlone blaskiem” prawdy Chrystusa. Dodaje on: 
„źródłem tego jest myśl, że obcowanie śmiertelników jest nieśmiertelne i że życie 
jest symboliczne, albowiem jest znaczące”6.

вРа Stern a k, Doktor Żywago, cyt.wyd., s. 100, 134.
6 Tamże, s. 49.
7 Tamże, s. 76.
8 Л о с e в, Жизнь..., cyt.wyd., s. 47.
9 4 e x о в, Полное собрание соч., cyt.wyd., t. 7, s. 455.

Zycie u Łosiewa także wykracza poza tradycyjne, płytkie jego rozumienie. 
Uzyskuje ono rangę symboliczną i mityczną zarazem, ma wymiar nieśmiertelny, 
nieskończony, znaczący i trwały. Wolna myśl ludzka, wsparta przez intuicję, uczu
cie, inywidualną energię, oryginalność i talent - powinna zaświadczać o istnie
niu głębokich prawidłowości życia, o jego wewnętrznej logice, rozumności i spój
ności. Mówiąc słowami Jurija Żywagi, „to samo, identyczne życie napełnia wszech
świat i w każdej godzinie odnawia się w nieskończonych połączeniach i wciele
niach”7. Należy tylko pojąć, że „poprzez tragedię nieprzerwanych narodzin i śmierci 
prześwituje coś bliskiego, barwnego i dziecinnego, [...] coś szczególnego, w imię 
czego warto umierać, gdyż nadaje ono sens każdej śmierci, będącej w każdym 
innym przypadku wołającym o pomstę do nieba bezsensem”8. Człowieka zawsze 
niepokoić będą zwłaszcza dwie trudne do pogodzenia sprawy: pytanie o źródło 
niepomyślności fundamentalnego doświadczenia jego egzystencji, wywołane do
legliwościami i tragizmem życia, oraz krzyżujące się z tym podświadome prze
świadczenie o możliwości dotarcia do otwartego przestworu prawdy przez wiarę 
i wolę, działanie, wysiłek twórczy i determinację, myślenie pozytywne otwierają
ce horyzont nadziei. Antoni Czechow w opowieści Pojedynek (Дуэль, 1891) ujął to 
słowami swego bohatera następująco:

„В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука 
жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто 
знает? Быть может, доплывут до настоящей правды...”9.





Aneks bibliograficzny

1. Poniżej w porządku alfabetycznym zestawione zostały teksty omawiające - bądź to 
kompleksowo, bądź też jako ważny aspekt poglądów danego myśliciela - problem sensu 
życia w rosyjskiej myśli filozoficznej i literaturze, teksty zarówno cytowane i omawiane 
w pracy, jak i te, które nie znalazły w niej omówienia, jakkolwiek służyły autorowi inspira
cją a więc odegrały pewną rolę. Uzupełniają je selektywnie, z konieczności, dobrane prace 
głównie badaczy i myślicieli rosyjskich (w tym także prace teoretyczne), które dotyczą 
problematyki antropologicznej, podejmowanej i przed 1917 roku, i po nim. Odzwierciedla
ją one świadomość antropologiczną duchowości rosyjskiej, myślenie i wiedzę o człowieku. 
Poszczególne teksty źródłowe, z których korzystaliśmy (wznowione najczęściej w ostatnim 
czasie), opatrujemy, podobnie jak w przypisach do rozdziałów, podanym w nawiasie kwa
dratowym rokiem pierwszego wydania lub powstania dzieła. Brak nawiasu oznacza, że 
jest to zbiór tekstów powstałych w różnym czasie. Ibksty wydane w zbiorze Смысл жизни. 
Антология, общая редакция и составление Н.К. Гаврюшина, изд. „Прогресс”, Москва 1994 zapi
sujemy skrótowo „= СЖ”.

2. Poniższy skorowidz prac obejmuje w zasadzie tylko książki. Wyjątkowo podajemy 
artykuły, ale tylko takie, które bezpośrednio dotyczą naszego zagadnienia tytułowego. 
Rezygnujemy z podania większości prac polskich badaczy oraz innych niż rosyjscy uczo
nych (filozofów, filologów, teologów, kulturoznawców). O zależności intelektualnej autora 
niniejszej pracy od nich świadcząjedynie przypisy.

3. Zestawienie prac nie uwzględnia tych pozycji, które mają charakter ogólny, cało
ściowy, przeglądowy, dotyczący zarówno filozofii rosyjskiej, jak i zagadnień teologicznych 
(systemowych, dogmatycznych), związanych z prawosławiem. Pewną pomocą „ścieżką” 
wiodącą do źródeł wiedzy o filozofii rosyjskiej, niech będą np. przywoływane przez nas 
ujęcia całościowe pióra W. Zienkowskiego (История русской философии, Париж 1934 
-1.1, 1950 -1. II) i N. Łosskiego (History of Russian Philosophy, New York 1951; wyd. 
ros.: 1991). Zwięzłe, podstawowe informacje o filozofach rosyjskich oraz wykaz opubliko
wanych przez nich prac zawiera m.in. leksykon Философы России Х1Х-ХХ столетий. 
Биографии, идеи, труды, Москва 1993 (II wyd. uzupełnione: 1995). Charakter źródłowy ma 
też inna praca: B.B. Зеньковский, Основы христианской философии, t. III, Париж 1964. 
Pozostałe monografie ujmujące całościowo fenomen rosyjskiej myśli religijnej zostały 
podane w rozdziale III. Dokładny wykaz prac ogólnych, teoretycznych oraz szczegóło
wych, związanych z ową myślą oraz cenny skorowidz osób, zwięźle informujący o danym 
myślicielu, przynosi praca G. Przebindy (Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga 
i człowieka w myśli rosyjskiej 1832-1922, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 
Kraków 1998). Pamiętać wszak należy, że wciąż odnajdywane i wznawiane są po dziesię
cioleciach pozostawania w zapomnieniu, teksty myślicieli rosyjskich. Pełna refleksja ba
dawcza nad nimi jest więc sprawą przyszłości.
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4. Większość dostępnych w języku polskim prac z zakresu teologii i myśli chrześcijań
skiej, reprezentujących opcje zróżnicowanych konfesyjnie kręgów teologicznych w obrębie 
chrześcijaństwa (w tym także prawosławia), zawiera książka В. M i 1 n e Poznaj prawdę. 
Kompendium teologii chrześcijańskiej (Katowice 1992). Znaczącym uzupełnieniem teksta
mi wyłącznie rosyjskimi, dotyczymi zarówno teologii fundamentalnej, jak i myśli religij
nej, jest np. bibliografia zamieszczona w pracy A. O s i p o w а (А.И. О с и п о в, Путь разума 
в поисках истины. Основное богословие, Москва 1997). Znaczenie fundamentalne jako źródło 
wiedzy o prawosławiu posiada dwutomowa książka A. Kartaszowa (A.B. Карта
шев, Очерки по истории русской церкви, Москва 1993), w której zamieszczona została nie
zwykle bogata bibliografia.
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The sense of life

The anthropological aspects of Russian revival of spiritual 
and intellectual life of the 20th century in the light of Russian 

Orthodox Church

Summary

The term Russian ‘spirituality’ is commonly attributed to the philosophical 
and religious thought, which was formed on the turn of the 19th century, 
developed in the following half-century, mainly outside Russia, and concerned 

with the issue of life - meaning being and acting; the thought which founded on 
Christian values supplies solid and rational basis of existence. Its highest point 
falls on the period of almost twenty years marked by the beginning of the century 
and the October Revolution. Spirituality, in other words the religious revival or 
the religious philosophy of the ‘Silver Age’, was concerned with three substantive 
points. First, with the formulation of a philosophical thought based on the belief 
in the relationship of an over-individual character (the development of Soloyow’s 
concept of general unity), second, with the problem of the conception of Russia in 
the light of the situation, aspiration and nature of the intelligentsia, and finally, 
with the problem of Russian revolution where the philosophical study of the es
sence of the phenomenon gaining the concrete, negative, political and cultural 
dimension forms the frame of reference.

The last two issues, related to historical, political, national and social reality, 
are not within the spectrum of interest of this study. They seem fairly better 
known and are a frequent object of analysis of scholars occupied with studying 
the substance of Russian national spirit, Russian mentality, its peculiarity and 
historical significance, that means with studying the background of successful 
revolution and the source of inspiration for historiographical conceptions. The 
name of Nikolaj Bierdyayev, whose writing and philosophical works in particular, 
are of a considerable value for the modern understanding of spirituality, mentali
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ty and the peculiarity of Russian religious emotions, ranks first in that respect. 
Russian spirituality was one of a distinctive type. Realising the dangers of accep
ting the maximalistic social attitudes, its representatives concentrated on revi
ving orthodoxy, emphasising not its after-life aspect but the life-giving, inspiring 
and comforting elements, which lighted the way towards the spiritual perfection. 
Russian orthodoxy, according to Dostoevsky (‘the whole’) and others, included the 
complete vision of the universe, the unity of God and what had been created, the 
vision which provided the basis for the concept of intuitive knowing an object in 
its pure form, and, therefore, for accepting the ontological unity of the universe - 
the general unity - which comes in accordance with the religious theory of Sophia 
(God’s wisdom).

That central conception of general unity, was received as an argument for a 
philosophical thought which, unlike western rationalism, pragmaticism, sujecti- 
vism and individualism, viewed knowledge, learning and human experience in a 
complete (organic, total, full) manner, as a reflection of the structure of universe 
consisting of two inseparable layers - spiritual and material. Man, who is a psy
chophysical being, and, according to the Fathers of the Church, constitutes a small 
part of the unity (‘micro-cosmos’), also cumulates the whole universe inside (‘ma
cro-cosmos’). Getting to know ourselves (‘the act of self-study’), we get to know all 
that is outside the subject, however, the borderline between the subject and the 
object of learning is not well defined. Those acts aim at recognising the ‘superior 
beings’ and, therefore, constitute the source of greater, essential and fundamen
tal knowledge, the knowledge which is not scattered, partial, chaotic but the com
plete and integrated knowledge. They facilitate the understanding of the purpose 
and the sense of all that exists, and also, as Marian Zdziechowski emphasises, 
refer to God and everything that is divine. They constitute the ‘absolute’ know
ledge of considerable significance for the apocaliptically-oriented mind. Under
standing the notions of ‘knowledge’, ‘learning’ and the truth’ is peculiar, as their 
metaphysical dimension allows the justification only by means of faith. This per
spective of the ‘integrated’, autonomous knowledge, which permits discovering 
the element of an eternal character inside us, framed the Christian (orthodox), 
metaphysical conception of a man.

It is apparent that the conception is compatible with the general, homogeno
us (monistic), sensible, and, therefore, possessing a superior sense, order of the 
universe. Chapter I aims at the presentation of the logic employed in searching 
for the integrated knowledge. The monistic understanding of the term ‘sensible’ 
whole, meaning the ‘apology of good’ (Solovyov) and the ‘general unity’, so full of 
God’s love, also includes a man - homo fidei.

It is illegitimate to claim, however, that this philosophy possessing the reli
gious background replaced theology in explaining, clarifying and interpreting the 
nature of Christian faith. Although originated in religion, it is also deeply rooted 
in the ancient (pre-Socratic, Socratic, Platonic) thought, the thought of the early 
Middle Ages (the Fathers of the Church), the medieval and contemporary idea
lism (especially German) and also in Gnosticism and mysticism. The context of 
Russian spirituality is essential for the understanding of its orientation towards 
the real, empirical life (with no value of its own, yet, rooted in the ideal world) as 
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well as towards formulating a specific religious ‘philosophy of life’, which would 
emphasise the necessity of transforming reality and man.

The necessity of formulating the ‘integrated knowledge’, first postulated in 
the middle of the 19th century by Slavic philologists in Russia, relates to the con
crete vision of the conciliar man. That concept of a man who is half-God, half
human and, therefore, harmoniously combines beauty with good, Christ’s sancti
ty with human nature, is fairly common in numerous treatises of philosophical 
and religious character, starting from W. Solovyov - the most outstanding repre
sentative of Russian philosophy of the 19th century. Despite the number of publi
cations referring to the author of The Apology of Good, yet, considering the later 
significance of the ontological direction determined by Solovyov, his work recei
ves the most attention in Chapter I.

The philosophy of Lev Szestov and Nikolay Berdyayev, two important figures 
of the religious revival, who represented the religious personalism and were close 
to dualism, stood in opposition to monism, the spirit of‘general unity’ and Soloy- 
ov’s thought. That philosophy, however, is not in the focus of our attention as 
much as the works of the ontologists for two reasons. First, the relatively good 
knowledge referring to the author of ‘Sola fide’ and ‘The Sense of History’ creates 
the strong need for a closer look at those Russian thinkers who are not that well- 
established in Poland. Second, the problem of the sense of life, which is one of the 
central issues of Soloyov’s philosophy, has already been thoroughly discussed.

Both, the selection of the authors and the subject matter of this study require 
a particular method of examination, which could be characterised briefly, using 
Florensky’s terminology, as tracing the ‘ways’ and ‘centres’ in the sphere of disco
vering the sense of life. We let the work of each author ‘speak’ believing that 
discussing it is of an ancillary value and is justified as long as a given work is able 
to exist, even if only by means of quotations. The above mentioned freedom of 
selection is constrained by the dates of the period in question and by the aware
ness of the extensiveness of the material.

The first chapter is of a general character and presents the problem of the 
sense of life in the light of the ‘integrated knowledge’ as well as in the light of the 
anti-revival trends (Kant, early Hegel). The following two chapters, of equal size, 
aim at the reconstruction of the philosophical reflection concerning the life of 
a human, viewed from the perspective of the ideal (metaphysical) values, which 
are crucial for the understanding of the purpose of life. The question which is to 
be found in the title of the second chapter and which was originally asked by one 
of Dostoevsky’s characters - ‘what kind of beauty will save the world?’- determi
nes the direction of the discussion about the values and their significance in life. 
Ethics and aesthetics the terms, which dominated that part of the work, became 
related to the philosophical, literary and religious tradition, as well as to the 
modern thought. It is necessary to emphasise, that Russian thought has always 
showed the tendency towards explaining the questions of the ethical character 
by means of ontology and has always believed in the existence of the general 
order and harmony in the universe inhabited by the truth, good, beauty and 
knowledge, noticing, at the same time, the lack of those values in the real world 
characterised by accidents. The ‘blinding’ caused by the belief in beauty, harmo
ny, reasonableness and the right of the ideal existence, that means the belief in 



264 Summary

the immutable substance parallel to the empirical reality is the reason for the 
insufficient interest in the real life, in its scattered, stunted general unity.

That strategy of a positive but also global and total way of thinking about the 
higher truth which occurs to certain Dostoyewsky’s characters, naturally makes 
discovering the truth about reality, fact, about a man, who is settled in an every
day life a fairly distant idea. Russian thinkers tend to trust the doctrine more 
than the ‘fallen’ reality, which damages the order of the general unity. That fact is 
the source of the helplessness presented by them, when facing wrong, and they 
associate wrong with human freedom and abandoning the sensible, advised by 
the New Testament choice. They ignore an extremely significant dimension of 
wrong, namely the ‘radical’ (Kant) and ‘irrational’ (Dostojewski) wrong which is 
implied by human nature. The abstract reasoning, therefore, has no direct refe
rence to life. In other words, the full of sense, immortal life, naturally eclipses 
facts and events, that is the concrete indications of the general unity in the ‘fal
len’ world. The man, therefore, is viewed as a ‘character’ created as God’s repre
sentation and as a spiritual and religious ‘category’ constituting the complete 
‘whole’ and referring to the society, nature and God. The concept of a man who is 
completeness or an ‘ideal character’ agrees with the general conception of man
kind against the background of the rest of creation.

It does not mean, however, that Russian philosophy recognised the ‘ideal cha
racter’ only as an indication of a higher, absolute sense. The thought of early 
Wasyly Rozanow as well as of Pawel Florensky, who allowing the ‘philosophy of 
cosmos’ which respected the sense and rationality of universe, noticed the ‘crack’ 
in the concept of general unity and recognised the essential difficulty in overco
ming the tragic nature of human existence, human loneliness and the dramatic 
process of learning and understanding the truth, supplies an example of a con
scious and original way of looking at man. Their ‘philosophy of subject’, constitu
ting an element of the ‘philosophy of cosmos’, forms a sort of ‘projection of the 
tragic nature of the world existing on the antinomy of reason’. Philosophia peren- 
nis of both, Rozanow and Florensky, which is linked with the pre-Socratic thou
ght ( Heraclitus, Parmenides, Empedocles, Anaxogoras) shares the dilemmas of 
the ‘philosophy of subject’, the philosophy which reminds of being and, therefore, 
of a man who testifies for being. The reflections of Rozanow and Florensky, reve
al the disunity of Russian thought, the thought, which was already far from the 
tradition of metaphysics and the figures of theodicy, antropodicy and closer to the 
twentieth-century phenomenology, hermeneutics, the ‘philosophy of act’ and to 
the reflection concerning the ontological situation of a man in the light on the 
modern knowledge of wrong. The parts of the following work, which refer to the 
contemporary way of looking at the problem of man, the way which includes 
a certain historical context (F. Nietzsche and the ‘philosophy of life’, M. Scheier, 
E. Husserl, M. Heidegger and others) form a link between European anthropolo
gical thought and Russian thought already reaching the cross roads.

The third chapter forms an attempt of examining the question of the sense of 
life from the perspective of the ‘Christian policy’. Obviously, presenting the prin
ciples of that policy is not the point. The actual aim is to account for the character 
and the course of the defensive strategy introduced by the religious thinkers for 
the sake of the consolidation of the life-giving element, against everything that 
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annihilates it in the name of the happiness of mankind, future generations, we
alth or social harmony. The first part of the chapter is devoted to the reconstruc
tion of the general condition of the anthropological consciousness and sensibility 
to the problems of a man of the ‘Silver Age’. The consciousness accepted either the 
new concepts (‘superman’, ‘half-God half-human’) or Christian ideas as the only 
principle in life, respecting it as the antidote against indifference and stagnation 
as well as against radicalism and maximalism. The following part supplies a de
tailed characterisation of certain treatises by L. Tolstoy, M. Tarieyev, J. Turieckoy, 
S. Frank, which are of considerable importance for the subject of the work. They 
include a synthetic and optimistic view of life, which acquires sense by means of 
self-improvement, creation, and the love for other people, asceticism and other 
Christian virtues. The texts, which talk about the sense of life in an explicit man
ner, are deliberately discussed later on in the work.

It must be emphasised, that the particular order has its source in the indefi
nableness of the problem, its entanglement and, therefore, in the difficulty in 
formulating the conclusions. If the notion of the sense of life were definable, the 
whole issue would be easier. The history of philosophical thought proves that 
Job’s, Plato’s, Hamlet or Faust’s attitudes aimed at creating solid bases for sense. 
It is also explicit, that sense may be determined individually and then ‘the sense 
of my life remains my individual concern’. That ‘shallow and trivial philosophy’ 
often appears true, whereas the ‘profound’ ones seem false. What is more, that 
‘trivial’ philosophy - the wisdom of ordinary people — allows tasting that little 
piece of happiness, which can be found in this world. Generally, the whole philo
sophy and considerable parts of the humanities and literature, which tries to 
understand a man and his significance, search the sense of life.

That deep study of the subject is not possible. Even if limited to the anthropo
logical aspect of Russian thought, the subject matter is still difficult to handle, 
although the reflection on the sense of life is apparent and significant in Russian 
thought. The native element, which plays an important role here, is Russian cor
relation of philosophy and life. Philosophy, which is not occupied with unproduc
tive speculations, supplies the tools for the tangible change for the better. The 
author of‘The Capital’, who postulated the abandoning the dull description of the 
world as changing the world is the real challenge, is valid in that respect. The 
practical approach towards philosophy was opposed by the representatives of 
Russian spirituality, who proposed ‘deep’ faith, the truth, the wisdom of the Bible 
and God, ‘pre-rule’ wisdom, human creative potential, human ‘heart’ and love, 
freedom, sanctity, good, heroism - the values which bring redemption and im
mortality. History proves that the belief in a ‘superior force’ (most sincerely pro
fessed by Tsar Nicholas II) is bound to go bankrupt while confronted by the ‘here
sy of utopias’ - a dull force, yet, promising good. That force also puts an emphasis 
on changing the life, however, the consequences of the successful revolution are 
known. Considering the creation of a ‘new man’, the revolution hardly submitted 
anything beyond a peculiar crossing of a man and a monkey, which was based on 
certain Nietzsche’s or Freud’s conclusions and on the genetic genius of Ivan Pa
vlov.

Translated by Daniel Wyzina
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