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WSTĘP

„Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu 
zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma" (Łk 8, 18)1. 

1 Cytaty biblijne podług Biblii Tysiąclecia, III wyd., Poznań-Warszawa 1987.
2 W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj filosofii, Moskwa-Rostow-na-Donu 1999, t. 2, s. 450. 

Odmiennego zdania jest G.L. Kline, który stwierdza, iż S. Frank jako myśliciel religijny jest 
mniej głęboki i prowokacyjny niż Leontjew, Rozanow i Szestow (?); por. idem, Religious and 
Anti-Religious Thought in Russia, Chicago & London 1968, s. 2.

3 M. Bierdiajew, Rosyjska idea, przekl. J.C.-S.W., Warszawa 1999, s. 255.

Wystarczy być..., a reszta będzie dana. Ale to, iż „wystarczy być", ozna
cza tu również wysiłek: początek bowiem naszego bytu, my sami, jest jedno
cześnie tym, co nam zadane. Być może to właśnie w ten sposób możemy 
streścić „wiarę" ontologisty. 

Siemion Frank - o którym traktuje niniejsza książka - jest uznawany za 
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli ontologizmu na gruncie filozofii 
rosyjskiej. Stąd pojęcie prawdy będzie dla tego filozofa pojęciem ontologicz
nym: prawdą bytu. Wszystko to, co jest, jest (dla niego) zatem tylko w kon
tekście wspólnej wszystkiemu (temu, co dane) prapodstawy: zakorzenienia 
w bycie absolutnym (esse absolutum). Nie jest to bynajmniej byt statyczny; to 
bowiem, co jest, jest na mocy pierwotnej dynamiczności: byt to dzieje bytu. 
Dzieje świata, człowieka i Boga - i tego właśnie dotyczyć będą kolejne roz
działy naszych rozważań. 

Przełom XIX i XX wieku w Rosji określa się często jako „rosyjski renesans 
filozoficzno-religijny". Niebywały wzrost zainteresowań problematyką filo
zoficzną i religijną wśród młodej inteligencji tamtego okresu zaowocował 
plejadą wybitnych twórców kultury oraz filozofów - myślicieli religijnych. 
Do grona tego należy Siemion L. Frank - uznany przez Zieńkowskiego za 
najwybitniejszego filozofa rosyjskiego w ogóle2. Symbolicznego sensu mo
żemy doszukiwać się w tym, iż filozof renesansu rosyjskiego uznał siebie za 
ucznia Mikołaja z Kuzy - myśliciela, który kształtował renesans europejski. 
Myśl Franka bez wątpienia wpisuje się w tradycję rosyjską, nie przestając 
przy tym czerpać z bogactwa tradycji myśli europejskiej; wspomnijmy cho
ciażby o jego sposobie wykładu filozofii, który - jak zauważa Bierdiajew - 
przypomina styl niemiecki3. Niewątpliwie pewną oryginalną kontynuację 
znajdują w syntezie myśli Franka niektóre wątki poglądów Bergsona, Spi- 
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noży, Goethego, Nietzschego, idealizmu niemieckiego oraz neokantyzmu. 
Z drugiej strony, można go uznać za jednego z najwybitniejszych następców 
Sołowjowa (chociaż - jak uważa Ph. Swoboda - wpływ tego ostatniego nie 
był obecny u początków kształtowania się samodzielnej filozofii Franka)4. 
Próba syntezy myśli wschodniej i zachodniej, Rosji i Europy, jakiej dokonał 
Frank w ramach własnej myśli filozoficznej - wydaje się niezmiernie intere
sująca5.

4 Por. Ph. Boobbyer, S.L. Frank. The Life and Work of A Russian Philosopher, 1877-1950, Ohio 
University Press, Athens 1955, s. 90-92 (w tym kontekście wymienia się także: lebensphilosophie, 
Simmela, Diltheya); por. również S.A. Lewickij, Oczerki po istorii russkoj fiłosofskoj i obszczestwien- 
noj myśli, Frankfurt/Main 1981, t. 2, s. 100.

5 Zapewne z tego powodu stanowisko S. Franka może być określane jako neookcydentalizm, 
i to pomimo przejęcia przez tę myśl wielu koncepcji słowianofilskich (wszechjedność, wiedza 
żywa, sobomost' - soborowość); por. B. Jakovenko, Oczerki russkoj filosofii, Berlin 1922, s. 118.

W prezentowanej pracy zajmiemy się myślą filozoficzną Siemiona Fran
ka, jednakże myślą w pełni już ukształtowaną - a zatem rozpoczniemy od 
poglądów wyłożonych w dziele Priedmiet znanija (1915) - i postaramy się 
prześledzić zarówno jej problematykę, jak i jej ewolucję w czasie kolejnych 
lat działalności filozofa. Tematyka, jaka będzie nas szczególnie zajmować 
w niniejszym opracowaniu, sprowadza się do zagadnienia podstawowego, 
za które na gruncie filozofii Franka należy uznać ontologię religii i życia 
społecznego; w naszym bowiem przekonaniu (a podobnie o swoich wysił
kach filozoficznych twierdził sam myśliciel) prezentowana filozofia to nie
malże „czysty" przykład ontologizmu.

Kluczem interpretacyjnym do filozofii Franka będzie dla nas podstawo
wa intuicja tego myśliciela, sprowadzająca się do tezy cogito, ergo est esse 
absolutum, i nadbudowany nad nią tzw. dowód ontologiczny. Wyróżnić 
można jego trzy poziomy:

1) poziom ontognoseologiczny, na który składają się: teza intuicjoni- 
zmu - mówiąca o tym, iż byt jest poznaniu dostępny, oraz teza ontologizmu - 
mówiąca o tym, iż byt dostępny jest poznaniu tylko i wyłącznie na mocy 
pierwotnie założonej uprzedniości bytu wobec poznania;

2) poziom antropologiczny, na który składają się: teza obiektywizmu - 
sprowadzająca się do ustanowienia głębokiej tożsamości bytu człowieka 
i bytu absolutnego, na mocy którego subiektywny wymiar bytu - jestem jest 
u swoich podstaw uznany za tożsamy z bytem obiektywnym - jest (niewąt
pliwie wyczuwamy tutaj ducha Upaniszad); następnie teza antropologii tean- 
drycznej - człowiek bowiem jawi się przy takim ujęciu jako byt ufundowany: 
fundamentem człowieczeństwa jest Bogoczłowieczeństwo; stąd wynika 
jeszcze teza panenteistyczna mówiąca o tym, iż najgłębszą warstwę bytu du
chowego należy uznać za emanację Boga;

3) poziom teologiczny (rozwinięciem tej tezy jest całość filozofii reli
gii Franka, począwszy od fenomenologii Boskości, poprzez dialogiczne sprzęże
nie osobowej formy Boga z osobowym wymiarem bytu ludzkiego - co skła
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da się na tezę dialogiczną, a to w poszerzonym ujęciu prowadzi do wspólno
towego wymiaru bytu społecznego, opierającego się na idei soborowości 
i eklezjalności - możemy zatem mówić o tezie wspólnotowości ontologicznej).

Inną nicią przewodnią przedłożoną nam przez samego filozofa, i wy
korzystaną przez nas w interpretacji jego myśli, będzie triada pojęć: „samo- 
poznanie - światopoznanie - Bogopoznanie"; co uzupełni wcześniej wska
zany klucz interpretacyjny.

Jak można się zatem z powyższego domyślać, w podejściu naszym do 
zagadnień interpretacyjnych wyznajemy zasadę, iż u każdego myśliciela 
można odnaleźć pewne wskazówki, dotyczące sposobu interpretowania 
jego własnej myśli6. To, co będziemy się starali czynić poprzez analizę filo
zof iczno-historyczną, nie powinno wykluczać zjawiska „korespondencji 
idei" - a więc zależności nie tylko genetycznych, ale również istotnych po
dobieństw pomiędzy propozycjami i ideami filozoficznymi, jak też przeci
wieństw pomiędzy nimi: zbieżności i rozbieżności idei. Rozważanie koncep
cji filozoficznej nie może bowiem odbywać się w próżni: myśl powstaje 
i pozostaje w dialogu.

6 Możemy w tym przypadku powołać się na następującą uwagę Brzozowskiego: „Metoda 
wtedy tylko zasługuje na swoje miano, gdy wyrasta z samej badanej i opracowywanej myśli, 
gdy jest szlakiem prawdy, przez nią samą w pochodzie swym ku samopoznaniu wykreślo
nym", [w:] S. Brzozowski, Kultura i życie, Warszawa 1973, s. 79.

7 H. Elzenberg, Z historii filozofii, Kraków 1995, s. 18.

Wspomnieliśmy o osobie filozofa i specyfice jego myśli, która stała się dla 
nas przedmiotem badań. Zapytujemy zatem o to, co jest przedmiotem na
szego współnamysłu na następnych stronach tej pracy. Możemy jednak 
zapytać jeszcze o to, dlaczego myśl ta przybrała taką a nie inną treść i formę:

„Istotna bowiem znajomość systemu polega nie na tym, aby wiedzieć, co filo
zof myślał, ale dlaczego myślal tak jak myślał; jeśli jednak te jego myśli od pierw
szej chwili uważamy za dla nas już bezpłodne (a nie co innego tkwi w pojęciu 
czystej historyczności), to któż się o to dlaczego zechce zatroszczyć?"7.

Pytanie o dlaczego, o ukryte za rozpatrywanym systemem motywy podję
cia takiej a nie innej problematyki, w jej określonej formie oraz propozycje 
rozwiązań, które pozostawałyby w ramach danego systemu pojęć - jest 
szczególnie interesujące w przestrzeni namysłu nad złem (a doświadczenie 
naszego filozofa podpowiada mu, iż odpowiedź filozofii staje się tutaj nie
wystarczająca). Problem teodycei, rozpatrywany w ramach światopoglądu 
monistycznego, prowadzi do napięcia o charakterze dualistycznym (zauwa
żalna jest bowiem wewnętrzna i ustawiczna tendencja tej myśli do „ześli
zgiwania" się na pozycje dualistyczne), a w takiej sytuacji Frank może jesz
cze odwołać się do pragmatyzmu religijnego i syntezy fides i rafio - kulmi
nującej w tym, co niewyrażalne (docta ignorantia). Na pytanie o dlaczego - 
można szukać odpowiedzi po stronie krytycznej poglądów Franka, w jej 
przedmiocie polemicznym; a zatem w tych wymiarach kultury ludzkiej, na 
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które reakcją były właśnie pozytywne propozycje naszego filozofa. Taka 
forma zapytywania będzie więc dla nas szczególnie istotna przy próbie zro
zumienia postawy myśliciela rosyjskiego wobec skandalu zła, jego źródeł 
i konsekwencji w świecie kultury: nihilizmu i utopizmu.

Układ prezentowanej pracy podyktowany jest właśnie taką wewnętrzną 
strukturą myśli Franka. Po wstępnych rozważaniach, mających na celu 
„osadzenie" jej w szerszym kontekście „neoidealizmu rosyjskiego" (rozdz. 
I), proponujemy przypatrzenie się ontognoseologii (rozdz. II), aby następnie 
przejść do - będących ich kontynuacją i poszerzeniem - poglądów ontolo
gicznych: struktury świata realnego oraz realności bytu ludzkiego 
(rozdz. III). Po tych analizach - niezmiernie ważnych dla zrozumienia sta
nowiska Franka wobec religii i życia społecznego - przechodzimy do sedna 
tematu pracy, a zatem ontologicznej teorii religii (rozdz. IV) oraz ontolo- 
gicznej struktury bytu społecznego (rozdz. V). Dopełnieniem tak pomyślanej 
prezentacji poglądów filozofa rosyjskiego jest ostatni rozdział, poświęcony 
krytycznym i polemicznym aspektom jego propozycji filozoficznej, a więc 
przeprowadzonej krytyce nihilizmu i utopizmu (rozdz. VI).

X*

I jeszcze miły obowiązek. Przedkładana Państwu książka opiera się na 
tekście rozprawy doktorskiej, dlatego chciałbym w zakończeniu niniejszego 
Wstępu złożyć serdeczne podziękowania jej promotorowi Profesorowi Wło
dzimierzowi Rydzewskiemu, bez którego pomocy, a także zaufania, jakim 
przezeń zostałem obdarzony, praca ta - przynajmniej w obecnym jej kształ
cie - zapewne nigdy by nie powstała. Osobne wyrazy wdzięczności należą 
się Szanownym Recenzentom: Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu 
oraz Profesorowi Andrzejowi Walickiemu, którzy nie tylko zrecenzowali 
pracę, ale poprzez swoje jakże przychylne i trafne uwagi przyczynili się do 
jej udoskonalenia i zarazem utwierdzili jej autora w trafności dokonanego 
wyboru, i to zarówno co do tematu, jak i sposobu jego opracowania.

Na zakończenie chciałbym jeszcze last but not least wyrazić podziękowa
nia Rodzicom oraz mojej małżonce Joannie za to, co w słowach nieujmowal- 
ne, ale o czym zapewne tylko Oni wiedzą najlepiej.



I. FILOZOF I NEOIDEALIZM

1. SIEMION LUDWIGOWICZ FRANK

„Prawdziwa jego biografia - w jego twórczości filozoficznej" - napisał 
syn o ojcu; wskazując tym samym na to, gdzie przede wszystkim należy 
szukać prawdy o filozofie1. Nie do końca posłuszni będziemy tym zalece
niom. Przyjrzyjmy się wpierw danym biograficznym: Siemion Ludwigowicz 
Frank urodził się 16 (a wedle kalendarza juliańskiego: 29) stycznia 1877 roku 
w Moskwie. Jego ojciec Ludwik Siemionowicz był z zawodu lekarzem 
i wraz z rodziną przeniósł się z terenów Polski do Moskwy w okresie po
wstania styczniowego. Jego zaś rodzina wywodziła się z Hiszpanii, którą 
opuściła pod koniec wieku XV. Natomiast rodzina matki pochodziła 
z Niemiec. Ojciec przyszłego filozofa za zasługi w czasie wojny rosyjsko- 
-tureckiej w latach 1877-1878 otrzymał order św. Stanisława. Zmarł przed
wcześnie w 1882 roku. Owdowiała matka Siemiona - Rozalia Mojsiejewna - 
zamieszkała wraz ze swoim ojcem M.M. Rossjańskim, który w latach sześć
dziesiątych był jednym z założycieli gminy żydowskiej w Moskwie. Postać 
dziadka okazała się niezwykle ważna w rozwoju naszego przyszłego filozo
fa, Rossjański bowiem, jako człowiek głęboko religijny i przez to zaangażo
wany w życie wspólnoty żydowskiej, starał się równocześnie o religijne 
wychowanie swojego wnuka. Zabierał między innymi młodego Siemiona do 
synagogi i uczył go języka hebrajskiego. Jak wspomina później Frank:

1 W.S. Frank, Siemion Ludwigowicz frank, 1877-1950, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik 
pamiati Siemiona Ludwigowicza Franka, Miinchen 1954, s. 1.

2 S.L. Frank, Russkoje mirowozzrienije, Sankt-Pietierburg 1996 (Priedsmiertnoje), s. 44 [dalej 
cytuję jako RM].

„Umierając, prosił mnie - wówczas czternastoletniego chłopca - żebym nie 
przestawał zajmować się językiem hebrajskim i teologią. Prośby tej w dosłownym 
sensie nie wypełniłem, myślę jednak, że w sensie ogólnym - przechodząc na 
chrześcijaństwo i tracąc więź z judaizmem - w jakimś sensie pozostałem wiemy 
testamentowi dziadka, dlatego że pozostałem wiemy religijnym podstawom, 
które on we mnie założył; albo mówiąc dokładniej, do których powróciłem 
w latach dojrzałych"2.
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Drugą osobą, która odcisnęła trwały ślad na psychice i umysłowości 
Franka, był jego ojczym Wasyl I. Zak. Poślubił on matkę chłopca w roku 
1891. W okresie młodości obracał się w środowisku rewolucyjno- 
-narodnickim i to właśnie za swoją działalność propagandową został w 1878 
roku aresztowany i zesłany na wschodnie krańce Syberii, gdzie pomimo 
podejmowanych prób ucieczki spędził sześć lat. Jego światopogląd ukształ
tował się w latach siedemdziesiątych - pod wpływem N.K. Michajłowskiego 
i P.L. Ławrowa. Wprowadził on młodego Franka w świat rosyjskiego socja
lizmu narodnickiego i radykalizmu politycznego. I to przede wszystkim pod 
jego wpływem począł młody Frank rozczytywać się w dziełach takich my
ślicieli, jak Michajłowski, Dobrolubow, Pisariew czy Ławrow. Nasz przyszły 
myśliciel w następujący sposób opisuje wpływ tych pisarzy na własne życie 
umysłowe:

„Wpływ tych idei na mnie nie był głęboki; tak jak to teraz widzę, nie odpo
wiadały one mojej naturalnej skłonności do obiektywnego poznawania; bardziej 
oddziałała na mnie tylko ogólna atmosfera poszukiwań ideowych, wiejąca od 
nich, i utwierdziła mnie w przekonaniu o konieczności posiadania »światopoglą
du«"3.

3 RM (Priedsmiertnoje), s. 45. Był to początek jego drogi ideowej i społeczno-politycznej, 
idącej przez „centrum", ale z lekką tendencją schodzenia z „lewej" na „prawą" stronę; por. 
S.L. Frank, Po tu storonu „prawogo" i „lewogo”, [w:] idem, Po tu storonu prawogo i lewogo, Paris 
1972, s. 43 [dalej cytuję jako PT].

4 R. Kindersley, The First Russian Revisionists. A Study of Legal Marxism in Russia, Clarendon 
Press, Oxford 1962, s. 70.

W 1891 roku rodzina przeprowadziła się do Niżnego Nowgorodu, gdzie 
młody Frank rozpoczął działalność - „rewolucyjną", czego wyrazem stała 
się jego przynależność do tajnego kółka młodzieży gimnazjalnej. W okresie 
tym przeczytał już Kapitał Marksa. Marksizm ujął go swoją formą „nauko
wą", a więc jako socjalizm naukowy, obiecujący odnalezienie prostych praw 
życia społecznego. Pod wpływem działalności kółkowej pozostał Frank jesz
cze przez pierwsze dwa lata studiów uniwersyteckich w Moskwie, gdzie 
w 1894 roku rozpoczął naukę na wydziale prawa.

*

Marksizm rozbudził w przyszłym filozofie zainteresowanie ekonomią 
polityczną, którą w tym okresie, obok wspomnianej działalności kółkowej, 
zajmował się on nawet bardziej niż obowiązującymi wykładami uniwersy
teckimi. Zaangażował się on ponadto w działalność propagandową, chodząc 
na spotkania z robotnikami moskiewskimi. Jednak po dwóch latach takiej 
działalności - pod wpływem własnych wątpliwości i panującego w kółkach 
młodzieży rewolucyjnej, jak przyznawał, obcego mu ducha sekciarskiego - 
zerwał z „pracą rewolucyjną"4, nie przestając nadal żywo interesować się 
teorią marksistowską.
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„Od tego momentu, od 1896 r., idę już 40 lat [pisane w 1935 r. - L.A.] ... po 
drodze, ukazanej mi przez samego Boga - po drodze myśli"5.

5 Cyt. za: W.S. Frank, Siemion Ludwigowicz..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik 
pamiati..., op.cit., s. 6.

6 Ibidem.
7 Swojej przyjaźni i współpracy z Piotrem B. Struwem poświęcił S. Frank tom wspomnień; 

por. Biografija P.B. Struwe, New York 1956 [dalej cytuję jako BP].
8 Por. L. Kołakowski, Gtawne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład, Londyn 1988, 

s. 655.
9 A. Walicki, Idea wolności u myślicieli rosyjskich, Kraków 2000, s. 254-255.
10 Por. A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996, s. 224.

Odnalazł zatem swoje powołanie w pracy umysłowej, naukowej. 
W wieku lat dziewiętnastu zerwał z działalnością rewolucyjną, natomiast 
z marksizmem zerwie dopiero pięć lat później.

Uznanie Franka za wybitnego marksistę - w przekonaniu jego syna - jest 
legendą, która nie odpowiada rzeczywistości6. Tymczasem przyszły filozof 
spotyka Piotra Bernardowicza Struwego, z którym odtąd będzie współpra
cował i pozostanie w dozgonnej przyjaźni7. Dzięki zbliżeniu ze Struwem 
przystał do środowiska legalnych marksistów, do którego - obok same
go Struwego - zazwyczaj zalicza się S.N. Bulgakowa, N.A. Bierdiajewa, 
M.I. Tugan-Baranowskiego.

Rosyjscy marksiści legalni przyjmowali materializm historyczny, ale nie 
uważali, że należy go ujmować w logicznym związku z materializmem filo
zoficznym. Marksizm pociągał ich jako obietnica naukowego wyjaśnienia 
procesów historycznych, zdecydowanie odróżniali przy tym sferę moralno
ści - jako autonomiczną. Uznawali kapitalistyczną drogę rozwoju Rosji, 
a zatem opowiadali się za opcją reformacyjną: przyszły ustrój społeczny 
miał się wyłonić w trakcie stopniowych reform w samym kapitalizmie. 
Traktowali marksizm raczej jako teorię i narzędzie analiz życia społecznego 
niż jako instrument walki. Krytykowali Marksowską teorię wartości, teorię 
malejącej stopy zysku oraz teorię koncentracji kapitału w rolnictwie8. Rolę, 
jaką odegrał legalny marksizm w Rosji, można sprowadzić do swoistego 
„usprawiedliwienia kapitalizmu", uznania za konieczność stopniowego jej 
przechodzenia przez wszystkie fazy rozwojowe historii europejskiej9.

Według Franka, marksizm w Rosji przybierał dwa znaczenia. 
W szerokim sensie można powiedzieć, iż „marksizm" swoimi korzeniami 
sięgał lat siedemdziesiątych i w istocie był „narodnictwem". Rozumienie to 
odbiega od klasycznej formy marksizmu, niemniej znalazło ono potwier
dzenie w słynnym liście Marksa do Wiery Zasulicz (1881), w którym teore
tyk socjalizmu naukowego uznał osobną, niekapitalistyczną drogę rozwoju 
Rosji10. Zgodnie z tym socjaliści tego okresu wierzyli, iż Rosja w swoim roz
woju pominie etap kapitalizmu, i spoglądali przy tym na wspólnotę chłop
ską (obszczina), która w ich przekonaniu mogłaby stać się oparciem dla ta
kiego jej rozwoju. W tym znaczeniu „marksistą" był - przeciwnik Marksa - 
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Hercen, a później Czernyszewski. W latach dziewięćdziesiątych przeciwko 
takiemu „chłopskiemu socjalizmowi" wystąpił ruch - powołujący się także 
na teorię Marksa - czyli marksizm w wąskim znaczeniu, którego wyrazem 
politycznym stała się partia socjaldemokratyczna. Ruch ten uznał, iż droga 
do nowego ustroju wiedzie poprzez rewolucję polityczną. Jego przedstawi
ciele mogli uchodzić - i uchodzili w oczach Franka - za pierwszych konse
kwentnych okcydentalistów rosyjskich. W porównaniu z nimi Hercen może 
być co najwyżej określony jako „zapadnik" ze słowianofilskimi zapatrywa
niami na kwestie społeczno-ekonomiczne11.

11 BP, s. 12-13.
12 S.L. Frank, Tieorija cennosti Marksa i jejo znaczenije. Kriticzeskij etiud, S.-Pietierburg 1900,

s. V; por. Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 20-21; por. również R. Kindersley, The First 
Russian..., op.cit., s. 166.

W czasie studenckich niepokojów w 1899 roku Frank został aresztowany 
za zredagowanie bliżej nieznanej proklamacji i wydalony z Moskwy, 
z równoczesnym zakazem przebywania w ciągu najbliższych dwóch lat 
w miastach uniwersyteckich. Powrócił zatem do Niżnego Nowgorodu, 
a następnie wyjechał do Berlina, na tamtejszy uniwersytet. Tam też napisał 
swoją pierwszą większą pracę, poświęconą teorii wartości u Marksa. We
dług tej - przyznajmy: dość sztucznej - teorii, wartość wypracowana po
winna być czynnikiem określającym wartość wymienną. Ale może tak być 
pod warunkiem, iż relację tę będziemy rozpatrywać w ramach całości eko
nomicznej. W określaniu wartości dużą rolę odgrywają wynagrodzenie 
i popyt. Frank jako adept ekonomii politycznej postulował, aby społeczeń
stwo potraktować jako jeden zjednoczony podmiot. Postulowana przez teo
retyka ekonomii politycznej i przyszłego filozofa idealna „ogólna wartość 
subiektywna" (łącząca w sobie moment obiektywny i subiektywny) powin
na być równoważna pracy wydatkowanej w jej stosunku do popytu. Nie 
wnikając tutaj w szczegóły, zauważmy tylko to, co - z naszego punktu wi
dzenia - wydaje się najważniejsze, a zarazem najbardziej charakterystyczne 
dla kształtującej się postawy myśliciela. Możemy uznać, iż książka ta była 
próbą pogodzenia teorii marksistowskiej z podejściem jawnie subiektywi- 
stycznym; należy przy tym zaznaczyć, iż Frank nie opisywał społeczeństwa 
realnego, ale mówił raczej o jakiejś trudnej do określenia jego potencjalnej 
całości12. Podkreślmy zatem, iż w tej pracy - poświęconej ściśle zagadnie
niom ekonomii politycznej - głównym dążeniem myśliciela rosyjskiego stało 
się zbudowanie światopoglądu całościowego, „monistycznego", a to w kon
sekwencji musiało doprowadzić go do rozczarowania.

Jednakże znaczenie marksizmu legalnego dla życia umysłowego 
i duchowego inteligencji rosyjskiej tamtego okresu okazało się niebagatelne:

„Marksizm dostarczył szerokiej perspektywy historiozoficznej, która stano
wiła jego główną siłę przyciągającą. W każdym razie na gruncie marksizmu - 
krytycznego, a nie ortodoksyjnego - możliwy stał się umysłowy i duchowy roz
wój (...). Rysował się podział na tych, którzy traktowali marksizm totalnie, oraz 
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tych, którzy akceptowali go jedynie częściowo. W drugiej grupie dokonał się 
zwrot od marksizmu ku idealizmowi. To stadium idealistyczne trwało niedługo 
i dość szybko zaznaczył się ruch ku religii, ku chrześcijaństwu, ku prawosła
wiu"13.

13 M. Bierdiajew, Rosyjska idea, op.cit., s. 233. Podobnie duże znaczenie marksizmu w życiu 
umysłowym Rosji podkreślał Fłorowski: „Było to powstanie nowej metafizyki przeciwko 
panoszeniu się moralizmu. Metafizyka marksizmu była głupia i dogmatyczna. Ale nie jest 
ważny dogmat marksizmu, ale jego problematyka. (...) Marksizm praktycznie był powrotem do 
ontologii, rzeczywistości, »bytu«", [w:] G. Florowskij, Puti russkogo bogostcrwija, Pariż 1937, 
s. 453.

14 Por. Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 25.
15 BP, s. 28-29.

*

Powróciwszy do kraju w 1901 roku, Frank złożył egzamin państwowy na 
uniwersytecie w Kazaniu. Lata 1901-1902 są okresem stopniowego odcho
dzenia młodego filozofa z pozycji marksistowskich. Rozpoczyna się bowiem 
nowy okres w jego życiu, który sam określał jako Lehr- und Wanderjahre. Lata 
te okazały się przełomowymi w jego duchowym życiu. Jak sam mówił, to 
wtedy właśnie dane mu było odkryć realność ducha. A dokonało się to za 
sprawą dwóch czynników: spotkania intelektualnego - o czym wylewnie 
piszę do Struwego - oraz przebudzenia emocjonalnego - „trudnej miłości" 
do Fani Eliaszewicz, żony ekonomisty Wasyla Eliaszewicza. Szczegóły tej 
znajomości (uczucie to zrodziło się w czasie jego pobytu w Berlinie i trwało 
około ośmiu lat - czyli do 1907 roku) nie są znane, niemniej - jak wyznawał 
Frank - to dzięki niemu odkrył znaczenie cierpienia w życiu i nabył tym 
samym świadomość życia duchowego14 15. Przełomowym przebudzeniem 
intelektualnym okazało się natomiast spotkanie z dziełami Nietzschego:

„W tym okresie przypadkowo natrafiłem na książkę Nietzschego Tako rzecze 
Zaratustra i przeczytawszy później kilka innych jego książek, byłem dogłębnie 
wstrząśnięty głębią i natężeniem duchowej walki tego myśliciela, ostrością, z jaką 
on na nowo postawił problem religii - w negatywnym sensie - (...) oraz spraw
dzenia założeń życia moralnego. Pod wpływem Nietzschego nastąpił u mnie 
prawdziwy przewrót duchowy, po części, oczywiście, przygotowany również 
całym moim dotychczasowym umysłowym rozwojem i przeżyciami osobistymi; 
przede wszystkim, można powiedzieć, objawiła mi się realność życia duchowego. 
W duszy mojej zaczął powstawać jakiś »heroiczny« światopogląd, określony wia
rą w absolutne wartości ducha i w konieczność walki za nie"1’.

Okoliczności te przyczyniły się do ostatecznego przejścia naszego myśli
ciela na stanowisko idealistyczne. Jednocześnie na przełomie 1901 i 1902 
roku otrzymał od Nowgorodcewa i Struwego zaproszenie do wzięcia 
udziału w przygotowywaniu do wydania zbioru artykułów, który miał być 
poświęcony problematyce idealizmu. Jak się bowiem okazało, nie był on 
osamotniony w swoich poszukiwaniach: ruch „od marksizmu do ideali
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zmu" ogarnął - jak to również podkreślał Bierdiajew - sporą grupę myśli
cieli rosyjskich tamtego okresu. Problemy idealizmu (Problemy idiealizma) - bo 
taki tytuł otrzymał zbiór - okazał się dużym wydarzeniem intelektualnym 
w Rosji16. Filozof w imieniu wszystkich uczestników almanachu określił ich 
stanowisko w ramach tradycji myśli rosyjskiej:

16 Próba szczegółowej analizy tego zbioru; por. poniżej, rozdz. 1,3.
17 RM (Priedsmiertnoje), s. 55.
18 Por. list do P. Struwego z 5 maja 1905 r., „Put"', 1/1992, s. 285-286.
19 RM (Priedsmiertnoje), s. 48; por. Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 42.

„Odczuwaliśmy go [ruch idealistyczny - L.X.] wtedy w oczywisty sposób ja
ko odwrót od ojców z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych do dziadków - do 
idealistów trzydziestych i czterdziestych lat"17.

Frank należał do częstych i aktywnych uczestników słynnych zebrań 
Towarzystw Filozoficzno-Religijnych w Moskwie (1905-1915) oraz w Pe
tersburgu (1907-1917). W tym okresie utrzymywał się przede wszystkim 
dzięki przekładom z języka niemieckiego, najczęściej były to książki 
z ekonomii politycznej, ale także tacy filozofowie, jak Kuno Fischer, Nie
tzsche, Schleiermacher, Windelband, Zeller; ponadto redagował rosyjski 
przekład Badań logicznych Husserla oraz dzieł zebranych Nietzschego. Lata 
te w życiu Franka wypełniała bliska współpraca wydawnicza i polityczna 
z Piotrem Struwem, i zarazem wiążące się z tym częste wyjazdy za granicę. 
Publikował i redagował wiele czasopism (do ważniejszych należały: 
„Oswobożdienije", „Polarnaja zwiezda", „Swoboda i kultura", „Russkaja 
mysi", „Nowyj put'", „Woprosy żyzni", „Russkaja swoboda"). Rewolucja 
1905 roku zastała go w Rosji, dlatego mógł wziąć udział w pierwszym Kon
gresie Partii Kadetów, reprezentując na nim Struwego. Jednakże życie poli
tyczne nie było jego żywiołem, politykę podejrzewał o niemoralność18 19. 
W1906 roku rozpoczął Frank działalność pedagogiczną na kursach wieczo
rowych w Petersburgu. Na ten okres przypada także pomysł dotyczący no
wego działu nauki - psychologii społecznej, którą miał powołać do istnienia 
(co nie do końca jest prawdą, na potwierdzenie czego wystarczy wymienić 
niektóre poglądy G. Simmela, a także przywołać twórcę nazwy tej nowej 
dyscypliny - francuskiego socjologa G. Tarda). Ważne jest to, iż psychologia 
społeczna stała się dla Franka dziedziną pośredniczącą w przejściu od eko
nomii politycznej do filozofii sensu stricto™.

Od zimy 1907 roku datuje się znajomość Franka z Tatianą S. Barcewą, 
pochodzącą z Saratowa, która wkrótce stanie się jego żoną. Poznali się przy 
okazji kursów wieczorowych w Petersburgu, na których wykładowcą był 
Frank, ona - słuchaczką. Ceremonia ślubna odbyła się w roku 1908. Tatiana 
- pochodząca z rodziny prawosławnej - w roku tym przeszła na luteranizm, 
co umożliwiło zawarcie małżeństwa. W myśl bowiem obowiązującego 
w tym okresie ustawodawstwa prawosławni nie mogli zawierać małżeństw 
z Żydami. Z małżeństwa tego narodziła się czwórka dzieci: Wiktor, Aleksy, 
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Natalia i Wasyl. To również w tym roku udało się Frankowi wypracować 
podstawy swojej własnej filozofii, do czego przyczyniło się poznanie przez 
niego - pod wpływem Struwego - „obiektywizmu" Goethego; poety, które
go światopogląd filozoficzny „(...) łączył pluralizm świata z unifikującym 
źródłem i zaprowadzał równowagę pomiędzy uniwersalizmem Spinozy 
i indywidualizmem Leibniza"20. Rok ten możemy więc uznać za ostateczne 
zerwanie z „syntezą kantowsko-fichteańską", jakiej można było dopatrywać 
się w dotychczasowych poglądach naszego filozofa. Niewątpliwie rok 1908 
należy uznać za drugi przełom (pierwszy to lata 1901-1902) w życiu i po
glądach Franka.

20 Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 56.
21 BP, s. 83-84.
22 L. Schapiro, Russian Studies, New York 1986, s. 79.
23 Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 73.

W roku następnym ukazał się drugi słynny - mówiąc dokładniej: naj
słynniejszy - zbiór tekstów nowej inteligencji, jakim niewątpliwie był alma
nach Drogowskazy (Wiechi), w którym Frank zamieścił esej Etyka nihilizmu. 
Almanach ten okazał się sensacją:

„Powodzenie to było w istocie powodzeniem skandalu. Jeśli idee Problemów 
idealizmu były wcześniej przyjmowane jako heretyckie, to herezja podobnego ro
dzaju - krytyka pozytywizmu i materializmu, propaganda »idealizmu« - to 
wszystko to z wyrozumieniem przebaczano w kręgach radykalnej społecznej 
opinii, jako względnie niewinne, chociaż nie niebezpieczne, dziwactwo. Inna 
rzecz - krytyka podstawowego, świętego dogmatu inteligencji radykalnej - »re
wolucjonizmu«; było ono odbierane jako zuchwała i bezwzględnie nie do znie
sienia zdrada starych świętych nakazów inteligencji rosyjskiej, jako zdrada trady
cji, przekazanej przez »proroków« i »świętych« rosyjskiej myśli społecznej - Bie
lińskiego, Granowskiego, Czernyszewskiego, Pisariewa (,..)"21.

Żądło krytyki zostało skierowane na intelektualną i duchową tradycję ro
syjskiej inteligencji oraz jej rewolucjonizm i było to jednocześnie ostrzeżenie 
- jak teraz wiemy, daremne - przed niebezpieczeństwami wiążącymi się 
z przyjęciem takiej postawy. Pozycję „wiechowców" można określić jako 
stanowisko pośrednie pomiędzy słowianofilskim uznaniem rosyjskiej trady
cji narodowej z równoczesnym odrzuceniem jej romantycznej idealizacji 
a okcydentalistycznej gotowości do czerpania nauki z Zachodu z równocze
snym odrzuceniem jego ateizmu, socjalizmu i utylitaryzmu22.

Jak już wiemy dzięki Bierdiajewowi, „(...) stadium idealistyczne trwało 
niedługo i dość szybko zaznaczył się ruch ku religii, ku chrześcijaństwu, ku 
prawosławiu" - tak więc Frank w 1912 roku przechodzi na prawosławie. 
Prawdopodobnie w sposób pośredni do decyzji tej przyczyniły się przeżycia 
związane ze śmiercią Lwa Tołstoja w 1910 roku23. Wydaje się, że było to 
podyktowane względami natury intelektualnej oraz duchowej. I chociaż 
kształtowanie się idealizmu Frankowskiego, którego pierwszym wyrazem 
było uczestnictwo w almanachu Problemy idealizmu, należy postrzegać jako 
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pierwszy krok na tej drodze, to jednak uznanie idealistycznej interpretacji 
filozofii Nietzschego za chrześcijańską - należy potraktować jako anachro
nizm24. Ściśle rzecz biorąc - poza wczesną młodością, czyli przynajmniej od 
szesnastego roku życia - Frank nie był człowiekiem wierzącym, był raczej 
„istotą czysto intelektualną"; tak więc jego konwersja z judaizmu na prawo
sławie była pośrednia. Niemniej filozof będzie zawsze podkreślał, iż dla 
niego chrześcijaństwo jest wypełnieniem Starego Testamentu, a zatem - 
w tym znaczeniu - pośrednio spełnił on prośbę swojego dziadka Rossjań- 
skiego. Jak się wydaje, było to jeszcze nawrócenie „ogólne", poniekąd na
znaczone piętnem idealistycznym - w pismach z tego okresu bowiem nie 
znajdujemy prawie niczego o osobie Chrystusa. W przekonaniu Boobbyera, 
Frankowskie zerwanie z judaizmem wypływało z tych samych źródeł, co 
i w przypadku marksizmu: „Frank nienawidził obowiązku bez życia, etyki 
bez ontologicznego ugruntowania w naturze ludzkiej"25. Rok ten możemy 
więc uznać za trzeci istotny i przełomowy moment w życiu filozofa.

24 Ibidem, s. 28. Można wysunąć tezę, iż krok ten podyktowany został motywami 
praktycznymi: otóż aby otrzymać pracę na uniwersytecie w Petersburgu, należało być 
wyznania prawosławnego - a pracę tę Frank otrzymał tuż po przyjęciu chrztu w Kościele 
prawosławnym. Wydaje się to jednak mało przekonujące, niemniej nie może być do pewnego 
stopnia wykluczony również i ten czynnik. Jak wiemy - po wydaniu pierwszej książki 
o Marksie - zaproponowano mu stanowisko profesora w Instytucie Politechnicznym, przy 
czym jedynym warunkiem jego otrzymania była właśnie zmiana wyznania - młody myśliciel 
zdecydowanie wtedy odmówił.

25 Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 76-77.
26 Cyt. za: ibidem, s. 83-84.

W 1912 roku Frank rozpoczął pracę na uniwersytecie w Petersburgu jako 
privat-docent. W ciągu najbliższych dwóch lat odbył podróż do Niemiec, 
gdzie powstała książka Przedmiot wiedzy (Priedmiet znanija) - pierwsze opra
cowanie podstaw własnego systemu filozoficznego, a niedługo później, 
w roku 1916, jej kontynuacja Dusza ludzka (Dusza czełowieka). Wraz z tym 
dobiegł końca okres Lehr- und Wanderjahre i rozpoczęło się w pełni świado
me oraz wytrwałe opracowywanie filozoficzne własnej „intuicji podstawo
wej". Lata pierwszej wojny światowej spędził w Petersburgu. Na okres pra
cy nad pierwszą w pełni samodzielną książką filozoficzną przypada szcze
gólne wydarzenie „objawienia filozoficznego" - odkrycie podstawowej in
tuicji, na gruncie której odtąd będzie budował swój system. Tak to przeżycie 
relacjonuje w roku 1950 jego syn Wiktor:

„Ojciec powiedział: »Doznałem prawdziwego filozoficznego objawienia. Było 
to w Monachium w 1913, wtedy gdy pisałem Przedmiot wiedzy. Osiągnąłem pew
ną granicę i stanąłem w martwym punkcie. Przerwałem pisanie i rozmyślając 
chodziłem po pokoju przez cały tydzień. Krew uderzyła mi do głowy 
i postanowiłem zostawić wszystko i odpocząć. I wtedy w nocy jakiś głos powie
dział do mnie: 'Czy nie możesz zrozumieć takiej prostej rzeczy? Dlaczego rozpo
czynać od świadomości? Rozpocznij od bytu!' [Powiedziałem] do niego: Sum, er
go cogito, a on odpowiedział: 'Nie, raczej Cogito, ergo est esse absolutum'«"26.



I. FILOZOF I NEOIDEALIZM 19

Wybuch rewolucji lutowej przyjął Frank entuzjastycznie. Natomiast bol- 
szewizm postrzegał już wtedy jako główne zagrożenie dla Rosji. W tym 
czasie sytuacja materialna jego rodziny zdecydowanie się pogorszyła. Dlate
go gdy latem 1917 roku Frank został zaproszony na stanowisko profesora 
zwyczajnego oraz dziekana wydziału filozoficznego uniwersytetu w Sara
towie - to po chwilowych wahaniach, które wiązały się z niechęcią do 
opuszczania stolicy, wyraził na to zgodę. Niestety, i tutaj zła sytuacja spo
łeczno-polityczna, a nade wszystko materialna, w jakiej od pewnego czasu 
pogrążał się cały kraj, dała szybko o sobie znać. Szukając poprawy warun
ków egzystencji, rodzina Franka przeniosła się do niemieckiej osady Zelman 
(Rownoje), leżącej niedaleko Saratowa. Miejscowość tę opuszczą w roku 
1920, a rok później - w początkach NEP - udadzą się do Moskwy. W mieście 
tym Frank próbuje kontynuować działalność pedagogiczną i naukową na 
uniwersytecie, a także w założonej wespół z Bierdiajewem Akademii Kultu
ry Duchowej. W roku 1918 z inicjatywy Struwego wychodzi almanach 
Z głębokości (Iz głubiny) - jest to tytuł zapożyczony z tekstu Franka De profun- 
dis (por. psalm 130), który wszedł w skład tego zbioru. Co prawda, nakład 
tej książki został zniszczony, ale idee w niej wyłożone stały się znane szer
szemu ogółowi (między innymi dzięki Bierdiajewowi, który jeden z jej eg
zemplarzy wywiózł na Zachód). Była to próba analizy, a zarazem ostra 
krytyka rewolucji rosyjskiej, przeprowadzona w tonie niemalże apokalip
tycznym27. W roku 1922 Frank wydaje Zarys metodologii nauk społecznych 
(Oczerk mietodołogii obszczestwiennych nauk) oraz raczej na potrzeby pedago
giczne Krótkie wprowadzenie do filozofii (Wwiedienije w fiłosofiju w szatom izłoże- 
nii). W tym samym roku, podobnie jak większość aktywnej i niezależnej 
inteligencji rosyjskiej niezwiązanej z nową władzą sowiecką, zostaje aresz
towany i wydalony z kraju. Wraz z rodziną udał się zatem do Niemiec. 
W ten sposób filozof rozpoczął nowy okres w życiu, wiążący się z emigracją 
(z punktu widzenia biografii „zewnętrznej" jest to decydująca cezura: do 
Rosji już bowiem nigdy nie powróci). Z naszego punktu widzenia, przeżycia 
związane z przebiegiem i charakterem rewolucji w Rosji, a następnie wyda
lenie z kraju, połączone ze skazaniem na dożywotnią emigrację, mogą być 
uznane za czwarty istotny i przełomowy moment w życiu Franka.

27 G.P. Struwe, S.L. Frank i P.B. Struwe: giawnyje etapy ich drużby, [w:] W.W. Zieńkowskij 
(red.), Sbornikpamiati..., op.cit., s. 54.

Po przybyciu do Berlina filozof próbuje kontynuować swoją działalność. 
W tym też czasie następuje pewne ideowe i taktyczne ochłodzenie stosun
ków między nim a Struwem (ale nie - jak zapewniał Frank - ich wzajemnej 
przyjaźni oraz szacunku). Struwe bowiem w okresie tym ideologicznie zbli
żył się do antybolszewickiego ruchu białych. Frankowi obce było takie bez
pośrednie zaangażowanie w walkę; nie chciał być - jak nazywał taką posta
wę - „rewolucjonistą kontrrewolucji". Postulował duchowe odrodzenie, 
„uzdrowienie narodowe". Antybolszewizm - w jego ujęciu - byłby możliwy 
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do realizacji tylko przez ruch oddolny w społeczeństwie, poprzez ruch 
chłopski pod hasłem „Ziemia i wolność"; a ponieważ to jeszcze nie nastąpi
ło, należy zatem - pracując nad podnoszeniem świadomości Rosjan - cier
pliwie poczekać na taki moment28. Struwe z kolei oskarżał taką postawę 
o polityczny indyferentyzm29. W Niemczech spędzi Frank następnych pięt
naście lat, borykając się z poważnymi problemami finansowymi. Nawiąże 
współpracę z YMCA - podobnie zresztą jak i większość rosyjskich myślicieli 
religijnych, którzy znaleźli się w tym czasie na emigracji. Młoda rosyjska 
diaspora próbowała bowiem organizować się na obczyźnie. Bułgakow po
wołuje do życia - a raczej rewitalizuje - Bractwo św. Sofii (pierwotnie zało
żone jeszcze w Rosji w 1919 roku), w którym uczestniczył również nasz filo
zof. Działalność bractwa była ześrodkowana przede wszystkim na prakty
kowaniu życia religijnego. Ponadto filozof zaczyna działalność naukową 
w Rosyjskim Instytucie Naukowym (piastuje tam stanowisko dziekana Fa
kultetu Historyczno-Filologicznego), z którego wydzielona część w 1923 
roku została przeniesiona do Pragi, gdzie stworzono dość prężny ośrodek 
rosyjskiej myśli emigracyjnej. Aktywnie udziela się również w Akademii 
Religijno-Filozoficznej, założonej w Berlinie przez grupę rosyjskich filozo
fów z Bierdiajewem na czele (w 1924 roku została ona przeniesiona do Pary
ża). Prowadzi także zajęcia na Uniwersytecie Berlińskim. Niemniej w nie
mieckim środowisku pozostaje postacią raczej osamotnioną. Jedynym zna
jomym, spoza kręgów emigracji, z którym utrzymywał bliższe stosunki, był 
Max Scheler. W 1934 roku nawiązuje znajomość ze szwajcarskim psycholo
giem Ludwikiem Binswangerem, który pod koniec lat trzydziestych będzie 
wspomagał finansowo rodzinę filozofa, i to prawdopodobnie bez świado
mości filozofa co do wymiaru tej pomocy30.

28 BP, s. 126-128.
29 Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 137.
30 L. Binswangier, Wospominanija o Siemionie Ludwigowiczu Frankie, [w:] W.W. Zieńkowskij 

(red.), Sbornikpamiati..., op.cit., s. 25-40; por. Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 160.

Główną troską Franka w tym okresie było stworzenie intelektualnych 
i duchowych podwalin dla - jak się mu wtedy wydawało - upadającej kul
tury europejskiej. W tym celu konieczne było dogłębne przemyślenie zna
czenia rewolucji w Rosji oraz jej związków z kulturą zachodnioeuropejską. 
Szczególną troską napawał naszego filozofa los młodzieży rosyjskiej, która 
nagle znalazła się na obczyźnie. Do niej to przede wszystkim skierowane 
były takie teksty, jak Obalanie bożków (Kruszenije kumirow, 1924) i jego dopeł
nienie Sens życia (Smysł żyzni, 1926), ale niewątpliwie najważniejszym dzie
łem tego okresu są Duchowe podstawy społeczeństwa (Duchownyje osnowy ob- 
szczestwa, 1928); niestety, książka ta stanowi tylko okrojoną - trzecią - część 
zaplanowanej trylogii (dwa pierwsze jej tomy to: Przedmiot wiedzy i Dusza 
ludzka). Frank w okresie tym wiele podróżował po Europie, wygłaszając 
odczyty. Uczestniczył w 1928 roku w zjeździe filozofów słowiańskich 
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w Warszawie, natomiast w 1934 roku obecny był na międzynarodowym 
kongresie filozoficznym w Pradze. W roku 1933, wraz z dojściem do władzy 
narodowych socjalistów, możliwości jego działania w Niemczech zaczęły się 
kurczyć. Dla Franka sytuacja była oczywista: faszyzm zostaje przez niego 
uznany za bezpośredniego wychowanka bolszewizmu31 - a to już raz 
w swoim życiu przerabiał.

31 Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 202.
32 Jak wyraził się o niej P. Struwe: „Ta książka pozostanie", [cyt. za:] BP, s. 169.
33 Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 165.

Od początku lat trzydziestych, a zatem w ostatnich latach pobytu 
w Niemczech, pracował Frank nad swoim opus vitae, za jakie niewątpliwie 
można uznać książkę Niepojęte {Niepostiżymoje)32, której wersja niemiecka 
ukończona została w 1935 roku. Niestety, nie było już w tym okresie możli
wości opublikowania jej w Niemczech; książka została zatem przełożona 
przez samego autora na język rosyjski i ostatecznie w tej wersji ukazała się 
we Francji na początku 1939 roku. Trudności z jej publikacją i niemożność 
zaistnienia jej wersji niemieckiej uznał Frank za osobistą klęskę życiową - 
znów nasz myśliciel nie trafił na czas mu przychylny. Niewątpliwie dzieło 
to można uznać za szczytowe osiągnięcie „ontologizmu religijnego"33. 
W roku 1937 Frank wraz z żoną przenieśli się do Francji, do małej miejsco
wości pomiędzy Toulon i Cannes - La Favière, gdzie już wcześniej zamiesz
kał ich syn Aleksy. Wyczerpanie pracą i ciężkimi przeżyciami, związanymi 
z narastającymi nastrojami antysemickimi i militarnymi w Niemczech, przy
czyniły się do nagłego pogorszenia zdrowia filozofa, co ostatecznie dopro
wadziło do ataku serca. Po względnej poprawie zdrowia znalazł się Frank 
na kilka miesięcy roku 1938 w Paryżu. Można powiedzieć, iż był to szczę
śliwy okres w jego życiu - okres, który już nie powróci. Przynależał tam do 
„nieformalnego związku duchowego", do którego należał również G. Fie- 
dotow - znajomy z czasów saratowskich, Matka Maria Skobcowa - propa
gująca ideał „monastycyzmu w świecie" oraz myśliciel religijny I.I. Fonda- 
minski. Frank nie byl we Francji całkowicie nieznany: w 1937 roku pojawił 
się bowiem przekład jego książki Przedmiot wiedzy {La connaissance et l'être}, 
z przedmową filozofów francuskich L. Lavella i R. Le Senne'a. Prawdopo
dobnie, poprzez Bierdiajewa, spotykał się z czołowymi filozofami francu
skimi, z których cenił zwłaszcza Gabriela Marcela, uznając jego myśl za 
szczególnie bliską własnej. W związku z rosnącym napięciem politycznym 
filozof rosyjski wraz z żoną zmuszeni zostali do wyjazdu z Paryża i, poprzez 
Normandię, powrócili do La Favière (później przenieśli się do pobliskiej 
miejscowości Le Lavandou). Pomimo niebezpieczeństw i uciążliwości, okres 
wojenny okazał się dla filozofa płodny intelektualnie; myśliciel bowiem 
rozpoczął pracę nad książką Światłość w ciemności {Swiet wo t'mie), a w końcu 
roku 1941 napisał jeszcze swój „testament duchowy" Bóg z nami (Bog s na
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mi)34. W czasie wojny Frankowie żyli w skrajnej nędzy, a ponadto byli para
liżowani strachem przed ich własnym aresztowaniem oraz troską o los roz
łączonych z nimi dzieci. Nie były to obawy pozbawione podstaw: zdarzyło 
się bowiem, iż zostali internowani w obozie w Tulonie, ale po paru dniach 
szczęśliwie odzyskali wolność. W ciągu całej wojny myśleli o przedostaniu 
się do Wielkiej Brytanii. W 1942 roku starania te nieomal nie zakończyły się 
sukcesem, posiadali już bowiem wizę brytyjską. Niestety, wiza tranzytowa 
przez Portugalię przyszła zbyt późno. W 1943 roku raz jeszcze przenieśli się 
do małego miasteczka St. Pierre d'Alevard. Ich sytuacja materialna ciągle 
pogarszała się, rosły długi. W takiej niełatwej sytuacji 22 sierpnia 1944 roku 
przyszło wyzwolenie, po którym Frankowie przenieśli się do Grenoble. 
W Londynie mieszkała już większość rodziny, do której za wszelką cenę 
starali się dołączyć, co udało im się osiągnąć dopiero w roku następnym. 
Ciężkie przeżycia lat wojny możemy uznać za istotne i przełomowe 
(w naszym ujęciu byłby to z kolei piąty decydujący moment w biografii 
filozofa) także w życiu duchowym Franka: niewątpliwie w okresie tym na
stępuje u niego przesunięcie ze sfery zainteresowań filozoficznych w stronę 
życia religijnego; co też już wcześniej przygotowane zostało w projekcie 
ontologii religijnej, jaką było Niepostiżymoje - religia okazała się bowiem 
praktycznym dopełnieniem filozofii.

34 Określenie „testament duchowy", użyte przez Ph. Boobbyera, por. ibidem, s. 181.

Życie rodziny emigrantów w stolicy Wielkiej Brytanii okazało się dość 
trudne. Wiązało się to przede wszystkim z brakiem możliwości poprawy jej 
sytuacji finansowej. W dalszym ciągu rodzinie Franków pomagał ze Szwaj
carii Binswanger, udało się też uzyskać pewne sumy ze stowarzyszeń 
wspomagających uciekinierów wojennych. W końcu 1947 roku skończył 
Frank pracę nad ostatnim swoim dziełem Realność i człowiek (Riealnost' 
i czełmoiek), które pisać rozpoczął jeszcze w 1942 roku. Ponadto przygotował 
angielską wersję antologii tekstów Solowjowa. Niemniej jego kontakty ze 
środowiskiem angielskim pozostały mocno ograniczone. Częściowo była to 
zasługa jego troskliwej żony, która ze względu na bardzo zły stan zdrowia 
filozofa starała się go izolować od niełatwych i frustrujących spraw życia na 
emigracji. Częściowo natomiast był to wynik „nieprzystawalności" stylu 
myślenia Franka do tradycji myśli brytyjskiej. Filozof nasz cenił z niej 
zwłaszcza filozofię Bradleya, ale - przy okazji spotkania z Izajaszem Berli
nem - uświadomił sobie fakt odejścia filozofii uprawianej w Oxfordzie od 
Hegla i jej powrotu do tradycji empirycznej - co musiało wywołać u niego 
duże rozczarowanie. Utrzymywał bliższe kontakty z N. Zernovem, odwie
dzali go również goście z zagranicy - Bierdiajew i Zieńkowski. Na okres ten 
przypada ponowne odkrycie przez Franka filozofii Heideggera 
i entuzjastyczne uznanie bliskości (niemniej nie identyczności) ich myślenia. 
Filozof planował zajęcie się filozofią języka (która od pewnego czasu bardzo 
go zajmowała), a także epistemologią intuicyjną. Niestety, w sierpniu 1950 
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roku wykryto u niego raka płuc, który stał się bezpośrednią przyczyną kil
kumiesięcznej i, jak się okazało, śmiertelnej choroby. Frank znosił swoją 
chorobę nad wyraz spokojnie. Ostatnie miesiące życia filozofa to czas na
znaczony cierpieniem. W zgodnej opinii świadków, było to - jeśli możemy 
tak powiedzieć - transponowanie cierpień fizycznych w wymiar religijny. 
W swojej chorobie filozof postrzegany był więc niemalże jako mistyk. Frank 
był człowiekiem wierzącym, i to dlatego ,,(...)do samego końca świat niewi
dzialny był jego realnością"35. Cierpiący filozof odmawiał przyjęcia morfiny 
i tylko raz - 10 grudnia 1950 roku - zgodził się ją zażyć, po czym zapadł 
w sen, z którego już się nie obudził. Pochowany został na cmentarzu 
w północnej dzielnicy Londynu - Hendon. Na grobie jego wygrawerowano 
słowa z Księgi Mądrości (por. 8, 2; 8,21):

35 Ibidem, s. 225.
36 D. Cziżewskij, S.L. Frank kak istorik fiłosofii i litieratury, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), 

Sbornikpamiati..., op.cit., s. 162.
37 RM (Russkaja filosofija, jejo charaktiernaja osobiennost' i zadacza, 1932), s. 205.

Priemudrost' wozlubich i poiskach ot junosti mojeja.
Pozwaw że, jako nie inako odierżu, aszcze nie gospod dast,

Priidoch ko gospodu.

2. FILOZOFIA ROSYJSKA WEDŁUG FILOZOFA 
ROSYJSKIEGO

Zacznijmy od pewnych ogólnych uwag dotyczących sposobu uprawiania 
przez Franka tego, co moglibyśmy nazwać historią filozofii. Według Czy
żewskiego, cele, jakie nasz filozof stawiał swoim analizom historyczno- 
-filozoficznym, można sprowadzić do dwóch postulatów. Po pierwsze, dą
żył on do odkrycia „podstawowej intuicji filozoficznej"; po drugie, starał się 
zawsze rozpatrywać dany pogląd czy też system myślowy sub specie aetemi- 
tatis, a więc niezależnie od bieżących mód interpretacyjnych36. Zapytajmy 
zatem o to, jak opisuje nasz myśliciel istotę i charakter myślenia filozoficz
nego Rosjan. Zastanawiający jest fakt pojawienia się w Rosji w wieku XIX 
wielkiej liczby myślicieli i pisarzy, którzy nadali ton czy raczej dali wyraz 
temu, co moglibyśmy nazwać światopoglądem rosyjskim. Jednocześnie 
praktycznie nie znajdujemy wśród nich myślicieli, których moglibyśmy 
określić mianem filozofów profesjonalnych w zachodnio-europejskim zna
czeniu tej nazwy37. W przekonaniu Franka o filozofii systemowej można 
dopiero mówić w przypadku moskiewskiej szkoły metafizycznej z lat 
osiemdziesiątych-dziewięćdziesiątych, a odnaleźć ją można przede wszyst
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kim w pracach Lwa Lopatina (1855-1920) oraz Aleksego Kozłowa (1831- 
-1901)38. Przywołajmy rosyjski sposób rozumienia filozofii - tak jak to widzi 
nasz myśliciel:

38 Ibidem, s. 210.
39 RM {Suszcznost' i wieduszczije motiwy russkoj fiłosofii, 1925), s. 150-151 (przekład polski: 

Istota i wiodące motywy filozofii rosyjskiej, tłum. E. Matuszczyk, [w:] L. Kiejzik (red.), 
Niemarksistowska filozofia rosyjska. Część pierwsza, Łódź 2001); por. RM (Russkoje mirowozzrienije, 
1926), s. 163.

40 Por. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa 1992. Na 
takie religijne podłoże ideologii rosyjskich (na przykładzie słowianofiłstwa) wskazywał 
A. Besançon, por. idem, Les origines intellectuelles du léninisme, Paris 1977, s. 98.

41 S.L. Frank, Iz istorii russkoj fitosofskoj myśli końca XIX i naczala XX wieka. Antologija 
(Wstuplenije), Inter-Language Literary Associâtes 1965, s. 6.

42 RM {Russkajafitosofija...}, s. 207-210.
43 RM {Suszcznost' i...), s. 182. Jak podaję słownik, przez słowo istina należy rozumieć: 

„protiwopołożnost' łżi; wsio, czto wierno, podlinno, toczno, sprawiedliwo, czto jest; nyn' słowu 
etomu otwieczajet i prawda, choba wiemieje budiet ponimat' pod słowom prawda: prawdiwost', 

„Filozofia w swojej istocie przedstawia się nie tylko jako nauka, a być może 
w ogóle należy ją rozumieć jako naukę tylko w sensie pochodnym, a pierwotnie 
w swoich podstawach jest ona ponadnaukowym intuicyjnym nauczaniem 
o światopoglądzie, które stoi w ścisłym genetycznym związku z (...) mistyką reli
gijną"39.

Pytając zatem o istotę filozofii rosyjskiej, pytać będziemy o światopogląd 
rosyjski. Specyfikę podejścia Rosjan do zagadnień filozoficznych sprowadza 
Frank do stosunku religijnego. Myśliciele rosyjscy są z natury religijni: myśle
nie filozoficzne jest zatem zarazem „poszukiwaniem świętości", a to stanowi 
o praktycznym podejściu do filozofii (w klasycznym rozumieniu takiej 
praktyki jako ćwiczenia duchowego - tak jak to ujmuje Pierre Hadot)40. Co 
więcej, można powiedzieć, iż myśliciele rosyjscy nie tyle uprawiają filozofię 
względnie teologię, ile wręcz powinno się ich uznać za „wojowników du
chowych" czy też „proroków"41. Religijne podłoże myślenia Rosjan nie mo
że być utożsamiane z ich „marzycielsko-subiektywnym" podejściem, bo
wiem - jak utrzymuje Frank - postawa ta przyjmuje zarazem „charaktery
styki ontologiczno-kosmiczne", co też pozwala na przekroczenie - i to za
równo w wymiarze życiowym, jak i filozoficznym - antynomii subiektywne 
versus obiektywne. Religijny stosunek do życia może przybierać u Rosjanina 
dwa wymiary: (1) praktyczno-moralny, wyrażający się w dążności do prze
obrażenia świata empirycznego, realizowania w nim zasad boskich oraz 
(2) spekulatywno-kontemplacyjny, sprowadzający się do wewnętrznego 
przyjęcia Boga, i to niezależnie od stanu niedoskonałości świata zewnętrz
nego42. Taka podwójność - nazwijmy jej strony: teoretyczną i praktyczną - 
zawiera się w samym rosyjskim pojęciu prawdy. Prawda może być rozu
miana jako prawda (istina), a zatem przyjmująca sens teoretyczny, bądź też 
jako moralne i naturalne prawo - sprawiedliwość (prawda), a zatem raczej 
w sensie praktycznym43.
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„(...) filozofia rosyjska nie może się zadowolić tą prawdą (istinoj), którą dostarcza 
czysto teoretyczne poznanie naukowe. (...) W filozofii rosyjskiej faktycznie zo
stało ustanowione nowe kryterium i odpowiadająca mu zdolność poznawcza. 
Stało się nim pojęcie doświadczenia, ale nie jako doświadczenie oczywistości 
zmysłowej, ale jako życiowo-intuicyjne dosięgnięcie bytu wespół 
z przeżyciami"44.

sprawiedliwost', prawosudie, prawota. (...) Istina otnosit'sja k umu i razumu" [wg: Tołkowyj słowar' 
żywogo wielikorusskogo jazyka Władimira Dalia, Moskwa 1881, t. II].

44 RM (Suszcznost' i...), s. 155-156.
45 Ibidem, s. 156; por. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany 

rosyjskiego slowianofilstwa, Warszawa 1964, s. 162-163; por. również rozważania o „oglądaniu 
żyjącym", [w:] Plotyn, Enneady, III, 8,8.

46 RM (Russkoje mirowozzrienije), s. 168.
47 Ibidem, s. 168. Dla oddania tej specyfiki rosyjskiego podejścia poznawczego 

I.W. Kiriejewski wprowadził pojęcie „rozumu wierzącego", por. A. Walicki, W kręgu 
konserwatywnej..., op.cit., s. 125.

48 B. Jakovenko, Oczerki russkoj..., op.cit., s. 10.

Doświadczenie to, i jego rosyjska specyfika, znajduje swój wyraz 
w pojęciu wiedzy żywej (żywoje znanije), którego pierwsze filozoficzne rozwi
nięcie przynależy do Iwana Kirejewskiego. Pojęcie wiedzy żywej odgrywało 
doniosłą rolę w teorii poznania Aleksego Chomiakowa, gdzie było warun
kiem możliwości poznania w ramach rozumu integralnego i wiązało się 
ściśle z pojęciem wiary. W myśl tej teorii bezpośrednia wiedza żywa o isto
cie przedmiotu przekazywana jest następnie obróbce analitycznej, a więc 
rozsądkowi - drugiej istotnej instancji poznawczej w ramach rozumu inte
gralnego45. W przekonaniu naszego myśliciela, żywotność tej idei utwierdził 
Włodzimierz Sołowjow (celnoje znanije), a także między innymi on sam 
w dziele Priedmiet znanija. U podstaw możliwości takiego bezpośredniego 
doświadczenia poznawczego zawsze leży wiara:

„Ta wewnętrzna oczywistość jest właśnie wiarą - nie w potocznym sensie 
ślepego, nieuzasadnionego przypuszczenia, ale w sensie pierwotnej i całkowicie 
niezapośredniczonej oczywistości, mistycznego przeniknięcia w sam byt"46.

Właśnie to wiara, jako istota religijnego stosunku myśliciela do życia, 
wyznacza specyfikę rosyjskiego rozumienia istoty poznania47. Stąd też naj
częściej filozof rosyjski będzie uważany za myśliciela religijnego. Borys Ja- 
kowienko w swojej charakterystyce filozofii rosyjskiej odmawia jej oryginal
ności systemotwórczej, ale podkreśla, iż zarazem cechuje ją „genialny roz
mach" w rozpracowywaniu podstawowych problemów filozoficznych, któ
re są ujmowane intuicyjnie. Filozofia staje się w wieku XIX „jedną ze stron 
życia narodowego Rosjan" i tym samym wyrazem ich światopoglądu48.

Po tym wstępie dotyczącym rosyjskiej „metody" filozoficznej możemy 
przejść do tego, czego ta „metoda" dotyczy. Spróbujemy zatem w sposób 
zwięzły i postępując w ślad za naszym filozofem, opisać światopogląd rosyj
ski. Zagadnieniu temu Frank poświęcił osobne opracowanie (pierwotnie 
przeznaczone dla czytelnika niemieckojęzycznego: Die Russische Wel- 
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tanschauung, 1926), w którym wyszczególnia jego trzy zasadnicze cechy: 
antyracjonalizm, ontologizm oraz kolektywizm duchowy. We Frankowskim 
rozwinięciu tych zagadnień pojawia się cała gama cech charakterystycznych 
dla myślenia i światopoglądu rosyjskiego.

Przyjrzyjmy się pierwszej z wymienionych przez nas cech światopoglądu 
rosyjskiego, a mianowicie antyracjonalizmowi, który jednakże - co od 
razu należy zaznaczyć - nie powinien być rozumiany w sensie irracjonali
zmu, a więc jako coś na kształt „romantycznego" uniesienia, z właściwą mu 
amorficznością przeczuć i myśli49. Według charakterystyki Franka, myśliciel 
rosyjski - będąc antyracjonalistą - zachowuje jednocześnie „trzeźwość du
chową". W przekonaniu naszego myśliciela, antyracjonalizm wynika 
z pierwotnego nastawienia poznawczego, które można nazwać empiry
zmem w szerokim sensie. Empiryzm taki utożsamia doświadczenie - źródło 
poznania - z tym, co moglibyśmy nazwać doświadczeniem życiowym; jako 
przykład takiego podejścia może posłużyć nam postać Hrihorija Skoworody 
(1722-1794) - mędrca, według którego prawdziwe poznanie sprowadza się 
do życia w całości jego doświadczenia. Bezpośredni dostęp do bytu możliwy 
jest tylko dzięki specjalnej instancji poznawczej - intuicji. Intuicjonizm wpi
suje się zatem w charakterystykę filozofii rosyjskiej w sposób wyraźny 
(można powiedzieć, iż dotąd był w niej zawarty implicite) od czasu jego 
pierwszej w pełni filozoficznej próby uzasadnienia, podjętej przez Mikołaja 
Łosskiego50.

49 RM (Russkoje mirowozzńenije), s. 163-166.
50 S.L. Frank, Iz istorii russkoj..., op.cit. (Wstuplemje), s. 14; chodzi o dzieło N.O. Łosskiego 

Obosnowanije intuitiwizma (1906).
51 RM (Russkoje mirowozzńenije), s. 168-175; por. RM (Suszcznost' i...), s. 156.

Jeden z bardziej interesujących momentów tej charakterystyki związany 
jest z koncepcją ontologizmu51. Wyraża się on w ontologicznym podejściu 
do teorii poznania (w przypadku Franka mówić będziemy o ontognoseo- 
logii), ale swoje uzasadnienie czerpie z „jądra" problematyki filozoficznej - 
ontologii, antropologii i teologii. Mówiliśmy już o empiryzmie w jego szero
kim sensie, ontologizm będzie szukał swojego źródła i uzasadnienia w do
świadczeniu pierwotnym, w którym prymat bytu byłby niepodważalny. 
W przekonaniu naszego filozofa, to właśnie uprzedniość momentu sum wo
bec cogito umożliwia zakorzenienie bytu ludzkiego, poszczególnego „ja" 
w bycie jako takim, w bycie absolutnym, w Bogu. W ten sposób byt subiek
tywny można zarazem w sposób niesprzeczny uznać za byt obiektywny. 
Przy takim ujęciu tej kwestii, subiektywizm i jednostronny idealizm - tak 
mocno naznaczające człowieka Zachodu, a będące przecież wynikiem roz
woju podstawowej intuicji kartezjanizmu („rozbratu z bytem") - zostają 
przekroczone. Podkreślając szczególną więź filozofii rosyjskiej z religią, 
możemy jednocześnie za Frankiem uznać, iż na gruncie takiego stanowiska 
spór augustyńsko-pelagiański, sprowadzający się do problemu wolnej woli 
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bytu stworzonego (subiektywnych warunków zbawienia), jest po prostu 
pozbawiony sensu52. Bóg - rozumiany jako „gleba" i podpora bytu ludzkie
go - jest w stosunku do człowieka zarówno bytem immanentnym, jak 
i transcendentnym. (Stąd kolejna cecha filozoficznego stanowiska Franka - 
panenteizm). Jak bowiem piszę w kontekście tego sporu: „Nie dążenie do 
Boga, ale bycie w Bogu składa się na istotę takiego ontologizmu religijne
go"53. Ontologizm w antropologii wyraża się w psychologii obiektywnej 
(której zarys starał się Frank przedstawić w dziele Dusza czełowieka). W od
różnieniu od zachodniej „psychologii bez duszy" (a więc raczej fizjologii), za 
której skrajny wyraz można uznać behawioryzm, psychologia rosyjska zo
gniskowana jest na „badaniu samego siebie", penetracji własnej duszy i od
krywaniu coraz głębszych jej pokładów (augustyńska to zatem droga), i to 
aż do odsłonięcia jej obiektywnego, kosmicznego wymiaru. Niezrównanym 
mistrzem takiej psychologii okazał się w swojej twórczości Dostojewski. 
Życie duchowe powinno być zatem uznane za życie obiektywne par excellen
ce, a psychologia obiektywna - wprost nawiązująca do ontologizmu - teorią 
wyrosłą na gruncie doświadczenia osobowego, albowiem myśliciele rosyj
scy:

52 Frankowskie rozwiązanie tego sporu; por. poniżej, rozdz. VI, 4.
53 RM (Russkoje mirowozzrienije), s. 173.
54 RM (Suszcznost' i...), s. 157.
55 RM (Russkoje mirowozzrienije), s. 176-182; por. RM (Suszcznost' i...), s. 158-160.
56 Por. poniżej, rozdz. IV, 4.

„(...) zawsze widzieli w nim [życiu duchowym - L.A.] jakiś świat osobny, swoje
go rodzaju realność, która w swojej głębi związana jest z bytem kosmicznym i bo
skim"54.

Trzecią z wymienionych cech światopoglądu rosyjskiego jest kolekty
wizm duchowy, niejednokrotnie interpretowany w sposób błędny jako 
kolektywizm społeczny55. Jednakże te dwa rodzaje kolektywizmu nie po
winny i nie mogą mieć z sobą nic wspólnego. Wynikać ma przede wszyst
kim z tego, iż kolektywizm duchowy nie tylko nie przeczy wolności osobi
stej i indywidualizmowi, ale wręcz przeciwnie: to właśnie on je dopiero 
umożliwia. Uznając doniosłość monadologii jako metafizycznej teorii bytów 
świadomych, „substancjalnego MY", filozofowie rosyjscy (przede wszyst
kim A. Kozłow, L. Łopatin, S. Aleksiejew-Askoldow oraz N. Łosski) odrzu
cali Leibnizjańską tezę o zamkniętości monad; w ich wersji zatem „monady 
mają okna". Zarówno monadolodzy, jak i filozofowie wszechjedności (wsie- 
jedincy) przywiązywali do tego stanowiska dużą wagę. Szczególne rozwi
nięcie intuicja ta znalazła w teorii soborowości (sobomost'), obecnej już 
u klasyków słowianofilstwa, a która następnie została podjęta przez myśli
cieli religijnych (do których zaliczamy również Franka)56. To dzięki takiej 
„MY-filozofii" i leżącej u jej podstaw psychologii obiektywnej staje się moż
liwe przejście od tego, co indywidualne, do wymiaru ogólnego. Psychologia 
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- w centrum zainteresowań myślicieli rosyjskich stoi bowiem zawsze czło
wiek - jawi się zatem jako dziedzina ściśle powiązana (według Frankowskiej 
wyliczanki): z Ontologią religijną, nauką religijno-społeczną (etyką spo
łeczną), antropologią religijną, pneumatologią religijną i wreszcie teologią. 
Ponieważ każde poszczególne „ja" (a właściwie jego różne aspekty, podpa
dające pod wymienione dziedziny analiz filozoficznych) znajduje swoje 
ostateczne oparcie w „MY", to zarazem każda z tych dziedzin staje się czę
ścią nauki społecznej.

Z ideą kolektywizmu duchowego oraz ideą soborowości wiąże się - 
szczególnie mocno przez naszego myśliciela podkreślane - specyficznie 
rosyjskie rozumienie etyki, którą z jednej strony należałoby uznać za ontolo- 
gię, natomiast z drugiej strony jest ona postrzegana jako filozofia historii 
oraz filozofia społeczna. Świadomość, jaka przejawia się pod postacią etyki 
rosyjskiej, znalazła swój najpełniejszy wyraz w dziełach Dostojewskiego, 
gdzie mamy do czynienia z „ontologizacją powinności": każdy człowiek 
w swojej głębi jest odpowiedzialny za każde zło w świecie, tak jak Iwan 
Karamazow czuł aż do szaleństwa ciężar osobistej odpowiedzialności za 
„ojcobójstwo", i to pomimo tego, iż czynu tego w rzeczywistości dokonał 
Smierdiakow57. Społeczny wymiar etyki wiąże się natomiast z przywoływa
ną już przez nas słowianofilską ideą soborowości, która została przez Alek
sego Chomiakowa uznana za podstawową ideę w jego nauce o Kościele 
(Cerkwi). Stąd też etyka rosyjska zawsze pozostanie etyką religijną58.

57 Por. N. Bierdiajew, Mirosoziercanije Dostojewskogo, Paris 1968, s. 103-104.
58 RM (Russkoje mirowozzrienije), s. 183; por. RM (Suszcznost' i...), s. 152-153.
59 S.L. Frank, Iz istorii russkoj..., op.cit. (Wstuplenije), s. 9.
60 RM (Russkoje mirowozzrienije), s. 188.

Wiemy o tym, iż wewnętrzny spór w łonie rosyjskiej myśli filozoficznej 
i społecznej zogniskował się już od samych jej początków wokół relacji (od
mienności i podobieństwa) Rosji i Europy. W przekonaniu Franka, spór 
pomiędzy slowianofilami i okcydentalistami (zapadnikami) charakteryzuje 
całość dziejów myśli rosyjskiej, i to nie tylko w jej początkach, ale w różnych 
metamorfozach znajduje swoją kontynuację również w czasach współcze
snych59. Spór ten można uznać za „(...) trampolinę, dzięki której (...) [myśl 
rosyjska wznosi się - L.A.] na wysokość religijno-metafizycznego albo ogól
nego myślenia kulturalno-filozoficznego"60. O ile powyższa charakterystyka 
światopoglądu rosyjskiego podkreśla specyficzność i odmienność rosyjskie
go stosunku do życia i myślenia (na pewno nie są to różnice absolutne), 
o tyle wspólne cechy Rosji i Europy sprowadzają się do wymiaru religijno- 
-mistycznego. W przekonaniu myśliciela rosyjskiego, to właśnie na tym po
ziomie szczególnie uwidacznia się pokrewieństwo ducha rosyjskiego z du
chem niemieckim, wyrażającym się w szeregu wybitnych myślicieli religij
nych i mistyków: „(...) Mistrza Eckharta, Mikołaja Kuzańczyka, »niemieckiej 
teologii« i wiodącego poprzez Sebastiana Franka, Jakuba Bóhmego 
i Angelusa Silesiusa do Baadera, Schellinga i Hegla, do Schillera, Novalisa 
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i Goethego"61. Jeśli wziąć pod uwagę to, iż w interpretacji Franka to poziom 
religijno-mistyczny stanowi zarówno wewnętrzny rdzeń, jak i ostateczny 
wyraz doświadczenia filozoficznego, to możemy uznać specyfikę rosyjskie
go światopoglądu i filozofii za twórcze przeformułowanie jednego nurtu 
wyrosłego na gruncie chrześcijańskim (philosophia perenniś) i jednej wrażli
wości sprowadzającej się do podstawowej intuicji bytu i jego zakorzenienia 
w sferze Boskości62. W kontekście tym należy tylko ubolewać - tak jak to 
podkreślał Czyżewski - iż Frank nie napisał książki poświęconej jego przy
branemu mistrzowi Mikołajowi z Kuzy, tak udatnie w swojej filozofii łączą
cemu Wschód z Zachodem63. Dokonana w ten sposób przez Franka (doko
nana jednakże w zarysie) charakterystyka filozofii rosyjskiej, jako teoretycz
nego wyrazu - wobec niej pierwotnego - światopoglądu, spełnia kryteria, 
jakie stawiał sam sobie autor jako historyk. Charakterystyka ta bowiem sku
piła się na podstawowej intuicji, a ta według nas sprowadza się do ontologii 
religijnej. Jednocześnie do pewnego stopnia udało się Frankowi wskazać na 
takie cechy konstytutywne światopoglądu oraz myślenia filozoficznego 
Rosjan, które można by uznać za stałe w dziejach. Nie jest to na pewno hi
storia filozofii rosyjskiej w sensie ścisłym, nie znajdujemy bowiem u naszego 
myśliciela ani jej prezentacji w całości, ani też specjalistycznych opracowań 
poszczególnych jej wątków. Pod koniec życia Frank pracował nad antologią 
rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej; niestety, prace nad jej ukończeniem 
przerwała śmierć autora64. Pozostawił natomiast po sobie wiele artykułów 
poświęconych filozofii rosyjskiej i zachodniej, a także eseje o literaturze ro
syjskiej (Puszkin, Dostojewski, Tiutczew, Gogol), w twórczości których pró
bował - poprzez analizę filozoficzną - odnaleźć i u których niewątpliwie 
odnajdywał przywoływaną przez nas intuicję podstawową.

61 Ibidem, s. 195.
62 Według S. Franka najpełniejszy wyraz na gruncie myśli rosyjskiej takiej centralnej intuicji 

filozoficznej, mówiącej o „Boskiej prapodstawie świata", dał w swoich dziełach (a także 
udowodnił to swoim życiem) W.S. Sołowjow, por. RM (Duchawnoje nasliedije Władimira 
Solowiowa, 1950), s. 393.

63 D. Cziżewskij, S.L. Frank kak..., [w:] W.W, Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., op.cit., 
s. 163.

64 Antologia Iz istorii russkoj fiłosofskoj myśli końca XIX i naczała XX wieka została 
wydana dopiero w 1965 roku. Ponadto przygotował i wydał angielską wersję tekstów 
W.S. Sołowjowa; por. S.L. Frank, A Solovyov Anthology, London 1950.

65 G. Fłorowskij, Rieligioznaja mietafizika S.L. Franka, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik 
pamiati..., op.cit., s. 156.

Zastanawiające jest to, iż całość przedstawionej charakterystyki filozofii 
rosyjskiej jako takiej znajduje swoje potwierdzenie na przykładzie filozofii 
Frankowskiej. Zapewne w związku z tym spostrzeżeniem można zastana
wiać się nad tym, na ile ta charakterystyka oddaje specyfikę filozofii rosyj
skiej, a na ile jest ona autocharakterystyką światopoglądu Franka. Być może 
nasz filozof - tak jak to widział Fłorowski, który twierdził, iż Frank dopro
wadził do końca zasadnicze myśli Solowjowa - wpisuje się w sposób nie
malże doskonały w dzieje myśli rosyjskiej65.
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Przypatrzmy się w tym kontekście - niejako podsumowując tę część na
szych rozważań - jeszcze temu, jak w nawiązaniu do poglądów Solowjowa 
pojmuje nasz myśliciel rolę filozofa:

„Być filozofem - to znaczy być w jednej osobie i w najgłębszej organicznej 
jedności ducha jednocześnie myślicielem intuicyjnym oraz mistrzem myśli abs
trakcyjnej; oznacza to umiejętność łączenia twórczego rozszerzania widnokręgu 
ogólnoludzkiego i odkrywania nowych dróg życiowych oraz celów z naukowym 
uzasadnianiem idei i czysto logicznej ich systematyzacji. Mówiąc słowami same
go Sołowjowa: być filozofem - oznacza posiadanie systemu wiedzy integralnej (si- 
stiema celnogo znani ja), tj. posiadanie swojej własnej wiary i umiejętności jej po
twierdzenia jako wiedzy"66.

66 RM (Nowaja kniga o Wł. Sołowjowie, 1913), s. 387.
67 S.I. Hessen, F.A. Stepun, Ot riedakcii (Celi żumala „Logos" i zadaczi sowriemiennoj fitosofikoj 

myśli), [w:] B.W. Emeljanow, A.A. Jermiczew (red.), Russkaja fitosofija. Koniec XIX i naczato XX 
wieka. Antołogija, Sankt-Pietierburg 1993, s. 428.

68 Tak określił tę postawę Ema jeden z redaktorów rosyjskiego wydania „Logosu" - por. 
S.I. Hessen, Neosławianofilstwo w fitosofii, [w:] idem, Izbrannyje soczinienija, Moskwa 1999, s. 71- 
-77.

69 W.F. Em, Nieczto o Logosie, nisskoj fitosofii i naucznosti. Po powodu nowogo filosofskogo 
żurnala „Logos" (1910), [w:] idem, Soczinienija, Moskwa 1991, s. 78-79.

Nie należy jednak zapominać o tym, iż nasz filozof w równym, jak się 
wydaje, stopniu czerpie z bogactwa myśli Zachodu.

To właśnie stosunek myśliciela do tradycji filozoficznej Zachodu stał się 
przyczyną jego dość głośnej polemiki z Włodzimierzem Ernem. Bezpośred
nią przyczyną tego sporu było ukazanie się w Rosji nowego czasopisma 
filozoficznego „Logos", a właściwie rosyjskiej wersji (jednakże zachowującej 
do pewnego stopnia swój własny charakter) jego niemieckojęzycznego 
imiennika, w latach 1910-1911 ukazującego się w Tybindze. Można powie
dzieć, iż dyskusja wokół tego wydawnictwa wznowiła do pewnego stopnia 
podział na okcydentalistów - autorów „Logosu", związanych z neokanty- 
zmem niemieckim, a zatem młodych myślicieli o nastawieniu raczej teorio- 
poznawczym, którzy powoływali się na „metodę naukowo-filozoficzną" - 
oraz na przedstawicieli środowiska bliższego raczej opcji słowianofilskiej, 
skupionego wokół wydawnictwa „Put"'67. Za przedstawiciela skrajnej po
stawy słowianofilskiej - a właściwie za neosłowianofila68 - należy uznać 
Włodzimierza Ema. I to właśnie ten myśliciel stał się głównym oponentem 
Franka w tym sporze.

Stanowisko Ema można sprowadzić do zasadniczego przeciwieństwa 
pomiędzy wschodniochrześcijańskim Logos - logizmem a zachodnio
europejskim ratio - racjonalizmem. Z tej dystynkcji wynikają dwie zasadni
cze konsekwencje, a mianowicie: ontologizm filozofii rosyjskiej oraz me- 
onizm filozofii zachodniej (byt jako iluzja), będący odwrotną stroną 
i zarazem konsekwencją racjonalizmu69. Em zastrzega, iż mówiąc 
o meonizmie, ma na myśli „nową filozoficzną świadomość Zachodu", za 
której wyrazicieli należy także uznać - obok niemalże całej tradycji filozo-
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ficznej Zachodu (z jednym chlubnym wyjątkiem, jakim był Schelling) - my
ślicieli skupionych wokół pisma „Logos". W przekonaniu Erna to właśnie 
fakt, iż docenia on dynamiczną rolę katolicyzmu jako żywej zasady ducho
wej w łonie kultury europejskiej, odróżnia go w sposób zasadniczy od sło- 
wianofilstwa klasycznego70. Odmienność własnego stanowiska stara się 
jeszcze mocniej uwyraźnić poprzez wskazanie na to, iż przeciwstawia sobie 
nawzajem dwie różne zasady Logosu i ratio, a nie dwie kultury - Wschodu 
i Zachodu, i dlatego uznanie go przez Franka i Hessena za (neo)słowianofila 
jest po prostu nieporozumieniem71.

70 Ibidem, s. 80.
71 W.F. Em, Kultumoje niepontmanije. Otwiet S.L. Franku (1910), [w:] idem, Soczinienija, 

op.cit., s. 113.
72 Ibidem, s. 86-88.
73 RM (O nacionalizmie w filosofii, 1910), s. 105.
74 W.F. Em, Kultumoje nieponimanije, op.cit., s. 121.

Wedle Ema, filozofia rosyjska ma się charakteryzować trzema podsta
wowymi cechami, stanowiącymi o jej odrębności. Po pierwsze, cechuje ją 
jedność formy i treści, w czym wyraża się ontologizm. Po drugie, wypływa 
z istotnej religijności, co oznacza, iż Logos jest przez nią postrzegany jako 
zasada obiektywno-boska (zasada ratio jest natomiast bezreligijna). Po trze
cie, istotną cechą filozofii rosyjskiej jest jej personalizm. Logos odnajdywany 
w świadomości ludzkiej zakłada dynamiczną teorię poznania, jaką napoty
kamy w „pragmatyce uniesienia religijnego". Prawdziwa myśl wznosząca 
się do tego, co boskie, uzależniona jest od natężenia życia osobowości, jej 
tonalności72.

Dla Franka podstawowy dylemat Erna sprowadzał się do istotnej relacji 
łączącej ratio z Logosem, a właściwie dotyczył on obecności elementu racjo
nalności w „logizmie", co według własnych słów Franka można sprowadzić 
do następującej kwestii:

„Jedno z dwóch: albo ratio rzeczywiście może uzasadniać ontologizm, 
a wtedy konstrukcja Ema jest nieprzekonująca; albo istotnie nie jest to możliwe, 
a zatem wskazani filozofowie rosyjscy [Em wskazywał na Łopatina, Kozłowa 
i S. Trubeckiego - L.A.] są niekonsekwentni"73.

Ern uznaje natomiast, iż taki dylemat na gruncie jego własnego stanowi
ska ma całkowicie inny charakter. Powołując się na trzy znaczenia, a co za 
tym idzie również i trzy poziomy Logosu, a mianowicie: (1) Logos kosmicz
ny, (2) Logos dyskursywno-logiczny oraz (3) Logos boski, określa zarówno 
charakter filozofii rosyjskiej, jak i stojące przed nią zadanie. Chociaż filozofia 
„rozgrywa" się przede wszystkim na poziomie dyskursywno-logicznym, to 
pomimo tego głównym jej celem pozostaje zadanie połączenia wszystkich 
trzech znaczeń Logosu w „jedności myśli teoretycznej"74. Głównym zarzu
tem Franka w kwestii rozumienia przez Ema zasady Logosu było to, iż - 
w jego przekonaniu - pomieszał on antyczne znaczenie Logosu bezosobo
wego z jego rozumieniem chrześcijańskim: Logosem osobowym. Z kolei 
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odpowiedź Erna sprowadzała się do uznania faktu rozwoju w łonie samej 
zasady Logosu, którego chrześcijańskie znaczenie rozwinęło się z antyczne
go; nie ma zatem mowy o ich pełnej tożsamości75.

75 RM (O nacjonalizmie...), s. 107. Wedle Ema, rozróżnienie to nie do końca pokrywa się 
z his tory czno-filozoficzną prawdą, na co przytacza przykłady osobowego rozumienia Logosu 
w starożytności przez stoików, którzy utożsamiali go z Bóstwem, oraz Filona z Aleksandrii, 
u którego z kolei występował on jako osobowy pośrednik pomiędzy Absolutem i światem, por. 
W.F. Em, Nieczto o Logosie..., op.cit., s. 76 (przyp. 1).

76 W.F. Em, Nieczto o Logosie..., op.cit., s. 85-86. (Cyt. wg polskiego tłumaczenia M. Bohuna, 
Kilka stów o Logosie, filozofii rosyjskiej i duchu naukowym, [w:] L. Kiejzik (red.), Niemarksistowska 
filozofia rosyjska. Część druga, Łódź 2003, s. 227).

" S.I. Hessen, F.A. Stepun, Ot riedakcii, op.cit., s. 429.
78 Ibidem, s. 430. Godne zauważenia jest to, iż podobną argumentację stosuje Em 

w odpowiedzi na zarzut wysunięty przez S. Franka, a dotyczący jego nacjonalizmu w filozofii: 
mianowicie stwierdza, iż artykuł Nieczto o Logosie... jest tekstem czysto filozoficznym, a zatem 
jego krytyka odwołująca się do kategorii pozafilozoficznych (społecznych) jest niepo
rozumieniem, por. W.F. Em, Kulturnoje nieponimanije, op.cit., s. 111.

79 W.F. Em, Kulturnoje nieponimanije, op.cit., s. 112.

Zagadnienie relacji pomiędzy Logosem i rafio jest równie ważne ze wzglę
du na „kulturowy" wymiar stosunku pomiędzy nimi zachodzącego. Otóż 
Ern utrzymuje, iż na gruncie filozofii rosyjskiej możliwe jest spotkanie - ale 
i nieunikniona walka - obydwu tych zasad:

„Historyczne starcie ratio i Logosu, niechybne i nieuchronne, może dokonać się 
tylko w Rosji. Albowiem w swym życiu kulturalnym Rosja wchłonęła i dalej 
w coraz większym stopniu wchłania europejską zasadę racjonalizmu, przenikają
cą całą nowożytną kulturę Europy; zaś przez swą religię dogłębnie 
i niezaprzeczalnie zaszczepiła sobie wschodnią zasadę boskiego Logosu. (...) 
I tylko z punktu widzenia tej walki może być pojęta nasza przeszłość oraz zdobyta 
nasza właściwa świadomość naszych obowiązków w przyszłości"76.

Twórcy rosyjskiej wersji czasopisma „Logos", uznając brak tradycji filo
zofii teoretycznej w Rosji, jednocześnie przyjęli za swój obowiązek stworze
nie warunków do jej zaistnienia. Zaradzić temu powinno przyswojenie 
przez Rosjan tradycji filozofii zachodniej. Jak bowiem wyznają: „Chcąc być 
filozofami, musimy przede wszystkim być okcydentalistami"77. W oczach 
Franka postawa Ema jest przykładem radykalnego stanowiska, które dąży 
do „rosyjskości" filozofii - a więc filozofii ściśle narodowej. Według myśli
cieli skupionych wokół „Logosu", stawianie sobie za cel „rosyjskości" filozo
fii przeczy jej autonomii, jest to bowiem cel wobec niej zewnętrzny, pozafi- 
lozoficzny78. Pewnym „zmiękczeniem" tego stanowiska jest wyjaśnienie 
Erna, przyznającego, iż filozofia rosyjska ma dla niego wartość wtórną, al
bowiem jej zasadnicza wartość wiąże się ze wschodniochrześcijańskim logi- 
zmem79.

Rola osobowości w filozofii jest dla Erna sprawą kluczową. Rosja góruje 
nad tradycją zachodnią tym, iż w dziejach myśli rosyjskiej dominującą rolę 
odgrywała osobowość twórcy; obca zatem jej była filozofia „zimna", gabi
netowa. Jakością filozofii i jej najgłębszym przejawem było natężenie (tonos) 
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przeżyć duchowych. Aby w Rosji móc zostać uznanym za filozofa, nie trze
ba być wcale filozofem profesjonalnym, filozofami są tutaj poeci, pisarze, 
ludzie, którzy nie napisali w swoim życiu ani jednego dzieła filozoficznego. 
Liczy się tylko osobowość i jej duchowe zmagania. Dla Franka takie posta
wienie zagadnienia natury filozofii rosyjskiej zmierza wprost do pozbawie
nia filozofii jakiegokolwiek określonego znaczenia80. Nie oznacza to by
najmniej, iż rola osobowości w filozofii była przez środowisko „Logosu" 
lekceważona. Zauważano bowiem kryzys, jaki dotknął współczesny Za
chód, i uznano za jego szczególną dolegliwość brak prawdziwie wielkiej 
osobowości filozoficznej81. Jednakże nie odmawiano kulturze Zachodu sze
regu filozoficznych wybitnych osobistości na przestrzeni jej dziejów, a także 
pokładano nadzieję na pojawienie się takiej osobowości w przyszłości.

80 RM (Jeszczo o nacjonalizmie w filosofii. Otwiet na otwiet W.F. Ema, 1910), s. 118.
81 S.I. Hessen, F.A. Stepun, Of riedakcii, op.cit., s. 425.
82 Ibidem, s. 420-421.
83 Ibidem, s. 422.
84 W.F. Em, Nieczto o Logosie..., op.cit., s. 86.

Wydaje się, że w tym kontekście spór o „rosyjskość" w filozofii przero
dził się w spór o filozoficzne znaczenie postaci i myśli Włodzimierza So
lowjowa. Zacznijmy od stanowiska redakcji „Logosu": myśl rosyjską cechuje 
niedostatek pracy teoretycznej, pojawiła się ona bowiem niejako wprost 
z „ciemnych wnętrzności przeżyć wewnętrznych", sytuacja ta w sposób 
szczególny dotyczy myśli słowianofilskiej. Czym innym jest irracjonalna 
„jedność wewnętrzna" życia osobowego, a czym innym jedność teoretycz
na82. Sprzeczność tych dwóch rodzajów jedności jest charakterystyczna wła
śnie dla postawy rosyjskiej. Nie uniknął jej także Solowjow:

„Organiczne - żeby tak powiedzieć - słowianofilstwo Sołowjowa przejawia 
się w nieprzekonującym i bezpodstawnym charakterze jego filozoficznej koncep
cji, braku siły przekonywania, biorącej się stąd, iż dla Sołowjowa, podobnie jak 
dla słowianofilstwa, sfera myślenia racjonalnego ostatecznie nie okazuje się sferą 
prawdziwej twórczości"83.

To, co w oczach twórców „Logosu" jest zarzutem wobec Sołowjowa, dla 
Ema stanowi właśnie o jego zaletach. „Logizm", czyli konkretna i żywa 
postawa poznawcza „rosyjskiego Platona" (jak chciał widzieć go Ern), sta
nowi o wyjątkowości tego myśliciela, a jednocześnie umiejscawia go 
w źródłowej bliskości wschodniochrześcijańskiej religii Słowa. Jedynie nad
mierna dążność do systematyczności, której niekiedy poddawał się So
lowjow, nadaje niektórym fragmentom jego filozofii charakter meoniczny84. 
Dla Franka postać i poglądy Sołowjowa są dowodem na to, iż filozofia rosyj
ska, aby móc zachować swą własną żywotność, musi czerpać bezpośrednio 
z myśli zachodniej. To właśnie w spotkaniu z rafio rosyjski umysł powinien 
uczyć się rygoru myśli teoretycznej, albowiem jego dotychczasowa pogarda 
wobec sfery racjonalnej stanowiła o niższości filozofii rosyjskiej w obliczu 
osiągnięć myśli europejskiej. W przekonaniu Franka „rosyjski mistycyzm" 
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można uznać zaledwie za grunt dla przyszłego rozwoju filozofii w Rosji85 86. 
Obaj adwersarze zgodni są co do wyjątkowości postaci i myśli Solowjowa, 
jednakże inaczej rozkładają akcenty co do jego znaczenia. Em powołuje się 
na - pochodzącą od Dostojewskiego - ideę wszechczłowieczeństwa, jakoby 
leżącą u podłoża rosyjskiego światopoglądu, natomiast Frank nazywa So
lowjowa wprost uniwersalistą (a więc ujmuje jego postać w sposób bardziej 
abstrakcyjny, rzec można - racjonalistyczny) i zarazem uznaje, iż cały spór 
między jego własnym stanowiskiem a Ernem jest w rzeczywistości sporem 
pomiędzy Emowskim słowianofilstwem filozoficznym, które sprowadzić moż
na do stanowiska partykularnego, a Sołowjowskim uniwersalizmem36. Jed
nakże biorąc pod rozwagę - przedstawioną już przez nas - charakterystykę 
światopoglądu rosyjskiego, jakiej dokonał Frank w 1926 roku, należy uznać, 
że wiele z elementów pierwotnie poddawanych przez naszego myśliciela 
dość ostrej krytyce, później znalazło u niego uznanie. Należy podkreślić, iż 
w czasie prowadzenia tego sporu ze stanowiskiem Erna był on już wyznaw
cą ontologizmu w filozofii87, a zatem pod tym względem spór nie dotyczył
by samego centralnego zagadnienia, które według nas sprowadza się do 
relacji pomiędzy ontologizmem i racjonalizmem (relacji wykluczającej 
u Ema, a współokreślającej u Franka), ale do sposobu widzenia samego jej 
charakteru wo wiele szerszym kontekście zagadnienia „Rosja i Europa". 
Podsumowując ten spór, należy chyba uznać rację Hessena, iż „walka 
o Logos" - jaką toczył Em - ma dość nieokreślony charakter, nieodpowia- 
dający ostrości tonu, w jakim została przezeń przeprowadzona88.

85 RM (O nacjonalizmie...), s. 111; RM (Jeszczo o nacjonalizmie...), s. 118. S. Frank powołuje się 
na artykuł Sołowjowa Nacionalnyj wopros w Rossii (1884).

86 RM (Jeszczo o nacionalizmie...), s. 118.
87 Według jego własnych słów już w 1908 roku w artykule Ucznost' i wieszcz bronił 

ontologizmu przeciwko „meonizmowi", por. RM (Jeszczo o nacionalizmie...), s. 113.
88 S.I. Hessen, Neostawianofilstwo w fiłosofii, op.cit., s. 71.
89 W.S. Frank, Siemion Ludwigowicz, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik pamiati..., op.cit., 

s. 18.

Być może to właśnie w postaci i w myśli Franka możemy odnaleźć od
powiedź i zarazem twórcze rozwinięcie (w sensie Heglowskiego aufhebung: 
przezwyciężenia i zarazem zachowania) problematyki skupionej wokół 
klasycznego już zagadnienia „Rosja i Europa". Czyż nie można by za taką 
konkretną odpowiedź uznać następującej charakterystyki naszego myślicie
la: „W nim inteligent rosyjski łączył się z zachodnioeuropejskim humanistą, 
uczony filozof - z myślicielem religijnym (...)"89 - ale o tym będziemy mogli 
przekonać się dopiero po bliższym przyjrzeniu się jego własnej propozycji 
filozoficznej.
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3. POTRZEBA IDEALIZMU. Z DZIEJÓW ROSYJSKIEJ MYŚLI 
POCZĄTKÓW XX WIEKU (REKONSTRUKCJA EPIZODU)

Początek XX wieku w Rosji to okres odrodzenia się myśli filozoficznej, 
nawiązującej zarówno do ogólnoeuropejskiej, jak i rosyjskiej tradycji ideali
stycznej. Dążenie to ściśle połączyło się z zagadnieniem tożsamości inteli
gencji rosyjskiej - i znalazło wyraz w szeregu almanachów, zbiorów tekstów 
poświęconych najistotniejszym pytaniom, stawianym swoim czasom przez 
przedstawicieli tejże inteligencji. Najsłynniejsze almanachy to Problemy ide
alizmu (Problemy idiealizma, 1902), Drogowskazy (Wiechi, 1909), Z głębi (Iz głu- 
biny, 1918)90. Poniższe rozważania poświęcone będą wyłącznie artykułom 
składającym się na pierwszy z wymienionych zbiorów, a mianowicie sku
pimy się na problemach idealizmu w myśli rosyjskiej początków XX wieku.

90 O tych i pozostałych almanachach, a wymienić można m.in. takie jak: W zaszczitu 
intieligiencii (1909), Na rubieże (1910), Wiechi, kak znaczenije wriemieni (1910), Po wiechach 
(1909), Intieligiencija w Rossii (1910), z których większość była reakcją na zbiór 
Drogowskazy; por. np. N. Ziemow, Russkoje rieligioznoje wozrożdienije XX wieka, Paris 1974, 
s. 126-145; BP, s. 28-29, 81-83,120-125 i in.

91 P.I. Nowgorodcew (red.), Problemy idiealizma, Moskwa 1902, s. VIII.
92 Ibidem, s. IX.
93 Autorami almanachu są: S.N. Bułgakow, E.N. Trubecki, P.G. (pseudonim P.B. Struwego), 

M.A. Bierdiajew, S.L. Frank, S.A. Askoldow, S.N. Trubecki, P.I. Nowgorodcew, 
B.A. Kistiakowski, A.S. Łappo-Danilewski, S.F. Oldenburg, D.E. Żukowski.

Nowgorodcew, redaktor almanachu Problemy idealizmu, piszę w części 
wstępnej o wyzwaniach, jakie stawiają przed myślą filozoficzną „złożone 
pytania życiowe", i podkreśla, iż myśl pozytywistyczna, a taka pod koniec 
XIX wieku zdominowała kulturę rosyjską, nie jest już w stanie na nie odpo
wiedzieć. Stąd też nowa tendencja do odrodzenia filozofii idealistycznej 
wyrasta z problematyki moralnej i jest próbą sprostania wyzwaniom nowej 
rzeczywistości, a także wyrazem nowej świadomości rosyjskich młodych elit 
intelektualnych po przesileniu pozytywistycznym91. W ten sposób dokonuje 
się w Rosji przewrót antypozytywistyczny. Autorzy świadomie nawiązują 
do dziewiętnastowiecznej tradycji myśli rosyjskiej o nastawieniu antypozy- 
tywistycznym, a mianowicie do Włodzimierza Sołowjowa oraz Borysa Czi- 
czerina92. Ważnym odnośnikiem do rozważań podjętych przez neoideali
stów rosyjskich jest myśl Kanta oraz jego następców - idealistów nie
mieckich, a nieco później neokantystów93. Wrogiem, którego należy według 
nich pokonać, jest już niewydolny, ale wciąż niebezpieczny dla kultury po
zytywizm, i to we wszelkich swoich wcieleniach - w tym również w wyda
niu marksistowskim.

Podstawowym zadaniem postawionym w tych rozważaniach jest próba 
określenia głównych dróg przejścia tych myślicieli, w przeważającej części 
przecież wychodzących z marksizmu, do nowej orientacji idealistycznej. 
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Pytanie to powinno dotyczyć zagadnienia ciągłości rozwojowej myśli rosyj
skiej, albo też jej zerwania: ich wolta ideowa nie ulega wątpliwości, ale skąd 
taka zmiana poglądów u tak wielu myślicieli w stosunkowo krótkim czasie, 
spotykających się na wspólnym froncie przeciwko duchowi pozytywizmu94? 
Poniższe rozważania postaramy się oprzeć na tym, co znaleźć można 
w samych tekstach autorów tej przełomowej publikacji w dziejach myśli 
rosyjskiej.

94 Wśród autorów almanachu daje się zauważyć wyraźny podział na przyszłych myślicieli 
religijnych, współtworzących tzw. Rosyjski Renesans Filozoficzno-Religijny (Bułgakow, 
E. i S. Trubeccy, Bierdiajew, Frank, poniekąd Struwe), oraz liberalnych filozofów prawa 
(Nowgorodcew, Kistiakowski). Pozostali autorzy, może z wyjątkiem niedocenianego 
Askoldowa, nie odegrali tak znaczącej roli w historii myśli rosyjskiej.

95 Problemy idiealizma, op.cit., s. 20.

Przede wszystkim należy wykreślić podstawową linię napięcia, na której 
nadbudowywane są poszczególne etapy tego ideowego przejścia, a jest nią 
linia łącząca opcję poddaną krytyce - a więc pozytywizm z przeciwstawianą 
jej opcją idealistyczną. To, co wypełnia przestrzeń napięć pomiędzy nimi, a co 
należałoby wyszczególnić, to personalizm (ujmowany poprzez myśl Kanta 
i Fichtego) i związana z nim problematyka etyczna, aksjologia (wyrastająca na 
gruncie Kaniowskiej dychotomii bytu i powinności), a także specjalna rola 
myśli Nietzschego (idealistyczna reinterpretacja nietzscheanizmu).

Krytyka pozytywizmu odbywa się na wielu płaszczyznach. W otwie
rającym zbiór artykule Bulgakowa Podstawowe problemy teorii postępu znaleźć 
można właśnie przedstawiony powyżej wzorzec formalny: od krytyki teorii 
postępu w wydaniu pozytywistyczno-mechanistycznym autor przechodzi 
do rozważań dotyczących metafizycznego ujęcia tej teorii. Według niego na
uka pozytywistyczna, której postęp jawi się jako nieskończony, uniemożli
wia rozumowi ostateczne spełnienie swojego zadania poznawczego. Odpo
wiada na pytanie jak, ale nie może odpowiedzieć na pytania dlaczego i, co 
więcej: po co. Światopogląd mechanicystyczny prowadzi do uznania 
wszechmocy konieczności (np. d'Holbach: fatalité), ale przydanie mecha
nicznej przyczynowości wartości absolutnej jest już metafizyką. Także próba 
włączenia w zakres filozofii mechanistycznej zasady teleologicznej - wiary 
w ostateczne zwycięstwo rozumu nad nierozumną przyczynowością - pro
wadzi do przyjęcia wyższego rozumu i występowania celowości w świecie. 
Pogląd taki przybiera zatem formę teodycei. Przy takim ujęciu teorii postę
pu, jej znaczenie sprowadza się do tego, iż występuje ona w roli niejako 
zastępczej, przybiera bowiem cechy zarazem metafizyki, jak i religii. Ale 
przecież nauka pozytywistyczna pozostawia człowieka w absolutnej niewie
dzy co do jego przyszłych losów. I dalej słowami Bulgakowa:

„Nie wierząc w absolutny sens życia osoby i spodziewając się znaleźć go 
w życiu całej grupy nam podobnych, jak przestraszone dzieci chowamy się za in
nych; logiczną abstrakcję chcemy uznać za wyższą istotę, wpadając takim sposo
bem w logiczny fetyszyzm (,..)"95.
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Tak więc próba przedstawienia ludzkości jako absolutu prowadzi do 
błędnego koła: staramy się nadać sens nam samym poprzez drugich, a ci - 
poprzez nas; ale w ten sposób cała ta argumentacja, jak to ujmuje autor, za
wisa w powietrzu. Celem, o jakim się tu mówi, jest szczęście ludzkości (eu- 
dajmonizm społeczny) oraz ideał doskonalenia ludzkości (progresywizm 
historyczny). Wreszcie myśliciel stwierdza, iż w teorii postępu nastąpiło 
pomieszanie porządków bytu i powinności: to, co przyszłe, mające nastąpić 
z konieczności, stało się ideałem działania, moralnym nakazem. Tak 
w zarysach przedstawia się Bulgakowa krytyka teorii postępu, którą należy 
ujmować jako zasadniczą cechę pozytywizmu96.

96 Ibidem, s. 2-29.
97 Ibidem, s. 79.
98 Ibidem, s. 97.
" Ibidem, s. 103.
100 Ibidem, s. 59.

Według poglądu Struwego, wyłożonego przez niego w artykule 
W sprawie charakterystyki naszego filozoficznego rozwoju, podstawowy błąd 
pozytywizmu opiera się na podporządkowaniu powinności - bytowi97. Po
dobnie i Bierdiajew w tekście Problem etyczny w świetle idealizmu filozoficznego 
utrzymuje, że pozytywiści-ewolucjoniści zapoznali fakt dwuwymiarowości 
poznania ludzkiego: ukierunkowanie poznawczo-teoretyczne, skierowane 
ku dziedzinie bytu (naturalne prawa doświadczenia), oraz moralno-etyczne, 
skierowane ku dziedzinie powinności (normatywne prawa dobra). Tylko 
metafizyka może objąć te dwie dziedziny w jednym bycie idealnym98. Po
nadto za grzech ewolucjonizmu należy uznać pokłon oddany Bogu koniecz
ności, zamiast - Bogu wolności99. Także E. Trubecki w artykule W stronę 
charakterystyki nauki Marksa i Engelsa o znaczeniu idei w historii piszę o niewy- 
starczalności pozytywistycznego ujęcia teorii idei w marksizmie:

„(...) wychodząc od interesu [klasowego - L.A.], w niektórych przypadkach mo
żemy pojąć potrzeby występujące w takich lub innych ideach, ale sama potrzeba 
nie jest w stanie rodzić odpowiadającą jej ideę, tak jak głód nie jest w stanie zro
dzić chleba"100.

Podstawowe zarzuty, jakie w świetle powyższych wypowiedzi autorów 
Problemów idealizmu można wytoczyć pozytywizmowi, dotyczą więc pomie
szania pojęć, a co za tym idzie - braku wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy 
dziedzinami bytu i powinności. W ramach myślenia pozytywistycznego 
nastąpiła nieuzasadniona redukcja całej sfery powinności do dziedziny bytu, 
a pociągało to za sobą jego wewnętrzną niespójność. Jak zauważył Piotr 
Struwe, wewnętrzną logikę rozwoju pozytywizmu można ujrzeć na przy
kładzie losów myślenia samego Comte'a. Trójstopniowe prawo rozwoju, 
o którym mówił twórca doktryny pozytywistycznej, może zostać zastoso
wane także do niego samego. Pod jednym jednakże warunkiem: w przy
padku Comte'a prawo to zadziałało w kierunku odwrotnym. Zaczął on bo
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wiem od pozytywno-naukowego porządku i poprzez pośrednictwo metafi
zycznej zasady, za jaką uznał ludzkość, doszedł do religijnego i teologiczne
go stadium101. Można więc szukać przyczyny rozkładu pozytywizmu we
wnątrz niego samego.

101 Ibidem, s. 83.
102 Na tę różnicę zdań pomiędzy dwoma myślicielami rosyjskimi zwrócił uwagę 

A. Walicki, pisząc: „W odróżnieniu od Struvego, [Kistiakowski - L.A] opowiadał się za 
transcendentalnym idealizmem, wystrzegając się metafizyki idealizmu transcendentalnego. 
Jego zdaniem, tak zwana »subiektywna socjologia« Ławrowa i Michajłowskiego nie była 
bynajmniej wczesną próbą przeciwstawienia się pozytywizmowi i obrony metafizycznego 
sensu osobowości, lecz raczej produktem relatywistycznej degeneracji ducha nauki", [w:] 
A. Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, przeł. J. Stawiński, Warszawa 1995, s. 363.

103 Problemy idiealizma, op.cit., s. 83. O wewnętrznej sprzeczności metody pozytywistycznej 
zastosowanej przez Comte'a w socjologii traktuje tekst Łappo-Danilewskiego Podstawowe zasady 
doktryny socjologicznej A. Comte'a, [w:] ibidem, s. 395-490.

104 Ibidem, s. 298. O tej samej sprzeczności mówił w tym samym zbiorze również 
S. Bułgakow.

105 Ibidem, s. 298-322. Podobnie, ale już w bardziej radykalnym tonie, piszę o tym 
w artykule Czego uczy historia filozofii S. Trubecki: „Subiektywizm prowadzi do fenomenalizmu, 
czystego iluzjonizmu", [w:j ibidem, s. 221.

Ilustracją takiego procesu może być polemika pomiędzy Struwem 
a Kistiakowskim, dotycząca podłoża, charakteru i roli rosyjskiej szkoły so
cjologii subiektywnej w przełomie antypozytywistycznym102. Według Stru- 
wego, Michajłowski, przyjmując metodę subiektywną w socjologii, tym sa
mym rozbijał ramy pozytywizmu. Błąd jego polegał na tym, iż problematy
kę metafizyczną wyrażał w pojęciach nauki pozytywistycznej i jej środkami 
chciał je rozwiązać. Wraz z Ławrowem jest on przedstawicielem jeszcze 
nieuświadomionej „potrzeby metafizycznej" i jej reakcji na pozytywizm: 
reakcji wychodzącej z wnętrza samego pozytywizmu103. Kistiakowski nato
miast rozpatruje problematykę metody subiektywnej, opierając się na pod
stawowej sprzeczności pomiędzy zewnętrznymi społecznymi zjawiskami, 
opartymi na kategorii konieczności, a wymogiem stawianym wobec czło
wieka, dotyczącym jego udziału w tym społecznym procesie; przy czym 
udział ten powinien być rezultatem rozumnego wyboru w imię ideału - ma 
więc charakter powinności104. Metoda subiektywna polega zatem na przyję
ciu kategorii możliwości za podstawowy sposób interpretacji zjawisk spo
łecznych. Taka teoria poznania prowadzi Michajłowskiego do rozpatrywa
nia rzeczywistości jako wielości możliwości. Socjologia obiektywna staje się 
niemożliwa. Konsekwentna subiektywizacja tej postawy prowadzi jeszcze 
dalej: to, co możliwe, staje się tym, co pożądane. Następuje przesunięcie 
z poziomu rozumowego do poziomu emocjonalnego i jedyną możliwością 
pozostaje przyjęcie wielości subiektywnych podejść poznawczych105. Cały 
powyższy proces rozwoju myśli socjologicznej Michajłowskiego to opis po
stępującej relatywizacji poznania, sprowadzającego się ostatecznie do po
mieszania pojęć możliwości i konieczności, a także znaczeń samego pojęcia 
możliwości, jako możliwości obiektywnej (possibilitas) i możliwości subiek
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tywnej (potentia)106. Napięcie pomiędzy tymi różnymi nieuświadomionymi 
kategoriami przejawia się szczególnie jaskrawo w opisie relacji osoby i jej 
środowiska. Rola osobowości w historii opiera się na pomieszaniu kategorii 
konieczności i możliwości. Aby lepiej zrozumieć tę sprzeczność, należy 
podkreślić, iż dla Michajłowskiego ideałem procesu społecznego jest 
wszechstronnie rozwinięta osobowość. Tak więc kryterium ideału jest kate
goria powinności, a nie możliwości (możliwość leży u podłoża tego, co ko
nieczne)107. Według Kistiakowskiego, pojęcia możliwości i niemożliwości 
tak często nadużywane przez przedstawicieli rosyjskiej szkoły socjologii 
subiektywnej są pojęciami metafizycznymi, co więcej, są to pojęcia dokład
nie odpowiadające metafizycznym pojęciom opracowanym przez Leibniza: 
to, co istnieje, jest królestwem możliwości, a u podstaw tego, co konieczne, 
leży zawsze jego możliwość108. Wszystkie problemy postawione przez su
biektywnych socjologów, według Kistiakowskiego, a mianowicie: problem 
relacji pomiędzy osobowością a historią, relacja pomiędzy kategoriami ko
nieczności i możliwości, a także etyczny walor zjawisk społecznych, daje się 
rozwiązać bądź to z transcendentalnego punktu widzenia (opcja Kistiakow
skiego), bądź też metafizycznie (opcja m.in. Struwego)109.

106 Ibidem, s. 327.
107 Ibidem, s. 315 i 334-359.
108 Ibidem, s. 386.
109 Ibidem, s. 384.
110 Ibidem, s. 255 i 266.
111 Ibidem, s. 34.

Podobnie Nowgorodcew w artykule Moralny idealizm w filozofii prawa za
uważa, iż odejście z pozycji socjologii subiektywnej dokonało się z powodu 
wypaczenia problemu etycznego, wynikającego z nieścisłości pojęć, i w ogó
le niemożliwego do rozwiązania w ramach pozytywizmu. Aby poznać to, co 
powinno być - nie jest w stanie pomóc znajomość tego, co jest, zatem należy 
oprzeć się na apriorycznych warunkach świadomości moralnej110.

W ten sposób niniejsze rozważania prowadzą nas do tematyki wiążącej 
się z pozytywnymi propozycjami filozoficznymi zawartymi w almanachu 
Problemy idealizmu. I tak, według Bułgakowa, należy przyjąć metafizykę histo
rii, określającą jej sens, która zarazem byłaby usprawiedliwieniem dobra 
(Sołowjow), jak też „usprawiedliwieniem" zła:

„Filozofia winna ukazać wewnętrzną niemoc zła, jego złudność, jego - strach 
powiedzieć - konieczną rozumność"111.

Jeśli Absolut jest synonimem wolności, to metafizyka historii powinna 
być odkryciem zasady wolności w historii, przezwyciężeniem jej mecha
nicznej konieczności. Absolutna zasada dobra powinna być zasadą naszego 
życia. Postęp, z tego punktu widzenia, staje się nie zasadą historycznego 
rozwoju, ale zadaniem moralnym; nie bytem, ale absolutną powinnością. 
Również etyka przybiera wymiar absolutny, nawiązujący do filozofii Fich- 
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tego: „Możesz, bo powinieneś - oto jest moralne prawo"112. Taka teoria po
stępu moralnego nie rości sobie prawa do bezwzględnego wyrugowania zla 
ze świata (bo i jaki wtedy sens zachowałaby postawa moralna), tak jak to 
nierozważnie obiecuje pozytywistyczna teoria postępu, a w szczególności jej 
skrajna forma - marksizm113.

112 Ibidem, s. 33-38.
113 Ibidem, s. 45.
114 Ibidem, s. 97-98 i 112.
115 Ibidem, s. 113.
116 Ibidem, s. 118.
117 Ibidem, s. 288-290.
118 Ibidem, s. 296.

Bierdiajew, odrzucając redukcjonizm pozytywistycznej teorii poznania, 
zapewnia, iż istnieje jeszcze cała nieskończoność, niedostępna wiedzy empi
rycznej, a jest nią dziedzina powinności. Jak piszę:

„(...) gnoseologia idealizmu krytycznego szeroko otwiera drzwi wolnej moralnej 
twórczości ludzkiego ducha. [I dalej:] Z etycznego punktu widzenia urzeczy
wistnienie własnego „ja" i osiągnięcie moralnej doskonałości są tym samym. Ale 
tragizm problemu moralnego zawiera się w tym, że absolutny ideał moralnej do
skonałości nie może być konkretnie wyrażony w terminach doświadczenia i em
pirycznie nigdy nie może być w pełni urzeczywistniony"114.

Bierdiajew zdecydowanie opowiada się za metafizyką, i jak sam ją określa, 
jest to połączenie spirytualistycznego indywidualizmu z etycznym pante- 
izmem115. Nawołuje do wierności imperatywowi moralnemu, który nakazuje 
walczyć o naturalne prawo człowieka i nie dopuszczać do jego bezczeszcze
nia116. W zagadnieniu tym spotyka się on z główną intencją Nowgorodcewa, 
sprowadzającą się do próby odrodzenia prawa naturalnego na gruncie moral
nego idealizmu. Redaktor almanachu wprowadza za Stammlerem pojęcie 
prawa naturalnego o zmiennej treści. Niestety, w całym artykule nie można od
naleźć definicji prawa naturalnego; ale jego idea - według Nowgorodcewa - 
wynika w sposób bezpośredni z moralnego idealizmu, a przede wszystkim 
z formalnej zasady moralnej - idei wiecznego rozwoju i doskonalenia. Jako 
formalna zasada znajduje się ona w zgodzie z konkretnymi, czasowymi cela
mi; jednakże mamy tutaj do czynienia z jednym wyjątkiem, a mianowicie: 
gdyby jakiś konkretny cel uchodził za ostateczny117. O roli, jaką powinna 
spełnić odrodzona filozofia, piszę on następująco:

„Zadanie naszych czasów, tak jak i epoki bezpośrednich następców Kanta, 
polega na tym, aby pojąć więź dwóch porządków i ich koniecznej harmonii. Za
danie to prowadzi nas zarówno poza granice nauki pozytywnej, jak i filozofii 
moralnej: wstępujemy tutaj w dziedzinę metafizyki. W wyższej metafizycznej 
syntezie, w wyznaczeniu koniecznego, obiektywnego celu, zasady bytu i powin
ności łączą się w wyższą jedność"118.

Z problematyką odrodzenia filozofii idealistycznej, motywowanej przede 
wszystkim poprzez jej kontekst etyczny, a poprzez niego (czy wespół z nim) 
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z problematyką religijną, wiąże się chyba najbardziej zadziwiający rys gene
alogiczny rosyjskiego neoidealizmu, a mianowicie moralistycznie 
i idealistycznie zreinterpretowany nietzscheanizm. Według Bierdiajewa, 
nietzscheanizm nie jest immoralizmem, ale wręcz odwrotnie: przepowiada
niem obowiązku absolutnego119. Dlatego Nietzsche może podać rękę swo
jemu wrogowi - Kantowi, obaj bowiem walczyli o autonomię osoby ludz
kiej. Wypowiedź tę uzupełnia Żukowski w swoim artykule W stronę pytania 
dotyczącego twórczości moralnej, w którym piszę, iż to właśnie Nietzsche do
pełnia etykę Kanta120. Podstawowej zasługi niemieckiego filozofa jego rosyj
scy interpretatorzy upatrują w tym, iż przeciwstawił się on poniżaniu ludz
kiego „ja" pod postacią fałszywego altruizmu. I jest to, jak piszę Bierdiajew:

119 Ibidem, s. 93.
120 Ibidem, s. 126 (Bierdiajew) i 510 (Żukowski).
121 Ibidem, s. 123.
122 Ibidem, s. 131. Podobne przesunięcie zasady etycznej w stronę zasady estetycznej 

u Nietzschego podkreślał w swoim artykule Filozofia i życie Askoldow. Według tego autora, 
wszystkie zasady moralne u Nietzschego są jednocześnie zasadami estetyki i twórczości; 
wcześniej w filozofii I. Kanta nastąpiło przesunięcie z wymiaru teorii do praktyki.

123 Ibidem, s. 4 (Bułgakow), 124 (Bierdiajew). Dla ilustracji i poszerzenia tej rosyjskiej 
interpretacji idei nadczłowieka można jeszcze wspomnieć o poglądzie P. Fłorenskiego, 
dotyczącym tego zagadnienia. Otóż w Sensie idealizmu (1915) rozróżnia u Nietzschego dwa 
pojęcia „nadczłowieka": (1) późniejsze, naznaczone chorobą - indywidualistyczne oraz 
(2) z okresu Zaratustry - uniwersalisyczne, i to drugie zestawia z mistycznym pojęciem 
Człowieka Niebieskiego i Ciała Chrystusa u E. Swedenborga. Jest to jeszcze dalej idąca religijna 
interpretacja nietzscheanizmu; por. P. Fłorenskij, Soczinienija w czetyriech tomach, Moskwa 1999, 
t. 3 (2), s. 108, przyp. 90.

„Demoniczny protest osoby ludzkiej przeciw zewnętrznej moralności, prze
ciw publicznej opinii, a także przeciw całemu zewnętrznemu światu; wielu, zbyt 
wielu wydaje się »immoralizmem«, ale z naszego punktu widzenia jest to bardzo 
głęboki moralny bunt autonomicznego moralnego prawa - prawa odkrywającego 
człowiekowi nieskończone perspektywy, przeciw dążeniu obiektywnej rzeczywi
stości do obrócenia człowieka w jakiś środek do jakiegoś celu, w narzędzie"121.

Spośród autorów Problemów idealizmu chyba najbardziej „nietzscheański" 
w swoich wypowiedziach jest Bierdiajew, próbujący ująć w kategoriach 
estetycznych to, co nie udaje się ująć w kategoriach etycznych, czyli czysto 
popędową grę sił w człowieku; i co więcej - zdawałoby się - wypisujący 
niemalże hymn na cześć Dionizosa:

„Chylimy głowę przed pięknem wszystkich mocarnych porywów życiowych, 
potwierdzamy życie w nieskończoność, życie w całej jego rozpiętości, ale po to, 
aby życie rzeczywiście było siłą, szerokie i nieskończone, musi napełnić się war
tościową treścią, tj. musi w nim rosnąć duchowość, musi się w nim urzeczywist
niać idealne Bogo-ludzkie »ja«"122.

Jest więc Nietzsche prekursorem nowej, pozytywnej i wolnej moralności. 
Co więcej, jest - według Bierdiajewa oraz Franka - „idealistą". W swej isto
cie bowiem, według tych myślicieli, idea nadczłowieka może być uznana za 
ideę religijno-metafizyczną123.
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Temat ten podjął i rozwinął Frank. Neoidealista rosyjski, jakkolwiek wy
dawałoby się to dziwne, wychodzi od własnej interpretacji myśli zdeklaro
wanego antyidealisty F. Nietzschego; i to takiej jej reinterpretacji, która 
w sposób niesprzeczny łączy to, co u niemieckiego myśliciela występuje jako 
jedna z głównych opozycji. Punktem wyjścia w rozważaniach Franka w jego 
pierwszym filozoficznym tekście F. Nietzsche i etyka miłości ku dalekiemu, za
mieszczonym właśnie w Problemach idealizmu, można uczynić następujące 
słowa Nietzschego:

„Ponad umiłowaniem najbliższych stoi miłość ku najdalszym i przyszłym; 
a bardziej jeszcze, niźli umiłowanie człowieka, waży mi ukochanie rzeczy 
i zwidów" 124.

124 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, przekł. W. Berent, Warszawa 1908, s. 69. Sam Frank 
przywołuje te słowa jako motto do II części swojego artykułu. (Liebe zu Sachen und Gespenstem 
S. Frank tłumaczy: liubow k wieszczom i priznakam, chociaż przyznaję, że das Gespenst znajduje 
swój odpowiednik w rosyjskim priwiedienije. Polski tłumacz W. Berent oddaje to jako zwid, 
natomiast autorzy nowego tłumaczenia, E. Lisiecka i Z. Jaskuła [Warszawa 1999, s. 78], jako 
zjawa. Proponujemy oddać ten termin wyrazem przedstawienie, jako że w rozumieniu 
Frankowskim powinien być to akt subiektywnego, abstrakcyjnego uznania - a przez to 
i ustanowienia ważności dla mnie - jakiejś wartości. Termin ten powinien łączyć w sobie 
zarówno stronę obiektywną [przed-], jak i subiektywną [-stawienie] opisywanego aktu.)

125 Cytaty z tego artykułu według: S.L. Frank, Nitsze i etika lubwi k dalniemu, [w:] idem, 
Soczinienija, Moskwa 1990, s. 13.

Wspomniana opozycyjność etyki miłości ku bliźniemu i etyki miłości ku 
dalekiemu nabiera w tych rozważaniach specjalnego znaczenia. Aby to uka
zać, należy prześledzić tok rozumowania rosyjskiego filozofa. Miłość ku 
bliźniemu opiera się na uczuciu sympatii wobec bliskich, bliźnich, i odwołuje 
się do elementarnego instynktu współczucia. Miłość ku dalekiemu nato
miast można scharakteryzować jako wszelką miłość niebędącą miłością ku 
bliźniemu, i jest to:

„(...) uczucie doznawane wobec wszystkiego, co »dalekie«, wszystkiego co od
dalone od nas bądź to przestrzennie, bądź to czasowo, albo też w końcu moralno- 
-psychologicznie i dlatego istnieje nie bezpośrednio, nie dzięki afektowi współ
czucia, ale poprzez pośrednictwo bardziej abstrakcyjnych moralnych impul
sów"125.

Należy więc pod nią rozumieć bardziej oddalone dobro i interesy „bliź
nich", miłość do współobywateli, potomków, ludzkości, ale także prawdy, 
dobra, sprawiedliwości - jednym słowem wszystko to, co możemy określić 
jako ideał. Za główną zasługę niemieckiego filozofa uznał Frank, iż ukazał on 
w sposób tak jasny i wyraźny antytetyczność tych dwóch rodzajów miłości. 
Różnią się one już w punkcie wyjścia. O ile miłość ku bliźniemu wyraża się 
w sposób naturalny, o tyle miłość ku dalekiemu zakłada już na wstępie wy
obcowanie, zdystansowanie się od „bliźniego", a nawet wiąże się z pogardą 
wobec tego, co najbliższe. Przeciwieństwo to przejawia się także w tym, że 
miłość ku bliźniemu przybiera formę przyjacielskiego, życzliwego odnosze
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nia się do wszystkich ludzi. Przeciwnie, miłość ku dalekiemu: jako twórczość 
przybiera formę walki z ludźmi. Walkę tę jednakże należy rozumieć jako 
spór poglądów (wojnu za myśli). Aby zwyciężać, trzeba być twardym, wobec 
niebezpieczeństwa - mężnym. Naczelny ideał przyświecający Nietzschemu 
w tej walce ma charakter estetyczno-egzystencjalny: jest nim tragiczne piękno. 
Dlatego też rosyjski myśliciel określa tę postawę jako aktywny heroizm; za
strzegając jednakże, iż surowość tej etyki dotyczy czegoś, a nie kogoś, a więc na 
przykład: porządku moralnego, ładu społecznego, charakteru epok itp. 
Najlepszym podsumowaniem tej części charakterystyki dwóch rodzajów 
postaw etycznych będą słowa samego rosyjskiego filozofa:

„Tak rozwija się antyteza systemów moralnych »miłości ku bliźniemu« 
i »miłości ku dalekiemu«. Etyka »miłości ku bliźniemu« rozwija się w etykę 
współczucia, duchowej miękkości, pokojowości, dobroci i uspokojenia. W przeci
wieństwie do niej Zaratustra daje nam »nowe tablice«, rozwijając etykę miłości 
ku dalekiemu i kreśląc moralną wielkość twardego i męskiego, buntowniczego 
i walczącego, wiecznie niespokojnego i wiecznie dążącego w dal ducha ludzkie
go" 126.

126 Ibidem, s. 31-32.
127 Ibidem, s. 33.

Jednakże antagonizm tych dwóch systemów etycznych jest, według 
Franka, antagonizmem formalnych zasad etycznych. Tym, co rzeczywiście je 
różni i stanowi ostrą granicę pomiędzy nimi, jest różnica w odległości obiektu 
miłości od jej podmiotu:

„(...) formalna antyteza (...) nie przeszkadza swojego rodzaju ich pojednawcze
mu połączeniu, wyrażającemu się w tym, że »miłość ku bliźniemu« staje się tre
ścią moralnego ideału, podczas gdy formą jego urzeczywistnienia okazuje się »mi
łość ku dalekiemu«. Szczęście »bliźnich« - najwyższy etyczny postulat miłości ku 
bliźniemu - wydaje się samo tym »dalekim«, ze względu na które tworzy i wo
juje człowiek i ze względu na które podporządkowuje się wszystkim pokazanym 
wyżej wymaganiom etyki »miłości ku dalekiemu«"127.

Zwyczajowo postawy moralne dzieli się na egoistyczne oraz altruistycz- 
ne, przy czym obie można sprowadzić do postawy utylitarnej. W takim uję
ciu etyka przybiera znamię heteronomiczności: działanie moralne podej
mowane jest ze względu na jakiś określony cel, o którym najogólniej można 
powiedzieć, że jest nim moje partykularne szczęście albo szczęście moich 
bliskich (których szczęście jest warunkiem i częścią mojego szczęścia). Ale 
przecież istnieje wielka ilość uczuć niepodpadających pod to kryterium, 
a mających bezsprzecznie moralną wartość. Wszystkie te uczucia kryją się, 
według Franka, w Nietzscheańskiej miłości do rzeczy i przedstawień.

Celem, jaki stawia sobie etyka miłości ku dalekiemu, powinien być nad- 
człowiek - tak jest w wersji Nietzschego. Frank rozszerza to pojęcie, i tak cel 
tej etyki jawi się jako to, co pozaludzkie - obiektywne (rzecz); nie są to jed
nak realne, materialne przedmioty, ale - wychodząc z punktu widzenia 
psychologii - są to produkty subiektywnego, duchowego życia, i właśnie 
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jako takim przyznaję im się charakter obiektywnego istnienia (przedstawienie). 
Za takie ideały można uznać między innymi prawdę, dobro, piękno, sprawie
dliwość itp.128 W ten sposób etyka ta ma jasno określony cel - a może nie po
winno się tutaj mówić o celach, ale raczej o dążeniach - gdyż etyka miłości do 
rzeczy i przedstawień zawiera cel sama w sobie - jest autoteliczna; a co za tym 
idzie, również autonomiczna. Istota jej sprowadza się do dążenia do abstrak
cyjnych, niezależnych ideałów moralnych i w tym punkcie całkowicie rozmija 
się z etykami utylitarnymi. Co prawda, z pozycji utylitaryzmu można taką 
postawę zaatakować, a mianowicie stwierdzając, iż jest tylko pośrednią formą 
- altruistycznym dążeniem do szczęścia ludzi. Jednak byłoby to niezrozumie
niem jej wewnętrznych pobudek. O ile obiektywnie, tj. genetycznie i funkcjo
nalnie, etyka ta prowadzi do zwiększenia dobra moralnego w świecie (praw
da utylitaryzmu), o tyle jej wewnętrzną przyczyną celową jest „(...) imma
nentny moralny urok samych przedstawień"129.

128 Ibidem, s. 36.
129 Ibidem, s. 38-40. Etyczno-idealistyczną interpretację dzieła F. Nietzschego potwierdza 

S. Frank w liście do P.B. Struwego 0ałta, 2/20 II 1902), w którym piszę: „Światopogląd 
Nietzschego określam jako radykalizm idealistyczny, tj. radykalizm dotyczący moralnych praw 
osoby"; por. „Put"', 1/1992, s. 273.

130 Ibidem, s. 43-44. Podobnie pisał Struwe: „Za wielką zasługę Nietzschego jako moralisty 
uznaję to, iż w artystycznej formie zdyskredytował on eudajmonizm", [w:] P.B. Struwe, 
Patriótica. Politika, kultura, rieligia, socializm, Moskwa 1997, s. 376.

131 Ibidem, s. 49.

Wydaje się, że taki idealizm etyczny jest nie do pogodzenia z Nietzscheań
ską pochwałą postawy „egoistycznej": samolubstwa twórcy. Według rosyj
skiego interpretatora, postawa taka nie ma nic wspólnego z egoizmem, ale 
jest - mówiąc słowami Nietzschego - wyrazem miłości twórcy do dzieła. Jej 
egoistyczna poza wiąże się ze sprzeciwem wobec wszechobecności utylita
ryzmu w etyce. Należy jeszcze zaznaczyć, co podtrzymuje powyższą inter
pretację, że nie jest to egoizm eudajmonistyczny, ale wprost przeciwnie, 
artystyczne zdyskredytowanie eudajmonizmu: stańcie się twardymi! - nawo
ływał niegdyś filozof niemiecki130.

Miłość do rzeczy i przedstawień, jako oparta na moralnym uczuciu 
i przez to głębiej osadzona w instynktownej naturze ludzkiej, przeciwstawia 
się zdecydowanie moralności altruistycznej, opartej na doktrynie moralnej. 
Stąd też zrozumiałe może być to, że często bierze się ją za wyraz egoistycz
nego dążenia131. Drogi Nietzschego i etycznego dekadenta wydają się w ten 
sposób jasno wytyczone:

„Samozaparcie, oczywiście, konieczne jest dla tego, kto dla spełnienia nakazu 
musi wyrzekać się siebie, swoich osobistych spraw i pragnień; ono zakłada 
sprzeczność między moralnymi i osobistymi motywami. Nietzsche wskazywał 
inną drogę do triumfu moralności: uzgodnienie moralnych pobudek 
z indywidualnymi potrzebami, przeobrażenie pierwszych w te ostatnie. (...) ne
gowanie moralnego przymusu i głoszenie »samolubstwa« jako antypodów mo
ralnie niedoskonałego ideału »samozaparcia« jest dla Nietzschego tylko wymo
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giem takiej moralnej reedukacji ludzkości, którego rezultatem byłoby ściślejsze 
połączenie indywidualnych i moralnych, subiektywnie i obiektywnie wartościo
wych pobudek z indywidualnymi potrzebami i nieobecność uczucia uciążliwego 
przymusu prawa moralnego"132.

132 Ibidem, s. 47.
133 Ibidem, s. 44-45.
134 Problemy idiealizma, op.cit., s. 119.
135 Ibidem, s. 46.
136 Ibidem, s. 516.
137 Ibidem, s. 216-218.

W przytoczonym fragmencie pojawia się jeszcze jeden kluczowy pro
blem etyczny, a mianowicie idea obowiązku moralnego. Nietzsche, w imię 
niezależności własnego stanowiska etycznego, zdecydowanie ją odrzuca. 
I w tej kwestii pogląd niemieckiego filozofa napotyka zdecydowany protest 
jego rosyjskiego interpretatora. Według Franka, idea obowiązku moralnego 
leży u podstaw każdej etyki, a zniesienie tej kategorii nie jest zniesieniem 
jakiejś określonej treści etycznej, ale zniesieniem samej etyki. Nietzsche zro
zumiał to, gdy przyznał, iż jego Zaratustra jest pierwszym immoralistą moral
nie pouczającym ludzi133.

Idealizm w takim ujęciu przedstawia się, po pierwsze, jako reakcja na 
kryzys filozofii zorientowanej pozytywistycznie w szerokim znaczeniu (jako 
wszelki redukcjonizm). Po drugie, jest opcją świadomie przyjętą przez auto
rów almanachu, ze względu na to, iż w ramach idealizmu (znów w szero
kim znaczeniu: metafizycznym, religijnym, transcendentalnym, a także jak
kolwiek brzmiałoby to dziwnie: „nietzscheańskim") są w stanie bronić ta
kich wartości naczelnych, jak etyka personalistyczna, wolność osobista, 
wolność kultury, twórczość, prawo naturalne itp. Dla Bierdiajewa pojęcie 
idealizmu jest tożsame z pojęciem wolności, twórczości134. Dla Bułgakowa to 
przede wszystkim etyczny i religijny wymiar idealizmu stanowi o jego 
wartości135. Żukowski, znów nawiązując do Nietzschego (ale także Arysto
telesa), podkreśla, iż ludzie wolni duchowo są twórcami moralności, a za 
przykład może posłużyć etyka Fichtego. Natomiast ludzie pozbawieni takiej 
wolności są niewolnikami, tak jak niewolnikiem w rzeczywistości i w prze
nośni był Epiktet136.

I jeszcze jeden ważny motyw został podjęty przez S. Trubeckiego w arty
kule Czego uczy historia filozofii, a jest to zagadnienie dotyczące światopoglądu 
całościowego w filozofii - bo taki też jest ideał działalności filozoficznej: ogląd 
Prawdy w jej całości. Niestety, w ciągu całych dziejów zmagań o to, aby 
urzeczywistnić ten ideał, rozum ludzki ulegał ciągłym porażkom. Styl my
ślenia tendencji redukcjonistycznych - jakimi okazały się pozytywizm, ma
terializm, sensualizm, racjonalizm i częściowo również neokantyzm - wie
dzie do prawd cząstkowych, prawd empirycznych, a te dane nam są tylko 
w postaci fenomenów (Kant), i w ostateczności prowadzą do przekonania 
o niemożliwości samej filozofii137. Ale przecież jak piszę Trubecki:
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„Rozum nasz - urodzony metafizyk i on nie może ograniczyć się tylko do 
zjawisk, tak jak i nie może myśleć relacji bez tego, do czego się one odnoszą, albo 
tego, co warunkowe, bez tego co warunkuje (...). Jeżeli wszystkie nasze treści po
znawcze są ograniczone, cząstkowe - to sam rozum w swojej »myślnej«, logicznej 
zdolności, in potentia jest nieograniczony. Już Sokrates (...) odkrył formalną lo
giczną uniwersalność pojęć naszego rozumu i samego rozumu"138.

138 Ibidem, s. 222.
139 Ibidem, s. 234.
140 Por. A. Besançon, Les origines intellectuelles..., op.cit., s. 80. Przed wyolbrzymianiem 

wpływu myśli niemieckiej na rosyjską, a przez to umniejszanie oryginalności tej drugiej, 
przestrzega G. Fłorowski (por. Puti russkogo..., op.cit., s. 236). Według D. Czyżewskiego taki 
wpływ genetycznie da się wykazać tylko w przypadku Schillera i filozofii idealizmu 
niemieckiego (por. S.L. Frank kak istorik..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik pamiati..., 

Ostatecznie autor ten powołuje się na fakt historyczny jako dowód z hi
storii filozofii na prawomocność przyjęcia stanowiska idealistycznego. 
Brzmi on tak:

„Historia pokazuje nam ją [filozofię - L.A.] jako wielką wpływową duchową 
siłę, jako jeden z czynników ogólnoświatowego, historycznego procesu. I tym 
samym uświadamia nam, że ideał prawdy, któremu służy filozofia, jest realną 
twórczą siłą"139.

We wszystkich tych ujęciach wydaje się, że przyjęta opcja idealistyczna 
odpowiada na konkretną potrzebę praktyczną, przede wszystkim etyczną. 
Rzeczywiście, zgodnie z przytoczonymi wyżej słowami Askoldowa, od cza
sów Kanta nastąpiło przesunięcie punktu ciężkości z rozumu teoretycznego 
do rozumu praktycznego. Rosyjski neoidealizm jest bardzo blisko rozumu 
praktycznego, a może po prostu stara się znów oba te rozumy połączyć 
w jeden. Obok polemiki z pozytywizmem w jego wszelkich wcieleniach, 
przeprowadzonej na poziomie teoretycznym i odwołującej się do koncepcji 
metafizycznych i religijnych, wyczuwalny jest także motyw „praktycystycz
ny" w tym starciu, ujmując w uproszczeniu, dwóch opcji filozoficznych: 
„ducha" pozytywizmu starano się więc przezwyciężyć w duchu idealistycz
nym. Almanach Problemy idealizmu jest takim świadectwem przejściowego 
etapu rozwoju ideowego jego autorów, które przede wszystkim może do
starczyć argumentów za ciągłością myśli rosyjskiej na przestrzeni XIX i XX 
wieku. Wpływ niemieckiej myśli idealistycznej jest w niej bardzo silnie 
obecny przez cały wiek XIX (a dotyczy to także prekursorów neoidealistów, 
za jakich uznaje się Włodzimierza Sołowjowa oraz w szczególności wpływ 
filozofii objawienia Schellinga, a także niemieckich romantyków Jacobiego 
i Baadera na twórcę doktryny słowianofilskiej - Iwana Kiriejewskiego, czy 
wpływ Möhlera na eklezjologię Chomiakowa) i niewątpliwie wiek XX przy
niósł kontynuację tej tradycji intelektualnej oraz duchowej, ale w postaci już 
bardziej dojrzałej myśli filozoficznej. Jednocześnie myśl ta nie zrywa kon
taktu z myślą niemiecką, a nawet rozszerza krąg swoich intelektualnych 
relacji na całą myśl zachodnią140. Częściowo - jak wiadomo - kontakty te 
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były niejako wymuszone poprzez emigracyjne losy rosyjskich myślicieli 
religijnych. Niewątpliwe jest także to, iż to właśnie te opisane przez nas 
wewnętrzne zmagania myślicieli rosyjskich z duchem pozytywistycznym przy
czyniły się do rozkwitu myśli neoidealistycznej, o czym dobitnie świadczy 
rozpatrywany zbiór tekstów o niezaprzeczalnej wartości dla historyka myśli 
rosyjskiej.

4. POCZĄTEK I TRWANIE (KONTYNUACJA EPIZODU)

Frank postrzegał siebie jako jednego z odnowicieli filozofii, a miałoby to 
się dokonać poprzez powrót do źródeł zarówno myślenia filozoficznego 
z właściwą mu intuicją podstawową, jak i poprzez zbliżenie samej filozofii 
do życia. Byt i myśl powinny być ujmowane w jednym akcie, który byłby 
wyrazem doświadczenia życia w całej jego pełni. Racjonalizm, jako wynik 
rozwoju filozofii zachodniej, prowadzi bowiem do stanu „rozminięcia się" 
sfery myśli i bytu, zamienia się w czysty abstrakcjonizm. Frank nie zmierza 
bynajmniej do całkowitej deprecjacji myśli abstrakcyjnej, ale ta ostatnia po
winna być uzupełniona poprzez powrót do doświadczenia (w szerokim 
sensie) - tak jak to uczynił Henri Bergson. Racjonalizm powinien być zatem 
przezwyciężony, co zarazem pozwoliłoby rozwiązać problem gnoseologii, 
który przecież sprowadza się do braku możliwości przejścia od myśli do 
bytu (szczególnie uwidoczniło się to w próbach budowania teorii poznania 
przez neokantystów). Jak zobaczymy na przykładzie myśli Franka, poznanie 
można rozpatrywać na jego dwóch poziomach (a można też mówić o dwóch 
rodzajach poznania). Z jednej strony, poznanie jest przeciwstawiane bytowi 
i z tego powodu jest to poznanie pośrednie, dostarczające wiedzy o bycie. 
Natomiast z drugiej strony, poznanie można rozumieć jako „żywe posiada
nie bytu", poznanie-intuicja, poznanie-życie. W przekonaniu filozofa rosyj
skiego, poznanie czysto abstrakcyjne można nareszcie uznać za „dawny 
przesąd", ponieważ natury religijne (a za takie należy uznać rosyjskich my
ślicieli religijnych początku XX wieku) prą do żywej realności, do całościo
wego doświadczenia filozoficznego i jego wyrazu poprzez myśli. To dzięki 
Kantowi została przekroczona przepaść, jaka w filozofii nowożytnej od
dzielała podmiot od przedmiotu. Tym samym wskazując na ich wyższą 
jedność, myśliciel królewiecki wskazał na możliwość nowego ujmowania 
bytu jako jedności. Stąd naturalnym krokiem dla Franka będzie odwołanie 
się do tradycji neoplatońskiej141.

op.cit., s. 174). O wpływie Schellinga i romantyków niemieckich na Kiriejewskiego oraz 
Móhlera na Chomiakowa por. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej..., op.cit., s. 128-132 i 154.

141 S.L. Frank, Żywoje znanije. Sbomik statjej, Berlin 1923 (Krizis sawriemiennoj fiłosofii, 1916), 
s. 258 [dalej cytuję jako ZZ].
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Racjonalizm odchodzi - racjonalność pozostaje, i jest kośćcem nowej filo
zofii, której duszą jest bezpośrednie zakorzenienie myślącego „ja" w bycie 
(subiektywizm i obiektywizm są wtórnymi produktami „zapętleń" racjona
lizmu). Prawdziwa filozofia może być tylko Ontologią. Przyjęcie radykalne
go stanowiska ontologicznego (ontologizm) umożliwia jej realizację - 
„wcielenie" tej filozofii w życie, co stanowi o jej wymiarze ideal-realis- 
tycznym. Także w przypadku Bierdiajewa - próbującego ująć poprzez filo
zofię całość doświadczenia duchowego człowieka, a zatem całość jego du
chowości, i zarazem radykalnie wykroczyć poza wszelkie ujęcie 
o zabarwieniu naturalistycznym142 - idealizm metafizyczny w żadnym 
przypadku nie może być pojmowany jako abstrakcja. Przyjmując platoński 
świat wartości idealnych, stanowisko idealistyczne oznacza bowiem dla 
niego wcielanie tych wartości w życie:

142 Przez co mógł zostać uznany za kontynuatora duchowości bizantyńskiej; por. B. Tatakis, 
La philosophie byzantine, fascicule supplémentaire, nr II, [w:] E. Bréhier, Histoire de la philosophie, 
Paris 1949, s. 314.

143 N.A. Bierdiajew, Borba za idiealizm (1901), [w:] idem, Sub specie aeternitatis. Opyty 
fiłosojśkije, socialnyje i litieratumyje (1900-1906 g.), S.-Pietierburg 1907, s. 29-30.

144 Por. L. Augustyn, Meoniczne źródło ontologii. Religijno-filozoficzny wymiar wolności w myśli 
Mikołaja A. Bierdiajewa, „Studia Religiologica", z. 33, MCCXLV1,2000, s. 259.

„Dla nas idealizm filozoficzny nie jest specjalną teorią oderwaną od życia, 
która głoszona by była z katedr filozoficznych; jest on - gwiazdą, oświetlającą na
szą drogę życiową, pełną aktywnej walki o wcielenie prawdy"143.

W ujęciu ontologizmu myśl może wyrastać tylko na gruncie bytu - za
pewne można tutaj odnaleźć obecną w świadomości rosyjskiej intuicję (bra
ku, a zarazem konieczności) zakorzenienia w bycie, wyartykułowaną 
w poczwiennictwie, którego najpełniejszy wyraz znajdujemy u Apollona Gri- 
goriewa i Fiodora Dostojewskiego. Natomiast diametralnie przeciwstawne 
stanowisko, które opierało się na zupełnie innej intuicji podstawowej, a za
tem na metafizycznym założeniu, mówiącym o absolutnym braku zakorze
nienia bytu ludzkiego - bespoczwiennosti, zajął współczesny Frankowi myśli
ciel rosyjski, a mianowicie Lew Szestow. Stosunek Bierdiajewa do ontologi
zmu można natomiast określić jako do pewnego stopnia ambiwalentny: 
jeżeli bowiem uznać świat ontologii - w przeciwieństwie do świata noume- 
nalnego - za świat fenomenalny, to tak pojmowany świat obiektywacji, 
w którym rządzi konieczność, jest przezeń odrzucany. Jeśli natomiast byt 
ujmować jako „niekonceptualizowany byt prawdziwy", to stosunek doń 
filozofa może nabrać charakteru pozytywnego144. Frank zdecydowanie prze
ciwstawia się wyrazom nieufności wobec naszego bytowego ukonstytuowa
nia, a więc wszelkim przejawom ontofobii, upatrując w nich właśnie źródła 
wielu nieszczęść, i to nie tylko teoretycznych. To nie „ontologia nas zdra
dziła" - jak chciałby to widzieć Levinas - ale to „ontologia została przez nas 
zdradzona". Postuluje zatem nasz myśliciel powrót do Platona, jednakże nie 
w jego czystej formie (czy kiedykolwiek taki Platon dla nas istniał?), ale 
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w formie pogłębionej i wzbogaconej, nawiązującej do myśli neoplatońskiej 
i chrześcijańskiej, a więc filozofii bardzo blisko powiązanej z religią, a nawet 
ich syntezy. Chyba najtrafniej wyraził to o. Paweł Florenski:

„Platonizm okazał się światopoglądem najbardziej odpowiednim dla religii 
jako takiej, a terminologia platonizmu - językiem najbardziej przysposobionym 
do wyrażenia życia religijnego. Ale, będąc naturalną filozofią wszelkiej religii, 
platonizm jest szczególnie spokrewniony z tą religią, wobec której wszystkie inne 
ledwie zachowują nazwę religii. Jednym słowem, wiemy, iż w platonizmie - stoi 
przed nami jeden z najpotężniejszych - powiedzmy więcej - najpotężniejszy 
z fermentów życia kulturalnego. Ale co to platonizm - nie podejmujemy się od
powiedzieć, bowiem przewyższa to możliwości wiedzy współczesnej. I nie nale
ży określać platonizmu w sposób formalny - że jest on - nauką Platona: nie, pla
tonizm jest szerszy i głębszy od Platona, chociaż to w Platonie znalazł najlepsze
go wyraziciela"14’.

Dodajmy, iż w przekonaniu Franka neoidealizm rosyjski powinien być 
odrodzeniem osiągnięć tradycji neoplatonizmu, która swój najdoskonalszy 
kształt osiągnęła w filozofii Mikołaja z Kuzy145 146.

145 P. Fłorenski, Soczinienija..., op.cit., t. 3 (2), s. 69-70. P. Florenski nie brał udziału 
w wydaniu Problemów idealizmu, niemniej mówiąc o neoidealizmie rosyjskim, nie sposób nie 
wykorzystać jego myśli.

146 ZZ (Krizis sowriemiennoj...), s. 264.
147 Por. G. Fłorowskij, Puli russkogo..., op.cit., s. 453. A.W. Kartaszew (Idieologiczeskij 

icerkownyj put' Franka, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., op.cit., s. 67) nie ma 
wątpliwości co do przełomowego znaczenia tej publikacji: „W historii kultury rosyjskiej było to 
wydarzenie wyjątkowe. Był to manifest, otwierający ten krótki okres kwitnienia wolnej kultury 
rosyjskiej początku XX wieku, który przy użyciu siły został przerwany przez nieuchronnie 
poniżającą i wulgaryzującą rewolucję".

148 S.N. Bulgakow, Ot marksizmu k idiealizmu. Sbomik statjej (1896-1903), S-Pietierburg 1903, 
s. VI.

Manifest neoidealizmu rosyjskiego - jeżeli możemy tak określić Problemy 
idealizmu - był, według Fłorowskiego, opowiedzeniem się po stronie ideali
zmu etycznego. Stanowisko to należałoby uznać za reakcję na naturalizm 
światopoglądu marksistowskiego. Wiemy, że w okresie poprzedzającym 
ukazanie się tego almanachu niektórzy jego autorzy (Bierdiajew, Bulgakow, 
Frank, Struwe) w różnym - ale zawsze znaczącym - stopniu nawiązywali do 
marksizmu147. Przypatrzmy się bliżej treści owego idealizmu etycznego. 
W przekonaniu Bulgakowa, Bierdiajewa - a jak zobaczymy, także Franka - 
za podstawową ideę idealizmu należy uznać absolutną wartość osoby ludz
kiej. (Skąd też wypływa możliwość teoretycznego uzasadnienia równości 
społecznej). Można zatem przyznać rację poglądowi głoszącemu, iż ideał 
sprawiedliwości społecznej - tak często podnoszony w myśli marksistow
skiej - w rzeczywistości wywodzi się z zasad idealistycznych148. Rozszerza
jąc ten neoidealistyczny sposób widzenia idealizmu, powiedzmy, iż jego 
teoretyczne podstawy można sprowadzić do dwóch zasad, a mianowicie: 
znaczenia i wolności osoby ludzkiej („dzieje duszy ludzkiej") oraz zagad
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nienia rozwoju („los ludzkości" i sens historii)149. Niewątpliwie zagadnienie 
rozwoju, jakie pojawia się w ramach podstaw idealizmu, wiąże się z sytuacją 
konfrontacji z marksizmem, a przede wszystkim z pozytywistycznym tegoż 
„duchem". Dlatego obydwa te pojęcia na gruncie idealizmu należy ujmować 
na sposób metafizyczny (a nie naturalistyczny). Idee te znajdują swoje zako
rzenienie w tym, co Bierdiajew określał jako moralny porządek świata (pra
wo naturalne), a z tego - jako podstawy wszelkich innych relacji - można 
było z kolei wnosić o religijnym charakterze relacji człowieka do świata:

149 N.A. Bierdiajew, O nowom russkom idiealizmie (1904), [w:] idem, Sub specie..., op.cit., 
s. 167-168.

150 N.A. Bierdiajew, Borba za idiealizm (1901), [w:] idem, Sub specie..., op.cit., s. 33.
151 W.S. Sołowjow, Krizis zapadnoj fiłosofii, [w:] idem, Połnoje sobranije soczinienij i pisiein 

w dwadcati tomach, 1.1, Moskwa 2000, s. 112.
152 Por. powyżej, rozdz. 1,2.
153 P.B. Struwe, S.L. Frank, Oczerki fiłosofii kultury (1905), [w:j P.B. Struwe, Izbrannyje 

soczinienija, Moskwa 1999, s. 157.
154S.N. Bułgakow, Ot marksizmu k idiealizmu..., op.cit., s. XVII-XVIII.
155 Jak piszę przytaczany już Fłorenski: „Idealizm jest tak życiu, albo życie to jest 

nieprzerwane urzeczywistnianie hln kai poiła. I jeśli zapytać siebie, jak można by zilustrować 
naukę o ideach, to wątpliwe czy można by znaleźć coś bardziej zdatnego niż żywą istotę. Żywa 
istota - to najbardziej oczywisty przejaw idei", [w:] P. Fłorenskij, Soczinienija..., op.cit., t. 3 (2), 
s. 91.

156 M. Bierdiajew, Rosyjska idea, op.cit., s. 254.

„(...) religia (...) jest wieczną, transcendentalną funkcją świadomości i dlatego 
wszelkie poznanie całościowe i stosunek do świata powinny być religią"150.

Pogląd ten koresponduje ze stanowiskiem Solowjowa, który uznawał, iż 
pierwotnie - w swoim ogólnym wymiarze - postawa idealistyczna zawsze 
przybiera charakter religii151.

Jak już wiemy, etykę w ramach światopoglądu rosyjskiego należy roz
ważać w jej ścisłym związku z filozofią społeczną. Ponadto - w przekonaniu 
Franka - ideał etyki niezależnej jest całkowicie obcy światopoglądowi rosyj
skiemu, w jego ramach etyka przyjmuje bowiem zawsze charakter religij
ny152. Obok personalizmu, w idealizmie rosyjskim znalazła swój wyraz głę
boka wiara w wartości absolutne, w ich obiektywne istnienie153. W przeko
naniu neoidealistów rosyjskich kantowsko brzmiące pytanie czym jest czło
wiek? (droga do idealizmu obiektywnego, jak utrzymuje Bułgakow, wiedzie 
przez Kanta) prowadzi do zagadnienia istnienia wartości absolutnych: 
Prawdy, Dobra, Piękna; a to już zawiera się w pytaniu o istnienie Boga154. 
Jak utrzymuje Bierdiajew, tylko wartości absolutne mogą wyznaczać sens 
życia, a wiemy, iż w jego ujęciu idealizm jest bardzo blisko życia, jest bo
wiem procesem wcielania wartości idealnych w realność życia155. Jednocze
śnie filozof ten utrzymuje, że zarówno Franka, jak Bulgakowa i Fłorenskiego 
można uznać za platoników (natomiast co do samego siebie, to myśliciel ten 
zaprzecza, iżby można mu było nadawać to miano)156.
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Spotkanie z myślą Nietzschego - jak to już wiemy - zaowocowało 
u Franka „przewrotem duchowym", o którym nasz filozof piszę w następu
jący sposób:

„Od tego momentu odczułem realność ducha, realność głębi w mojej własnej 
duszy - i bez żadnych specjalnych postanowień mój los został przesądzony. Sta
łem się »idealistą«, nie w sensie kaniowskim, ale idealistą-metafizykiem, nosicie
lem jakiegoś doświadczenia duchowego, otwierającego dostęp do niewidzialnej 
wewnętrznej realności bytu"157.

157 RM (Pnedsmtertnoje), s. 54; por. BP, s. 28-29; W.S. Frank, Siemion Ludwigowicz..., 
[w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornikpamiati..., op.cit., s. 8.

158 S.N. Bułgakow, Ot marksizmu k idiealizmu..., op.cit., s. XIX; por. L. Binswangier, 
Wospominanija.[w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornikpamiati..op.cit., s. 26.

159 N.A. Bierdiajew, O nowom russkom..., [w:] idem, Sub specie..., op.cit., s. 153. W sposób 
podobny stanowisko autorów Problemów idealizmu postrzega Brzozowski, który w pracy 
Monastyczne pojmowanie dziejów i filozofia krytyczna (1904) charakteryzuje je jako „(...) stosunek 
krytyczny lub polemiczny względem pozytywistycznego materializmu", por. S. Brzozowski, 
Kultura i życie, op.cit., s. 227.

Jeżeli - jak chce to widzieć Bułgakow - w historii filozofii możemy wy
różnić dwa typy idealizmu: etyczny i platoński, to w przypadku Franka 
pierwszy zawierałby się w drugim. Redukcja taka nie dziwi, jeżeli wziąć 
pod uwagę to, co już powiedzieliśmy o ontologizmie: o prymacie bytu wo
bec świadomości, a co za tym idzie - ontologizacji gnoseologii, o psychologii 
obiektywnej i obiektywnym sposobie istnienia wartości. W myśl takiego 
rozumienia prymatu bytu, każdy akt świadomości (w tym i akt poznawczy) 
może być rozważany wyłącznie jako proces realny, a więc zachodzący 
w samym bycie158.

Rozważania te nie dążą do jakiejkolwiek próby „udowodnienia" tego, iż 
przytaczani myśliciele stanowią coś na kształt szkoły filozoficznej czy wspól
noty ludzi myślących tak samo; różnice bowiem pomiędzy ich stanowiskami 
są znaczne. Łączy ich natomiast wspólna linia frontu, która częściowo określa 
ich cele i środki, idee i sposoby uprawiania filozofii (a także teologii). Bogac
two myśli neoidealistów rosyjskich - strona pozytywna ich myślenia - skłania 
do wstrzemięźliwości w szukaniu jednoznacznych, wspólnych im mianowni
ków. To, co przede wszystkim łączy neoidealistów - to „negatywna" strona 
ich myślenia: walka z pozytywizmem i jego wcieleniami159. Wszystko to, co 
powiedzieliśmy tutaj, może uchodzić zaledwie za wstęp (daleko nam cho
ciażby do wskazania na wszystkie istotne zagadnienia rozważanego obszaru 
myśli rosyjskiej) do prezentacji filozofii Franka. Dlatego też główny nacisk 
został położony na tych elementach ich światopoglądu i wrażliwości filozo
ficznej, które wydały się nam wspólne zarówno dla Franka, jak i - przyznajmy 
- niekiedy znacznie różniących się myślicieli rosyjskich, określanych przez nas 
mianem neoidealistów - autorów Problemów idealizmu; a wszystko w nadziei, 
iż rozważania te mogą przyczynić się do pełniejszego naświetlenia myśli filo
zoficznej Siemiona L. Franka, i to odtąd na jego myśli filozoficznej skupimy 
się w naszych dalszych rozważaniach.





IL ZARYS TEORII POZNANIA. 
ONTOGNOSEOLOGIA

1. „PRZEDMIOT WIEDZY"

Podstawowe rozróżnienie terminologiczne, za pomocą którego - jak się 
wydaje - możemy uchwycić nerw systemu (o ile jest to system - ale o tym, 
mam nadzieję, będziemy mogli przekonać się w końcowej partii tych roz
ważań) to pojęcia: rzeczywistość (diejstwitielnost') oraz realność (riealnost')1. 
Aczkolwiek etymologicznie diejstwitielnost' ma związek z działaniem (diej- 
stwowat'), to polski odpowiednik rzeczywistość nawiązuje do rzeczy. 
U Franka obydwa znaczenia znajdują swoje uzasadnienie. Ujmując całość 
bytu od strony ontologii, możemy ją podzielić na warstwy powiązane isto- 
towo z sobą. Będzie to - w kolejności odsłonięć - byt przedmiotowy, świat 
otaczający i współtworzony przez podmiot poznawczy; a następnie nasz 
własny był, świat wewnętrzny wraz z relacjami łączącymi nas z wewnętrz
nym życiem drugich ludzi, a zatem szeroko rozumiana duchowość. I wresz
cie warstwa realności, łącząca te dwa światy, a jako wszechjedność - rozwa
żana w charakterze prapodstawy2. Taki też porządek prezentacji myśli 
Franka wydaje się dostatecznie mocno uzasadniony samą jej wewnętrzną 
strukturą.

1 O sytuacji języka polskiego w odniesienu do tych terminów piszę Miłosz: „Ohydne 
w dźwięku to słowo [rzeczywistość - L.A.], przekład dosłowny z francuskiego réalité, czasem 
wymienne z naturą rzeczy (Za réalité des choses). Francuski rozróżnia la réalité i le réel, brak tego 
rozróżnienia w polskim, a potrzebne. Reality. Wirklichkeit. Rosyjski ma diejstwitielnost', więc od 
działania, nie od rzeczy, i riealnost"', [w:] Cz. Miłosz, Ogród nauk, Lublin 1991, s. 30.

2 S.L. Frank, Niepostiżymoje. Ontologiczeskoje wwiedienije w fiłosofiju rieligii (pierwodruk 1939), 
[w:] idem, Soczinienija, Moskwa 1990, s. 198 i 261 [dalej cytuję jako NP].

3 Mówiąc o gnoseologii, używać będziemy terminu poznanie (gnosis) na oznaczenie specy
ficznej sytuacji poznawczej oraz możliwości poznawczych wynikających z zakorzenienia 
w byciu (intuicja wszechjedności); natomiast termin wiedza (episteme) opisywać będzie sytuację 
poznawczą, rozumianą jako aktywne „budowanie" przez człowieka jego „wiedzy", w oparciu 
o fakt pierwotnej otwartości swojego bytu lub, mówiąc inaczej, uprzedniośd momentu istnienia 
wobec posiadania. U S. Franka obydwa te terminy łączą się w pojęciu wiedzy żywej.

Na początku zapytajmy za filozofem rosyjskim o „przedmiot wiedzy"3, 
a postępować będziemy zgodnie z porządkiem jego własnej myśli, rozpo
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czynającej się od zagadnienia teoriopoznawczego, aby następnie niemal 
natychmiast osadzić go w kontekście ontologicznym. Zapytajmy zatem 
o „przedmiot wiedzy", bo taki też tytuł (Priedmiet znanija) nosi wydana 
w 1915 roku, pierwsza w pełni samodzielna książka rosyjskiego filozofa. Jej 
podtytuł O podstawach i granicach wiedzy abstrakcyjnej dookreśla, ale też zde
cydowanie zawęża skalę problemów podjętych w książce4. Idee wypraco
wane w tym okresie stały się podstawą całej drogi twórczej Franka 
i następnie - co prawda przeformułowane w niektórych szczegółach, ale 
niezmienione w swojej istocie - weszły w skład późniejszych prezentacji: 
wierność filozofa własnej myśli jest w tym przypadku zdumiewająca5.

4 Według S. Franka (por. BP, s. 94) pierwsze podstawy swojej filozofii wypracował on 
w 1910 roku w artykule Gnoseołogija Giete (Iz etiudmv o Giete), gdzie - opierając się na światopo
glądzie Goethego - wymienia takie jej zasadnicze cechy, jak: „obiektywizacja poznania", prze
ciwstawiająca konkretne - abstrakcyjnemu; prawda jest zawsze konkretna (s. 42) i żywa - „mo
że być tylko przeżyta" (s. 48); prawdziwe poznanie jest syntezą i posiada charakter metafizycz
ny - łączy w sobie podmiot z przedmiotem; podstawową kategorią metafizyki poznania jest 
byt, a nie poznanie (s. 62), por. ZZ, s. 27-70.

5 Por. np. opinię na ten temat Zieńkowskiego, [w:] idem, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 472; 
por. również R. Slesinski, S.L. Frank's Intuition of Pan-Unity, [w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson 
(eds.), Russian Religious Thought, University of Wisconsin Press, Madison Wisconsin 1996, s. 201.

6 S.L. Frank, Riealnost' i czetowiek. Mietafizika czeławieczeskogo tytija (pierwodruk 1956), Mo
skwa 1997, s. 210 i n. [dalej cytuję jako RCJ.

7 Świadczy o tym np. wczesny tekst S. Franka O kriticzeskom idiealizmie zamieszczonym 
w: „Mir Bożyj" 1904, nr XII, s. 224-264; a zwłaszcza wstęp podkreślający niewystarczający, 
aczkolwiek istotny początek nowej filozofii w postaci „syntezy kantowsko-fichteańskiej" (póź
niej zagłuszonej heglizmem). W artykule tym S. Frank stoi jeszcze na stanowisku transcenden
talnego idealizmu kaniowskiego i jego rozwinięcia w filozofii J.G. Fichtego; por. Ph. Boobbyer, 
S.L. Frank..., op.cit., s. 29. Szerzej o wczesnej Frankowskiej metafizyce neokantowsko- 
-fichteańskiej traktuje praca Ph.J. Swobody, The Philosophical Thought of S.L. Frank, 1902-1915: 
A Study ofthe Metaphisical Impulse in Early Twentieth-Century Russia, Ph. D. Disserta bon, Colum
bia University, 1992.

Stawiając pytanie o rzecz, pytamy o przedmiot poznania. Szerzej ujmu
jąc: stawiając pytanie o rzeczywistość (co rzeczywiście jest?, ale też: co real
nie istnieje?), musimy najpierw określić, co i jak jest nam dane6. Znajdujemy 
się w obszarze teorii poznania, traktowanej tutaj jako wstęp do ontologii. 
Dlatego też najpierw zajmiemy się Frankowską analizą sądów poznawczych 
(pamiętamy wszakże o tym, iż tymczasem poruszamy się w obszarze wie
dzy abstrakcyjnej) i jej implikacjami ontologicznymi. Przytoczmy najpierw 
słowa Kanta, a to dlatego, iż to właśnie królewiecki myśliciel stał się dla 
Franka (co prawda zapośredniczonym przez neokantyzm oraz filozofię 
J.G. Fichtego7) punktem wyjścia w rozważaniach gnoseologicznych:

„Wszystkie sądy są więc funkcjami jedności zachodzącej między naszymi 
przedstawieniami, a to dlatego, że zamiast bezpośredniego wyobrażenia używa 
się tu do poznania przedmiotu przedstawienia nadrzędnego, obejmującego to 
wyobrażenie i szereg innych przedstawień, i ponieważ przez to wiele możliwych 
poznań zostaje złączonych w jedno. Możemy zaś sprowadzić wszystkie czynno
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ści intelektu do sądów [podkr. - L.A.], tak że intelekt w ogóle można przedstawić 
jako zdolność wydawania sądów. Jest on bowiem (...) zdolnością do myślenia. 
Myślenie jest poznawaniem przez pojęcia. Pojęcia zaś jako orzeczenia możliwych 
sądów odnoszą się do jakiegokolwiek przedstawienia przedmiotu, jeszcze nie 
określonego [podkr. - LA.]"8.

8 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, A 69-B94, przeł. R. Ingarden, Kęty 2001, s. 110.
9 N. Hartmann mówi w tym wypadku (pierwsza aporia problemu poznania) 

o ponadprzedmiotowości przedmiotu; por. N. Hartmann, Wprowadzenie do filozofii, przeł. A.J. Noras, 
Warszawa 2000, s. 88. Nie jest wykluczony wpływ filozofa rosyjskiego na poglądy 
N. Hartmanna w okresie jego studiów w Petersburgu w latach 1903-1905; por. S.A. Lewickij, 
Oczerkipo istorii..., op.cit., t. 2, s. 102.

10 S.L. Frank, Priedmiet znanija. Ob osnowach i priediełach otwleczennogo znanija (pierwodruk 
1915), [w:] idem, Priedmiet znanija. Dusza czetowieka, Sankt-Pietierburg 1995, s. 54-56 [dalej cytuję 
jako PZ]; por. również NP, s. 199-202 i 226.

11 PZ, s. 72. W kwestii tej różni się z teorią sądów G.W. Leibniza, gdzie wszystkie sądy mają 
charakter analityczny (zasada powszechnej analityczności); por. H. Elzenberg, Z historii filozofii, 
op.cit., s. 54.

Poznanie pojęciowe jest poznaniem zapośredniczonym i wyraża się w są
dach. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym problemem dualistycznego 
rozumienia aktu poznawczego, wyrażającego się w podwojeniu samego jego 
przedmiotu: immanentnego przedmiotu poznania (przedstawienie, pojęcie) 
oraz niezależnego od tego aktu przedmiotu transcendentnego9. Pojęcia zaw
sze przybierają charakter relacyjny (nawzajem się określający), a zgodnie 
z Frankowską gnoseologią odnoszą się także do całości wiedzy w szerokim 
jej sensie, to znaczy tworzą system, mniej czy bardziej spójny, orientacji 
w świecie - i to znów - w szerokim jego znaczeniu. Schemat sądu po
znawczego, jaki stanie się dla filozofa punktem wyjścia do dalszych analiz, 
przybiera następującą formę: A jest B. Przeprowadzając jego analizę 
i pamiętając o tym, że poszczególne pojęcia nie wyczerpują swojej treści we 
wzajemnej relacji, ale odnoszą się jeszcze do jakiejś całości, możemy przyjąć, 
że sąd w postaci A jest B w rzeczywistości należy zapisać jako Ax jest B. Jeśli 
z kolei Ax oznacza, iż x jest A, to ostatecznie uzasadnione jest przyjęcie na
stępującego rozumienia sądu podstawowego A jest B, a mianowicie: x, które 
jest A, jest jednocześnie B; gdzie A jest podmiotem tylko dlatego, że usytu
owane jest bliżej x niż B (w tym przypadku orzeczenie), w danym więc są
dzie poprzez A przechodzimy od x do B. W takim ujęciu wszystkie sądy 
przybierają charakter syntetyczny, włączając także w siebie sądy tetyczne 
(egzystencjalne) w postaci: A jest. Każdy sąd syntetyczny A jest B może być 
sprowadzony do formy egzystencjalnej (tetycznej) AB jest, a ta równocześnie 
jest odpowiednikiem formy bezosobowej jest AB10. Sądy analityczne co naj
wyżej mogą mieć zastosowanie w zasadach tożsamości oraz sprzeczności11. 
Badanie dotyczące zasad ludzkiego poznania powinno wychodzić od roz
patrzenia związku pomiędzy przedmiotem i treścią sądu, a wiąże się to 
z pierwotnością tej relacji w stosunku do odniesienia między podmiotem 
i jego orzeczeniem, dlatego też każdy schemat logiczny w postaci: podmiot 
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i jego orzeczenie (S-P) sprowadza się ostatecznie do schematu x jest 
A (przedmiot i jego treść). Treść sądu definiuje Frank jako:

„(...) zbiór wszystkich określeń, niezależnie od tego czy odnoszą się one do pod
miotu, czy do orzeczenia (tj. w sądzie A jest B - suma określeń -AB), przedmiotem 
sądu [podkr. - LA] - nieokreśloność, poddawaną określeniu w sądzie"12.

12 PZ, s. 57-58.
13 PZ, s. 58; por. NP, s. 198. Na ten aspekt Frankowskiej teorii przedmiotu zwrócił uwagę 

Gilson: akt istnienia (Frank: istniejące - przedmiot w ogóle) przedmiotu wykracza poza jego 
pojęcie, a więc poza definicję przedmiotu rzeczywistego (Frank: dane - przedmiot pochodny), 
i dodaje: „Jeśli poznanie nasze ma go [przedmiot - L.A.] ująć w jego najbardziej wewnętrznej 
rzeczywistości, musi w nim dotrzeć do jego najgłębszego aktu, który ostatecznie określa 
wszystko, czym on jest", [w:[ E. Gilson, Byt i istota, przeł. P. Lubicz i J. Nowak, Warszawa 1963, 
s. 246.

14 PZ, s. 60.
15 Ibidem.
16 Tego zdania jest również W.W. Zieńkowski, por. idem, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, 

s. 452; por. również poniżej, rozdz. II, 2 i 3.

Jak z tego łatwo wywnioskować, mamy w tym przypadku do czynienia 
z dwoma pojęciami przedmiotu: przedmiotem w ogóle (przedmiot w pod
stawowym sensie), przez który to należy rozumieć całość podlegającą określa
niu, oraz przedmiotem pochodnym, a więc przedmiotem określonym treścią 
podmiotu i zarazem dookreślanym poprzez tieść orzeczenia13. Możemy 
więc za Frankiem określić to, co będziemy nazywać przedmiotem, 
a mianowicie: jest to „(...) nieokreślona dla nas i podlegająca określeniu 
skończona pełnia określoności"14. Określamy go jako x, i nie charakteryzując 
jego wewnętrznej natury, ujmujemy go w aspekcie funkcjonalnego miejsca, 
jakie zajmuje w strukturze naszej wiedzy. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż 
określenia przedmiotu istnieją w samym przedmiocie - a jest to teza, która 
wymaga głębszego rozważenia. Zacznijmy od przyjrzenia się temu, jak filo
zof rosyjski rozumie istotę wiedzy:

„Wiedzą nazywamy tylko takie treści, co do których jesteśmy przekonani, iż 
istnieją niezależnie od swojej poznawalności, tj. przynależą do przedmiotu jako 
takiego, także wtedy gdy ten przedmiot jest dla nas tylko pustym, całkowicie 
nieznanym x"15.

Z prawdziwą wiedzą mamy do czynienia tam, gdzie istnieje przekonanie 
o tym, że znana nam treść jest dokładnie treścią przedmiotu, a nie tylko im- 
manentnie przynależy do wiedzy. Problem transcendencji poznania jest 
tutaj postawiony w sposób apodyktyczny (jest to jedno z założeń rozpatry
wanego myślenia), a jego pełne zrozumienie stanie się możliwe dopiero 
wtedy, gdy zajmiemy się problematyką intuicji wszechjedności16. Na tym 
etapie rozważań może warto przytoczyć słowa Włodzimierza Solowjowa, 
który tak charakteryzował sytuację epistemologiczną: „Stoimy nie przed 
wyborem między transcendentnym i immanentnym poznaniem, ale między 
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transcendentnym poznaniem a brakiem wszelkiego poznania"17. Przyjmijmy 
więc w tej sytuacji za Frankiem, że:

17 PZ, s. 61, przyp. 1; [cyt. za:] W.S. Sołowjow, Filosofskije naczala celnogo znanija, [w:] idem, 
Poinoje sobranije..., op.cit., t. II, s. 256.

18 PZ, s. 61.
19 Por. NP, s. 229.
20 L. Kołakowski posłużył się tą nazwą w swojej analizie paralelizmu w systemie B. Spino

zy, omawiając tożsamość porządku przyrodniczego i porządku idei; por. idem, Jednostka 
i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy, Warszawa 1958, s. 65-66.

21 PZ, s. 59.
22 PZ, s. 59 i 114-115.
23 PZ, s. 123.

„(...) »transcendentny przedmiot« to pleonazm - albowiem pod przedmiotem 
właściwie rozumiemy to, co bezpośrednio nie jest znaną treścią, a jako x przekra
cza obszar bezpośrednio znanego - taki również pleonazm zawiera się w zesta
wieniu słów »poznanie transcendentnego« [przedmiotu - Ł.A.], ponieważ tylko 
taką treść nazywamy wiedzą, którą uznajemy za zawartość samego przedmiotu, 
tj. transcendentnego x"18.

Transcendencja aktu poznawczego, wiedza jako jedność treści (logiczny 
porządek poznawczy) i zarazem określeń przedmiotowych (metalogiczny 
porządek bytowy), niezależnie od sposobu ich postrzegania - mogłyby 
świadczyć zarazem o racjonalnym (wchodzącym w zakres doświadczenia, 
niemniej jednak zawsze wtórnym) oraz realistycznym, a właściwie intuicyj
nym charakterze takiej teorii poznania19. W ślad za Leszkiem Kołakowskim 
nadajmy tak rozumianej wiedzy miano wiedzy ontologicznej20. W jej kontek
ście nie można jednak zapominać o tym, iż w filozofii Franka „przedmiot 
w ogóle" cechuje się nieokreślonością, albowiem określenia są w nim w sta
nie potencji i dlatego:

„Gdzie mamy tylko określone (czyste treści A, B, C,...), tam nie ma wiedzy; wie
dza zakłada związek znanego z nieznanym, wiedza za swój punkt oporu ma nie
znane"21.

Schemat sądu x jest A oznacza, że paradoksalnie (kontradyktorycznie na 
tym poziomie rozważań - nie znamy bowiem jeszcze odpowiedzi) znamy, to 
co nie znamy oraz że to, co nie znamy jest dla nas podstawą tego, co znamy. Sto
sownie do tego można wyróżnić dwa typy wiedzy. Pierwszą jest wiedza 
w sensie ścisłym, opierająca się na dualizmie poznawczym, i w jej skład 
przedmiot nie wchodzi. Jednakże wiedza ta jest nie do pomyślenia bez wie
dzy w szerokim sensie, rozumianej jako moment wiedzy o przedmiocie, a więc 
treści w jej odniesieniu do określanego przez nią przedmiotu x. Frank mówi 
w takim wypadku o sensie wiedzy22. Tak więc to, co nieznane - i co więcej: 
dokładnie w charakterze nieznanego - dane nam jest w takim samym stop
niu oczywistości, jak i treści bezpośredniego doświadczenia23. Czym jest to 
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coś pierwotnie doświadczane, a jednocześnie nieznane - istniejące? Powróćmy 
do Kanta:

„Cóż rozumie się jednak, gdy mówi się o przedmiocie odpowiadającym po
znaniu, a więc także różnym od niego? Łatwo pojąć, że przedmiot ten trzeba po
myśleć jedynie jako coś w ogóle = X, ponieważ poza naszym poznaniem nie ma
my przecież niczego, co byśmy mogli temu poznaniu przeciwstawić jako coś, co 
by mu odpowiadało"24.

24 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, op.cit., A104, s. 138.
25 Ibidem, B294-B295, s. 256.
26 O. Hóffe, Immanuel Kant, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa 1995, s. 133; por. słowa Kan

ta: „Pojęcie noumenu jest więc tylko pojęciem granicznym (...) i posiadające przeto tylko nega
tywne zastosowanie", [w:] I. Kant, Krytyka czystego rozumu, op.cit., B311, s. 269.

27 PZ, s. 124. S. Frank powołuje się przy tym na rozróżnienie występujące w Platońskim 
dialogu Teajtet (197B-199C): ktesis (istniejące) oraz heksis epistemes (dane); por. N, s. 207.

Różnica pomiędzy obydwoma myślicielami staje się oczywista, jeśli 
weźmiemy pod uwagę to, co mówią o przekraczaniu granic ludzkiej wie
dzy. Dla Kanta rzecz sama w sobie wykracza poza wszelkie kategorie 
i formy naoczności, poznajemy bowiem tylko zjawiska. Gdy umysł pomimo 
tego wkracza na teren prawd pozaempirycznych (pozazmysłowych), skaza
ny jest na pseudopoznanie, porusza się w krainie pozorów transcendental
nych:

„Kraj ten [czystego umysłu - Ł.A.] jest jednak wyspą, i to przez samą przyro
dę zamkniętą w niezmiennych granicach. Jest to kraj prawdy (urocze to imię!), 
otoczony szerokim i burzliwym oceanem, właściwą siedzibą ułudy..."25

Rzecz sama w sobie jest w takim ujęciu przedmiotem transcendentalnym 
par excellence, „(...) całkowicie nieokreśloną podstawą wrażeń, czystym x"26. 
U Franka owo x (to, co nieznane) jest dane w sposób równie pierwotny, jak 
i to, co dane w poznaniu przedmiotowym (a zatem określającym), albowiem 
to właśnie treść w poznaniu dzieli się na dane poznawcze (dannoje) oraz na 
pierwotne (a więc dane w sensie ontycznym) istniejące/ posiadane (imiejusz- 
czejesia); przy czym obydwa te aspekty treści poznawczej są dla podmiotu 
jednakowo oczywiste, bezpośrednio dostępne27. Musimy już tutaj odwołać 
się do pojęcia intuicji wszechjedności, jako podstawy nadającej gnoseologii 
Franka charakter ciągle ukazującej się dwupoziomowości strukturalnej 
ludzkiego poznania: wiedza możliwa staje się dopiero na tle tej pierwotnej 
intuicji - w niej to Znajdziemy fundament i zasadę scalającą ordo cognoscenti 
et ordo essendi. Powróćmy tymczasem do przedmiotu wiedzy - tak jak jest on 
nam dany. Rozważając stosunek treści i przedmiotu, wyróżnia nasz filozof 
trzy współzależne momenty takiego kompleksu gnoseologicznego. Po 
pierwsze, możemy wyróżnić czystą treść i jest to określoność, myślana jako 
taka. Następnie możemy wyszczególnić czysty przedmiot i jest to określoność 
w jej stanie skrytości, przedmiot „niezależny od wiedzy", myślany poza 
wszelką relacją z porządkiem poznawczym. I wreszcie treść jako zawartość 
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przedmiotu, a więc przedmiot jako przedmiot - posiadający już daną 
i poznaną treść, rozumiany jako jedność treści i przedmiotu. Ostatnie pojęcie 
nie ma charakteru pochodnego w stosunku do dwóch poprzedzających go, 
ale wprost przeciwnie - cechuje je pierwotna jedność, i to z niej poprzez 
nigdy do końca nierealizowalną „regułę odejmowania" wydziela się dwa 
pierwsze pojęcia28; ale tym zajmiemy się w ramach analizy struktury świata 
realnego.

28 PZ, s. 112.
29 PZ, s. 82; por. RM (Suszcznost' i...), s. 156. O poglądach F.H. Jacobiego w tej kwestii trak

tuje m.in. książka P. Dehnela, Antynomie rozumu. Z dziejów filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku, 
Wrocław 1998, s. 100-104.

30 PZ, s. 85.
31 Pogląd wyrażony we wstępie do zbioru rozpraw W. Windelbanda Präludien. Aufsätzen 

und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte (1902), tłumaczonych przez S. Franka na język 
rosyjski; por. W. Windielband, Prieludii. Fitosofskije statji i rieczi, SPb 1904, s. VI.

Inny aspekt polemiki z Kantem dotyczy zagadnienia charakteru cech 
konstytuujących jedność przedmiotu. O ile u Kanta mamy do czynienia 
z jednością przedmiotu jako korelatu jedności apercepcji, o tyle przyjęcie 
przedmiotu samego w sobie staje w sprzeczności z tym pierwszym. Taki jest 
w tej kwestii pogląd Franka, który powołując się na Jacobiego, uznaje kan- 
tyzm za idealizm absolutny, sprowadzający wszystko do przedstawień, 
czyli immanentnej treści świadomości29. Jeśli jednak przyjąć, że przedmiot 
jest zasadą konieczności w naszych przedstawieniach, opierającą się na jed
ności apercepcji (świadomość jedności), to:

„(...) świadomość nie wyczerpuje się przedstawieniami subiektywnymi, imma- 
nentnie danym materiałem poznania z całym jego nieporządkiem i dowolnością; 
za tymi przedstawieniami dostępna jest (empirycznie, tj. nie dana w samym po
toku przedstawień) jedność i poprzez odniesienie przedstawień do tej jedności 
świadomość porządkuje je, ustanawia związek pomiędzy nimi, wyrażony w po
jęciach i tym samym od »przedstawień« dochodzi do »przedmiotów«"30.

W taki sposób zarysowuje się możliwość wyjścia poza idealizm. Zgodnie 
bowiem ze słowami Windełbanda - „pojąć Kanta to wyjść poza jego grani
ce"31 - postępuje też rosyjski filozof. Stanowisko epistemologiczne, wyła
niające się z powyższego ujęcia myśli Kanta, określa Frank mianem obiekty
wizmu immanentnego. Według tego stanowiska, przedmiot nie jest jednością 
metafizyczną, ale momentem samego aktu poznania - przedmiotowością. 
Jest to moment, w którym treść świadomości przyjmuje charakter obiektyw
ny i staje się „wiedzą" - następuje zatem całkowita immanentyzacja przed
miotu. Ale w głębokim przekonaniu Franka taki immanentny moment 
świadomości powinien, zgodnie z charakterem swojej własnej treści, wska
zywać na transcendencję. Tak więc wydaje się, iż przy takim podejściu jest 
to problem nie do rozwiązania. Zazwyczaj obiektywizm immanentny po
wołuje się w tym przypadku na pojęcie konieczności i łączącą się z nim ideę 
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wszechobowiązywalności32. W ujęciu naszego myśliciela, pojęcie konieczno
ści może mieć charakter bądź to transcendentny, bądź też immanentny. Jeśli 
przyjmiemy jej transcendentność, czyli konieczność logiczną samą w sobie, 
jako istniejącą niezależnie od świadomości - to tym samym już wychodzimy 
poza granice obiektywizmu immanentnego. Jeśli natomiast pozostaniemy 
przy ujęciu immanentnym, to możliwe są trzy typy wyjaśnień natury 
przedmiotu. Jeśli przyjmiemy stanowisko dualistyczne, a więc wiedzę 
o przedmiocie w indywidualnej świadomości oraz sam przedmiot jako od
dzielny od wiedzy o nim, i potraktujemy to jako dualizm naszej wiedzy oraz 
ponadindywidualnej, „normatywnej" wiedzy w ogóle - będziemy mieli 
wtedy do czynienia ze stanowiskiem idealizmu transcendentalnego (nor
matywizm H. Rickerta). Jeśli natomiast za pierwotną podstawę uznamy sam 
fakt poznania, a nie świadomość - wiedza w takim przypadku przyjmie 
charakter absolutny, stanie się samowystarczalnym i wszechobejmującym 
kosmosem. Poprzez analizę wewnętrznej struktury takiej wiedzy możemy 
poznać, czym jest jej przedmiot - tak jak to dzieje się na gruncie stanowiska 
Hegla oraz neokantyzmu marburskiego (idealizm logiczny). Trzecią możli
wością jest stanowisko pozytywistyczne oraz jawnie przyznająca się do so- 
lipsyzmu - filozofia immanentna (W. Schuppe)33. Rozważając w dalszym 
ciągu konsekwencje takiego stanowiska, dochodzi Frank do konkluzji mó
wiącej o całkowitej porażce obiektywizmu immanentnego, niemniej kryjące- 
go w sobie spostrzeżenia niepozbawione pewnych wartości. Rozważając 
z kolei stanowisko obiektywizmu transcendentalnego, stoimy przed następują
cym dylematem:

32 PZ, s. 86-88. Bierdiajew zauważa w recenzji książki Franka Przedmiot wiedzy, iż pojęcie 
„wszechobowiązywalności", odkryte przez kantyzm, ma przede wszystkim charakter społecz- 
no-gatunkowy i zależy od stopnia uspołecznienia; por. N. Bierdiajew, Dwa tipa mirosoziercanija 
(S.L. Frank „Priedmiet znanija"), [w:] N. Bierdiajew, Tipy rieligioznoj myśli w Rossii, Paris 1989, 
s. 648.

33 PZ, s. 91-96.
34 PZ, s. 102.

„(...) albo pojęcie świadomości (...) pojmuje się jako to, co przeciwstawia się bytowi 
w sobie przedmiotów i te ostatnie ma poza sobą - wtedy analiza składu świado
mości (w tym także odkrycie w niej obiektywnego »sensu« albo »treści«) jest ana
lizą tylko jednego członu całościowego kompleksu gnoseologicznego i ignoruje je
go cały drugi człon - przedmiot, jako byt w sobie, niezależny od jego poznania; 
albo też pojęcie świadomości rozszerza się tak, że obejmuje ona obydwa człony 
kompleksu, tj. w tym również i »sam przedmiot« - i wtedy gubimy pojęcie 
przedmiotu, jako istniejącego w sobie, transcendentnego bytu i powracamy znów 
do punktu widzenia immanentnego obiektywizmu"34.

Pierwsza część dylematu opisuje problem, przed jakim stoi intencjona- 
lizm, natomiast druga dotyczy intuicjonizmu. Wzięte z osobna obydwa sta
nowiska grzeszą jednostronnością i tym samym nie są w stanie rozwiązać 
problemu dualizmu epistemologicznego. Ale przecież wiemy, iż sam Frank 
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uznaje się za intuicjonistę - i o tym zagadnieniu będzie traktowała następna 
część naszych rozważań35. Tymczasem kontynuujmy wątek dotyczący za
gadnienia jedności w poznaniu, albowiem to właśnie dopiero na gruncie 
pierwotnej jedności stanie się możliwe zrozumienie Frankowskiej wersji 
intuicjonizmu. Stoimy ciągle przed problemem dualizmu epistemologiczne- 
go. Według rosyjskiego myśliciela, aby móc go przezwyciężyć, należy przy
jąć taką jedność, która byłaby kategorią wyższą, a to powinno oznaczać:

35 Por. poniżej, rozdz. II, 2.
36 PZ, s. 167.
37 PZ, s. 166.

„(...) jedność w charakterze podstawy, na której »transcendentny przedmiot« 
powstaje i oddziela się od immanentnego potoku świadomości, przekracza prze
ciwieństwo immanentnego i transcendentnego, tj. tym samym wywyższa się po
nad przeciwieństwo między świadomością i bytem przedmiotowym; i właśnie 
dlatego, że jest ona jednością, tzn. że to wpierw na jej gruncie powstaje przeci
wieństwo między »wewnętrznym« i »zewnętrznym« i że jest ona warunkiem 
»wewnętrzności« samej »zewnętrzności« - i ta podwójność nie sprowadza się do 
niej"36.

Tak scharakteryzowana jedność ponadczasowa może oznaczać tylko jed
ność absolutnego bytu lub też, mówiąc inaczej: istotę bytu absolutnego37.

Rozważając poglądy gnoseologiczne Franka, zauważamy, iż ciągle prze
obrażają się one w teorię ontologiczną, dlatego w tym przypadku należy 
mówić raczej o ontognoseologii, co wiąże się ze specyfiką prezentowanej my
śli, jej ciążenia ku bytowi. Tak było w przypadku teorii sądów, gdzie pierwot
ną okazuje się relacja zachodząca pomiędzy przedmiotem i jego treścią 
(a nie relacja podmiotu i jego orzeczenia), tak jest również w przypadku po
jęcia jedności: jedność, o jakiej tutaj mówimy, jest przecież zarazem jednością 
ontologiczną, albowiem jedność poznania (wiedzy), i to nawet na poziomie 
wiedzy abstrakcyjnej (oddzielna wiedza abstrakcyjna - czysto pojęciowa - 
jest w takim ujęciu niemożliwa, jest pseudowiedzą) jest zależna od jedności 
bytu absolutnego. Wiedza, która byłaby pozbawiona swej wewnętrznej ko
nieczności (formalnej, logicznej jedności), również przestaje być wyrazem 
jedności z bytem. Dlatego Frank może powiedzieć:

„Wiedza może być ukierunkowana na przedmiot, tj. na byt nieznany właśnie 
dlatego, że nieznane jako takie jest nam »znane« - nie znane dzięki specyficznej 
wiedzy o nim (co wprost prowadziłoby do sprzeczności), a zupełnie bezpośred
nio w charakterze samooczywistości i nieusuwalnego bytu w ogóle, którego wła
ściwie nie znamy, a nim jesteśmy, tj. z którym jesteśmy złączeni nie poprzez świa
domość, ale samym naszym bytem. Na ile świadomość jest nakierowana na ten 
byt, tj. dąży do określenia jego treści, byt ten przedstawia się jako »przedmiot«, tj. 
jako x. (...) Ale ta okoliczność, że odkryta w poznaniu treść jest myślana jako treść 
samego bytu, tj. jako określoność, istniejąca niezależnie od jej poznawalności wła



62 Myślenie z wnętrza objawienia

ściwie oznacza, iż bezpośrednio i wiecznie posiadamy w formie bytu to, co w for
mie treści wiedzy jest tylko rezultatem szczególnego procesu poznawczego"38.

38 PZ, s. 173.
39 R. Slesinski, S.L. Frank's Intuition..., [w:J J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Russian Re

ligious..., op.cit., s. 200.

Prawdziwa wiedza nakierowana jest więc na byt, wartość jej zaś nie jest 
wyznaczana docelowo jako wszystko wyjaśniający i konceptualnie do
mknięty system, ale powinna ona cechować się - przy całym swym rozma
chu - pokorą wobec tajemnicy bytu: nieznane jest nam bowiem znane tylko 
jako nieznane. Jest to więc wiedza, która realizuje się poprzez nas (metafora 
rozjaśniania świata jest stale obecna w myśleniu Franka), a dotyczy nade 
wszystko podmiotu poznającego, jedności jego myśli i przeżyć. Wiedzę taką 
- jak o tym przekonamy się w dalszym ciągu tej analizy - określi nasz filozof 
mianem wiedzy żywej. W tak rozumianym pojęciu wiedzy mamy dane jej 
dwa komponenty, a mianowicie pierwotne doświadczenie podmiotu 
(przedrefleksyjny fakt istnienia) oraz wiedzę pośrednią, abstrakcyjną; i nią 
to właśnie w dalszym ciągu będziemy się zajmować, a to w nadziei, iż po
może nam to w rozjaśnieniu natury wiedzy ontologicznej, wiedzy w szero
kim sensie. Takie postawienie kwestii natury wiedzy ludzkiej jest - jak się 
wydaje - zdecydowaną odpowiedzią na problematykę (a może też jej roz
winięciem) podjętą wcześniej przez Kanta: filozofia Franka może uchodzić 
za metafizykę, która wystąpiła już jako nauka, albowiem - jak to ujął Slesinski - 
jej sercem jest koncepqa wiedzy syntetycznej a priori39. Dlatego myśliciel 
rosyjski może utrzymywać, iż wiedza pretendująca do miana wiedzy praw
dziwej musi mieć u swego początku przesłankę kategoryczną, a nie hipote
tyczną. Innymi słowy, nie może ona opierać się na rozumowaniu indukcyj
nym, ale wyjaśnienia cząstkowe powinny być w niej poprzedzone wizją 
całościową (i znów w jej ontologicznym znaczeniu - pamiętajmy bowiem 
o pojęciu przedmiotu w ogóle: x).

Natomiast problem wiedzy pośredniej sprowadzałby się do następującej 
kwestii: jak w sądzie A jest B, możliwe jest przejście od A do B, lub też uj
mując to inaczej, zapytajmy: co może stanowić uprawomocnienie takiej de
dukcji? Według Franka, przejście takie jest możliwe tylko pod warunkiem, 
że A zawiera w sobie wskazanie (ukazanije) na B, a więc moment, na mocy 
którego takie przejście byłoby konieczne; moment, który zarazem nie byłby 
tożsamy z ustanowionym stosunkiem A-B. Zatem rzeczywisty początek takie
go sądu (A) musi zawierać w sobie momenty wystarczające do tego, aby 
przejść do swego następstwa, a jednocześnie być tylko początkiem - nie za
wierać swojego następnika w sobie. Natomiast za podstawę poznania na
stępnika należałoby uznać x; a nie izolowane A, ani też ustanowioną jedność 
A-B. Tak więc Ax, aby móc prowadzić do B, musi zawierać w sobie jego 
potencjalną zasadę: Ab jest B, przy czym Ab powinno poprzedzać zarówno 
B, jak i A, i zarazem nie może to być już gotowa określoność A + potencjalne



II. ZARYS TEORII POZNANIA. ONTOGNOSEOLOGIA 63

źródło, ale pierwotna jedność: ab. W sposób bardziej sformalizowany cale to 
rozumowanie można - używając przy tym notacji Franka - przedstawić 
w następujący sposób: ab jest A; (ab - A = Ab) jest B40. W sądzie A jest B ma
my zatem do czynienia ze związkiem pojęć, którego pierwotną podstawą 
jest jedność ab. Dlatego dowodzenie w takim ujęciu będzie wskazaniem:

40 PZ, s. 176-189.
41 PZ, s. 193-194.
42 W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 452.

„(...) wzajemnego związku treści wiedzy, ujętej poprzez pojęcia wielości 
i bezpośrednio postrzeganej jako jedność"41.

Wszystkie pojęcia cząstkowe odnoszą się więc do większej całości, a tą 
cechuje jedność - jedność absolutnego bytu - gwarantująca spójność „prawd 
częściowych" (pojęć i sądów) oraz możliwość ich wyższej syntezy. Widzimy 
jednocześnie, że element pośredni, jakim jest x, a zatem to, co za rosyjskim 
filozofem określiliśmy jako wskazanie - wiążące podmiot i orzeczenie sądu 
i jednocześnie niebędące ani jednym, ani drugim, ale czymś trzecim, warun
kiem i źródłem jedności - związane jest z pojęciem przedmiotu w ogóle, 
który nota bene Frank także oznacza jako x. W porządku poznawczym, teo
retycznym mamy więc do czynienia z paralelizmem tych dwóch pojęć: to, co 
przejawia się jako wskazanie (x) w sądzie, jest zarazem przy jego głębszym 
ujęciu tym, co nazwaliśmy przedmiotem w ogóle, będącym w stanie poten
cjalnie określonym i dążącym do jedności (w powyższym przykładzie: jed
ność ab), a w swojej istocie - nieokreślonym x. W porządku ontycznym wy
stępuje więc tożsamość tych dwóch momentów: x = x.

2. INTUICJONIZM

Jeżeli zrozumiemy pierwotną ideę myśli Franka, którą jest idea 
wszechjedności, to - zdaniem Zieńkowskiego - tym samym staną się dla nas 
zrozumiałe jego poglądy, dotyczące sensu i granic praw logicznych, a także 
istota i funkcja idei „jedności metalogicznej"42. Jednakże idea wszechjedno
ści, i to pomimo tego, iż jest genetycznie pierwsza, odwołuje się do pojęcia 
intuicji; albowiem właśnie to w akcie intuicji możemy uchwycić jej sens. 
Dlatego też niniejszą część rozważań należy właśnie poświęcić sposobowi jej 
rozumienia przez myśliciela rosyjskiego, co - jak się domyślamy - będzie 
stanowiło o istocie tak zwanego intuicjonizmu.

Frank - obok Mikołaja Łosskiego - uchodzi za jednego z naj
wybitniejszych przedstawicieli intuicjonizmu rosyjskiego. Zgodnie 
z przekazem tego ostatniego, Frank napisał Przedmiot wiedzy w celu „(...) 
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ujawnienia ontologicznych warunków możliwości intuicji jako bezpośred
niego odczucia rzeczywistości niezależnej od naszych aktów poznaw
czych"43. Miała być to próba pewnego uzupełnienia rozważań Łosskiego, 
zawartych w jego książce Obosnowatiije intuitiwizma (1906). Jednak niezależ
nie od tego faktu Łosski wydał jej ciąg dalszy pod tytułem Mir kak organicze- 
skoje cełoje (1917) - tak więc w tym samym czasie pojawiły się niezależnie od 
siebie dwa „ontologiczne dopełnienia intuicjonizmu"44. Rozważania Łos
skiego, wprost nawiązujące do metafizyki Leibniza, wydają się mniej uży
teczne przy rozstrzyganiu naszego zagadnienia, dlatego pozwolimy sobie je 
pominąć. Natomiast rozumienie intuicji przez Łosskiego może nam pomóc 
w zrozumieniu jej znaczenia w filozofii Franka. Według stanowiska Łos
skiego, w akcie poznawczym mamy do czynienia z bezpośrednim pozna
niem przedmiotu. Akt poznawczy należy rozumieć bardzo szeroko, nie 
tylko jako akt zmysłowo-intelektualny, ale również należy włączyć do niego 
sferę emocjonalną i wolicjonalną, jednym słowem - jest to całościowy akt 
podmiotu, rozumiany jako akt przeżycia. Podstawowe rozróżnienie, jakie 
legło u podstaw gnoseologii Łosskiego, sprowadza się do podkreślenia roz
działu pomiędzy dwoma rodzajami przeżyć. Z jednej strony - na świat we
wnętrzny człowieka składają się przeżycia, które są przejawami jego we
wnętrznej aktywności; i jest to sfera „ja". Z drugiej shony - mamy świat 
zewnętrzny, a więc przeżycia przychodzące z zewnątrz, niejako nam „da
ne"; i jest to sfera „nie-ja". Obydwie te sfery są dostępne dla człowieka 
w akcie poznawczym w równym stopniu, i co więcej - według Łosskiego - 
adekwatność ich jest taka sama, bowiem „(...) immanentne w odniesieniu do 
procesu poznania może być transcendentne w stosunku do ja, tak jak proces po
znania ponadindywidualny"45. Różnica pomiędzy przeżyciami wewnętrznymi 
a poznaniem rzeczy zewnętrznych polega zatem tylko na tym, iż w pierw
szym przypadku zarówno przedmiot, jak i akt poznawczy są immanentny- 
mi przeżyciami podmiotu, natomiast w drugim przypadku przedmiot jest 
ujmowany jako transcendentny w stosunku do podmiotu, a przy tym jedno
cześnie immanentny w odniesieniu do samego procesu poznawczego46. 
Stanowisko takie określa Łosski mianem bądź to empiryzmu uniwersalistycz- 
nego, bądź też intuicjonizmu. Warunkiem możliwości intuicji filozof ten czyni 
koordynację gnoseologiczną, którą należy rozumieć jako taki stosunek pod

43 N.O. Łosskij, Tieorija znanija S.L. Franka, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., 
op.dt., s. 136; por. M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, przeł. H. Paprocki, Kęty 2000, s. 299.

44 Por. N.O. Łosskij, Wospominanija. Żyzn' i filosoßkij put', München 1968, s. 150. S. Lewicki 
wyraża zdumienie, iż tak mało podkreśla się wpływ, jaki wywarł intuicjonizm Łosskiego na 
poglądy gnoseologiczne S. Franka (jako przykład wymienia takie „umniejszenie", a nawet 
„przemilczenie" tego zagadnienia u W.W. Zieńkowskiego); por. S.A. Lewickij, Oczerki po isto- 
rii..., op.cit., t. 2, s. 101.

45 N.O. Łosskij, Obosnowanije intuitiwizma, [w:] idem, Izbrannoje, Moskwa 1991, s. 101.
46 Por. J. Pawlak, Intuicja i rzeczywistość. Poglądy gnoseologiczne Mikołaja Łosskiego, Toruń 

1996, s. 92.



II. ZARYS TEORII POZNANIA. ONTOGNOSEOLOGIA 65

miotu i przedmiotu, który umożliwiałby połączenie w jednym akcie po
znawczym zarówno subiektywnej, jak i obiektywnej strony danego przed
miotu. Koordynację gnoseologiczną należy ujmować jako jedność, która 
poprzedza podział na podmiot i przedmiot i która tym samym posiada cha
rakter pozaprzestrzenny, a także pozaczasowy47. Nie oznacza to jednak, iż 
Łosski deprecjonuje poznanie intelektualne; wprost przeciwnie, uznając je 
bowiem za poznanie intuicjonistyczne, przywraca mu tym samym jego 
pierwotną adekwatność. Co więcej: można powiedzieć, iż tym samym przy- 
daje mu także możliwość współokreślania bytu. Oprócz poznania intelektu
alnego mamy zatem jeszcze do czynienia z intuicją zmysłową i mistyczną48.

47 M. Łosski, Historia filozofii..., op.cit., s. 283; N. Lossky, L'intuition, la matière et la vie. Es
quisse d'une théorie intuitiviste de la connaissance, Paris 1928, s. 24.

48 Rozróżnieniu tych trzech rodzajów intuicji poświęcił M. Łosski dzieło: Czustwiennaja, in- 
tiellektualnaja i misticzeskaja intuicija (1938).

49 Por. N.O. Łosskij, Obosnowanije..., op.cit, s. 194-220; J. Pawlak, Intuicja..., op.cit., s. 124- 
-125.

50 NP, s. 205.

Warto jeszcze przyjrzeć się temu, jak Łosski rozumie naturę sądu po
znawczego, to w nim bowiem wyrażana jest - jako ostateczny produkt aktu 
poznawczego - prawda. Poznanie intelektualne odwołuje się do aktu roz
różniania, który dotyczy zawsze tego, co w poznaniu posiada charakter 
idealny (pozaczasowy i pozaprzestrzenny). Wyróżnia zatem w sądzie trzy 
elementy: przedmiot sądu, jego treść, a także relację zachodzącą pomiędzy 
nimi. Przez przedmiot należy rozumieć „skrytą", nierozpoznaną rzeczywi
stość, natomiast treścią jego - a więc orzecznikiem sądu - jest już rozpozna
na część przedmiotu, a relacja je łącząca - to stosunek racji do następstwa 
(w warstwie logicznej) albo związek przyczynowo-skutkowy lub funkcjo
nalny (w warstwie ontologicznej)49. Proces poznawczy jest zawsze nieskoń
czony i posiada charakter otwarty. Wypływa to z samej natury rzeczywisto
ści, która jest poznawczo nie do wyczerpania; taki też otwarty charakter 
zachowuje również i podmiot poznawczy. Zgodne jest to z poglądem Fran
ka, twierdzącego, iż zamknięcie podmiotowego kręgu poznania może wręcz 
oznaczać szaleństwo, manię50.

Według naszego myśliciela, podstawowa różnica między nim a Łosskim 
(a co za tym idzie - i błąd tego ostatniego) sprowadza się do różnicy w ich 
punktach wyjścia. Dla Łosskiego takim punktem w jego próbie ugruntowaniu 
intuicjonizmu była świadomość. Natomiast dla Franka jest to ujęcie zbyt wą
skie; niemożliwe jest bowiem opisanie i filozoficzne ugruntowanie pojęcia 
bytu jako takiego, które byłoby przeprowadzone tylko na podstawie analiz 
świadomościowych. Niewystarczające jest uznanie realnego bytu przed
miotu na podstawie tylko jego ujęcia w momencie skierowania nań uwagi 
świadomości, a więc sprowadzenie bytu przedmiotowego do jego obecności. 
Jak bowiem zauważa, bez pojęcia bytu jako takiego, bytu transcendentnego, 
a więc niezależnego od aktów świadomości, traci sens pojęcie poznania, 
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a tym samym i uznanie możliwości poznania czegokolwiek staje się proble
matyczne - jeżeli w ogóle jeszcze możliwe. Filozof rosyjski był przekonany, 
iż jego wersja gnoseologii intuicjonistycznej jest o wiele lepiej ugruntowana 
ontologicznie, niż to miało miejsce w przypadku teorii Łosskiego51.

51 RM (Russkoje mirowozzrienije), s. 171-172.
52 PZ, s. 234-236; por. NP, s. 233-236 i 240-255.
53 PZ, s. 124 i 234.
54 PZ, s. 237.

W analizie procesu poznawczego punktem wyjścia dla Franka, tak samo 
zresztą jak i dla Łosskiego, jest (świadoma lub do pewnego stopnia mimo
wolna) uwaga, rozumiana jako przekroczenie bierności podmiotu, jego ak
tywność - inicjatywa zawsze stoi po stronie podmiotu. Akt uwagi wprowa
dza przeciwstawienie „potokowi świadomości" jego przedmiotów, mamy 
więc tutaj do czynienia z podstawową dyferencjacją na podmiot i przedmiot, 
i jest to stan ukierunkowania świadomości - możemy zatem mówić o funkcji 
kierunkowej. Nieodłącznym momentem tego stanu jest uprzedmiotowienie, 
obiektywizująca funkcja świadomości - nazwijmy ją funkcją reifikującą. 
Ponadto możemy wymienić jeszcze funkcję transcendencji, przekraczania 
granic, przenikania w to, co poza aktualną granicą. I wreszcie należy wy
mienić funkcję aktualizującą, przejawiającą się w procesie aktualizacji poten- 
cjalności. Wszystkie te funkcje składają się na pojęcie uwagi52. To właśnie 
dzięki temu możliwe jest to, co dla Franka stanowi główny cel jego filozo
ficznych badań, a więc wykazanie, jak w przeżyciu skończonego podmiotu 
ludzkiego możliwe jest „samoobjawienie" nieskończonego bytu absolutne
go-

Jak to już zauważyliśmy powyżej, treść w poznaniu dzieli się na „dane" 
oraz „istniejące"53. Przy rozumieniu intuicji jako aktualizacji (ujmując inaczej: 
w ich pierwotnym zjednoczeniu) mamy jednocześnie do czynienia z danym 
jako „materiałem immanentnym" w poznaniu - określonym w wiedzy abs
trakcyjnej, to znaczy z przedmiotem pochodnym, oraz z istniejącym, jako 
„nieznanym poza granicą" wiedzy, który określiliśmy jako przedmiot 
w ogóle - przy czym obydwa rodzaje wiedzy jawią się nam jeszcze jako 
zasadniczo od siebie się różniące. O ile, według Franka, każdy z tych ro
dzajów wiedzy wzięty oddzielnie nie daje jej w pełni, o tyle połączenie ich 
w jedność dostarcza nam w efekcie wiedzę - ale będzie to docta ignorantia:

„(...) posiadanie immanentnego materiału w więzi z bytem absolutnym, przeży
wanie go, nie jak ślepego, zamkniętego w sobie hic et nunc, ale jako części albo 
momentu samego bytu absolutnego jest też przemianą jego w treść wiedzy. 
»Przeniknięcie w nieznane poza granicą«, jako warunek wszelkiej wiedzy, jest 
w konsekwencji niczym innym jak bezpośrednim uświadomieniem sobie jedno
ści wiążącej »dane« (immanentny materiał) z nie-danym, »tym poza granicą«"54.

Działalność poznawcza podmiotu dokonuje się w dwóch planach. Wie
dza abstrakcyjna posiada charakter symboliczny, czyli jest nieadekwatna do 
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swojego przedmiotu, wyraża go bowiem poprzez abstrakcyjne określoności, 
to znaczy takie momenty częściowe, które swoje prawdziwe urzeczywist
nienie znajdują tylko w jedności i pełności przedmiotu jako takiego55. Takie 
poznanie abstrakcyjne obejmuje tylko część rzeczywistości (a ta jest tylko 
częścią realności - jak się przekonamy w dalszym ciągu tych rozważań). 
Jako wiedza pośrednia - zachowuje ona swoją doniosłość poznawczą tylko 
w połączeniu z wiedzą adekwatną, dostępną w akcie intuicji. Wiedza ade
kwatna jest to natomiast intuicja zrealizowana - jednakże dokonująca się 
w procesie, którego istotę można określić jako otwartość aktualną, jest więc 
z natury swojej procesem nieskończonym, a raczej należałoby powiedzieć, iż 
posiadamy w niej zawsze nieskończoność jako taką. Mówiąc zatem o intu
icji, musimy odwoływać się ciągle do pojęcia wszechjedności, na gruncie 
której możliwe jest dopiero mówienie o jej zasadności; to dopiero przyjmu
jąc prymat bytu jako takiego (bytu absolutnego, którego wyrazem staje się 
idea wszechjedności) wobec świadomości podmiotowej - możliwe staje się 
uznanie intuicji właśnie jako poznania adekwatnego, niedyskursywnego, 
a więc przejście od symboli wiedzy abstrakcyjnej do samych przedmiotów56.

55 PZ, s. 260.
56 PZ, s. 260-263. S. Frank powołuje się przy tym na własną interpretację filozofii Spinozy, 

u którego wyróżnia dwa rodzaje prawdy: (1) racjonalną - wyrażająca się w pojęciach logicz
nych i (2) mistyczną - wyrażającą tożsamość wszystkich pojedynczych ujęć logicznych; a ich 
wzajemną relację opisuje następująco: „(...) wszelka jakościowa bądź ilościowa określoność 
w treści bytu, wszystko, co może być logicznie wydzielone i ujęte wyraźnie w pojęciu, nie jest 
samodzielną realnością, a tylko zależnym momentem jednego, logicznie nieokreślonego bytu, 
który jest »wszystkim we wszystkim«"; por. S.L. Frank, Uczenije Spinozy ob atributach, „Woprosy 
filosofii i psichołogii", 1912, kn. 114 (4), s. 537 i 546. Problematyka myśli Spinozjańskiej odegrała 
niemałą rolę w rozwoju filozofii S. Franka.

57 PZ, s. 266-267.

Prześledźmy ten proces: treść A występująca w sądzie x jest A nie musi 
być rozpatrywana w kategoriach treści niewyraźnych, nieadekwatnych, to 
jest takich, o jakich mówiliśmy, rozważając naturę sądów poznawczych, 
a którą oznaczaliśmy jako x (jako inne stojące wraz z treścią A, co zapisywa
liśmy jako Axj, ale możemy również rozpatrywać to przejście, stosując okre
ślenia adekwatne, to jest jako części adekwatnie myślanego systemu całości. 
W ten sposób przejście od x do A dokonuje się w dwóch etapach: najpierw 
mamy przejście od x do kompleksu określeń abcd, a następnie od tego kom
pleksu dochodzimy do określonej treści A; otrzymujemy w ten sposób kom
pleks treści Abcd, w którym oddzielna treść A jest nie do pomyślenia w oder
waniu od pozostałych określeń. W ten sposób sąd abcd jest A jest przekształ
ceniem kompleksu określeń abcd w treść Ax, czyli jest połączeniem określo
ności A z całością treści, z tym, co pozostałe, inne w łonie wszechjedności57. 
W wiedzy abstrakcyjnej każdy ujęty w niej przedmiot przedstawia się jako 
zamknięta określoność: stanowi jedną i zamkniętą w sobie treść. To dopiero 
poprzez intuicję wszechjedności możliwe jest przekroczenie tej izolacji 
przedmiotu, jego treści, i to dopiero dzięki możliwości wchodzenia w relacje 
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z całością (w ramach wszechjedności) staje się ona możliwa do pomyślenia 
i przyjmuje charakter wiedzy organicznej: dzięki tej intuicji przekraczamy 
zwyczajowe warunki myślenia i wynosimy poznanie na wyższy poziom; 
a to według rosyjskiego myśliciela jest możliwe tylko w niektórych, szcze
gólnych momentach i jest przy tym doświadczeniem krótkotrwałym, po 
dokonaniu którego powraca się na „normalny" poziom dyskursywności58. 
Jak więc widzimy, poznanie takie ma charakter intuicyjny w mocnym zna
czeniu tego słowa, można chyba w tym przypadku mówić wręcz o objawie
niu epistemicznym. Opisu takiej szczególnej sytuacji epistemologicznej należy 
raczej poszukiwać w doświadczeniu ekstazy u Plotyna, zbliżamy się więc do 
doświadczenia religijnego, mistycznego. Przy takim ujęciu charakteru intu
icji powstaje pytanie dotyczące kryteriów prawdziwości tego, co poznajemy 
w jej akcie:

58 Por. PZ, s. 269.
59 PZ, s. 271.
60 PZ, s. 271; [cyt za:] B. Spinoza, Etyka, przeł. I. Halpem-Myślicki, na nowo oprać. 

L. Kołakowski, cz. 2, tw. XLIII, Warszawa 1954.
61 PZ, s. 272.

„(...) intuicja jako taka, według swojego własnego pojęcia jest bezbłędna, jest 
kontemplacyjnym zawładnięciem samym przedmiotem i dlatego różni się od 
domysłu. Tak jak widzenie w ostrym świetle różni się od orientacji na oślep 
w ciemności"59.

Kryterium prawdziwości posiada intuicja sama w sobie i w tym może 
Frank powołać się na podobne rozumienie kryteriów adekwatności pozna
nia, występujące u cenionego przez niego myśliciela - Barucha Spinozy, 
który przecież powiada: „Kto posiada ideę prawdziwą, ten wie zarazem, że 
posiada ideę prawdziwą, i nie może wątpić o prawdziwości rzeczy"60.

Niemniej jednak właśnie ze względu na swój otwarty charakter poznanie 
komplementarne, które opierałoby się na intuicji pierwotnej i zarazem było
by określone poprzez wiedzę abstrakcyjną (zauważmy, iż jest tutaj mowa 
o tym, co ogólne, i o tym, co jednostkowe w poznaniu), wykazuje - co jest 
prostą konstatacją tego faktu - jednocześnie adekwatność i nieadekwatność 
wiedzy:

„Gdy porównujemy »sam przedmiot«, tak jak jest on nam dany z wszelką tre
ścią, jaką możemy w formie określoności i ich związków wykazać w wiedzy abs
trakcyjnej o nim, to bezpośrednio uświadamiamy sobie, że treść ta jednocześnie 
zgadza się i nie zgadza się z przedmiotem"61.

Stąd też wiedza abstrakcyjna, która jest oparta na intuicji wszechjedności, 
nigdy nie może wyczerpać jej pełni. O ile pełnia treści jest warunkiem ade
kwatności wiedzy, a właściwy sens określenia częściowego sprowadza się 
do jego związku z pełnią wszechjedności - o tyle wiedza abstrakcyjna 
z konieczności jest nieadekwatna, bowiem przyjmuje przedmiot tylko w jego 
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schemacie (który różni się od przedmiotu w jego pełni)62. Jednak wiedza 
abstrakcyjna poddana jest zasadzie określoności, a ta - jeśli jest równocze
śnie zasadą treści myśli, to i uwarunkowana przez nią wiedza abstrakcyjna 
wyraża także treść samego bytu. Można tutaj postawić pytanie: jak w takim 
razie pogodzić to z nieadekwatnością treści wiedzy abstrakcyjnej63? Wydaje 
się, że aby na to odpowiedzieć, trzeba wraz z Frankiem wprowadzić nowe 
dla nas pojęcie wszechjedności konkretnej (konkrietnoje wsiejedinstwo) i - nawią
zując do koncepcji wiedzy żywej (żywoje znanije) - dopiero spróbować pod
jąć to pytanie64.

62 Niewątpliwie w tych rozważaniach Franka odżywa idea nieskończonego procesu pozna
nia poprzez symbole, tak mocno podkreślana przez jego mistrza Mikołaja z Kuzy, który ten typ 
poznania określał terminem coniectura; por. np. Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, przeł. 
I. Kania, Kraków 1997, s. 50-51.

63 PZ, s. 277-280. Pytanie takie stawia M. Łosski; por. idem, Historia filozofii..., op.cit., s. 315.
64 Przy wprowadzeniu tego pojęcia należy pamiętać o łacińskiej etymologii słowa konkret, 

wywodzącego się od concretum, imiesłowu czasu przeszłego czasownika concrescere (razem 
rosnąć, zrastać się); tak więc to, co konkretne, nie jest pozbawione związku z tym, co wobec 
niego inne (pozostałość), ale jest tego wyszczególnieniem, przejawem, „pryzmatem" - jednością 
wielości. (O tym zagadnieniu - i o jego związku z filozofią Hegla - por. G.L. Kline, The Religious 
Roots ofS.L. Frank's Ethics and Social Philosophy, [w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Russian 
Religious..., op.cit., s. 218). Jak mówi Hegel: „Tym, co konkretne i prawdziwe (a wszystko, co 
prawdziwe, jest konkretne), jest ogólność (...)", [w:] G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa, przeł. 
A. Landman, Warszawa 1969, § 7, s. 36-37. Szerzej o pojęciu wiedzy żywej por. powyżej, 
rozdz. 1,2.

3. INTUICJA WSZECHJEDNOŚCI

W naszych rozważaniach pozostajemy nadal w obszarze wiedzy ontolo- 
gicznej, starając się przede wszystkim uwzględnić jej aspekt gnoseologiczny. 
Przy takim jej ujęciu prawa myślenia stają się prawami samych treści, a więc 
określonych sfer bytu. Prawa te, przejęte z logiki klasycznej, konstytuują 
zasadę określoności. Na pojęcie określoności składają się trzy momenty: i tak 
(1) jako treść A przyjmuje się coś w ogóle, dane w formie jedności; pociąga to 
za sobą konieczność przyjęcia (2) tego, wobec czego ta treść określa się i tym 
samym jest nie-inna, oraz (3) ostateczne ugruntowanie swej odrębności, 
a więc moment, w którym dana treść A jest dokładnie taka a nie inna. Nietrud
no zauważyć, iż momentom tym odpowiadają w kolejności: zasada tożsa
mości (w formie: x jest a lub jest a); zasada sprzeczności (a właściwie - po
wołując się na terminologiczną propozycję W. Hamiltona - zasada wyklu
czonej sprzeczności: a wyodrębnia się od non-a); oraz zasada wykluczonego 
środka (wyodrębnienie od non-a, a więc non-non-a ustanawia A). Zauważmy, 
że ciąg rozumowania, a co za tym idzie - określania, można skrótowo zapi
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sać następująco: a jest A, i jest to - według Franka - sylogizm praw, gdzie 
symbole a oraz A oznaczają stopnie rozwoju logicznego danego pojęcia. 
Dlatego też ostatecznie możemy zdefiniować zasadę określoności następują
co: jeśli z x wynika A, to jednocześnie x dzieli się na A i non-A w ten sposób, 
że przeczące odniesienie się do non-A (non-non-A) całkowicie i jednoznacz
nie określa A65. W ten sposób cała sfera tego, co myślane (x), wyczerpuje się 
w formule A + non-A, której człon ostatni należy ujmować w sposób najszer
szy z możliwych, a więc jako nieskończoną resztę - nie jest to więc system 
dla nas całkowicie zamknięty i pomimo tego, iż odwołuje się do idei 
wszechjedności, to dzięki myśleniu antynomicznemu (filozof rosyjski jest 
kontynuatorem myślenia Mikołaja Kuzańczyka) zachowuje swoją otwartość, 
i to zarówno ze względu na podmiot poznawczy, jak i na samą naturę bytu 
oraz jego granic, które w procesie poznawczym przekraczane są w nieskoń
czoność66. Oczywiście, tak myślana zasada określoności musi odwoływać się 
do czynnika różnicującego, wydzielającego z pierwotnej jedności to, co inne 
- a co jednocześnie prowadzi do ustanowienia wewnętrznej wielości. Zasa
da określoności opiera się więc na zasadzie negacji. Zgodnie z tym, co przyję
liśmy powyżej:

65 PZ, s. 197-203.
66 W rozważaniach problematyki zła zobaczymy, że myślenie to napotka nieprzezwycię- 

żalne problemy. Tutaj wart jest jeszcze podkreślenia fakt (może częściowo usprawiedliwiający 
późniejsze potknięcia Franka), że „(...) nie ma systemów doskonałych bezwzględnie. Dosko
nałość przez ograniczenia zatraca nieskończoną »resztę«, podczas gdy systemy otwarte narażo
ne są na nieustanne zatracanie swej tożsamości", [w:] W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 
1994, s. 235.

67 PZ, s. 202.

„(...) negacja nie tylko rozdziela to, co myślane na wzajemnie odnoszące się do 
siebie części A i non-A, ale w tym stosunku całkowicie wyczerpuje to, co myślane. 
Non-A jest nie tylko czymś współzależnym z A i tym co myślane poza nim, ale 
przedstawia sobą również całą resztę tego, co myślane po wydzieleniu A. Ogólny 
sens negacji przedstawimy tylko w dwóch formułach: x jest A+ non-A; x - (A + 
non-A) = O"67.

Druga z przytoczonych formuł to zasada wykluczonego środka, opiera
jąca się na dwóch poprzednich (tożsamości i sprzeczności) i zarazem będąca 
podstawą zasady określoności; nerwem wszystkich tych operacji jest oczy
wiście zasada negacji, a jej sens sprowadza się do funkcji dyferencjacji. Okre- 
śloność A rozumiana jest jako niesamodzielny, nigdy do końca nie wydzie
lony człon kompleksu (A + non-A). Kompleks ten jest więc warunkiem zasa
dy określoności i traktowany jako całość, którą można rozpatrywać pod 
dwoma względami. Po pierwsze, jako treść określoną, a nie może to ozna
czać nic innego jak tylko uznanie takiej całości za całość: (A + B) jest tylko 
(A + B). Natomiast o ile jest ona odnoszona do swoich części, jest wielością 
części. Można bowiem postrzegać albo jedność (A + B), albo jej poszczególne 
części. Relacja pomiędzy całością a jej częściami nie jest relacją tożsamości 
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częściowej, ale powinna być rozpatrywana na podstawie „analogii koniecz
nej więzi syntetycznej". Mamy tutaj do czynienia z relacją zawierania, która 
tym różni się od czystej tożsamości, że jest relacją między różnymi treściami; 
natomiast od więzi syntetycznej między A i non-A tym, że odznacza się ona 
„bliskością treści", że treść takiej całości naprowadza na treść swojej części 
wewnątrz samej siebie68. Relacja zawierania dotyczy stosunku całości (kom
pleksu: A + B) i jej części (określoności); lub ujmując to inaczej: problemu 
jedności i wielości. Frank piszę w kontekście rozpatrywanej problematyki 
o jedności pierwotnej (iskonnoje jedinstwo):

68 PZ, s. 212-213.
69 PZ, s. 217.
70 Por. pogląd Stróżewskiego: „Początkiem jest więc nie ograniczone niczym doświadczenie 

nieograniczonego. Ograniczenie jest koniecznością, przychodzi jednakże jako drugie. I zawsze 
przychodzi, a to znaczy: ujawnia się w czasie", [w:] W. Stróżewski, Istnienie i sens, op.cit., 
s. 235.

71 PZ, s. 243.

„Jest taką całością, która zasadniczo z własnej istoty wywyższa się ponad 
sprzecznością między A i non-A, albo sprzeczność ta (...) możliwa jest tylko na jej 
podstawie. Zawierając w sobie części A i non-A jest czymś trzecim wobec nich. 
Różniąc się od A, różni się również od non-A; inaczej mówiąc, różnica pomiędzy 
pierwotną jednością a poszczególną określonością leży w zupełnie innym wymiarze 
logicznym niż różnica pomiędzy określonościami, które wyrażamy w relacji A 
i non-A. To rozróżnienie - używając terminów Dunsa Szkota - występuje pomię
dzy non idem, a nie pomiędzy distincta; albo używając bardziej współczesnych 
terminów, możemy powiedzieć, że różnica ta nie leży w sferze jakości logicznej 
(tj. nie w sferze twierdzenia i negacji), ale w sferze modalności. (...) Jeśli relacja 
między całością i częścią, będąc relacją między różnymi określonościami, z po
zytywnego punktu widzenia jest relacją zawierania, tj. taką relacją, na mocy któ
rej całość, będąc non-A, zarazem wewnątrz siebie zawiera A albo z konieczności 
prowadzi do niego, to relacja między »jednością pierwotną« i poszczególną okre
ślonością jest relacją, na mocy której całość nie będąc ani A, ani non-A, a zacho
dząc w innej sferze, prowadzi z konieczności do A albo zawiera je w sobie"69.

Relację tę określa Frank mianem jedności metalogicznej. Mamy więc do 
czynienia z dwiema warstwami ontognoseologicznymi: systemem określo
ności oraz pierwotnej jedności, która w swym absolutnym wymiarze jest 
traktowana jako wszechjedność70. Problem ten można uwidocznić na przy
kładzie analizy „pojęcia"; i tak przedmiot pojęcia, a więc pojedynczy przed
miot - jest to intuicyjnie wydzielona część bytu, zajmująca osobne miejsce 
w systemie wszechjedności, bezpośrednio dana (posiadana) na gruncie 
wszechjedności w jej całości i w związku z nim. Natomiast treść pojęcia - jest 
to całość tych dziedzin, poprzez odniesienia do których określa się miejsce 
danego przedmiotu, i jest to wyznaczenie jego współrzędnych w systemie 
bytu71. Ponieważ poza określonością mamy jeszcze byt jako taki (a na jego 
gruncie nieskończoną wielość określeń), dlatego wszechjedność należy uj
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mować jako jedność jedności i wielości, czyli jedność obejmującą sobą antyno
mię - jedność, zachowującą wielość w sobie. Mamy zatem tutaj do czynienia 
z charakterystyczną dla stanowiska neoplatońskiego dialektyką antyno- 
miczną72. Ideę jedności i ideę wielości w takim ujęciu można rozumieć jako 
ich własne momenty: część jest częścią całości, całość zaś jest całością części, 
to znaczy ich jednością. Jednocześnie na gruncie gnoseologii całość można 
poznać tylko poprzez jej części, część zaś tylko na podstawie całości. Nie
wątpliwie mamy tutaj do czynienia z pewną formą kontynuacji dialektyki 
idei mikro- i makrokosmosu. Co więcej, filozof rosyjski dookreśli tę proble
matykę, stwierdzając, iż - na gruncie jego myśli - to, co ogólne (obszczeje), 
nie jest abstrakcją, jest natomiast całością (cełoje): „konkretnie jest właśnie 
całością". To, co pojedyncze (jedinicznoje) i oderwane od tego, co ogólne 
(„wykorzenione", a więc tracące swój związek z realnością), pozostaje abs
trakcją73. Tak natomiast opisuje swoją naczelną ideę sam Frank:

72 Por. B. Jasinowski, O istocie neoplatonizmu i jego stanowisku w dziejach filozofii, Warszawa 
1917, s. 22. Na gruncie filozofii rosyjskiej ideę taką - w jej klasycznym ujęciu - odnajdujemy 
u W. Solowjowa. Jak bowiem piszę o niq Bułgakow: „Oczywiście, że absolutnie pierwsza zasa
da może być tylko jedna. (...) Ale będąc jedną, nie może być uboższa treściowo, a przeciwnie, 
bogatsza; powinna zawierać wszystko, lecz w formie jedności. Dlatego absolutnie pierwszą 
zasadę określa się jako wszechjedność pozytywny", [w:] S.N. Bułgakow, Ot marksizmu k idiealizmu, 
op.cit., s. 205.

73 Por. S.L. Frank, Duchownyje osnowy obszczestwa (pierwodruk 1928), [w:] N. Bierdiajew, 
S. Frank, Rnsskoje zambieże: iz istorii socialnoj i prawowoj myśli: wlast' i prawo, Leningrad 1991, 
s. 248 [dalej cytuję jako DO], Podobnie utrzymuje S. Trubecki, który powołując się na poglądy 
Platona wyłożone w dialogu Parmenides, odrzuca abstrakyjne pojęcie wszechjedności. Jak piszę: 
„»Wszechjedność«, lub »wszechjedność konkretna« jest albo pojęciem wychodzącym poza 
określenia ilościowe i zawiera w sobie możliwość innych określeń, albo jest pozbawionym treści 
pojęciem wielości zer i ich jedność = 0", [w:] S.N. Trubieckoj, Osnowanija idiealizma, [w:] idem, 
Sobranije soczinienij kn. Siergieja Nikołajewicza Trubieckogo, t. II, Moskwa 1908, s. 210.

74 PZ, s. 132-133; por. N, s. 335.
75 PZ, s. 219-221.

„Tak więc wszechjedność jest pierwotną albo organiczną całością: jest jedno
ścią całości i części w tym sensie, że część zachowuje swój charakter tylko dzięki 
temu, iż jest częścią całości, tj. zajmuje oddzielne miejsce w całości. We 
wszechjedności »część« jest nieodłącznym momentem całości, tzn. myślana jest 
tylko jako całość, rozpatrywana z jednej tylko jej strony; i odwrotnie, całość jest 
nieoddzielna od swych części, ale myślana jako jedność tej wielości"74.

Ponieważ system określoności powstaje dopiero na gruncie jedności 
pierwotnej, to cechuje go ciągłość (nieprierywnost') - cecha gwarantująca 
spójność rozpatrywanego systemu i opisywanej przez niego rzeczywistości. 
W takim rozumieniu wiedza abstrakcyjna, która wyrażana jest w systemie 
pojęć, poddana jest zasadzie określoności, a zarazem poprzedzona intuicją 
całości bytu jako takiego (treść wiedzy). Jest to wiedza wtórna, dyskursyw- 
na, niemniej jednak ściśle łącząca się z zagadnieniem intuicyjnego charakte
ru ludzkiej wiedzy75.
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W tym miejscu możemy powrócić do zagadnienia wszechjedności kon
kretnej76. Analizując to zagadnienie, Frank rozważa problem natury czasu 
i liczby. I tak, według tego ujęcia:

76 Por. NP, s. 336. W dziele Niepostiżymoje S. Frank rozpatruje pojęcie sobości jako wyraz 
wszechjedności konkretnej i dlatego będzie mógł powiedzieć, że wszechjedność konkretna jest 
„królestwem duchów" (por. poniżej, rozdz. III, 4). Zauważamy, iż mamy tutaj także do czynie
nia z kontynuacją ujęcia idei wszechjedności odnajdywanej w myśli W. Sołowjowa, u którego 
„(...) organizm uniwersalny; powinien być absolutno-indywidualnym, w swoim rodzaju jedy
nym" (por. S.N. Bułgakow, Ot marksizma k idiealizmu, op.cit., s. 216).

77 PZ, s. 296.
78 PZ. s. 299.
79 PZ, s. 305.
80 PZ, s. 309 (przy czym autor powołuje się na następujące teksty: G.W.F. Hegel, Encyklope

dia nauk filozoficznych, § 88; Plotyn, Enneady, III, 7, 11; św. Augustyn, Wyznania, XI; idem, Pań
stwo Boże, XI, 5-6).

„Liczba jest wszechjednością, rozpatrywaną w formie »tego« - w formie jedności 
abstrakcyjnej, albo określoności; dokładniej mówiąc, jest tą pochodną sferą 
wszechjedności, w której ta ostatnia wyrażona jest w całości w jednym ze swoich 
momentów - w formie określoności"77.

Dalej powie, że porządek liczb jest odbiciem żywiołu ruchu w sferze spo
czynku. Natomiast czas, pojmowany jako zmiana, jest odwzorowaniem po- 
zaczasowości w sferze ruchu. Obydwa te porządki są z sobą związane 
i uzupełniają się. Wszechjedność jako taka jest jednością spoczynku i ruchu, 
wieczności (jedności) i życia (twórczości)78. Z tego stanowiska polemizuje 
z teorią Bergsona: według rosyjskiego filozofa, trwanie (durée) nie jest cechą 
czasu jako takiego, ale oznacza jego zanurzenie w sferę pozaczasowości79. 
Wyraźnie zarysowują się tutaj dwa organicznie z sobą połączone porządki 
ontognoseologiczne: w sferze wszechjedności, poprzez analizę liczby 
i wiążącymi się z nią pojęciami jedności, spoczynku i pozaczasowości 
(wieczności) oraz poprzez analizę czasu i związanymi z nim pojęciami ru
chu i wielości, przedstawia Frank możliwość takiej analizy idei wszechjed
ności, aby obejmowała ona sobą także element dynamizujący - twórczy. Jak 
to sam ujmuje:

„Na ile konkretna wszechjedność podpada pod zasadę określoności, tj. pod 
abstrakcyjną zasadę jedności w sensie pozaczasowości, rozpada się na nieskoń
czony rząd jednostek, a odpowiednio do tego zasada życia, albo twórczości we 
wszechjedności przekształca się w osobny ruch, jako pewnego rodzaju »niepo
kój«, »zatroskanie i zmierzanie do czynu«, a właściwie jako przejście od jednego do 
drugiego i otrzymujemy byt czasowy, albo czas jako przeciwieństwo wieczno
ści"80.

Takie ujmowanie zagadnienia natury wszechjedności prowadzi do syn
tezy dwóch stanowisk filozoficznych - zazwyczaj przeciwstawianych sobie 
nawzajem - a mianowicie: empiryzmu i idealizmu. Zaznaczmy jednak, iż 
znaczenie terminu „empiryzm" u Franka odbiega od jego potocznego rozu
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mienia, a wiąże się to z uznaniem doświadczenia w jego szerokim sensie 
(całościowe, scil. duchowe doświadczenie człowieka); redukcjonizm empi
ryzmu historycznego jest dla naszego filozofa nie do przyjęcia. Natomiast 
empiryzm w szerokim znaczeniu, jako postawa otwarcia na wszystko to, co 
dane, zbliża się do punktu wyjścia fenomenologii Edmunda Husserla oraz 
do empiryzmu radykalnego - na co rosyjski filozof zwracał uwagę przy 
okazji własnej gruntownej krytyki pragmatyzmu (jako ostatniego wcielenia 
skrajnego sceptycyzmu)81. Empiryzm Frankowski ostatecznie przyjmie na
zwę realizmu, i to znów w mocnym sensie, tak więc będzie można mówić 
o realizmie absolutnym. W tym miejscu naszych rozważań może warto 
przypomnieć o teorii gnoseologicznej Mikołaja Łosskiego, której sam twórca 
nadawał nazwę empiryzmu uniwersalnego; a to, jak się wydaje, podykto
wane było podobnymi przesłankami teoriopoznawczymi, a zatem i było 
próbą integralnego uchwycenia wszystkiego tego, co jest i może być dane 
podmiotowi w jego nastawieniu poznawczym82. U Franka realizm absolutny 
sprowadza się do jednego, ale dosłownie absolutnego faktu, iż oto jesteśmy; 
wszystko to, co ponadto - zeń wypływa. Należy podkreślić jeszcze inną 
przesłankę - niemniej bardzo istotną w tym kontekście - mówiącą, iż pod
stawową rolę w myśli naszego filozofa odgrywa intuicja wszechjedności; co 
w oczywisty sposób „poszerza absolutnie" sferę tego, co dane - doświad
czane w pierwotnym otwarciu83 84. To, co u myśliciela rosyjskiego umożliwia 
połączenie tych dwóch, wydawałoby się, różnych stanowisk, to koncepcja 
bytu absolutnego. Dopiero na gruncie takiej koncepcji bytu można uznać, że 
- również i w teorii poznania - pojęcia podmiotu i przedmiotu są pochod
nymi bytu absolutnego:

81 NP, s. 206; por. ZZ (Fitosofija rieligii W. Dżejmsa, 1910), s. 18-23; por. również ZZ (Pragma- 
tizm kak ontołogiczeskoje iiczenije, 1910), s. 120-166.

82 Inny neoidealista rosyjski S. Trubecki utrzymywał, iż metafizyka nieprzyjmująca pełnej 
prawdy empiryzmu i go nieuzasadniająca jest metafizyką fałszywą; por. S.N. Trubieckoj, Osno- 
wanija idiealizma, op.cit., s. 180.

83 PZ, s. 323.
84 PZ, s. 325.

„Jeśli byt absolutny nie jest czystym przeżywaniem ani czystą myślą, ale jed
nością jednego i drugiego, to nie jest ani myślącym, ani tym, co myślane, ale żywą 
istniejącą myślą, jako jedność jednego i drugiego. Przeciwieństwo i związek po
między podmiotem i przedmiotem nie jest niczym innym, jak przeciwieństwem 
i związkiem pomiędzy irracjonalno-faktycznym przeżywaniem zanurzonym 
w byt czasowy i racjonalno-koniecznym, pozaczasowym bytem; i jedno, i drugie 
opiera się na jedności supraracjonalnego, tj. ponadczasowego bytu jako życia wiecz
nego albo żywej wieczności"^.

Z drugiej strony, należy uznać istnienie w poznaniu komponentu, który 
w sposób dosłowny możemy nazwać idealnym, a wiąże się on z dzia
łalnością podmiotu (konsekwentny idealizm sprowadza się do analizy 
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świadomości - wymaga więc realnego uzupełnienia85) - podmiotu, stojącego 
pomiędzy bytem pozaczasowym (idealnym) a bytem zanurzonym w czasie, 
podlegającym strukturyzacji za pomocą określoności (idealnych treści wie
dzy) - tak więc można także takie stanowisko określić mianem ideal- 
realizmu86.

85 Por. NP, s. 277.
86 PT (Ontołogiczeskoje dokazatielstwo bytija Boga, 1930), s. 119; por. S.L. Frank, Dusza czełowie- 

ka. Opyt urwiedienija w filosofskuju psicitologiju (pierwodruk 1917), [w:] idem, Priedmiet znanija. 
Dusza czełcwieka, Sankt-Pietierburg 1995, s. 446 [dalej cytuję jako DC]; por. również NP, s. 274. 
Podobnie określał swój system m.in. M. Łosski.

87 PZ, s. 357-359.

Problem nieadekwatności wiedzy abstrakcyjnej wydaje się możliwy do 
przezwyciężenia tylko w nawiązaniu do koncepcji wiedzy żywej, a więc takiej 
sytuacji epistemicznej, w której mamy do czynienia z jednością myślenia 
i przeżywania. Wiedza żywa jest - według Franka - uniwersalną formą 
wiedzy, niezależną od jakichkolwiek częściowych jej treści. Stosownie do 
tego można również mówić o dwóch aspektach naszego „ja". Przy jego 
pierwszym rozumieniu można je ujmować jako świadomość w ogóle - po
tok przeżyć, ukierunkowanych na ponadczasową jedność, i przeciw
stawiające się jej jako podmiot - przedmiotowi, a zatem jest to realność 
ograniczona, oddzielna część świata, umiejscowiona w czasie, a poprzez 
swoją cielesność - również w przestrzeni. Jednakże w drugim rozumieniu za 
sferę „ja" należy uznać całość bytu, o ile nie jest ona przeciwstawiona pod
miotowi jako jej przedmiot poznania, ale bezpośrednio przeżywana i obda
rzona świadomością; a zatem tak rozumiana sfera „ja" jest tutaj utożsamiana 
z czystym życiem samo siebie przeżywającym. Ponadto należy uznać, iż 
stosownie do tych rozróżnień możemy mówić o dwóch rodzajach intuicji. 
Pierwsza - intuicja postrzeganego porządku - oddziela świadomość od 
przeżywania czasowego i „pogrąża" ją w jedność pozaczasową. Druga jest 
to intuicja-życie, w której świadomość nie tylko postrzega przedmiot 
(w wymiarze pozaczasowym), ale także żyje nim i poprzez akt poznania 
zlewa się z życiem wszechjedności87. Życie, czyli intymna więź z bytem ab
solutnym, obejmuje sobą obydwie sfery: wiedza abstrakcyjna jest bowiem 
częścią wiedzy żywej - i to ta ostatnia, będąca wyrazem wszechjedności 
konkretnej, a więc wszechjedności przejawiającej się w bycie konkretnym - 
nadaje zarazem temu, co ogólne, wymiar indywidualny. Wiedza abstrakcyj
na nie jest w stanie dostatecznie wniknąć w głębsze warstwy bytu, albo
wiem wobec intuicji-życia pozostaje zawsze czymś powierzchniowym; nie 
jest jednak czymś całkowicie wobec niej wyizolowanym, wchodzi bowiem 
w system jedności (wszechjedności) i to stanowi o jej adekwatności (a prze
cież zarazem i nieadekwatności); część jest zatem momentem całości, albo 
ujmując to inaczej, część jest właśnie tą całością rozpatrywaną pod kątem 
danej części. Rozpatrując możliwość zasady tożsamości w oderwaniu od 
pozostałych zasad myślenia i określania, uzna wprawdzie Frank możliwość 



76 Myślenie z wnętrza objawienia

jej abstrakcyjnego ujęcia, zarazem jednak podkreśli, iż dąży ona do tego, co 
„inne", określa siebie poprzez odniesienie do tego, co z nią tożsame nie jest, 
i w ten sposób przyjmuje charakter określoności:

„Dokładnie w tym leży najgłębsze uzasadnienie tego, że intuicja wszechjed- 
ności konkretnej jakby sama z siebie, siłą jakiejś wewnętrznej tendencji, prze
kształca się w system pojęć, dlatego też może ona funkcjonować tylko jako poten
cja prowadząca do wiedzy abstrakcyjnej"88.

88 NP, s. 241.
89 N. Bierdiajew, Dwa tipa..., [w:] idem, Tipy rieligioznoj..., op.cit., s. 639-641.
90 Ibidem, s. 648.

Ponieważ wszechjedność nie może być dana w formie wiedzy abstrak
cyjnej, a to dlatego, iż jest nieskończenie od niej bogatsza, a zarazem może 
ona tylko odnaleźć swoje uzasadnienie w systemie wszechjedności (aby być 
prawdziwa, musi być wiedzą ontologiczną), to musi zachować - jako swoją 
charakterystykę - cechę antynomiczności. Zasada tożsamości znajduje bo
wiem zastosowanie tylko do części, a więc konstytuuje określoność w ra
mach wszechjedności, nie może natomiast stosować się do samej idei 
wszechjedności.

Według Bierdiajewa, cały system przedstawiony w dziele Priedmiet zna- 
nija opiera się na próbie syntezy dwóch „typów światopoglądu", 
a mianowicie typu statycznego - parmenidejskiego (eleatyzmu) oraz typu 
dynamicznego - heraklityzmu. Bierze się to stąd, iż filozofia ta przynależy 
w sposób świadomy, a zatem przez samego autora zamierzony - do nurtu 
myśli platońskiej, a ściślej rzecz ujmując, neoplatońskiej. W przekonaniu 
Bierdiajewa myślenie Franka w swym duchu jest bezpośrednią kontynuacją 
(neo)platonizmu antycznego, a ten w swoim historycznym rozwoju - po
przez doprowadzenie do skrajnego dualizmu dwóch światów, bytu 
i stawania się (transponowanego z kolei w problematykę jedności i wielości) 
- konsekwentnie prowadzi do monizmu statycznego89. Głównym zarzutem 
stawianym takiemu ujęciu jest - używając słów Bierdiajewa - „nastawienie 
monofizyckie", co w jego przekonaniu ma oznaczać niebezpieczeństwo za
tracenia zasadniczej antynomii jedności i wielości90. Zauważmy, iż antyno
mia, o jakiej się tutaj mówi, jest ciągle aktualnym problemem historyczno- 
-filozoficznym, i już jako taka pojawiła się ona w całej swojej ostrości w Pla
tońskim dialogu Parmenides. W związku z tą problematyką charakterystycz
ne są słowa współczesnego interpretatora myśli Platona:

„(...) nie da się uzgodnić Parmenidejskiej koncepcji absolutnej jedności bytu 
z teorią idei, ale jednocześnie nie można tej koncepcji także odrzucić - dla potrzeb 
teorii idei trzeba ją odpowiednio zmodyfikować. Z drugiej strony nie da się 
utrzymać i uzasadnić właściwej teorii rzeczywistości bez założenia teorii niebytu, 
a więc i tu trzeba zrobić inaczej niż Parmenides, trzeba się zgodzić na to, że poję
cie niebytu jest w jakiś sposób nieodzowne w naszej teorii rzeczywistości. Nie jest 
to przy tym niebyt rozumiany tak jak go rozumiał Parmenides, lecz niebyt prze
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interpretowany przez Platona. Konkretnie: nie jest to niebyt jako radykalna nega
cja bytu, lecz niebyt pojęty jako różnica"91.

W. Stróżewski, Wykłady o Platonie. Ontologią, Kraków 1992, s. 116.
Por. N. Bierdiajew, Dwa tipa..., [w:] idem, Tipy rieligioznoj..., op.cit., s. 638 i 648.
PZ, s. 123.
PZ, s. 133.

Aby rozstrzygnąć, na ile koncepcja Franka „zatapia" antynomię jedności 
i wielości w idei wszechjedności, a także aby odpowiedzieć, na ile jest to - 
jeszcze raz zapożyczając terminologię od Bierdiajewa - „absolutna teoria 
poznania", to znaczy taka teoria, która podmiot poznający utożsamiałaby 
z poznawanym przedmiotem92, należy przyjrzeć się sposobowi funkcjono
wania zasady negacji oraz koncepcji ontologicznego statusu niebytu: nicości. 
Określiliśmy już zasadę negacji jako czynność dyferencjacji bytu, wyodręb
nianie poszczególnych bytów w granicach wszechjedności - o tym też mówi 
zasada określoności. Należy odwołać się tutaj do pojęcia tego, co niepozna
walne, a co pomimo tego właśnie jako takie jest nam dane. To, co 
w poznaniu „dane" (dannoje) - dane jest tylko na podstawie tego, co „istnie
je" (imiejuszczejesia). Co więcej - według rosyjskiego filozofa - wszystko to, 
co dane - dane jest na tle nieskończonego, a odwołując się do pojęcia obecno
ści nieokreślonej, nie sposób tego negować. Także to, co dane, nie dopuszcza 
takiej negacji, i to nie dlatego, że jest zarówno określone, jak i istniejące, ale 
dlatego, że jest po prostu obecnością. Tak więc to, co podlega negowaniu, 
jest zawsze czymś (nieszto) - przedmiotem: x, i dlatego:

„Jaki by miało sens negowanie wychodzącego poza doświadczenie przed
miotu, jeśli nie posiadalibyśmy pojęcia tego ostatniego, tj. jeśliby nie było czego ne
gować"93.

To, co wychodzi poza granice poznania (zapriedielnost'), nie jest czystą 
negatywnością. Sama funkcja negacji, jak i jej graniczne pojęcie - „nicość" 
albo „nieistnienie" - możliwe są tylko ze względu na czynny podmiot po
znający: w świadomości obok tego, co dane, istnieje także przestrzeń dla 
tego, co inne - tego, co nieokreślone (x), z którego możliwe jest wyodrębnie
nie określonej treści94.

Frank wyróżnia dwa możliwe rodzaje negacji. Pierwszy typ negacji doty
czy jednej określoności i wyraża się w sądzie: A nie jest B; drugi typ - to ne
gacja bezwarunkowa: A nie istnieje95. Jednakże taki przeczący sąd egzysten
cjalny jest równoznaczny sądowi: x (nieokreślony byt jako całość) nie jest A. 
Zaprzeczając istnieniu A, zmuszeni jednocześnie jesteśmy do potwierdzania 
tego bytu, na gruncie którego wyodrębniamy daną określoność. Byt, o jakim 
tutaj mowa, nie jest tym, co bezpośrednio dane, ale rozumiany jest szerzej, 
jako całość bytu pomyślanego. Każda więc negacja zakłada byt, na gruncie 
którego jesteśmy w stanie wyodrębnić daną określoność A, albo który ne
gujemy w stosunku do A. 1 jak następnie - powołując się między innymi na 

91

92

93
94

95 PZ, s. 134.
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rozważania Mikołaja z Kuzy96 - rozwija to zagadnienie sam Frank: to, co 
wychodzi poza granice poznania, a co określamy jako nic (niezło), należy 
w istocie rozumieć jako coś (nieczto) - pozbawione wszelkich określonych 
treści, i dlatego też „(...) negować istnienie samego tego »czegoś« oznacza 
negowanie samej negacji; zamiar takiej negacji podobny jest, na przykład, do 
chęci wyrzucenia przez okno na podwórze... samego podwórza"97. Podobnie 
w przypadku pierwszej negacji: każda próba określenia tego, czym jest A 
możliwe jest tylko - z jednej strony - poprzez negację: wyodrębnienie oraz 
przeciwstawienie go temu wszystkiemu, co nim nie jest; natomiast z drugiej 
strony - konkretna określoność A może być ujmowana tylko jako człon jed
ności wszystkich poszczególnych wielości ABCD..., ujmowanych jako jed
ność metalogiczna98. W ten sposób negacja nabiera u Franka charakteru kon
stytuującego, spełnia ontologicznie doniosłą rolę. Jej znaczenie nie może 
sprowadzać się wyłącznie do zastosowania w obszarze „logicznej formy 
wiedzy", prowadziłoby to bowiem do sprzeczności: w samym akcie negacji 
posługiwalibyśmy się tą samą formą wiedzy, którą odrzucamy99.

96 Por. Nicolai de Cusa, Trialogus de Possest, [w:] idem, Opera omnia, XI/2,182v, Hamburgii 
MCMLXXm, s. 77-80.

97 PZ, s. 134. Powyższe rozumowanie stanowi centralną część rozważań składających się na 
Frankowską wersję dowodu ontologicznego (na istnienie Boga); por. poniżej, rozdz. II, 5.

98 NP, s. 269.
99 RC, s. 250; rozwinięcie tej problematyki - por. poniżej, rozdz. III, 3.
100 PZ, s. 135.
101 Ibidem.

Spróbujmy więc wyciągnąć na razie wstępne wnioski z tych rozważań, 
a dotyczyć one będą ontologicznego statusu pojęcia nicości. Granica pozna
nia jest pojęciem względnym, jak bowiem piszę nasz filozof: „(...) każda 
granica zakłada coś ograniczającego poza tą granicą"100. Podobnie 
i w przypadku pojęcia nicości, która jest rozumiana jako skrajne wyrażenie 
negacji: absolutne „nic" może być pojęciem względnym, i to przynajmniej 
z dwóch powodów. Po pierwsze, nie będąc absolutnym niebytem, jest taką 
pustką (pustota), która jednocześnie zakłada istnienie miejsca (wmiestiliszcze) 
pozbawionego wszelkiej zawartości - treści; a tym jest forma czasoprze
strzenna. Mamy zatem do czynienia z wyraźną ontologizacją kategorii czasu 
i przestrzeni:

„(...) przestrzeń i czas, nie będąc absolutną »nicością«, ale określoną treścią lo
giczną, są nie do pomyślenia inaczej jak w postaci »formy« albo »miejsca« dla ja
kiejś innej treści, tj. w charakterze form istniejącego (suszczego), w treści swojej nie 
wyczerpującego się jedną tylko »pustą« formą"101.

Po drugie, pojęcie nicości ma charakter względny w tym znaczeniu, iż 
pojęcie to nie może odnosić się bez wyjątku do całej zawartości treści tejże 
formy, bowiem pojęcie nicości zachowuje sens tylko w ramach danej treści, 
w relacji do określonej treści albo jej kompleksu. Niebyt w takim ujęciu nale
ży rozumieć więc jako „coś", ujęte od strony negatywnej. Innymi słowy, 
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mamy u Franka do czynienia z negacją różnicującą, i jest to kontynuacja 
ujęcia tej problematyki występującej już u Platona102. Jednocześnie, powra
cając do Bierdiajewowskich typów światopoglądów, mamy tutaj do czynie
nia ze zdecydowaną przewagą Parmenidejskiego, przeinterpretowanego 
przez Platona, ujęcia problematyki niebytu.

102 PZ, s. 136-137; por. Platon, Sofista, 256E-257C. W odniesieniu do rozróżnienia pomiędzy 
negacją przekreślającą i negacją różnicującą por. W. Stróżewski, Istnienie i sens, op.cit., s. 391- 
-395.

103 s 44Q Książka Dusza czełcrwieka (1917) w zamierzeniu autora była kontynuacją roz
ważań zawartych we wcześniejszej rozprawie Priedmiet znanija.

Jak można z tego wywnioskować, problematyka jedności i wielości ściśle 
łączy się z problematyką bytu i niebytu; to, co jesteśmy w stanie tutaj 
stwierdzić - w granicach ujęcia li tylko gnoseologicznego - wystarcza do 
tego, aby odpowiedzieć na pierwszy zarzut Bierdiajewa. W idei wszechjed- 
ności, rozumianej jako podstawa gnoseologiczna, istnieje rzeczywiste nie
bezpieczeństwo nadania jej znaczenia „totalizującego", to znaczy takiego 
rozumienia tego pojęcia, które nadawałoby spójność całości wiedzy oraz 
sprowadzałoby ją do jednowymiarowości, a zatem sfera metalogiczności - 
poprzez nadanie mu wyłącznie charakteru ciągłości (nieprierywnost') - 
wchłaniałaby świat przedmiotowy. W dalszym rozwinięciu własnej myśli, 
a przede wszystkim w rozważaniach ontologicznych, które ukierunkowały
by się na sferę metafizyki, napotka Frank szczególne problemy związane 
z narzucającą się nieciągłością bytu (treszczina), i stąd wyniknie bardzo waż
ny dla tej myśli problem teodycei. Jeśli wziąć pod uwagę wewnętrzną dyna
mikę takiego stylu myślenia, to ewentualne twierdzenie dotyczące statyczne
go ujęcia idei wszechjedności, nie musi być stawiane w sposób aż tak rady
kalny. Natomiast drugi zarzut, dotyczący „absolutnej teorii poznania", bę
dziemy mogli rozpatrzyć w następnej części niniejszych rozważań, poświę
conych niektórym aspektom Frankowskiej antropologii, a właściwie kwestii 
antropologicznych fundamentów teorii poznania.

4. PODMIOT WIEDZY

Upadek filozofii na początku XX wieku - jak widzi to rosyjski filozof - 
wiąże się z „(...) morderstwem dokonanym na ludzkiej świadomości jako 
żywym, wewnętrznym fakcie bycia"103. U jego podstaw leży więc problem an
tropologiczny, który jest rozumiany jako pilne zadanie „odnalezienia" ży
wego (całościowego) podmiotu, wraz ze współzależnym światem ducha 
oraz jego nowego stosunku do rzeczywistości empirycznej. Dlatego problem 
przynależący tylko częściowo do teorii poznania - w odróżnieniu od onto
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logii ogólnej - jest częścią psychologii filozoficznej (traktowanej jako dzie
dzina szersza od psychologii empirycznej) albo - mówiąc inaczej - antro
pologii filozoficznej. Według Franka, psychologia filozoficzna ma za zadanie 
dać nam „(...) ogólne logiczne wyjaśnienie idealnej natury i struktury świata 
duchowego oraz związków jego z innymi wymiarami bytu"104.

104 DC, s. 445.
105 Por. ibidem.
106 Formuła ta znajdzie swoje rozwinięcie w koncepcji poziomów „dowodu ontologiczne

go"; por. poniżej, rozdz. II, 5; III, 5; IV, 4.
107 PZ, s. 147.

W miejscu tym zajmiemy się takimi aspektami teorii podmiotu ludzkie
go, które w sposób bezpośredni wiążą się z Frankowską teorią poznania. 
Aby jednak nasz zamiar przeprowadzić, konieczne jest prześledzenie tego, 
jak rosyjski filozof ujmuje kwestię natury ludzkiej świadomości i określa jej 
związki ze światem przez nią poznawanym. Ujmując to inaczej, pytać bę
dziemy o stanowisko podmiotu poznawczego w otaczającym go świecie. 
Streszczając, ale również dzięki temu uwyraźniając, możemy powiedzieć, iż 
to, co interesuje Franka, można zawrzeć w szeregu słów-kluczy. We właści
wej sobie kolejności będą to:

samopoznanie - światopoznanie - Bogopoznanie105.

I chociaż formuła ta może posłużyć nam jako motyw przewodni przy 
analizie całości drogi twórczej rosyjskiego myśliciela, to niemniej posłużymy 
się nią również przy zakresowo mniejszej tematyce zawartej w teorii świa
domości i jej aspektów gnoseologicznych106.

Świadomość można rozpatrywać (1) jako kompleks aktualnie przeżywa
nych treści jako takich, wydzielony ze związków z istniejącym, a więc wy
izolowany potok wrażeń - i jest to wąskie ujęcie świadomości. Rozszerzając 
jej ujęcie, można ją także ujmować (2) jako nie tylko to, co aktualnie przeży
wane, ale obejmujące także to, do czego się ona odnosi, a co znajduje się 
niejako poza nią samą - i jest to byt przedmiotowy. Natomiast pod pojęciem 
bytu poza świadomością „(...) możemy rozumieć tylko taki byt, który wcho
dząc w stan świadomości w drugim znaczeniu, znajduje się poza jej grani
cami w pierwszym znaczeniu"107. Dopiero to drugie ujęcie świadomości 
zawiera w sobie możliwość uchwycenia specyfiki Frankowskiego rozumie
nia podmiotu poznawczego. Aby pojęcie świadomości było niesprzeczne, 
trzeba przyjąć, że jest jednym z członów relacji, a więc odnosi się do czegoś 
poza nią. Dlatego też - według rosyjskiego myśliciela - pojęcie świadomości 
nie może być ostatecznym założeniem teorii poznania, takiego bowiem za
łożenia należy szukać ponad poziomem relacji pomiędzy podmiotem i jego 
przedmiotem. Jak się chyba domyślamy, będzie to próba ontologicznego 
ugruntowania aktu poznawczego w ramach systemu wszechjedności:
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„»Ja« jest potokiem świadomości, a ten potok jest częścią wszechobejmującej 
jedności, która występuje w absolutnej, pierwotnej i samooczywistej formie. (...) 
Byt absolutny nie jest w myśl tego bytem dla drugiego, ale czystym bytem-dla- 
-siebie, które poprzedza rozdwojenie na podmiot i przedmiot, i jest absolutnie 
jednością w sobie i bytem-dla-siebie, życiem przeżywającym siebie bezpośrednio

Ponieważ to, co przeciwstawia się świadomości w jej akcie poznawczym, 
jest w istocie „całą resztą", nieskończoną sferą bytu przedmiotowego 
w szerokim sensie (wydzielony człon całości, a co oznaczaliśmy jako non-A, 
odwołujący się do pojęcia przedmiotu w ogóle: x), to cechą tak ujętej świa
domości staje się - immanentnie zawarta w potoku przeżyć - jej otwartość 
na treści nieskończenie przekraczające możliwości ujęcia poprzez wiedzę 
abstrakcyjną, która przecież zawsze odwołuje się do tego, co określone108 109. 
Sytuacja ta związana jest z pierwotną przynależnością (a co się z tym wiąże, 
i pierwotną otwartością) świadomości do wymiaru bytu absolutnego w jego 
egzystencjalnym momencie bycia świadomym (bytu-dla-siebie)110. Według 
naszego myśliciela, takie roszczenie do wyższej zasady życia psychicznego 
jest dowodem pośrednim możliwości panowania nad nią. Przytaczając sło
wa Włodzimierza Solowjowa, mówiące o tym, że człowiek nie zgadzając się 
być tylko istotą przyrodniczą, zaświadcza tym samym, że jest czymś od niej 
wyższym - stara się Frank wypracować takie stanowisko teoriopoznawcze, 
które umożliwiłoby wykazanie źródłowej jedności podmiotu ludzkiego 
w ramach systemu wszechjedności111.

108 PZ, s. 156-157; por. DC, s. 491.
109 Por. PZ, s. 172.
110 DC, s. 491.
111 Por. DC, s. 473; por. W.S. Solowjow, Cztienija o Bogoczeławieczenstwie, [w:] idem, Sobranije 

soczinienij Władimira Siergiejewicza Saławjowa, S.-Pietierburg 1901-1907, t. III, s. 19.

Życie psychiczne rozumiane jest jako pojęcie nadrzędne w stosunku do 
świadomości w ogóle, samoświadomości oraz świadomości przedmiotowej. 
Co oznaczają te dystynkcje? Według Franka, życie psychiczne jest „zaląż
kiem i substratem wszelkiej świadomości w ogóle", dlatego określa je rów
nież jako czystą potencję, przejawiającą się także na wyższych stopniach 
uświadomienia, dzięki czemu zachowuje ciągłość w tych zmianach. Jednak
że jeśli rozważać życie psychiczne jako przejaw realności w świadomości, to 
z kolei realność należy uznać za substancję życia psychicznego, natomiast za 
jej atrybut - idealność. Realność przejawia się w niej pod postacią uczuć 
i dążeń, idealność zaś - jako uświadomienie. Tak rozumianą substancję ży
cia psychicznego należy ujmować jako byt bezpośredni - przeżywanie, o ile 
jego „rozciągłość" nie wyczerpuje się pod postacią świadomości. Natomiast 
świadomość rozumiana jest jako byt-dla-siebie i cechuje się - według wyra
żeń Franka - samooczywistością oraz samootwartością własnego bytu. Życie 
psychiczne w takim znaczeniu jest zarazem realną siłą oraz idealnym nośni
kiem świadomości. Musimy więc uznać, że życie psychiczne ujmowane jako 
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byt (życie, siła i rzeczywistość - wszystkie te określenia zawierają się już 
w pojęciu bytu) jest aktualną realnością, natomiast jako świadomość jest 
tylko potencją112. Istota życia psychicznego leży więc w przeżywaniu jako 
takim, jego byciu, a nie w świadomości, która mu towarzyszy113. Dlatego 
możemy za Frankiem powiedzieć, że:

112 Por. DC, s. 478-480.
113 DC, s. 494.
114 DC, s. 522.
115 DC, s.476.
116 DC, s.493.
117 Należy zgodzić się z uwagą R. Slesinskiego, że problematyka czasu (a zwłaszcza pomie

szanie terminologii dotyczącej określeń czasowych, np. pozaczasowy, supratemporalny, poza- 
czasowa jedność, byt absolutny, wieczność) nie jest na gruncie filozofii S. Franka wyczerpująco 
opracowana (por. idem, S.L. Frank's Intuition..., [w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Rus
sian Religious..., op.cit., s. 211). Jednakże podkreślmy, iż znajdujemy u S. Franka opis różnicy 
między tym, co pozaczasowe (nieczasowe), a tym, co ponadczasowe (supratemporalne), którą 
opisuje następująco: w pierwszym przypadku jest nim - to, co jest możliwe do pomyślenia 
w całkowitej niezależności od czasu; w drugim przypadku jest to „(...) byt konkretny, który 
pomimo tego, że uczestniczy w czasie, jednakże nie w taki sposób, że jest mu poddany; ale tak - 
że obejmuje go sobą i wywyższa się nad nim, tj. jest jednością ponadczasową (...)", por. 
S.L. Frank, Oczerk metodologii obszczestwiennych nauk, Moskwa 1922, s. 82 [dalej cytuję jako OM].

„(...) to, co dzieje się w życiu psychicznym, nie dzieje się ani »z nami«, ani »w nas«, 
ani »nami« - ale to, co dzieje się w życiu psychicznym jest (...) nami samymi"114.

Pojęcie samoświadomości nie może być ujmowane w znaczeniu samo- 
wiedzy lub też wiedzy o własnym życiu psychicznym. Filozof rosyjski 
w swojej architektonice podmiotu ludzkiego przeznacza jej stanowisko po
średnie i ujmuje to następująco:

„Samoświadomość jako typ świadomości stoi bliżej świadomości jako bezpo
średniego życia psychicznego, niż świadomości przedmiotowej. W samoświa
domości nie ma rozdwojenia na świadome i uświadamiane; i nasze »ja« nie prze
ciwstawia się nam jako przedmiot, na który nakierowujemy się, przeciwnie, 
świadomość naszego »ja« nie jest niczym innym jak prostym przeżywaniem"115.

Nośnikiem świadomości jest zatem wyróżniony punkt bytu, „ja" - punkt, 
w którym „(...) byt jest bezpośrednio dla siebie i na mocy tego jest bezwarunko
wo"116.

Ponieważ empiryczny byt przedmiotowy ujmowany poprzez określono- 
ści jest bytem podlegającym czasowi, dlatego sama świadomość musi wy
kraczać poza to, co czasowe, być bytem pozaczasowym. Nawiązując do 
rozważań Kanta, dotyczących pojmowania czasu i przestrzeni jako form 
naoczności, rosyjski filozof uznaje, iż każdy proces przechodzenia ze sfery 
„istniejącego" do sfery „danego" jest procesem czasowym117. Ponieważ po
tencjalnie podmiot ludzki włada całą nieskończoną ilością treści - wycho
dzącej poza to, co „dane" - dlatego to nie świadomość podlega czasowi, ale 
odwrotnie: czas jest podległy świadomości. Świadczyć to ma o tym, iż 
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w świadomości znajduje się coś pozaczasowego; że dana jest jej cała bezgTa- 
niczność czasu i że „bezpośrednio pogrążeni jesteśmy w wieczności"118. 
W takim ujęciu to, co pozaczasowe, staje się warunkiem jedności bytu. Poza- 
czasowa jedność nie jest dana w formie „świadomości", ale - bytu; to „ja" 
jestem jako jedność pozaczasowa, a zatem w tym przypadku możemy - abs
trahując tutaj od kontekstu marksistowskiego - powiedzieć, iż to właśnie 
„byt poprzedza świadomość":

118 PZ, s. 143.
119 PZ, s. 145.
120 Por. PZ, s. 157; W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 470; R. Slesinski, 

S.L. Frank's Intuition..., [w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Russian Religious..., op.cit., 
s. 211.

121 DC, s. 499. Niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z nawiązaniami do teorii H. Bergso
na, dotyczącej czasowego charakteru świadomości; por. H. Bergson, Essai sur les données immédi
ates de la conscience, [w:] idem, Oeuvres. Edition du centenaire, Paris 1970, s. 86 (tłum. 
L. Kołakowski, [w:] idem, Bergson, Warszawa 1997, s. 31-32): „(...) interwał durée istnieje tylko 
dla nas, mianowicie z racji wzajemnego przenikania się naszych świadomych stanów; poza 
nami nie byłoby niczego oprócz przestrzeni, a więc równoczesnośd, o których nie można nawet 

„(...) wraz z bezpośrednio danym, tj. immanentnie przeżywaną treścią danej 
chwili, posiadamy także wieczność jako jedność całego myślanego bytu w jego ca
łości"119.

Według Zieńkowskiego, w miejscu tym następuje u Franka nieuzasad
nione utożsamienie bytu pozaczasowego z bytem absolutnym, co, w prze
konaniu tego badacza, podyktowane ma być dążnością Franka do nadania 
swojej własnej myśli charakteru monistycznego. Natomiast Slesinski - nieja
ko dopowiadając ciąg dalszy tej uwagi - zauważa, że takie zbliżenie czy 
wręcz utożsamienie czasu z wiecznością jest nie do pogodzenia z tradycyj
nym punktem widzenia metafizyki chrześcijańskiej, która podkreśla rady
kalną różnicę między czasem i wiecznością i nie przyjmuje możliwości 
wchodzenia ich w obustronną relację120.

Mówiąc o czasie, nie możemy pominąć kwestii przestrzeni, która - 
w odróżnieniu od jedności przedstawień, a więc „jedności życia psychiczne
go" - traktowana jest jako jedność matematyczna. Jedność przestrzenną 
należy zatem ujmować jako system określeń, konstytuujący świat przed
miotowy. Przedmioty materialne znajdują się w przestrzeni, ich rozciągłość 
jest formą ich bytu. Natomiast w życiu psychicznym rozciągłość może wy
stępować jedynie jako pozbawiona formy, niemierzalna jakość. Świadomość 
charakteryzuje się więc nierozciągłością, nieprzestrzennością, nie jest zatem 
jednym z bytów określonych, ale w porównaniu z nimi - bytem wyróżnio
nym, bytem określającym. O ile czas jest formą doświadczenia w ogóle, 
o tyle przestrzeń jest formą doświadczenia przedmiotowego, i chyba 
w miejscu tym nie musimy zbytnio podkreślać bliskości takiego rozumienia 
relacji czasu i przestrzeni z koncepcją występującą u Henri Bergsona; różni
ca dotyczyłaby elementu pozaczasowego w świadomości121.
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W terminologii Franka życie psychiczne cechuje się „relatywnym, czysto 
ekstensywnym charakterem jedności", a zapewne chce on przez to powie
dzieć, iż życia psychicznego nie można uznawać za absolutne centrum, po
nieważ jest ono ciągłością wrażeń, jednością pozbawioną sobie właściwej 
formy, ale w której można byłoby dopiero wyróżnić poszczególne stopnie 
jedności122. Co odpowiada wobec tego za jedność świadomości? Według 
rosyjskiego myśliciela, instancją - a raczej cechą życia psychicznego, która 
gwarantuje jej jedność - jest „dusza":

powiedzieć, że obiektywnie po sobie następują, jako że każde następstwo pojmuje się przez 
porównywanie teraźniejszości do przeszłości".

122 DC, s. 502.
123 DC, s. 541.
124 DC, s. 546-551. Z tego punktu widzenia Frank już wcześniej, w roku 1903, zwalczał po

glądy F. Nietzschego, odrzucające ideę obowiązku w moralności (por. S.L. Frank, Fr. Nitsze 
i etika..., op.cit., s. 44). Natomiast w tekście z roku 1913 (por. ZZ, Nrawstwiennyj idieał i diejstwi- 
tielnost', s. 181-183) podkreślał, że ideał moralny jest bezwarunkową wartością, a przez idealne 
określenie woli należy rozumieć to, co pozostaje z charakteru powinności lub imperatywności 
po usunięciu momentu przymusu. Wola moralna nie ma charakteru indywidualnego, ale „ko- 
nieczno-nadindywidualny".

„»Dusza« nie jest jakąś osobną rzeczą albo substancją, nie jest również realnie 
wydzielonym centrum sił z zewnątrz oddziałującym na żywioł życia psychiczne
go: jest ona ogólną (cełostriemitielnaja) formującą energią samego życia psychicz
nego pojmowanego jako jedność"123.

Życie psychiczne można obrazowo przedstawić w formie stożka 
o wierzchołku skierowanym w dół, którego dolną warstwę stanowić będzie 
jedność zmysłowo-emocjonalna, następnie umieścimy jedność nadzmysło- 
wo-wolitywną (w sensie ścisłym: wolę), jego górną warstwę natomiast sta
nowić będzie jedność idealno-rozumowa (w sensie ścisłym: jedność ducho
wa). Niższa jedność zależeć będzie od wyższej, ostatecznie to jedność du
chowa nadaje całości jej charakter. Frank powie więcej: „ja" duchowe wy
stępuje w świadomości jako „obiektywna, ponadindywidualna i autoryta
tywna moc". Takie duchowe „ja", rozumiane jako „twórcza siła żywej 
obiektywnej idei, jako duch", możemy - według myśliciela rosyjskiego - od
naleźć w idei „Logosu głębokiego" u Heraklita, „rozumnej części duszy" 
u Platona, czy w Arystotelesowskim „rozumie czynnym"124. Istotne relacje, 
jakie łączą dwa wyższe stopnie życia psychicznego, można słowami Franka 
opisać następująco:

„(...) nasze duchowe »ja« działa zawsze poprzez subiektywne ja nadzmysłowo- 
wolitywne, jakby zlewając się z nim i ubogacając je swoim autorytetem 
i ontologiczną wagą. Dlatego rozróżnienie pomiędzy dwoma wyższymi centrami 
życia psychicznego jest właściwie różnicą między dwoma momentami abstrak
cyjnymi, albo stronami ponadzmysłowo formującej jedności - momentem su- 
biektywno-indywidualnej wolitywnej i czynnej jedności jako takiej i momentem 
ponadindywidualnego bytu i obiektywnego samopoznania osoby - przy czym ta 
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druga strona może być zupełnie nieobecna. Jeśli jednak wziąć pod uwagę możli
wość w konkretnym życiu psychicznym ciągłego wzrostu intensywności i jawności 
procesu uświadamiania tej drugiej, wyższej strony (...), to sfera ponadzmyslowo 
ukierunkowującego bytu duchowego przedstawi się nam jako zwarta jedność"125.

125 DC, s. 553.
126 1X2, s. 556. Na dynamiczność tej struktury kładzie nacisk S.A. Jermakow; por. idem, 

S.L. Frank o roli duszewnych naczał w żyzni czełowieka, [w:] A.F. Zamalejew (red.), Russkaja fiłosofi- 
ja. Nowyje issledowanija i matierialy. Problemy mietodołogii i mietodiki, Sankt-Pietierburg 2001, 
s. 281-282.

127 DC, s. 560-563.
128 DC, s. 585.

Ostatecznie w ślad za naszym myślicielem możemy zatem powiedzieć, iż 
konkretna osobowość jest właśnie taką jednością sfery psychofizycznej ze 
sferą ducha; jest jednakże jednością dynamiczną, która zachowuje to roz
dwojenie w człowieku126.

Po prezentacji ogólnej struktury osoby ludzkiej możemy teraz przystąpić 
do jej aspektu wiążącego się już ściśle z funkcją poznawczą. Według Franka, 
teoria poznania pokazuje, że to, co nazywamy „bytem obiektywnym", jest 
w istocie systemem treści, myślanych w aspekcie ich ponadczasowości. Po
znawać zatem - to wiązać zmysłowy materiał, a więc przeżycia w postaci 
uczuć i obrazów z ponadczasową jednością, albo też mówiąc inaczej: odnaj
dywać w tym materiale ślady systemu wszechjedności. Ponieważ wszelkie 
poznanie wyraża się w sądach, które są ujęciem tego, co „dane" w systemie 
pojęć, a jednocześnie pojęcia są określonościami, czyli pozaczasowymi jed- 
nościami, to system taki jest wskazaniem na ciągłość poszczególnych jedno
ści i ich wielości w jedności absolutnej - wszechjedności. Przy takim zatem 
ujęciu tego zagadnienia poznawanie „czegoś" będzie oznaczało odnalezie
nie jego miejsca we wszechobejmującej jedności bytu. Dusza potencjalnie jest 
zdolna do nieskończonego rozszerzania się. Poznanie natomiast należy ro
zumieć jako aktualizację potencjalnej jedności życia psychicznego, jego prze
chodzenie w jedność aktualną. Uchwycenie samej wszechjedności idealnej 
możliwe jest tylko w akcie intuicji; myśl natomiast - jako świadomość 
przedmiotowa - jest to „przebywanie jakby wpół drogi" pomiędzy tym, co 
„dane", a tym, co „istniejące"127. Poznanie, dokonujące się na poziomie tego, 
co „istniejące", określa Frank terminem wiedzy żywej i określa je jako głęboką 
samoświadomość, bezpośrednio daną jedność samego bytu, dzięki któremu 
wszystko to, co względne, zakorzenia się w tym, co absolutne128. W tym 
miejscu otwiera się dla naszego myśliciela możliwość przejścia do następne
go istotnego wymiaru refleksji, a mianowicie filozofii religii:

„Substancjalna forma naszego »ja« - samotworząca się twórczo formująca siła 
absolutnej idei, głęboki absolutny korzeń naszego ja. (...) Jest to podstawa wszel
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kiej religijności. Droga do Bogopoznania wiedzie przez pogłębione samopozna- 
nie"129.

129 DC, s. 586.
130 Por. poniżej, rozdz. IV.
131 Jak piszę Kołakowski o monistycznych dylematach na gruncie filozofii - obranego przez 

S. Franka za swojego mistrza - Mikołaja z Kuzy: „Trudność Cusanusa jest trudnością wszelkie
go monizmu", [w:] L. Kołakowski, Główne nurty..., op.cit., s. 35.

132 Na niebezpieczeństwo popadnięcia koncepcji Franka w impersonalizm wskazywał 
W.W. Zieńkowski; por. idem, Uczenije S. L. Franka o czeławiekie, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), 
Sbornikpamiati..., op.cit., s. 79.

133 Część ta jest nieznacznie poszerzoną wersją mojego artykułu Intuicjonistyczna wersja do
wodu ontologicznego. O tym, że byt jest, a niebytu nie ma, raz jeszcze [w:] W. Rydzewski, M. Kita 
(red.), W kręgu idei Włodzimierza Sołowjcrwa, Kraków 2002, s. 191-200.

W ten oto sposób przeszliśmy w naszych rozważaniach od samopoznania 
i poprzez światopoznanie - czego dotyczyła większość tematyki poruszanej 
w niniejszym rozdziale (a częściowo będzie o tym traktował również roz
dział następny) - przejdziemy do problematyki Bogopoznania130. Przyjrzyjmy 
się jeszcze - co zakończy rozważania składające się na ten rozdział - temu, 
w jaki sposób zarówno „samopoznanie", jak i „światopoznanie", łączą się 
w koncepcji dowodu ontologicznego, będącego z kolei warunkiem i pod
stawą „Bogopoznania". Należy jednocześnie zaznaczyć, iż wszystkie te 
wymienione aspekty myśli Franka znajdą swoją kontynuację, czy też staną 
się elementami szerszej syntezy jego myśli.

Odnotujmy w tym miejscu tylko jedną kwestię. Musimy zgodzić się 
z Bierdiajewem, że prezentowana gnoseologia wykazuje tendencję do „po
grążania" podmiotu wraz z jego przedmiotem w idei wszechjedności, i przy 
takim rozumieniu jest to „absolutna teoria poznania"; ale zarazem trzeba 
podkreślić, iż każdy system monistyczny narażony jest na podobny za
rzut131. Sam Frank podkreśla swoje przywiązanie do personalizmu, ale to 
szczególnie uwidoczni się (a widoczne już było w pierwszym okresie dzia
łalności filozoficznej tego myśliciela, przed napisaniem Przedmiotu wiedzy) 
dopiero w ramach filozofii religii132.

5. INTUICJONISTYCZNA WERSJA DOWODU 
ONTOLOGICZNEGO133

Historia i istota dowodu ontologicznego w sposób szczególny zajmowała 
myśl Franka. Spór o prawomocność zawartego w nim rozumowania toczy 
się od czasu jego filozoficznego sformułowania przez Anzelma z Can- 
tenbury do dnia dzisiejszego, a nasilił się zwłaszcza pod wpływem krytyki 
Kanta. Jednakże mówiąc o stosunku do niego myśliciela rosyjskiego, należy 
podkreślić, że w jego oczach omawiany dowód posiada nie tylko historię, 
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ale również archeologię. Nawiązanie przez Franka do znanej myśli Parme- 
nidesa z Elei nie jest przypadkowe, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, 
filozof rosyjski, dokonując rekonstrukcji historii dowodu ontologicznego, 
rozpoczyna od przywołania myśli Parmenidesa, jako pierwszej, jeszcze nie 
w pełni wyartykułowanej (z powodu bądź to fragmentaryczności historycz
nego przekazu filozofa eleackiego, bądź też wynikającej z braku odpowied
nich jeszcze pojęć filozoficznych) intuicji, stanowiącej istotę tego dowodu134. 
Myśl eleacka leży u podstaw całego nurtu filozofii europejskiej, obejmujące
go między innymi platonizm i neoplatonizm (zarówno grecki, jak i chrze
ścijański), tak przecież bliskie filozofii Franka. Po drugie, rozważania te po
święcone będą przede wszystkim kwestii filozoficznego ujęcia intuicji bytu, 
a to z powodu specyficznego znaczenia dowodu ontologicznego w ontogno- 
seologii, zawartej przede wszystkim w książce Przedmiot wiedzy. Można 
powiedzieć, iż w takim ujęciu dowód ontologiczny staje się dosłownie do
wodzeniem pierwotności bytu, racjonalnym ugruntowaniem intuicji bytu. 
Oczywiście, nie należy zapominać o tym, że w historii europejskiej myśli 
filozoficznej występuje on jako dowód na istnienie bytu wyróżnionego, ja
kim jest Bóg. Podobną intuicję, dotyczącą bytu oraz możliwości jego ujęcia 
poprzez myśl, znajdujemy właśnie u Parmenidesa135. Także postawienie 
kwestii niebytu, nicości i niemożliwości jej pomyślenia jest zasługą filozofa 
z Elei. Jest to zagadnienie istotne, podejmowane przez Franka, a jedno
cześnie wpisujące się w problematykę dowodu ontologicznego jako jego 
negatywny wariant136.

134 Por. np. fragm. 295: „Jeden tylko zostaje opis drogi - że jest. Bardzo liczne są na niej 
znaki, że będąc nie zrodzone i niezniszczalne, jest - całe, jednego rodzaju, niewzruszone i do
skonałe", [w:] G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, przekł. J. Lang, War- 
szawa-Poznań 1999, s. 249. Rekonstrukcja (jak przyznaję sam autor, niepełna) historii dowodu 
ontologicznego zawarta jest w następujących tekstach S.L. Franka: Priłożenije. K istorii ontologi- 
czeskogo dokazatielstwa (1916), PZ, s. 365-416; Ontołogiczeskoje dokazatielstwo bytija Boga (1930), PT, 
s. 107-153.

135 Por. np. fragm.293: „Co ma być powiedziane i pomyślane, musi z konieczności być, nic 
natomiast nie istnieje", [w:] G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, op.cit., 
s. 248.

136 PZ, s. 136-137, por. W.N. Iljin, Nikołaj Knzanskij i S.L. Frank, [w:] W.W. Zieńkowskij 
(red.), Sbornik pamiati..., op.cit., s. 114.

137 M. Heidegger, Wstęp do metafizyki, przeł. R. Marszałek, Warszawa 2000, s. 28.

Aby powrócić do nowożytności, przywołajmy innego filozofa:
„Otóż nie jest jeszcze bynajmniej tak ostatecznie dowiedzione, że logika i jej 

prawidła podstawowe mogą w ogóle dostarczać miary, gdy w grę wchodzi pyta
nie o byt jako taki. Mogłoby być odwrotnie, cała znana nam i traktowana jak dar 
niebios logika mogłaby być ugruntowana w pewnej zupełnie określonej odpo
wiedzi na pytanie o byt, tak że wszelkie myślenie stosujące się jedynie do trady
cyjnych praw logicznego myślenia - a pozostawione wyłącznie sobie - z góry 
byłoby pozbawione choćby tylko zrozumienia pytania o byt, nie mówiąc już 
o rzeczywistym rozwinięciu go i przybliżeniu do odpowiedzi"137.
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Wątpliwości te, wyrażone przez Martina Heideggera, wprowadzają 
w niniejsze rozważania pytanie o możliwość i charakter poznania intuicyj
nego oraz jego relację do poznania czysto rozumowego, racjonalnego. Frank 
dzieli z Henri Bergsonem i Mikołajem Łosskim przekonanie o możliwości 
bezpośredniego poznania, intuicyjnego wniknięcia w poznawany przed
miot. Jednakże obu rosyjskich filozofów odróżnia od francuskiego intuicjo- 
nisty łączenie w jednym akcie poznawczym komponentu zarówno intuicyj
nego („empirycznego"), jak również racjonalnego138. Jak to uogólniająco ujął 
Mikołaj Łosski: filozofom rosyjskim właściwy jest gnoseologiczny ontolo- 
gizm139. Należy więc podkreślić, że w filozofii Franka mamy do czynienia 
z wyraźnym prymatem ontologii wobec epistemologii i jednocześnie z ich 
źródłową jednością. Wszyscy wspomniani myśliciele zgadzają się co do 
tego, że byt jest poznaniu dostępny. Problematyczny jest natomiast sposób, 
w jaki można go poznawać. Nasze pytanie zatem może przyjąć klasyczną 
formę: jak byt dostępny jest poznaniu? Teoria poznania Franka jest właśnie 
próbą rozwiązania tego klasycznego zagadnienia. Odpowiadając na pytanie, 
jak poznawany może być byt poszczególny, zarazem uzyskujemy odpo
wiedź na pytanie o obecność bytu jako takiego (w terminologii Franka: bytu 
absolutnego) w poszczególnym akcie poznawczym. Jak to dosadnie ujął 
w swoich rozważaniach nad Frankowską myślą Włodzimierz Iljin: „Wszel
kie istnienie czegokolwiek jest już dowodem istnienia Boga"140. Tak więc 
należy przyjąć, obok prymatu ontologii wobec epistemologii, jeszcze jedną 
zasadniczą cechę filozofii Franka, a mianowicie prymat całości nad częścią, 
co wiąże się z przyznaniem idei wszechjedności centralnego miejsca 
w strukturze rozpatrywanej myśli.

138 Por. L. Kołakowski, Bergson, op.cit., s. 41-56; N.O. Łosskij, Obosnowanije..., op.cit., s. 13- 
-338; PZ, s. 175-281.

139 N.O. Łosskij, Tieorija znanija..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., op.cit., 
s. 135. O ontologizmie jako tendencji w filozofii (współczesnej, a nie tylko rosyjskiej, chociaż ta 
ostatnia - jak wiemy - jest wprost na nim ufundowana) S. Frank pisał już w artykule poświęco
nym poglądom W. Sterna; por. S.L. Frank, Licznost' i wieszcz (Fiłosojśkije obosnawanie witalizmu), 
„Russkaja mysi'", 1908, nr 11, s. 166-170; a potwierdza to w roku 1910 w polemice 
z W.F. Emem, por. RM (Jeszcze o nacionalizmie...), s. 113.

140 W.N. Iljin, Nikołaj Kuzanskij..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., op.cit., 
s. 100.

141 PZ, s. 56; rozwinięcie teorii sądu, por. powyżej, rozdz. II, 1.

Filozofia Franka nastawiona jest polemicznie wobec myśli Kantowskiej; 
zarówno dotyczy to teorii poznania, jak i prawomocności dowodu ontolo- 
gicznego. Jak już wiemy, rosyjski filozof przyjmuje, że wszystkie sądy mają 
charakter syntetyczny, a ich ogólną postać można zapisać w formie dwu
członowej: A jest B. Rzecz oczywista, aby uniknąć tautologii albo prostego 
zawierania się członu B w A, należy przyjąć istnienie czegoś dodatkowego, 
jakiegoś x, które pozwoliłoby wywieść B z A. Otrzymujemy sąd w postaci: 
Ax jest B, stąd z kolei możemy wnioskować, że Ax oznacza: x jest A. Ostat
nim krokiem będzie zatem przyjęcie sądu w postaci: x jest AB141. Ta pobież
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nie przedstawiona analiza teorii sądu prowadzi do ważnego dla Franka 
stwierdzenia, że tym, co pośrednio ujmujemy w sądzie, jest nieznany 
przedmiot x. Do próby rozjaśnienia jego tajemnicy powrócimy jeszcze 
w tych rozważaniach. Istotnym zagadnieniem stojącym przed tak pomyśla
ną Frankowską ontognoseologią jest problem transcendentności przedmiotu 
poznania.

Możliwość poznawania rzeczywistości przez człowieka wyznaczona jest 
przez jego pierwotną w stosunku do porządku poznawczego, przynależność 
do bytu. Frank, trawestując znane łacińskie powiedzenie, w sposób dość 
lapidarny stwierdza: primum esse, deinde cognoscere142 i zarazem główny na
cisk kładzie na pokazanie źródłowej możliwości poznania bytu, a poprzez 
analizy epistemologiczne w pośredni sposób stara się o logiczne jej wykaza
nie. I tak zasada określoności, jako wynikająca z sylogizmu zasad, wpisuje się 
w klasyczną logikę Arystotelesowską. To tutaj też znajdujemy Frankowską 
odpowiedź na wątpliwości Heideggera, dotyczące przydatności logiki kla
sycznej do podejmowania kwestii bytu. Odpowiedź ta jednakże nie jest 
równoznaczna z uznaniem jej samowystarczalności, albowiem musi być ona 
dopełniona myśleniem antynomicznym. Zasada określoności mówi, iż jeśli 
z x wynika A, to jednocześnie x dzieli się na A i non-A w ten sposób, że prze
czące odniesienie się do non-A (non-non-A) całkowicie i jednoznacznie okre
śla A143. Przytoczenie treści tej zasady pomoże zrozumieć istotny krok 
w rozpatrywanej ontognoseologii. Po pierwsze, zauważmy, iż relacja obej
mująca A i non-A jako całość jest pierwotniejsza od swojej określonej części, 
jaką jest A. Relację, jaka tutaj zachodzi, określiliśmy mianem stosunku zawie
rania. Po drugie, aby rozpatrywana całość (A-non-A) mogła zachować swą 
„pierwotną jedność w stosunku do wydzielonej z niej, określonej części A, 
konieczne jest przejście na wyższy etap analizy, w sferę realności niepodle- 
gającej zasadzie określoności, a mianowicie jedności metalogicznej. Rzeczywi
stość, jaka wyłania się z powyższych rozważań, to system rzeczy, rozumia
nych jako wydzielone części, poznawczo oświetlone i powiązane z sobą 
poprzez strukturę określeń, tworzących w swym najogólniejszym wymiarze 
system wszechjedności. Cały powyższy wywód, przedstawiony tutaj 
w pobieżnym skrócie, to próba logicznej eksplikacji intuicji wszechjedności. 
Drogę od wielości do jedności, intelektualnie ugruntowaną, możemy za 
M. Łosskim nazwać intuicją mistyczną144.

142 PZ, s. 166.
143 Por. PZ, s. 196-204.
144 Por. N.O. Łosskij, Czustwiennaja, intiellektualnaja i misticzeskaja intuicija, Moskwa 1999, 

281. W kontekście dowodu ontologicznego S. Frank używa tej samej nazwy, rozumiejąc przez
lią bezpośrednią samooczywistość bytu Boga dla podmiotu; por. PT (Ontołogiczeskoje...), s. 137.

W proponowanym przez Franka systemie wszechjedności, rozumianej 
jako jedność jedności i wielości, kluczową rolę odgrywa funkcja dyferencja- 
T- Różnicujący charakter zasady określoności musi oprzeć się z kolei na 
zasadzie negacji. Wydzielając poprzez poznanie określony przedmiot A, 
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jednocześnie, dzięki negacji, oddzielamy go od wszystkiego tego, co nim nie 
jest, a więc od non-A. To właśnie cała ta „bezgraniczna reszta", w łonie której 
tylko możliwe jest rozdzielenie A i non-A jest wszechobejmującym bytem. 
Prymat całości nad częścią, dialektycznie przekraczany w metalogicznej 
jedności, jest tutaj szczególnie wyrazisty; a co więcej, rozważania te prowa
dzą nas do zbliżenia się do Frankowskiej optyki, postrzegającej w tym miej
scu swego systemu, poprzez intuicję pierwotności bytu, możliwość prze
prowadzenia dowodu ontologicznego. Powróćmy do zagadnienia negacji. 
Jak już wiemy, może być ona rozumiana w dwójnasób: albo jako zaprzecza
nie jednej określoności przez drugą (A nie jest B), albo jako przeczenie bez
warunkowe (A nie ma lub w składzie bytu A nie spotykamy). Według Franka, 
drugie przeczenie oznacza: x (jako całość nieokreślonego bytu) nie jest A. A za
tem każda tego rodzaju negacja jednocześnie potwierdza byt, na gruncie 
którego może tylko zachodzić. Rozumowanie to można określić jako do
wód ontologiczny nie wprost, albowiem poprzez negację określenia A 
(B, C, ...) afirmuje nieskończony byt, będący podłożem danej określoności: 
negacja zostaje przezwyciężona w sferze metalogiczności145. Rozumowanie 
to stanowi integralną część ontognoseologii. Co prawda, znajdujemy 
u Franka jednocześnie guasi-Anzelmiańską formę dowodu ontologiczne
go146, mówiącą o możliwości pomyślenia takich pojęć, których sens wymaga 
realnego istnienia: „Myśl o byciu oznacza eo ipso realność bytu"147. Jednakże 
taki dowód ontologiczny nie może być wywodzeniem bytu z „tylko pomy
ślanej" zawartości myśli (immanentnej treści poznania), ale prostym uświa
domieniem sobie niemożności myślenia niektórych „wszechobejmujących" 
pojęć jako „tylko pomyślanych". Do takich pojęć należą: byt, świadomość, Bóg. 
Przykładowo, aby sąd tetyczny A jest był prawdziwy, należy wiedzieć, co 
znaczy w ogóle być; „byt w ogóle" jest tutaj przecież predykatem, milcząco 
przyjętym w każdym sądzie. To nie z pojęcia bytu analitycznie wywodzimy 
istnienie, ale z syntetyczności sądów, to znaczy z ich odnoszenia się do bytu 
jako takiego: „bezgranicznej reszty". Tym, co według rosyjskiego filozofa 
jest głównym nieporozumieniem dotyczącym istoty dowodu ontologiczne
go, jest zarzut, dotyczący założenia, które mówi o tym, iż „Bóg" jest w takim 
rozumowaniu traktowany jako osobny „przedmiot" myśli148. Jednakże w tej 

145 M. Łosski ujął to następująco: „To, co nieosiągalne, leży poza granicami negacji: zawiera 
podwójną negację i jest sferą, w której sama negacja jest negowana lub przezwyciężana (...)", 
[w:] M. Łosski, Historia filozofii..., op.cit., s. 303.

146 PZ, s. 134. Por. rozważania św. Anzelma przeprowadzone w Proslogionie o niemożliwo
ści pomyślenia adekwatnego pojęcia Boga bez przyznania mu realnego istnienia; por. Anzelm 
z Canterbury, Monologion, Proslogion, przeł. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, rozdz. 4, s. 147; por. 
również PT (Ontologiczeskoje...), s. 123-126; PZ (Priłożenije), s. 382-387.

147 PZ, s. 163.
148 Później dookreśli, iż Kantowska krytyka dowodu ontologicznego bierze się z pomiesza

nia poziomu realności z poziomem rzeczywistości; por. RC, s. 311.
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kwestii Frank całkowicie zgadza się z przeciwnikami takiego ujęcia, mówi 
bowiem:

„Jego [dowodu ontologicznego - LA.] prawdziwy sens sprowadza się, 
wprost przeciwnie, do wykazania tego, iż Bóstwo jest realnością, która przy ja
snym ujrzeniu jej istoty nigdy nie może być dana jako »czysta idea«, ale zawsze 
w sposób bezpośredni objawia się nam jako niosąca w sobie ważność realność 
konkretna (..,)"149.

149 NP, s. 458.
150 j\jpz s 459; pzz s 161-166; S. Frank odrzuca zarzuty Gaunilona (doskonała wyspa) 

i I. Kanta (sto talarów), ponieważ opierają się one, według niego, na nieporozumieniu 
w interpretacji myśli Anzelma, a o ile dotyczą hipotetycznego pojęcia Boga, uważa je za słusz
ne. Zgadza się natomiast z myślą Hegla, zawartą w § 51 Encyklopedii nauk filozoficznych (tłum. 
Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990, s. 112.): „Ale Bóg powinien w sposób wyraźny być tym, co może 
być »pomyślane« tylko »jako istniejące«, czego pojęcie zawiera w sobie byt. Ta jedność pojęcia 
i bytu jest tym, co stanowi pojęcie Boga. Oczywiście, jest to jeszcze formalne określenie Boga, 
które z tego względu zawiera w sobie faktycznie tylko naturę samego pojęcia. Nietrudno jednak 
pojąć, że już w swoim abstrakcyjnym sensie zawiera ono w sobie byt"; por. również PZ (Prito- 
żenije), s. 415—416.

Rozumowanie takie odwołuje się do intuicji bytu, ujmowanej w wiedzy 
żywej; rozumowanie to bowiem można ujmować jako „projekcję" doświad
czenia religijnego, a zatem angażującego całą osobowość człowieka na wy
miar myśli - prawdy serca na prawdę rozumu i, co ważne: bez Pascalow- 
skiego rozziewu pomiędzy tymi dwoma porządkami150.

Spróbujmy podsumować to, co wyłania się z tej części Frankowskich 
rozważań. Poprzednio doszliśmy do stwierdzenia, że tym, co pośrednio 
ujmowalne w sądzie poznawczym (A jest B) jest nieokreślony przedmiot x. 
Wiemy też, że owo x to sfera metalogiczności, niepodlegająca zasadzie okre- 
śloności, a właściwie ją umożliwiająca. Później Frank nada jej nazwę Nie- 
postiżymoje. Wiemy także, iż każda negacja potwierdza byt, bowiem może 
zachodzić tylko na jego gruncie. Można powiedzieć, że funkcja negacji to 
warunek działania zasady określoności, dotyczy bowiem bytu i jego form 
w akcie poznawczym. Byt jest więc nam dostępny bezpośrednio; możemy 
go poznać, albowiem przynależymy do niego, sami nim jesteśmy.

Aby prześledzić tok rozumowania, który służy Frankowi do pokazania 
tego wymiaru bytu (byt absolutny jako byt-dla-siebie, w łonie którego na
stępuje podział na podmiot i przedmiot: byt-dla-innego), należy powrócić 
do rozważenia słynnej maksymy Kartezjusza, leżącej u podstaw nowożytnej 
filozofii. Według rosyjskiego filozofa, formuła ta w swym klasycznym sfor
mułowaniu (cogito, ergo sum) jest formułą idealizmu i konsekwentnie po
winno się ją odczytywać następująco: cogito, ergo est cogitatio. Jednakże już 
u samego Kartezjusza filozof rosyjski dostrzega kluczową rolę, jaką może 
spełnić to rozumowanie przy próbie odsłonięcia bezpośredniego dostępu 
myśli do bytu. Jeśli bowiem byt dostępny byłby ludzkiej świadomości po
średnio tylko poprzez myśl, można by co najwyżej stwierdzić: cogito, ergo 
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cogito me esse / cogitationem esse; co oznaczałoby, że samo myślenie byłoby 
jedną z wielu myśli, zawierałoby się w niej, co w oczywisty sposób prowa
dziłoby do poznawczego solipsyzmu. Dlatego, jak piszę filozof:

„(...) zgodnie z idealistycznym zamysłem tej formuły, »jest« tylko »moja świado
mość«; ale w każdym przypadku w niej my sami jesteśmy byciem, znaleźliśmy 
punkt, bezpośrednio łączący nas z byciem, czymś absolutnie przewyższającym 
wszelkie przeczenie i wątpliwość, bowiem każdy akt myśli możliwy jest tylko na 
jego gruncie i zawiera się w nim"151.

151 PZ, s. 157-159.
152 PZ (Priłożenije), s. 391-395; PT (Ontotogiczeskoje...'), s. 115-123.
153 PT (Ontotogiczeskoje...), s. 119; S. Frank nie jest osamotniony w tej kwestii, por. np. takie 

stwierdzenia: F.W.J. Schelling: „Idealizm jest duszą filozofii, realizm jej ciałem; tylko wspólnie 
stanowią żywą całość", [w:] idem, Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym 
związanymi, przeł. B. Baran, Kraków 1990, s. 57; lub w innej tradycji filozoficznej R. Avenarius: 
„W dumnym ze swego rozumu domu idealizmu wałęsa się w jasny dzień widmo realizmu i nie 
daje się przepędzić", [w:] idem, Ludzkie pojęcie świata, tłum. A. i A. Wiegnerowie, Warszawa 
1969, s. 127; a także próba stworzenia systemu ideal-realistycznego przez M.O. Łosskiego, 
B.F. Trentowskiego i in.

154 Por. np. PZ (Priłożenije), s. 379.
155 „Jeśli się mylę - to dowód, że jestem", [w:] św. Augustyn, Państwo Boże XI, XXVI, przeł. 

ks. W. Kubicki, Kęty 1998, s. 431.

W tekstach poświęconych sensu stricto dowodowi ontologicznemu myśli
ciel rosyjski traktuje Kartezjańską formułę jako jedną z historycznych form 
tego dowodu. W jego pełnym rozwinięciu: cogito, ergo est esse absolutum / ens 
absolutum widzi potwierdzenie swej pierwotnej intuicji bytu152. Rozważania 
te także kierują myśliciela rosyjskiego w stronę systemu ideal-reali- 
stycznego, albowiem:

„(...) z tą koniecznością, z jaką psychologiczny idealizm przeobraża się, przy prze
myśleniu go do końca, w idealizm absolutny; absolutny idealizm przeobraża się 
w absolutny ideal-realizm lub co oznacza tosamowabsolutny realizm"153.

Warte zauważenia jest to, iż Frank podkreśla, zgodnie z historyczną 
prawdą, pierwszeństwo w wypowiedzeniu tej formuły przez św. Augusty
na154. Szczególnie interesująca jest jej wersja zawarta między innymi w De 
ciuitate Dei, która posiada formę hipotetyczną: si enim fallor, sum155. To wła
śnie hipotetyczne pojęcie Boga, proponowane przez św. Anzelma swemu 
adwersarzowi („głupiemu"), doprowadziło, według Franka, do niezrozu
mienia istoty dowodu ontologicznego. Jednakże, a co także jest przekona
niem naszego filozofa, wszyscy ci wspomniani myśliciele, dzięki pierwotnej 
intuicji bezpośredniości bytu absolutnego, pozostali w kręgu religijnej on- 
tologii. Pozostaje natomiast problematyczne u myśliciela rosyjskiego przej
ście między intuicyjno-filozoficzną koncepcją Absolutu a religijno-osobową 
formą Bóstwa - napięcie takie będzie charakteryzowało całość jego myśli, 
skłaniającej się stopniowo do drugiej formy, ale nie wyrzekając się nigdy 
pierwszej, rozumianej jako odwołanie się do „żywego doświadczenia reli
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gijnego"; możemy zatem w tym przypadku mówić o dwóch stronach jedne
go doświadczenia156.

156 Por. D. Cziżewskij, S.L. Frank kak..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., 
op.dt., s. 163. Przeprowadzenie przez Anzelma z Canterbury dowodu ontologicznego 
w Proslogonie poprzedzone jest Pobudzeniem umysłu do kontemplowania Boga; podobne fragmenty 
o modlitewnym charakterze, a odnoszące się do różnych (pre)form dowodu ontologicznego, 
zapewne moglibyśmy znaleźć w wielu miejscach w pismach św. Augustyna. Możemy więc 
zgodzić się, że u autorów tych - według sformułowania Iljina: „modlitwa jest życiem dowodu 
ontologicznego", (W.N. Iljin, Nikołaj Kuzanskij..., [w:] W.W. Zieńkowskij, Sbomikpamiati..., op.cit., 
s. 98). Te wyrywkowo wybrane przykłady myślicieli religijnych mogą pomóc nam w uchwyce
niu specyfiki Frankowskiego rozumienia dowodu ontologicznego w jego relacji do doświad
czenia religijnego; por. również poniżej, rozdz. IV, 2.

157 PZ, s. 124.
158 PZ, s. 237.
159 PT (Ontołogiczeskoje...), s. 120-123.
160 PZ, s. 324.

W rozważaniach naszych podążamy więc dwutorowo. Z jednej strony, 
analizując byt jako przedmiot poznania, odkrywamy specyficzną cechę 
(ułomność?) lokalizującego go aktu poznawczego, jaką jest jego cząstko- 
wość. Z drugiej strony, mówiąc o podmiocie poznawczym, przyjęliśmy za 
myślicielem rosyjskim tezę o jego pierwotnej, niezapośredniczonej przyna
leżności do bytu. Mówiąc wcześniej o nieokreślonym przedmiocie x i wyła
niających się z niego, dzięki zasadzie określoności, charakterystykach przed
miotowych A (B, C, ...), podkreślaliśmy właśnie jego pośredniość157. Należy 
jednak tutaj również podkreślić, iż omawiane poznanie przedmiotowe to 
przede wszystkim poznanie cząstkowe, wydzielające z realności tylko pew
ną jej część. Poznanie to opiera się na intuicji jako aktualizacji bytu w ramach 
systemu wszechjedności158. Poznanie, jako aktualizacja bytu potencjalnego, 
odwołuje się do omawianej wcześniej w tych rozważaniach niemożności 
adekwatnego pomyślenia niebytu, nicości. Jedność tak rozumianego pozna
nia gwarantowana jest samą strukturą bytu, jego koniecznością absolutną. Na 
konieczność tę, oczywiście nie wyczerpując jej charakterystyki, składa się 
wewnątrzświatowa konieczność empiryczna (dotycząca następstwa faktów) 
oraz wykraczająca poza kategorię czasowości konieczność logiczna. Za
uważmy, że z samej kategorii bytu, któremu Frank przypisuje cechę abso
lutnej konieczności, wynika, iż byt jest159. Co więcej, rosyjski filozof, mówiąc 
o metalogicznym wymiarze bytu jako absolutnym, ponadczasowym, wiecz
nym i wszechobejmującym, charakteryzuje go również jako myśl żywą (jed
ność czystego przeżywania i czystej myśli)160.

Powyższe uwagi naprowadzają nas na pojęcie intuicji. Frank rozróżnia jej 
dwa rodzaje. Pierwsza intuicja związana jest z kontemplacją pozaczasowej 
jedności (intuicja jedności). Druga to intuicja-życie, dzięki której ludzkie „ja" 
nie tylko postrzega przedmiot i pozaczasowo nim włada, ale także żyje nim 
i można powiedzieć, iż to dzięki niemu zlewa się z życiem wszechjedno- 
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ści161. W ślad za tym można wyróżnić dwa rodzaje wiedzy: wiedzę-myśl 
(wiedzę abstrakcyjną, [ideał-]) oraz wiedzę-życie (przeżywanie, [-realizm]); 
i to ta ostatnia - jak ujmuje ją Frank - jest uniwersalną formą wiedzy162. Z po
wyższych dystynkcji wynika, że również ludzkie „ja" można, według rosyj
skiego filozofa, rozumieć dwojako: bądź to jako potok przeżyć, ukierunko
wany na pozaczasową jedność i przeciwstawiający mu się jako podmiot - 
przedmiotowi, bądź też jako całą bezpośrednio przeżywaną sferę bytu163. 
Wyróżnia więc nasz myśliciel dwa poziomy ludzkiej świadomości i uznaje, 
iż świadomość wykracza poza wymiar czasowości: byt ludzki przynależy 
do bytu pozaczasowego (a co za tym idzie, i pozaprzestrzennego)164. To 
w tym miejscu naszych rozważań nad myślą Franka możemy pełniej okre
ślić istotę rozumienia przez niego tak zwanego dowodu ontologicznego. 
Najpierw zacytujmy naszego filozofa:

161 PZ, s. 359.
162 PZ, s. 356.
163 PZ, s. 357-358.
164 PZ, s. 321.
165 PT (Ontologiczeskoje...), s. 137.
166 PZ (Pritożenije), s. 368.
167 PZ (Pritożenije), s. 367.

„(...) dowód ontologiczny nie jest niczym innym jak ujrzeniem samooczywistości 
absolutnego, jako takiego. Właściwie nie jest on »dowodem«, tj. wnioskowaniem, 
ale przeciwnie, bezpośrednim ujrzeniem prawdy. (...) wyrazem jakiejś pier
wotnej i bezpośredniej mistycznej intuicji, prostym sformułowaniem swo
istej mistycznej lub żywej wiedzy w odróżnieniu od wiedzy abstrakcyjnej - 
przedmiotowej"165.

Należy zwrócić uwagę, że tak rozumiany dowód nie jest dowodzeniem, 
ale aktem intuicji, żywą wiedzą, przeżywaniem, świadomością przynależe
nia do bytu. Po tym intuicyjnym wglądzie dodajmy jeszcze następującą 
uwagę Franka:

„(...) dowód ontologiczny mamy tam, gdzie istnienie czegokolwiek dowodzi się 
albo czysto racjonalnie, tzn. tylko z pojęć; albo tak, aby do dowodu racjonalnego 
dołączyć jakiś inny (jawnie bądź entymematycznie) dowód ontologiczny"166.

Aby jakikolwiek dowód racjonalny w tym znaczeniu był konkluzywny, 
wymaga jako swojej przesłanki takiego pojęcia, w którym zawierałaby się 
intuicyjnie uchwycona jedność porządku myśli i porządku bytu. Dlatego 
każdy tak pomyślany dowód musi, według Franka, zawierać już w sobie 
dowód ontologiczny167. Pytanie, jakie w związku z tym się nasuwa, można 
sformułować następująco: na ile uprawnione jest odczytywanie Frankowskiej 
ontognoseologii jako taki dowód racjonalny, który opierałby się na intuicyjnym 
dowodzie ontologicznym? Wyrastająca z tradycji neoplatońskiej metafizyka 
jedności - a taka wyłania się z rozważań Franka już w pierwszym okresie 
jego twórczości, który nas tutaj zajmuje - wskazuje na możliwość takiego
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odczytania tej myśli. Skoro, jak to zauważył Slesinski, Frankowski monizm 
prowadzi do postrzegania Boga jako jedynej realności, a jednocześnie pod
trzymujemy Iljinowską interpretację pojęcia istnienia bytu poszczególnego 
jako dowodu istnienia Boga - to możemy przyjąć, iż ontognoseologia Franka 
jest w swym zamiarze takim dowodem racjonalnym, opierającym się na 
pierwotnej intuicji jedności bytu i myśli168. Można więc chyba odczytywać 
Frankowski projekt systemu ontognoseologicznego, jako próbę takiego po
średniego dowodu racjonalnego, który opierałby się na uprzednio przyjętej 
intuicji bytu (co zbliża tę koncepcję do eleatyzmu). Ta z kolei mogłaby być 
potwierdzaną i ugruntowaną przez Frankowską wersję dowodu ontologicz- 
nego nie wprost. Natomiast całość tak budowanej ontologicznej teorii po
znania (ontognoseologizm) można by uznać za rozbudowaną formę intu- 
icjonistycznej wersji dowodu ontologicznego.

168 R. Slesinski, Frank's Intuition..., [w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Russian Reli
gious..., op.cit., s. 201; W.N. Iljin, Nikołaj Kuzanskij..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik 
pamiati..., op.cit., s. 114.

169 N.O. Łosskij, Tieorija znanija..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik pamiati..., op.cit., 
s. 140.

170 B.P. Wyszesławcew, Etika prieobrażennogo Erosa. Wiecznoje w russkoj fiłosofii, Moskwa 
1994, s. 134. Najprawdopodobniej w przytoczonym fragmencie nastąpiło połączenie dowodu 
ontologicznego z jedną z dróg Tomasza z Akwinu, a mianowicie dowodu z przygodności. Tak 
więc i w tym przypadku dowód ontologiczny wspomagany jest dodatkowym rozumowaniem.

Należy tutaj może jeszcze przypomnieć, iż w ramach rozpatrywanej cało
ści spotykaliśmy inne próby tworzenia dowodu ontologicznego, a mianowi
cie: quasi-Anzelmiański (z pojęcia bytu) oraz rozwinięcie Kartezjuszowskiej 
maksymy (cogito, ergo est esse absolutum). M. Łosski łączy Frankowską teorię 
poznania z nową wersją dowodu na istnienie Boga, jako metalogicznej zasa
dy systemu ontognoseologii; mówiącej o jedności i będącej absolutnym wa
runkiem zaistnienia oraz poznawalności systemu określoności, tworzących 
wszechjedność169 170.

Może warte przytoczenia w tym kontekście, na zasadzie ilustracji głów
nej tezy, są słowa innego rosyjskiego filozofa, a mianowicie Borysa Wysze- 
sławcewa:

„Jednakże wszelka »część« zakłada »pełnię« (pleroma), wszelkie relatywne za
kłada Absolutne, wszelkie »stworzenie« zakłada »Stwórcę«. To założenie Abso
lutnego jest nie do usunięcia. Jest ono oczywiste, chociaż niepoznawalne i nie do 
udowodnienia. Jego oczywistość dostrzega się w tak zwanym dowodzie ontolo
gicznym. Kant wyobrażał sobie, że go obalił; jednak w istocie dał jego wielkie uza
sadnienie: sens dowodu ontologicznego sprowadza się do niemożności pomyślenia 
Absolutnego, w ewidentnej intuicji Absolutnego (ens quo maius cogitari nequit)"V7°.

Sens tych słów Wyszesławcewa można, w ślad za autorem, streścić 
w paradoksie św. Bonawentury: Si Deus non est, Deus est, a w zgodzie z na
szą omawianą powyżej interpretacją moglibyśmy powiedzieć: prezentowa
na wersja dowodu racjonalnego jest takim dowodzeniem, które wskazuje na 
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własną niemożliwość bez uprzedniego oparcia się na intuicji bytu absolutnego 
(wyartykułowaną w tak zwanym dowodzie ontologicznym), a o tym rów
nież mówił Frank, rozwijając w postać systemu ontognoseologicznego wła
sną intuicję bytu.

W ten sposób prześledziliśmy rozumowanie rosyjskiego filozofa, które 
określiliśmy jako dowód ontologiczny. Potraktowaliśmy jednakże dowód ten 
w sposób ścisły i zarazem okrojony w stosunku do tego, jakie formy przyj
mował w historii myśli filozoficznej. Albowiem też na tym poziomie naszych 
rozważań, dotyczących przecież ontognoseologii, chcieliśmy ukazać Fran
kowską intuicję, leżącą u podłoża całej jego myśli, a mianowicie przeświad
czenie, że to, o czym mówimy - jest; inaczej mówiąc, że myśliciel stara się 
przekonać nas o tym, iż jego myślenie ma głęboki sens ontologiczny.

6. SZESTOW, FRANK, HEIDEGGER

Postawa Franka jest przykładem ontologizmu w filozofii, próbą „zako
rzenienia wszystkiego w bycie", i tym samym jest to postawa skrajnie różna 
od propozycji Lwa Szestowa, którego nasz filozof uznał za przedstawiciela 
nihilizmu - i to w jego czystym, uniwersalnym wymiarze171. Jednocześnie 
uznaje on wielkość umysłu filozofa tragedii: „Szestow - to w swoim rodzaju 
myśliciel wybitny, ale wąski; jest on człowiekiem jednej idei"172. To, co 
przede wszystkim odróżnia obydwu myślicieli, to ich stosunek do samej idei 
racjonalizmu. Krytyka raqonalizmu, przeprowadzona przez Szestowa, 
a opierająca się na wzajemnym przeciwstawieniu całości i części 
(i powoływanie się przy tym na Anaksymandra) jest dla Franka nie do 
przyjęcia173. Także powiązanie takiej relacji z przyjęciem określonych postaw 
wobec „prawdy wiecznej" i wobec rzeczywistości, w której całość - mocą 

171 RM (O Lwie Szestowie. Po powodu jego ncrwoj knigi „Naczala i kona/", 1908), s. 574-578.
172 S.L. Frank, Iz istorii russkoj..., op.cit., s. 157; por. dalszą część tej charakterystyki: „Może 

być uznany za jednego z założycieli tego, co teraz określa się jako egzystencjalizm (...). Ta pod
stawowa i jedyna idea Szestowa sprowadza się do tego, że to, co pożądane, i to, co ważne dla 
człowieka, jest absolutnie irracjonalne, niewyrażalne w pojęciach rozumu i moralności; i że 
dlatego wiara w powszechne naukowe poznanie i dobro, jako normy życia, jest zgubnym dla 
życia prawdziwego stanem upadku w grzech, fałszywym i nieuzasadnionym przesądem. Tą 
irracjonalną istotę życia niekiedy nazywa »Bogiem« (przy czym idea Boga z zasady pozostaje 
całkowicie nieokreślona) i w tym sensie lubi przeciwstawiać »religię«, jako prawdziwą zasadni
czą potrzebę człowieka, zgubnym i złudnym filozoficznym owocom - dobru i prawdzie (...). 
Ale od wszelkiej świadomości prawdziwie religijnej jego pozycja odróżnia się tym, że dla niego 
tragizm żyda ludzkiego pozostaje i powinien pozostać bez swojego rozwiązania, a wszelką 
próbę jego przezwydężenia piętnuje jako nieuczciwość i tchórzostwo myśli".

173 Por. C. Wodziński, Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa, Warszawa 1991, 
s. 134-135.
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swoją zniewalającą - wymaga postawy posłuszeństwa, podporządkowania 
(parere); natomiast część, jako byt zindywidualizowany, wyzwala postawę 
władczą, rozkazującą (iubere), jest dla naszego myśliciela nieuprawnione 
i może co najwyżej wyrażać samą postawę Szestowa, jako jego programowy 
anarchizm: opowiedzenie się za postawą iubere. Frank nie przystanie na to, 
aby być „skrępowanym Parmenidesem" (jak zapewne chciałby go widzieć 
Szestow), ale podobnie jak rosyjski egzystencjalista walczy z jednostronno
ścią racjonalizmu i nie uważa, żeby był to samowystarczalny system wiedzy, 
a więc ujmujący prawdę w całej jej pełni. Nie może natomiast przystać na 
propozycję czysto irracjonalistyczną, która jest jego zdaniem postawą nie 
mniej stronniczą i całkowicie nieuzasadnioną, a ma dodatkowo tę wadę, że 
prowadzi do „bezpłodności i zbyteczności" wszelkiej filozofii. Szestow 
w swojej krytyce racjonalizmu zatrzymał się więc na jego antypodach - irra
cjonalizmie; Frank natomiast stara się w swojej propozycji syntezy filozo
ficznej objąć nią również sferę irracjonalności (bynajmniej jej nie odrzuca) 
w ujęciu transracjonalnym. Podobnie Szestowowska idea „niezakorzenie- 
nia" (bespoczwiennost') jest, według Franka, co najwyżej „zawiśnięciem 
w powietrzu", a nie odkryciem „otchłani", ponieważ ta:

„(...) nie jest absolutną nicością, neant, aby była otchłań potrzeba niejakiego opar
cia (poczuta); tylko w jednym wymiarze - w głąb - pozbawiona zarysów i obej
mująca pustkę, z pozostałych stron w sposób jasny zakreślona czymś pozytyw
nym"174.

174 RM (O Lwie Szestowie...), s. 575.
175 RM (O Lwie Szestowie...), s. 576.
176 Por. R. Slesinski, Frank's Intuition..., [w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Russian 

Religious..., op.cit., s. 212; M. Dennes, Husserl - Heidegger. Influence de leur oeuvre en Russie, Paris- 
-Montreal 1998, s. 257-259.

W przekonaniu naszego filozofa propozycja Szestowowska znosi samą 
siebie. Jeśli człowiek postawiony jest w sytuacji „niezakorzenienia", której 
jedynym wyznacznikiem jest jej negatywność, to możemy dojść tylko do 
następującej konkluzji: „Gdy nie ma niczego, nie ma również świadomości 
i dlatego nie ma żadnej tragedii"175 - filozofia tragedii wbrew sobie osiąga 
rozwiązanie, a mianowicie neantyzację samej siebie. Frankowi pozostaje 
jedynie uznać uniwersalizm Szestowskiego nihilizmu.

Z innego, ale - jak się wydaje - równie istotnego względu, myśl rosyj
skiego filozofa jest blisko spokrewniona z filozofią Martina Heideggera, dla 
którego przecież „analityka jestestwa" jest drogą do odsłaniania (a-letheia) 
prawdy bytu176.

W 1916 roku Frank piszę, że każda filozofia w istocie swej nie może być 
niczym innym, jak Ontologią. W 1939 roku doprecyzuje: Ontologią funda
mentalną. Heideggerowskie dzieło Sein und. Zeit - manifest ontologii fun
damentalnej - powstało w 1927 roku i chociaż daty nie są w tym przypadku 
najistotniejsze, niemniej jest to znacząca zbieżność w ujmowaniu istoty 
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i funkcji filozofii177. Ponadto już wcześniej, w 1912 roku, podczas omawiania 
poglądów Bergsona, utrzymywał Frank, iż każda filozofia jest w istocie me
tafizyką, czyli „przeniknięciem do wnętrza bytu", a wynikać ma to 
z „głębokości doświadczenia filozoficznego", na którym dopiero możliwa 
jest nadbudowa teoretyczna w postaci gnoseologii i fenomenologii; sama zaś 
intuicja pozbawiona tego rozwinięcia - jak stwierdził Bergson - jest banal
na178.

177 DC, s. 429; NP, s. 305.
178 S.L. Frank, O filosofskoj intuicii, „Russkaja mysi'", 1912, nr 3, s. 34-35; H. Bergson, 

L'intuition philosophique, [w:] idem, Oeuvres, op.cit., s. 1357.
179 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 47.
180 Ibidem, s. 307-308.
181 Ibidem, s. 319-320.

Powróćmy jednak do relacji łączącej myśliciela rosyjskiego z Heidegge
rem. Przyjrzyjmy się tutaj tylko temu, jak dwaj współcześni sobie myśliciele 
rozumieją naturę prawdy, a to w celu uchwycenia specyficznej więzi ich 
łączącej. Pisze niemiecki filozof:

„(...) dlatego logos [tj. mowa - L.Z.] może być prawdziwy lub fałszywy, że umoż
liwia widzenie. Decydujący jest tu dystans do sztucznie utworzonego pojęcia 
prawdy w sensie »zgodności«. Idea ta w żadnym razie nie jest pierwotna w poję
ciu aletheia. »Bycie prawdziwym« dla logos w sensie alethein oznacza: byt, 
o którym się mówi, wydobyć (...) umożliwić widzenie go jako nieskrytego (alet- 
hes), odkryć"179.

Mowa (logos) jest tym, co umożliwia otwartość bytu; to dopiero w mowie 
odsłania się byt. Rozważając klasyczną definicję prawdy jako adequatio inte- 
lectus et rei, a więc teoriopoznawczą problematykę relacji podmiot - przed
miot, podkreśla Heidegger wiążący się z tym nieprzezwyciężalny dualizm 
realnego procesu psychicznego (sądzenie) oraz idealnej treści (to, co osądza
ne). Dlatego należy zwrócić się do innego rozumienia samej prawdy i jej 
sposobu odsłaniania się w zapytywaniu o nią:

„(...) sam byt jest tym, co było domniemywane w wypowiedzi. Potwierdza się, że 
bycie wypowiadania ku temu, co wypowiedziane, jest ukazywaniem bytu i że od
krywa ono byt, ku któremu jest. (...) To, że wypowiedź jest prawdziwa, znaczy: od
krywa ona byt sam w sobie"180.

Jestestwu w jego otwartości, umożliwiającej odsłanianie się bytu, chodzi 
o jego własne bycie - mówimy zatem o jego prawdzie:

„Jako ukonstytuowane przez otwartość, jestestwo z istoty jest w prawdzie. 
(...) Prawda istnieje o tyle tylko, o ile (i dopóki) jest jestestwo. (...) To nie my zakładamy 
»prawdę«, lecz to ona ontologicznie w ogóle umożliwia, że możemy tak być, iż coś 
»zakładamy«"181.

I jeszcze jedna bardziej ogólna uwaga interpretatora filozofii niemieckie
go myśliciela:
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„(...) ujmując stosunek bycia do bytu jako stosunek całości do części: całość jest 
z zasady nieuchwytna. Zbiór wszystkich części (tzn. bytów, tego, co obecne) nie 
równa się całości. A wtedy rozumienie jest z istoty faktyczne, »rzucone«. Mrok 
i tajemnica są jego nieusuwalnym elementem"182.

182 K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1998, s. 49.
183 PZ, s. 262; NP, s. 325. Rozwinięcie tej metafory - por. S. L. Frank, Swiet wo t'mie. Opyt 

christianskoj etiki i socialnoj filosofii (pierwodruk 1956), Moskwa 1998, passim [dalej cytuję jako 
SW],

184 S. Frank ostatecznie mówi o dwóch filozoficznych sposobach rozumienia prawdy: 
(1) adekwacyjnym - prawda zewnętrzna, dotycząca poziomu rzeczywistości i (2) „samoodkry- 
wającej się realności", odwołującej się do pojęcia wiedzy żywej - prawda wewnętrzna, dotyczą
ca poziomu realności; por. SW, s. 89-90.

Rozważając Heideggerowską interpretację istoty prawdy jako odsłaniania 
bytu, umożliwiania „objawienia" się tego, co zakryte (poprzez dzieje), wresz
cie jako bezpośredniości bytu i otwartości jestestwa (ono bowiem jest w praw
dzie), dostrzegamy źródłową jedność tej sytuacji. Odwołując się do greckiego 
w swym mniemaniu znaczenia pojęcia a-letheia, nadaje mu Heidegger her- 
meneutyczną doniosłość w odczytywaniu (odsłanianiu) zapomnianych dzie
jów bycia. Odwołuje się zatem do symbolu odsłaniania - ukrytej u swych 
źródeł - prawdy.

Do innego natomiast - ale jak zobaczymy bliskiego w swej wymowie - 
symbolu odwołuje się Frank, a będzie to obraz zaczerpnięty z prologu 
Ewangelii według św. Jana (por. 1, 4-5), obraz „światłości w ciemności"183. 
Metafora ta z czasem przybierze o wiele szersze znaczenie. W tym miejscu 
podkreślmy tylko jej aspekt gnoseologiczny, aletheialogiczny. Według myśli
ciela rosyjskiego, proces poznawczy można przyrównać do procesu wydo
bywania z ciemności (tego, co nieznane), a więc przedmiotu w ogóle (x) na 
światło, oświetlanie go z poszczególnych stron (określanie), przy czym pro
ces ten nie jest w stanie doprowadzić do całkowitego prześwietlenia abso
lutnej ciemności tła. Podobnie i u niemieckiego filozofa: mrok (dotyczący 
całości, bycia) jest nieusuwalnym aspektem rozumienia owego bycia. Praw
da dotyczy jestestwa (u Heideggera: Dasein - „jestestwo jest w prawdzie"), 
bytu-dla-siebie (u Franka: nieposriedstwiennoje samobytije - „wiedza żywa", tj. 
poznanie na poziomie tego, co „istniejące"), i to właśnie dlatego filozof ro
syjski może powiedzieć, iż byt-dla-siebie jest światłem samym siebie oświe
cającym, jednocześnie zakorzenionym w ciemności - gdyż zarówno światło, 
jak i ciemność zamieszkują w głębi duszy człowieka184.

Przywołując te podobieństwa pomiędzy myślicielami (dotyczące ich spo
sobu rozumienia prawdy), nie możemy jednak zapominać o różnicach 
w sposobach ujmowania i rozwijania własnych intuicji filozoficznych (doty
czących - przynajmniej do pewnego stopnia - odmienności w kwestii 
otwartości i zamkniętości „metafizycznego obrazu życia"). Najlepiej wyraził 
to sam filozof w jednym ze swoich prywatnych listów:
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„Wie Pan, że wcześniej odpychało mnie od Heideggera: jego przedstawienie 
o zamknięciu duszy, »egzystowaniu« w przestrzeni pozbawionej powietrza - jest 
wprost przeciwne do mojego metafizycznego obrazu życia. I cały sens nowej 
książki [Holzwege (Drogi lasu, 1950) - L.Â.] - zawiera się w tym, że Heidegger wy
rwał się z tej ciemnicy i odnalazł w wolności drogę do prawdziwego bytu. (...) 
Nie mogło przydarzyć mi się nic bardziej znaczącego i radosnego aniżeli to: przy 
końcu mojego życia odkryłem, że wielki niemiecki myśliciel na swojej własnej 
drodze doszedł do tego wyniku, który jako podstawowa intuicja, podobna obja
wieniu, wyznaczał moją twórczość już 40 lat. Pojmuje Pan, że to zadowolenie nie 
ma nic wspólnego z moim osobistym zadufaniem. Przyznaję także chętnie, że 
Heidegger na swój sposób wyraził tę intuicję bardziej przenikliwie i pełniej, niż 
mi samemu się to udało"185 186.

185 Por. Pismo Siemiona Ludwigowicza Franka k Ludwigu Binswangieru ot 30 awgusta 1950, „Lo
gos", 1922, nr 3, s. 267-268 ([cyt. za:] PZ, I.I. Jewłampijew, Wstupitielnaja statja, s. 32, przyp. 2.). 
Por. również polemikę S. Franka z „wczesną" myślą M. Heideggera (RC, s. 244), która doty
czyła przede wszystkim - w terminologii filozofa rosyjskiego - „pierwotnej zamkniętości real
ności" („samotności duszy ludzkiej"), przyjętej przez myśliciela niemieckiego.

186 Nie jest wykluczony pewien - ograniczony - wpływ tradycji rosyjskiej na Heideggera. 
Jak zauważa Dobieszewski (powołując się na wypowiedź H.-G. Gadamera), w latach dwudzie
stych Heidegger żywo interesował się prawosławiem rosyjskim; por. J. Dobieszewski, Włodzi
mierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, Warszawa 2002, s. 110 (przyp. 69).

Jednakże podobieństwo idei elementarnych (w naszym przypadku: idea 
prawdy jako odsłanianie, „oświetlanie" oraz łącząca się z tym rola ontologii: 
doświadczenia ontologicznego) u obydwu myślicieli, i to już w ich wczes
nych okresach twórczości filozoficznej, jest zastanawiający, w sposób nie 
mniejszy niż (przyznajmy: częściowo) wspólny im patos metafizyczny, 
a także późniejsze jego konkretne rozwinięcia, podyktowane właściwymi 
każdemu z nich osobno motywami dialektycznymi. Odmienne u obydwóch 
myślicieli były sposoby odczytywania przez nich europejskiej tradycji filozo
ficznej, do której przecież obydwaj niewątpliwie przynależeli. Tradycja ta 
dla Franka (a jej świadomość, a co za tym idzie również i znaczenie dla wła
snej twórczości, wzrastała w miarę filozoficznego rozwoju myśliciela), obej
mowała bowiem jeszcze dziedzictwo myśli rosyjskiej, co nie pozostało bez 
wpływu na sposób traktowania przezeń uniwersalnej problematyki filozo- 

186
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1. ONTOLOGIA WŁAŚCIWA

Jak słusznie zauważono, centralna kategoria ontologiczna realności za
chowuje u Franka charakter gnoseologiczny1. Także pojęcie, odgrywające 
ontologicznie tak doniosłą rolę, a mianowicie termin niepostiżymoje, nawią
zuje do kontekstu teoriopoznawczego2. Zauważmy ponadto, iż termin ten 
w swojej strukturze zachowuje formę przeczącą, i z tego względu - mając 
w pamięci nasze ustalenia dotyczące Frankowskiej wersji dowodu ontolo- 
gicznego - odgrywać będzie podstawową rolę heurystyczną w dalszej anali
zie myśli rosyjskiego filozofa. Chcemy jednakże mówić o ontologii wystę
pującej w myśli tego filozofa. Jak już wiemy, rozpatrywana myśl zakorze
niona jest w filozofii neoplatońskiej, dlatego też to właśnie w niej musimy 
poszukiwać rozjaśnienia szczególnej relacji łączącej teorię poznania z Onto
logią. Frankowska ontognoseologia jest właśnie przykładem takiej we
wnętrznej, intymnej więzi bytu i poznania. Oczywiście można, tak jak to 
czynimy niekiedy, poszukiwać związków genetycznych takiego stanowiska 
już u presokratyków (jedność bytu i myśli u Parmenidesa, podobieństwo - 
pod względem braku miary w sobie, a przez to i niepoznawalności realności 
jako takiej - apeironu Anaksymandra do pojęcia niepostiżymoje), jednakże to 
u Plotyna możemy znaleźć opis interesującej nas relacji, a będzie to relacja 
dialektyczna:

1 Por. S.S. Chorużyj, Posle pierierywa. Puti msskoj fitosofii, Sankt-Pietierburg 1994, s. 59.
2 W zależności od kontekstu termin niepostiżymoje będę tłumaczył jako: niepojęte, niepozna

walne, nieuchwytne, a także niedocieczone.

„Jest to zdolność pojęciowego i słownego określenia każdej rzeczy, 
a mianowicie, czym jest rzecz każda, czym się różni od innych i na czym polega 
wspólnota; tu należy także to, gdzie się znajduje każda z tych rzeczy, i czy jest 
»tym, co jest«, i ile jest bytów, i, z drugiej strony ile jest różnych od bytów nie
bytów. Ona rozprawia i poucza również o tym, co dobre i co niedobre, ile ma po
działów dobre i ile jego przeciwieństwo, czym jest owo wieczne i owo nie-takie, 
a o wszystkich tych rzeczach poucza oczywiście na podstawie wiedzy, nie mnie
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mania. [A dalej powie:] Dialektyki nie stanowią nagie prawidła i przepisy, lecz 
dotyczy ona rzeczywistości i byty ma jakby za materię"3.

3 Plotyn, Enneady, 1,3,4-5; por. również W. Stróżewski, Istnienie i sens, op.cit., s. 127.
4 W. Stróżewski, Istnienie i sens, op.cit., s. 151.
5 Por. NP, s. 316; por. poniżej, rozdz. III, 3.
6 Por. NP, s. 243.
7 NP, s. 192.

Dlatego „dialektyka rzeczywistości jest (...) warunkiem sine qua non dia
lektyki jako jej teorii"4. U Franka mamy niewątpliwie do czynienia z tak 
pojmowaną sytuacją dialektyczną (całość i część - dialektyka w ramach 
systemu; określenia rzeczy i ich wiedzy - tożsamość dialektyki rzeczywisto
ści i jej teorii), niemniej nie należy utożsamiać takiej odmiany dialektyczno- 
ści z jej wariantem Heglowskim, o czym przekonamy się w dalszym ciągu 
tych rozważań5. Ustawiając zagadnienie w ten sposób, znajdujemy się już 
wewnątrz sytuacji ontologicznej; i to nawet wtedy, gdy mówimy o zagad
nieniach czysto teoriopoznawczych. Dla Franka byt jest „czymś" szerszym 
niż poznanie (myśl, a także świadomość), leży on u podstawy możliwości 
aktu poznawczego i jest tego ostatniego warunkiem6.

Powtórzmy jeszcze raz za myślicielem rosyjskim: każda filozofia jest On
tologią - tym bardziej, dodajmy, dotyczy to filozofii Franka. Ontologia wła
ściwa (w odróżnieniu od ontognoseologizmu) leży u podstaw teorii pozna
nia i mówiąc o niej - mówić będziemy o warunkach i możliwościach pozna
nia samej struktury realności, struktury jednakże, a nie samej realności. Tę 
ostatnią bowiem, jeżeli zawierzyć naszemu filozofowi, znamy już przed 
przystąpieniem do analizy filozoficznej.

2. FENOMENOLOGIA TAJEMNICY

Zacznijmy od niejasnych jeszcze przeczuć, że to, o czym mówiliśmy do
tychczas, rozpatrując świat jako możliwy do ujęcia poprzez system wiedzy 
abstrakcyjnej, jest naznaczone - w swoich własnych ramach - niewystar- 
czalnością. Poza aspektami bytu ujmowanymi poprzez tę wiedzę wyczu
wamy również to, co określiliśmy już jako „nieskończona reszta", a co 
wskazywałoby na głębszy wymiar bytu:

„Poza całym światem przedmiotowym - tym, który nasz zdrowy rozsądek 
nazywa »rzeczywistością« - w jego najbardziej nieznanych głębiach - wyczuwa
my »niepojęte«, jako jakąś »realność«, która oczywiście leży w całkowicie innym 
wymiarze bytu niż świat przedmiotowy, określony logicznie, pokrywający się 
z naszym zwyczajnym otoczeniem"7.
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Pytanie, jakie w związku z tym możemy postawić, dotyczyć będzie tego 
szczególnego - w myśleniu Franka - miejsca systemu, w którym mamy do 
czynienia z jego otwartością. Będziemy zatem starać się mówić o realności, 
analizując poszczególne stopnie jej odsłaniania8, a jednocześnie, postępując 
w ślady myślenia filozofa rosyjskiego, postaramy się ukazać „kolistość" 
samej struktury takiego myślenia: to, co leży u podstaw zasadności tej myśli 
(i co nadaje jej sensowność) jest zarazem, i to na mocy własnej swojej natury, 
nieosiągalnym celem samego filozofowania. Tylko obecność bytu w jego 
wymiarze nieskończonym (obejmującym wszelkie faktyczne i możliwe gra
nice i ich przekroczenie - zapriedielnost') nadaje Frankowskiemu myśleniu 
charakter ontologii otwartej; gdzie o to, co istnieje - możemy pytać, i gdzie 
otrzymujemy odpowiedzi, których jednakże forma „rozrywana" jest przez 
niesioną przez nie treść (opozycja: pojęte - niepojęte), i dlatego ich myślenie 
możliwe będzie tylko za pomocą logiki antynomicznej.

8 Na ten rys charakterystyczny dla stylu myślenia Franka, a przejawiający się 
w płaszczyznowości myśli (i bytu), odsłaniającej się w głąb (podmiotu, rzeczywistości, realno
ści, a w końcu i sfery boskiej), ufundowanej ostatecznie na doświadczeniu mistyczno- 
-filozoficznym, zwrócił uwagę N.S. Arsieniew; por. idem, Razkrywajnszczijesja głubiny. O fiłosofii 
S.L. Franka, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomikpamiati..., op.cit., s. 74-75.

9 Por. rozważania Mikołaja z Kuzy: „Rzecz to więc oczywista, iż o prawdzie tyle tylko wie
my, że jej istota jest czymś niepojętym [podkr. - L.A.] i stanowi absolutną konieczność nie 
mogącą być nigdy niczym mniej ani więcej, niż jest, nasz zaś umysł to poniekąd możliwość", 
[w:] idem, O oświeconej niewiedzy, op.cit., s. 51.

Dotychczas nasze rozważania ogniskowały się przede wszystkim na po
ziomie przedmiotowym (rzeczywistości), jednakże, jak to zauważyliśmy, 
świat przedmiotowy cechuje się transparencją: chcąc poznać przedmiot 
w jego możliwej pełni, odkrywamy zarazem jego metalogiczną naturę, jego 
zakorzenienie w realności; skończone zawsze dane jest na tle nieskończonego 
(istniejącego). Każda określoność jest wydzieleniem części od „pozostałej 
całości" - nieskończoności, i każdy przedmiot pochodny, a zatem określony 
w sądzie, jest w swojej istocie przedmiotem w ogóle, nieokreślonym x. 
W akcie poznania, scil. określania - w tym, co skończone, mamy zarazem do 
czynienia z nieskończonością, która zawsze dla każdego naszego wysiłku 
poznawczego pozostaje ciemnym tłem. Dla oddania tej sytuacji mówi więc 
Frank o niepojętym-dla-nas (niepostiżymoje dla nas) i jest to - w porządku gno- 
seologicznym - pierwsza odsłona (prześwitywanie) realności w naszym 
akcie poznawczym9. Natomiast w porządku ontologicznym mamy do czy
nienia z sytuacją odwrotną: tutaj to byt poprzedza poznanie, droga wiedzie 
więc od jedności wszechogarniającego bytu do wielości przedmiotów po
znania, a zatem zgodnie ze schematem neoplatońskim. Ale powracając do 
porządku poznawczego: przyjmijmy, że w sądzie A jest x - to, co nieskoń
czone (x), i to, co nieznane (manifestujące swoją obecność w słowie jest), 
wskazuje na pierwotną sytuację, w której byt jest nam dostępny wcześniej 
niż skierowana na nań nasza uwaga; co nie przeczy tezie, że dowiadujemy 
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się o tym dopiero po dokonaniu tego aktu10 11. Oczywiście nie oznacza to, że 
nasze poznanie obejmuje nieskończoność aktualną, niemniej jednak dostęp
na nam jest nieskończoność potencjalna. Tak więc niepojęte-dla-nas możemy 
utożsamić z nieskończonością potencjalną i jednocześnie podkreślić jej zwią
zek ontologiczny z nieskończonością absolutną; ale o tym mówić będziemy 
przy rozważaniach poświęconych temu, co niepojęte-samo-w-sobie, vel niepoję- 
te-z-istoty (niepostiżymoje samo po siebie, vel po suszczestwu)u. W przypadku 
filozofa rosyjskiego mamy do czynienia ze ścisłym związkiem ontologii 
(może też warto podkreślić: przedrefleksyjnej ontyczności) z gnoseologią 
(ontognoseologizm), stąd i relacja nieskończoności absolutnej i potencjalnej 
przybierze charakter specyficznie dialektyczny. Stąd też istota poznania dla 
Franka nabiera cech paradoksalnych:

10 NP, s. 210-212.
11 NP, s. 223 i 390. Por. W.I. Mojsiejew, Łogiko-fitosofskaja riekonstrukcija konceptualnych osno- 

wanij msskoj jiłosofii wsiejedinstwa, Woroneż 2000, s. 57.
12 NP, s. 217.
13 Por. NP, s. 228.
14 Por. RC, s. 235.
15 RC, s. 227.

„Wszystko to, co poznane, znane i oczywiste jednocześnie nie przestaje być dla nas 
niepojętą tajemnicą. Im bardziej przedmiot jest zakorzeniony w dalszych głębiach 
bytu - albo, co więcej, czym bardziej uświadamiamy sobie to zakorzenienie (...)- 
tym jaśniej odczuwamy tajemniczość i niepoznawalność także tego, co poznane 
jasno i dobrze nam znane"12.

Skąd owa paradoksalność poznania? Ponieważ poznajemy częściowo, ale 
jest to zarazem „częściowe poznanie całości" - w części bytu objętej świa
tłem naszego poznania odbija się całość bytu jako takiego13. Można by 
przywołać tutaj słowa św. Pawła: „Teraz poznaję po części, wtedy zaś po
znam tak, jak i zostałem poznany" (por. 1 Kor. 13, 12). Realności, jaką jeste
śmy sami, nie potrafimy poznać w sposób pośredni; możemy natomiast 
doświadczyć jej bezpośrednio: poznanie (szczególnie w formie wiedzy abs
trakcyjnej) jest funkcją bytu, jego niesamodzielną częścią, tak jak i człowiek 
jest tylko częścią bytu w ogóle14. Mamy więc do czynienia z relacją pozna
wania części poprzez część w ramach wszechogarniającej całości, przy czym 
ze swej natury część rozumiana jest jako wydzielona i odgraniczona. Z jed
nej strony, jest to podmiot poznający, który można następująco zdefiniować:

„»Podmiot« jako formalny nosiciel i punkt wyjściowy uwagi umysłowej znaj
duje się wewnątrz podmiotu jako nosiciela bezpośredniego samoobjawiającego 
się życia i nie pokrywa się z tym ostatnim, nie pokrywa się z nim w całości; ten 
bowiem w ogóle nie jest punktem, ale niejaką sferą"15.

Natomiast z drugiej strony, jest to przedmiot poznania, podlegający 
określaniu, konstytuujący rzeczywistość - i pośrednio zaświadczający 
o samej realności.
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Samo pojęcie realności jest o tyle problematyczne, iż słowo to opisuje 
wymiar bytu nieskończenie przerastający możliwości jego wyrażenia; będzie 
to zatem próba opisania tego, co „przerasta" mowę; bliżej zatem będziemy 
theologiae negatioae niż positivae, chociaż zaczniemy od tej drugiej. Przypa
trzymy się takim momentom bytowym, które pozwolą nam na drodze stop
niowych przybliżeń odtworzyć strukturę realności, będziemy więc mówić 
o niepojętym-samym-w-sobie. Będziemy postępować w ślad za Frankow
skim przekonaniem o możliwości mówienia o tym, co nieskończenie prze
kracza nasze możliwości poznawcze, i zarazem w myśl maksymy Mikołaja 
z Kuzy: attingitur inattingibile inattingibilliter (ująć to, co nieujmowalne 
w tym, co nieujmowalne), stanowić to będzie dla nas realną możliwość po
znawczą16.

16 Por. np. NP, s. 196 i in. S. Frank maksymę tę uczynił mottem dzieła (do którego się odno
simy) Niepostiżymoje - możemy stąd wnioskować o zasadniczym znaczeniu tej problematyki 
poznawczej w rozpatrywanej ontologii.

17 Por. NP, s. 223-231; por. również powyżej, rozdz. II, 3.
18 NP, s. 232.
19 Por. NP, s. 233-239.

W wymiarze bytu przedmiotowego, gdy mówimy o zasadzie określono- 
ści i wynikającej z niej jedności przedmiotowej (A, B, C, ...), opieramy się na 
warunkującej ją głębszej warstwie jedności ciągłej (spłosznoje jedinstwo: a, b, 
c, ...), której zasada ta już nie dotyczy, będziemy mówić zatem o jedności 
metalogicznej17. W takim ujęciu przedmiot rozumiany jest jako konkret
ny, a oznacza to, iż ani pojedyncza określoność, ani suma określeń składają
cych się nań - nie wyczerpuje go. Do charakterystyki tak pojętego przed
miotu należy bowiem jego jedność, nieskończenie otwierająca się w „głąb 
bytu" oraz wynikająca z tej jedności - organiczność jego struktury. W istocie 
swej przedmiot jest zatem metalogiczny. Tak ujęta realność, poprzez jedność 
metalogiczną - realność konkretna - jest w swej istocie nieuchwytna (nie 
tyle dla nas, ile sama w sobie); i to bynajmniej nie tylko ze względu na ułom
ność naszych możliwości poznawczych:

„(...) jej jawnie nam przedstawiająca się treść sama w sobie, w swojej istocie 
przekracza wszystko to, co wyrażone w pojęciach i jest w stosunku do treści wie
dzy czymś zupełnie innym. Dokładnie w tym sensie jest ona niepojętym- 
-w-istocie"18.

To, co pozostaje po ujęciu pojęciowym bytu, możemy określić jako mo
ment irracjonalności19. Jak można wywnioskować z analizy przedmiotu 
- przeprowadzanej pod kątem jedności metalogicznej - przedstawia się on 
jako jedność momentu racjonalnego (określanie) i momentu irracjonalnego, 
co też stanowi właśnie o jego metalogiczności:

„Poprzez swą więź wewnętrzną z irracjonalnym realność jest czymś, co cho
ciaż jest także określone w tym sensie, że dzięki ujmowaniu jej abstrakcyjno- 
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-określonych treści (Inhalt), przybliżamy się do treści konkretnej (Gehalt), ale sama 
w sobie nie utożsamia się z żadnym kompleksem określoności"20.

20 NP, s. 235.
21 Ibidem.
22 Por. NP, s. 237-239.
23 Por. NP, s. 240-244.
24 Por. powyżej, rozdz. II, 3.
25 NP, s. 243.

Z tych względów powinniśmy przyjąć, iż realność jest transdefini- 
ty wna (niedefiniowalność), a moment ten prowadzi nas z kolei w stronę 
myślenia dialektycznego. Świadomość nieadekwatności ujęcia racjonalnego 
(coniectura Mikołaja z Kuzy) zmusza nas bowiem do podejmowania nie
ustannych prób takich ujęć, które - jak domyślamy się - skazane są na ciągłe 
zbliżanie się do swego przedmiotu (w szerokim sensie), jednak nigdy niebę- 
dące w stanie go osiągnąć: realność - w takim ujęciu - może występować 
tylko jako „gwiazda wskazująca drogę"21. Z momentem irracjonalności 
związana jest także indywidualność22. Realność konkretna, którą cechuje 
jedność metalogiczna, jest zawsze czymś indywidualnym. Jak bowiem 
twierdzi Frank, w realności konkretnej nie istnieje liczba mnoga; natomiast 
odnajduje ona swój wyraz w pochodnej warstwie realności, którą - poprzez 
wielość określeń - ujmujemy w wiedzy abstrakcyjnej. Jeżeli realność jest 
jednością metalogiczną, która łączy wymiar racjonalny z irracjonalnym 
i przez to przekracza możliwość ujęcia jej w pojęciach wiedzy abstrakcyjnej 
(transdefinitywność, indywidualność) - to można powiedzieć, że cechuje ją 
także transfinitywność (nadskończoność)23. Aby to rozjaśnić, musimy 
przywołać zasadę negacji i jej pozytywną rolę, jaką spełnia w ontologii. 
Rozważając możliwość zasady tożsamości, przyznaję jej Frank abstrakcyjną 
niezależność; jednakże ujmując ją na tle tego, co już wiemy o strukturze 
samej realności i dotyczących jej określeń (a nie tylko pojęć) - stwierdza, że 
tożsamość („to") ciągle dąży do tego, co „inne"24. Intuicja wszechjedności 
konkretnej sama dąży do ustanowienia systemu pojęć, jako potencja - do 
wiedzy abstrakcyjnej. Jedność metalogiczna, sama nie podlegając określaniu, 
przedstawia nam się jako źródło wszystkich określoności. Stąd też sama 
wszechjedność nie może być dana w formie „myśli", ale wyłącznie jako wy
kraczająca poza nią - a więc w formie metalogicznej:

„Byt jako całość, jako jedność i wszechobejmująca podstawa, chociaż zawiera 
w sobie wszystko to, co określone - a tym samym także samą zasadę określoności 
- sam jednak nie jest czymś określonym, dlatego że zawiera w sobie też wszystko 
inne i przekracza granice wszystkiego tego, co określone"25.

Realność w takim ujęciu jest nie tylko czymś więcej niż każda skończona 
jej forma, ale jest także „istniejącą możliwością swego niebytu". Nieskoń
czoność realności można rozpatrywać pod dwoma kątami widzenia: eksten
sywnego i intensywnego. Realność nie tylko przekracza - zdajmy się na 
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wyobraźnię geometryczną - własne granice zewnętrzne (konkretne granice 
rzeczywistości), ale jest także nieskończona w głąb samej siebie. Ponieważ 
realność nie może być ujęta poprzez żadne określenia, pozostaje jedyna 
możliwość jej doświadczenia poprzez akt przeżycia każdego konkretnego 
człowieka. Do możliwości tej jeszcze powrócimy w dalszych naszych roz
ważaniach.

Tymczasem przejdźmy do następnego wymiaru zawartego w momencie 
irracjonalności, a będzie to stawanie się26. Mówiąc o momencie stawania 
się, Frank ma na myśli czas i jego związek z bytem. Nauka, starając się 
uchwycić specyfikę czasu, jest w stanie ująć go jedynie jako to, co przeszłe. 
W takiej sytuacji to, co z natury swojej jest dynamiczne, ulega zatracie, jako 
określone staje się czymś statycznym, ujętym w ramy racjonalności. Najlep
szym przykładem takiego racjonalistycznego unieruchomienia tego, co dy
namiczne (samego ruchu), są słynne paradoksy Zenona z Elei27. Inni myśli
ciele, według filozofa rosyjskiego, wskazywali na dynamiczną naturę pod
stawy rzeczywistości28. Jak natomiast rozwiązywane jest to zagadnienie na 
gruncie filozofii Franka? Podkreślaliśmy już otwarty charakter bytu; to, że 
zawiera w sobie również własną potencję - jest więc potencjalnością29. 
Co więcej, stwierdzenie potencji samego bytu doprowadza nas do przeko
nania, iż byt jest mocą, i to istniejącą mocą. Powołując się na Arystotelesa30, 
czyni Frank rozróżnienie dwóch sposobów rozumienia potencjalności. 
W pasywnym sensie tego słowa - jest to po prostu „materiał", natomiast 
w drugim jego sensie - jest to potencjalność aktywna (moc): siła formująca 
„materiał". Jak w takim wypadku rozumieć rzeczywistość? Mocą formującą 
rzeczywistość musi być to, co tę moc posiada - jest samą mocą - a tą jest byt, 
realność. Cały system określoności musi być przeniknięty tą mocą i dopiero 
wtedy, po przełamaniu statyczności wiedzy abstrakcyjnej, możliwa jest ży
wa wszechjedność. (Każda określoność A, B, C, ... stoi w bezpośrednim 
związku z nieskończoną resztą: x; dotyczy to również całości wiedzy).

26 Por. NP, s. 244-247.
27 Por. NP, s. 245 (np. argumenty: „Achilles", „strzała". Na niemożność pojęciowego 

uchwycenia czasu zwracali uwagę m.in. Plotyn, Enneady, III, 7, 1; św. Augustyn, Wyznania, XI, 
14).

28 Por. NP, s. 246 (przy czym autor powołuje się na następujące teksty: Plotyn, Enneady, III, 
7, 11; Platon, Timajos, 37d; Angelus Silesius, Cherubawy wędrowiec, I, 47; a także G.W.F. Hegel 
oraz H. Bergson).

29 Por. RC, s. 413.
30 Por. NP, s. 248 (por. Arystoteles, Metafizyka, VII; 1033b).
31 Por. NP, s. 247-255.

Charakterystyka realności jako potencjalności naprowadza nas na jeszcze 
jedno, ściśle związane z momentem irracjonalności, pojęcie wolności31. 
Według Franka, wolność w ogólnym swoim znaczeniu, zawierającym 
w sobie moment dynamiczności, utożsamia się zatem z potencjalnością, i to 
zarówno w jej aktywnym, jak i pasywnym znaczeniu. To, co określaliśmy 
jako potencjalność pasywną, przy głębszym rozpatrzeniu jawi się nam jako 
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„chaos", coś na kształt Ungrund (J. Bóhme). Istnieje więc pierwotny moment 
dynamiczności w dwóch postaciach. Po pierwsze, jako dynamizm niepo
rządku, i po drugie, jako dynamizm określania, porządkowania chaosu. 
Pierwotna wolność, która wypływa z potencjalności, cechuje się chaotyczną 
dążnością do urzeczywistniania siebie. Jeżeli byt jest w formie urzeczywist
nionej, o tyle króluje w nim konieczność, rozumiana jako określoność bytu 
i przejawiająca się w jego wewnętrznych związkach. To, co jest określone 
jest „takie" i nie może być „inne" - jest zatem konieczne. Jeżeli natomiast byt 
jest twórczą mocą dokonującą się na poziomie niepod legającym określaniu - 
jest wolnością pierwotną. Byt jako całość jest więc jednością metalogiczną 
(transracjonalną jednością racjonalności i irracjonalności) lub inaczej mó
wiąc, jednością wolności i konieczności, czyli realnością przenikającą po
przez rzeczywistość. W ten sposób ujęty byt jako taki - w przekonaniu 
Franka - jest plastyczny: nie tylko jest, ale również tworzy siebie.

Spróbujmy uszczegółowić to, w jaki sposób należy rozumieć ontologicz- 
ne znaczenie rzeczywistości. Najogólniej można powiedzieć, iż jest to ta 
część realności, która została racjonalnie „wykrojona" z niepojętego, ciem
nego oceanu tego, co irracjonalne, a pomimo tego bezpośrednio danego 
w doświadczeniu. Ponadto rzeczywistość jest ujmowana jako to wszystko, 
co - będąc na sposób obiektywny - nie posiada takich obiektywnych zary
sów (granicy)32. Jak to rozumieć? Mówiąc o rzeczywistości obiektywnej, 
mamy na myśli, iż immanentną częścią tak rozumianej rzeczywistości są 
elementy idealne (pozaczasowe). Tak rozumiane „formy" bytu obiektywne
go przynależą również do bytu jako takiego. Mamy więc do czynienia 
z elementami pozaczasowymi (relacjami, związkami), które tworzą jako 
formy bytu (wraz z „materiałem" - substancjalną bazą bytu) rzeczywistość 
obiektywną33. Z kolei należy podkreślić, iż filozof rosyjski zdecydowanie 
przeciwstawia się takiemu rozumieniu substancji, w którym mielibyśmy do 
czynienia z jej samodzielnym, nierelacyjnym pojęciem, a więc z rozumie
niem substancji jako abstrakcyjnej „podstawy" czy „fundamentu". Byt jest 
wszechjednością - a to oznacza, że każda część dana nam jest tylko 
w związku z czymś innym, całością. Dlatego i pojęcie Boga, jako stwórcy jest 
pojęciem relacyjnym (Stwórca - stworzenie), co prowadzi Franka do pa- 
nenteizmu34. Powróćmy jeszcze do kwestii samej rzeczywistości, albowiem 
możemy ją rozumieć w dwojakim sensie. W swoim wąskim sensie - jest to 
rzeczywistość ujmowana w danej chwili (teraźniejszość). Natomiast w sensie 
szerokim, rzeczywistość obejmuje sobą także przeszłość i przyszłość35. Rze
czywistość związana jest z podmiotem ludzkim, z jego „współdziałaniem" 
w łonie wszechjedności. Przynależąc do bytu, podmiot w swoim akcie po

32 NP, s. 261-262.
33 Por. RC, s. 214-215.
34 NP, s. 234.
35 NP, s. 263.
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znawczym potencjalnie jest w stanie - a to na mocy tego, iż całość przejawia 
się w (i poprzez) części - objąć sobą całość bytu. Przypomnijmy, iż czas jest 
„odwzorowaniem pozaczasowości w sferze ruchu" - teoria, jaka stąd wy
pływa dla Franka, łączy się z ogólniejszym systemem ideal-realistycznym: 
pozaczasowy spoczynek (wieczność) wiąże się z wymiarem idealnym wy
stępującym w porządku poznawczym (relacje, związki); natomiast ruch 
(czas) - z wymiarem realnym, jego dynamiką, potencjalnością, niepozna- 
walnością36. W porządku ontologicznym możemy powiedzieć, że elementy 
idealne mają dwa „sposoby" istnienia: będąc w istocie pozaczasowymi, 
znajdują w rzeczywistości podlegającej czasowi swoje „wcielenie" w kon
kretnych przedmiotach. W tym przypadku Frank stara się godzić Arystote
lesa z Platonem37. Możemy więc za myślicielem rosyjskim uznać, że:

36 PZ, s. 143 i 299.
37 RC, s. 218.
38 NP, s. 266.
39 Por. Nicolai de Cusa, Tńalogus de Possest, op.cit., 14, s. 17-18; por. również RC, s. 223 i 256.
40 Por. NP, s. 266-277.

„(...) nie istnieje zakończona wszechobejmująca rzeczywistość, która pokrywała
by się z całością bytu, dlatego że wszystko, co rzeczywiste, rodzi się z łona moż
liwości jako realnej potencjalności albo istniejącej mocy"38.

Wydaje się, że rozumienie bytu jako „łona możliwości" jest możliwe do 
uzgodnienia z koncepcją Mikołaja z Kuzy, który terminem Possest określał 
Boga. Skoro, jak już wspomnieliśmy (a co rozważymy jeszcze osobno), dla 
Franka pojęcie Stwórcy jest nieodłączne od stworzenia i wszystko to zacho
dzi w ramach wszechjedności (panenteizm), a równocześnie realność należy 
ujmować jako pełnię możliwości (nam daną tylko potencjalnie) - to „real
ność jako absolutne" musi też obejmować sobą wszystko to, co względne 
(absolutne pole możliwości)39. Zanim jednak przejdziemy do próby (zaiste 
wydaje się to niemożliwe - ale Frank odnajdzie metodę w myśleniu anty- 
nomicznym) opisu samej realności, przypatrzmy się jeszcze innym aspek
tom bytu.

Zatrzymajmy się w sferze bytu idealnego40. U Franka pojęcie bytu 
przedmiotowego jest szersze od pojęcia rzeczywistości. To, co w konkretnej 
rzeczywistości jawi się jako zaledwie możliwe (istniejąca możliwość), można 
już ujmować jako treść określoną - a tę należy rozumieć jako byt przedmio
towy. Składają się na nią idealne, pozaczasowe elementy i związki między 
treściami abstrakcyjnymi, myślowymi - i jest to w przekonaniu rosyjskiego 
filozofa „królestwo idei" Platona. Zagadnienie bytu idealnego zawiera 
w sobie całą problematykę związaną z analizą pojęć i sądów, ostatecznie 
prowadzącą do jedności metalogicznej. Byt ten związany jest 
z zagadnieniem możliwości, myśl bowiem traktowana jest tutaj jako „uni
wersalna potencja w formie wszechobejmującej konkretności". Inaczej mó
wiąc, jest to „byt w myśli", a wiemy już, że byt należy traktować również 
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jako potencję. Takiego „królestwa idei" nie należy ujmować na sposób abs- 
trakcyjno-logiczny, ale jako jedność konkretno-ponadczasową: z Plotynem 
(i Frankiem) należy tutaj stanąć przeciw platonizmowi i umieścić świat idei 
w „duchu Bożym":

„»Królestwo idei«, istniejące w sensie posiadania pozaczasowej doniosłości, 
w relacji do bytu empirycznego, poddanego czasowi jest królestwem »możliwo
ści«. Właśnie jego niezależne od rzeczywistości empirycznej znaczenie sprowadza 
się do tego, że możliwe jest samo w sobie, tj. niezależnie od jej empirycznego urze
czywistnienia"41.

41 NP, s. 272.
42 Por. NP, s. 277-282.
43 Por. wypowiedź E. Lóvinasa o „doświadczeniu il у a" oraz jego nawiązania do 

M. Heideggera (es gibt) i M. Blanchota („neutralne", „zewnętrzne"); por. idem, Etyka 
i nieskończony. Rozmowy z Philiphem Nemo, przekł. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 31-34.

Według Franka, pojęcie możliwości byłoby bezsensowne, gdyby go po
zbawić takiej właśnie „możliwości" urzeczywistnienia (przechodzenia ze 
stanu potencji w stan aktualności); dlatego też samo pojęcie możliwości po
winno już zawierać w sobie relację z rzeczywistością.

Jeśli wziąć pod uwagę słówko „jest", występujące w naszych sądach 
(a o ich naturze była już mowa), to możemy rozróżnić dwa jego znaczenia: 
w sądach egzystencjalnych oznacza „faktyczne istnienie", natomiast 
w sądach syntetycznych oznacza „konieczność istnienia". Według Franka, 
suma tych dwóch znaczeń (faktyczność i konieczność) świadczy o tym, że 
mamy tutaj do czynienia z jeszcze jednym źródłowym poziomem bytu, ja
kim jest byt bezwarunkowy - na gruncie którego zbiegają się zarówno 
ponadczasowy, jak i czasowy wymiar bytu, byt idealny, jak i faktyczny42. 
Gdy stawiamy problem zasadności pytania o x (w znanym nam już przy
kładzie sądu x jest A), to musimy stwierdzić bezzasadność takiego pytania; 
albowiem to, co kryje się i zarazem ujawnia pod tym symbolem - x jako 
takie - jest samooczywiste, jest sferą, w której zapytywanie traci swój sens 
(fraglos, biezwoprosnost'). W niektórych językach mamy do czynienia z taką 
sytuacją „samoprzejawiania się bytu" w zwrotach bezosobowych, takich jak: 
es gibt, il y a, there is, imiejetsia - mówimy zatem o czymś nieokreślonym, a co 
dane nam jest w formie „daru"43. To „ono" obdarowuje nas „czymś" okre
ślonym (struktura: x jest A). W takim ujęciu byt bezwarunkowy jest pier
wotną jednością, wszechjednością, „ciemnym matczynym łonem" - niepo- 
jętym-z-istoty w sensie transracjonalności, a w sądzie przejawia się pod po
stacią słówka „jest". Najlepiej widać to na przykładzie sądu tetycznego 
w postaci: jest A. Jako bezwarunkowy byt w ogóle łączy on w sobie wymiar 
faktyczności i konieczności: z konieczności faktycznie „coś" jest i to, że „jest" 
(nam „dane") - w tym przypadku jest najważniejsze. Tak o tym piszę sam 
rosyjski myśliciel:
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„Przyprawiające nas o zawrót głowy, prowadzące nas prawie do granic sza
leństwa pytanie: »co w istocie rozumiemy przez słowo »jest«? - pytanie to samo 
znajduje odpowiedź dzięki spostrzeżeniu, że wyjście poza granice wszystkiego tego, 
co poznawalne i wyrażalne w pojęciu jest również istotną określającą cechą tego, co poj
mujemy jako realność. Byt jako taki, tj. w jego bezwzględności, jak i tajemnica są po 
prostu jednym i tym samym"44.

44 NP, s. 279.
45 W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 461.
46 RC, s. 253 i 258.

Nie należy przy tym owej tajemnicy rozumieć jako zagadki, tajemnicy - 
która domagałaby się wyjaśnienia; ale wprost przeciwnie, tajemnica pozo
stanie tajemnicą, gdyż jest to sfera transracjonalności, i w swojej istocie prze
kracza ona wszelkie określenia. Jako taka więc cechuje się absolutną jedno
ścią, a cała wielość określeń (Mikołaj z Kuzy: explicatió), na niższym pozio
mie bytu, zlewa się w jedność bytu bezwarunkowego (Mikołaj z Kuzy: com- 
plicatio), na jego wyższym poziomie.

Śledząc poszczególne stopnie odsłaniania momentów bytu (posłużmy się 
metaforą przestrzenną: w ruchu „oddolnym"), objawiania się bytu (w ruchu 
„odgórnym"), doszliśmy do tego miejsca naszych rozważań na temat Fran
kowskiego obrazu świata realnego, w którym bezpośrednio stykamy się 
z samą realnością jako taką. Najpierw zapytamy o samą możliwość i zdol
ność naszą do jeszcze większego zbliżenia się do jej tajemnicy.

3. MYŚLENIE BYTU

Według słów Zieńkowskiego, Frank dąży do „metafizycznego monizmu 
bytu", czyli mówiąc inaczej: metafizyki wszechjedności45. Aby to jednak 
osiągnąć, zmuszony jest do zmierzenia się z zadaniem filozoficznego ujęcia 
realności, która przecież w jego rozumieniu przekracza możliwości myśli 
dyskursywnej. Tak więc zadanie, jakie stawia przed myślą filozoficzną, musi 
sprowadzać się do wymogu racjonalnego przekroczenia samej racjonalności 
filozofii - zatem postulowana filozofia powinna być monizmem, otwierają
cym się na sferę transracjonalności i w niej szukającym oparcia. Pojawia się 
nawet porównanie realności do gleby, jednak - jak sam Frank przyznaję - 
jest to nie do końca udana metafora; lepiej zatem odwołać się do innego 
obrazu, w którym realność można porównać z atmosferą zewsząd nas ota
czającą46. I chociaż w obliczu tak karkołomnego zadania poznawczego, jakie 
stawia przed filozofią, piszę Frank o uczuciu pokory - a nawet poczuciu 
rezygnacji - to jednocześnie przecież uznaje, że pokora taka stosowna jest 
tylko wobec wiedzy abstrakcyjnej:
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„Wszelka skończona synteza, całkowicie obejmująca sobą realność i jej ade
kwatna, nigdy nie może być racjonalna, a wprost przeciwnie, zawsze transracjo- 
nalna"47.

47 NP, s. 313.
48 RC, s. 247. Próba przedstawienia rozumowania nie wprost, por. powyżej, rozdz. II, 5.

Ponieważ we Frankowskim rozumieniu poznawanie oznacza określanie, 
ujmowanie w formach określoności - a to z kolei możliwe jest dzięki zasa
dzie negacji, dlatego właśnie to w niej powinniśmy szukać rozwiązania za
gadki (tutaj jeszcze w potocznym znaczeniu tego słowa, jej rozwiązanie do
piero otworzy nam horyzont tajemnicy - zagadki absolutnej), przystępu do 
realności samej w sobie.

Próby poznania wprost realności samej w sobie, jej istoty - w odróżnieniu 
od jej treści - skazane są na niepowodzenie; co więcej, rozumowanie takie 
samo w sobie już zawiera contradictio in adjecto. Wiemy, iż w ramach syste
mu wszechjedności negacja spełnia funkcję różnicującą, to za jej przyczyną 
następuje dyferencjacja bytu (określanie bytów). Jeśli jednak oddzielimy 
realność od jej treści określonych, to tym samym przekształcamy ją w „coś" 
irracjonalnego. Stosując do realności samej w sobie kategorie logiczne, po
padamy w sprzeczność pomiędzy formą sądu i jego treścią. Przy takim po
dejściu wszechjedność konkretną przekształcamy w jedność abstrakcyjną, 
nieobejmującą już sobą wielości48. Inną drogę zbliżenia się do realności za
proponował Frank, a będzie to już via negativa - droga prowadząca poprzez 
potęgowanie negacji aż do pozytywnego utwierdzenia niepojętego-samego- 
-w-sobie (zauważmy, iż realność tutaj pozostaje w formie negatywności). 
Prześledźmy ten proces: określoność („to, a nie inne") możliwa jest tylko 
dzięki wydzieleniu od tego, co „inne"; a co jest właśnie „tego" nieskończoną 
resztą. Tak więc, każda określoność zakłada to, od czego - jako treść okre
ślona - różnicuje się w obrębie całości (także i ją samą obejmującej), 
a związane jest to z konstytuującą całość (X + non-A) jednością metalogiczną. 
W takim ujęciu to, co różne (określoność) zakłada jednocześnie wewnętrzną 
tożsamość z tym, od czego różni się, a co nazwie Frank - nawiązując do 
pojęcia bytu (Non Aliud) występującego u Mikołaja z Kuzy - „Tym-co-nie- 
-inne" (Nieinakowost'). Następnie, jeśli wszystko to, co jest określone, musi 
być „albo jednym, albo drugim" (albo-albo), i jednocześnie negujemy samą tę 
zasadę, to otrzymujemy „i-jedno-i-drugie" (i-to-i-tamto) - wszechobejmującą 
pełnię - niepojęte. Niepojęte w takim ujęciu jest negacją negacji. Jednakże 
napotykamy w tym rozumowaniu - mającym przecież na celu zbliżenie się 
do tego, co transracjonalne - trudność, polegającą na tym, iż zasada „i-jedno- 
-i-drugie" zakłada istnienie „jednego" oraz „drugiego", a więc wielości 
składającej się sumarycznie na całość, a przez to gubiącej jedność metalo
giczną. Jak piszę rosyjski myśliciel:

„Kategorialna forma »i-jedno-i-drugie«, zakładająca »jedno« i »drugie«, także 
sama zakłada w takim samym stopniu formę »albo-albo« (która właśnie konsty
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tuuje realność jako »jedno« i »drugie«), tak jak ta ostatnia forma zakłada pierw
szą. Forma »i-jedno-i-drugie« oraz forma »albo-jedno-albo-drugie« okazują się po 
prostu momentami nawzajem odnoszącymi się do siebie, jakby leżącymi na tym 
samym poziomie, w tym samym planie bytu (,..)"49.

49 NP, s. 294.
50 NP, s. 295; por. RC, s. 249. S. Frank dla egzemplifikacji swoich analiz dość często odwo

ływał się do Upaniszad. Por. np. formuły: neti, neti - Brihadaranjaka III. 9. 26, IV. 2. 6 (Dusza- 
-atman ani nie jest tym, ani nie jest tym. / Nie można jej uchwycić, dlatego nie została uchwy
cona); aham brahma asmi - Brihadaranjaka IV. 4. 10 (To na początku zaprawdę istniało jako brah- 
man, / On rozpoznał siebie samego: „Ja jestem brahmanem"...); tattwamasi - Czhandogja VI. 8. 7, 
VI. 12. 3 (To jest dusza całego świata, to rzeczywistość / To atman, tattwamasi...); atman = 
brahman - Brihadaranjaka IV. 4. 5 (Ta oto dusza-atman to brahman...) - wszystkie przytoczone 
fragmenty Upaniszad w tłumaczeniu M. Kudelskiej. Zapewne interesujące byłoby porównanie 
indyjskiej koncepcji saguna brahman i nirguna brahman z Frankowką koncepcją niepostiżymogo dla 
nas i niepostiżymogo po suszczestwu.

51 Por. ujęcie tej kwestii przez Hegla: „Sam byt, jak i następne określenia, nie tylko określe
nia bytu, ale logiczne określenia w ogóle, mogą być uważane za definicje Absolutu, za metafi
zyczne definicje Boga. Jednak mówiąc dokładniej, dotyczy to zawsze pierwszego określenia danej 
sfery, a następnie trzeciego, jako będącego powrotem z różnicy do prostego odnoszenia się do 
siebie", [w:] G.W.F. Hegel, Encyklopedia..., op.cit., § 85, s. 143.

Okazuje się więc, że jedność metalogiczna jest - poprzez takie zasady - 
nieuchwytna dla nas. Konieczne zatem będzie (dla nas) przyjęcie trzeciej 
zasady w postaci „ani-jedno-ani-drugie" (nie-to-nie-tamto; upaniszadowe: 
neti, neti)50. W tym momencie w myśleniu rosyjskiego filozofa następuje 
przejście do wymiaru Absolutnego, utożsamianego z „Tym-co-nie-inne" (Non 
Aliud) - zatem przy takim podejściu niepojęte w charakterze swojej abso- 
lutności jest „nie-innością", tożsamością ujmowaną w formie negatywności, 
i ostatecznie przezwyciężaną w negacji spotęgowanej (potiencirowannoje 
otricanije). Oczywiście, ciąg negacji - potęgowanie - może prowadzić do 
nieskończoności, a wtedy nie będziemy w stanie uzyskać jakiegokolwiek 
pozytywnego wyniku przeprowadzanej analizy. Co można zatem uczynić 
w takiej sytuacji? Aby uniknąć - jak to ujmuje Frank - „niszczącej siły nega
cji", negacja bowiem zawsze wydziela „inne", co z kolei będzie domagało 
się nowej negacji i stąd regressus in infinitum, należy rozpatrywać negację 
negacji jako przekroczenie abstrakcyjności pojęcia (określoności) i powrót do 
jego „pierwotnej konkretności"51. W metafizyce Franka rola negacji sprowa
dza się zatem do jej trzech podstawowych zadań. Po pierwsze, jest to próba 
uniknięcia wspomnianej już niszczącej siły samej negacji (przezwyciężenie 
negacji przez negację), a to oznaczać będzie, iż w tym przypadku mówimy 
nie o zniesieniu, ale o jej zachowaniu w celu podtrzymania pierwotnej więzi 
wielości w ramach samej realności. Po drugie, negacja służy do wykluczenia 
z realności tego, co fałszywe, skrywające się pod postacią „obiektywności", 
a w istocie pochodzące od subiektywności. I wreszcie po trzecie, negacja - 
spełniając funkcję dyferencjacji bytu - jest „siłą" kształtującą jego „pozytyw
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ną ontologiczną strukturę"52. Negacja sama w sobie jako składnik bytu - 
w ramach którego spełnia funkcję ontologiczną: różnicy wewnętrznej - nie 
może być zanegowana; jest więc utwierdzeniem realnej relacji przeczącej, 
i tym samym samej treści negatywnej53. Takim sposobem realność może być 
nam dana w formie negatywności:

52 W związku z „pozytywną mocą negacji" można przytoczyć przykład z klasyki neoplato- 
nizmu: „(...) równie jak Jedno przyczyną jest wszechrzeczy, tak przeczenia są przyczyną twier
dzeń (...). Bowiem owe wszystkie pochodzą od negacji, zaś ostatnich przyczyną jest Jedno (...). 
W ten więc sposób z owego jednego rodzaju zdań - z negacji - bierze początek cała masa afir- 
macji (...)", [w:] Proclus, In Platonis Parmenid, 1, VI, 137 C, [cyt za:] B. Jasinowski, O istocie neo- 
platonizmu..., op.cit., s. 72.

53 Por. NP, s. 299-300; por. również RM (Absolutnoje, 1934), s. 69-71.
54 NP, s. 300.
55 NP, s. 297; por. RC, s. 255. W odniesieniu do analizy Heglowskiej koncepcji, mówiącej, że 

„czysty byt i czyste nic są jednym i tym samym", ([cyt. za:] G.W.F. Hegel, Nauka logiki, tłum. 
A. Landman, 1.1, Warszawa 1967, s. 93), por. W. Stróżewski, Istnienie i sens, op.cit., s. 182-187.

56 Por. NP, s. 302-308.
571. Kant, Krytyka czystego rozumu, op.cit., B 82, s. 102.

„Wznosimy się do uniwersalnego »tak«, do pełnego wszechobejmującego 
przyjęcia bytu, które obejmuje również relację przeczącą i samo to, co negatywne, 
można powiedzieć w charakterze uzasadnionej i nie podlegającej usunięciu real
ności"54.

W głębokim przekonaniu Franka powyższe rozważania nie mogą być 
wyłącznie teorią logiczną, ale równocześnie powinny być ujmowane jako 
stan duchowy. Zagadnienie charakteru realności, rozpatrywane pod takim 
kątem, zaczyna przypominać Heglowską koncepcję jedności bytu i nicości. 
Przywołajmy - i w tym kontekście - naszego filozofa:

„(...) niepojęte w charakterze absolutnego wywyższa się ponad przeciwieństwo 
pomiędzy więzią i różnicą, pomiędzy spokojem i antagonizmem; samo nie jest 
ani jednym, ani drugim, ale właśnie niepojętą jednością obojga. Dlatego jednocze
śnie jest i oddzielone od wszystkiego, i wszystko obejmuje, i jest wszechobecne, 
jest niczym i wszystkim"55.

Ponieważ każde myślenie dokonuje się poprzez pojęcia (określoności) 
i zawsze dotyczy wymiaru racjonalności - jest zatem myśleniem przedmio
towym, w którym racjonalność może spełniać tylko rolę jego narzędzia. Jak 
zatem pomyśleć niepojęte, skoro już wiemy, że jest to sfera transracjonalno- 
ści? Według Franka, należy jeszcze przyjrzeć się samej „racjonalności" takie
go myślenia - będziemy zatem mówić o myśleniu transcendentalnym, 
a więc myśleniu nakierowanym na ogólne warunki przedmiotowości („głę
bię realności")56. Kantowska logika transcendentalna „(...) zajmuje się wy
łącznie prawami intelektu i rozumu, ale tylko o tyle, o ile dotyczą one 
przedmiotów a priori..."57 Filozof rosyjski podnosi dwa zarzuty wobec tak 
ujmowanej transcendentalności myślenia. Po pierwsze, takie ujmowanie 
logiki - jako wyłącznie podmiotowej analizy warunków przedmiotowości - 
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prowadzi do jej subiektywizacji, do fałszywego idealizmu. Ponadto u Kanta 
pozostaje niejasna relacja kategorii do logicznych form myśli, rozumianych 
jako zasady samej racjonalności58. W przekonaniu Franka podstawowym 
błędem filozofa niemieckiego jest to, że zignorował logikę formalną na rzecz 
logiki transcendentalnej, a to doprowadziło go do wspomnianej niekonse
kwencji w dedukgi kategorii. U myśliciela rosyjskiego zaś warunki przed- 
miotowości nie wynikają z subiektywności, ale z „głębi samego bytu". Dla
tego na gruncie takiego myślenia logika transcendentalna nie może być ana
lizą warunków podmiotowych, ale logiką samego bytu („każda filozofia jest 
Ontologią")59. W ten sposób wchodzimy na poziom Frankowskiego myślenia 
transracjonalnego - myślenia bytu:

58 Chodzi o dedukqę tablicy kategorii z „funkcji logicznych wszystkich możliwych sądów", 
(por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, op.cit., A 70, B 95, s. 111; B105-B106, s. 116-117). Według 
S. Franka: „(...) w istocie sprawa dotyczy po prostu tego, że formalne zasady myśli, np. »toż
samość«, »różnica« nie są wewnętrznie powiązane z kategoriami, konstytuującymi »przed- 
miotowość«", [w:] NP, s. 305.

59 Por. powyżej, rozdz. II, 6.
60 RC, s. 253.
61 Ibidem; por. NP, s. 314.
62 NP, s. 306; por. powyżej, rozdz. II, 2.
63 Por. poniżej, rozdz. VI, 1.

„W ten »sposób« konkretne doświadczenie realności nie jest skazywane na 
pozostanie »milczącym«, niewyrażalnym. Będąc umysłowo ujmowalnym po
przez »opisanie«, tj. poprzez zestawienie pojęć, przy którym kompleks pojęć 
w swojej jedności dostarcza wspomnianą wiedzę samej realności, doświadczenie 
dostępne jest również pośrednio poprzez potęgowaną formę myśli, którą można 
nazwać myśleniem transcendentalnym. W nim myśl, kierująca się na siebie samą 
i poznająca ogólną formalną naturę sfery bytu, częściowych, logicznie określonych 
treści, tym samym wychodzi poza jej granice i umysłowo włada przekraczającą ją 
konkretną istotą realności jako takiej"60.

W takim ujęciu związek realności ze sferą pojęć racjonalnych staje się po- 
nadlogiczny; przy czym transcendowanie świata przedmiotowego zakłada 
uprzednią znajomość zasad racjonalności. Zadanie, przed jakim stoi tak 
rozumiana myśl filozoficzna, sprowadza się do „racjonalnego przekroczenia 
granic myśli racjonalnej"61. W akcie uświadomienia - według Franka - ma
my do czynienia z wychodzeniem poza to, co uświadamiane (treść). 
W opisywanym akcie, poprzez myślenie w jego formie spotęgowanej, dosię
gamy sfery transracjonalnej; jednakże przypomnijmy, iż sfera realności nie 
może być nam „dana" w poznaniu przedmiotowym. A pomimo takiego 
zastrzeżenia, nie są to przecież sfery całkowicie od siebie odseparowane, 
ponieważ - jak to ujmuje nasz myśliciel - „(...) to, co transracjonalne, świeci 
poprzez to, co ragonalne"62. Podkreślmy, iż odwołanie się Franka do meta
fory światła ma zastosowanie również i w teorii poznania (być może jest jej 
źródłem)63. W kontekście odsłaniania ontologicznych warunków poznawal- 
ności realności napotykamy podobną strukturę: świat przedmiotowy można 
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postrzegać jako - dla nas - „świat jasny", natomiast realność samą w sobie 
(świat „inny") jako - w konfrontacji z poznaniem przedmiotowym - „świat 
ciemny". (Czy w istocie, rozważając to zagadnienie w aspekcie realności, 
a zatem rozważając je w porządku ontologicznym, nie mamy do czynienia 
z sytuacją odwrotną? Poznajemy bowiem tylko dzięki światłu transracjonal- 
ności, przedmioty jawią się nam w tym świetle; nie one są zatem źródłem 
„światła poznawczego"). Dlatego, jak się wydaje, ma rację Gieorgij Fłorow- 
ski stawiając to zagadnienie - będące przecież w swojej istocie problemem 
ontognoseologii - w o wiele szerszym kontekście eschatologii64. Zatem: real
ność jest nam dostępna, ale jej poznanie ma charakter antynomiczny, i tylko 
poprzez jej formę negatywną (niepojęte) możliwe jest pośrednie do niej zbli
żenie się. Ponieważ niepojęte nie może być dane w jakimkolwiek sądzie, dla
tego jedynym sposobem i możliwością myślenia w jej obliczu jest umożli
wienie niepojętemu „odbijania" się w planie sądu; a jest to - jak powie Frank

64 G. Fłorowskij, Rieligioznaja mietafizika..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., 
op.cit., s. 149-150.

65 NP, s. 311; por. RC, s. 254.

- „(...) utwierdzenie niewysławialnego i niepojętego oraz całkowicie oczy
wistego", które jest możliwe jedynie w jedności sądu twierdzącego (strona 
pozytywna) i przeczącego (strona negatywna): jedności zasady „i-to-i-
- tam to" oraz zasady „nie- to-nie- tamto", a przez to zarazem umożliwienia 
ich przezwyciężenia. Jak piszę nasz filozof o swoim rozumieniu antynomi- 
zmu w poznaniu realności:

„(...) ontologiczny sens wszelkiego sądu - wszystko jedno twierdzącego czy 
przeczącego - sprowadza się do utwierdzenia logicznie uchwytnej współzależności 
rzeczy, uchwycenia czegoś pozytywnego, tak z konieczności dochodzi się do prze
konania, że odpowiadająca wiedzy abstrakcyjnej forma wyrażenia tej transracjo- 
nalnej jedności jest utwierdzeniem podwójnym - zarówno pozytywnej, jak i nega
tywnej relacji - tj. posiada formę antynomizmu"65.

W ujmowanym w ten sposób poznaniu mamy do czynienia 
z metalogicznym przezwyciężeniem negacji jako dyferencjacji bytu, a także 
negacji spotęgowanej (negacji negacji), prowadzącej do jedności „prostej" 
bytu (niedyferencjacyjnej), co ostatecznie odnajduje swoją kulminację 
w jedności różnicy i złączenia - ich wzajemnej przenikliwości. W przeko
naniu Franka najlepszą nazwą dla tak rozumianego poznania jest formuła 
opracowana przez Mikołaja z Kuzy, i określona - przez tego dawnego mi
strza myślenia antynomicznego - jako docta ignorantia. Dla jego rosyjskiego 
kontynuatora koncepcja oświeconej niewiedzy sprowadza się do doniosłych 
ontologicznych twierdzeń, dotyczących zasady monodualizmu antynomistycz- 
nego w przejawianiu się samej realności. W tym miejscu zarysujmy tylko 
ogólne znaczenie tej zasady, której szczegółowe zastosowania prześledzimy 
w następnej części niniejszych rozważań. Według Franka:
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„(...) wszędzie stoimy przed współzależnością, gdzie logicznie oddzielone, zbu
dowane na wzajemnej negacji jednocześnie jest wewnętrznie zjednoczone, prze
nika się nawzajem - że jedno nie jest drugim i zarazem jest też tym drugim i tylko 
z nim, w nim i poprzez niego jest tym, czym w istocie jest w swojej ostatecznej 
głębi i pełności"66.

66 NP, s. 315; por. RC, s. 255.
67 NP, s. 316.
68 Por. np.: „Opozycje zatem stosują się jedynie do rzeczy dopuszczających stopnie większe 

i mniejsze (a i to w różny sposób im odpowiadając), do Największego zaś - absolutnie nie, gdyż 
przekracza ono wszelkie opozycje. Stąd ponieważ Największe istnieje w sposób absolutny jako 
wszystko, co być może, i w taki sposób [jest] poza wszelkimi opozycjami, że z Maksimum 
zbiega się Minimum - więc stoi ono zarówno poza wszelką afirmacją, jak i negacją", [w:] Mi
kołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, op.cit., s. 53.

69 Por. RC, s. 256-260.

W ten sposób - w ogólnym sformułowaniu - można określić istotę anty- 
nomicznego monodualizmu. W zestawieniu z takim stanowiskiem wszelki 
monizm, czy dualizm przedstawia się zaledwie jako stanowisko abstrakcyj
ne i częściowe, które nie jest w stanie uchwycić samej realności. Gdy mowa 
o triadyzmie - tak ujmowanej „dialektyce" realności u Franka - to oczywi
ście nasuwają się nam porównania z dialektyką Heglowską. Nasze skłonno
ści do prostych porównań hamuje jednak sam filozof rosyjski, który stwier
dza, iż „(...) stoimy w prostej opozycji do filozofii Hegla"67. Podstawowa 
i zasadnicza różnica między tymi dwoma myślicielami sprowadza się do 
tego, iż dla Franka synteza (trzeci, wyższy stopień) ma naturę transracjonal- 
ną, jest „wcieleniem niepojętego'' - a więc nie dokonuje się poprzez pojęcie, 
ale jej „pozytywna istota" polega na „swobodnym unoszeniu się" pomiędzy 
sprzecznościami. Nie mamy zatem do czynienia - tak jak to miało miejsce 
w filozofii Hegla - z pojęciowym uchwyceniem samej syntezy, którą można 
by było ująć znów dialektycznie jako tezę.

Do opisania takiej sytuacji odpowiedniejsza jest raczej idea Mikołaja Ku- 
zańczyka, mówiąca o „zbieżności przeciwieństw" (coincidentia oppositorum), 
która na gruncie filozofii Franka odgrywa doniosłą rolę, jako jej pojęcie nad
rzędne - „przedmiot" oświeconej niewiedzy, osiągany na drodze poznania 
antynomicznego68.

Obok takich pojęć, jak niepojęte i realność, spotykamy u myśliciela rosyj
skiego jeszcze jedno, a równie istotne w tym kontekście pojęcie „tego", co 
absolutne (absolutność)69. Jest to, w zestawieniu z „tym", co względne 
(względność) - pojęcie, które w przekonaniu Franka świadczy 
o wewnętrznej, dynamicznej naturze samej realności, sfery zbieżności prze
ciwieństw, a w swym wymiarze ostatecznym - wszechjedności. Otóż 
z pojęciem tym wiąże się „specyficzna" dialektyka: aby to, co „absolutne", 
mogło zachować absolutność, musi obejmować sobą także i to, co „względ
ne", dlatego też mamy tutaj do czynienia z dialektyką jedności i wielości. 
Według Franka, realność poznajemy poprzez antynomiczną jedność tożsa
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mości i różnicy, pełni i oddzielności; w tym właśnie ma się zawierać jej po- 
nadlogiczna istota. Ale Frank powie jeszcze coś więcej: „(...) realność jest 
zawsze czymś więcej niż ona sama"70. Stąd realność nigdy nie może być 
określona całościowo, jest natomiast - jeśli można tak powiedzieć - dialek
tyczną jednością nieskończoności potencjalnej i aktualnej, „rzeczywistą ak
tualizacją wszelkiej potengalności bytów skończonych"71; przy czym proces 
aktualizacji (moc potencji) przynależy do samej realności, to także ona jest 
mocą - potencjalnością aktywną72.

70 RC, s. 258 (formalizując: A = A + B; gdzie A - realność, B - określona treść, por. RC, 
s. 257; pamiętajmy, iż po wydzieleniu z wszechjedności danej określonośd zawsze otrzymuje
my „nieskończoną resztę", por. NP, s. 215).

71 Określenie Bytu absolutnego (nieskończoności aktualnej) u Mikołaja z Kuzy, sformuło
wane przez o. M.F. Tokarskiego, por. idem, Filozofia bytu u Mikołaja z Kuzy, Lublin 1958, s. 169.

72 Por. NP, s. 253.
73 RC, s. 259 (przyp. 1); por. W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 453.
74 Taki brzmi podtytuł ostatniej, wydanej pośmiertnie książki S. Franka Riealnost' i czełowiek 

(1956).

W kontekście idei wszechjedności realność należy traktować jako „jed
ność od wewnątrz" (żywa, twórcza moc - jedność intensywna), a nie jako 
„jedność z zewnątrz" (byt zamknięty w sobie - jedność ekstensywna), czyli 
dokładnie taka, jaka legła u podstaw (podstaw wątpliwych - dodajmy) eg
zystencjalizmu ateistycznego, a ten z kolei jest dla Franka równoznaczny 
z nihilizmem. Tak rozumiana jedność ekstensywna ostatecznie doprowa
dziła tę odmianę egzystencjalizmu do głębokiego tragizmu duchowego, 
wyrastającego z jego „duchowej ślepoty"73.

Według rosyjskiego filozofa - z czym i my się zgadzamy - kluczem do 
rozwiązania problemu transcendentności w jej różnych, omawianych powy
żej, wymiarach, a mianowicie: (a) gnoseologicznym, mówiącym o relacjach 
zachodzących pomiędzy podmiotem oraz przedmiotem poznania, antyno- 
mizmu samego poznania; oraz (b) ontologicznym, mówiącym o charakterze 
jedności i wielości w ramach idei wszechjedności, a zatem o tożsamości oraz 
różnicy realności i rzeczywistości oraz dialektyki nieskończoności potencjal
nej i aktualnej - jest zagadnienie „metafizyki bytu ludzkiego", do którego 
teraz przechodzimy74.

4. OBJAWIENIE ANTROPOLOGICZNE. 
DIALOGICZNE PRZEKROCZENIE SAMOTNOŚCI

Znamy już pogląd Franka mówiący, że „droga do Bogopoznania wiedzie 
przez pogłębione samopoznanie", a ponadto uważamy, iż taką filozofię - 
w swoim własnym założeniu monistyczną - można ujmować jako wersję 
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personalizmu75. Zapewne teza taka domaga się głębszego rozpatrzenia. 
Uderzające w rozważaniach Franka jest to, iż mówiąc o człowieku, używa 
on terminologii stosowanej zazwyczaj w dyskursie religijnym lub - ujmując 
to szerzej - w analizach dotyczących fenomenu religii. Będziemy zatem 
mówić o objawieniu realności, które legło także u podstaw możliwości na
szych poprzednich rozważań ontognoseologicznych. Innymi słowy, to, do 
czego doszliśmy w porządku poznawczym, nie byłoby możliwe bez tego, co 
określiliśmy mianem objawienia antropologicznego: tajemnica odsłania się 
w człowieku i tylko poprzez niego, i dlatego w naszym przekonaniu możli
we jest mówienie w tym przypadku o personalizmie religijnym.

75 Por. DC, s. 586; por. również powyżej, rozdz. II, 4.
76 Por. powyżej, rozdz. II, 4.
77 Por. NP, s. 319.
78 Por. PZ, s. 157-166; N, s. 322; por. również powyżej, rozdz. II, 5.
79 NP, s. 284-285.
80 NP, s. 317; por. RC, s. 222.

Przy analizie bytu ludzkiego jako podmiotu poznania, wskazywaliśmy 
na jego zakorzenienie w jedności idealno-rozumowej, co określaliśmy także 
mianem „ja duchowego". To dzięki tej nadrzędnej jedności możliwe są 
wszystkie pozostałe, hierarchicznie niższe od niej jedności (zmysłowo- 
-emocjonalna, nadzmysłowo-wolitywna), współtworzące empiryczny obraz 
rzeczywistości w szerokim sensie, a więc obejmujący nie tylko świat rzeczy, 
ale także fakty psychiczne i historyczne76. Przy ujęciu gnoseologicznym byt 
psychiczny (wewnętrzny) ujmowany jest poprzez to, co jest wobec niego 
przeciwstawne, a więc zarazem i zewnętrzne, a ponieważ poprzez wzajem
ne określanie charakteryzuje się byt przedmiotowy (zewnętrzny) - to dlate
go przy takim ujęciu kwestii bytu psychicznego będziemy mieli do czynie
nia z sytuacją dualistyczną77. Ale nas szczególnie będzie tutaj zajmować to, 
co dotyczy monistycznego wymiaru myśli Franka. Przyjrzeliśmy się już 
Kartezjańskiej próbie ugruntowania podmiotu ludzkiego w cogito, a to oka
zało się rozwiązaniem niezadowalającym, bowiem właśnie fakt istnienia, to, 
że jestem (moment: sum) uznaliśmy za pierwotne: primum esse, deinde cogno- 
scere - a zatem byt nie może wyczerpywać się w swojej treści, bo ta jest tylko 
poznaną częścią bytu. W przekonaniu Franka tak rozumiany kartezjanizm 
jest ciągle jeszcze nie do końca przezwyciężonym błędem współtworzącym 
charakter filozofii nowożytnej78. Jednakże klucz do poznania (może lepiej 
mówić: doświadczenia) bytu - niepojętego-z-istoty - leży w subiektywno
ści79. Niepojęte-z-istoty poznajemy o tyle, o ile sami nim jesteśmy i o ile 
realność ta - manifestując się jako realność objawiająca się sama sobie - objawia 
się i nam80. Intymność (nieposriedstwiennost’) tej relacji tak opisuje nasz my
śliciel:

„Byt-dla-siebie [Nieposriedstwiennoje samobytije] jest po prostu bytem, tak jak - 
ostatecznie samemu sobie - intymnie objawia się byt w formie intymności. (...) byt 
w formie transdefinitywnego i transfinitywnego, w charakterze niewyslowionej 
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jedności eminentnego „nic" z wszechobejmującą pełnią, utożsamia się z transra- 
cjonalnym - z tym, co objawiło się nam jako niepojęte-z-istoty"81.

81 NP, s. 326-327.
82 NP, s. 328.
85 Ibidem.
84 Por. RC, s. 228-232.
85 Por. NP, s. 330. Mowa o „pierwszej, bezwzględnie nieuwarunkowanej zasadzie naczel

nej". Jak bowiem piszę Fichte: „Otóż to, czego byt (istota) polega jedynie na tym, że ono samo siebie 
ustanawia jako istniejące, jest właśnie Ja rozumiane jako absolutny podmiot", [w:] J.G. Fichte, 
Teoria wiedzy, przeł. M.J. Siemek, Warszawa 1996,1.1, s. 90.

86 RC, s. 240.

Aby umożliwić analizę tej warstwy realności, którą jesteśmy - postuluje 
Frank wprowadzenie metody psychologii negatywnej. Rozumowanie - 
w oczywisty sposób nawiązujące do tradycji myślenia apofatycznego - sto
suje się do „przedmiotu" duszy ludzkiej w celu przekroczenia jej charakte
rystyk przedmiotowych i poprzez to zmierza do odrzucenia wszystkich jej 
ujęć nieadekwatnych (upaniszadowe: neti, neti) - a zatem jest myśleniem an- 
tynomicznym, ostatecznie przybierającym formę doctae ignorantiae. Można je 
opisać jako myślenie będące zarazem:

„(...) doświadczeniem, przeżywaniem, samoobjawieniem bytu jako niepojęte, 
które z siebie, ze swojego własnego żywiołu, z głębi niepojętego, z którym się po
krywa, bytowo czerpie wiedzę"82.

W celu ujęcia tego doświadczenia w języku proponuje Frank wyrażenie 
ja jestem, a ściślej samo słowo jestem. Dlatego może powiedzieć, że „Byt-dla- 
-siebie jest formą »jestem« (Bin-Form) bycia"83, i opisuje je jako odsłanianie real
ności w człowieku, intymna więź bytu ludzkiego czy też jako egzystencja 
i byt ujmowany poprzez kategorie absolutności i wszechobejmowalności. 
W tym znaczeniu byt podmiotowy (subiektnyj), wcale nie oznacza bytu ilu
zorycznego (subiektiwnyj), bowiem byt samego podmiotu, jego życie ducho
we, może być rozumiane jako „bezpośrednio objawiająca się realność"84. 
Niektóre rozważania Franka mogą przypominać punkt wyjścia Fichtego; 
jednakże rosyjski myśliciel odrzuci ostatecznie jego absolutyzację „ja"85 
i podejmie się - poprzez kategorię podmiotowości - opisu relacji pierwotnej 
intymności bytu ludzkiego, jego zakorzenienia w bycie jako takim:

„Transcendowanie, konstytuujące »ja« albo »samoświadomość« w istocie jest 
bezgraniczne, nie zna granicy ani przeszkody. To samo transcendowanie, na któ
rym opiera się byt mojego »ja«, jednocześnie wytwarza w innym wymiarze więź 
mojego »ja« z »nie-ja«. Być samoświadomym - być sobą jako »ja«- oznacza uzna
wać się za współuczestnika nieskończonego, wszechobejmującego bytu i tym samym też 
swój związek z bytem zewnętrznym wobec »ja«. Być - oznacza należeć do 
wszechobejmującego bytu, być w nim zakorzenionym"86.

Jak zatem Frank twierdzi, moment mojego bytu: sum (rozszerzając i na 
byt innego - moment: est) jest nieodłączny - nie tylko logicznie, ale i bytowo, 
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a więc jest „zakorzeniony" w bycie jako takim - od momentów: esse i ens. 
Moment sum stanowi o mojej podmiotowości jako bytu-dla-siebie; natomiast 
moment esse jest wyrazem obiektywnego bytu-dla-mnie. Jak dalej argu
mentuje: jeśli przyjęlibyśmy, iż rzeczywistość jako byt obiektywny jest by
tem całkowicie od nas niezależnym, to tym samym uznalibyśmy jej niepo- 
znawalność. Ale - jak to nasz myśliciel pokazał już w Przedmiocie wiedzy - 
poza tak przyjmowaną rzeczywistością, odsłania się przecież realność, będą
ca więzią łączącą nas z rzeczywistością obiektywną. Nie postrzegając wprost
- realność bowiem w akcie postrzegania nie jest nam dana - wiemy jednak, 
że jest „coś" (x). Ponadto, rzeczywistość obiektywna jest zanurzona w czasie
- to właśnie czas jest jej nieodłącznym atrybutem, w nim jest ona nam zaw
sze dana - a u jej podstawy leży pozaczasowa (byt idealny: w nim myśl i to, 
co myślane stanowi jedność) jedność realności, obejmująca sobą podmiot 
i jego przedmiot. Obiektywność zatem - zresztą tak jak i podmiotowość - 
jest zakorzeniona w realności87.

87 Por. RC, s. 241-143.
88 Por. następujący opis u Plotyna: „(...) skoro wreszcie w duszy mędrca poznane przed

mioty dochodzą do tożsamości z podmiotem, bo śpieszą do umysłu, to w nim oczywiście pod
miot i przedmiot stanowią już jedno nie dzięki »przywłaszczeniu«, tak jak w duszy najlepszej, 
lecz dzięki substancji oraz z tego powodu, że »być i myśleć jest tym samym« (...)", [w:] idem, 
Enneady, III, 8, 8. Gdy pominąć ekskluzywizm tego stanowiska („tylko mędrzec"), to opis ten 
mógłby posłużyć Frankowi do ukazania „zakorzenienia podmiotowości i przedmiotowości 
w realności".

89 NP, s. 286.

Podmiot i przedmiot, subiectum et obiectum są - co prawda w różnym 
stopniu - przejawami jednej i tej samej realności88. Mówiąc o bycie bezwa
runkowym, podkreśliliśmy, że cechuje go jedność konieczności 
i faktyczności; jego momentem zaś jest subiektywność (istniejące), w której 
Frank upatruje wręcz „klucz do transcendencji". W każdym akcie samo
świadomości mamy do czynienia z samoobjawieniem bytu; co więcej, mo
żemy pojąć siebie tylko poprzez to samoobjawienie. Byt, który odsłania się 
przy tym akcie - w przekonaniu naszego filozofa - jest „bezwarunkowo 
wszechobejmującym"; mówimy zatem o realności w jej wymiarze absolut- 
ności, jako jedności bytu i prawdy. Łącząc w sobie aspekt bytowy 
i poznawczy, powinien on być ujmowany również jako wszechjedność. 
W przypadku takiego podmiotowego samoobjawienia - objawienia an
tropologicznego - mamy do czynienia z sytuacją absolutnej bliskości, 
bezpośredniości bytu i istniejącego: realność - zgodnie z przekonaniem Fran
ka - „(...) dana jest tylko samej sobie - i nam tylko o tyle, o ile sami nią jeste
śmy"89. Możemy więc ostatecznie potwierdzić tożsamość dwóch momentów 
bytowych: jesm' = jest’ (upaniszadowe: tattwamasi). Gdy myśliciel rosyjski 
stara się znaleźć wyraz dla opisu takiej sytuacji, odwołuje się do myśli indyj
skiej, odnajdując w niej pokrewny sobie wyraz głębokiej intuicji ontologicz- 
nej, w postaci ostatecznej tożsamości atmana i brahmana. Objawienie, o jakim 
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tutaj mówimy, z trudem znajduje swoje wyrażenie w języku. Powołując się 
na słowa proroka Izajasza o bezpośredniej bliskości (a zarazem i możliwości 
nierozpoznania) Boga, powie Frank, iż realność wyraża siebie, milcząc90. 
Zauważmy, iż przy tym następuje tutaj utożsamienie pojęcia realności 
z Bogiem, którą to problematyką zajmiemy się w następnym rozdziale ni
niejszego opracowania91.

90 Por. NP, s. 285-287; por. także RC, s. 246. S. Frank ma na myśli słowa z Księgi Izajasza 
(6,9): „Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania". Warte 
zauważenia jest to, iż S. Frank w analizach sytuacji dialogicznych posługuje się formami staro- 
-cerkiewno-słowiańskimi: ja jesm', ty jesi.

91 Por. poniżej, rozdz. IV, 3 i 4.
92 Por. NP, s. 328-340; por. również RC, s. 245.
93 NP, s. 333-334.
94 Por. RC, s. 275.
95 S. Frank nawiązuje w tym do koncepcji Bergsona; por. H. Bergson, Essai sur les données..., 

[w:] idem, Oeuvres, op.cit., s. 109-110,113 i 143-145.

Wszystko to, o czym mówiliśmy dotychczas, dotyczy tylko jednego 
aspektu bytu-dla-siebie, jakim jest byt in tymny (bytije nieposriedstwiennoje). 
Jednakże - aby dopełnić ten obraz - należy rozważyć jeszcze jego drugi 
aspekt, a mianowicie sobość (samost'), byt-dla-siebie bowiem ujmowany 
jest przez Franka jako dwójjednia bytu intymnego i sobości92. Zapytajmy zatem, 
czym jest ten moment sobości (?):

„(...) jest w istocie bytem, który wewnętrznie - dla siebie samego - jest czymś ab
solutnym, albo ściślej, samym tym absolutnym - jedyne, zasada i źródło wszyst
kiego pozostałego - albo też wszystko pozostałe istnieje ze względu na »sobość«, 
przyjmując uchwytną realność, sens i wartość tylko w stosunku do niej. »Sobość« 
pod tym względem jest nieskończonością, niewymiemo-wszechobejmującym 
królestwem, jakimś kosmosem dla siebie samej, który w swojej istocie jest nie
ograniczony i wszystko obejmujący. (...) A jednakże, z drugiej strony, nie jest 
wszechjednością (...). »Sobość« jest jakąś wszechjednością, jedną z wszechjedności, 
która jednak nie jest wszechjednością w ogóle - wszechjednością jako taką - i ma siebie 
dokładnie poza tą ostatnią"93.

Zaznaczmy przede wszystkim, że to, o czym tutaj mówimy, dotyczy uję
cia sobości jako adekwatnego wyrażenia niepojętego, jako wszechjedności 
konkretnej. Ponadto podkreślamy, że sobość jest to sfera bytu, która istnieje 
wyłącznie dla-siebie; a zatem wszystko pozostałe istnieje ze względu na nią. 
Nie będąc wszechjednością w ogóle, jest jedną z wielu - możemy stąd wnio
skować, iż będziemy mieli do czynienia z policentryczną strukturą realno
ści94.

Byt-dla-siebie jest pierwotnie wolny, a to może świadczyć o tym, iż byt 
ten - będąc w swojej podstawie nieokreślony - dany jest w formie określo
nej, skończonej95. Innymi słowy, że będąc w istocie czymś nieskończonym, 
w stanie tworzenia, bytem w formie kształtowania, mocą, dążnością do 
urzeczywistniania, a więc potencjalnością - jest jednocześnie dany w formie 
określonej (sobości) i dlatego możemy powiedzieć, że byt-dla-siebie jest 
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istniejącą potencjalnością (mocą)96. Mówiąc o wolności, rosyjski filozof uzna jej 
Heglowskie ujęcie za własne i zdefiniuje ją jako „bycie-u- 
-siebie-samego" (Bei-sich-selbst-sein)97; przy czym wyróżni jej dwa poziomy. 
W pierwszym sensie, wolność może być określona tylko w formie negatyw
nej:

96 NP, s. 336-337.
97 Por. NP, s. 337-340; RC, s. 373; por. np. G.W.F. Hegel, Encyklopedia..., op.cit., § 385-386, 

s. 404-405.
98 NP, s. 337.
99 Por. np. RM (Kosmiczeskoje czustwo w poezii Tiutczewa, 1913), s. 328-330; RM (Wiera Dosto- 

jewskogo, 1931), s. 355-356.
100 Por. M. Bierdiajew, Rosyjska idea, op.cit., s. 152 Jej znaczenie podkreślali również m.in. 

A. Hercen, K. Leontjew.
101 G. Fłorowskij, Rieligioznaja mietafizika..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik pamiati..., 

op.cit., s. 146.

„(...) niego to we, nieskończone, niepowiązane, unoszące się, chwiejące się, nieza- 
korzenione - czysta potencjalność, brak oparcia i określającej podstawy - bezpod
stawność (Ungrund) - a przy tym wszystko to, rozumiane jako dynamika, jako 
wewnętrzny niepokój, wzburzenie, popęd"98.

Przykłady takich intuicji, dotyczących „wolności negatywnej", możemy 
odnaleźć w motywie „chaosu" występującym w poezji Tiutczewa czy też 
w psychologii „mrocznej" duszy u Dostojewskiego99. Jest to sfera anarchii, 
a jako samowola leży ona u podłoża sławnej rosyjskiej „wolnicy"100. Frank 
uzna tak pojmowaną „wolność" za zasadę antypersonalistyczną, formę alie- 
naqi i destrukcji: bycie-poza-samym-sobą. Dlatego taka zasada negatywna 
domaga się uzupełnienia przez jej stronę pozytywną - a będzie to wolność 
ściśle wiążąca się z momentem sobości - i wyrażająca się poprzez samookre- 
ślenie. W przeciwieństwie do pierwszej postaci wolności, jest to siła formują
ca i przejawiająca się w „walce" z pierwotnym chaosem oraz anarchią - jest 
to wolność „prawdziwa", ale nie jest to jeszcze wolność w swojej pełni. Ta 
bowiem jest połączeniem obu: ślepa wolność (z jej „nieokiełznanym" dyna
mizmem) musi być ukształtowana przez siłę formującą, która wypływa 
z sobości, bowiem to tylko w ten sposób może kształtować się wolność 
w ogóle, wolność jako moc. Aby być wolnym, trzeba być sobą - brzmi to jak 
truizm, jednakże prawdziwy i wart głębszego uświadomienia, powtórzmy 
więc: wolność się nie przydarza, wolność się zdobywa. Dlatego wydaje się, 
że w tym przypadku ma rację Fłorowski, pisząc o filozofii Franka jako wa
riancie egzystencjalizmu101.

Dwójjednia bytu ludzkiego wyraża się zatem w dwóch płaszczyznach: 
bytu intymnego i sobości. Byt intymny dostępny nam jest poprzez subiek
tywność, będącą formą dążenia ku byciu, która w poznaniu wyraża się 
w formie antynomicznej - mówimy bowiem o sferze transracjonalności, 
niepojętym-z-istoty. Byt-dla-siebie nie znajduje u samego siebie dostatecznej 
siły w dążeniu do bytu obiektywnego, jako realizowanej podmiotowości, 
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pozostaje zatem w sferze subiektywności, a więc potencjalności102, dlatego 
błędem byłoby ujmowanie go jako sfery zamkniętej. Stąd właśnie wypłynęła 
początkowa kontrowersja pomiędzy stanowiskiem Franka i wczesną myślą 
Heideggera103. Jeśli chcemy zachować otwartość bytu-dla-siebie, to musimy 
przyjąć jego możliwość transcendencji i to w dwojakiej formie: transcendo- 
wania na-zewnątrz oraz transcendowania do-wewnątrz104.

102 Por. NP, s. 342. Mówiąc o obiektywności, mamy na myśli również elementy idealne (po- 
zaczasowe), tak jak to ma miejsce w przypadku „rzeczywistości obiektywnej" - szerszego 
pojęcia od „rzeczywistości empirycznej" (por. RC, s. 215). Ponieważ byt-dla-siebie jest w stanie 
spotencjonalizowanym, dlatego elementy idealne, poprzez które jest ujmowany, można trakto
wać jako jego „formy" aktualizacji; jednakże ostatecznie „dążenie do bytu" można opisać jako 
„pragnienie realności" - jedności poznania i poznanego, samopoznania.

103 NP, s. 343; por. RC, s. 244 i 259 (przyp. 1); por. również powyżej, rozdz. II, 6.
104 NP, s. 346.
105 Na tę kluczową odmienność stanowisk między filozofami zwrócił uwagę J. Doktór 

w swojej przedmowie do polskiego wyboru pism żydowskiego myśliciela; por. M. Buber, Ja 
i Ty. Wybór pism filozoficznych, przekł. i wstęp J. Doktór, Warszawa 1992, s. 34-35. Pierwsze 
opracowanie Frankowskiej wersji dialogiki - por. S.L. Frank, „Ja" i „My", [w:] Sbomik statjej 
poswiaszczonnych P.B. Struwe ko dniu 35-letija nauczno-publisticzeskoj diejatielnosti 1890-1925, 
Praga 1925, s. 439-449.

106 Por. NP, s. 525; RC, s. 400. W recenzji Gwiazdy zbawienia F. Rosenzweiga rosyjski filozof 
również podkreślał ten aspekt, przytaczając słowa J. Bóhmego: „(...) »objawienie« jest sercem 
bytu"; zarzucał natomiast brak idei Bogoczłowieka i wynikający stąd brak uzasadnienia miłości 
bliźniego; por. S.L. Frank, Misticzeskaja fiłosofija Rozencweiga, „Put"', nr 2, Janwar', 1926, s. 115. 
W odniesieniu do tej koncepcji J. Bóhmego; por. A. Koyre, La philosophic de J. Bóhme, (b. m.) 1929, 
s. 80.

W ten sposób problematykę objawienia antropologicznego poszerzamy 
o zagadnienie dialogicznego przekroczenia samotności tak pojętego 
bytu-dla-siebie. Zajmiemy się zatem opisem transcendencji ku-drugiemu, 
i chociaż - za Frankiem - z całą stanowczością podkreślamy jedyność, poje- 
dynczość „mojego ja" (zawsze to bowiem „ja" jestem), to właśnie dlatego 
realność może być dana temu „ja" w formie „ty" - jednakże pod jednym 
warunkiem: iż nie będzie to poznanie reifikujące.

W swojej wersji dialogiki jest Frank bliższy stanowisku Martina Bubera 
aniżeli postawie Ferdinanda Ebnera - dwóch głównych przedstawicieli tego 
nurtu. A wiąże się to ze sposobem traktowania trzeciego elementu - świata 
(stworzenia) - bądź to jako elementu pośredniczącego między człowiekiem 
i Bogiem (stanowisko Bubera), bądź też jako elementu przeciwstawianego 
Bogu: spotkanie z Bogiem możliwe jest tylko poza światem (stanowisko 
Ebnera)105. Pamiętając o podstawowej idei wszechjedności - możemy po
wiedzieć, że u Franka mamy do czynienia ze stanowiskiem łączącym te 
dwie zasady: jeśli traktować świat jako objawienie (explicatio Dei), tak jak to 
czynił już dużo wcześniej Mikołaj z Kuzy, to zadaniem, przed jakim staje 
człowiek, jest „przebóstwienie" świata, a nie zeń ucieczka106.

Pozostańmy tymczasem przy relacjach międzyludzkich, które zachodzą 
wewnątrz tak ujmowanego świata, gdyż w relacjach tych również (a może - 
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jak to widzi Frederick Copleston - przede wszystkim107) dane nam jest do
świadczenie realności. Jak Frank podkreśla, doświadczenie kontaktu 
z ludźmi ma wymiar jednocześnie zewnętrzny i wewnętrzny108. To dopiero 
dzięki spotkaniu z „ty" na gruncie bytu-dla-siebie wyłania się „ja", które jest 
jak gdyby jego reprezentantem - poza tą relacją „ja" jest nie do pomyślenia. 
„Ja", o którym tutaj mówimy nie jest podmiotem poznania (gnoseołogiczeskij 
subiekt), tak jak to ma miejsce w tradycji kartezjańskiej, ale zakresowo jest od 
niego szerszą instancją psychiczną109. Jako podmiot - przynależy do świata 
względnego, jednakże w istocie „ja" łączy w sobie to, co względne z tym, co 
absolutne: w nim to, co nieskończone przejawia się w formie skończono- 
ści110.1 stosownie do tego zdecydowanie podkreślmy, iż napotykane „ty" nie 
jest przedmiotem poznania, a to co najmniej z kilku przyczyn. Przede 
wszystkim nie jest ono „czymś" biernym, ale przeciwnie: „ty" przychodzi 
do „ja" jako „drugie ja" - jest (także jego) tajemnicą. Frank nie znajduje lep
szego terminu na określenie tej relacji niż pojęcie objawienia. A samo to poję
cie - w tym kontekście - zawiera dwa znaczenia:

107 Por. F.C. Copleston, Philosophy in Russia. From Herzen to Lenin and Berdyaev, University of 
Notre Dame 1986, s. 357.

108 Por. RC, s. 271.
109 Por. powyzej, rozdz. II, 4.
110 RC, s. 275.
111 NP, s. 353-354.

„Ten ogólny sens pojęcia »objawienia« określa się dwiema istotnymi cechami. 
Po pierwsze, jest to aktywne samo-otwarcie, samo-odkrycie wypływające z samej ob
jawiającej się realności, skierowane na »mnie« i poprzez to konstytuujące się, 
i objawiające tą realność w charakterze »ty«; wiedza w tej relacji oparta na obja
wieniu wyraźnie różni się od zwykłego typu poznania - od poznania określone
go aktywnością podmiotu, wychodzącego od niego i ukierunkowanego od pod
miotu do przedmiotu. I po drugie, jest to przede wszystkim objawienie realności ja
ko takiej, a nie jej treści - i tym samym objawienie niepojętego"111.

To, co dla „ja" odkrywa się w „ty" - jest zatem realnością; możemy po
wiedzieć, że dzięki „ty" stajemy przed tajemnicą, która jednak ma twarz, 
i jest to twarz realności. Należy ponadto uznać, iż sytuacja dialogiczna jest 
zawsze symetryczna: rzecz ma się identycznie, gdy bierzemy pod uwagę 
„ty" - jest ono zawsze „drugim ja". Rosyjski filozof będzie mówił o takiej 
sytuacji jako „cudzie dwukierunkowości": byt-dla-siebie - w formie wyróż
nionej „ja" - transcenduje samego siebie (kierunek od-wewnątrz) i zarazem 
jego granice przekraczane są przez zewnętrzną wobec niego „aktywną real
ność" (kierunek do-wewnątrz); a może to świadczyć tylko o tym, iż byt-dla- 
siebie nie jest bytem osamotnionym - że to, co „jemu właściwe", jego istota, 
nie zawiera się w granicach wyznaczanych przez niego samego. Jednym 
słowem - że jest bytem otwartym. Natomiast do opisu fałszywej sytuacji, 
gdzie poznanie „ty" odbywa się na zasadzie poznania przedmiotowego - 
stania-naprzeciw-siebie bez wzajemnego przenikania - możemy wykorzy
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stać metaforę dwóch luster, skierowanych do siebie nawzajem i dających 
nieskończoną liczbę odbić: „ja" postrzega „ty" jako postrzegające jego 
i identycznie w przypadku „ty"; ale co więcej - „ja" postrzega postrzeganie 
go przez „ty" i znów identycznie w przypadku „ty" i w ten sposób postę
pujemy in infinitum112. Sytuację otwartości możemy nazwać spotkaniem, al
bowiem to właśnie w nim objawiają się nie tylko „ja" i „ty", ale także umoż
liwiająca je pierwotna jedność - sfera duchowa, oddawana w słowie „my". 
Tak opisuje wydarzenie spotkania nasz myśliciel:

112 NP, s. 350; DO, s. 294.
113 DO, s. 294-295.
114 DO, s. 295.
115 Por. RC, s. 271.

„(...) w samym przelotnym spotkaniu dwóch par oczu zachodzi jakaś cyrkulacja 
jednego życia, jakiś wspólny duchowy krwiobieg (...) »ja« i »ty«; ich spotkanie 
jest (...) tylko przebudzeniem w nich obojgu jakiejś wyjściowej pierwotnej jedno
ści, i tylko dzięki przebudzeniu tej jedności mogą się oni stać dla siebie nawzajem 
»ja« i »ty«"113.

Powiedzieliśmy już, że zarówno „ja", jak i „ty" to człony relacji i nie mo
gą one zaistnieć samodzielnie. Stosownie do tego należy więc wskazać na 
jakąś wyższą formę takiej relacji. Obydwa - jak mówi Frank - punkty real
ności zakorzenione są w „my" i jest to pierwotna jedność'1*. Przy czym sfera 
„my" nie tworzy się na zasadzie sumy wielości poszczególnych „ja", ale 
należy traktować ją jako rozszerzenie „ja"115.

Ponieważ „ty" objawia się jako „drugie ja", to relacja „ja-ty" przybiera 
naturę ambiwalentną. Z jednej strony, „ty" stojące naprzeciw „ja", jawi się 
jako „obcy", uosabiający zagrożenie. Frank powie, że „ty" jako obcy stoi 
w bezpośredniej bliskości z „ono" - „ty" jako Inny jest „czymś obcym". 
Łatwo zauważyć, że w takiej relacji będziemy mieli do czynienia z próbą 
zamknięcia się „ja". Ze względu na świadomość własnej podatności na zra
nienie przez Innego, dominującym dla „ja" uczuciem będzie obawa, strach - 
mysterium tremendum. Z drugiej strony, „ty" jako podobne do „ja", jako jego 
Bliźni staje się obiektem szczególnie mu bliskim: bowiem to w nim „ja" od
najduje siebie poza sobą, odkrywa w nim swoją własną niezgłębioną tajem
nicę - objawienie niepoznawalnego. Dominującym uczuciem będzie zatem 
fascynacja, miłość - mysterium fascinosum. Niniejsza typologia jest jednak 
trochę schematyczna, a to dlatego, iż w prawdziwym spotkaniu mamy do 
czynienia z połączeniem obydwu rodzajów relacji; taka żywa relacja - 
o jakiej tutaj mówimy - łączy w sobie zarówno bojaźń, jak i miłość, a tajem
nicę objawiającą się poprzez nią stanowi jedność tych uczuć - mysterium 
tremendum et fascinosum; dokładnie tak samo, jak to ma miejsce w opisie do
świadczenia religijnego u Rudolfa Otta, od którego to opis ten przejął rosyj-



III. STRUKTURA ŚWIATA REALNEGO 127

ski myśliciel116 117. Możemy zatem mówić o jedności różnicy i wzajemnej prze
nikliwości członów relacji „ja"-„ty", a oznaczać ma to sytuację, w której:

116 Por. NP, s. 363-368.
117 NP, s. 371.
118 O naturze tej jedności tak piszę S. Frank: „(...) jedność samej wielości, jedność wszyst

kiego oddzielonego i przeciwstawiającego się - jedność, poza którą jest nie do pomyślenia 
żaden ludzki podział, żadna wielość", [w:] IX), s. 297.

119 Por. NP, s. 372-373; por. również RC, s. 275; DO, s. 296.
120 NP, s. 330.

„Bycie jednego z drugim, oddziaływanie jednego na drugiego jest w tym wy
padku byciem jednego dla drugiego; a to bycie jednego-dla-drugiego jest w ten 
sposób - nie zważając na ich różnicę - byciem jednego-z-drugim"n7.

Jedność, o jakiej tutaj mowa, a więc przejawiająca się poprzez relację 
„ja"-„ty", wskazuje na jeszcze pierwotniejszą jedność samej tej relacji i - jak 
przekonuje Frank - sytuacja, w której dochodzi do pojednania „tego, co 
wewnętrzne" (wnutri) z „tym, co zewnętrzne" (wnie), a zatem jedność „ja"- 
„nie-ja", jest - przy jednoczesnym zachowaniu ich przeciwieństwa - najdo
bitniejszym wyrazem monodualizmu antynomicznego. Co więcej, relacja taka 
(teraz już możemy powiedzieć: byt „ja-ty" - warstwa bytu określana sło
wem „my"118) jest „(...) objawieniem wewnętrznej struktury realności jako takiej" 
- objawieniem niepojętego. Rosyjski filozof dopowie jeszcze - to, co dla nas 
jest tutaj szczególnie interesujące - iż w relacji „ja-ty" mamy do czynienia 
z przejawem wszechjedności konkretnej w jej charakterze transracjonalnym, 
określanej jako byt żywy. Jeżeli rzeczywiście jest tak, to należy przyjąć, iż byt 
musi przyjmować formę policentryczną: „byt jest państwem duchów" - 
a jego istota sprowadza się do tego, że „jedno-jest-dla-drugiego", (-w-dru- 
gim i -z-drugim). „Ja" utwierdza się w sobie tylko dzięki temu, że przekra
cza siebie, otwiera się na drugiego, przychodzącego doń jako „ty" i wreszcie, 
że swoje własne najgłębsze zakotwiczenie odnajduje w sferze bytu „my"119.

Przyjrzyjmy się pojęciu monodualizmu antynomistycznego. Pierwszy 
konkretny przykład zastosowania tego pojęcia znajdujemy w kontekście 
dwójjedyności bytu intymnego i sobości:

„(...) pierwotna jedność przejawia się w dwóch różnych (w dwójce raznogo), nie 
przestając być z tego powodu samą sobą, tj. jednością"120.

Swój najpełniejszy wyraz idea ta znajduje jednak w jedności różnicy 
i wzajemnej przenikliwości relacji „ja-ty", a ściślej mówiąc, takiej wzajemnej 
przenikliwości, gdzie zostaje zachowana ich różnica. Przy takim ujmowaniu 
stosunku dwóch osób (bo tak teraz możemy określać byt-dla-siebie, jako 
objawiający się w charakterze „ja" i „ty") nie znajduje już zastosowania 
upaniszadowa formuła tattwamasi. Na poziomie relacji „ja-ty" mamy już do 
czynienia z wielością osób (policentryczność), i każde „ja" jest zakorzenione 
w formie bytu „my" - samej zachowującej także charakter osobowy. Bytu 
„my" nie należy rozpatrywać dosłownie w liczbie mnogiej - bo też nie jest to 



128 Myślenie z wnętrza objawienia

suma poszczególnych „ja", ale - jeśli już chcemy mówić o liczbie mnogiej tej 
formy bytu, to raczej należy używać tej liczby w drugiej osobie: „wy"; 
a uczynić to należy w celu uniknięcia zatraty tożsamości podstawowych 
członów opisywanej relacji. Ponadto - jak podkreśla Frank - forma „my" nie 
daje się ograniczać z zewnątrz, jest bowiem z zasady bezgraniczna. I chociaż 
w wymiarze empirycznym zawsze Znajdziemy poza „my" jakieś „wy" 
i „oni", to jednakże przy głębszym ujęciu zawsze możliwe jest włączenie 
tych „pozostałości" w sferę „my" - będzie to istotne zagadnienie podjęte 
przez Franka w filozofii społecznej121. To, co tutaj poddawane jest natomiast 
rozważaniu, dotyczy istoty monodualizmu antynomicznego i jego miejsca 
w strukturze myślenia rosyjskiego filozofa. Ujmując zagadnienie metodolo
gicznie, musimy uznać, że to, co próbuje opisać nasz myśliciel, możliwe jest 
tylko w ramach logiki antynomicznej, dzięki której dopiero uskuteczniamy 
myślenie jedności jedności i wielości: wszechjedności - czyli takiej jedności 
tożsamości i różnicy, w której zachowana jest antynomia jedności i wielości, 
i która będąc jednocześnie jednością absolutną (ażeby nią być - jak już wie
my - musi też obejmować sobą i to, co względne), nie przestaje być - w swej 
wewnętrznej dynamice - wielością. Ponadto, w myśl zasady monodualizmu 
antynomicznego, mamy tutaj do czynienia z wszechjednością konkretną, 
czyli w sensie ścisłym z objawieniem niepojętego (całości w części, ale także 
poznanie części dzięki całości). Oczywiście to, co tak nieudolnie staramy się 
tutaj wyrazić, przynależy do tego poziomu dyskursu, który wraz z Mikoła
jem z Kuzy określał filozof rosyjski jako „uczona niewiedza", docta ignotran- 
tia.

121 DO, s. 296. Por. poniżej, rozdz. V, 2.
122 NP, s. 374-375.

Istotna relacja łącząca „ja" z „ty" określana jest jako miłość, której nie 
należy jednak pojmować jako emocjonalnego stosunku do drugiego (bytu 
ludzkiego); nie jest ona po prostu uczuciem, ale:

„(...) pierwotny sens fenomenu miłości sprowadza się do tego, że jest ona zaktu
alizowaną i zakończoną transcendencją ku »ty«, jako prawdziwej, ja- 
-podobnej, w sobie i dla siebie istniejącej realności, objawienie i ujrzenie »ty« jako 
takiego rodzaju realności i odnalezienie w niej ontologicznego punktu oporu dla 
mnie"122.

Tak więc zarówno „ja", jak i „ty" są dla siebie. To dzięki łączącej je relacji 
objawia się osoba, a powie nawet Frank bardziej stanowczo: objawia się 
świętość osoby. W ten sposób wkraczamy w jeszcze jeden wymiar pojmowa
nia idei wszechjedności, gdzie możliwe będzie zachowanie w jej ramach 
stanowiska personalistycznego. Rozważając jedność bytu intymnego i sobo- 
ści, a ponadto rozszerzając ją o jedność różnicy i wzajemnej przenikliwości, 
doszliśmy do pojęcia monodualizmu antynomistycznego. Koncepcję tę stara 
się Frank wyrazić poprzez neologizm „dwójjedyność" (dwojeczestwo, Zwei
samkeit), opisujący sytuację przynależenia pojedynczego „ja" do kręgu szer
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szej struktury bytu „ja-ty" („my"), która ostatecznie przybiera wymiar 
wszechjedności. A ta zawsze przejawia się dla każdego „ja" i w każdym „ja" 
w sposób konkretny, i przez to może przekraczać samotność „duszy samej 
w sobie":

„Istotne transcendowanie ku »ty« jako »mi-podobnej« realności pierwotnej 
wymaga z konieczności odwiecznego bytu mojej sobości w sferze »ja-ty-bytu«, 
w sferze żywej, dla-siebie-istniejącej wszechjedności"123.

123 NP, s. 376; por. SW, s. 83.
124 Por. NP, s. 377.
125 NP, s. 380. Charakteryzując filozofię rosyjską, S. Frank mówi o „MY-filozofii", por. 

RM (Suszcznost' i...), s. 159; por. również powyżej, rozdz. I, 2.
126 NP, s. 389.

Najdoskonalszym wyrazem monodualizmu antynomistycznego jest więc 
miłość, w której odnajdujemy najpełniejsze wypełnienie idei coincidentia 
oppositorum: bycie „ja" jako bycie wraz z realnością „ty" i jako próba otwar
cia się na „ty", a jednocześnie próba zawładnięcia tym „ty" jako zaledwie 
czynnikiem bytu-dla-siebie (w czym przejawia się podwójność tej postawy: 
otwarcia i zawładnięcia)124. Nie zapominajmy bowiem o ambiwalencji samej 
relacji, jej wewnętrznym napięciu pomiędzy tremendum i fascinosum.

Nasze rozważania dotyczące natury bytu-dla-siebie i jego możliwości 
transcendowania - a dotychczas poddaliśmy analizie transcendencję ku 
(drugiemu, innemu, na-zewnątrz) - ukazały w sposób wystarczający pier- 
wotność tego rodzaju transcendencji w stosunku do jej drugiego, wewnętrz
nego ukierunkowania. Rosyjski myśliciel powie, iż dopiero w intelektual
nym uświadomieniu objawienia realności w formie „my-bytu", którą określi 
mianem socjomorfizmu, możliwa jest prawdziwa Ontologią125. Rację zatem ma 
- przywoływany już - Copleston, twierdzący, iż to w tym właśnie miejscu 
rozważań Franka napotykamy ich zasadniczy moment: opis pierwotnego 
objawienia realności.

Przyjrzyjmy się teraz z kolei transcendencji (do-wewnątrz, w-głąb), gdyż 
są te dwa kierunki transcendencji ściśle z sobą powiązane. Samo doświad
czenie miłości wobec „ty" jest już transcendencją w dwojakim sensie: po 
pierwsze, „ja" przekracza własną zamkniętość, i po drugie, przekraczanie 
własnej subiektywności jest równoznaczne z jednoczesnym wchodzeniem 
w głąb „ja", w jego wymiar duchowy; jest zatem odkrywaniem - jak powie 
Frank - „transsubiektywnej głębi realności"126. Podkreślaliśmy już, że byt- 
-dla-siebie należy ujmować jako nieskończoność potencjalną, dlatego w swej 
istocie jest on bytem otwartym:

„(...) byt-dla-siebie nie jest czymś oddzielonym od objawienia w nim i poprzez 
niego »innego« - tego, co nie przynależy jemu samemu. Na tym pierwotnym sa- 
moobjawieniu realności jako takiej w bycie-dla-siebie opiera się (...) ostatecznie 
wszelkie poznanie - jako idealne »owładnięcie« realności w intencji przedmioto
wej, »stanie« przed nami bytu przedmiotowego, jak i w sensie szczególnym po
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jawienie się »ty« i relacji »ja-ty«. Tym sposobem należy uznać za fundamentalny 
i przy tym pierwotnie samooczywisty fakt, że realność jako taka, w całej swojej 
pełni i rozległości niejako wkracza w byt-dla-siebie - albo w innych słowach, że 
»dusza« ukierunkowana »do wewnątrz« albo »w głąb« jest właśnie nie zamknię
ta, ale wręcz przeciwnie, otwarta127.

127 NP, s. 391.
128 Ibidem; por. RC, s. 286.
129 Por. NP, s. 392-107; RC, s. 291-292; DO, s. 297.
130 DO, s. 327.
131 N. Bierdiajew, Filosofija swobodnogo ducha, Paris 1927,1.1, s. 36. Na tę pokrewność rozwa

żań Bierdiajewa (dotyczących relacji duch a natura - pierwszy rozdział cytowanego dzieła, 
a ideami wypracowanymi przez Franka w Przedmiocie wiedzy) wskazał sam Frank; por. DO, 
s. 328 (przyp.).

Ujmując „ja" jako subiektywność i zarazem stawiając je w obliczu dru
giego - „ty", a zatem drugiej subiektywności, należy przyjąć jeszcze trzecią 
formę bytu, która łączyłaby to, co im wspólne, a to możemy określić jako 
życie (to, co żywe)128. Zestawiając tę formę z wcześniej już określonymi for
mami subiektywności, możemy ponadto uznać, iż jest ona bytem obiektyw
nym (obiektywnością). Oczywiście nie w znaczeniu przedmiotowości, ale 
realności aktualnej, którą należy przeciwstawić potencjalności związanej 
z subiektywnością bytu-dla-siebie. W przeżyciu konkretnym sferę tę określa 
się jako poziom duchowy. Teraz więc możemy wprowadzić jeszcze jeden 
istotny wymiar bytu, jakim jest byt duchowy129. Posłużmy się jeszcze jed
nym cytatem z pism naszego myśliciela:

„Przez życie duchowe rozumie się właśnie tę dziedzinę bytu, w której obiek
tywna, nadindywidualna realność dana nam jest nie w formie rzeczywistości 
przedmiotowej, z zewnątrz, jako obiekt, stojący przed nami i nam przeciwstawny 
jako realność transcendentalna, nam samym, »podmiotowi« i jego wewnętrzne
mu światu, ale w formie realności, będącej w nas samych, wewnętrznie z nami zrośnię
tej i nam objawiającej się"130.

Warte zestawienia z tym fragmentem są słowa innego myśliciela rosyj
skiego, przywoływanego już niejednokrotnie Mikołaja Bierdiajewa. W ten 
sposób mianowicie piszę on o pierwotnym przejawianiu się realności 
w życiu duchowym:

„Doświadczenie duchowe jest właśnie samym życiem duchowym, samą real
nością ducha, samą realnością tego, co boskie. W życiu duchowym przejawiają 
się same realności duchowe i dlatego nie można postawić pytania o to, co odpo
wiada realnościom, tego co objawia się w życiu duchowym. W świecie ducho
wym doświadczeniu nie odpowiadają realności przedmiotowe, ale samo do
świadczenie duchowe jest realnością wyższego porządku. Zycie duchowe nie jest 
odbiciem jakiejś realności, jest samą realnością"131.

Poprzez analizę bytu-dla-siebie doszliśmy więc do tej warstwy bytu, któ
rą możemy utożsamiać z samą realnością - warstwą tą jest właśnie byt du
chowy: duch (w odróżnieniu od duszy), co związane jest z odkryciem „czegoś 
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wewnętrznie obiektywnego" wewnątrz samej subiektywności, „czegoś więk
szego i innego niż my sami", co jest realnością ujmowaną jako fundament by- 
tu-dla-siebie - gleba, w której zakorzenia się byt subiektywny132. Objawienie 
bytu duchowego przyjmuje postać „my-bytu", a oznaczać ma to, iż mamy 
w nim do czynienia zarówno z samoobjawieniem (mnie samemu), jak 
i z objawieniem (dla mnie) transcendentnej realności; w akcie tym dochodzi 
do połączenia subiektywnej i obiektywnej sfery bytu, a raczej nie jest on ani 
jednym, ani drugim (neti, neti), albowiem jako pierwotna realność jest wobec 
tych pojęć transcendentny133. Ponieważ mówiąc o bycie duchowym, dostęp
nym w wewnętrznym doświadczeniu, mówimy zarazem o zasadzie życia 
duchowego, dlatego lepiej używać do jego opisu terminu realność niż zbyt 
abstracyjnie brzmiącego słowa - „byt"134. Wydaje się, że ta droga filozoficz
nego namysłu - Ontologią właściwa - musi być następnie uzupełniona On
tologią religijną, krok ten poczyni Frank w swojej filozofii religii135.

132 NP, s. 400,404.
133 NP, s. 406.
134 RC, s. 286.
135 Por. poniżej, rozdz. IV.
136 Por. ciąg dalszy tej myśli: „Świadomość jest świadomością tego czegoś: znaczy to, że 

transcendencja jest konstytutywną strukturą świadomości; mówiąc inaczej, świadomość rodzi 
się, opierając się na bycie, który nie jest nią. To właśnie nazywamy dowodem ontologicznym" 
[w:] J.-P. Sartre, L'être et néant, Paris 1943, s. 16 (cyt. za: J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, 
Kraków 1998, s. 274. Tam także można znaleźć Tischnerowską analizę tego zagadnienia).

137 Por. RC, s. 410-411.

Podsumowując tę część naszych rozważań, prześledźmy jeszcze raz 
stopnie odsłaniania się realności i jej ontologiczną strukturę. Realność jako 
byt absolutnie pierwszy konstytuuje (albowiem jest twórcza) byt obiektyw
ny, traktowany jako byt-w-sobie, niezależny od ujmowania go 
w jakimkolwiek akcie poznawczym. Dlatego też możemy mówić, iż jest 
pierwotnie niezależny (nie jest bytem dla-czegokolwiek), jest-w-sobie, 
a moment ten (esse) staje się z kolei obiektywną podstawą bytu-dla-siebie 
(sum), stąd i dla-innych staje się bytem otwartym - w tym fragmencie rozu
mowania spotykamy się z myśleniem przypominającym dowód ontologicz- 
ny na istnienie człowieka w znaczeniu, jakie nadał mu J.-P. Sartre. Według 
tego myśliciela bowiem: „Fenomen bytu domaga się transfenomenalności 
bytu"136. A zatem powracając do Frankowskiego rozumowania: to, że „je
stem" (moment otwarcia: dla-siebie), umożliwia i warunkuje, jednym sło
wem, domaga się tego, że to właśnie „ja jestem" bytem wyróżnionym 
i przez to też świadomym własnej odrębności, ale zarazem wspólnotowości 
- przynależenia do bytu, realności137. Inaczej mówiąc, rozważając tę sytuację 
z punktu widzenia samej realności (o ile możemy mówić o takim punkcie 
widzenia, przyjmijmy go jednak - dla dobra naszych rozważań - przynaj
mniej teoretycznie), to realność przenika każdą cząstkę bytów wyróżnio
nych, dlatego trudno mówić tutaj o „fenomenalności bytu"; jednakże gdy 
z drugiej strony przyjmiemy także potencjalność w ramach samego bytu 
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(nieskończoność potencjalną), to podkreślany przez nas moment dla-siebie 
(świadomość) będzie ujmowany właśnie przez tę kategorię i będzie to - jak 
już podkreślaliśmy - moc bytu (potencjalność aktywna), możliwość jego 
twórczej dynamiczności, a ta dokonywać się będzie poprzez i w człowieku, 
ujmowanym jako byt-dla-siebie: byt pośredniczący między realnością i rze
czywistością138.

138 Por. RC, s. 412.
139 Por. RC, s. 286-292.
140 Stosownie do tego także teoria bytu wyklucza pojawienie się w jego ramach „nowości"; 

por. G. Fłorowskij, Rieligioznaja mietafizika..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik pamiati..., 
op.cit., s. 155.

5. IDEA WSZECHJEDNOŚCI A REALNOŚĆ OSOBY. 
PERSONALIZM CHRZEŚCIJAŃSKI

Realność - ujmowana pod kątem życia, swojej dynamiczności, wreszcie 
twórczości - rozważana jest przez Franka jako jedność aktualności 
i potencjalności139. Poczuwając się do przynależności do nurtu myśli okre
ślanej mianem philosophia perennis (a ma tutaj na myśli tradycję wywodzącą 
się od myśli Parmenidesa, Heraklita i Platona, a więc neoplatonizm chrze
ścijański w szerokim ujęciu, obejmujący także niektóre elementy systemu 
Arystotelesa i Tomasza z Akwinu), uznaje on, iż - w zgodzie z podstawową 
intuicją tego nurtu - to nie potencjalność, ale aktualność jest ontologicznie 
pierwsza, a zatem nie jest tak, jak chcieli to widzieć niektórzy myśliciele 
nowożytni, tacy jak H. Bergson (ewolucja twórcza) i S. Alexander (ewolucja 
emergentna). Wobec faktu przyjęcia przez Franka takiego stanowiska należy 
uznać, iż nic prawdziwie nowego nie może się pojawić w filozofii, nie Znaj
dziemy żadnej nowej idei, która nie byłaby - w sposób jawny bądź ukryty - 
obecna w niej już od samego jej zarania, a zatem: nihil novi sub so/e...140 We
dług filozofa rosyjskiego, dynamika realności została najlepiej uchwycona 
przez Platona w jego koncepcji bytu czasowego, bytu znajdującego się jakby 
pomiędzy bytem i niebytem. Czas bowiem - w ujęciu Franka - jest tym ele
mentem w strukturze wszechjedności, który jest wyrazem ruchu, a więc 
wewnętrznej dynamiczności, i wprost wypływa z potencjalności, leżącej 
przecież u podstaw bytu:

„Realność jako byt i realność jako twórczość i aktywność w pełni się z sobą 
utożsamiają - zgodnie z niejaką (oczywiście, niepełną) analogią z tym, że i byt 
naszego »ja« sprowadza się do tego, że on »żyje«, tzn. czyni coś, albo coś z nim 
czyni się, coś w nim się dokonuje. Innymi słowy: realność tworzy nie tylko inne, 
niż ona sama; jej pierwotna twórczość polega na tym, że tworzy samą siebie, jest ni



III. STRUKTURA ŚWIATA REALNEGO 133

czym innym jak twórczością. I na pytanie: kto albo co tutaj właściwie tworzy - 
nie można odpowiedzieć inaczej niż oddaleniem samego pytania ze względu na 
jego nieodpowiedniość"141.

141 RC, s. 288.
142 Por. NP, s. 202.
143 S. Frank może w tym kontekście powołać się na Plotyna; por. idem, Enneady, VI, 9.
144 RC, s. 289. Por. także wypowiedź Plotyna: „(...) »wieczność trwa w jednym«, ażeby nie 

tylko »wyprowadzała« sama siebie w swoje jedno z sobą, ale była tak samo życiem bytu 
[podkr. - LA.] wokół Jednego, to to jest to, czego właśnie szukamy, i to, co trwa w ten sposób, 
jest wiecznością!", [w:] idem, Enneady, III, 7,6.

145 Por. NP, s. 336 i 408.

Mamy więc do czynienia z tym, co niedocieczone i gdzie milkną same 
pytania (biezwoprosnost',fraglos), a co pomimo tego jest warunkiem wszelkiej 
zapytywalności142. Byt w swoich głębiach jest dynamiczny, działa sponta
nicznie, na sposób wolny (albowiem jest - jak życzył sobie Hegel - w swoich 
granicach, tworzy je) i przez to jest bytem wszechogarniającym. Jest wolno
ścią opierającą się na - omówionej już przez nas - jedności pierwotnej dy
namiki nieporządku i dynamiczności określania, dlatego jednocześnie jest 
bytem twórczym: absolutną twórczością143. Realność jako wszechogarniający 
byt zawiera w sobie również to, co potencjalne - niedokończone - a więc 
czasowe. Czas wypływa z wieczności. Realność jako żywa wszechjedność 
jest w takim podejściu życiem wiecznym-.

„Realność jest życiem, tj. aktywnością, twórczością, procesem nieustannego 
kształtowania, ale zarazem jest ona wiecznym życiem, tj. życiem od samego po
czątku zawierającym w sobie całą pełnię tego samego, co aktywnie urzeczywist
nia w sobie"144.

Mówiliśmy już o tym poniekąd przy okazji analizy warstwy bytu du
chowego, w którym to zakorzenia się byt subiektywny. Zatrzymajmy się 
jeszcze przy zagadnieniu sobości, albowiem to ten aspekt bytu-dla-siebie 
decyduje o swoistym charakterze „ja"; innymi słowy, dzięki niemu „ja" jest 
„ja". W przekonaniu Franka sobość jest wyrazem wszechjedności konkret
nej. W innym miejscu filozof napisze, iż sobość jest „drzwiami", poprzez 
które duch przenika w byt-dla-siebie, i tym samym stoi jakby pomiędzy 
bytem duchowym i bytem psychicznym („duszą")145. Należy wystrzegać się 
zlania tych dwóch poziomów bytu, a zarazem dążyć do zachowania mono- 
dualistycznego charakteru tego ujęcia. Sobość - jako „nosiciel ducha" - staje 
się w tym ujęciu wyższym, duchowym „ja" i dzięki temu otrzymujemy ce
chę konstytuującą człowieka jako osobę, albowiem poprzez duchowe „ja" 
może on zachować dystans wobec siebie, stać się własnym sędzią. Według 
Franka, rozważaną sytuację trafnie opisał Max Scheler w tekście Stanowisko 
człowieka w kosmosie (1928), gdzie między innymi czytamy:
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„Jedynie człowiek - o ile jest osobą - potrafi, jako istota żywa, wznieść się po
nad siebie i jakby z centrum znajdującego się poza (jenseits) światem czasoprze
strzennym, uczynić przedmiotem swego poznania wszystko, włącznie z samym 
sobą. Jako istota duchowa, człowiek jest istotą przewyższającą siebie jako jeste
stwo żywe oraz istotą, która przewyższa świat"146.

146 M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. S. Czerniak 
i A. Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 93-94; por. DO, s. 332.

147 NP, s. 409.
148 Ibidem.
149 Por. NP, s. 505-510; DO, s. 257; RC, s. 319-324; SW, s. 86.

I chociaż rosyjski myśliciel nie zgodzi się z ogólną koncepcją Schelera 
ujmującą człowieka jako „poszukiwacza Boga", którego to Boga osobowego 
„rzutuje się" z kolei w przyszłość jako „cel idealny", niemniej właśnie jego 
opis „stanowiska człowieka w kosmosie" uważa za bardzo cenny. Istotną 
cechą osoby ludzkiej jest więc jej umiejętność transcendowania samej siebie 
i możliwość uczynienia z siebie „przedmiotu" dla własnej uwagi - a ta, jak 
już wiemy, jest warunkiem wiedzy (samowiedzy). Teraz możemy już przy
wołać definicję osoby ludzkiej, którą to ujmuje Frank w następujący sposób:

„Ta wyższa, duchowa »sobość« konstytuuje również [poza dystansem wobec 
niższego »ja« - L.A.] to, co nazywamy osobą. Osoba jest sobością, stojącą wobec 
wyższych, duchowych i posiadających obiektywne znaczenie sil, która zarazem 
jest przeniknięta nimi i je przedstawiająca - zasadą bytu nadnaturalnego, ponad- 
przyrodniczego, tak jak się ona przejawia w samym bycie-dla-siebie"147.

Najgłębszą istotę tak opisanej osoby myśliciel doprecyzuje jeszcze, pi
sząc, iż: „(...) najbardziej immanentne w nas urzeczywistnia się i sprowadza 
się zaledwie do immanentnego transcendowania poprzez czysto immanentną 
psychiczność"148. Tajemnica człowieka jako osoby sprowadza się zatem do 
tego, że jest to byt „dwójjedyny", konstytuujący się poprzez swoją otwar
tość: to, co jest w nim najbardziej jego własne, jest zarazem - w swojej istocie 
- różnym od niego; mówimy więc o bycie duchowym współtworzącym, 
obok sobości, najgłębszą warstwę osoby ludzkiej. Autonomia osoby okazuje 
się nieodłączną od wyższej heteronomii. Ostatecznie to, o czym mówić bę
dziemy, dotyczy teonomii, której idea odegra ważną rolę w religijnym 
uprawomocnieniu osobowości ludzkiej - jej godności. Wspomniana „dwój- 
jedyność" osoby ludzkiej została oparta na zasadniczej dla chrześcijaństwa, 
a przecież - chociażby poczynając od Wykładów o Bogoczłowieczeństwie (1877- 
-1881) Włodzimierza Sołowjowa - tak bliskiej myślicielom rosyjskim idei 
Bogoczłowieczeństwa149. Pełne wyjaśnienie tak ujmowanego fundamentu 
bytu ludzkiego stanie się możliwe w ramach Frankowskiej wersji filozofii 
Boga.

Powiedzieliśmy już, że realność jest bytem twórczym, albowiem zawie
rając w sobie to, co jej tożsame, obejmuje sobą także wszelką możliwą różni
cę („inne" - nie znosząc, ale właśnie zachowując swoją różnicę w ramach 
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antynomicznego monodualizmu, w postaci transracjonalnej jedności „tego 
i innego"). W stosunku do bytu - w jego Frankowskim rozumieniu, jako 
jedności ogólności i jednostkowości oraz jedności jedności i wielości: 
wszechjedności konkretnej - osoba ludzka ujmowana jest jako nieskończo
ność potencjalna. Przysługuje jej sposób bycia twórczy: aktualizuje swoje 
możliwości, a te stają się częścią realności; istota osobowości zatem możliwa 
jest do określenia na sposób antynomiczny jako „aktualność potencjalna", 
a mówiąc inaczej: twórczość150. Zatem twórcza natura człowieka sprowadza 
się do tego, iż moment osobowości traktowany jest przez myśliciela rosyj
skiego jako „nosiciel twórczości". Natomiast sama twórcza zasada w czło
wieku jest przejawem Bożej twórczości: „Bóg tworzy twórców" - oto we
dług Franka metafizyczna istota relacji Bóg - człowiek151. Rozważając tę 
relację w drugim kierunku, należy podkreślić, iż człowiek staje się dzięki 
niej „współuczestnikiem Bożej twórczości" - współtwórcą152. Aby w ogóle 
zaistniała jakakolwiek możliwość tworzenia, musi przysługiwać tak ujętemu 
bytowi ludzkiemu spontaniczność jego działań twórczych, a ta jest możliwa 
dzięki temu, iż u swych podstaw jest on istotą wolną. Jak piszę Frank:

150 RC, s. 290.
151 RC, s. 262-365.
152 Podobne rozważania znajdujemy u M. Bierdiajewa, który podkreśla, iż prawdziwa 

twórczość - będąc Bogo-ludzkim współtworzeniem (synergetyzm) - jest samopoznaniem twór
cy (podmiotu), tworzącym wartości indywidualne i ponadindywidualne; por. L. Augustyn, 
Meoniczne źródło..., op.cit., s. 264-265.

153 RC, s. 291; por. NP, s. 412.

„(...) jest w nas spontaniczne twórcze centrum; i jego byt pokrywa się z jego 
działaniem, tzn. z realnością spontanicznej, wolnej twórczości. Jest w nas coś, co 
nazywamy naszym prawdziwym »ja« - instancja, transcendentna wszystkiemu 
temu, co jest naszym - zewnętrznym i wewnętrznym - istnieniem empirycznym 
(...). Ale właśnie pod tym względem jesteśmy prawdziwie podobni samej realno
ści, jako takiej. Ta ostatnia, nie mając już niczego poza sobą i będąc czystą twór
czą aktualnością, jest tym samym czystą spontanicznością, wolnością absolut
ną"153.

Wolność bytu ludzkiego jest więc wolnością samej realności: wolność 
ludzka zakorzeniona jest w metafizyce realności. Wydarzenie wolności, 
zarówno metafizyczne, jak i antropologiczne, dokonuje się w sferze bytu 
duchowego; to w nim - jak o tym już wspominaliśmy - następuje spotkanie 
tego, co boskie, z tym, co ludzkie. Wreszcie w nim to spotyka byt ludzki 
doświadczenie zła, nieodłączne od wolności. Zło, jakie działa na (i poprzez) 
człowieka w sferze jego duchowości, przyjmuje postać - jak to określił Frank 
- obiektywnych (w sensie: niosących swoją wartość w samych sobie) „złych 
sił". Mamy tutaj do czynienia z pierwszym etapem procesu - jak to zauwa
żył już Zieńkowski - przesunięcia problematyki zła z poziomu antropologii 
na poziom metafizyczny, którego ostatecznym wynikiem będzie przeniesie
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nie grzechu do wnętrza samej realności154. Jak widzimy, pojęcie osoby 
w ramach idei wszechjedności zachowuje wymiar indywidualności; co wię
cej, właśnie tylko jako konkretna wszechjedność może człowiek zachować 
swój wymiar duchowy, a co za tym idzie być osobą, „obrazem i podobień
stwem Boga":

154 NP, s. 399; por. W.W. Zieńkowskij, Uczenije S.L. Franka..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), 
Sbornikpamiati..., op.cit., s. 82.

155 NP, s. 414.
156 SW, s. 85.
157 Por. H. Paprocki, Człowiek w myśli prawosławnej, [w:] idem, Obietnica Ojca, Bydgoszcz 

2001, s. 214-218.
158 SW, s. 89.
159 NP, s. 412.

„To, co nieskończone, z najdoskonalszą adekwatnością osiąga swój wyraz tylko 
w punkcie konkretnym - w monadzie z jej pojedynczością i absolutnością (abso
lutnym swojeobraziem), jak i na odwrót: tylko to, co może być uznane za prawdzi
wie osobowy byt-dla-siebie, monadę, może przyjąć i wyrazić to, co nieskończone. 
Istota wszechjedności jako ducha, jako realności bytu mającego wartość i znacze
nie samego w sobie przyjmuje ostatnią określoność tylko w konkretnej indywidual
ności - w przeciwieństwie do określoności bytu przedmiotowego, która pozostaje 
zawsze abstrakcyjno-ogólną. Prawdziwie konkretna powszechność pokrywa się 
z prawdziwą konkretnością tego, co indywidualne, istotna ogólna prawda pokrywa się 
z życiem''155.

W przekonaniu filozofa rosyjskiego idea osoby jest ideą wypływającą 
z ducha chrześcijaństwa, które to dokonało - poprzez tę ideę - jedynej 
prawdziwej rewolucji w historii, a była to rewolucja duchowa. Wszystkie 
późniejsze rewolucje społeczne czerpały z tej pierwszej156. Osoba ludzka - 
ujęta na sposób biblijny jako „obraz i podobieństwo" Boga (por. Rodź. 1, 26- 
-27) - jest objawieniem (tak jak to wcześniej widzieliśmy, analizując jej 
strukturę dialogiczną)157. Pozostając w ramach idei chrześcijańskich, musi
my uznać, że najpełniejsze objawienie Bogoludzkiej natury dokonało się 
w osobie Chrystusa - i chociaż jest to fakt absolutnie jedyny, to może Frank 
powiedzieć, iż objawienie „ostatecznego sensu Dobrej Nowiny" - co ozna
cza potwierdzenie „Bożego obrazu i podobieństwa" każdego człowieka jako 
osoby - może mieć charakter wyłącznie osobowy, i tym samym może uznać 
uświęcenie każdej osoby jako takiej, przydając jej przez to zarazem absolutne 
znaczenie158. Dlatego nasz filozof nazwie „profanacją osoby" każdą próbę 
ujęcia jej poprzez schemat psychologiczny, bądź też racjonalno-teologiczny 
(racjonalno-filozoficzny), albowiem poprzez takie ujęcie zatraca się to, co 
najważniejsze - to, co warunkuje bycie osoby i jej Boże podobieństwo, 
a mianowicie przysługujący jej istotowo moment wolności159.

Wiemy, iż Frank uznał zasadność dowodu ontologicznego (na istnienie 
Boga), i jednocześnie wydaje się nam, że nie jest pozbawione podstaw przy
jęcie tezy - jak to staraliśmy się już częściowo pokazać - mówiącej o tym, iż 
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dowód ten ma w systemie jego filozofii co najmniej trzy znaczenia: pierwsze 
- ontognoseologiczne - dowodzące, że byt jest; drugie - antropologiczne - 
dowodzące, że człowiek jest; i wreszcie trzecie - teologiczne - dowodzące, 
że Bóg jest160. Ostatni poziom dowodu w strukturze myśli Franka (opierając 
się na dwóch poprzednich poziomach: byt w ogóle, byt człowieka), przyj
muje - zapożyczając terminologię od wybitnego prawosławnego teologa 
Paula Evdokimova - formę „zinterioryzowanej koncepcji dowodu ontolo- 
gicznego"161. Nie zapominajmy przy tym, iż jest to zawsze intuicjonistyczna 
wersja tego dowodu. Na tym etapie analizy myśli filozoficznej Franka mo
żemy zgodzić się, iż jedynym dowodem na istnienie Boga jest istnienie 
człowieka162 - ostatecznie bowiem to człowiek dowodzi, że jest; że jest czło
wiekiem (osobą); i że jest „obrazem Boga". W odniesieniu do ostatniego wa
riantu przypomnijmy, że dla Franka samopoznanie jest zarazem Bogopo- 
znaniem163. Odrzucając zarzuty dotyczące antropomorfizmu wiary religijnej, 
rosyjski filozof właśnie w antropomorfizacji znajdzie - szczególnie bliską 
„sercu ludzkiemu" - prawdę o ontologicznej, a zatem Bogoludzkiej podsta
wie swej wiary; stąd chrześcijaństwo będzie dla niego przede wszystkim 
religią osoby164.

160 Pamiętajmy jednakże, że On jest zawsze dla nas, tzn. że mówiąc o Nim, mówimy zawsze 
w drugiej osobie: Ty jesteś', por. S.L. Frank, S nami Bog. Tri raźmyszlenija, Paris 1964, s. 97 (wcześ
niej ukazał się przekład angielski: 1946 i francuski: 1955). [Dalej cytuję jako SN],

161 P. Evdokimov, Wieki życia duc/iawego, przekł. M. Tarnowska, Kraków 1996, s. 58-59.
162 RC, s. 313.
163 DC, s. 445; por. powyżej, rozdz. II, 4.
164 Por. SN, s. 176-178.
165 W.N. Iljin, Nikołaj Kuzanskij..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., op.cit., 

s. 88-89.

6. W STRONĘ FILOZOFII BOGA

Według Mikołaja Kuzańczyka, wszystko to, co skończone, zakłada Naj
większe (Maksimum), które jest tożsame z Najmniejszym (Minimum). Według 
Franka to, co skończone, dane jest zawsze na tle nieskończonego, a to odsyła 
nas do pojęcia wszechjedności konkretnej. Natomiast według Iljina, boskie 
maksimum sprowadza się do stworzonego minimum, tak jak i w stwo
rzonym minimum jest obecne boskie maksimum - i stąd myśliciel ten wy
ciąga wniosek, iż nie ma w świecie rzeczy, która nie byłaby zakorzeniona 
w boskim Niepojętym. Taki ostatecznie jest, według niego, patos „religijnej 
gnoseologii" mistrza z Kuzy i jego nowożytnego ucznia165. Przywołajmy 
słowa samego kardynała filozofa:



138 Myślenie z wnętrza objawienia

„(...) zrównajmy Największe z Bytem i powiedzmy: największemu bytowi nie 
przeciwstawia się nic - ani niebyt, ani byt najmniejszy. W jaki bowiem sposób jest 
do pojęcia Największe nie będące bytem, skoro bycie najwięcej to bycie najmniej? 
Tak samo nie da się pojąć, aby coś było, nie mając bytu. Absolutny tedy byt nie 
może być niczym innym, tylko absolutnym Największym; bez Największego nie 
da się pomyśleć nic istniejącego"166.

166 Mikołaj z Kuzy, O oświeconej..op.cit., s. 56.
167 W.N. Iljin, Nikołaj Kuzanskij..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., op.cit., 

s. 98.

Oczywiście, ujęcie takie jest możliwe tylko w ramach logiki antynomicz- 
nej, która ostateczny swój wyraz odnajduje w postaci oświeconej niewiedzy. 
Tak budowana struktura ontologiczna przyjmuje charakter ontologii 
otwartej, próbującej opisać dynamiczny proces - aby użyć wyrażenia Arsie- 
niewa - samoodkrywającej się głębi. Ostatecznie, taka postawa filozoficzna - 
naznaczona przecież już od samego swojego początku charakterem religij
nym - przyjmuje za przedmiot samą religię i jej właściwą problematykę (jest 
to obszar filozofii religii); nie przestając być przy tym myśleniem ściśle reli
gijnym (filozofią religijną). Bowiem jak piszę, przywoływany już przez nas 
interpretator myśli Franka, i to w kontekście dowodu ontologicznego:

„W szczególności, Absolut-maksimum objawia się jako żywy osobowy Bóg, 
do którego można i należy zwracać się w modlitwie"167.

Realność, przejawiająca się w kontekście idei Boga i jego Boskości (a dalej 
zobaczymy, że jest to ważne rozróżnienie), wyznacza nowy poziom naszych 
analiz. Na zakończenie zatem tego rozdziału powiedzieć możemy jedno: to, 
że od tego miejsca naszych rozważań dotyczących filozofii Franka mówić 
będziemy o realności Boga, a więc poruszać będziemy się na trzecim pozio
mie - teologicznym - dowodu ontologicznego (na istnienie Boga). Dokład
niej: naszą uwagę skupimy na Realności objawiającej się w idei Boga - nie
zwykle ważnym aspekcie rozmyślań rosyjskiego filozofa.



IV. FILOZOFIA RELIGII,
CZYLI MYŚLENIE Z WNĘTRZA OBJAWIENIA

1. FILOZOFIA I TEOLOGIA

Przystępując do rozważań dotyczących filozofii religii, należy określić 
relacje, jakie na gruncie myślenia Franka zachodzą pomiędzy filozofią 
a teologią, ich dziedzinami i właściwymi im metodami. Według rosyjskiego 
myśliciela, objawienie można - biorąc pod uwagę sposób, w jaki ono się 
dokonuje - podzielić na dwa typy: ogólno-pozytywne oraz konkretno- 
-pozytywne1. O pierwszym, dostępnym poprzez poznanie filozoficzne, czę
ściowo traktowały poprzednie rozdziały - nie jest to jednakże kwestia już 
zamknięta i dlatego wymaga dalszych rozwinięć. Frank nigdy nie traktował 
siebie jako teologa (chociaż zobaczymy, że problematyka ściśle teologiczna 
jest w znacznym zakresie przedmiotem jego filozoficznego namysłu), stąd 
też bardziej zasadne jest traktowanie go jako myśliciela religijnego. 
W głębokim przekonaniu Franka filozofia powinna pozostać dziedziną wol
ną od dogmatycznych ograniczeń teologii:

1 Por. Ph.J. Swoboda, „Spiritual Life" versus Life in Christ. S.L. Frank and the Patristic Doctrine 
of Deification, [w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Russian Religious..., op.cit., s. 242.

2 RM (O niewozinoinostifilosofii), s. 88.
3 W.W. Zieiikowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 472.

„(...) filozofia, jako dzieło wolnej myśli, nie powinna bojaźliwie oglądać się na 
zwierzchnictwo kościelne i jego osąd (...) filozofia, która byłaby jednocześnie 
teologią dogmatyczną (filozofia w ramkach katechizmu), jest rzeczą absolutnie 
niemożliwą"2.

W opinii Zieńkowskiego, filozofia religii jest możliwa tylko na gruncie 
teologii, bo - jak uważa - religii nie można pojąć z pozycji wobec niej ze
wnętrznej. W naszym przekonaniu kryterium to Frank jak najbardziej speł
nia. Dlatego chyba nie do końca słuszny jest zarzut tego skądinąd wybitnego 
znawcy filozofii rosyjskiej, stawiany wobec naszego myśliciela, iż w tej ma
terii jest on „zbyt" filozofem; że „(...) jego metafizyczne poglądy przesłoniły 
mu »wiedzę żywą« w sferze religijności"3. Jest to do pewnego stopnia sąd 
dla Franka krzywdzący, chociaż niepozbawiony pewnych podstaw. Głów



140 Myślenie z wnętrza objawienia

nym problemem Franka pozostanie zadanie pogodzenia wiary w absolutną 
transcendencję Boga z rozumem, który wykazuje podatność na pokusę 
„monistyczną", wyrażającą się u naszego myśliciela w nadaniu przez niego 
pojęciu wszechjedności zasadniczej doniosłości ontologicznej, a to może - 
niejako z samej swojej natury (na mocy „boskości" rozumu) - prowadzić do 
panteizmu4. Właśnie w kontekście tej idei mówił Frank o filozofii jako 
o „jedynej konkretnej nauce", której przedmiotem jest całość bytu, jego 
ogólność konkretna (w odróżnieniu od tego, co pojedyncze, abstrakcyjne, 
oderwane od całości)5. W rozwoju filozoficznym naszego myśliciela niewąt
pliwie mamy do czynienia z przesuwaniem się akcentu z rozważań filozo
ficznych w stronę problematyki ściśle religijnej. Jednakże wydaje się, że - 
będąc świadomym ograniczeń myśli racjonalnej i jej możliwości nadawania 
„sensu egzystencjalnego" - już od początku działalności teoretycznej, wpi
suje swoje rozważania w szerszy kontekst i ma to być - jak sam określił - 
myślenie transracjonalne, metalogiczne. A za sposobem myślenia zazwyczaj 
kryje się sposób doświadczania: prawdopodobnie „(...) jego filozofia 
w głębszym sensie była wiarą"6. Co więcej, już w roku 1909 w tekście za
mieszczonym w słynnym almanachu Drogowskazy postuluje przejście do 
humanizmu religijnego, co - jak później dookreśli - oznaczać miało przyjęcie 
za podstawową dla kultury teologicznej idei Bogoczłowieczeństwa7. Zatem 
powracając do zagadnienia charakteru jego myśli filozoficznej, możemy 
wskazać na jej specyficzną właściwość, którą Władysław Stróżewski określał 
mianem metaracjonalizmu. Otóż rozum poznaje, że nie jest w stanie poznać 
niektórych rzeczy; pomimo tego „(...) wiedząc, że ich nie pozna, chce jednak 
zrozumieć sens ich istnienia"8. U podstaw takiej postawy leży więc zdziwie
nie, przybierające formy przerażenia i zachwytu (odnajdujemy więc tutaj 
elementy tremendum i fascinans, które przywołują to „coś", czego w istocie są 
elementami - a mianowicie: numinosum). Zatem w myśl tych poglądów: jeśli 
racjonalizm nie jest w stanie poznać, to metaracjonalizm, w miejsce niespeł- 
nialnego ideału poznania, proponuje rozumienie. Wedle Stróżewskiego, 
metaracjonalizm - obok prawdy - uznaje jeszcze jedną ideę kierowniczą, 
a jest nią idea dobra9. Tak więc myślenie filozoficzne - obok funkcji czysto 
poznawczych - podejmuje się zadania rozumienia dobra, a zatem przybiera 
charakter aksjologiczny (filozofia jako etyka), a także - tak jak to ma miejsce 
w myśleniu Franka - charakter religijny, jednakże - na co trzeba zwrócić 

4 Zarzut taki formułuje M. Łosski; por. idem, Historia filozofii..., op.cit., s. 316.
5 DO, s. 248 i 267.
6 Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 33.
7 Por. S.L. Frank, Etika nigilizma (K charaktieristikie nrawstwiennogo mirowozzrienija russkoj in- 

tielligiencii), [w:] idem, Soczinienija, Moskwa 1990, s. 110 (przekład polski: Etyka nihilizmu, [w:] 
Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej, dum. zbiorowe, Warszawa 1986); por. SN, 
s. 83.

8 W. Stróżewski, Istnienie i sens, op.cit., s. 419.
9 Ibidem, s. 420-421.
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szczególną uwagę - ściśle łączący się z zagadnieniami etycznymi10. 
U myśliciela rosyjskiego taką ideą kierowniczą - obok prawdy i dobra - staje 
się więc idea najwyższej wartości, a mianowicie świętość11.

10 W myśl koncepcji S. Franka etyka jest częścią filozofii religii; por. DO, s. 256. Jak zauważa 
G. Fłorowskij (por. Puti russkogo..., op.dt., s. 292), myśliciele rosyjscy, począwszy od II poi. XIX 
wieku, mieli tendencję do zastępowania metafizyki etyką. U samego Franka jest to również 
zauważalna tendencja; por. W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 466.

11 Świętość traktowana jest jako wartość, niezależnie od jej „obiektywnej ontologicznej si
ły"; por. SW, s. 54.

12 NP, s. 479.
13 Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 191.
14 Por. M. Lot-Borodina, In memoriam, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik pamiati..., 

op.cit., s. 48. Opierając się na tym doświadczeniu religijnym, S. Frank nazywa chrześcijaństwo 
religią absolutną; por. SN, s. 145.

Powróćmy do stosunku teologii i filozofii; ażeby jednak rozjaśnić go, 
przywołajmy jeszcze raz rozróżnienie odnajdywane w łonie samego pojęcia 
objawienia. Jak piszę Frank:

„W objawieniu konkretno-pozytywnym Boże »ty« samo wstępuje w ziemski, 
podlegający czasowi byt. Zadaniem teologii jest objaśnianie tego objawienia po
zytywnego; tutaj mamy granicę wszelkiej filozofii, punkt, w którym oddziela się 
od teologii. Albowiem filozofia może i jest w stanie ukierunkować się tylko na 
ogólne i wieczne objawienie - i, w istocie, nie jest niczym innym, jak takim ukie
runkowaniem poprzez samo-rozkrywanie się i zgłębianie się w sobie, znajdujące 
swój wyraz w spotęgowanym, transcendentalnym myśleniu"12.

Przedmiotem teologii jest zatem objawienie konkretno-pozytywne, doty
czące określonej tradycji religijnej i jej treści, i, co trzeba podkreślić - jakkol
wiek wydaje się to u Franka oczywiste - objawienie to jest objawieniem 
chrześcijańskim. Interpretacja ta częściowo wymyka się jednoznacznym 
przyporządkowaniom wyznaniowym, co też jest spowodowane Frankow
skim uniwersalizmem chrześcijańskim, wypływającym z doświadczenia 
religijnego jako takiego i w nim poszukującym źródłowej prawdy13. Dla 
naszego myśliciela ostatecznie prawdą jest Chrystus, niemniej przyjęcie tego 
nie wyklucza „prawd częściowych" zawartych w innych religiach, a dotyczy 
to tym bardziej wyznań chrześcijańskich, wyrastających przecież z tego sa
mego doświadczenia. Frank pozostał wierny - i to zarówno w życiu, jak 
i w myśleniu - tradycji greckowschodniej, prawosławnej, a jego metafizyka 
może nawet uchodzić za kongenialną neoplatonizmowi Ojców Kościoła 
Wschodniego14. Dlatego też zasadne będzie nazywanie Franka myślicielem 
chrześcijańskim.

Natomiast biorąc pod uwagę to, iż Frank świadomie kontynuuje myśle
nie Mikołaja z Kuzy, i to, że ostatecznie obaj mówią o poznaniu jako oświeco
nej niewiedzy - to wydaje się, że można określić taką koncepcję jako filozofię 
mistyczną (w jej odróżnieniu od mistyki filozoficznej, a to z powodu braku - 
nam przynajmniej nic o tym nie wiadomo - osobistego doświadczenia mi
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stycznego)15; inną propozycją terminologiczną mogłaby być nazwa suprara- 
cjonalizm16. Przy wszystkich tych rozróżnieniach filozofia religii w ujęciu 
Franka nie przestaje być Ontologią (chociaż wyczuwalne jest stopniowe 
przenoszenie akcentu na zagadnienia etyczno-religijne, ale - jak się wydaje- 
wynika to z samego przedmiotu przemyśleń filozofa). Ontologizm jest 
w tym przypadku niepodważalny; przecież myśliciel rosyjski poczynił jed
noznaczne wyznanie: „(...) również wiara religijna jest dla mnie - zawierze
niem bytowi", i dodajmy, że stara się być - pomimo trudności - wierny te
mu wyznaniu własnej wiary17.

15 Nie licząc takiego przeżycia „na łożu śmierci" w 1950 r. (ale to nie wpłynęło już na kształt 
filozofii S. Franka; co najwyżej - ją potwierdziło).

16 Rozróżnienie między filozofią religijną a mistyką filozoficzną, zaczerpnięte od 
o. M.F. Tokarskiego, por. idem, Filozofia bytu..., op.cit., s. 214. Natomiast termin supraracjonalizm 
korespondowałby z istotnym „wymiarem" realności, opisywanej przez S. Franka - 
tzn. ponadczasowośdą (supratemporalnością) i jednocześnie obejmowałby sobą mistykę oraz 
filozofię (racjonalizm), por. M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa. 
Warszawa 1993,1.1, s. 336.

17 Cyt. za: W.S. Frank, Siemion Ludwigowicz..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamia- 
ti..., op.cit., s. 4; por. N. Zemov, Russkoje rieligioznoje..., op.cit., s. 176. W innym kontekście 
będzie Frank mówił, iż w skład prawdy chrześcijańskiej wchodzi „miłość do bytu"; por. SN, 
s. 234.

18 W. James, Doświadczenia religijne przeł. J. Hempel, Kraków 2001, s. 51. W tym kontekście 
Frank wprost odwołuje się do koncepcji Jamesa, por. SN, s. 43.

2. DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE. HOMO NATURALITER 
RELIGIOSUS

Klasyczną definicję przeżycia religijnego znajdujemy u Williama Jamesa, 
a brzmi ona następująco:

„(...) jest tak, jak gdyby w świadomości ludzkiej było czucie rzeczywistości, po
czucie obecności obiektywnej [podkr. - L.A.], jakaś percepcja czegoś bardziej 
ogólnego i głębszego [podkr. - L.A.] niż wszystkie czucia poszczególne, które 
psychologia zwykle przyjmuje za przejawy istniejącej dla nas rzeczywistości"18.

To - co jest tutaj opisane w języku psychologii - wskazuje na takie 
aspekty „przedmiotu" doświadczenia religijnego, z jakimi zetknęliśmy się 
już w rozważaniach poświęconych analizie objawienia antropologicznego 
(dwójjedni bytu intymnego i sobości). To, co w porządku psychologicznym 
ujmowane jest jako poczucie obecności obiektywnej, znajduje swoje ontolo- 
giczne ugruntowanie w bycie duchowym, w którym to odsłania się obiek
tywność wewnątrz samej subiektywności, przynależność bytu-dla- 
-siebie do pierwotnej realności, odkrycie „czegoś większego i głębszego niż 
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my sami", co z kolei odpowiada drugiemu - wyróżnionemu przez nas - 
aspektowi „przedmiotu" tego doświadczenia19. Z tego względu problem 
subiektywizmu doświadczenia religijnego jest przez filozofa rosyjskiego 
stawiany w kontekście doświadczenia metafizycznego: zawsze wychodzimy 
bowiem od „obiektywności" takiego doświadczenia i tylko w tym przypad
ku może być ono uznane za prawdziwe, gdy zachowuje swoją obiektyw
ność, a zatem jest sensowne i wartościowe. Spróbujmy to rozjaśnić. Rosyjski 
myśliciel wychodzi od poglądu Pascala, który ma ilustrować podejście za- 
chodniokatolickie do tego zagadnienia, a dotyczy znanego rozróżnienia 
dwóch rozumów: l'esprit géométrique oraz l'esprit de finesse20. Przy tym - we
dług Franka - pierwszy należy utożsamić z „rozumem czystym", którego 
dziedziną jest idealna struktura bytu; natomiast drugi - to rozum, którego 
dziedziną jest „plastyczna" warstwa bytu, niepoddająca się określaniu poję
ciowemu, i jest on odpowiednikiem znanej nam już wiedzy żywej, wiedzy 
bezpośrednio wypływającej z doświadczenia bytu. Według naszego filozofa, 
Pascal błędnie przyjmuje całkowitą odmienność doświadczenia religijnego 
(le surnaturel) od doświadczenia „światowego", a to z tej przyczyny, iż - jak 
już powiedzieliśmy - w zakres doświadczenia religijnego wchodzi doświad
czenie metafizyczne. Tak więc, z jednej strony, obydwa te doświadczenia 
pokrywają się z sobą; z drugiej strony, zachowują dualizm tego, co naturalne 
i tego, co nadnaturalne. Sam byt „naturalny" jest w swojej głębi „nadnatu
ralny", gdyż u podstaw jego leży realność przenikająca przezeń i w tym 
znaczeniu znosząca wspomniany dualizm21. Przywołajmy słowa samego 
filozofa:

19 Por. powyżej, rozdz. III, 4; por. także NP, s. 400, 404. Metafizyczne doświadczenie Boga 
jest określone przez Franka jako „(...) postrzeganie absolutnej głębokiej podstawy ducha ludz
kiego"; por. RC, s. 315.

20 Por. np. B. Pascal, Myśli, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1989, fragm. 21-23 (405, 213), 
s. 35-38.

21 Por. RC, s. 295-298.
22 SW, s. 88-89.
23 R. Otto, Świętość, przeł. B. Kupis, Warszawa 1999, s. 29.

„W objawieniu poznajemy realność nie poprzez nasze umysłowe zawładnięcie 
nią, ale wprost przeciwnie, poprzez jej własną obecność, poprzez jej aktywne za
władnięcie nami, wskutek czego znikają wszelkie wątpliwości dotyczące praw
dziwości poznania"22.

Realność, która udostępnia się w takim doświadczeniu, ma na tyle „mocy 
numinosum"23, aby - w porządku wiary - być samooczywistą; jednakże - 
w porządku rozumu dyskursywnego - wymaga uzasadnienia albo przy
najmniej wskazania na swoją realną możliwość. Od jakiego doświadczenia 
religijnego, a tym bardziej z jakiej idei Boga należy wyjść przy próbie filozo
ficznego ujęcia tej idei? Metoda indukqi (a właściwie fenomenologia religii) 
może prowadzić - według Franka - do niebezpiecznego pomieszania pojęć; 
niemniej jednak w jej wyniku otrzymujemy pojęcie nieokreślone - numino- 
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sum. Opierając się na konkretnej nauce religijnej, co prawda, otrzymujemy 
konkretne pojęcie Boga, ale jest to teologia dogmatyczna, a nie chodzi nam 
o „ślepe" (co samo w sobie jest już zabójcze dla religii) przyjmowanie poglą
dów z zewnątrz. Dlatego tym, co pozostaje nam w tej sytuacji, jest odwoła
nie się do doświadczenia osobistego: własnego, jak i poszczególnych świa
dectw „geniuszy religijnych" - mistyków, tak jak to czynią między innymi 
Henri Bergson i Mikołaj Łosski. Oczywiście - wraz z takim podejściem - 
natychmiast pojawia się problem subiektywizmu doświadczenia religijne
go24. Jednakże podstawa tak ujętego doświadczenia religijnego została zało
żona w doświadczeniu mistycznym; a to, w przekonaniu rosyjskiego myśli
ciela - jako bezpośrednia intuicja - niesie kryterium prawdziwości samo 
w sobie25. Oddajmy głos Frankowi:

24 RC, s. 299-300.
25 Zgodnie z przytaczanym już twierdzeniem B. Spinozy (Etyka, 2, XLIII, op.cit.): „Kto po

siada ideę prawdziwą, ten wie zarazem, że posiada ideę prawdziwą, i nie może wątpić 
o prawdziwości rzeczy".

26 RC, s. 351.
27 Por. NP, s. 424-433; RC, s. 264-268; SN, s. 44-48. W odniesieniu do estetyki Kaniowskiej; 

por. O. Hóffe, Immanuel Kant, op.cit., s. 266-273.

„Aby mieć samą ideę Boga jako transcendentnej, zewnętrznej wobec nas real
ności, aby być subiektywnym ludzkim duchem świadomym samego siebie, który 
transcendując swoją naturalną istotę, stoi w relacji do Boga, to niezależnie od tego 
założenia powinniśmy, i to ani poznawczo, ani subiektywnie, ale ontycznie, 
w samym naszym byciu i istocie, mieć pierwotną nierozerwalną więź z Bogiem - 
mieć doświadczenie Boga, łączące się z doświadczeniem nas samych 
i nieoddzielone od niego, tj. w takim sensie mieć doświadczenie Boga immanent- 
nie w nas samych"26.

Problematyczna w tych rozważaniach, poświęconych przecież doświad
czeniu religijnemu, jest sama prawomocność mówienia o doświadczeniu 
opierającym się na założeniu dostępności w nim tego - co nadnaturalne, 
niedostępne zmysłom. Kluczem do przybliżenia się do tego problemu 
(a zarazem jego „samorozwiązania się") jest bliższe przypatrzenie się do
świadczeniu estetycznemu27. Czy rzeczywiście - nawiązując do Dostojewskie
go - piękno zbawi świat? A więc estetyka jako propedeutyka religii? W do
świadczeniu tym chodzi o piękno; możemy zatem zapytać o to, jak piękno 
jako takie jest nam dostępne w doświadczeniu zmysłowym? Frank charakte
ryzuje - w sposób oczywisty nawiązując w tym do poglądów Kanta - 
przedmiot estetyczny („to, co piękne") jako (1) przeniknięte wewnętrzną 
jednością; piękne jest zawsze „coś", obraz, dzieło, które postrzegamy zmy
słowo i przez to przyjmujemy je jako całość (analiza w tym przypadku jest 
zdecydowanie rzeczą wtórną). Z tego też względu mamy tutaj do czynienia 
z jednością metalogiczną, daną jednakże w sposób zmysłowy. W sposób 
oczywisty wynika z tego, że „to, co piękne" charakteryzuje się (2) harmonią, 
dzięki której przedmiot estetyki uzyskuje „wewnętrzną absolutną wartość", 
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jest wartością samą w sobie - piękno jest więc wartością autoteliczną. Stąd 
filozof może powiedzieć, że:

„Wewnętrzna istota piękna polega na tym, iż w niej to w sposób bezpośredniooczywi- 
sty przyjmujemy i doświadczamy byt w jego najbardziej zewnętrznej postaci; jego war
tość absolutną, jego rozumność i wewnętrzną zasadność. Dlatego »piękne« nie jest by
tem problematycznym i prowokującym do zadawania pytań"26.

28 NP, s. 426.
29 W przekonaniu S. Franka, aby móc w pełni opisać fenomen chrześcijaństwa, należałoby 

być nie tylko geniuszem religijnym, ale również artystycznym - co potwierdzałoby bliskość 
religii i estetyki; por. SN, s. 156-157.

Piękno jest wartością, która (3) sama z siebie dąży do wyrazu, wyraża się 
w sposób tylko sobie właściwy: „to", co jej właściwe, nie może być wyrażo
ne w jakimkolwiek pojęciu. Ostatecznie zatem, „to", co wyraża się 
w pięknie, jest (4) realnością, niepojętym; a więc piękno jest uzewnętrznie
niem tego, co w bycie najbardziej skryte, jego wewnętrznej wartości. Jak 
więc widzimy - przekonuje Frank - poprzez pośrednictwo form zmysło
wych doznajemy tego, co jest ponadzmysłową treścią. Jednak zauważa po
nadto, iż mówiąc o pięknie, znajdujemy się blisko innej wartości, którą jest 
dobro - mówimy przecież często o pięknie moralnym, pięknie moralnym 
ducha ludzkiego. W swoich rozważaniach zatem ponownie odkrywa Frank 
mądrość scholastycznej formuły: ens, pulchrum et bonum convertuntur (dodać 
należałoby jeszcze veritas). Na pytanie dotyczące istnienia analogii pomię
dzy tak opisanym doświadczeniem piękna i dobra a doświadczeniem reli
gijnym odpowiada twierdząco, ponieważ w samym doświadczeniu este
tycznym odnajdujemy już elementy religijne28 29. Ponadto znajdujemy jeszcze 
jedno istotne podobieństwo tych dwóch doświadczeń: obydwa „rodzą się" 
w głębi ducha ludzkiego. To właśnie w nich człowiek doświadcza osobiste
go i istotnego związku z twórczą, duchową zasadą.

Pamiętając zatem o bliskości doświadczenia estetycznego i religijnego, 
odwołajmy się do poetyckiego opisu doświadczenia religijnego i zaczerp
nijmy go - wraz z myślicielem rosyjskim - od artysty słowa, gdyż to właśnie 
na przykładzie poetyckim stara się Frank pokazać różnicę pomiędzy dwie
ma relacjami, zachodzącymi wewnątrz doświadczenia religijnego, i poprzez 
to zarazem spróbować je scharakteryzować. W jednym z wierszy (5) z cyklu 
Pieśń o sobie amerykański poeta Walt Whitman piszę:

„I believe in you my soul, the other I am must not abase itself to you,
And you must not be abased to the other".

Według myśliciela rosyjskiego, przytoczoną intuicję poetycką można za
nalizować następująco: wyróżniona część bytu-dla-siebie, określana jako 
„ja" (/ am) i rozumiana jako „zwykła samoświadomość" pozostaje w relaqï 
zewnętrznej do Boga, i jest to - jak piszę Frank - „racjonalno-religijne przy
jęcie Boga jako realności transcendentnej". Inaczej rzecz się przedstawia, gdy 
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rozważymy stosunek między „moją duszą" {my soul), co oznaczać ma „świat 
wewnętrzny jako jedność", a Bogiem w relacji wewnętrznej, gdzie duszę 
traktuje się jako realność „Bóg-żyje-we-mnie", a to oznaczać może tylko 
jedno: to, iż Bóg objawia się tutaj w sposób immanentny, że Transcendencja 
dostępna jest tylko poprzez immanencję (antynomizm religijny) i że w prze
konaniu naszego filozofa jest to doświadczenie mistyczne30. Z rozważaniami 
tymi ściśle wiąże się zatem zagadnienie autorytetu, który może przyjmować 
dwojaki charakter: bądź jest to autorytet zewnętrzny, bądź też przyjmowany 
wewnętrznie, a więc w sposób wolny, autorytet w ścisłym tego słowa zna
czeniu - i to dopiero ten drugi sposób uznania autorytetu może stać się wła
ściwym - i koniecznym - elementem doświadczenia religijnego31.

30 Por. RC, s. 350. Relacja między Bogiem i światem w konkretnym uczuciu religijnym 
w sposób niesprzeczny łączy w sobie charakter transcendentny i immanentny; por. S.L. Frank, 
Rieligija i nauka w sowriemiennom soznanii, „Put"', nr 4,1926, s. 498.

31 SN, s. 136 i 140.
32 Takim wypaczeniem jest przede wszystkim fanatyzm religijny, gdzie wiarę traktuje się 

jako doktrynę (por. SN, s. 66), a także „ślepa wiara" w bezgrzeszny (zewnętrzny) autorytet 
religijny (por. SN, s. 137).

33 Warte zauważenia jest to, iż podobnej analizy „wiary dającej podstawę istnieniu jako 
wiary implicite religijnej" i stosunku do siebie tych dwóch typów wiary dokonał w 1982 roku 
B. Welte; por. idem, Czym jest wiara?, przeł. W. Patyna, Warszawa 2000, s. 21-33.

34 SN, s. 18.
35 SN, s. 22-23.

Przy takim ujęciu doświadczenia piękna i dobra (moment estetyczny 
i agatologiczny) oraz przyjęcia za podstawowe doświadczenia mistycznego 
- możliwy jest dopiero opis doświadczenia chrześcijańskiego, którego kate
gorią podstawową okazuje się wiara. Ta zaś, w ujęciu rosyjskiego filozofa, 
przyjmuje podwójne znaczenie. Podwójność ta - Frank mówi o dwóch ty
pach wiary - ostatecznie powinna znaleźć swoją syntezę. Niestety, możliwa 
jest także stronniczość w jej wyznawaniu, a to najczęściej prowadzi do róż
nych wypaczeń jej istoty32. Możemy zatem wyróżnić wiarę-wiarygodność 
(wiera-dostowiemost') oraz wiarę-zaufanie {wiera-dowierije}33. Pewien stopień 
zaufania konieczny jest do tego, aby móc w ogóle żyć: musimy przecież do 
pewnego stopnia ufać naszym zmysłom, innym ludziom, powodować się 
przekonaniami, których nie możemy w pełni uzasadnić, i jest to - używając 
terminologii Bernharda Welte'a - „wiara dająca podstawę istnieniu", od
wołująca się do pojęcia prawdopodobieństwa34. Jednakże wiara-zaufanie 
odwołuje się przede wszystkim do autorytetu, a ten z kolei musi być wiary-

„ Ujmując w sposób jasny pojęcie »autorytetu«, powinniśmy pod nim rozu
mieć instancję, której czy to ufamy, czy też podporządkowujemy się dlatego, że 
widzimy w niej przewodnika i wyraziciela tego, co prawdziwe, warto
ściowe, święte. Dlatego nazwać samego Boga - praźródło prawdy i dobra - »au
torytetem« jest niedorzecznością. Bóg nie jest autorytetem, ale źródłem wszel
kiego autorytetu"35.
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Aby ktoś (coś) był godny zaufania, musi być wiarygodny. 
W przeciwnym przypadku wykazujemy się „ślepą" wiarą, zaufaniem po
zbawionym podstaw - a to dyskredytuje samą wiarę. Wiarygodność, we
dług Franka, ściśle łączy się z pojęciem objawienia, dzięki któremu to dopie
ro możliwe jest ujęcie i określenie podstaw wiary-wiarygodności. Tak więc 
dla rosyjskiego teoretyka doświadczenia religijnego objawienie w żadnym 
razie nie jest „ślepym" zaufaniem, ale będąc wiarygodnym, musi być „bez
pośrednim ujrzeniem prawdy wiary" - inaczej ujmując: objawienie jest „sa- 
moodkryciem się Boga"36. Kryteria prawdziwości objawienie niesie samo 
w sobie - jest to religijna radykalizacja Kartezjańskiego postulatu „jasności 
i wyrazistości" prawdy, przejętego przez Franka prawdopodobnie od Baru- 
cha Spinozy. Samooczywistość kryteriów prawdziwości przekłada się na 
pewność egzystencjalną. Na pytanie - co to znaczy przyjąć wiarę chrześci
jańską (?) - Frank może odpowiedzieć:

36 SN, s. 24; por. RC, s. 304.
37 SW, s. 71.
38 Por. SN, s. 140-143. G. Fłorowski słusznie zauważa, że u Franka „doświadczenie zakłada 

Objawienie"; por. idem, Rieligiozrtaja mietafizika..[w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamia- 
ti..., op.cit., s. 146.

„(...) przyjąć taką prawdę, która przydając sens naszemu życiu, obdarza nas siłą 
duchową, aby w sposób spokojny i radosny móc znosić tragizm i bezsens nasze
go życia empirycznego"37.

W przekonaniu myśliciela rosyjskiego możemy wyróżnić dwa sposoby 
rozumienia objawienia. W pierwszym rozumieniu jest to „bezpośrednie 
ukazanie się naszemu duchowi Bożej prawdy, realności Boga", wewnętrzne, 
„w duchu spotkanie z Bogiem" - właściwe doświadczenie religijne - teofa
nia; oraz drugi sposób jego rozumienia, a mianowicie objawienie pozytyw
ne, a więc system prawd podstawowych wiary, pochodzący wprost od auto
rytetu absolutnego. Relacje, jakie zachodzą pomiędzy tymi dwoma typami 
objawień, można przedstawić następująco: objawienie pozytywne ma się tak 
do doświadczenia religijnego, jak autorytet religijny do doświadczenia oso
bistego. Objawienie pozytywne jest zatem do przyjęcia, o ile jest doświad
czeniem religijnym, a zatem jeśli „pochodzi wprost od Boga, a nie od ludzi" 
(autorytet religijny w sensie ścisłym) i jest w sposób wolny przyjętą „prawdą 
w duchu" (autorytet zinterioryzowany)38. Na rozróżnieniu tych dwóch ro
dzajów objawienia funduje się także spór filozofii z religią. A to z tej przy
czyny, iż - pomimo ich wspólnego źródła, jakim jest doświadczenie religijne 
- stronniczo akcentują one tylko jeden, sobie bliższy, rodzaj objawienia. Tak 
więc filozofia dąży do podkreślania objawienia ogólnego, a dzieje się to 
kosztem objawienia konkretno-pozytywnego, za którym to - z drugiej stro
ny - religia opowiada się ze szczególną siłą, i znów kosztem objawienia 
pierwszego. Według Franka, prawda leży - jak się domyślamy - „pośrod
ku", w ich „syntezie transracjonalno-antynomicznej". Tak więc - w świetle 
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myśli naszego filozofa - pojęcie prawdy, w całej swojej pełni, odwołuje się 
do syntezy myślenia filozoficzno-religijnego. Synteza taka staje się możliwa 
w unio mystica (zatem doświadczenie religijne u swoich podstaw doprowa
dza nas do granicznego, bo niewypowiadalnego, doświadczenia mistyczne
go). Frank powie nawet, iż połączenie objawienia ogólnego i konkretnego, 
a więc filozofii i religii, prowadzi do gnozy - „(...) pełnego skupienia prze
niknięcia w niewyczerpane głębiny Boga"39.

39 NP, s. 480—481.
40 SN, s. 52.
41 SN, s. 57.

Powróćmy do zagadnienia dotyczącego samej natury doświadczenia re
ligijnego. Mówiąc o doświadczaniu piękna i dobra, wspomnieliśmy już, iż 
rozpoznajemy w nich elementy doświadczenia religijnego. Ponadto odkryli
śmy ich wymiar „głębinowy", a mianowicie to, iż rodzą się w głębiach du
cha ludzkiego, w czym przejawia się twórcza natura bytu ludzkiego. 
I wreszcie, uznaliśmy konieczność autorytetu religijnego w ramach takiego 
doświadczenia. Teraz dodajmy do tej charakterystyki jeszcze jedną cechę 
istotną. Nadal chodzi nam o wiarygodność „przedmiotu" doświadczenia 
religijnego. Wychodząc od znanej konstatacji św. Augustyna - si enim fallor, 
sum - Frank uznaje, iż jeśli szuka się prawdy, to przecież już w punkcie wyj
ścia tego aktu zakłada się, że prawda - jest. Co więcej, w kontekście do
świadczenia religijnego, szuka się nie tego, co jest faktycznie (a co może nie 
być), ale tego, co jest absolutną koniecznością - prawdy koniecznej. W ten 
sposób wiara znajduje oparcie w pewności swojej prawdy. Pozwólmy scha
rakteryzować doświadczenie religijne samemu Frankowi:

„Doświadczenie religijne jest doświadczeniem takiej realności, którą rozu
miemy jako warunek wszelkiego doświadczenia i wszelkiej myśli - jako 
wspólne tło, oparcie, glebę, ostatecznie ukoronowanie wszystkiego, co nam dane 
i czym żyjemy. Świadome spotkanie z tą realnością, tj. fakt, że uwaga nasza 
spotyka i ją poznaje, jest właśnie faktem, takim samym jak inne (...). Właśnie 
dlatego mówimy tutaj o doświadczeniu - które oczywiście możemy mieć, albo 
i nie mieć. Ale raz doświadczając, raz spotkawszy się z tą realnością, uświada
miamy sobie z pełną wiarygodnością to, że ona sama jest, istnieje zawsze 
i wszędzie, że jej bytowi przysługuje charakter absolutnej konieczności (...j"40.

Zwróćmy jeszcze uwagę na to, iż Frank charakteryzując doświadczenie 
religijne, mówi o jego „przedmiocie" jako zarówno obiektywnym (znajdują
cym się poza podmiotem), jak i subiektywnym (będącym w podmiocie); a to 
z tej przyczyny, iż obejmując obydwa wymiary - jest absolutną, wszech- 
obejmującą, wszechprzenikającą realnością i dlatego właśnie „to my w niej 
jesteśmy". W ten sposób podział na to, co wewnątrz, i na to, co zewnątrz - 
zostaje przekroczony41. Doświadczenie religijne jest doświadczeniem Ta
jemnicy, Nieznanego, Niepojętego; wymiaru realności, który możemy opisać 
jako „głębia", „oddalenie", a co sprawia, iż w doświadczeniu religijnym 



IV. FILOZOFIA RELIGII, CZYLI MYŚLENIE Z WNĘTRZA OBJAWIENIA 149

mamy sytuację intymnej bliskości tego, co oddalone: na jego gruncie imma
nencja i Transcendencja spotykają się. Doświadczenie religijne jest zatem 
doświadczeniem tego, co transcendentne, zupełnie inne (der ganz Andere 
w ujęciu Rudolfa Otta). Z tego względu wiarygodność „przedmiotu" takie
go doświadczenia wcale nie pokrywa się z jego oczywistością42 43. Stąd też 
staje się koniecznością przyjęcie przez doświadczający podmiot postawy 
aktywnej, jego zaangażowanie:

42 SN, s. 73-74; por. NP, s. 461; por. również R. Otto, Świętość, op.cit., s. 33-37.
43 SN, s. 80.
44 SN, s. 94-99; por. powyżej, rozdz. III, 4.
45 SN, s. 67-68.

„Wiara wymaga od człowieka jakiegoś wysiłku woli, określonego ruchem 
moralnym poszukiwania tego, co posiada wyższą wartość (...). Wola wiary nie 
jest niczym więcej - ale i niczym mniej - jak wolą skierowania uwagi na 
przedmiot doświadczenia religijnego i przy tym natężenia uwagi duchowej 
(...)"«.

Niewątpliwie występująca w tym fragmencie wola wiary jest odpowied
nikiem Jamesowskiego pojęcia the Will to Believe, tak jak i ogólna charaktery
styka doświadczenia religijnego, nawiązuje - obok jego klasycznego ujęcia 
przez Rudolfa Otta - do koncepcji myśliciela amerykańskiego.

Ponadto w doświadczeniu religijnym możemy wyróżnić jeszcze jeden 
wymiar istotny - a właściwie najistotniejszy - jakim jest objawienie osobo
we, dialogiczne: w spotkaniu z „ty" wydarza się początek wiary w Boga i, co 
więcej, jest to od swojego początku spotkanie z osobową stroną Boga - 
z absolutnym „Ty"44. Do zagadnienia tego powrócimy jeszcze w dalszym 
ciągu niniejszego rozdziału, po wcześniejszym przyjrzeniu się temu, co mó
wi nasz filozof na temat Boskości - „głębokiego" wymiaru samego Boga.

Podsumowując tę część rozważań dotyczących doświadczenia religijne
go możemy - używając słów rosyjskiego myśliciela - powiedzieć, że:

„Wiara nie jest niczym innym, jak pełnią i zaktualizowaniem sił życiowych 
ducha - samopoznaniem, pogłębionym aż do ujrzenia ostatniej 
głębi i absolutnej podstawy naszego życia duchowego - siłą gore
jącego serca, która w swej doniosłości i wartości postrzegana jest jako coś wyż
szego i większego ode mnie"45.

W takim ujęciu (a właściwie: przeżywaniu) zagadnienia doświadczenia 
religijnego i wiary, będącej jego najistotniejszym elementem, należy podkre
ślić, iż to, co opisuje Frank jako postawę religijną, nie jest abstrakcyjnym 
teizmem, ale panenteizmem konkretnym, co w sposób oczywisty na
wiązuje do pojęcia wszechjedności konkretnej. O ile na poziomie rozważań 
ontognoseologicznych wszechjedność „przełamywała" się poprzez pryzmat 
sobości - wymiaru osobowego bytu ludzkiego, o tyle teraz tym ośrodkiem 
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staje się Bóg osobowy46. Niemniej jednak również w wymiarze Bytu Boskie
go Znajdziemy jego odwrotną, nieosobową stronę.

46 SN, s. 93; SW, s. 207; por. również S.S. Chorużyj, Posle pierierywa..., op.cit., s. 58.
47 Rozróżnienie to nawiązuje do poglądów Maksyma Wyznawcy, który przyporządkowy

wał obrazowi inteligencję, wolną wolę, a także „dary przednaturalne" - nieśmiertelność 
i niewzruszoność, natomiast podobieństwo dotyczyło porządku moralnego, praktykowania 
cnoty; por. B. Tatakis, La philosophie byzantine..., op.cit., s. 80. Por. również J. Meyendorff, Teolo
gia bizantyjska. Historia i doktryna, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1984, s. 179. Współcześni ko
mentatorzy biblijni odrzucają to rozróżnienie; por. G.I. Mantzaridis, Przebóstwienie człowieka, 
przeł. I. Czaczkowska, Lublin 1997, s. 28.

48 Por. Ph.J. Swoboda, „Spiritual Life"..., [w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Russian 
Religious..., op.cit., s. 239.

49 Według Schellinga: „Bóg ma w sobie te same dwa principia [siła kontrakcji: egoizm i siła 
ekspansji: miłość - L.Ä.], które my mamy w sobie."; por. idem, Stuttgarter Privatvorlesungen, 
[cyt. za:] J. Piórczyński, Wolność człowieka i Bóg. Studium filozofii F.W.f. Schellinga, Warszawa 
1999, s. 71.

3. FENOMENOLOGIA BOSKO ŚCI

W przekonaniu Johna Meyendorffa, dominującym w tradycji bizantyj
skiej poglądem dotyczącym istoty człowieka jest uznanie faktu, mówiącego, 
że człowiek nie może być ujmowany jako byt autonomiczny; a dzieje się tak 
w myśl przekonania, iż człowieczeństwo może urzeczywistniać się w pełni, 
tylko „żyjąc w Bogu" - zatem człowiek jest wezwany do „wzrastania w Bo
gu" i jest to proces na wskroś dynamiczny. Opierając się na biblijnym roz
różnieniu - tak niegdyś płodnym teologicznie - „obrazu" i „podobieństwa" 
człowieka do Boga, możemy powiedzieć, że „obraz" jest „dany", natomiast 
„podobieństwo" - zadane47. Stąd wypływa idea „wezwania" do podążania 
drogą (stopniowego) upodabniania się do Boga: homoiosis Theo. Na potrzeby 
prezentacji problemu teoretycznego i przy poszanowaniu realnego prymatu 
bytu Boga - tak jak to ujmuje Frank - odwróćmy sposób jego przedstawie
nia: ponieważ znamy już „obraz" człowieka jako dwójjedni bytu intymnego 
i sobości, to przy założeniu, że mamy do czynienia z „praobrazem i prapo- 
dobieństwem" Boga, odzwierciedlonym w „obrazie i podobieństwie" czło
wieka (a więc ujmowanie unii hipostatycznej jako wzoru dwójjedni bytu 
ludzkiego48) - możemy podjąć próbę przeprowadzenia takiej analizy dwój
jedni w Bogu (usprawiedliwionej poniekąd dwójjednością „praobrazu" 
i „prapodobieństwa" w Bogu, przejawiającej się na poziomie bytu stworzo
nego: Bóg także „jest" i „staje się" w spotkaniu z człowiekiem)49. Podkreśl
my jedno: otóż, według myśliciela rosyjskiego, realność ujmowana na spo
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sób fenomenologiczny jest bytem bezosobowym, natomiast doświadczana 
na poziomie metafizycznym - bytem osobowym50.

50 RC, s. 313.
51 SN, s. 92.
52 ZZ (Licznost' i mirowozzrienije Szleiermachera), s. 104.
53 Wpływ F.D.E. Schleiermachera na S. Franka podkreśla Ph. Boobbyer; por. idem, 

S.L. Frank..., op.cit., s. 79.
54 Por. RC, s. 309.
55 Bierdiajew jeszcze w recenzji dzieła Przedmiot wiedzy zarzuca Frankowi to, iż w jego uję

ciu idei wszechjedności brak jest „natury ciemnej" (Ungrund ), która to według niego jest onto- 

W tej części naszych rozważań zajmiemy się Boskim „korelatem" bytu 
intymnego i będzie to w terminologii Franka sfera Niepojętego Abso
lutnie jako Boskość, Świętość (Bożestwo, Świątynią). Powróćmy zatem jeszcze 
raz do opisu doświadczenia religijnego, które rosyjski filozof scharaktery
zował następująco:

„(...) wiara w swojej pierwotnej istocie nie jest myślą, nie jest przekonaniem 
o istnieniu transcendentnego osobowego Boga jako takiego, ale jest pewnym we
wnętrznym duchowym stanem, żywą pełnią serca, podobną do swobodnej rado
snej gry sił w duszy dziecka; i ten stan ducha określony jest poczuciem naszej 
nierozerwalnej więzi z pokrewnym nam boskim żywiołem nieskończonej miłości, 
z niewyczerpanym skarbem dobra, pokoju, łaski, świętości; i tylko poprzez ten 
żywioł iw nierozerwalnej więzi z nim możemy przejrzeć, poczuć jego najgłęb
sze praźródło - Boga żywego"51.

Jak piszę nasz myśliciel w jednym ze swoich wcześniejszych tekstów po
święconych myśli religijnej Schleiermachera, o prawdzie religijnej możemy 
powiedzieć, iż nie jest wiedzą o przedmiocie, ale raczej wiedzą jemu tożsa
mą; że jest zatem „(...) całościowym przeżywaniem subiektywno- 
-obiektywnej prawdy"52. Przekonanie to stało się następnie poglądem kon
stytutywnym dla myślenia samego Franka i jest to niewątpliwie przyczynek 
do wskazania na bliskość myślenia o istocie religii obu teoretyków chrześci
jaństwa53. Dla naszego filozofa prawdą religijną - o jakiej tutaj mowa - jest 
„boski żywioł nieskończonej miłości", poprzez który to dopiero możemy 
doświadczyć Boga. Wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z wpływem 
teorii energetyzmu teologicznego (istotnej części palamizmu), a więc z po
glądem teologicznym przyjmującym możliwość przejawiania się Boga 
w świecie, a co za tym idzie - możliwości doświadczania przez człowieka 
energii Bożych w bycie stworzonym - całkowicie różnym przecież, a pomi
mo tego nieoddzielonym absolutnie od Stwórcy. Jednakże w podejściu tym 
wyczuwamy zdecydowany rys „nadosobowości" Boga, Jego Boskość - stro
nę wolną od subiektywności54. Szczególnie wyraźne jest to w dziele Nieposti- 
żymoje, w którym znajdujemy - bliższe czy dalsze - reminiscencje niemiec
kiej tradycji mistyczno-filozoficznej (przede wszystkim Mistrz Eckhart 
i Jakub Bóhme) oraz ukształtowanej pod jej wpływem „późnej" filozofii 
Schellinga55 - filozofii wolności, mówiącej o naturze w Bogu:



152 Myślenie z wnętrza objawienia

„Skoro nie może być niczego przed Bogiem lub poza nim, przeto musi on 
podstawę swego istnienia mieć w samym sobie. To mówią wszyscy filozofowie, 
ale mówią o tej podstawie jako o samym tylko pojęciu, nie czyniąc jej czymś real
nym i rzeczywistym [podkr. - L.A.J. Tą podstawą istnienia Boga, jaką ma on 
w sobie, nie jest Bóg rozważany jako absolutny, tzn. w swym istnieniu; jest bo
wiem tylko podstawą jego istnienia, jest naturą - w Bogu, istotą od niego wpraw
dzie nieoddzielną, ale przecież odróżnioną"56.

logicznie pierwsza (por. N. Bierdiajew, Dwa tipa..., [w:] idem, Tipy rieligioznoj..., op.cit., s. 646- 
-647). Jednak - jak widzimy - problematyka ta pojawia się u Franka w jego późniejszych pra
cach; por. również rozdz. III, 4.

56 F.W.J. Schelling, Filozoficzne badania..., op.cit., s. 58. Podobny wpływ jest obecny u innego 
przedstawiciela „srebrnego wieku" M. Bierdiajewa; por. L. Augustyn, Meoniczne źródło..., 
op.cit., s. 260.

57 Por. J. Piórczyński, Wolność człowieka..., op.cit., s. 23. Por. również S.A. Aleksiejew, Szel- 
ling, [w:] Szelling: Pro et contra. Antołogija, Sankt-Pietierburg 2001, s. 491. O schemacie „wyobco
wania wzbogacającego" por. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, op.cit., s. 29.

58 Bierdiajew sformułuje to w skrajny sposób: „Religia jest monizmem, wszelki dualizm jest 
antyreligijny" (jednakże przyjmie możliwość istnienia takiego momentu dualistycznego 

Boskość ujęta jest przez Schellinga w sposób dynamiczny, a więc nawią
zujący do neoplatońskiego schematu „wyobcowania wzbogacającego", 
dzięki któremu „(...) tylko na końcu historycznego dziania się bytu Boskość 
dochodzi do samej siebie jako żywej, rzeczywistej istoty"57.

Zapytajmy, w jaki sposób - tak ujęta idea Boskości - wpisuje się 
w strukturę myśli Franka? A może jej ujęcie u rosyjskiego myśliciela różni 
się od tej przywołanej tutaj tradycji?

Wyjdźmy od dualizmu „dwóch światów" - świata wewnętrznego 
i zewnętrznego - tak często sobie nawzajem przeciwstawianych. Dodajmy, 
iż w przekonaniu Franka dualizm ten wywodzi się z dwóch postaw „życio
wych", które jednakże przybierają u naszego myśliciela charakter zarazem 
metafizyczny i religijny: wiary i niewiary. Niewiara, będąc postawą religij
ną, doprowadza do ustanowienia wspomnianego właśnie dualizmu 
(w skrajnym przypadku przybierającego charakter gnostyczno-marcjo- 
nistyczny). W takim ujęciu świat wewnętrzny łączy się z pojęciem realności 
(pełnia bytu, prawdy i światła - jako domena dobrego Boga Ojca), natomiast 
świat zewnętrzny - przejawiający się pod postacią świata rzeczywistego - 
poddany jest siłom demonicznym (domena ciemności i irracjonalności), 
wobec którego - jak się wydaje - Bóg „świetlisty" wykazuje do pewnego 
stopnia bezsilność. Rosyjski filozof w takiej postawie - jak sam to wyznaje - 
współczesnej „wierzącej niewiary", upatruje istotną część prawdy religijnej. 
Należy jednak odwołać się do szerszego kontekstu, w którym okaże się, że 
każda z tych postaw ujmowana z osobna jest „jednością częściową". Rzecz 
zatem w tym, aby ujrzeć podstawę jednoczącą obydwie zasady. W przeko
naniu Franka należy w tym miejscu odwołać się do ujęcia monistycznego, 
w którym subiektywność i obiektywność mogłyby spotykać się w „ogólnym 
momencie racjonalności" bytu, jego „logosie"58. Zarówno więc moment ra
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cjonalny, jak i irracjonalny w „głębi bytu" ostatecznie jednoczą się, przecho
dząc w sferę transracjonalną, będącą wyrazem wszechjedności - niepojętego 
jako takiego59. W głębi bytu Odnajdziemy punkt konwergencji, przy czym 
„punkt" ten pokrywa się z nieskończonością60. O ile taki byt pierwszy jako 
absolutny ujmowany jest na zasadzie czegoś oddzielonego od człowieka 
i jego psychiki - niezakorzenionej w bycie duchowym, o tyle będziemy mieli 
do czynienia z sytuacją o charakterze dualistycznym. I o tyle również byt - 
przy takim jego ujęciu - będzie przedstawiał się jako „głębia bez dna" 
(a więc znów gnostycki, a ściślej mówiąc walentyniański obraz Otchłani - 
Bythos bądź też Bóhmego - Ungrund), zagrażający bytowi wyszczególnio
nemu - osobie ludzkiej. Ale jeśli, jak piszę Frank:

w ramach monistycznego ujęcia religii); por. N. Bierdiajew, O knigie S.L. Franka 'Niepostiżymoje', 
[w:] idem, Tipy rieligioznoj..., op.cit., s. 652. Na temat sprzeczności dualizmu religijnego 
i filozoficznego, por. RC, s. 415.

59 NP, s. 418—422.
60 NP, s. 434. Pogląd ten nasuwa słynne przyrównanie Boga do kuli, której środek znajduje 

się wszędzie, a obwód nigdzie; por. Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, op.cit., s. 93-94 (wg 
o. M.F. Tokarskiego zapożyczone przez Kuzańczyka z traktatu Liber XXIV philosophorum; por. 
idem, Filozofia bytu..., op.cit., s. 203, przyp. 8).

61 NP, s. 437.
62 NP, s. 443.

„(...) sami jesteśmy zakorzenieni w bycie, to nie możemy już »zapaść się« w nim 
i zginąć w nim: po prostu nie mamy gdzie »zapaść« się. Tylko świadomość nasze
go bytu-dla-siebie dokładnie jako bytu prawdziwego (...) odkrywa nam pierwotną 
jedność (...)61.

Oprócz tego, że sposób bytowania - jaki przysługuje bytowi-dla-siebie - 
jest pierwotną jednością i stąd może być ujmowany jako podstawa (pierwo- 
osnowa) bytu, myśliciel rosyjski ujmuje ją także w sposób dynamiczny jako 
podtrzymywanie (pierwoosnowanije) bytu, co - poprzez umetafizycznienie 
znaczeń - nazywa również światłem i życiem:

„Pierwotna realność albo pierwsza zasada bytu, będąc jego podtrzymywaniem 
(pierwoosnowanijem), jego sensem, jest czymś większym i innym niż bezosobowe, 
ciemne, wewnętrznie pozbawione własnego sensu łono bytu przedmiotowego. 
Będąc światłem prawdy - tym, co wewnętrznie podtrzymuje byt, będąc jednością 
podstawy realnego i idealnego, jest ona potężniejsza, głębsza i ważniejsza niż 
wszystko to, co faktyczne - i właśnie dlatego jest nam bardziej bliska i pokrewna 
naszemu bytowi własnemu (nie bacząc na całą jego chwiejność) niż bezosobo
wemu i pozbawionemu własnego sensu bytowi przedmiotowemu"62.

Dalej filozof powie, iż to właśnie nasz własny byt umożliwia bezpośredni 
dostęp do bytu duchowego, który rozważany jest w aspekcie sensu ontolo- 
gicznego. Z tego względu możemy taką podstawę bytową uznać za „życie 
pierwsze" - źródło życia. Poniekąd była już o tym mowa, Przypomnijmy 
tutaj zatem tylko Frankowską tezę uznającą, iż za „życie" w głębokim onto
logicznym sensie należy uznać realność w jej aspekcie twórczym i „samo- 
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uzasadniającym się"63. Ostatecznie zatem podstawa bytu - nie jest bytem, 
albowiem pozbawiona jest ona aspektu ciemnej, nieprzezroczystej faktycz- 
ności wraz z jej właściwą „ślepą" koniecznością. Ale także nie utożsamia się 
w pełni ze światłem poznania. W płaszczyźnie myślenia transcendentalnego 
można powiedzieć, iż nieunikniona granica pomiędzy faktycznością („ciem
ną" podstawą bytu przedmiotowego) a wartością samą w sobie, czyli sen
sem ontologicznym (sferą logosu) jest zarazem ich więzią w granicach samej 
realności, a samo to myślenie transcendentalne wyrasta z przeniknięcia do 
jedności pierwotnej. Jednym słowem, wszystko to dokonuje się w nieskoń
czonych granicach wszechjedności; a dopowiemy, iż kluczem do tej prawdy 
jest idea wszechjedności konkretnej64. Mówiąc zatem o podstawie bytu (Bo
ga i świata), mamy do czynienia ze sferą, na której gruncie „milkną pyta
nia", gdyż - jak to ujmuje Frank - „wszystkie pytania sprowadzają się do 
jednego, a to jest już odpowiedzią dla siebie samego". Wynikać ma to z tego, 
iż - jak nas o tym przekonuje rosyjski myśliciel - mówimy tutaj o poziomie 
absolutnej jedności, o królestwie rządzonym przez zasadę coincidentia opposi- 
torum, w którym jedność staje się pierwotną podstawą ontologiczną 
i religijną:

63 NP, s. 443; por. powyżej, rozdz. III, 5.
64 Por. NP, s. 445-446.
65 NP, s. 449.
66 NP, s. 454.

„Podstawa jest najgłębszą, odwieczną pratajemnicą realności jako takiej - ta
jemnicą, która w całej swojej nieujmowalności, niepojętości, nierozwiązywalności 
jednakże objawia się duchowi w swojej pełnej oczywistości, poznającemu swoje 
własne głębie, albo mówiąc dokładniej, objawia się jemu jako sama ta oczywistość, 
jako sama prawda absolutna"65.

Frank proponuje, żeby o tak objawionej realności Boskiej nie mówić 
w formie osobowej - i tak też postąpimy: nie Bóg zatem, ale Boskość (Boże- 
stwo). Dzięki zbliżeniu dwóch ujęć, ontologicznego i religijnego, uzyskuje 
nasz filozof dynamiczne wzmocnienie i „ożywienie" ich obu, co oddaje 
w pięknym, acz nieprzetłumaczalnym zdaniu: „Kak bytije nie jest, 
a »bytijswujet«, tak i Bożestwo nie jest, a »bożestwujet« (...)" i dodaje: „»świe
ci« i tworzy sam byt"66. Mamy zatem do czynienia ze sferą pierwotnej dy- 
namiczności - napięcia u podstaw zarówno samego Boga, jak i przezeń 
„stwarzanego" świata. O tej ostatniej relacji powiemy jeszcze osobno. W tym 
miejscu przypomnijmy - powołując się na nasze wcześniejsze analizy - iż 
mówiąc o pierwotnej dynamiczności podstawy (zarówno ontologicznej, jak 
i religijnej - co ostatecznie pokrywa się), przywołujemy jednocześnie pojęcie 
potencjalności i jej mocy (sferę nieokreśloności), i zarazem wiążące się z tym 
pojęcie wolności, która jako potencjalność aktywna, a więc formująca, jest 
realną siłą kształtującą, to znaczy ujawniającą w czasie - dlatego też określi
liśmy ją jako jedność wolności i konieczności. Wydaje się, że rozważania te 
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znajdują się w bliskim związku z Schellingowską charakterystyką Bosko
ści67. W przekonaniu Franka, to właśnie w wolności - odkrytej u podstaw 
osobowości ludzkiej - może człowiek bezpośrednio stykać się z tym, co Bo
skie68. W tym miejscu naszych rozważań możliwy staje się powrót do okre
ślenia wiary podstawowej, jaką jest jej wiarygodność; Boskość bowiem- jak 
przekonuje nasz myśliciel - jest wiarygodna. Zatem o Boskości możemy po
wiedzieć, iż „istnieje tylko na swój sposób właściwy" (bożestwujet), a wszyst
ko pozostałe „istnieje" (bytijstwujet). Najgłębsza istota Boga, jego Boskość, 
rozważana jest tutaj jako źródło wszystkiego tego, co jest. Nawet Bóg „jest" 
zawsze w aspekcie swojego absolutnego „Ty". Jednak na gruncie filozofii 
Franka - co też nie jest jej jakimś szczególnym wyróżnikiem - o samej Bo
skości nie jesteśmy w stanie zbyt wiele powiedzieć, a to wynika zarówno 
z samej Jej istoty, jak i ułomności naszego języka. Najwyższa „sfera apofa- 
tyczna" dostępna jest poznaniu filozoficznemu tylko na zasadzie „uczonej 
niewiedzy". Natomiast jako podstawa wszechjedności dostępna jest pozna
niu, które moglibyśmy określić mianem poznania „integralno- 
wewnętrznego", albowiem Boskość - będąc równocześnie podstawą 
wszechjedności konkretnej i tworząc najgłębszy poziom bytu ludzkiego - 
może „objawiać" się tylko w doświadczeniu „serca" czystego (por. Mt 
5,8)69.

67 Por. powyżej, rozdz. III, 2. Por. konkluzje Piórczyńskiego dotyczące tego problemu u fi
lozofa niemieckiego: „Wieczna natura jest bytem [w tym kontekście byt u Schellinga oznacza 
potencjalność - L.A.] Boga jako istniqącego; to, co istniejące, musi mieć swoją podstawę w bycie 
natury. Musi być ono wolne, ale wolność nie może być pierwszą bezpośrednią daną, bo wów
czas Bóg od początku byłby ukonstytuowany, nie miałby historii i nie byłby też wolnością, 
bowiem wolność nie mogłaby się zamanifestować. Wolność istnieje tylko wobec konieczności, 
którą ona przezwycięża, [w:] J. Piórczyński, Wolność człowieka..., op.cit., s. 79.

68 DO, s. 387; por. również W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 465.
69 NP, s. 459-460; por. RC, s. 306. Terminu „serce" nie należy rozumieć dosłownie 

i przeciwstawiać go rozumowi. S. Frankowi chodzi o instancję, która jest „(...) rdzeniem całości, 
wszechobejmującego bytu wewnętrznego, którego jednym z promieni może być również »ro
zum«". Szerzej o „sercu" jako „skrytej głębi bytu ludzkiego" i „organie przeżyć religijnych" 
por. B. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fiłosofii, [w:] idem, Etika prieobrażennogo..., op.cit., 
s. 271-275. W kontekście filozofii rosyjskiej warto zwrócić uwagę na rolę, jaką spełniało „serce" 
w filozofii P.D. Jurkiewicza. Na ten temat por. np. W.S. Sołowjow, O fiłosofskich trudach 
P.D. jurkiewicza, [w:] idem, Polnoje sobranije..., op.cit., 1.1, s. 161-163.

Zdecydowanie więcej pozytywnych twierdzeń można wygłosić 
o objawieniu osobowym Boskości. Przy tym należy pamiętać, że Bóg 
w żadnym wypadku nie może stać się częścią rzeczywistości: nie Znajdzie
my Go w świecie przedmiotowym. Nie można Boga ujmować jako jakiejś 
części świata (rzeczywistości w wąskim znaczeniu); także opcja panteistycz- 
na, utożsamiająca Boga ze światem, jest dla Franka nie do przyjęcia, bo 
w sposób bezpośredni prowadzi do ateizmu. Rosyjski myśliciel twierdzi, iż 
w okresie antyku i średniowiecza dominowało rozumienie relacji Bóg - 
świat jako dwóch oddzielnych sfer, mieliśmy więc w tym przypadku do 
czynienia z dualizmem „świata" i „Boga ponadświatowego". Przewrót Ko- 
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pemikański przyczynił się do obiektywizacji Boga, który nadal istnieje poza 
światem, ale tak samo jak on obiektywnie. W przekonaniu naszego myśli
ciela dowody na istnienie Boga, sformułowane przez św. Tomasza, nie wy
chodziły poza ten krąg. Stąd wynika druga teza, mówiąca o tym, iż Boga nie 
można traktować jako części rzeczywistości w szerokim sensie (obejmującej 
sobą rzeczywistość pozaziemską). Zatem Bóg jest dostępny człowiekowi 
w doświadczeniu wewnętrznym, w objawieniu „Ty" absolutnego70. Nato
miast „świat" należy ujmować jako symbol, odnoszący się do realności Bo
ga: to poprzez rzeczywistość „prześwieca" realność Boga (pamiętajmy bo
wiem, iż świat zachowuje ciągłość ze swoją Boską podstawą, jest explicatio 
Dei). Niewątpliwie mamy u Franka do czynienia z - bardziej klasycznie 
ujętą - metafizyką neoplatońską, nawiązującą do Jedni Plotyna 
iponadsubstancjalności Boskości Pseudo-Dionizego Areopagity71. Na gruncie 
tego stanowiska, transcendencję Boga można określać w sposób metafizycz
ny: Bóg jest „ponadświatowy" (supramundanitas) i dzięki temu możliwe jest 
zbliżenie tak określonej transcendencji z immanencją w ramach panente- 
izmu. Nie byłoby to natomiast możliwe, gdybyśmy przyjęli stanowisko 
transcendencji kosmicznej, podkreślającej „pozaświatowość" (extramundani- 
tas) Boga72. Możemy zatem przyjąć, iż u Franka mamy do czynienia z trans
cendencją metafizyczną.

70 RC, s. 301-304.
71 Por. np. Plotyn, Enneady, VI, 7,28; Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie, 1,1; V, 8.
72 Por. B. Jasinowski, O istocie neoplatonizmu..., op.cit., s. 48.
73 Taki absolutyzowany moment „nie" stanowi również o idei grzeszności, por. NP, s. 546; 

por. również poniżej, rozdz. IV, 5.
74 Por. RC, s. 380-381.

Znajdujemy u naszego myśliciela realność, określaną przez niego jako 
„bezforemna dynamiczna potencjalność", będącą odpowiednikiem mistycz
nego obrazu „Otchłani" - Ungrund. Jednak filozof nie umieszcza tej sfery - 
tak jak to uczynili Bóhme i Schelling - w Bogu (jeżeli można mówić o ich 
częściowym „utożsamieniu", to tylko w specyficznym znaczeniu, 
a mianowicie na zasadzie bliskości tego, co boskie, i tego, co demoniczne 
w ich pierwotnej jedności; albowiem siły demoniczne konstytuują się na 
zasadzie „oderwania" się od świata boskiego w absolutnym „nie", a zatem 
są siłami dosłownie negatywnymi, niemniej - realnymi)73. Filozof rosyjski 
określa tę sferę jako pseudobyt, uznając ją jednocześnie w jej przejawach za 
siłę realną, która w porządku religijnym łączy się z siłami demonicznymi 
i dlatego zarazem przybierającą charakter „niszczącego dynamizmu"74.

Schelling umieszcza „naturę" w Bogu - to Bóg, poprzez swą wolę prze
czącą, wchodzącą w skład jego własnej „natury", kształtuje sam siebie:
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„(...) tym, co pierwsze w Bogu w ogóle, w żywym Bogu, wiecznym początkiem 
jego samego w nim samym jest to, że on siebie zamyka, swoją istotę odcina od te
go, co zewnętrzne, i wycofuje się w samego siebie"75.

75 F.W.J. Schelling, Die Weltalter z 1815 r., [cyt. za:] J. Piórczyński, Wolność człowieka..., 
op.cit., s. 49.

76 NP, s. 450. Por. S.A. Lewickij, Oczerki po istorii..., op.cit., t. 2, s. 107. J. Piórczyński wska
zuje na ważne rozróżnienie „Boga bezimiennego" (Boskość) i „Boga imiennego" (Trójca św.) 
u Mistrza Eckharta, por. idem, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia, Wrocław 1997, s. 29. Rozróż
nienie Boga i Boskości znajdujemy w niektórych niemieckich kazaniach tego mistyka. Według 
W. Łosskiego, rozróżnienie to przekłada się na opozycję: zewnętrzne - wewnętrzne. Bóg jako 
działający (przyczyna pierwsza) uzewnętrznia się w swoich skutkach; natomiast Boskość jest 
ponad przyczynowośdą. Boskość można określić jako „wewnętrzny spoczynek Boga w sobie" 
(Deus absconditus). Jednocześnie manifestuje się ona jako Trójca św. - i jest „przyczyną formalną 
działania Trójcy w stworzeniu"; por. V. Lossky, Théologie négative et connaissance de Dieu chez 
Maître Eckhart, Paris 1998, s. 343.

77 Por. S.N. Trubieckoj, Osnowanija idiealizma, [w:] idem, Sobranije soczinienij..., op. cit., 
s. 251-152.

78 Por. poniżej, rozdz. IV, 6; VI, 3.

U filozofa niemieckiego Bóg konstytuuje się jako Bóg „istniejący" poprzez 
„wycofywanie" się (ruch wsobny, gdzie katalizatorem jest sam Bóg). Frank 
natomiast mówi, że Bóg „rodzi się" z Boskości w spotkaniu z „ty" - a więc 
z osobą ludzką, konstytuuje się jako Osoba, niejako na miarę człowieka (ruch 
„odsobny" - objawienie, gdzie katalizatorem jest byt ludzki). W kwestii Bo
skości pogląd naszego filozofa wydaje się jednak bliższy mistyce Mistrza Eck- 
harta i jej głębokiej intuicji mówiącej o „pierwotności" Boskości wobec Boga 
osobowego, chociaż wyraźnie takiej zależności nigdzie nie podkreśla. Nie
mniej jednak mówiąc o Boskości (die Gottheit), czyni to - jak podkreśla - ze 
względu na „nieadekwatność wszelkiego słownego oznaczenia" realności 
ostatecznej76. Termin „Bóg" rezerwuje dla oznaczenia Realności przejawionej 
- objawiającej się. Gdy wziąć pod rozwagę sposób wykładu tej problematyki, 
bezpośrednio nawiązującej do schematu neoplatońskiego - to jest to realność 
logicznie druga. Rolę mistyki bezosobowej (idealizm mistyczny) możemy 
w ślad za Sergiuszem Trubieckim określić jako wstępny etap oczyszczający 
(„uwolnienie od świata") w ramach doświadczenia religijnego77. Nie znajdu
jemy natomiast na tym etapie rozważań, które moglibyśmy określić mianem 
metafizyki religii, wyraźnego kształtu schematu „wyobcowania wzbogacają
cego", tak charakterystycznego przecież dla myśli neoplatońskiej. Wiąże się to 
zapewne ze zbyt statycznym ujęciem przez filozofa rosyjskiego naczelnej idei 
wszechjedności. Ze schematem takim spotykamy się natomiast w porządku 
teodycei, w ramach której rozważa Frank ideę cierpienia jako „drogi powrot
nej" bytów poszczególnych do pierwotnej jedności sprzed ich „upadku". 
Wiecznym prototypem tej drogi i jej umiejscowieniem w historii była (i jest) 
odkupieńcza droga Bogoczłowieka78.

W tym miejscu możemy powrócić do pytania postawionego na początku 
naszych rozważań, a dotyczącego charakteru idei Boskości. Jak się wydaje, 
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idea ta może spełniać u Franka podwójną rolę. Z jednej strony, stanowi pod
stawę ontologii religijnej, a więc takiej ontologii, której źródłem byłoby do
świadczenie religijne - „żywe", całościowe doświadczenie nieskończoności 
bytu (podstawy realnej i rzeczywistej, a nie pojęciowej - jak pisał Schelling); 
w tym kontekście odgrywa więc ważną rolę w filozofii religii. Z drugiej 
strony, stanowiłaby o ontologicznym charakterze religii, co pozwoliłoby na 
jej rozważanie w ramach założonego ontologizmu, przy zachowaniu jego 
otwartego charakteru - „niepojętego"; a w tej rob przyjmuje charakter „reli
gii bytu"79. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną cechę Boskości, która mogłaby 
potwierdzić naszą interpretację jej odmienności od „Boga", poprzez bowiem 
osobowe ujęcie Boskiej realności rozumie Frank raczej objawioną realność 
„wspólnoty" („ja-z-Bogiem"), a więc realność Bogoludzką. Natomiast 
w przypadku Boskości mamy do czynienia z sytuacją radykalnej różnicy:

79 W tym kontekście warto podkreślić, tak jak to zrobił S. Frank, a co zapewne nie pozostało 
bez wpływu na jego własną myśl, istotną rolę idei nieskończoności w Mowach o religii 
F.D.E. Schleiermachera: sum in infinitio, ergo scio et ago; por. ZZ (Licznost' i mirowozzrienije...), 
s. 94.

80 NP, s. 462.
81 Por. W.W. Zieńkowskij, Istorija..., op.cit., t. 2, s. 461.
82 Por. N. Bierdiajew, Dwa tipa..., [w:] idem, Tipy rieligioznoj..., op.cit., s. 641; 

W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 457; M. Łosski, Historia filozofii..., op.cit., 
s. 325. Najmniej przekonujący wydaje się ostatni zarzut (Łosski), a to z racji wyrażonej w nim 
swoistej „pychy racjonalizmu" wobec „sfery religijnej", próbującego zamknąć ją w system 
pojęciowy, a przed tym - jak widzieliśmy - ostrzegał Frank.

„Jeśli chcemy określić adekwatnie Boskość jako coś »całkiem innego niż 
wszystko pozostałe«, to sama »inność« powinna być przy tym zupełnie inną od jej 
pojęcia potocznego. W każdym razie nie jest to ta »inność«, która jest myślana ja
ko przeciwieństwo tożsamości (...). Boskość jest w porównaniu z wszystkim pozo
stałym i w relacji do niej czymś rzeczywiście »całkowicie innym« właśnie dlatego, 
że wznosi się ponad obejmującym wszystko pozostałym przeciwieństwem między 
»innością« i »nie-innością«"80.

W doświadczeniu religijnym - jak to zauważył Rudolf Otto - istotnym 
„wymiarem" jest „całkowita inność" rzeczywistości doświadczanej. Według 
Franka, w głębiach bytu dochodzi do połączenia radykalnej inności 
z wewnętrzną jednością bytu, a wynikać ma to z transracjonalnej natury ich 
relacji; tak więc „różnica" - podobnie jak wcześniej wszelka negacja - wcho
dzi w zakres wszechjedności, współokreśla „tożsamość" bytu81. Z tego 
względu czyniono też naszemu myślicielowi zarzuty, które dotyczyły bądź 
to „panteistycznego monizmu" (Bierdiajew), bądź też nieuzasadnionego 
utożsamienia jedności pierwotnej z wszechjednością (Zieńkowski), a także 
tego, iż problem Boskości nie może być rozwiązany na drodze monoduali- 
zmu antynomicznego - albowiem „(...) wyrażenie idei w sprzecznej formie 
jest wyraźną oznaką, że nie jest ona przemyślana do końca" (Łosski)82. Nie
mniej jednak wszystkie te zarzuty - pozostając w mocy - wskazują przede 
wszystkim na złożoność problematyki, wynikającej z próby ścisłego zbliże-
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nia myśli filozoficznej i teologicznej („wiedzy" mistycznej) i zapewne to 
dlatego też naznaczone są - jak widzieliśmy - niejakim piętnem teoretycznej 
niejasności83.

83 Zapewne mógłby na te zarzuty S. Frank odpowiedzieć słowami P. Fłorenskiego: „Du
chowa jedność wydaje się dla rozumu sprzecznością", [w:] idem, Sól ziemi, przeł. H. Paprocki, 
Białystok 1996, s. 97.

84 SN, s. 99.
85 Por. SN, s. 32; RC, s. 306-308.
86 Por. W.S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczelcwieczenstwie, [w:] idem, Sobranije soczinienij..., 

op.cit., t. III, s. 64, „(...) wszechjedna idea powinna być swoim własnym określeniem pojedyn
czej centralnej istoty [suszczestwa]".

4. BOSKA DIALOGIKAI BOGOLUDZKI WYMIAR 
SOBOROWOŚCI (IDEA BOGOCZŁOWIECZEŃSTWA)

Omawiając doświadczenie religijne, powiedzieliśmy, iż w skład jego 
wchodzi specyficzny moment spotkania z Boskim „Ty". Teraz przyjrzymy 
się Niepojętemu Absolutnie w jego wymiarze osobowym - będącym „korela- 
tem" sobości. Wyjdźmy zatem - podobnie jak to uczyniliśmy przy opisie 
Boskości - od konkretnego opisu doświadczenia religijnego:

„Tak jak moje doświadczenie religijne jest dla mnie doświadczeniem obcowa
nia osobowego, tak i z konieczności Bóg jest dla mnie osobą, albo czymś podob
nym do osoby, czymś, a raczej kimś, komu nadaję nazwę Ojca, Umiłowanego, 
Przyjaciela"84.

Istotą objawienia, a tym samym doświadczenia religijnego jest odkrycie 
Boga w głębi duszy ludzkiej, które może być jedyną odpowiedzią na prze
czuwany przez filozofa „immanentny tragizm" - alienację człowieka 
w świecie zewnętrznym, w tym i w świecie społecznym, ich wzajemną ob
cość. Jednak również ucieczka w czystą subiektywność - zresztą zgodnie 
z intuicjami Schellinga - doprowadza człowieka do „anarchii uczuć 
i dążeń". Z tego względu potrzebuje on podwójnego wybawienia: zbawienia 
od świata oraz zbawienia od samego siebie85. I nie dziwi nas to, iż - dla 
Franka - taką gwarancją zbawienia może być tylko osobowa forma Boskości, 
czyli Bóg. Zasada absolutna, objawiając się konkretnie, musi zawierać 
w sobie i wyrażać poprzez siebie całą realność (także tą, którą można by - li 
tylko abstrakcyjnie - pomyśleć poza nią). W przekonaniu Włodzimierza 
Sołowjowa, taka zasada konkretna, która powinna być „(...) niezależnym 
centrum dla siebie", przyjmuje charakter podmiotowy - a zatem musi być 
osobą86. Boskość, rozważana przez nas - a według Franka można o niej mó
wić tylko na podstawie świadectwa konkretnego doświadczenia religijnego 
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- przyjmuje charakter absolutnego „Ty" i jest w sensie ścisłym Tym, którego 
w języku religii nazywa się Bogiem:

„Boskość w samej swojej istocie jest zawsze »Bogiem-z-nami« (Emmanu-el), 
a właściwie »Bogiem-ze-mną« (...). Bóg jest Boskością, taką jak ona objawia mi się 
i jest przeze mnie doświadczana całkowicie konkretnie, w związku 
i w nierozerwalnej jedności ze mną. (...) i tylko w charakterze »ty« jest ona Bo
giem"87.

87 NP, s. 467-468.
88 Por. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, op.cit., s. 183.
89 Nawiązanie do mowy „mesjańskiej" proroka Izajasza (7,14), a także do Apokalipsy św. fa

na (21,3) - „zontologizowane" na własny użytek przez S. Franka.
90 NP, s. 470-471.
91 Por. Ph.J. Swoboda, „Spiritual Life"..., [w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Russian 

Religious..., op.cit, s. 244; por. również RC, s. 340.
92 Por. G. Fłorowskij, Rieligioznaja mietafizika..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamia- 

ti..., op.cit, s. 152.
93 Ph. Boobbyer, S.L. Frank,... op.cit., s. 199.

Na taki aspekt osobowy, odkrywany w duchu ludzkim (jednakże niepo- 
chodzący od osoby ludzkiej, ale ją konstytuujący) zwracał już uwagę Mak
sym Wyznawca. W przekonaniu współczesnego teologa pogląd ten jest cha
rakterystyczny dla całej tradycji myśli bizantyjskiej i jej spadkobierców88 89. 
Podobnie i u myśliciela rosyjskiego: byt ludzki konstytuowany jest 
w oparciu o pierwotność jego związku z Boskością, a przejawia się w formie 
mojego Boga, bytu „Bóg-ze-mną" (Emmanuel)69. Boskie, absolutne „Ty" jest - 
w takim rozumieniu - warunkiem zaistnienia poszczególnych „ty". Zatem 
przekonanie o całkowitej autonomiczności bytu-dla-siebie jest mitem, i to 
mitem - jak zobaczymy - bardzo dlań niebezpiecznym. Należy tutaj podkre
ślić rzecz istotną dla Franka: skoro Boskość przejawia się w swoim „Ty", tak 
więc forma osobowa Boga jest - jej formą dialogiczną. Bóg, jako realność 
objawiona w spotkaniu z „Ty", jest tożsamy swojej formie: Bóg osobowy jest 
zatem Bogiem realnym (źródłem i podporą ducha ludzkiego) i jako taki jest 
miłością (konstytuującą relację „ja-ty"). Z tego względu chrześcijański ideał 
„miłości do bliźniego" znajduje swoje oparcie w „miłości do Boga" (kon
stytuującej się w relacji „ja-Ty")90.

Jak trafnie zauważono, idea Bogoczłowieczeństwa jest u rosyjskiego filo
zofa logicznie pierwsza wobec idei Bogoczłowieka91. Zapewne wynika to 
z „platońskiego" charakteru jego myśli. Zarzut taki pojawia się u jednego 
z wybitnych badaczy myśli rosyjskiej, który konkluduje swój wywód 
stwierdzeniem, iż w dziełach Franka „(...) objawia się niedostateczność 
i sprzeczność platonizmu chrześcijańskiego"92. Ponadto ujęcie takie bardziej 
akcentuje immanentną stronę Boga93, czemu - po stronie „ludzkiej, arcy- 
ludzkiej" - odpowiada głęboka warstwa ducha, rozumiana jako emanacja 
Boga. Idea Bogoczłowieczeństwa stanowi - podkreślany w całej swojej do
niosłości przez myśliciela rosyjskiego - motyw kluczowy przy podejmowa
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niu kwestii antropologii religijnej i struktury filozofii społecznej (jej podstaw 
duchowych).

Personalizm religijny jako pogląd uznający Boga osobowego wymaga od 
nas tego, aby rozpatrzyć również antropologię religijną (w ramach której 
idea osobowości odgrywać będzie zasadniczą rolę). Rozpocznijmy więc od 
antropologii teandrycznej - bo taki jej obraz wyłania się na tym etapie, nie 
czasowym, ale strukturalnym - rozmyślań Franka. Jest to naszym zdaniem 
jedna z przewodnich idei całej myśli filozofa rosyjskiego. Idea Bogoczłowie- 
czeństwa traktowana jest przez naszego myśliciela jako „wewnętrzny" 
rdzeń samej tej filozofii. Przypomnijmy w tym miejscu naszą propozycję 
odczytania myśli Franka poprzez ideę dowodu ontologicznego. Rozpatry
wana trójpoziomowość tego dowodu sprawia, iż można dzięki niemu spró
bować ująć całość - a może raczej skromniej: strukturę - rozpatrywanej pro
pozycji filozoficznej. Niewątpliwie idea Bogoczłowieczeństwa może odgry
wać rolę - jeżeli można tak powiedzieć - zwornika dwóch wyższych pozio
mów dowodu ontologicznego: antropologicznego i teologicznego (aby - 
włączając w swój zakres także poziom ontognoseologiczny - dać w efekcie 
„organiczny", wszechjedyny charakter tej filozofii).

Nie można mówić o człowieku w oderwaniu od jego Bogoludzkiej natu
ry: „(...) to, co czyni człowieka człowiekiem - zasada człowieczeństwa 
w człowieku - to jego Bogoczłowieczeństwo"94. Jednakże Bóg-Absolut i Bóg 
osobowy, napotykany przez byt ludzki i odkrywany jako absolutne „Ty" - 
stoją wobec siebie w konflikcie, w niemożliwości racjonalnego uzgodnienia 
ich niesprzeczności przez umysł ludzki. Frank proponuje, aby tę niezgod
ność rozpatrywać w aspekcie dwójjedności „Boga-ze-mną" (pamiętajmy: 
zawsze to jest mój Bóg). Jeżeli usuniemy z takiego świata ludzkie „ja", to 
jednocześnie pozostanie nam przyjąć, że Boskość może istnieć tylko w sobie, 
w swojej formie nieprzejawionej, a zatem „Brahman utożsamia się z Nirwa
ną". Właśnie taki świat możemy opisać w kategoriach panteizmu „bezoso
bowego", w którym - w głębokim przekonaniu Franka - religia ulega stop
niowemu zanikowi. Ale przecież biorąc pod uwagę to, co już dotychczas 
powiedzieliśmy o doświadczeniu religijnym, to właśnie w nim mamy do 
czynienia z sytuacją zanikania „ja" ludzkiego, które wobec absolutnej 
wszechmocy Boga staje się „nicością". A oznaczać to może, iż ludzkie „je
stem", rozważane jako byt autonomiczny (wolny), może czerpać swoją do
niosłość tylko z własnego zakorzenienia w Bycie Boskim. Z drugiej strony, 
jak to widzieliśmy, osobowy charakter Boga jest do pewnego stopnia rów
nież „zależny" od osobowego charakteru bytu ludzkiego, objawia się bo
wiem poprzez swą formę dialogiczną. Mamy więc do czynienia z sytuacją 
wzajemnej przenikliwości bytu boskiego i ludzkiego; a możemy określić ją 
jako współzależność dwóch momentów bytowych: „Bóg-ze-mną", vel „ja- 
-z-Bogiem" i „Bóg-we-mnie" veł „ja-w-Bogu". Zauważmy, iż Frank stosując 

94 RC, s. 321; por. SN, s. 200; SW, s. 83.
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wymiennie człony takiego kompleksu znaczeniowego („ja"-„Bóg"), jest 
zmuszony do pewnego stopnia przyjmować symetryczność tych członów. 
Wiemy jednakże, iż mamy tutaj do czynienia z sytuacją asymetryczną, al
bowiem „Bóg" nieskończenie przerasta znaczeniowo i bytowo ludzkie „ja". 
Aby zatem móc zachować taką symetryczność, należy przyjąć przesłankę 
nieśmiertelności duszy ludzkiej - co też Frank czyni95. Druga forma mo
mentu bytowego - nazwijmy ją immanentną - jest uznawana przez rosyj
skiego filozofa za bardziej „intymną i głęboką", w nim to bowiem Boskie 
„jestem" konstytuuje ludzkie „jestem"96. Z nią wiąże się szczególnie istotny 
element rozważanej koncepcji: otóż, wedle Franka, głęboki poziom ducha 
ludzkiego jest emanacją Boga. Nie będąc w sposób dosłowny tożsamy Bogu 
(a właściwie Boskości) ani nie będąc częścią Boga, jest - zgodnie z intuicją 
neoplatońską - umniejszeniem Boskości. Jak to ujmuje Frank, najwyraźniej 
borykając się ze znalezieniem odpowiedniej terminologii, „emanacja" stoi 
pomiędzy „stworzeniem" a „Bogiem". Jeżeli można mówić o różnicy po
między Bogiem a głębią ducha ludzkiego, to uczynić można to tylko na za
sadzie Heglowskiej koncepcji „innobytu", w myśl której ta sama istota Boga 
jest obecna w duchu ludzkim w „innej formie ontologicznej", na innym po
ziomie bytu97. „Obraz i podobieństwo" ducha ludzkiego do Boga sprowadza 
się zarazem do identyczności „materiału" i różnicy form kategorialnych - 
z jednej strony, Bożego bytu aktualnego i nieskończonego, i z drugiej strony, 
bytu potencjalnego i skończonego98. Znajdujemy zatem w miejscu tym 
szczególnie ważny moment w filozofii Franka, będący próbą rozjaśnienia 
Bogoludzkiej natury człowieka; a ponadto będzie to zagadnienie istotne dla 
nas jeszcze z drugiego punktu widzenia, gdyż - jak się o tym przekonamy 
w dalszym ciągu niniejszych rozważań - również „świat", drugie obok 
człowieka „dziecko" Boże, będzie mógł rozpatrywać nasz filozof, dzięki 
powoływaniu się na tę samą koncepcję „innobytu"99. Tymczasem powróćmy 
do „nicości" bytu ludzkiego:

95 SN, s. 60.
96 NP, s. 500.
97 Jak piszę Hegel: „(...) bycie czymś Innym (Anderssein) nie jest czymś obojętnym, istnieją

cym poza nim [bytem - LA], ale stanowi jego własny moment.", [w:] G.W.F. Hegel, Encyklope
dia nauk..., op.cit., § 92, s. 151.

98 RC, s. 356.
99 Niewątpliwie można tutaj odnaleźć panteistyczny odcień rozważanej myśli, (por. 

M. Łosski, Historia filozofii..., op.dt., s. 316). Niemniej jednak lepiej mówić, postępując w tym za 
Frankiem, o panenteizmie zachowującym w swoich ramach fundamentalne rozróżnienie 
Stwórcy i stworzenia, i zarazem nieodmawiającym temu ostatniemu rysów boskości (por. 
G. Fłorowskij, Rieligioznaja mietafizika..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., op.cit., 
s. 154). Tak o tym piszę Chorużyj: „(...) platonizm chrześcijański jest w swojej strukturze pa- 
nenteizmem, a wszechjedność w tej strukturze elementem pośredniczącym między światem 
i Bogiem" (S.S. Chorużyj, Poslepierierywa...., op.cit., s. 40).

„(...) samo to »ja jestem« jest wyłącznie wobec oblicza Boga - nie tylko wywodzi się 
od niego, ale także jest całkowicie z niego. W każdym mgnieniu mojego bytu, 
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w każdej treści i wydarzeniu w moim życiu w pewnym sensie jestem stwarzany 
przez Boga, otrzymuję od niego swoją realność; i właśnie w tym sensie jestem 
»niczym«, które jednakże, napełnia on realnością; ściślej mówiąc, władam samym 
»ja jestem« w całej pełni jego autonomii bytowej, w całej pełni jego zawartości tyl
ko jako darem Bożym, a nie jako czymś pierwotnie niezależnym od niego. O ile 
Bóg jest absolutną prapodstawą i wszechobejmującą wszechjednością - jestem ni
czym, a o ile on jest twórczą i określającą mnie moją prapodstawą - ja jestem, i wła
śnie dlatego jestem istniejącą nicością"100.

100 NP, s. 492^93.
101 Por. NP, s. 498-499.
102 NP, s. 501-502; por. RC, s. 343.

Z powyższego wynika zatem, iż realność ludzkiego „ja" jest możliwa 
w dwójjedności bytu Boskiego i bytu ludzkiego. Człowiek poznaje siebie 
tylko poprzez odkrycie swojej Bogoludzkiej natury, a to możliwe jest tylko 
poprzez poznanie antynomiczne. Jak przyznaję Frank, Bogoludzki byt du
chowy naznaczony jest nieusuwalną paradoksalnością. Sytuacja, o jakiej 
mówi rosyjski filozof, wymyka się możliwościom ujęcia czysto racjonalnego, 
a zatem jest do przyjęcia tylko na zasadzie doświadczenia „pierwotnej 
i głębokiej prawdy", jaką jest źródłowe doświadczenie realności bytu-dla- 
-siebie. Na poziomie rozumu dyskursywnego religia chrześcijańska - ze 
swoją centralną prawdą, mówiącą o Chrystusie-Bogoczłowieku - może 
prowadzić do Tertulianowskich paradoksów wiary i przyjęcia - przewrotnej 
wobec rozumu - postawy credo quia absurdum101. Według Franka, na pozio
mie bytu-z-Bogiem mamy do czynienia z podwójną sytuacją. Z jednej stro
ny, życie-z-Bogiem jest człowiekowi dostępne jako jego najbardziej we
wnętrzne życie (zauważamy jego bliskość wobec doświadczenia bytu in
tymnego - części konstytutywnej bytu-dla-siebie). Stąd możliwa się staje 
„intymna" więź bytu ludzkiego z Bogiem:

„Oto dlaczego wszelki ludzki sąd o nim [życiu-z-Bogiem - L.A.] - jeśli nie jest 
to mój sąd o mnie samym, tj. jeśli wyraża się nie w formie »jestem«, ale w formie 
»jest« - nie tylko podług swojej treści pozostaje dowolnym - czystym domniemy
waniem, a nie wiedzą obiektywną - ale też podług samej swojej formy - formy są
dzenia o jej obiektywnej treści - jest nieadekwatny tej realności, którą stara się 
uchwycić. Mój byt-z-Bogiem może tylko od wewnątrz objawiać się, oświetlać swoim 
własnym wewnętrznym światłem (...)"102.

Z drugiej strony, opierając się na tym wymiarze bytu-dla-siebie, który 
stanowi o jego wyjątkowości i niepowtarzalności - określanej jako sobość - 
musimy uznać, iż Bóg, sam będąc Jedynym, jest jedynym dla każdego po
szczególnego bytu-dla-siebie:

„W istocie, musimy uznać, że każda istota ludzka ma swój własny byt- 
-z-Bogiem, swojego odrębnego Boga, dla innych nie do pojęcia - swoją odrębną 
»religię« - niezależnie od wspólnotowości doświadczenia religijnego, wynikającej 
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zarówno z wspólnotowej natury człowieka, jak i z absolutnie-wszechjedynej 
i wszechogarniającej »natury« Boga"103.

103 NP, s. 502.
104 RC, s. 322; Plotyn, Enneady, VI, 9,11.
105 NP, s. 496; por. SN, s. 148.
106 RC, s. 347.
107 Por. RC, s. 326-332.
108 Być może - uogólniając - da się zastosować również w przypadku S. Franka twierdzenie 

mówiące o tym, że „(...) to nie św. Augustyn stał się neoplatonikiem, to Plotyn stał się chrze
ścijaninem" (cyt. za: R. Jolivet, Essai sur les rapports entre la pensée grecque et la pensée chrétienne, 
Paris 1955, s. 100). Jak wiemy, S. Frank był już dojrzałym filozofem, gdy w 35. roku życia przyjął 
chrzest: najpierw zatem filozof (neoplatonik), później chrześcijanin.

To najbardziej osobiste („samotne") spotkanie z Bogiem przyrównuje 
Frank do „spotkania ze śmiercią", może zatem powtórzyć za Plotynem: 
spotkanie z Bogiem - tak jak i śmierć - ostatecznie jest „ucieczką samotnika 
do Samotnika"104. Nie zapominajmy jednakże, iż „Bóg jest miłością" (por. 
1 J 4,8) i dlatego opisując antynomiczną naturę bytu „Bóg-ze-mną", nie mo
żemy ignorować także tego wymiaru: Boskość, doświadczana w spotkaniu 
z „Ty", staje się czynnikiem pozwalającym na przekroczenie samotności 
i zamkniętości bytu ludzkiego, którego istota spełnia się dopiero w trans
cendencji, w przekraczaniu samego siebie. Bowiem tak ujmuje Frank istotę 
miłości:

„Ale przed obliczem nieskończonego wszystko skończone staje się wielkością 
zanikającą, wydaje się być niejako »niczym«; dlatego z istoty wszelkiej miłości 
prawdziwej wynika, że przed obliczem miłowanego »ty« - ja »mam się za nic«, 
uważam siebie za »nicość«; że mój zamknięty byt-dla-siebie znika z zasięgu mo
jego wzroku i zamienia się w mój byt dla innego i w innym. Ale bycie w innym, 
w »ty« zarazem całkowicie pozostaje w formie »ja jestem«, bytem »ja« (,..)"105.

Powtórzmy zatem - a to w celu chociażby częściowego podsumowania - 
że filozof rosyjski wyróżnia dwa poziomy ducha ludzkiego, dzięki czemu 
staje się możliwe niesprzeczne pogodzenie immanencji i transcendencji Bo
ga. Pierwotna więź z Bogiem (poziom bytu intymnego) jest momentem kon
stytuującym byt ludzki - i jest to sfera immanencji. Jednakże konkretny 
człowiek (konstytuująca się sobość) szuka oparcia w zewnętrznym stosunku 
do Boga - w jego transcendencji106.

Odnajdujemy u Franka szkic opisu historii stosunku człowieka i Boga na 
przestrzeni dziejów, a zatem możemy potraktować go jako historię Bogo- 
ludzką107. I tak: religia Starego Testamentu ustanawia absolutną „różnicę" 
w stosunku człowieka do Boga; mamy więc tutaj do czynienia z całkowitą 
transcendencją Boga. Inaczej rzecz wygląda w przypadku starożytności 
greckiej, gdzie dominuje raczej duch immanencji: bogowie różnią się od 
ludzi zaledwie tym, że są nieśmiertelni i silniejsi. Tylko Platon - a jakby 
inaczej mogło być w przekonaniu współczesnego neoplatończyka108 - przy
bliża się do idei Bogoczłowieczeństwa. To dopiero w chrześcijaństwie zo
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staje uzyskana harmonia pomiędzy immanencją i transcendencją w relacji 
człowieka do Boga. Niestety, już dość szybko (biorąc pod rozwagę rozpię
tość dziejów chrześcijaństwa) harmonia ta została naruszona. Dokonał tego 
św. Augustyn, przywracając starotestamentalne ujęcie transcendencji Boga. 
W przekonaniu rosyjskiego myśliciela chrześcijaństwo jest i powinno być 
rozumiane jako religia człowieczeństwa. A zatem tendencja prowadząca do 
ustanowienia „silnej" transcendencji Boga musi doprowadzić do wrogiego 
stosunku człowieka do samego siebie, do antyczłowieczeństwa (w przeko
naniu Franka na takie niebezpieczeństwo narażony jest przede wszystkim 
islam). Punkt szczytowy tej historii znajdujemy w epoce renesansu europej
skiego:

„Cała tragedia naszej europejskiej historii sprowadza się do tego, że idea Bo- 
goczlowieczeństwa człowieka uzyskała najpełniejsze wypełnienie - w sposób pa
radoksalny - poprzez pośrednictwo wielkiego powstania człowieka przeciw Bo
gu"109.

109 RC, s. 332; por. poniżej, rozdz. VI, 2
110 „Philosophia Christi aż do swych najtajniejszych włókien jest filozofią de Christo (■■■)", por. 

X. Tilliete, Chrystus filozofów, tłum. A. Ziemicki, Kraków 1996, s. 79.
111 S.N. Trubieckoj, Uczeitije o Logosie w jego istorii, Moskwa 1906, s. 380.
112 Por. powyżej, rozdz. II, 5; III, 5.

Ale to już poniekąd inna historia - historia nihilizmu europejskiego, co 
też będzie wymagało osobnego namysłu.

Mówiąc o myśli filozoficznej w kontekście myślenia chrześcijańskiego 
(philosophia Christiana), nie sposób nie podjąć - jak podkreślał Xavier Tilliette 
- namysłu filozoficznego nad rolą, jaką odgrywa w niej osoba Chrystusa110. 
Według Sergiusza Trubeckiego, „(...) Bogopoznanie w osobie Chrystusa 
było związane z jego samopoznaniem"111. Możemy zatem traktować osobę 
Chrystusa jako absolutnie wyjątkowy „dowód żywy", wcielający w sobie 
w sposób doskonały wyszczególnione przez nas dwa wyższe poziomy do
wodu ontologicznego (poziom antropologii i teologii); a, jak już wiemy, 
w naszej interpretaqi dowód ten posiada szczególne znaczenie. Jednocze
śnie podkreślmy, iż nie możemy rozważać samego poziomu ontognoseolo- 
gicznego dowodu ontologicznego („światopoznanie") w oderwaniu od jego 
poziomów wyższych, a to ze względu na jego „odgórne" ufundowanie112. 
Mówiąc inaczej, niejako „przekładając" ten opis teoretyczny na grunt do
świadczenia i praktyki religijnej, chrześcijanin - uczestnicząc mistycznie 
w Chrystusie - uczestniczy zarazem w pełni bytu, „przebóstwiając" siebie - 
świadczy o Prawdzie, poznając swoje zakorzenienie w bycie - odnajduje 
„obraz Boga" w sobie (jak bowiem mówi nasz filozof: „samopoznanie jest 
Bogopoznaniem"). Otrzymujemy w ten sposób strukturę symetryczną - 
jeżeli możemy tak to określić - „gnoseologii Bogoludzkiej": w osobie Bogo- 
człowieka - Bogopoznanie poprzedza i warunkuje samopoznanie, natomiast 
w osobie ludzkiej - samopoznanie poprzedza i warunkuje Bogopoznanie.



166 Myślenie z wnętrza objawienia

Powracając do poglądów wyłożonych explicite przez Franka, możemy 
powiedzieć, iż osoba Chrystusa jest objawioną realnością Boga, jest jedynym 
bezgrzesznym nosicielem autorytetu (dlatego nie może być źródłem wiary 
fanatycznej, a więc odwrotnie niż w przypadku bezwzględnej wiary w auto
rytet zewnętrzny)113. W myśl poglądów Franka cecha „bezgrzeszności" ma 
oznaczać „oczywistość" - bezpośredniość realności w objawieniu osobo
wym, i to właśnie, w porównaniu z innymi wymiarami doświadczenia reli
gijnego, w których wiarygodność z reguły nie pokrywa się z oczywistością, 
stanowi o całkowitej odmienności objawienia Boga w Chrystusie. W przy
padku objawienia osobowego prawda „spotyka" nas, a jest to zarazem 
prawda wypływająca z transcendentnej Miłości, konstytuującej byt „Bóg-ze- 
-mną" i przez to immanentnie doń przynależąca (pamiętajmy, że natura 
bytu jest antynomiczna, co szczególnie uwidacznia się w przywoływanej 
tutaj strukturze teandrycznej). Jeśli przyjmiemy, iż Miłość wcielona w osobie 
Chrystusa jest prototypem i założeniem - leżącej u podstaw całego bytu 
stworzonego - ontologicznej zasady Bogoczłowieczeństwa, to religijnie ujęta 
miłość może być uznana za „zasadę gnoseologiczną" i tym samym wiązać 
się z pojęciem „wiedzy żywej"114. Dlatego Frank może powiedzieć, iż:

113 Por. SN, s. 137,144-145.
114 NP, s. 494-505; por. SN, s. 208-210; por. również T. Śpidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja 

człowieka, przekł. J. Dembska, Warszawa 2000, s. 94.
115 SN, s. 144-146.

„(...) przyjmujemy jego [Chrystusa - L.Æ] słowa i jego osobę jako objawienie 
w sensie ścisłym i dosłownym, tzn. jako samą prawdę. Prawda tutaj, jak i wszę
dzie, nie jest wydawaniem sądu o realności, ale żywą dla nas obecnością samej 
realności. [I dalej piszę:] (...) samooczywiste spostrzeganie obecności realności 
Boga w osobie Chrystusa. To znaczy: ujrzenie boskości Chrystusa pokrywa się 
z doświadczalną oczywistością dla duszy, światłem absolutnej Prawdy, wycho
dzącym od niego. Prawda, którą przyjmujemy w doświadczeniu religijnym - 
prawda Boga, nie jest nauką abstrakcyjną, nie jest »wydawaniem sądów« 
o czymkolwiek - ale jest samą żywą realnością Boga (,..)"115.

Jak na „platonika", jest to zatem postawa bardzo „konkretna", konkret
nością - rzec można - ściśle chrześcijańską. Jedynym objawieniem 
(i gwarancją) prawdy jest - dla Franka - osoba Chrystusa, bezpośrednie 
objawienie realności Boga (por. J 10, 30; 14, 7). Jednocześnie jest to najpeł
niejsza realizacja prawdy dostępnej człowiekowi w jego pełni osobowej 
i w tym sensie możemy także powiedzieć, że jest to absolutne spełnienie 
ideału wiedzy żywej. Osobowe objawienie prawdy w Drugiej Hipostazie 
konstytuuje - obok podstawowego wymiaru Bogoczłowieczeństwa - jeszcze 
jeden istotny wymiar życia religijnego (ale także życia społecznego), jakim 
jest ideał wspólnotowości onto-teologicznej, czyli Kościół:

„Do tego sprowadza się realność Kościoła Chrystusowego - nie jako instytucji 
albo organizacji, założonej umyślnie przez Chrystusa, albo z Jego polecenia przez 
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jego uczniów - lecz jako tajemniczego Bogoludzkiego organizmu kolektywnego, 
organicznie wyrosłego z mocy boskiej, wlanej w świat poprzez Chrystusa 
i żyjącego dzięki tej sile"116.

116SW,s. 93.
117 Por. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, op.cit., s. 196 i 206.
118 Por. W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 463. Pojęcie teokosmizmu wiąże 

się, zdaniem tego badacza, z metafizycznym (a więc poniekąd różnym od chrześcijańskiej idei 
Wcielenia) pojęciem Bogoczłowieczeństwa, a to pojęcie z kolei jest „sercem" koncepcji sofiolo- 
gicznych. U S. Franka spotykamy, w tym kontekście, pojęcie „duszy świata" (utożsamiane ze 
znaczeniem nadawanym temu pojęciu przez Platona). Jak bowiem piszę: „To sama niewypo
wiedziana zasada, która obrazuje tajemniczą ponadświatową istotę naszego bytu-dla-siebie 
i którą poznajemy, wgłębiając się w samych siebie, jako realność, przeciwstawiającą się całej wi
dzialnej rzeczywistości obiektywnej - jest zarazem zakrytą podstawą całego bytu kosmicznego" 
(RC, s. 413-414). Tak więc mówimy o „Boskiej podstawie świata" utożsamianej z „najgłębszą 
podstawą bytu ludzkiego" - z jego Bogoludzką naturą. O Bogoczłowieczństwie jako naczelnej 
idei sofiologii por. S.N. Bułgakow, Tichije dumy, Moskwa 1996, s. 269.

119 NP, s. 513.

Hipostazą Jezusa - w przekonaniu teologu prawosławnej - jest modelem 
wszystkich osobowości ludzkich; a my dodajmy jeszcze, że personalizm 
chrześcijański musi opierać się na historycznej realizacji Bogoludzkiej natury 
człowieka; tak jak to - zgodnie z dogmatyką chrześcijańską - miało miejsce 
w przypadku osoby Jezusa. Podkreślmy - podążając w tym za Meyen- 
dorffem - jeszcze jeden istotny dla nas motyw wiążący się z tym, iż wciele
nie Logosu należy rozpatrywać jako fakt kosmiczny, którego znaczenie nie 
sprowadzałoby się wyłącznie do wymiaru czysto ludzkiego117. Bez idei Bo- 
goczłowieczeństwa - w przekonaniu Zieńkowskiego - nie może być mowy 
o „teokosmizmie"118. Przyjrzyjmy się zatem jeszcze idei „świata" jako ostat
niego elementu triady: Bóg - człowiek - świat.

Wyjdźmy od konkretnego opisu, będącego próbą zdefiniowania tego, jak 
- na gruncie myślenia Franka - można rozumieć pojęcie „świat":

„(...) »świat« jako jedność, albo całość tego wszystkiego, czego doświadczam, będą
cego dla mnie wewnętrznie nieprzenikliwym i w tym sensie dla mnie obcym 
i niepojętym - jako całość wszystkiego tego, co jest mi dane albo przedmiotowo, 
albo wewnętrznie doświadczane przeze mnie w ten sposób, że ma to charakter siły 
i przymusu w narzucaniu mi się realności faktycznej. (...) jedność i całość bytu bezoso
bowego (...) stojące przede mną i oddziałujące na mnie jako jakieś »Ono«"119.

Podstawowe napięcie, jakie wyrasta na gruncie relacji poszczególnych 
członów wspomnianej „triady", przybiera formę antagonizmu pomiędzy 
zasadą osobową i nieosobową. Na styku tych dwóch zasad pojawi się za
gadnienie sensu świata. W przekonaniu myśliciela rosyjskiego dotychczaso
we próby ujęcia problematyczności świata sprowadzały się do idei racjona
lizacji chaosu. Pierwotny, irracjonalny chaos - w myśl takiego przekonania - 
jest całkowicie ujmowalny w kategoriach racjonalnych, co miało być wyra
zem panującego jeszcze w czasach naszego myśliciela optymizmu po
znawczego, tak charakterystycznego dla racjonalizmu w filozofii i w nauce 
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na przełomie XIX i XX wieku. Oczywiście, takie stanowisko jest dla naszego 
myśliciela nie do przyjęcia. Niemniej idea dwóch „stron" świata - sięgająca 
przecież swoimi korzeniami zarania myśli europejskiej - nie jest pozbawio
na pewnej dozy zasadności: w naszym stosunku do świata, i to zazwyczaj 
w sposób nie do końca świadomy, przeczuwamy leżący u podstaw świata 
pierwotny nieporządek, a więc chaos; ale postrzegamy także i to, iż świat 
również na swój sposób jest ładem - a więc kosmosem. „Świat", w rozumie
niu Franka, jest w swej istocie niepojęty, ale zarazem posiada też swój własny 
sens wewnętrzny - na którym to opiera się jego „immanentna doniosłość". Co 
oznacza pojęcie sensu świata? Mówiąc o nim, filozof rosyjski ma na myśli:

„(...) objaśnienie zgodności jego bytu jako »świata«, tj. jako całości bytu faktycz
nego i bezosobowego z realnością »Boskości«- a również związku i prawdziwej 
relacji między Bogiem i światem"120.

120 NP, s. 517.
121 RC, s. 401; por. Mikołaj z Kuzy, O oświeconej..., op.cit., s. 120.
122 NP, s. 515-516; RC, s. 402.
123 NP, s. 516.

Wydaje się, że na tej drodze możemy osiągnąć coś w rodzaju pante- 
istycznego zadowolenia, komfortu - wynikającego z „zewnętrznego" 
i sztucznego nadania sensowności bytowi świata. Doskonałość świata może 
być tylko względna (tak jak to trafnie ujął Mikołaj z Kuzy: wszechświatowi 
przynależy nieskończoność prywatywna, istnieje zatem w sposób „kontrak
cyjny", ściągnięty) i jest wypadkową dwóch sił: zasady rozumnej - teleolo- 
gicznej oraz chaosu, bezrozumnej, ślepej gry sił121. Nieusuwalnym elemen
tem religijnego doświadczenia świata - a rozważania nasze przyjmują taki 
charakter - jest uczucie niezadowolenia; świat, pozostający ciągle w swojej 
istocie „niepojętym i obcym", nie jest w stanie do końca nas zadowolić. Po
nadto dla świadomości ludzkiej - rozważanej jako byt „ja-z-Bogiem" - świat 
stanowi jeszcze bardziej niepokojącą zagadkę. Otóż świat ten okazuje się 
„obojętny" (indyferentny) wobec sfery aksjologicznej - a zatem jest neutral
ny wobec rozróżnienia „dobra" („prawdy") i „zła" („fałszu")122. Jeśli jest tak, 
to z punktu widzenia świadomości, która domaga się „zaangażowania" 
wszystkich członów triady po jednej ze stron tego rozróżnienia ontologicz- 
no-aksjologicznego, „obojętność" świata jest jego defektem, brakiem dla niej 
szczególnie dotkliwym. Wobec tego świat jawi się ostatecznie jako „pełen 
zła", a zatem „wrogi dobru" i jednocześnie obojętny wobec prawdy - czyli 
w swej głębi fałszywy. W miejscu tym staje Frank otwarcie wobec próby 
określenia istoty i pochodzenia zła:

„Do tego sprowadza się problem zła, immanentnie przysługującego bytowi 
światowemu: jak pogodzić realność »Boskości« - a w szczególności realność Bo
skości jako »Boga-ze-mną« - ze złem światowym?"123
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Uznając teleologiczny wymiar świata, upatruje Frank jego cel ostateczny 
(co składa się również na pojęcie sensu świata) w dobru moralnym, święto
ści. W odróżnieniu od antycznego ideału świata jako porządku rozumnego 
i estetycznej harmonii bytu - a więc doskonalenia bytu, ideał chrześcijański 
mówi o „przebóstwieniu", odmienianiu jego oblicza124.

124 RC, s. 400.
125 RC, s. 404-405; por. SW, s. 85.
126 NP, s. 519-520.
127 RC, s. 317.

W przekonaniu naszego myśliciela taka „niezgoda" pomiędzy człowie
kiem i światem posiada swoją własną historię (a właściwie jest to historia 
stojąca w centrum dziejów powszechnych). W okresie przed chrześcijań
stwem możliwe były dwie postawy człowieka wobec świata, w którym 
przyszło mu żyć: albo przyjmował postawę poddania się „wielkiemu bosko- 
-kosmicznemu porządkowi bytu" (wystarczy przywołać tutaj jako przykład 
stoików), albo próbował - tak jak to między innymi czynili mędrcy hinduscy 
oraz Plotyn - zeń ucieczki. W obydwu przypadkach mamy do czynienia 
z brakiem idei osoby ludzkiej. To dopiero chrześcijaństwo przyniosło taką 
ideę osobową, a odkrył ją św. Augustyn - „pierwszy egzystencjalista"125.

Pozostając ciągle w horyzoncie pytania o przyczynę zła w świecie stwo
rzonym, przyjrzyjmy się samej idei stworzenia. Mówiąc o sensie świata, 
podkreśla Frank jeszcze jedno jego znaczenie, a mianowicie to, iż świat po
chodzi - poprzez akt tworzenia - od Boga żywego, który jest źródłem jego 
sensu:

„(...) słowo jako Logos albo Sens - wiecznie przez Niego »wymawiane«, którego 
jest siłą i przez które podtrzymywany jest świat. Z jednej strony, świat w całej swo
jej istocie i bycie nie ma podstawy, z drugiej strony, posiada swoją realną 
i idealną podstawę w Bogu - to, i nic innego, oznacza »bycie stworzonym«, 
»stworzenie« świata"126.

Świat, rozważany w oderwaniu od bytu Boskiego, przedstawia się jako 
pozbawiony swej podstawy, zatem jego ustanowienie całkowicie autono
miczne nie jest możliwe; musi być rozważany jako człon większej całości. 
Jednocześnie „(...) samo pojęcie izolowanego bytu-w-sobie Boga przeczy 
Jego ponadracjonalności, tj. prawdziwej pełni Jego istoty"127. Przyjmuje więc 
Frank, że obydwa człony tak pomyślanego stosunku nawzajem siebie okre
ślają, przy czym człon Boski - ze swojej własnej natury - odgrywa rolę do
minującą. Możliwe jest takie ujęcie stosunku Bóg - świat, w którym Bóg 
pojmowany jest w roli „wszechwładcy", mającego u swych stóp „świat nie
wolniczy" (w przekonaniu filozofa rosyjskiego można takie rysy odczytać 
w obrazie Boga występującego u Tomasza z Akwinu, a więc w jego ujęciu 
katolickim, a także w islamie). Jednakże możliwe jest również inne odczyta
nie tego stosunku w świetle idei „twórczego dynamizmu" - co jest opcją 
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samego Franka128. Rosyjski myśliciel wskazuje na częściowe podobieństwo 
własnej propozycji do poglądów Grzegorza Palamasa, rozróżniającego 
w Bogu Jego „istotę" i - przejawiające się w bycie stworzonym - Jego „ener
gie". Fłorowski wskazuje na nawiązania do Hegla, gdzie świat mógłby być 
rozważany jako innobyt Boga129. W naszym mniemaniu możliwe jest jeszcze 
wskazanie na bliskość takiego ujęcia tej kwestii z jej wersją występującą 
u Schellinga (z ostatniego okresu tzw. Spiitphilosophie), z jej odwoływaniem 
się do „natury" w Bogu - podstawy zarówno samego Boga, jak i stworzone
go przezeń świata:

128 Por. RC, s. 414^125.
129 G. Fłorowskij, Rieligioznaja mietafizika..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., 

op.cit., s. 154.
130 J. Piórczyński, Wolność człowieka..., op.cit., s. 72-73.
131 S. Frank w sposób bezpośredni nawiązuje tutaj do - jak piszę - „mitologicznej historii 

stworzenia" występującej w Kabale luriańskiej [z jej pojęciem cimcum - „w którym Bóg sam 
siebie ogranicza i determinuje" (por. G. Scholem, Mistycyzm żydowski, przeł. I. Kania, Warszawa 
1997, s. 325) oraz obrazem „człowieka niebieskiego" - Adama Kadmona, który jest „odbiciem" 
samej istoty Boga, „projekcją" w przestrzeń powstałą po jego samoograniczeniu; co, według 
Franka, obrazuje ideę teofanii]; por. N, s. 526-527. O Izaaku Lurii (XVI w.) por. G. Scholem, 
Mistycyzm żydowski..., op.cit., s. 303-351.

132 Filozoficzne pojęcie arche jako zasada, podłoże obejmuje także bardziej szczegółowe zna
czenia, takie jak przyczyna (geneza) i zasada kierownicza, „przyczyna absolutnie pierwsza 
i jedyna" (por. W. Stróżewski, Istnienie i sens, op.cit., s. 35-36). Jako początek w zwrocie en arche 
(in principio) wiąże się z zagadnieniem czasu, który jest przecież „atrybutem i formą bytu stwo
rzonego". S. Frank powtarza za św. Augustynem, iż stworzenie nie dokonało się w czasie, ale 
czas powstał wraz ze stworzeniem (non in tempore, sed cum tempore). Nie można zatem uj
mować aktu stworzenia jako przejścia jednego stanu w drugi, dokonującego się w procesie 
czasowym: Bóg tworzy wiecznie, a świat jest explicatio Dei (por. RC, s. 414-417 i 420).

„Otóż to, co ciemne, nieświadome, egoizm, materia są właśnie naturą Boga, 
tzn. jego podstawą, która umożliwia mu istnienie. Natura w tym znaczeniu jest 
przeciwieństwem miłości jako Boga. Natomiast natura świata zawiera w sobie 
egoizm, ale już przezwyciężony przez Boską miłość (.. ,)"130.

Według Franka - który chce objaśnić pochodzenie świata od Boga - Bóg 
stwarza realność poza sobą poprzez „akt samo-podziału", dzięki czemu Jego 
jestem obiektywizuje się w jest realności131. Nie jest to jednakże jej forma 
bierna, ale zasada dynamiczna, którą nasz myśliciel określa jako życie. Na
wiązując do opisu stworzenia w Księdze Rodzaju (1,1), utożsamia tak opisaną 
realność z „pierwotnym substratem bytu kosmicznego", a czyni to, opierając 
się na rozumieniu słowa arche jako podstawy, zasady132. Rozważając chrze
ścijańską koncepcję creatio ex nihilo, stwierdza, że to, co dane nam jest w jej 
pierwotnym znaczeniu, posiada zaledwie sens negatywny: Bóg stworzył 
świat, ale nie uczynił tego z niezależnego i istniejącego przed Nim materiału 
pierwotnego, a więc substratu; w takim przypadku bowiem musielibyśmy 
przydać mu znamiona „czegoś" absolutnego. Jednym słowem, zdanie 
„stworzył z niczego" trzeba odczytywać jako „nie stworzył z czegoś". Ale - 
w takim razie - jaki jest sens pozytywny tej formuły? Aby przybliżyć się do 
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jej zrozumienia, należy - według Franka - powołać się na przykład twórczo
ści ludzkiej. Pamiętając o tym, że Bóg-Twórca stwarza w „procesie ponad- 
czasowo-wiecznym", natomiast działalność człowieka-twórcy jest zanurzo
na w czasie, możemy powiedzieć, iż Boska twórczość ma wymiar wertykal
ny, ludzka zaś - horyzontalny. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku 
ludzkiego aktu twórczego, także i Boskie tworzenie jest procesem, w którym 
wysiłek jest nakierowany na „formowanie materiału", na własny wkład 
w sam ten akt: Bóg bowiem dokonuje stworzenia z tego, co inne w Nim 
samym:

„Same momenty kategorialne poza i wewnątrz nie określają Jego [Boga - L.A.], 
ale są Nim określone. Dlatego poza Bogiem nie ma w sensie absolutnym niczego; 
bowiem wszelkie poza (jak i wszelkie wewnątrz) zależy od samego Boga, jest mo
mentem Jego wszechokreślającej nieskończonej pełni. Wszelkie »to, co inne niż 
Bóg« jest »tym, co inne w granicach samego Boga«, »Boskie inne«, moment »in
ności«, wyłaniający się z samoobjawienia się Boga; Bóg bowiem- jak wiemy - jest 
jednością tego i innego"133.

133 RC, s. 421-422.
134 RC, s. 422; przy czym S. Frank uznaje „teodyceę" Bóhmego i Schellinga za filozoficznie 

nieudane, jako że prowadzą do „usprawiedliwienia" faktu zla; por. NP, s. 533; por. również 
powyżej, rozdz. III, 2

Boski materiał, który podlega w tym akcie formowaniu, utożsamia Frank 
z potencjalnością, „czystym, żywiołowym dynamizmem", a więc z tą stroną 
realności, która jako pozbawiona formy niejako domaga się „umiejscowie
nia" w planie twórczym. Jak już wiemy - na podstawie poglądów filozofa 
rosyjskiego - potencjalność możemy rozumieć dwojako: pasywnie i dyna
micznie, a ponadto wiąże się ona ściśle z pojęciem wolności. Potencjalność 
pasywna, którą teraz rozważamy jako „materiał", jest właśnie pierwotnym 
chaosem, natomiast potencjalność aktywna - istniejąca moc, moc kształtująca 
i tworząca - jest jednością potencjalności i aktualności, jest Bogiem (zwraca
liśmy też uwagę na to, iż moc kształtująca ściśle wiąże się z zagadnieniem 
czasu: to Bóg tworzy czas wraz ze swym dziełem stwórczym - światem). 
Anarchiczna potencjalność pasywna jest „odpowiedzialna" - w przekonaniu 
Franka - za „niedoskonałość stworzenia". Mamy tutaj do czynienia z próbą 
rozwiązania zagadnienia teodycei, wprost nawiązującą do wspomnianej już 
przez nas późnej filozofii Schellinga, która starała się wpisać problem po
chodzenia zła w zagadnienie „natury Boga"134.

W ten sposób uzyskuje Frank opis trzeciego elementu triady: Bóg - czło
wiek - świat. Doprecyzowując, należy jeszcze podkreślić, iż zasadnicza róż
nica pomiędzy duchem ludzkim a światem sprowadza się do uznania czło
wieka za „współuczestnika Ducha Bożego" - albowiem w duchu ludzkim 
potencjalnie przebywa Bóg, stąd też można uznać go za częściowe „wciele
nie Boga". Powracając do analogii między twórczością ludzką i Boską, moż
na powiedzieć, że świat jest „stworzeniem epicznym", człowiek zaś - „stwo- 
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rżeniem lirycznym", gdyż w nim to właśnie Bóg wyraża się w sposób bez
pośredni. Ogólnie rzecz biorąc, różnica pomiędzy tymi „dziełami Bożej 
twórczości" sprowadza się bądź to do występowania, bądź też do braku 
w nich zasady osobowej135.

135 RC, s. 423-424.
136 NP, s. 315.
137 Według M. Łosskiego, w miejscu tym następuje niebezpieczne zbliżenie Boga i świata 

(panteizm); por. idem, Historia filozofii..., op.cit., s. 316.
138 RC, s. 313; SN, s. 264.
139 W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 463. Według tego autora S. Frank 

kontynuuje tutaj myśl S. Trubeckiego. O koncepcji „świadomości soborowej" por. 
S.N.Trubieckoj, O prirodie czelcrwieczeskogo soznanija, [w:] idem, Sobranije soczinienij..., op.cit., 
t. II, Moskwa 1908, s. 15, gdzie piszę: „(...) świadomość jako taka ma w sobie zawsze funda

Stosunek pomiędzy twórcą a jego dziełem, tak jak i pomiędzy Stwórcą 
a Jego stworzeniem, zachowuje charakter antynomiczny, dlatego Frank mo
że mówić o triadyzmie realności, gdzie ogólne logiczne uwarunkowanie 
tego stosunku opisuje następująco:

„(...) że jedno nie jest drugim, a zarazem jest tym drugim, i tylko z nim, w nim 
i poprzez niego jest tym, czym jest prawdziwe w swojej najgłębszej istocie i peł
ni"136.

Przekładając tę zasadę na stosunek Bóg-świat, otrzymujemy antyno
miczny obraz współzależności asymetrycznej, niemniej istotnej dla swych 
obydwu członów: świat sam w sobie jest pozbawiony podstawy (jest nico
ścią), Bóg bez swego stworzenia nie jest Bogiem objawionym, można rzec, że 
zagłębia się w swoją Boskość, odwraca się od swojego wymiaru osobowego. 
Szczególnie widoczne jest to w stosunku Bóg-człowiek (relacja ontologiczna: 
ja-z-Bogiem), mniej w relacji Bóg-świat (relacja ontologiczna: świat jest expli- 
catio Dei)137. Stosunek człowiek-świat dopełnia triadyzm tak pomyślanej 
więzi organicznej. W odsłaniających się głębiach ducha ludzkiego - zgodnie 
z zasadą: „im głębiej, tym szerzej" - odnajdujemy bowiem zasadę wspólną 
obydwu członom opisywanej relacji; możemy zatem powiedzieć, iż to wła
śnie człowiek jest „kluczem do tajemnicy świata". Tym sposobem powraca
my do - podkreślanej przez Franka - antropologii personalistycznej, której 
skrajnym wyrażeniem jest twierdzenie, iż jedynym dowodem ontologicz
nym na istnienie Boga jest istnienie człowieka (osoby ludzkiej); i gdzie za 
jedyną możliwą teodyceę uznano fakt samoofiary Bogoczłowieka138.

Mówiąc o triadyzmie w kontekście religii chrześcijańskiej, nie sposób nie 
zapytać o miejsce i rolę Ducha Świętego w myśli religijnej wprost nawiązu
jącej do teologii. O ile idee Boga (Ojca) i Bogoczłowieczeństwa (Syna) są 
rozważane przez tę myśl explicite, o tyle trzecia Osoba Trójcy (Duch Święty) 
wydaje się „obecna" w tych rozważaniach implicite (a może taka ma być 
natura Jej obecności).

Według Zieńkowskiego, antropologia występująca u naszego myśliciela 
jest próbą wyrażenia momentu soborowości w naturze człowieka139. Może 



IV. FILOZOFIA RELIGII, CZYLI MYŚLENIE Z WNĘTRZA OBJAWIENIA 173

to właśnie tutaj powinniśmy szukać obecności Trzeciej Hipostazy. Niewąt
pliwie pneumatologia i eklezjologia (a jak zobaczymy pojęcie soborowości 
wiąże się z pojęciem Kościoła) są z sobą powiązane, a jednocześnie na grun
cie teologii prawosławnej - niedopracowane140 141. Próbując rozważyć to za
gadnienie, powróćmy jeszcze do poziomu bytu „światowego":

mentalną soborowość, częściowo urzeczywistnioną, częściowo nie urzeczywistnioną, utajoną, 
zatrzymaną".

140 Por. H. Paprocki, Obietnica Ojca, op.cit., s. 85-97.
141 NP, s. 529.
142 DO, s, 295 i 327.
143 DO, s. 382.
144 DO, s. 330; SN, s. 200 i 289.
145 DO, s. 358. Por. słowa Meyendorffa: „Kościół nie jest po prostu społecznością ludzkich 

istot związanych ze sobą wspólnotą wierzeń i celów; jest to koinonia z Bogiem i w Bogu. 
A gdyby sam Bóg nie był trynitamą koinonią, gdyby nie był trzema Osobami, to Kościół nigdy 
nie mógłby być stowarzyszeniem osób, wzajemnie nieredukowalnych w ich osobowej tożsamo
ści". [w:] J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, op.cit., s. 223.

146 Por. G. Fłorowskij, Puti russkogo..., op.cit., s. 277; A. Walicki, W kręgu konserwatywnej..., 
op.cit., s. 155.

147 SN, s. 156; RC, s. 393.

„Zatem tak jak byt »światowy« pokrywa się zgodnie ze swoją naturą z tym, 
co ja doświadczam jako ostateczną istotę swojego »ja«, tak i wszelkie stworzenie 
staje się wielkim, świętym »my«, wszechjednością »stworzoną«, która sama jest 
całkowicie dla-siebie-istniejącą wszechjednością"^.

Byt stworzony - jako całość - ujmowany jest jako „wielkie, święte »my«", 
które traktowane jest przez Franka jako pierwotny byt duchowy, na gruncie 
którego - poprzez proces dyferencjacji - następuje podział na poszczególne 
„ja" i „ty"142. Takie duchowe „my" należy traktować jako poszerzone „ja", 
a nie jako sumę poszczególnych „ja", w tym to bowiem wyraża się zasada 
soborowości143. Powracając do uwagi Zieńkowskiego: ponieważ byt du
chowy dany jest podmiotowi ludzkiemu jako jego najgłębsza podstawa, 
w której wydarza się spotkanie wolności Boga z wolnością człowieka - to 
możemy uznać, iż mamy tutaj do czynienia ze sferą Bogoczłowieczeństwa 
(zasada Bogoludzka konstytuująca byt „ja-z-Bogiem", a raczej „Bóg-ze- 
-mną")144. Dlatego może Frank powiedzieć, iż - przy takim ujęciu zagadnie
nia - właściwą podstawą soborowości jest właśnie idea Bogoczłowieczeń
stwa. Według naszego myśliciela, „pogłębioną soborowość" możemy okre
ślić mianem Kościoła - a jak skądinąd wiemy, tam gdzie pojawia się pojęcie 
Kościoła, tam powinno być również obecne pojęcie Ducha Świętego145. 
Przywołajmy w tym miejscu przykład takiego właśnie pojmowania pneu
matycznej istoty Kościoła: dla Aleksego Chomiakowa charakterystyka Ko
ścioła w kategorii soborowości wiąże się bezpośrednio z ideą Ducha Święte
go146. I w takim też charakterze chrześcijaństwo traktowane jest przez Fran
ka jako religia soborowa (kolegialna, wspólnotowa), a więc jako „jedność 
duchowa"147. Podobnie Sergiusz Bułgakow, mówiąc o jakościowym znacze
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niu soborności - a zatem o źródłowym znaczeniu „katolickości" Kościoła - 
piszę:

„W tym sensie Kościół katolicki oznacza Kościół trwający w prawdzie, mający 
wspólnotę z prawdą, Kościół żyjący prawdziwym życiem. Przy tym określenie to 
kath'ólon - zgodnie z całością, wskazuje na czym polega owa prawdziwość - na 
jedności z całością (ólon), jedności w wielości i wszechjedności"148.

148 S. Bułgakow, Prawosławie, przeł. H. Paprocki, Białystok-Warszawa 1992, s. 74.
149 Por. NP, s. 507.
150 Por. H. Paprocki, Obietnica Ojca, op.cit., s. 88 i 94.
151 Por. słowa W.N. Iljina: „Soborowość jest ikoną Boskiej współistotowości na ziemi"; por. 

idem, O niebiesnoj i ziemnoj sobomosti, „Put"', nr 6,1927, s. 718.
152 SN, s. 320.

Jak podkreślaliśmy już wcześniej, w przypadku naszego myśliciela ma
my do czynienia z „platonizującą" koncepcją Bogoczłowieczeństwa - a więc 
z koncepcją, w której nad jej charakterem ściśle chrystologicznym (osobo
wym) przeważa strona metafizyczna tego pojęcia. Zapewne częściowo wią
że się to z poglądem dotyczącym natury objawienia ogólnego (wiecznego), 
któremu odpowiada pojęcie Bogoczłowieczeństwa (a to może być - zdaniem 
Franka - przedmiotem dociekań filozofii) oraz objawienia konkretnego - 
Bogoczłowieka w osobie Jezusa Chrystusa149. Natomiast pełne objawienie 
osoby Ducha Świętego (którego obraz Hipostazy - w tradycji i teologii, 
a także ikonografii prawosławnej - przejął na siebie obraz osoby Matki Bo
żej) jest dopiero obiecane150. Uogólniając, można powiedzieć, że rosyjski 
filozof nadaje idei soborowości wymiar Bogoludzki151 i jednocześnie przez 
to przywołuje ideę Trzeciej Hipostazy - Ducha Świętego; jednakże hipostazą 
ta przyjmuje raczej wymiar ogólności (duchowego organizmu ogólnoludz
kiego) niż osobowej konkretności:

„Tak jak w duszy każdego najbardziej grzesznego człowieka jest taka głęboka 
warstwa, która ją [duszę - L.A.] konstytuuje jako osobę, stanowi jej Bogoludzki 
korzeń i tym samym jest w niej tym, co kapłańskie i święte, tak i w kolegialnej 
[sobornoj] duszy ludzkości i w życiu ogólnoludzkim jest warstwa, na której po
ziomie jest ona Bogoludzkością, tzn. jest przeniknięta obecnością w niej Ducha 
Świętego"152.

Przywołajmy jeszcze jedno pojęcie, ściśle związane z poprzednimi (Bogo- 
człowieczeństwo, soborowość, Kościół), które należy w tym kontekście 
przytoczyć, a jest nim idea „Królestwa Bożego"; pojęcie to wydaje się istotne 
przy określaniu idei soborowości oraz jej Bogoludzkiego charakteru. We
dług Franka, idea ta w swojej pierwotnej treści była ideą polityczną, jednak
że pod względem swoich form przyjmowała zazwyczaj charakter religijny. 
Nie można jej brać dosłownie (historia bowiem w dostatecznym stopniu 
wykazała - szczególnie pod postacią utopizmu - jej iluzoryczność); ale także 
jej ujęcie czysto transcendentne nie jest - w przekonaniu naszego myśliciela 
- właściwe, gdyż idea ta powinna być przyjmowana przez człowieka 
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w sposób immanentny (por. Łk 17, 20-21)153. Rosyjski filozof mówi, iż „Kró
lestwo Boże" jest:

153 SW, s. 74-77.
154 SW, s. 78; por. SN, s. 89.
155 RC, s. 426.
156 O bliskości, na gruncie myśli prawosławnej, pojęć przebóstwienie, Bogoczłowieczeństwo 

i uduchowienie - por. T. Śpidlik, Myśl rosyjska, op.cit., s. 47.
157 Por. powyżej, rozdz. III, 4.
158 RC, s. 369-370 i 384-385.

„(...) wiecznie istniejącym porządkiem bytu, i tak jak ten porządek sprowadza się do 
immanentnego zakorzenienia bytu ludzkiego w realności Boga, to w takim sensie 
»Królestwo Boże« jest wiecznym dobrem człowieka"154.

O ile byt ludzki zakorzeniony jest w Bycie Boskim, a więc stanowi byt 
Bogoludzki; i o ile byt w ogóle (stworzenie) zakorzeniony jest w Bycie Bo
skim - o tyle możliwe jest przezwyciężenie „ułomności" bytu stworzonego 
i nastanie eschatologicznego „Królestwa Bożego", ale o tym powiemy 
w następnej części rozważań.

5. ZBAWIĆ SIEBIE I ŚWIAT (THEOSIS)

Proces „stwarzania" świata i proces „zbawiania" są to - w przekonaniu 
Franka - dwie strony tego samego aktu twórczego, zmierzającego do etapu 
„przebóstwienia stworzenia"155. Aby jednak móc zrozumieć ideę przebó- 
stwienia, należy wpierw przyjrzeć się pojęciu i roli, jaką spełnia idea wolno
ści w strukturze myślowej, a przede wszystkim w doświadczeniu realnym - 
to w wolności bowiem właśnie widzi Frank miejsce spotkania tego, co ludz
kie, z tym, co Boskie; idea Bogoczłowieczeństwa jest realnością doświadcza
ną w i poprzez wolność156. Jak już wiemy, wolność w jej ujęciu filozoficznym, 
rozważana jest przez myśliciela rosyjskiego w nawiązaniu do jej Heglow
skiego wariantu, mówiącego o wolności jako czystej spontaniczności, nie- 
podlegającej działaniom sił wobec niej zewnętrznych157. Przyjrzymy się tutaj 
jej znaczeniu religijnemu, a więc potraktujemy wolność jako przesłankę 
i dominantę w procesie zbawczym. W świadomości chrześcijańskiej w pro
blematykę wolności wpisana jest idea grzechu i w tym punkcie - w przeko
naniu Franka - myśl religijna odchodzi z obszaru filozofii i szuka oparcia 
w teologicznej interpretacji dogmatu grzechu pierworodnego158. Niemniej 
jednak w punkcie wyjścia naszych rozważań nie unikniemy odwołań do 
rozstrzygnięć filozoficznych. Przeprowadzając analizę tego zagadnienia, 
powołuje się nasz filozof na poglądy Henri Bergsona i uznaje, że poruszana 
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problematyka wolności sprowadza się do pomieszania celów ze środkami159. 
Wybór pomiędzy dwiema możliwościami dokonuje się za pomocą intelektu 
i jest to zawsze wybór pomiędzy środkami. Nie mamy zatem do czynienia 
z dwoma rodzajami woli, ale z dwiema drogami do celu. Co do celu nato
miast - to według Franka - nie jest on przedmiotem świadomego wyboru:

159 Por. np. H. Bergson, Essai sur les données..., [w:] idem, Oeuvres, op.cit., s. 144-145.
160 RC, s. 272.
161 Jak piszę Hegel: „Wolność ukształtowana w rzeczywistość pewnego świata otrzymuje 

formę konieczności, której substancjalny związek jest systemem określeń wolności", 
[w:] G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk..., op.cit., § 484, s. 495-496.

162 RC, s. 374.
165 A. Walicki, Filozofia prawa..., op.cit., s. 204.

„Cel nie jest w ogóle czymś wyprzedzającym chcenie i je określającym; cel 
wpierw sam formuje się w procesie popędu albo chcenia. Wolność woli jest 
czymś zupełnie innym niż wolność wyboru i nie jest sprowadzalna do tej ostat
niej"160.

Wolność woli nie daje się sprowadzić do wolności wyboru (liberum arbi- 
trium indifferentiae), albowiem jest dziedziną wewnętrznej, pierwotnej spon
taniczności i przez to łączy się z koniecznością, określającą samą siebie, co 
z kolei jest nawiązaniem do ujęcia Heglowskiego161. Wyróżniamy więc dwa 
poziomy wolności: wolność wyboru (według Franka, wykorzystującego 
lapidarne określenia św. Augustyna, jest to stan posse non peccare) oraz wol
ność woli (stan non posse peccare), przy czym drugie ujęcie wolności jest wła
śnie wolnością pierwotną. Przyjmując jednak takie rozumienie wolności, 
staje nasz myśliciel przed trudnością pogodzenia wolności z ideą grzechu. 
Ważne jest to, aby umieć rozróżniać „umyślność zła" i wolność woli. 
Umyślność zła, jak tłumaczy Frank, jest odejściem od wolności, rozumianej 
jako wypływające z istoty bytu ludzkiego, spontaniczne samoustanowienie, 
a to z kolei należy rozumieć jako „moc" przezwyciężania sił wrogich sobości 
(mówimy zatem o wolności pierwotnej, „samokonstytuującej" się jako so- 
bość)162. Stanowisko to zdecydowanie odróżnia się od poglądu Solowjowa 
(z okresu Apologii dobra, 1897), według którego „pierwiastek wolności 
w woli ludzkiej" nie stanowi zasady moralności, ale jest „(...) wyjaśnieniem 
niemoralności, ponieważ tylko wybór zła może być niczym nieuwarunko- 
wany"163. Problematykę grzechu stara się Frank umieścić w ramach rozwią
zania ideal-realistycznego, jako przezwyciężającego dualizm bytu 
i powinności. Dualizm taki może w swoich konsekwencjach prowadzić do 
zaprzeczenia twórczej natury człowieka (tak jak „augustyńsko-kalwińska" 
idea wolności, według której „ja" czyni to, czego nie chce, albo uznanie 
człowieka za „obraz i podobieństwo Boże" z jednoczesnym uznaniem jego 
bezsilności wobec realizacji wynikającej stąd powinności), a także negacji 
sfery duchowej aktywności ludzkiej i wyrastającej z niej kultury, ujmowanej 
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w tym przypadku jako domena grzechu161. Szuka więc nasz filozof takiego 
określenia wolności, które odpowiadałoby fenomenowi „grzeszności" oraz 
wolności, jako podstawy odpowiedzialności. Nie może to być opisana pier
wotna wolność woli ani też wolność „abstrakcyjno-idealna", odpowiedzial
na za świadomość powinności i ocen moralnych. Należy wskazać na taki 
wymiar wolności, o którym można paradoksalnie powiedzieć, że jednocze
śnie jest i nie jest wolnością, a co także godziłoby się z ideą grzechu, jako 
zachodzącego na granicy „pojętego" i „niepojętego", a tym samym (nie-)u- 
chwytnego oraz (nie-)poznawalnego. Jak piszę nasz filozof:

161 RC, s. 376-377; por. SN, s. 278 (gdzie S. Frank takie stanowisko odrzucające kulturę uzna
za antychrześcijańskie).

165 RC, s. 377.
166 RC, s. 378.
167 Ibidem; por. powyżej, rozdz. III, 5 (uwaga W.W. Zieńkowskiego o przeniesieniu idei 

grzechu do wewnątrz realności); por. również rozdz. IV, cz. 4 (uwaga Ph.J. Swobody o logicz
nym pierwszeństwie idei Bogoczłowieczeństwa nad konkretnością Bogoczłowieka).

„O czym można powiedzieć, że jednocześnie jest i nie jest? O tym tylko, co 
znajduje się w stanie czystej potencjalności. (...) realność jest jednością nierozdziel- 
ną aktualności i potencjalności, istniejącym kształtowaniem, samotwórczością. 
(...) Wznosząc się nad wszystkimi określeniami i wszystkie je obejmując, praza- 
sada i równocześnie najgłębsza istota realności, jest do pomyślenia tylko jako jed
ność oraz połączenie aktualności i potencjalności, pełnia i twórczy dynamizm. 
W tym sensie Bóg jest wolnością istniejącą (...) wolnością jako wieczne samourze- 
czywistnienie i twórczość samego siebie, jako absolutny twórczy dynamizm, 
w którym kategorie bytu skończonego i życia twórczego pokrywają się"* * 165.

O ile aktualność i potencjalność jednoczą się w Bogu, tworząc jedną ca
łość, o tyle w człowieku jako „obrazie i podobieństwie Bożym" jest do po
myślenia taka sytuacja, w której dochodzi do zerwania jedności bytu ludz
kiego z jego Boską podstawą i przez to do „zrodzenia" czystej potencjalno
ści, „(...) braku formy, chaosu, zupełnego braku zakończenia i sposobności 
do wszystkiego"166. Istota takiej „wolności" sprowadza się do pozbawionej 
swoich podstaw spontaniczności, a więc braku zakorzenienia w „Boskości" 
człowieka i rozpadu przejawiającej się w nim harmonii Bogoludzkiej jedno
ści. W takim „pęknięciu" ontologicznej jedności bytu Bogoludzkiego należy 
upatrywać źródła i istoty grzechu. Dlatego pojęcie grzechu przybiera 
u Franka, podobnie jak i idea Bogoczłowieczeństwa, znaczenie nie tylko 
religijne, ale przede wszystkim metafizyczne167.

W ujęciu personalistycznym byt ludzki należy rozpatrywać jako osobę, 
posiadającą swoje własne centrum, które zwyczajowo określane jest jako 
„ja". Drugą stroną tego bytu jest „fakt pierwotny", który świadczy o tym, iż 
w swej głębi osoba odnajduje właściwą jej realność duchową jako nieskoń
czoną (dwójjednia bytu intymnego i sobości). Jednakże na gruncie tego, co 
powyżej powiedzieliśmy, realność ta może „wyrodzić się" w dynamiczną, 
pozbawioną formy potencjalność i stać się żywiołem demonicznym. Wobec 
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niej wolność ludzkiego „ja" jest wolnością iluzyjną, wystawiona jest bowiem 
na atak sił bezosobowych, które ją niszczą. Dlatego idea grzechu pierworod
nego, uznanego za źródło grzeszności i podatności nań bytu ludzkiego, ro
zumiana jest przez Franka jako wyrodzenie się autonomicznej osoby ludz
kiej w pozornie niezależne, pozbawione Boskich podstaw, samo- 
ustanawiające się ludzkie „ja"; może on zatem powiedzieć, iż „grzech pier
worodny jest pychą samoutwierdzenia". Dookreślmy: popadnięcie w grzech 
pierworodny jest rozumiane przez Franka jako wydarzenie pozaczasowe 
i przejawia się jako „osłabienie bytu", jego oddalenie od Boga, a ponieważ to 
Bóg jest źródłem bytu i jego aktualizacji, jest to zarazem popadnięcie w czy
stą potencjalność168.

168 RC, s. 383-385.
169 RC, s. 386-388. Wydaje się, że rozróżnienie to nawiązuje do poglądów Maksyma Wy

znawcy, który również wyróżnia dwa rodzaje woli: (1) wolę naturalną oraz (2) wolę gno- 
miczną. Ta druga jest osobową zdolnością do grzechu (a więc to nie natura grzeszy, ale jest to 
akt osobowy); por. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, op.cit., s. 185; por. również M. Łosski, 
Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, przeł. M. Sczaniecka, Warszawa 1989, s. 110.

170 SW, s. 135 i 138-139.

Znajdujemy u Franka dwa różne pojęcia woli: wolę autonomiczną, blisko 
powiązaną z wolą Boga - która jest „na sposób wolny wypełnianiem woli 
Bożej" - oraz samowolę - która właściwie jest pozbawiona własnego zako
rzenienia ontologicznego, a która pomimo tego stanowi część realności. 
Znajdując się blisko swojego „jądra ontologicznego", czyli woli autonomicz
nej, i jednocześnie będąc od niej niezależną - jest ona w swojej istocie 
„sprzeciwem wobec woli Boga". W przekonaniu rosyjskiego myśliciela te 
dwa wyróżnione poziomy woli (wyrażające jednocześnie jedność i rozdziel
ność, a więc antynomiczność bytu Bogoludzkiego) stosują się nie tylko do 
przypadku bytu ludzkiego, ale znajdują również swój wyraz w życiu spo
łecznym, w kulturze i historii169. Dlatego mówiąc o idei zbawienia, podkre
śla on jego dwa wymiary: indywidualny i uniwersalny. Zbawienie jest moż
liwe wyłącznie jako akt osobowy, który zarazem łączy w sobie wymiar per
sonalny (indywidualny) z uniwersalnym170.

Łatwo zauważyć, że nasze rozważania - tak jak już niejednokrotnie pod
kreślaliśmy - krążą wokół idei centralnej, jaką jest pojęcie Bogoczłowieczeń- 
stwa. W bezpośredniej bliskości z nią pozostaje idea zbawienia, rozumiana 
jako fakt przebóstwienia:

„»Przebóstwienie« człowieka, odsłonięcie i aktualizacja jego boskiej poten- 
cjalności nie jest prostym, jakby immanentnym samoodsłonięciem, samourze- 
czywistnieniem człowieka; jest ono możliwe tylko na drodze samoprzezwy- 
ciężenia człowieka w tym, co odróżnia go od Boga - na drodze pokornego słu
żenia Bogu, podporządkowania swojej osobowej, tylko ludzkiej woli - woli Bo
ga. Jak doskonały Bogoczłowiek był Bogoczłowiekiem dokładnie dlatego, że 
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wypełniał nie swoją wolę, ale wolę Tego, który Go posłał - tak też jest i w przy
padku każdego człowieka"171.

171 SN, s. 204. O idei zbawienia jako „przebóstwieniu" (deifikacji) u S. Franka, por. 
Ph.J. Swoboda, „Spiritual Life"..., [w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Russian Religious..., 
op.cit., s. 235.

172 SN, s. 258; por. pogląd W.W. Zieńkowskiego: „Życie moralne, nie do pomyślenia poza 
wolnością, jest w nas funkcją życia religijnego, jest kwiatem i owocem mistycznego zjednoczenia 
z Chrystusem w Kościele"; por. idem, Awtonomija i tieonomija, „Put"', nr 3,1926, s. 303.

173 Por. poniżej, rozdz. V, 4; VI, 2.
174 RC, s. 389; por. poniżej, rozdz. V, 2. O kluczowej przeciwstawnośd pojęć teokracji (jako 

zewnętrznej, tzn. heteronomicznej) oraz teonomii (jako wypływającej z wewnętrznej wolności) 
mówił także M. Bierdiajew; por. idem, Nowe średniowiecze, przeł. M. Reutt, Warszawa 1936, 
s. 129.

175 SN, s. 293-294.

Prawdziwa autonomia bytu ludzkiego możliwa jest tylko w oparciu 
o teonomię, człowiek bowiem jest bytem zakorzenionym w Bogu i tylko 
w nim może znaleźć oparcie dla kruchości swojego bytu osobowego172. 
Człowiek jako byt oddzielony próbował - jak poucza nas historia - ustano
wić teokrację (w jej wąskim znaczeniu), gdzie zewnętrzne i mechaniczne 
podporządkowanie zasadzie świętości w postaci grupy jej przedstawicieli 
niejednokrotnie prowadziło do prób przymusowego i totalnego „uświęca
nia" wszelkich przejawów życia (są to w przeważającej mierze wcześniejsze 
etapy historii europejskiej i ich naśladownictwa nowożytne). Podejmowano 
także próby absolutyzowania człowieka, przyjmujące zazwyczaj postać bądź 
to humanizmu optymistycznego, bądź też jego konsekwencji - tytanizmu 
bogoburczego173, co ostatecznie musiało prowadzić do sytuacji „odczłowie- 
czenia samego człowieka" (w tym przypadku raczej mówimy o historii no
wożytnej, nie wyłączając tej współczesnej Frankowi). Problematyka ta bę
dzie przedmiotem naszych oddzielnych rozważań, poświęconych nihili
zmowi174.

W życiu religijnym wyróżniamy jego dwie strony: indywidualną oraz 
soborową. Jest to wyraz podwójnego zakorzenienia bytu ludzkiego w tym, 
co jemu najbardziej właściwe i co stanowi o jego absolutnym wyróżnieniu 
spośród innych bytów (sobość), a także w jego głębokiej tożsamości z bytem 
nieskończonym, obejmującym sobą - w czym upatrujemy sensu dogmatu 
o grzechu pierworodnym - również cały byt stworzony, potencjalnie w nim 
istniejący jako sfera Boskości (byt intymny)175. Podwójne zadanie stoi rów
nież przed człowiekiem w świecie. Z jednej strony, powinien on dążyć do 
zbawienia siebie, bliźnich i świata, przy czym nie może zapominać o tym, że 
nie jest w stanie dokonać tego o własnych siłach - stąd wynika konieczność 
„otwarcia" się na działanie sił „wyższych" i realizacji jego Bogoludzkiej 
natury. Z drugiej strony, zadanie jego sprowadza się do wysiłku „odgro
dzenia" siebie, bliźnich i świata od zła w tym świecie się przejawiającego 
i budowanie „Królestwa Bożego", rozumianego jako utwierdzanie bytu 
ludzkiego w realności Boga i wypełnianie Jego woli na ziemi (przy tym, 
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w żadnym wypadku, nie należy pojmować „Królestwa Bożego" jako zada
nia jego ustanowienia historycznego - w czasie, „na ziemi")176. Zadanie roz
patrzenia możliwości „urządzenia" świata społecznego tak, aby takie „od
grodzenie" się od zła było możliwe, przypada w udziale filozofii społecznej, 
opierającej się na podstawowej idei Bogoczłowieczeństwa i jej „wszechobej- 
mującego" zakresu. Pamiętajmy przy tym, iż w przekonaniu Franka twór
czość państwowo-polityczna jest jedyną działalnością ludzką znajdującą się 
w bezpośredniej bliskości z demonizmem, w którym przejawiają się siły 
absolutnie oderwane od realności Boga i próbujące „samoutwierdzić" się 
w swojej czystej potencjalności (starające się środkami zewnętrznymi budo
wać „Królestwo Boże" na ziemi wbrew Bogu)177. Ostatecznie zadanie, jakie 
stoi przed każdym chrześcijaninem, nie jest - tak jak twierdzili Platon, Plo- 
tyn i ich bezpośredni kontynuatorzy, a także cała tradycja gnostycka - 
ucieczką ze świata, ale pracą nad jego „przeobrażeniem" i kształtowaniem 
go w zmaganiu się ze złem „tego świata"178. Dlatego ostatecznie można wy
różnić dwa - wynikające z podziału na „Królestwo Boże" i „świat" - plany 
zbawcze. Na poziomie ontologicznym chodzi o wybawienie duszy spod 
władzy nad nią tego „świata". Frank dodaje, że już na tym poziomie mamy 
do czynienia ze zbawianiem podstaw ontologicznych „świata", co z kolei 
pozwala nam dopatrywać się w tym poglądzie uprzedniego założenia od- 
powiedniości mikro- i makrokosmosu. Na poziomie eschatologicznym cho
dzi natomiast o radykalną przemianę tego „świata", utożsamianą z nasta
niem, a właściwie z pełnym przejawieniem się Królestwa Bożego, co zwy
czajowo w języku religii określa się jako „koniec (tego) świata"179. Idei Kró
lestwa Bożego nie należy pojmować w sposób transcendentny - a więc na 
sposób wyobrażeń leżących u podstaw projektów utopistycznych - ale im- 
manentnie, jako wydarzenie antropologiczne (por. Łk 17, 20-21). Nowe poję
cie Królestwa Bożego można opisać jako „(...) utwierdzanie bytu ludzkiego 
w realności Boga i w Jego Prawdzie" - zakorzenienie człowieka w bycie 
Boskim poprzez wypełnianie Jego woli na ziemi180.

176 SW, 78,143; por. SN, s. 88-89.
177 RC, s. 394.
178 SN, s. 235.
179 SW, s. 102-103. Pomimo tego, że S. Frank uważał swoją myśl za wolną od eschatologii 

(a przede wszystkim apokaliptyki), odnajdujemy w tym fragmencie jego myślenia pewien rys 
eschatologiczny (por. S.L. Frank, fz istorii russkoj..., op.cit. (Wstuplenije), s. 16). Nie szukajmy 
natomiast u naszego filozofa opisów „rzeczy ostatnich" czy objawienia „czasów ostatecznych". 
„Eschaton jest wydarzeniem metafizycznym" - piszę i dodaje: sens wiary eschatologicznej 
można określić tylko negatywnie, sprowadza się ona do świadomości przemijalności rzeczy 
„światowych" i kierowania uwagi na rzeczy „wieczne", nieprzemijające (por. SW, s. 126).

180 SW, s. 77-78.

Właściwą rzeczywistością zbawczą człowieka jest jego wewnętrzne, 
etyczne i religijne doskonalenie, a warunkiem otwierającym możliwość 
podjęcia takiej drogi jest „uprzednie" ukonstytuowanie natury ludzkiej po
przez zakorzenienie w sferze Bogoludzkiej i przyzwolenie na jej autono
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miczny rozwój. W ujęciu Franka „przebóstwienie" (theosiś) jest zatem ludzką 
aktualizacją boskich potencji, a możliwe jest to poprzez „samookreślenie się" 
człowieka w jego warstwie autonomicznej, nie zaś poprzez „zatopienie" 
tego, co ludzkie w tym, co boskie (panteizm bezosobowy). Stąd zrozumiała 
staje się również rola samej religii jako kultu (idea służenia) i jej jedności 
duchowej (Kościół), odwołujących się do głębszego - soborowego - zako
rzenienia człowieka w świecie i przez to wypełniania powołania chrześcijań
skiego, wyrażającego się w ideale miłości jako fundamencie i wyrazie pier
wotnej jedności bytu stworzonego181.

181 SW, s. 178.
182 W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 467.

6. PRÓBA TEODYCEI (I)

Główny wykład filozofii wszechjedności, jaki zawiera dzieło Niepostiży- 
moje, w końcowych partiach skupia się na zagadnieniu zła i możliwości teo- 
dycei. Powiedzmy na wstępie: przeprowadzenie teodycei racjonalnej - we
dług Franka - jest niemożliwe. I doprecyzujmy - w ślad za trafną uwagą 
Zieńkowskiego - jest niemożliwe „w ramach metafizyki wszechjedności"182. 
Pomimo tego zastrzeżenia znajdujemy u myśliciela rosyjskiego próbę wyja
śnienia fenomenu zła na gruncie własnej filozofii, odwołującej się do pojęcia 
wszechjedności. I chociaż nie jest to teodycea w sensie ścisłym, a więc taka, 
która odpowiadałaby na pytanie o możliwość „usprawiedliwienia Boga" 
w obliczu zła, przejawiającego się w jego dziele stwórczym, to niewątpliwie 
można przynajmniej uznać ją za próbę odpowiedzi na pytanie: skąd zło? 
Wiemy już, że Frank nawiązywał do myśli Bóhmego i Schellinga, umiesz
czających źródło zła wewnątrz samego bytu Boga (jako prapodstawa, „natu
ra" w Bogu), i jednocześnie do końca nie mógł zgodzić się z wynikającymi 
stąd konsekwencjami: jeśli rozumieć Boga jako summum bonum, to nie moż
na go zarazem czynić odpowiedzialnym za tragedię zła w świecie. Tragedia 
zła musiała wydarzyć się na poziomie bytu przejawionego - stworzonego 
(nie możemy jednak jej wykluczyć w Bogu, ale o tym można powiedzieć - 
jako że mówimy o Niepojętym - tylko na zasadzie analogii z bytem stwo
rzonym) i to w nim należy szukać za nią odpowiedzialności.

W swoich rozważaniach dotyczących zagadnienia zła wychodzi Frank 
od stwierdzenia oczywistości istnienia Boga, „oczywistości", wyartykułowa
nej w dowodzie ontologicznym, jako jego trzeci poziom, fundujący dwa 
pozostałe. Dowód ten na gruncie rozważanej filozofii wydaje się bardziej 
wglądem intuicyjnym i opierającą się na nim „definicją ostensywną" (w naj
szerszym znaczeniu - taką rozbudowaną definicją jest całość jego filozofii, 
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odwołującej się do doświadczenia religijnego) niż dowodzeniem w sensie 
ścisłym. Według naszego myśliciela, raz doświadczywszy „oczywistości" 
bytu Boga, jako nie tylko jego własnego warunku, ale również warunku 
wszelkiej prawdziwości, człowiek nie może podawać jej w wątpliwość. Bóg, 
rozumiany jako „światło prawdy", nie może być negowany w imię tej samej 
prawdy, źródłowo przecież w nim zakorzenionej, w przypadku tym bo
wiem negacja bytu Boga dokonywałaby się w imię Prawdy, którą jest sam 
Bóg183. Jeżeli jest tak, to jednocześnie mamy do czynienia z dwiema „oczy
wistościami", równie bowiem oczywistą prawdą jest „istnienie" zła na po
ziomie bytu stworzonego. Potoczne zarzuty, przytaczane z faktu istnienia 
zła, a mówiące bądź to o braku wszechmocy, bądź też braku wszechdobroci 
Boga i stąd odmawiające jego istnienia, są - według Franka - chybione; 
oczywiście tylko wtedy, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co powiedzieliśmy 
o „oczywistości" bytu Boga. Zatem realność Boga jest - jak to nasz myśliciel 
ujmuje - „oczywista wbrew wszystkiemu"184. Człowiek przyjmujący obydwie 
oczywistości jako równie istotne, znajduje się w sytuacji, w której - z jednej 
strony - męczy się z powodu niemożliwości ich pogodzenia, natomiast 
z drugiej strony - pojmując, iż związek pomiędzy Bogiem a światem empi
rycznym jest natury antynomiczno-transracjonalnej, musi dojść do tezy 
mówiącej o niemożliwości racjonalnego rozwiązania problemu teodycei. 
Według Franka, jeśli posłużyć się często przywoływanym obrazem zła jako 
ciemności, to rozum jako światło, zasadniczo przeciwstawiający się ciemno
ści, nie jest w stanie „zrozumieć" zła (prześwietlić ciemności, bo ta zawsze 
przed nim umyka)185. Co zatem mogłoby oznaczać „objaśnienie" realności 
zła? Oznaczać może to jego „uzasadnienie" w wyniku umiejscowienia go 
w strukturze wszechjedności. A zatem „objaśnienie" zła byłoby jego „uza
sadnieniem", a co więcej - „usprawiedliwieniem". A to przeczyłoby samej 
naturze zła, rozumianej jako to, co być nie powinno. Zło wydaje się irracjo
nalne i takim też - wbrew wysiłkom Franka „objęcia" go w ramy własnej 
myśli - pozostaje. Próba uchwycenia fenomenu zła, a tym bardziej próba 
budowania ontologii zła, czyniona z pozycji transracjonalnej, nie przynosi 
pożądanego wyniku186. Projekt filozofii wszechjedności niewątpliwie w tym 
fragmencie zostaje nadwerężony. Czy mamy zatem do czynienia 
z „nadpękniętą" filozofią wszechjedności? Przyjrzyjmy się bliżej - tak jak to 
proponuje filozof rosyjski - samej „naturze" zła:

183 NP, s. 544.
184 NP, s. 530.
185 S. Frank mówi o trzech rodzajach zła: (1) zło metafizyczne - śmierć; (2) zło fizyczne - 

cierpienie, dotyczące rzeczywistości obiektywnej oraz (3) zło moralne, dotyczące realności 
duchowej i wiążące się z pojęciem grzechu (por. NP, s. 537; RC, s. 402). Por. klasyczne rozróż
nienie - do którego niewątpliwie nawiązuje filozof rosyjski - G.W.L. Leibniza: „Zło metafizyczne 
polega na zwykłej niedoskonałości, zło fizyczne - na cierpieniu, a zło moralne - na grzechu" ([w:] 
idem, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, przeł. M. Frankiewicz, War
szawa 2001, s. 238).

186 S.A. Lewickij, Oczerki po istorii..., op.cit., t. 2, s. 109.
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„Zło właśnie jako to, co bezpodstawne, tym samym jest w swojej istocie (...) po
zbawione uzasadnienia; jako to, co być nie powinno jest realnością, która nie ma 
miejsca we wszechjedności bytu - jest jakąś realnością niewchodzącą w skład ist
niejącego realnie. Jedynie słuszną postawą wobec zła jest - odrzucanie, usuwanie go, 
ale w żadnym wypadku nie „objaśnianie" go, i tym samym uprawomocnianie 
i „usprawiedliwianie" (w dosłownym sensie tego słowa, tj. „wywodzić z prawdy", 
albo „obierać za prawdę")187.

187 NP, s. 531.
188 NP, s. 532.
189 NP, s. 533.
190 Ibidem.
191 S.A. Lewickij, Oczerki po istorii..., op.cit., t. 2, s. 107.
192 Zob. próbę takiej „sofijnej genealogii zła" u W.S. Solowjowa (por. La Sophia, [w:] idem, 

Soczinienija..., op.dt., t. 2, s. 116 n.)., gdzie pod postacią „neoplatońsko-mitologiczną", nawią
zującą wprost do schematu gnostyckiego, jest mowa o „procesie kosmicznym" zapoczątkowa
nym „upadkiem Duszy" - trzeciego świata, która odwróciła się od „Ducha" i „Rozumu" (Logo
su) i utwierdzając się w sobie (s'affirmer contre la puissance divine), zrodziła siłę demoniczną, 
przez co zaktualizowała „Rozum zewnętrzny", rozpoczynając proces jego personifikacji jako 
Demiurga - formalnej zasady natury zewnętrznej i jako Szatana (Ducha kosmicznego) - jej 
istnienia osobowego. Na skutek tego Dusza znajduje się w stanie cierpienia (dans un état de 
souffrance suprême). Wracając do S. Franka, Lewicki mówi o sofiologicznym wymiarze jego 
„etyki doskonalenia" świata, zmierzającej do swojego prawzoru, „idealnego obrazu świata, 

Przy tym, jak zastrzega Frank, nie należy utożsamiać tak ujętego zła 
z„(...) eminentną, transracjonalną »nicością«, albo z »nie« samego Boga", 
ani też z „(...) tą nicością istniejącą, jaka jawiła się nam jako nasze »ja« 
w obliczu Boga". Chodzi bowiem o realność, „(...) która sama chce być po
zbawiona uzasadnienia i czyni siebie taką, utwierdza siebie właśnie w swoim 
braku uzasadnienia"188 189. Konfrontując fakt istnienia zła - jako realności bez
podstawnej - ze swoją własną filozofią wszechjedności, zmuszony jest Frank 
przyjąć istnienie „pęknięć" (treszczin) w ramach wszechjedności; stąd powie, 
iż wszechjedność empiryczna jest „wszechjednością nadpękniętą" (nadtrie- 
snutoje wsiejedinstwojm. Niewątpliwie znajdujemy tutaj, oprócz konsekwen
cji czysto filozoficznych, także filozoficzny odpowiednik dogmatu grzechu 
pierworodnego. Jednocześnie jest to sytuacja, przed jaką musi stanąć każda 
myśl filozoficzna, a przede wszystkim myśl o aspiracjach monistycznych. 
Według myśliciela rosyjskiego, filozofia „posiada immanentną tendencję 
optymistyczną" oraz panteistyczną i dlatego też problem zła zawsze będzie 
jej szczególnym wyzwaniem (crux philosophorum)190. Jak to uogólniająco, ale 
w kontekście filozofii Franka, ujął lapidarnie jeden z badaczy myśli rosyj
skiej: „Niemożność objaśnienia źródła zła przedstawia się jako Nemesis 
wszelkich systemów monistycznych, wszelkiego panteizmu"191.

Myśliciel rosyjski zapytuje: co może oznaczać zło, realność „odpadła" od 
bytu? W naszym przekonaniu, odnajdujemy w tym miejscu rozważań Fran
ka pewien rys sofiologiczny, który mógłby być - pomimo wszystkich przy
toczonych zastrzeżeń, dotyczących niebezpieczeństwa „usprawiedliwienia" 
zła - próbą odnalezienia jego genealogii192. W bardziej radykalnej postaci 
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pytanie to dotyczy zagadnienia istnienia „czegoś" zakorzenionego w bycie, 
a jednocześnie w treści swojej rozumianego jako niebyt. Ogólna odpowiedź 
na to pytanie, niebędąca rozwiązaniem tajemnicy, ale oddająca jedynie jej 
„sens", może brzmieć następująco: w łonie bytu mamy do czynienia z „psu
ciem" się, pewnym „wypaczeniem" tego, co pozytywne - w to, co negatyw
ne193. Bardziej szczegółową odpowiedź możemy uzyskać na drodze analizy 
momentu „nie" w ramach wszechjedności. Wiemy już, że moment ten poza 
swoją stroną negatywną, spełnia również zadanie pozytywne, czyli jest za
sadą dyferencjacyjną, na której bazie dopiero powstaje związek poszczegól
nych bytów wyróżnionych. Zarazem wiemy, że moment „nie" leży u podło
ża wolności, jest jej warunkiem. Przypomnijmy rolę, jaką spełnia ontologicz- 
na zasada negacji:

pochodzącego od Stwórcy" (por. S.A. Lewickij, Oczerki po istorii..., op.cit., t. 2, s. 113). Tak więc 
zarówno w pytaniu o genezę zła („realności, która sama chce być pozbawiona uzasadnienia"), 
jak i o „prawzorzec świata" (duszę świata) można również próbować odnaleźć taki sofiologicz- 
ny wymiar myśli S. Franka. Natomiast Lot-Borodina zdecydowanie przeciwstawia się jakim
kolwiek próbom odnalezienia rysów sofiologicznych w dziełach S. Franka, argumentując, iż jest 
on daleki od „ontologicznego monizmu" (?) - właściwego poglądom sofiologicznym - 
i odpowiadającego mu kosmocentryzmu (por. M. Lot-Borodina, In memoriam, 
[w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., op.cit., s. 46).

193 NP, s. 534.
194 NP, s. 535.
195 NP, s. 546.

„Właśnie to »nie«, jako moment realności wewnątrz całości wszystkiego tego, 
co istnieje stanowi najgłębszą istotę tego, co nazywamy wolnością. Bezpośredni, 
wynikający z prapodstawy sens tego »nie«, tak jak i »wolności«, nie sprowadza 
się do ograniczenia, rozerwania, umniejszenia, ale wprost przeciwnie, do takiej 
indywidualizacji, która jest jednocześnie transcendowaniem poprzez wszystko to, co 
ograniczenie pozytywne - sposobności posiadania również tego (albo bycia tym), co 
pojedynczo jako takie samo aktualnie nie jest. »Nie« - moment wolności 
w głębiach naszego życia - jest zarazem naszą ostoją - tym, co konstytuuje nas 
w naszym własnym, osobnym, oddzielnym bycie; siłą, utrwalającą naszą indy
widualność - i siłą przyciągania między nami i wszechjednością (,..)"194.

Zadanie, jakie w ramach wszechjedności spełnia moment „nie", ma za
tem także wymiar pozytywny, sprowadzający się do pełnienia przez nią 
funkcji indywidualizowania bytów i zawiązywania relacji bytowych. Nie
mniej mówiąc o „psuciu" się bytu, przyznaję Frank, że ta „idealna" harmo
nia uległa zachwianiu. Oddajmy jeszcze raz głos samemu filozofowi:

„Co prawda, niezerwalna nić tego pozytywnego, transcendującego »nie« nie mo
że być ostatecznie zerwana, niemniej może niejako wysubtelnić się, rozwiać się, 
wyślizgnąć się. Wtenczas wiążące, transcendujące i tym samym pozytywnie indy
widualizujące »nie« może przekształcić w zamykające, absolutnie odosobniające »nie« - 
w »nie« jako absolutne rozdzielenie. I właśnie w ten sposób powstaje paradoks istnieją
cego niebytu"195.
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Tym sposobem może myśliciel rosyjski „obarczyć" winą za zło - właśnie 
tę siłę, która dąży do absolutnej autonomii bytu partykularnego i poprzez to 
zrywa swoją więź z wszechjednością, w ramach której powstaje i w której - 
pomimo swej niedoskonałości - pozostaje każdy byt wyróżniony. Ruch ten 
opisywaliśmy już wcześniej jako „pychę samoutwierdzenia", prowadzącą 
do ontologicznie przeinterpretowanej Hobbesowskiej „wojny wszystkiego 
przeciwko wszystkiemu" (ens enti lupus).

Tak opisany „upadek", odpadnięcie bytów od Bytu-wszechjedności, jest 
jednocześnie upadkiem z poziomu wieczności w czas ziemski, to bowiem 
w czasie szczególnie uwyraźnia się wspomniana „wojna domowa" bytów. 
Wiemy, że wieczność pojmuje Frank jako „twórczą aktywność", wieczną 
spontaniczność „pulsującą" u podłoża wszechjedności. Czas jest przez niego 
ujmowany jako następstwo jednych bytów po drugich, ponieważ każdy byt 
istniejący w czasie może utwierdzić się tylko kosztem innego poprzedzają
cego go bytu (dlatego jest z nim w stanie wojny), i jest to stan niepokoju. 
Frank zakłada, iż tak jak w przypadku niepokoju duszy ludzkiej, mamy 
także do czynienia z sytuacją paralelną w wymiarze całości bytu kosmiczne
go. Ustalenie odpowiedniości pomiędzy bytem ludzkim i „światem" jest 
bardzo ważne z powodu - o jakim poniżej.

Opisując ludzką sytuację „poddaństwa" złu, jest nasz filozof przekonany, 
iż człowiek nie wybiera zła, lecz przeciwnie - to zło wybiera człowieka. 
Człowiek dąży do zła, ponieważ jest nim „zniewolony", a dzieje się tak dla
tego, iż sam akt „dążenia" do zła jest zarazem wyzbyciem się przez człowie
ka jego własnej wolności. Zło nie potrzebuje zatem występować pod „ma
ską" dobra, ale działa w sposób otwarty: pomimo swojej „nagości" zacho
wuje siłę atrakcji. Fakt „zniewolenia" przez zło nie zdejmuje z człowieka za 
nie odpowiedzialności, chociaż - jak przyznaję nasz myśliciel - zawiera się 
w tym twierdzeniu antynomia. Aby móc ją głębiej rozpatrzyć, przyjrzyjmy 
się tezie - o której już była mowa - mówiącej o tym, iż psychiczność ludzka 
jest zakorzeniona w realności duchowej (dwójjedyność ducha i duszy) 
i w związku z tym człowiek zachowuje specyficzne miejsce nie tylko w po
rządku kosmicznym (w świecie obiektywnym), ale również w porządku 
powinności (w świecie subiektywnym). Pamiętajmy przy tym, iż subiek
tywność w tym kontekście nie jest pojęciem przeciwstawianym obiektywno
ści:

„Wszak jestem - nie tylko małą częścią całości światowej, podporządkowaną 
jej siłom - ale zarazem jestem ośrodkiem całości światowej albo miejscem nie
skończonym, w którym on [świat - L.A.] istnieje całościowo - tak że jestem punk
tem, w którym przebiega związek świata z Bogiem, punktem spotkania świata 
z Bogiem. Dlatego »upadek w grzech« świata jest moim upadkiem w grzech i mój 
»upadek w grzech« - upadkiem w grzech całego świata. (...) odpowiedzialność 
spoczywa na tym punkcie bytu - jednocześnie bytu mojego i mnie przekraczają
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cego - w którym ja jestem tożsamy z nim [Bogiem - L./L] w nierozdzielnej i nie- 
zlewającej się dwójjedności"196.

196 NP, s. 542.
197 W przekonaniu M. Łosskiego, brak w tym miejscu u S. Franka konsekwencji: przypisu

jąc ludzkiemu „ja" to, że jest ono źródłem zła, i jednocześnie mówiąc, że to samo „ja" jest „miej
scem spotkania Boga i człowieka" - należy uznać, iż Bóg jest odpowiedzialny za zło (por. idem, 
Historia filozofii.... op.cit., s. 318). W naszym przekonaniu S. Frank nie czyni tego wprost, bo
wiem kategoria odpowiedzialności i poczucia winy jest czymś innym niż kategoria przyczyny, 
prostego sprawstwa (por. NP, s. 547). To, że Bóg cierpi (cierpiał) za zło, składając siebie w ofie
rze Bogoczłowieczej, dowodzi, że nie uchyla się od poczucia winy za zło w świecie (a może 
i w sobie). Nie zawaha się nasz filozof powiedzieć, iż „Bóg cierpiący" jest „koniecznym spełnie
niem wszechmocy Boga" (por. SW, s. 69). Należy przy tym wystrzegać się patropasjonizmu; 
udział w cierpieniu świata dotyczy Bogoczłowieka - Drugiej Hipostazy (por. RC, s. 430). Rów
nież współczesny teolog piszę: „Teologia paschalna mówi, że istnienie zła i cierpienia świadczy 
o istnieniu Boga i jego przyjaźni do ludzi" (W. Hryniewicz, Chrześcijaństwo nadziei, Kraków 
2002, s. 216).

198 Por. poniżej, rozdz. VI, 2.
199 NP, s. 544.
200 i\jp^ s. 545; n.A. Bierdiajew, Samopoznanije..., op.cit., s. 174.

Jeśli jest tak, iż byt ludzki ponosi - a raczej niesie w sobie - odpowie
dzialność za zło, to w jakiejś - większej czy mniejszej (?) - mierze taka od
powiedzialność przypada również bytowi Boskiemu197. Nie zapominajmy 
bowiem o idei Bogoczłowieczeństwa, która konstytuuje byt ludzki: gdyż jest 
on ludzki tylko przez to, iż uczestniczy w tym, co Boskie. Szukajmy zatem 
odpowiedzialności za zło również u samego Boga (pytajmy o tyle - o ile nie 
będzie to z naszej strony pychą samoutwierdzenia tego, co tylko ludzkie, 
prowadzące do Frankowskiego ujęcia „humanizmu", bo stąd jeden krok 
tylko do postawy nihilistycznej)198. Teza wyjściowa mówi o tym, iż zło uj
mowane samo w sobie nie jest bytem - i jest to klasyczna teza neoplatońsko- 
-augustyńska, znajdująca także uznanie u filozofa rosyjskiego; istnieje tylko 
„coś" złego, domyślamy się zatem, że „to" - co istnieje i jest rozważane sa
mo w sobie - jest zarazem dobre. Zło zawsze wiąże się z cierpieniem 
i zatratą swojego nosiciela, wobec tego niesie w sobie „immanentną karę"199. 
Gdy mówimy o realności Boga i realności zła w Bogu, możemy według 
Franka odwołać się do obrazu „gniewu Bożego", o którym mówił Jakub 
Bóhme. Intuicja tego niemieckiego mistyka, a także podążającej za nią filozo
fii Schellinga, odkrywa przed nami sferę niepojętego w dziedzinie teodycei, 
a więc problematykę uwikłaną w próbę pogodzenia istnienia zła w świecie 
i „wszechdobroci" Boga (stąd próba umiejscowienia pierwotnego źródła zła 
w samych „głębinach" Boga). Z jeszcze jednego powodu pogląd ten zasłu
guje na szczególną uwagę: otóż walczy on z najczęściej eksponowanym uję
ciem zracjonalizowanej wszechdobroci Boga. Podobnie jak Bóg nie jest 
„wszechmocny" w potocznym znaczeniu (choćby tak jak policjant - jak po
wiedziałby Bierdiajew), tak i nie jest „wszechdobry" (tak jak staruszek wo
bec swoich wnuków - jak obrazuje to Frank)200. Ale powracając na grunt 
naszego zagadnienia, należy podkreślić, iż takie pojmowanie Boga jest na
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znaczone błędem traktowania go jako „instancji oddzielnej", gdy tymczasem 
(oprócz tego, że dla nas jest „czymś", a raczej „kimś") będąc wszechjedno- 
ścią, obejmuje on zarazem sobą „to, co inne" w nim samym. Pamiętając 
o istotowej, głębokiej tożsamości bytu Boskiego i ludzkiego (Bogoczłowie- 
czeństwie) zło-w-Bogu jest jednocześnie złem-we-mnie. Powróćmy w tym 
kontekście do idei odpowiedzialności:

„(...) odpowiedzialność za zło dotyczy tego, równie odwiecznego i pierwotnego 
poziomu realności, która w Bogu (bowiem wszystko bez wyjątku jest w Bogu) nie 
jest samym Bogiem, albo jest czymś przeciwstawnym samemu Bogu. Jest tylko jedna 
jedyna możliwość uznać w żywej konkretności bezwarunkowo niepojęte »pochodzenie« 
zła: możliwość ta sprowadza się do świadomości mojej winy, samego poczucia wi
ny"201.

201 NP, s. 546.
202 NP, s. 548-553.
203 SN, s. 264.

Mówimy zatem o winie metafizycznej doświadczanej w przeżyciu oso
bowym jako grzeszność. Dopiero w jej uznaniu staje się możliwa - jak to uj
muje Frank: teodycea żywa. Opis takiej teodycei uzupełnia rosyjski my
śliciel rozważaniami poświęconymi sensowi cierpienia. Cierpienie należy 
postrzegać jako konsekwencję zła, tak więc samo w sobie zachowuje ono 
także niepojętość i bezzasadność. Natomiast jako dążenie „powrotu do real
ności" jest realnością odwieczną i dlatego Frank nie zawaha się nawet 
twierdzić, iż z tego powodu jest dobrem. Powrót stworzenia do Boga odby
wa się poprzez cierpienie, a sam ten proces odbywa się w Bogu. Zatem 
„ogólne, wieczne objawienie" Boga jest uzupełniane „konkretno-pozy- 
tywnym objawieniem" Chrystusa. Istotnym elementem tego objawienia jest 
cierpienie i ofiara Bogoczłowieka. Idea Bogoczłowieczeństwa, leżąca 
u podstawy antropologii i kosmologii (jako teorii bytów stworzonych), jest 
uzupełniona poprzez fakt ofiary Bogoczłowieka202. Pod koniec swojego ży
cia powie Frank, iż jedyną możliwą teodyceą jest (była) właśnie ofiara Bogo
człowieka203. Jak więc widzimy, główne dzieło filozoficzne rosyjskiego filo
zofa kończy się zajęciem stanowiska ściśle religijnego; uznaniem, że wobec 
„skandalu zła" jedyną właściwą postawą jest postawa religijna, która uzna
wałaby tę „największą tajemnicę" Boga. Kontynuację tej postawy Odnaj
dziemy jeszcze w dziele Swiet wo t'mie. Nie znaczy to, że nasz myśliciel 
przyjmuje stanowisko rezygnacji, ostatecznie prowadzące do pesymizmu 
(nawet jeśli byłby to pesymizm chrześcijański), ale jest to niewątpliwie osta
teczne potwierdzenie przez myśliciela niemożliwości filozofii czysto racjo
nalnej, nieodwołującej się do wiedzy żywej i odseparowanej od doświad
czenia źródłowego (objawienia). Stanowi to także o pewnym rysie eschato
logicznym jego myśli - albowiem uznając, że byt ludzki jest bytem w stanie 
upadku, tym samym uznaje, że wiedza o dobru i złu nie jest wiedzą osta
teczną; co więcej, że „wszechjedność nadpęknięta" jest w swojej odwiecznej 
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istocie „Królestwem Bożym". Czy nie mamy zatem tutaj do czynienia 
z przechodzeniem teodycei w eschatologię, tak jak to widział Bułgakow - 
odwołujący się do Sołowjowa i stwierdzający przy tym, że eschatologiczne 
podejście do teodycei świadczy o tym, iż zło w świecie nie może zostać wy
tłumaczone w granicach tego świata? Teodycea uniwersalna jest więc nie
możliwa, popada bowiem w abstrakcjonizm i nie może być przez to przeno
szona w wymiar indywidualny, konkretny204.

204 NP, s. 553-555; por. S.N. Bułgakow, Ot marksizma k idiealizmu, op.cit., s. 227-231; według 
G. Fłorowskiego, byłaby to „eschatologia oderwana od historii"; por. idem, Rieligioznaja mietafi- 
zika..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomikpamiati..., op.cit., s. 152.

205 S.L. Frank, Smysl żyzni (1926), [w:J idem, Duchownyje osnowy obszczestwa, Moskwa 1992, 
s. 206.

206 Por. poniżej, rozdz. VI, 4.

Ostatecznie wszystkie intuicje religijne są możliwe do ujęcia filozoficzne
go jedynie na zasadzie monodualizmu antynomicznego; a jak wiemy, tylko 
oświecona niewiedza może sprostać tej zasadzie. To, co pozostaje człowiekowi 
w granicach świata - lecz posiadające sens absolutny - to „(...) rzeczywiste 
uczestnictwo w życiu Bogoczłowieczym"205. W związku z tym można by 
także powiedzieć, iż sens absolutny to „bycie świadkiem" w znaczeniu, jakie 
nadało temu pojęciu chrześcijaństwo, albo bycie „dowodem żywym", jeśli 
nawiązać do naszych rozważań poświęconych istocie dowodu ontologicz- 
nego i jego miejsca strukturalnego w filozofii Franka, sprowadzającego się 
w tym kontekście do „przebóstwienia" bytu, jego zbawienia, powrotu by
tów do swojego pełnego zakorzenienia w Bycie.

Niewątpliwie w aspekcie teodycei mamy do czynienia z odejściem od 
pozycji czysto teoretycznej do postawy praktycznej - tego bowiem wymaga 
od filozofa konfrontacja z realnością zła206. Pęknięcie w łonie samego bytu 
przekłada się na pęknięcie samego projektu filozofii wszechjedności. Na 
zakończenie tych rozważań zaznaczmy jednak, że postawa wyłącznie teo
retyczna nie była postawą właściwą Frankowi (co nie wykluczało jego ambi
cji czysto filozoficznych czy systemotwórczych), który zawsze - i to od sa
mego początku swojej twórczości filozoficznej, a tym bardziej publicystycz
nej - żywo reagował na wszelkiego rodzaju ważne wydarzenia bieżące oraz 
praktyczne konsekwencje propozycji teoretycznych.



V. FILOZOFIA SPOŁECZNA W WYKŁADZIE 
POZYTYWNYM

1. „SZKIC"

Dwie książki poświęcone wprost filozofii społecznej (z czego jedna to 
„wstęp metodologiczny", druga zaś - w formie niedokończonej, zaledwie 
„szkicu") oraz artykuły, zamieszczane w różnych periodykach i następnie 
zebrane częściowo w wydaniach książkowych, składają się na naszą bazę 
źródłową, dotyczącą koncepcji społecznej Franka i jej uzasadnienia filozo
ficznego1. Za pewną kontynuagę filozofii społecznej należy uznać rozważa
nia dotyczące etyki społecznej i pragmatyzmu chrześcijańskiego, jakie zna
lazły się w jego późnym dziele Swiet wo t'mie. Pierwotnie Frank zajmował się 
ekonomią polityczną, ale porzucił ją na rzecz filozofii. Niemniej zaintereso
wania społeczne stanowiły istotną część jego aktywności teoretycznej. O ile 
polityką, jak sam przyznaję, zajmował się niejako z konieczności i przy
godnie, o tyle filozofię społeczną uznawał za swego rodzaju dopełnienie 
i scalenie pozostałych dyscyplin filozoficznych2. Jak przyznaję filozof, 
w pierwotnym zamierzeniu książka poświęcona filozofii społecznej stano
wić miała trzecią część trylogii (dwa pierwsze jej ogniwa to: Priedmiet znanija 
oraz Dusza czełowieka). Niestety, nagłe wydarzenia polityczne i zamęt spo
łeczny w Rosji okresu rewolucji, a następnie emigracyjne perypetie unie
możliwiły realizację tego zamierzenia3. Niemniej Duchownyje osnowy obszcze- 
stwa można traktować jako rozwinięcie - co prawda nie w całej ich pełni - 
poglądów społeczno-filozoficznych Franka i przejrzysty wykład ich pod

1 Oczerk metodologii obszczestwiennych nauk, OM (1922); Duchownyje osnowy obszczestwa, DO 
(1928). Pomijamy artykuły poświęcone sprawom bieżącym, związane z zaangażowaniem czy
sto politycznym, traktując je jako konsekwencje praktyczne, które wynikają z założeń filozofii 
społecznej. Niemniej filozofia polityczna i społeczna S. Franka nie tylko godna jest osobnego 
zainteresowania, ale nawet - w kontekście uwarunkowań historyczno-politycznych oraz spo
łeczno-politycznych - była już przedmiotem badań; por. M.M. Boli, The Social and Political Phi
losophy of Semen L. Frank: A Study in Prerevolutionary Twentieth-Century Russian Liberalism, Thesis, 
University of Wisconsin 1970.

2 BP, s. 35; L.W. Zak, Siemion Ludwigowicz..., [w:J W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamia- 
ti..., op.cit., s. 19.

3 DO, s. 243.
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stawowych zasad. Należy jeszcze zaznaczyć, że pod koniec życia Frank zde
cydowanie dystansował się od tej książki, co jest o tyle dziwne - jak spo
strzega to Sergiusz Lewicki - że poglądy w niej wyłożone w organiczny 
sposób łączą się z całokształtem koncepcji filozofa rosyjskiego. Prawdopo
dobnie, a to również jest sugestią tego badacza, myśliciel nasz obawiał się 
tego, iż jego poglądy na naturę społeczeństwa, a przede wszystkim uznanie 
prymatu soborowości nad indywidualnością, mogą być w porewolucyjnej 
Rosji odczytane jako projekt kolektywizmu. Dlatego rozwiązanie tej, bądź co 
bądź, zagadkowej postawy filozofa najprawdopodobniej nie dotyczy moty
wów czysto filozoficznych, ale raczej przynależy do „porządku psycho
poli tycznego"4. W naszym przekonaniu, poglądy społeczne Franka istotnie 
łączą się z całością jego filozofii; co więcej, w pełni zrozumiałe są dopiero 
w „jedności źródłowej" myślenia naszego filozofa. A czynimy tak, zgadzając 
się z tezą Georga Kline'a, mówiącą, iż na gruncie filozofii rosyjskiej mamy 
do czynienia ze ścisłym związkiem filozofii społecznej z antropologią, etyką 
i historiozofią, a przede wszystkim z metafizyką i filozofią religii (teologią 
filozoficzną)5. O wszystkich tych aspektach ontologii bytu społecznego mó
wić będziemy w niniejszym, a częściowo także w następnym rozdziale (VI).

4 S.A. Lewickij, Oczerki po istorii..., op.cit., t. 2, s. 116-117.
5 G. L. Kline, Religious and Anti-Religious..., op.cit., s. 4. W pełni odpowiada to także poglą

dom S. Franka odnośnie do charakteru myśli rosyjskiej; por. powyżej, rozdz. 1,2.
6 DO, s. 258; OM, s. 85-86.
7 EKD, s. 244.
8 Por. m.in. S.A. Lewickij, Etika Franka, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik pamiati..., 

op.cit., s. 131; M. Łosski, Historia filozofii..., op.cit., s. 313; S. Mazurek, Filozofia społeczna Siemiona 
Franka, [w:] Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej, Toruń 1997, s. 224-225. Chorużyj 
uważa, iż rozróżnienie tych dwóch warstw życia społecznego wynika z wyjściowego założenia, 
jakim jest panenteizm; por. S.S. Chorużyj, Posle pierierywa..., op.cit., s. 58.

Podobnie jak to było w przypadku fenomenu życia religijnego, naszemu 
myślicielowi chodzi ostatecznie o wykazanie ontologicznych (w tak szerokim 
znaczeniu tego terminu, jak to ujmowaliśmy dotychczas) podstaw życia 
społecznego. Filozofia społeczna powinna być fenomenologią i Ontologią 
życia społecznego, opisywać „(...) całościowe historyczne doświadczenie ludz
kości", a poprzez to - ontologiczną podstawę bytu ludzkiego oraz społecz
nego, ideały społeczne i ich konkretne „wcielenia realne"6. Według rosyj
skiego myśliciela, problem natury życia społecznego jest tylko częścią ogól
nej problematyki życia człowieka, a zatem wiąże się z pytaniem o istotę 
bycia człowiekiem, o jego przeznaczenie7 8. Jak słusznie zauważono, cała 
struktura filozofii społecznej Franka opiera się na jej wewnętrznym duali
zmie, życie społeczne rozpatrywane jest bowiem przez nią na dwóch po
ziomach: (1) głębokim, stanowiącym wewnętrzną warstwę - soborowości 
(sobornost') oraz (2) powierzchniowym, stanowiącym warstwę zewnętrzną - 
społeczeństwa (pbszczestwiennosff. Podział ten w oczywisty sposób nawią
zuje do znanego nam z ontologii podziału na realność i rzeczywistość. Tak 
więc opierając się na tym rozróżnieniu, możemy mówić o metafizyce społecz-
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nej i praktyce społecznej, co też uczynimy głównym kryterium naszej prezen
tacji poglądów społecznych Franka.

2. METAFIZYKA SPOŁECZNA

Rozpocznijmy od Frankowskich diagnoz na temat świata sobie współ
czesnego. Otóż, jak mówi, ludzkość wraz z XX wiekiem wkroczyła w okres 
niepokojów, przewrotów, rewolucji (syndrom rewolucji bolszewickiej stale 
będzie obecny w świadomości filozofa) i zarazem straciła „wiarę społeczną" 
- wiarę w porządek społeczny i jego ontologiczne uprawomocnienie, a także 
w wiarygodność jego zasad naczelnych. Brak wiary, sprowadzający się do 
sytuacji, w której „nie my tworzymy historię, ale to historia tworzy nas", 
a zatem będący niebezpieczeństwem zatraty własnej tożsamości i podmio
towości historycznej - może doprowadzić do „końca historii" i „końca 
człowieka" - hasła te, jak wiemy, zrobiły pod koniec wieku XX karierę tyleż 
błyskotliwą, co, jak się wydaje, pozbawioną własnego ciężaru filozoficznego. 
Źródłem takich poglądów może być historyzm, prowadzący do relatywiza
cji wartości i ideałów, w tym także społecznych9 10. Jak bowiem piszę rosyjski 
filozof:

9 DO, s. 245-247; 259; OM, s. 20-24; por. S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy obszczestwiennosti, 
„Put"', nr 1,1925, s. 16.

10 DO, s. 262.
11 DO, s. 247-248.

„(...) żeby jakakolwiek epoka (jak i poszczególna osoba) mogła mieć swoją osobną 
twarz, właściwy obraz, powinna przede wszystkim wierzyć nie w swój własny 
obraz, ale w coś absolutnego i wiecznego - w to, że historia istnieje i tworzy się wła
śnie dlatego, że ludzie wierzą w coś innego niż sama historia"20.

Sytuacja zatem wymaga tego, aby skierować swój wzrok na „(...) 
wieczną istotę człowieka i społeczeństwa". Natomiast zadaniem, przed ja
kim stoi filozofia społeczna, jest „(...) wyjaśnienie i uzasadnienie samoświa
domości społecznej poprzez poznanie wiecznych, ogólnych zasad bytu spo
łecznego"11. Jedyną zasługą historyzmu okazało się to, iż obalił on abstrak
cyjne pojmowanie prawa naturalnego, wywodzące się jeszcze z filozofii 
osiemnastowiecznej. Mówiąc o historyzmie, należy zastanowić się również 
nad filozofią historii (za jaką uchodzi to stanowisko). W jej ramach można 
wyróżnić przynajmniej dwa typy: pierwszy rodzaj - reprezentowany przez 
progresywizm i Hegla - uznaje cel historii, a wszystko pozostałe traktuje 
jako środki do tego celu. Błąd tej filozofii polega na rozpatrywaniu historii 
jako procesu wyłącznie czasowego. Natomiast drugie stanowisko sprowa
dza się do traktowania całości procesu jako wyrazu „ponadczasowej jedno
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ści duchowego życia ludzkości"12 - i przez to uchodzi ono za wiedzę po- 
nadhistryczną. Tak ujmowana filozofia historii jest częścią filozofii społecz
nej, i to dopiero w ramach tej ostatniej jest ona możliwa do uprawiania. Po
dobnie i filozofię prawa należy uznać za część filozofii społecznej, gdyż od
wołuje się do ideału społecznego, przy czym ideał ten wyprowadza z „ogól
nego filozoficznego światopoglądu", i to właśnie w tej „ogólnej" filozofii 
szuka jego uzasadnienia; jeżeli zaś tego nie czyni - pozostaje jedynie publi
cystyką. Natomiast etyka bezpośrednio wiąże się z filozofią religii, bowiem 
- jak to piszę nasz filozof - jest „(...) praktyczną stroną poznania jego [czło
wieczej - L.A.] istoty Bogoludzkiej"13. W miarę naszych rozważań nad filo
zofią społeczną Franka zobaczymy, jak blisko jej do filozofii religii i że osta
tecznie ta pierwsza przechodzi w drugą (bo też religia - w swym charakte
rze wspólnotowość pierwotnej, a więc ontologicznej - obejmuje sobą także 
wymiar społeczny).

12 DO, s. 263-268.
13 DO, s. 257.
14 DO, s. 270-271.
15 Ibidem.

Szczególnym momentem relacji zachodzącej pomiędzy warstwą soboro- 
wości a społeczeństwem jest rozróżnienie dwóch rodzajów konieczności - 
wewnętrznej, ontologicznej oraz zewnętrznej, empirycznej, którą nasz filozof 
opisuje następująco:

„Nie wszystko co ontologicznie, w swej istocie, w głębokiej strukturze bytu 
jest konieczne, zarazem zawsze i z pełną wyrazistością urzeczywistnia się empi
rycznie; istnieją bowiem siły zewnętrzne, empiryczne, które w urzeczywistnieniu 
zewnętrznym, na widocznej powierzchni życia, mogą przeciwdziałać urzeczy
wistnieniu tego, co konieczne ontologicznie - co w żaden sposób nie przeczy 
wewnętrznej, ontologicznej konieczności tego, czemu przeciwdziała"14.

Jako przykład konieczności ontologicznej podaję Frank - jak sam ją na
zywał - konieczność organiczno-teleologiczną15. Każdy organizm rozwija się 
według sobie właściwych ontologicznych praw, inaczej mówiąc, posiada 
„kod wzorcowy" (dziś powiedzielibyśmy - kod genetyczny) swojego roz
woju; rozwój ten w rzeczywistym, empirycznym przebiegu może odbiegać 
od swojego wzorca. Skąd możliwość tej rozbieżności? Z wielu czynników 
świata empirycznego, takich jak charakter środowiska, w którym przyszło 
żyć danemu organizmowi, jakość pożywienia, ruchliwość, choroby itd., 
a właściwie z ich sumy, składającej się na empiryczną warstwę organizmu. 
Podobnie rzecz ma się ze społeczeństwem, w którym również odnajdujemy 
prawa, wypływające z „wiecznej i niezmiennej natury człowieka". W świe
cie empirii prawa te często są naruszane i przez to również społeczeństwa 
nieustannie narażane są na „choroby", a nawet w przypadkach skrajnych - 
na zagładę. Nietrudno odgadnąć, iż Frank, mówiąc o ontologicznych wiecz
nych prawach, ma na myśli prawo naturalne, jednakże nie w jego abstrakcyj
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nym ujęciu - które, jak sądził, skutecznie obaliła już krytyka przeprowadzo
na ze stanowiska historyzmu. Idei prawa naturalnego, wyrosłej na gruncie 
racjonalizmu, przeciwstawia rosyjski filozof jej własne ujęcie w postaci na
uki o ideale społecznym, i określa ją jako anty racjonalistyczną, teleologiczną, 
organiczną i konkretno-historyczną16. Jak zatem z powyższego widać, opo
wiada się Frank za organicystyczną teorią społeczeństwa, jednakże będzie to 
jej wersja „duchowa". Według naszego myśliciela, główną zasługą naturali
stycznej teorii organicznej w socjologii, która nawiązywała wprost do para
leli biologicznych, było to, iż ukazywała ona społeczeństwo jako jedność, i to 
nie jako jedność, która byłaby rozumiana jako suma jednostek, ale jako „jed
ność całościowa", będąca czymś więcej niż zwykłą sumą swoich członków17. 
Więzi łączące oddzielne jednostki w ramach „organizmu społecznego" mają 
w takim ujęciu charakter duchowy i zachodzą pomiędzy poszczególnymi 
bytami świadomymi18. Znów spotykamy się tutaj z charakterystyczną dla 
myślenia filozofów wszechjedności dialektyką jedności i wielości, społe
czeństwo bowiem będzie przez Franka rozważane właśnie pod kątem tej 
cechy:

16OM,s. 108.
17 OM, s. 43-45.
18 DO, s. 289. Można to także przedstawić za pomocą analizy relacji między teleologizmem 

i kauzalizmem w nauce społecznej. Wychodząc od fenomenologii relacji międzyludzkich, 
uznajemy, iż więzi między członkami społeczeństwa są natury duchowq, a nie mechanicznej. 
Co więcej, więź przyczynowo-skutkowa jest więzią między określonośdami teleologicznymi 
(wyznaczonymi przez poszczególne świadomości albo ideał społeczny); natomiast kauzalizm 
operuje tylko pojęciem „ślepej konieczności"; por. OM, s. 86-88.

19 DO, s. 287.
20 Terminologia ta została zapożyczona od Piotra Struwego; por. Metafizika i socijołogija 

(1935) [w:] idem, Patriótica..., op.cit., s. 464.

„W ten sposób społeczeństwo jest czymś więcej niż jednością w sensie jedna
kowości; jest jednością i wspólnotą w sensie zjednoczenia, łączności życia, jego upo
rządkowania, jako jednej konkretnej całości. Z drugiej strony, ta ostatnia jedność, 
kształtująca samą istotę społeczeństwa, jest nie tylko jednością tego, co jednorod
ne, ale również jednością tego, co różne w ludziach i w ich życiu"19.

Dzięki idei wszechjedności może myśliciel rosyjski objąć swoim myśle
niem całość życia społecznego jako żywą jedność, w ramach której to, co 
tożsame (jednorodne), i to, co różne, znajdują swoją wspólną dynamiczną 
płaszczyznę, przy czym różnica spełniałaby - podobnie jak zasada negacji 
w ontognoseologii - rolę dynamizującą.

Transpozycją pojęć jedności i wielości i ich dialektycznego sprzężenia 
w dziedzinie filozofii społecznej okazuje się nowa para pojęć, a mianowicie: 
syngularyzm i uniwersalizm (pojedynczość i ogólność)20. Także od
wołanie się do idei odpowiedniości mikrokosmosu, za jaką może uchodzić 
członek społeczności, a więc ujmowany poprzez jego zakorzenienie w bycie 
duchowym, bycie „my", w świadomości soborowej, i makrokosmosu 
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(a właściwie makrantroposu), społeczności traktowanej jako żywa całość 
i obdarzonej świadomością, może okazać się przydatne w zrozumieniu spe
cyfiki myślenia naszego filozofa. Z jednej strony bowiem mówi Frank, że 
„(...) całość soborowa powinna być konkretno-indywidualna tak jak osoba", 
a zarazem - z drugiej strony - zastrzega, iż w społeczeństwie nie znajduje
my jednego podmiotu świadomego, natomiast mamy w nim do czynienia 
z wewnętrzną więzią indywidualnych świadomości - członków społeczeń
stwa21. Jak się wydaje, różnica ta wynika z faktu, iż w pierwszym przypadku 
mówi się o warstwie soborowości (a ta, jak zobaczymy, opiera się na idei 
Bogoczłowieczeństwa, odwołującej się jednocześnie do wymiaru osobowego 
i ponadosobowego: „ludzkiego, ponadludzkiego")22, natomiast w przypad
ku drugim - do wymiaru bytu duchowego jako odzwierciedlenia idei we
wnętrznej „organiczności" bytu społecznego, a więc bytu składającego się 
z wielości nieredukowalnych świadomości (opierających się na własnej głę
bokiej „tożsamości soborowej": jedności „my")23. Spróbujmy to wyświetlić: 
syngularyzm (atomizm społeczny), który jest wyrazem nastawienia „pozy
tywistycznego" i zdroworozsądkowego, może przybierać dwie formy. 
Pierwszy typ - określany jako „syngularyzm stary i naiwny" - jest repre
zentowany przede wszystkim przez wszelkie teorie przyjmujące ideę 
„umowy społecznej". W drugim typie przyjmuje się, iż jedność życia spo
łecznego jest nieświadomym i popędowym wynikiem zjednoczenia woli 
oraz dążeń poszczególnych ludzi. W ramach syngularyzmu wyróżnić moż
na zatem dwa rodzaje relacji: związek „czysto atomiczny", sprowadzający 
się do współdziałania dwóch poszczególnych woli (idea bezpośredniej 
umowy wzajemnej), oraz drugi rodzaj relacji, który przybiera formę „orga
nizacyjną" w postaci władzy i prawa24. Społeczeństwo zachowuje swój „or
ganiczny" charakter tylko pod warunkiem, iż poprzez świadomość 
i działanie poszczególnych jego członków mogą wyrażać się „siły ogólne" - 
siły, które nie sprowadzałyby się do indywidualnych, poszczególnych inte
resów25. Także siły niezgody - wynikające z egoizmu i dążenia do własnych 
celów i ostatecznie prowadzące do stanu „wojny wszystkich przeciwko 
wszystkim" - są tutaj pośrednim dowodem na istnienie sił obiektywnych, 
ogólnych, tworzących społeczność26.

21 DO, s. 289,311.
22 DO, s. 330.
23 DO, s. 295. „Ja" jest członem „człowieczeństwa soborowego", por. RC, s. 276. O pod

budowie dialogicznej tej części rozważań, por. powyżej, rozdz. III, 4.
24 DO, s. 322.
25 DO, s. 283.
26 DO, s. 286.

Mówiąc o społeczeństwie, należy przyjmować jego uniwersalistyczny 
punkt widzenia. Uniwersalizm zakorzeniony jest już zatem w każdym po
szczególnym „ja": w spotkaniu bowiem każdego poszczególnego „ja" z „ty" 
(drugim „ja") następuje cyrkulacja jednego wspólnego im życia, a przez to 
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możliwe staje się przebudzenie ich jedności. Jedność pierwotna jako war
stwa bytu „my", odsyła nas z kolei do pojęcia bytu duchowego, w którym 
mamy do czynienia z wielością poszczególnych świadomości i jednocześnie 
z ich pierwotną jednością. Za przejaw i „objawienie" takiej harmonii pier
wotnej jedności tego, co wspólne (ogólne), i tego, co poszczególne, możemy 
uznać geniusz ludzki27. Ostatecznie zarówno syngularyzm, jak i uniwersa
lizm, uznawane są przez Franka za dwie „strony" realności społecznej28.

27 DO, s. 299.
28 Por. OM, s. 70-71 (gdzie S. Frank używa jeszcze pary pojęć: indywidualizm - uniwersa

lizm).
29 DO, s. 304; por. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej..., op.cit., s. 135.
30 Por. SN, s. 217-220 (gdzie podkreślona jest szczególna bliskość miłości wszechobejmują- 

cej i wiary religijnej).

Jednak bardziej podstawowym podziałem okazuje się wyróżnienie 
dwóch warstw tej realności: soborowości i społeczeństwa. W nawiązaniu do 
niniejszej dystynkcji należy zauważyć, że myśliciel rosyjski uznaje - wyróż
nione przez F. Tönniesa - dwa paradygmaty więzi społecznych: wspólnotę 
(Gemeinschaft) i stowarzyszenie (Gesselschaft) za dwa momenty (stronę we
wnętrzną i zewnętrzną) tego samego bytu społecznego. Jeśli przyjąć za An
drzejem Walickim, że powyższe rozróżnienie niemal całkowicie pokrywa się 
ze słowianofilską antytezą Rosja - Europa (lud - towarzystwo, cywilizacja 
chrześcijańska - cywilizacja racjonalistyczna), to byłby Frank myślicielem, 
który świadomie dążył do przezwyciężenia tej antytezy, a to z kolei w pełni 
korespondowałoby z „syntetyzującymi" tendencjami całości jego myśli filo
zoficznej, odwołującej się do idei wszechjedności29. Wewnętrzną, głęboką 
warstwę realności społecznej określa zatem nasz myśliciel jako soboro- 
wość. Można wyróżnić przynajmniej trzy jej cechy. Otóż (1) jako jedność 
„my" - byt duchowy - istnieje w każdym poszczególnym „ja"; jest więc 
warstwą bytu konstytuującą sam podmiot ludzki i jego charakter (nie należy 
jednak utożsamiać go z podmiotem gnoseologicznym). „Ja" - jako oddzielo
ne absolutnie, „wyabstrahowane", skazane jest na zagładę, a - jak pamięta
my - to właśnie na takiej próbie „samoutwierdzenia" opiera się, według 
naszego myśliciela, pycha grzechu i realność zła. Soborowość zatem 
(2) oznacza „treść życiową samej osobowości" i opiera się na miłości metafi
zycznej (przy czym nie należy traktować jej wyłącznie jako uczucia, ponie
waż „uczucie miłości" jest już wyrazem miłości metafizycznej); miłość taka 
jest zatem głęboką świadomością jedności ontologicznej30. I wreszcie, (3) tak 
jak to już powiedzieliśmy, soborowość jest „konkretną, indywidualną jedno
ścią". „Konkretną" w znaczeniu dosłownym, jako wspólne wzrastanie części 
i całości, gdzie treść całości staje się treścią części i gdzie „całość soborowa 
(...) powinna być tak samo konkretno-indywidualna jak sama osoba" . W ten 
sposób realność społeczeństwa może być określona jako „jeden soborowy 
organizm Bogoczłowieczeństwa", a więc obejmuje sobą również wymiar 
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ponadczasowy31. Charakterystyka warstwy soborowości przypomina zatem 
opis bytu-dla-siebie, obydwie bowiem charakterystyki realności opierają się 
na idei Bogoczłowieczeństwa (warstwie bytu „ja-z-Bogiem"); a teraz, skoro 
„my" należy rozumieć jako rozszerzenie „ja"32, możemy także powiedzieć: 
warstwie bytu „my-z-Bogiem". Podobnie więc jak życie każdego poszcze
gólnego człowieka przebiega w dwóch planach: źródłowym, a zatem po
nadczasowym i potocznym, czyli czasowym, tak i życie społeczne w jego 
głębokim wymiarze jest ponadczasowe - Frank mówi o ponadczasowości 
samego życia - obejmuje zatem przeszłość i przyszłość, równie jest „kon
serwatywne", jak i „futurystyczne"33.

31 DO, s. 311-312; por. OM, s. 82-83.
32 Por. RC, s. 271.
33 DO, s. 313; por. OM, s. 66 i 82.
34 Por. OM, s. 76-77 (gdzie wylicza się cechy idei społecznej, będącej momentem idealnym 

zjawiska społecznego: (1) obiektywna i nadindywidualna; (2) posiada charakter ideału; 
(3) obiektywna żywa idea, mogąca oddziaływać na wolę ludzką).

35 DO, s. 325.
36 DO, s. 325-326.
37 DO, s. 326.

Przedstawmy - tak jak to uczynił Frank - w skrócie charakterystykę bytu 
społecznego. W przekonaniu myśliciela rosyjskiego byt społeczny nie spro
wadza się tylko do jego wymiaru materialnego. Zachowując bowiem cechy 
nadindywidualności i ponadosobowości, jest on bytem obiektywnym - za
tem ideą - „duchowną obiektywną treścią bytu"34. Jednocześnie nasz filozof 
mówi o tym, że jest to byt konkretny, przejawiający się w czasie:

„(...) byt ten nie tylko zakłada w ogóle byt ludzi, którzy są w jego władaniu, ale 
także ich podporządkowanie danemu przedstawieniu, jeśli na przykład nikt w spo
łeczeństwie nie wykazuje posłuszeństwa woli monarchy, nie wierzy w godność 
monarchy, to w ten sposób monarchia już nie istnieje, umarła, przestała istnieć 
(-)"35-

Ponadto byt społeczny - jak piszę Frank - „(...) przynależy do życia 
ludzkiego w ogóle i jest z nim nierozerwalnie związany". Zilustrujmy to 
przykładem przyjaźni. Częste spotkania dwóch ludzi i ich wzajemna sym
patia nie są jeszcze wystarczającymi warunkami do tego, aby taki związek 
móc określić jako przyjaźń:

„(...) ten ostatni ma miejsce tam, gdzie ci ludzie uznają siebie za przyjaciół, 
tj. podporządkowują swoje relacje ideałowi przyjaźni, gdzie przyjaźń jako »zwią
zek«, jako »jedność« jest przez nich pojmowana jako zasada obiektywna, nad 
obojgiem nich władająca"36.

Wymieńmy jeszcze jedną istotną, charakterystyczną cechę bytu społecz
nego, która opiera się na dwóch poprzednich i obejmuje je sobą, a mówi ona 
o tym, iż byt społeczny przekracza nie tylko antytezę tego, co materialne, 
i tego, co psychiczne, ale również - antytezę tego, co subiektywne, i tego, co 
obiektywne37. Wszystkie te „strony" bytu społecznego stają się bowiem zro
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zumiałe dopiero na gruncie charakterystyki bytu duchowego, jednoczącego 
w sobie paradoksy wynikające z przeciwstawnych określeń:

„Przez byt duchowy rozumie się właśnie tę warstwę bytu, w której obiektyw
na, ponadindywidualna realność jest nam dana nie w formie rzeczywistości przed
miotowej, z zewnątrz jako obiekt przedstawiony i przeciwstawiający się nam, jako 
realność transcendentna wobec nas samych, podmiotowi i jego światu we
wnętrznemu, ale w formie realności istniejącej w nas samych, zrośniętej z nami od 
wewnątrz i nam odsłaniającej się"38.

38 DO, s. 327; por. NP, s. 400.
39 OM, s. 102.
40 NP, s. 404.
41 Por. DC, s. 546-549; SN, s. 239; por. również powyżej, rozdz. II, 5.
42 Por. pogląd S.A. Lewickiego, mówiący o tym, iż dla S. Franka „my" nie jest niczym in

nym jak objawieniem Wszechjedności w życiu społecznym; por. idem, Etika Franka, 
[w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornikpamiati..., op.cit., s. 130.

Taką obecnością jest realność Boga, realność zasad pierwszych (Prawdy, 
Dobra, Piękna itd.) i... realność zła. Wszystko „to" dane jest nam w wiedzy 
żywej39. Duchowa natura życia społecznego opiera się na jedności tego, co 
ludzkie, i tego, co ponadludzkie w życiu człowieka, a więc na źródle tej jed
ności - Bogoczłowieczeństwie. Z jednej bowiem strony, „duchowość spo
łeczna" sprowadza się do tego, co duchowe w człowieku - ale nie można 
przy tym uznać, iż jest to subiektywizacja bytu, a to dlatego, iż to, co du
chowe w człowieku, a więc jego najgłębsza „subiektywność", przekracza 
jego podmiotowy charakter i staje się tym, co obiektywne40. Przypomnijmy 
w tym kontekście obraz życia psychicznego jako „stożka" obróconego 
wierzchołkiem w dół, gdzie trzecia, jednocząca zasada duchowa (idealno- 
-rozumowa) jednoczyła dwie niższe i „węższe". To tutaj zatem znajduje 
zastosowanie reguła życia duchowego: „im głębiej, tym szerzej" - im głębiej 
bowiem człowiek wnika w „przestrzeń" swojego życia duchowego (su
biektywny punkt wyjścia), tym bardziej doświadcza ekspansji swojej du
chowości, i to aż do momentu przejścia własnej subiektywności w wymiar 
obiektywny, a więc w byt duchowy (przekraczający antynomię subiektyw
ności i obiektywności)41. Z drugiej natomiast strony, opierając się na zasa
dzie monodualizmu antynomistycznego, łączy w sobie obydwa te wymiary, 
nie znosząc żadnego z nich, ale zachowując w stanie, rzec by można, emi- 
nentnym - wywyższa w wiecznej, żywej syntezie (o tym mówi pojęcie 
dwójjedyności, oddające sytuację przynależenia pojedynczego „ja" do szer
szej struktury „ja-ty-bytu", bytu „my", będącego wyrazem wszechjedno
ści)42. Subiektywność staje się w takim ujęciu na równi z obiektywnością 
(subiektywność jest obiektywnie) wyrazem wszechjedności. Ostatecznie może 
Frank scharakteryzować byt społeczny następująco:

„Byt społeczny jako całość jest jak gdyby systemem bóstw albo sił boskich, 
niejakim panteonem, w którym wyraża się dane stadium czy też forma ludzkiej 
relacji do Boskości, ludzkiego Boga, pojmowania Prawdy absolutnej. Prawdziwa 
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realność Boga, przenikając przez serce ludzkie, zlewa się z nim, i wstępując 
w wewnętrzny związek z całą ludzką realnością ziemskich pragnień, potrzeb 
i dążeń, które formuje i którymi kieruje, przejawia się uzewnętrzniając w bycie 
społecznym, ale nie w swojej treści czystej, lecz w postaci subiektywno-ludzkiej, 
która wcielając ją zarazem mniej czy więcej ją zniekształca"43.

43 DO, s. 331.
44 DO, s. 332.
45 Jak zauważa G.L. Kline, słowo sobor (od sobirat') jest kalką greckiego słowa ekklesia, co 

jeszcze bardziej zbliża te dwa pojęcia, a jednocześnie wymaga rozgraniczenia ich znaczeń na 
gruncie teorii S. Franka; por. idem, The Religious Roots..., [w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson 
(eds.), Russian Religious..., op.cit., s. 226.

46 ZZ (Nrawstwiennyj idieat i diejstwitielnost', 1913), s. 178.
47 Ibidem, s. 171-173 i 177.

I dlatego historię życia społecznego może opisywać nasz filozof jako hi
storię życia duchowego, „dramatyczny los Boga w sercu człowieka"44.

3. ETYKA I PRAWO, RELIGIA I PRAWO

Mówiąc o metafizyce społecznej Franka, nie sposób nie zauważyć, że na 
gruncie fundamentalnego rozróżnienia dwóch warstw bytu społecznego 
nadbudowuje się „podstawowy dualizm życia społecznego", a chodzi nam 
o dualizm laski (błagodat') i prawa (zakon), a także Kościoła (cerkow') i świata 
(mir). Przy tym pojęcia łaski i Kościoła wiążą się z warstwą soborowości, 
natomiast pojęcia prawa i świata z warstwą społeczeństwa45.

Zacznijmy jednakże od próby opisu pojęcia powinności, a to w celu jego 
powiązania z koncepcją prawa. Jak wiemy - według Franka - etyka jest czę
ścią filozofii religii, i to właśnie w pojęciu powinności wypełnia się ścisły 
związek religii z moralnością. Etyka bowiem jest nauką nadającą formę lo
giczną zjawisku odnoszenia się powinności do faktów realnych46. Już we 
wczesnym okresie swojego rozwoju filozoficznego myśliciel nasz zdecydo
wanie odrzuca wszelkie formy naturalizmu w etyce, sprowadzając je do 
dwóch postaci: naturalizmu negującego (w sensie ścisłym), a więc odrzuca
jącego warstwę idealną, oraz naturalizmu hipostazującego (w sensie sła
bym), ujmującego dobro czy też ideał moralny za przejawy siły zewnętrznej. 
Natomiast przez idealizm etyczny rozumie on pogląd mówiący o niezależ
ności ideału moralnego od faktów, a zatem prowadzący do ustanowienia 
dualizmu powinności i bytu47. Rosyjski myśliciel opowiada się za reali
zmem moralnym, który różniłby się od naturalizmu w sensie ścisłym 
tym, iż utożsamiałby ideał moralny z idealną moralnością woli uniwersalnej 
(a nie - jak to czyni naturalizm negujący - z wolą jednostkową lub kolek
tywną). Natomiast od naturalizmu w sensie słabym różniłby się tym, że 
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samą powinność sprowadzałby do faktu ogólnej i bezwarunkowej woli, 
przejawiającej się bezpośrednio w doświadczeniu wewnętrznym. Świado
mość moralna staje się więc dla Franka świadomością woli bezpośredniej 
i ogólnej. O zachowaniu etycznym można mówić dopiero wtedy, gdy wolę 
indywidualną podporządkowuje się woli uniwersalnej48. Dlatego filozof 
rosyjski może napisać:

48 Ibidem, s. 183-184.
49 Ibidem, s. 192.
50 RC, s. 280.
51 RC, s. 281.

„(...) działalność moralna jest (...) żywą działalnością samego bytu, jakby entele- 
chią duchową, formującą od wewnątrz i poddającą sobie ciało życia. Ten świato
pogląd organiczny w etyce, do którego doprowadza realizm etyczny, przeobraża 
dualizm absolutny bytu i powinności w poddanie i żywą jedność wyższego 
z niższym"49.

Jak się wydaje, sednem sprawy jest tutaj owo „poddanie i żywa jedność 
wyższego z niższym". Pod koniec życia - rekapitulując swoje poglądy - 
filozof nasz uznaje zasługę Kanta w tym, iż wykazał on bezwarunkowe 
obowiązywanie powinności w doświadczeniu moralnym. Niemniej uznając 
pogląd Kanta za całkowicie słuszny, uznaje jednocześnie - na podstawie 
własnego opisu fenomenologicznego - istnienie wyższej instancji w samej 
jednostkowej świadomości moralnej (chociażby w postaci sumienia); inaczej 
mówiąc, twierdzi, iż „ja" empiryczne nie jest jedyne, że istnieje jeszcze coś 
takiego, co moglibyśmy określić jako „ja" etyczne50. Autonomia bytu ludz
kiego jest przy takim ujęciu wyrazem teonomii i w ten sposób zrozumiały 
jest fakt, iż Frank traktuje etykę jako część filozofii religii. Oddajmy jeszcze 
głos naszemu filozofowi, opisującemu tę szczególną relację autonomii i teo
nomii:

„To, co bezpośrednio dane w doświadczeniu etycznym, to moment ogólny 
jakiegoś nakazu transcendentalnego, skierowanego do naszej woli i przyjmowa
nego jako pochodzące z tej samej głębi, w której również zakorzenione jest moje 
życie wewnętrzne"51.

Jak widzimy, nakaz moralny jest wyrazem czyjejś woli. Frank mówi 
o woli bezpodmiotowej (w odróżnieniu od woli bezosobowej, bo ta jako 
czysty żywioł jest przeciwstawna jakiemukolwiek pojęciu moralności), a to 
ze względu na niemożliwość wskazania jej „nosiciela", gdyż nakazy moral
ne zawsze przyjmują gramatycznie formę bezosobową: trzeba, należy, po
winno się itp. Według myśliciela rosyjskiego, nakaz w doświadczeniu mo
ralnym jest wyrazem samej realności, która jako realność konkretna, przeja
wiająca się w bycie ludzkim - jest jednocześnie wolą uniwersalną, życiem 
jako takim, wszechjednością przejawiającą się w doświadczeniu etycznym 
jako wola. Powinność w tym doświadczeniu odbierana jest jako konieczność 
wewnętrzna i utożsamiana z bezpośrednią obecnością wartości obiektywnej, 
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przy czym taka wartość obiektywna nazywana jest przez Franka realnością 
wyższą52. Wiemy już, że występuje u naszego myśliciela pojęcie konieczno
ści ontologicznej, odgrywające kluczową rolę w filozofii społecznej; nato
miast teraz wiemy ponadto, iż w etyce pojęcie powinności oddawane jest 
przez pojęcie konieczności wewnętrznej (jeżeli nie są to pojęcia tożsame, to 
przynajmniej bardzo bliskie, a w naszym przekonaniu ich odróżnienie do
konuje się tylko ze względu na dział filozofii, w ramach którego są aktualnie 
rozważane) - a zatem wiemy, iż w punkcie tym zbiegają się zarówno filozo
fia społeczna, jak i etyka, i to usprawiedliwia umiejscowienie etyki w roz
dziale poświęconym filozofii społecznej53.

52 RC, s. 282-284.
53 Za najsilniejszą silę społeczną S. Frank uznał wolę moralną; por. DO, s. 367.
54 DO, s. 350.
55 DO, s. 334-335 i 339.

Spróbujmy przyjrzeć się bliżej relacji etyki i prawa, bo jest to relacja istot
na, i to nie tylko dla filozofii Franka - chociaż to nią będziemy się w dalszym 
ciągu zajmować. Kategoria powinności - jak już to wiemy - jest kategorią 
pierwotną; to właśnie ona określa naturę ludzką („ludzką, ponadludzką"), 
a więc jako istoty transcendującej, która w procesie przekraczania siebie 
konstytuuje swoje własne człowieczeństwo i jednocześnie odnosi się do 
założonej w sobie swojej własnej podstawy: Bogoczłowieczeństwa. W prze
konaniu Franka prawo wypływa z powinności, jest więc kategorią pochod
ną. Można zatem powiedzieć, że prawo w pierwotnym sensie jest powinno
ścią, jednakże w swoim znaczeniu pochodnym przyjmuje formę abstrakcyj- 
no-ogólną - prawidła ogólnego. W drugim znaczeniu prawo może być uj
mowane jako suma norm, wypływająca z autorytetu, a tym jest władza. 
Moralność i prawo są więc momentami tej samej kategorii powinności. Pra
wo moralne, rozumiane jako forma abstrakcyjno-ogólna powinności, wy
pływa - w przekonaniu Franka - z pierwotnej wolności bytu ludzkiego, 
której źródłem jest łaska, i to właśnie ta wolność pierwotna (chciałoby się 
powiedzieć: wolność Boska) w skażonej grzesznością naturze ludzkiej 
„przełamuje" się i przez to działa jako siła zewnętrzna, jako prawidło abs- 
trakcyjno-ogólne54. Podobnie i władza, jako nosiciel autorytetu, ostatecznie 
opiera się na powinności i przejawia „(...) w formie żywych ludzkich in
stancji konkretnych nakazów powinności"55. Autorytet władzy musi odwo
ływać się do pojęcia autorytetu wewnętrznego, tylko taki bowiem autorytet 
- wynikający z pierwotnego stosunku do prawdy oraz jej immanentnej 
obecności albo bezpośredniej reprezentacji realności (a nie jako autorytet 
zewnętrzny, oderwany) - może zagwarantować porządek społeczny, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw każdego z jego uczestników. Prawo 
i władza odwołują się do bezpośredniej autorytatywności, tak jak to miało 
miejsce w przypadku porządku patriarchalnego, gdzie ojciec rodziny po
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strzegany był jako ich ucieleśnienie56. Według jakiego kryterium można 
zatem dokonać rozróżnienia moralności i prawa? Pozostając na gruncie mo- 
ralno-prawnym, nie posiadamy żadnych takich kryteriów. Jedyne, co w tym 
przypadku jesteśmy w stanie zrobić, to dokonać rozróżnienia między pra
wem naturalnym a prawem pozytywnym. Kryterium takie można odnaleźć 
w postaci nowej pary pojęć, a mianowicie: prawa i łaski, a więc przechodząc 
na wyższy, „Bogoludzki" poziom organizmu społecznego. Otóż doświad
czenie źródłowe jest zarazem wewnętrznym doświadczeniem powinności 
w postaci woli realnej - wewnętrznej konieczności (mówiliśmy o wyższej 
realności: teonomii), natomiast zasada moralna, będąca przejawem działania 
tej realności (a właściwie Realności - zasady Boskiej), określana jest przez 
Franka jako łaska. Przy takim ujęciu zagadnienia (pamiętajmy o źródłowej 
jedności moralności i prawa) prawo może być prawem istotnym tylko wte
dy, gdy oddziałuje jako „powinność" transcendentalna, idea wzorcowa, cel 
dążenia czy też przeciwstawiająca się człowiekowi wola Boża. Różnica po
między prawem i moralnością, jaką możemy z tego wywieść, sprowadza się 
do stosunku obydwu tych sfer rzeczywistości ludzkiej wobec sfery łaski. 
Frank mówi w tym kontekście o „rozdwojeniu" woli; możemy zatem mówić 
o woli „wyższej" ¡„niższej". W zależności od bliskości woli ludzkiej w jej 
stosunku do łaski, wola ludzka będzie przybierać bądź to charakter woli 
„subiektywno-żywej" - i będzie to sfera moralności, bądź też charakter woli 
„abstrakcyjno-obiektywnej" - i będzie to sfera prawa. Jak podkreśla nasz 
myśliciel, różnica ta dotyczy zarówno treści, jak i formy57.

56 DO, s. 336. Podporządkowanie się autorytetowi zewnętrznemu (i wiara w jego bez
grzeszność) prowadzi do fanatyzmu i despotyzmu, jako systemu urzeczywistniania poprzez 
przemoc mniemanej „prawdy absolutnej"; por. S.L. Frank, Fiłosofija i żyzn'. Etiudy i nabroski po 
fitosofii kultury, Sankt-Pietierburg 1910 (Fiłosofskije priedposytki diespotizma, 1907), s. 144-148 [dalej 
cytuję jako FZ]; por. również powyżej, rozdz. IV, 2.

57 DO, s. 343-346.

Człowiek ma podwójne zadanie do spełnienia w świecie. Z jednej strony, 
ma dążyć do powiększenia dobra, z drugiej strony, jego życie sprowadza się 
do próby odgrodzenia „swojego" świata od zła przejawiającego się w tym 
świecie. Prawo jako instancja zewnętrzna, regulująca strukturę świata ze
wnętrznego, przyjmuje na siebie rolę odgradzającą od zła, jest próbą rozu
mowego budowania wałów ochronnych przed skutkami zła (chaosem, nie
porządkiem - będącymi zarazem i jego przyczyną), działającymi zarówno 
w pojedynczym człowieku, jak i w świecie. Jest zatem formą walki z niedo
skonałością świata i przez to samo odzwierciedla tę niedoskonałość. Prawo 
dotyczy bytu w stanie upadku, można w tym kontekście przytoczyć słowa 
z listu św. Pawła: „Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla 
postępującego bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników" 
(1 Tm 1, 9) - po czym następuje spory katalog bardziej konkretnych złych 
uczynków. Antynomia, jaka zarysowuje się pomiędzy prawem a łaską 
(obecna w całej historii chrześcijaństwa, jako jedność i zarazem odmienność 
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idei Prawa w księdze Starego Testamentu oraz idei łaski w Nowym Testa
mencie), jest według Franka do rozwiązania jedynie w świadomości kon
kretnej; abstrakcyjny moralizm tylko pogłębia tę antynomię58. Jednym sło
wem, na gruncie teoretycznym antynomia taka jest nierozwiązywalna. Nie 
oznacza to jednak tego, że filozof rosyjski w swojej wersji filozofii społecznej 
rezygnuje z idei wszechjedności. Wiemy, że podstawowa struktura tej kon
cepcji opiera się na dualizmie bytowym, gdzie warstwę głęboką stanowi 
soborowość, natomiast warstwę zewnętrzną - system zasad funkcjonalno- 
abstrakcyjnych, a więc społeczeństwo. Otóż pierwszemu poziomowi odpo
wiada pojęcie „całości" (ogólności konkretnej), natomiast drugiemu - pojęcie 
„części", które jako takie są tylko momentami ostatecznej, zachowującej 
w sobie całą wielość swych części, idei jedności - wszechjedności:

58 Por. FZ (K woprosu o suszcznosti morali, 1906), s. 127. Na gruncie rosyjskim takim oderwa
nym moralizmem był tołstoizm (prowadzący do niebezpiecznych konsekwencji). S. Frank 
mówi nawet, iż bliżej Tołstojowi do jakobinów niż - jak sam pisarz chciałby tego - do Rousseau. 
Z drugiej strony, miał rację Tołstoj, twierdząc, że środki państwowoprawne nie są w stanie 
przeciwstawić się złu (por. DO, s. 348).

59 DO, s. 349-350.
60 Por. NP, s. 554.
61 Por. S.L. Frank, Sobstwiennost' i socializm (1925), [w:] Russkaja fiłosofija sobstwiennosti 

XVIII-XX w., Sankt-Piederburg 1993, s. 322.

„Prawo jako norma jest w życiu duchowym człowieka wyrażeniem prawa ja
ko zewnętrznej siły tego, co ogólne, nad rozdrobnionymi częściami bytu ko
smicznego. »Prawo przyrodnicze« i prawo moralne stoją w bliskim związku między sobą 
i są tylko różnymi wyrazami niedoskonałego stanu świata, niezupełnie go prze
nikającą konkretną wszechjednością czystego życia, jako wolną, wewnętrzną jed
nością"59.

Społeczeństwo okazuje się wszechjednością potencjalną, momentem idei 
wszechjedności jako doskonałości bytu. Doskonałość „Królestwa Bożego" - 
pierwotnie założona jako najgłębsza tożsamość „świata" i jego prawzorca - 
w kontekście ontologicznym i religijnym powinna być rozumiana jako osta
teczne przezwyciężenie stanu upadku, który charakteryzuje się rozprosze
niem pierwotnej jedności bytu w postaci wielości bytów odseparowanych; 
a zatem w kontekście tym można mówić o idei reintegraęi60. Podstawową 
cechą wszechjedności jest jej wszechobejmowalność, dążenie do takiej sytu
acji, w której jedność pierwotna jako jedność jedności i wielości może za
wrzeć w sobie wszystko (Byt jest - pełnią, „wszystkim we wszystkim"), 
i dotyczy to także jedności bytu społecznego61. Społeczeństwo rozważane 
jest przez Franka - z jednej strony - jako wielość, z drugiej strony natomiast 
- rozumiane jest ono jako byt duchowy, a więc jedność bytu, w ramach któ
rej powinna następować - jako jej ostateczny sens - „realizacja prawdy". 
Chodzi zatem o „urzeczywistnianie" wszechjedności (zgodnie z myślą filo
zofa, lepiej mówić o „realizacji" wszechjedności), czyli o taką realizację ży
cia, w którym nic nie pozostawałoby poza samą sferą życia; byłoby to więc 
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życie bez wrogów (nie byłoby niczego poza nim, co mogłoby się mu prze
ciwstawić) - odkrywamy w tym miejscu u Franka marzenie o ontologicznej 
idei irenistycznej, marzenie, które zostanie w późniejszym okresie całkowi
cie porzucone. Głęboka warstwa społeczności, określana jako soborowość, 
jest w przekonaniu rosyjskiego myśliciela potencjalnie wszechobejmująca 
i w konsekwencji powinna być ujmowana jako wszechjedność. Jeżeli weź- 
miemy pod uwagę to, że w strukturze myśli Franka ciągle odnajdujemy 
tendencję do „odsłaniania" wciąż nowych i głębszych warstw realności 
i poszukania w nich zakorzenienia, ufundowania sfer już teoretycznie wy
dzielonych, to nie zdziwi nas, iż od pewnego momentu myśliciel rosyjski 
mówi już o soborowości pogłębionej i określa ją jako Kościół, rozumiejąc to 
nowe ujęcie soborowości jako „jedność wiary oraz służby prawdzie 
i Boskości (Świętości)". Kościół w przekonaniu Franka jest „duszą" społe
czeństwa, czyli „(...) siłą wiążącą życie społeczne i kierującą nim idealnie"62. 
W warstwie soborowości mamy do czynienia z pierwotną jednością mo
mentów „my" i „ja" w ich podwójnej relacyjności: wewnętrznej relacji „ja"- 
„ty" oraz związku poszczególnych członów całości z samą tą całością. Pod
stawowe napięcie - w planie empirycznym - rodzi się na poziomie relacji 
„ja"-„ty", a co za tym idzie, zaburzeniu ulega relacja pomiędzy częściami 
i całością. W przekonaniu rosyjskiego myśliciela tę rodzącą się antynomię 
(i ewentualną wrogość) przezwyciężyć można tylko za pomocą zasady trze
ciej, za którą można uznać „służbę Bogu, absolutnej prawdzie", a to - jak 
wiemy - stanowi o istocie Kościoła63. Zróbmy od razu istotne zastrzeżenie: 
Frankowi bynajmniej nie chodzi o „ukościelnienie" świata (bo to jako „fary- 
zeizm" wchodzi w zakres utopizmu społecznego), ale wprost przeciwnie - 
uznaje bowiem, iż autonomia świata musi być zachowana:

62 DO, s. 353-359.
“DO, s. 360-361.
64 DO, s. 363.
65 OM, s. 108. S. Frank pisał: „Substrat bytu społecznego składa się z jedności Idei i Życia" 

(por. OM, s. 92); a także: „Byt społeczny jest bytem idei wolitywnych albo dążeń ideowych" 
(por. OM, s. 102).

„Ciało bytu społecznego, z jednej strony, jest od wewnątrz organicznie prze
niknięte i uduchowione poprzez jego duszę - »kościół« i , z drugiej strony, jest 
formowane przez nią w porządku i relacjach adekwatnych właśnie »stworzonej«, 
empirycznej istocie człowieka"64.

Realizmu w filozofii społecznej nie pojmował Frank na zasadzie empiry
zmu w wąskim znaczeniu, a więc oderwanego od sfery idealnej. Idealizm 
jest równie koniecznym wymiarem życia społecznego, to bowiem właśnie 
„idea" jest siłą dynamizującą i - ze względu na swój charakter teleologiczny 
- siłą normatywną: odnalezienie ideału społecznego jest zatem równoznacz
ne z urzeczywistnieniem tego, co powinno być65. Ponieważ idee społeczne 
ujmował nasz myśliciel jako siły działające, „ożywiające" ciało społeczne, 
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i równocześnie podkreślał źródłową jedność porządku moralności oraz 
prawa (wewnętrzności i zewnętrzności, subiektywności i obiektywności), 
odwołując się przy tym do idei powinności - dlatego może w swoim wła
snym przekonaniu mówić o ideal-realizmie społecznym:

„Samo »to, co idealne«, »idea« nie jest w życiu społecznym tylko ideą, ale jest 
siłą żywą i działającą, tj. czymś całkowicie realnym; i, z drugiej strony, czysto 
empiryczne siły życia ludzkiego istnieją i działają w sposób konkretny w społe
czeństwie jako siły ukształtowane od początku idealną zasadą »powinności«"66.

66 DO, s. 369; por. OM, s. 80.
67 Por. A. Walicki, Filozofia prawa..., op.cit., s. 199-200.
68 DO, s. 380; S.L. Frank, Sobstwiennost'..., op.cit., s. 313; S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., 

op.cit., s. 20.
69 Por. L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, przeł. T. Górski, Warszawa 1969, s. 168.
70 PT (Eres' utopizma, 1947), s. 104.
71 SW, s. 154.

Można Frankowi - podobnie jak to uczynił A. Walicki w stosunku do 
koncepcji Włodzimierza Sołowjowa67 - postawić pytanie dotyczące możli
wości pogodzenia autonomii z ideą wszechjedności w jej wymiarze społecz
nym. Według naszego filozofa, człowiek - jako jednostka sama w sobie - nie 
ma żadnych praw „przyrodzonych". Jak bowiem piszę: „Moralna samo
świadomość prowadzi do uznania obowiązków, a nie praw"68. Jedyne pra
wo, jakie człowiekowi przysługuje, jest prawem do tego, aby móc domagać 
się stworzenia takich warunków, w ramach których byłby w stanie wypełnić 
swój obowiązek. Bliżej zatem Frankowi do klasycznej koncepcji prawa natu
ralnego, z jego „orientacją według obowiązków naturalnych", aniżeli do 
jego koncepcji nowożytnej, z „orientacją według praw naturalnych", będącą 
od czasu Hobbesa zasadniczym składnikiem poglądów liberalnych69. 
W późniejszym okresie Frank określa prawo naturalne również jako:

„(...) z natury niedoskonałe, wyrażające powszechną niedoskonałość życia ludz
kiego w jego poddaniu siłom porządku kosmicznego. Mówiąc dokładniej, prawo 
naturalne jest maksymalnie adekwatnym wyrazem moralnej i duchowej natury 
człowieka w granicach jej poddania tym siłom kosmicznym"70.

Mamy więc tutaj do czynienia z przejawem „tego, co ogólne" w „tym, co 
szczegółowe": życie społeczne - aby być wyrazem prawa naturalnego i tym 
samym być zgodne z naturą człowieka - musi być ujmowane w szerszym 
kontekście bytu kosmicznego i jego praw „ogólnych", wcielających się 
w rzeczywistość społeczną w postaci praw historycznie uszczegółowionych. 
Każde prawo państwowe, społeczne, czy też obyczajowe powinno - według 
Franka - być odwzorowaniem prawa naturalnego71. Prawo to można 
i należy rozumieć jako wyraz rozumności i sprawiedliwości porządku ogól
nego. Za miarę rozumności porządku społecznego można uznać jego zdol
ność do zapewnienia funkcjonowania systemu określającego zasady współ
życia, przy minimalnym poziomie tarć społecznych. Natomiast sprawiedli
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wość porządku sprowadza się do zasady suum cuique, która powinna być 
wyrazem harmonii bytu społecznego rozumianego jako system osób powią
zanych z sobą w sposób wolny, a zatem jako „królestwo duchów" w wa
runkach niedoskonałości bytu światowego. W ten sposób prawo naturalne 
jednoczy w sobie zasadę wolności i solidarności (i - nie zapominajmy - ro
zumności). W przekonaniu Franka istota prawa naturalnego wypływa 
z kompromisu pomiędzy dwiema warstwami, czy też sposobami pojmowa
nia natury ludzkiej, a więc z zasady „obrazu i podobieństwa Bożego" oraz 
z zasady natury „upadłej" - grzeszności bytu ludzkiego72.

72 SW, s. 191.
73 S.L. Frank, Sobstwiennost'..op.cit., s. 315-316.
74 Ibidem, s. 323-324.

Przyjrzyjmy się bliżej roli prawa w samej strukturze społecznej. Prawo - 
w ujęciu naszego myśliciela - jest instancją zewnętrzną, ujętą w racjonalnie 
określone normy i może stosować przymus. Ponadto konieczne z punktu 
widzenia prawa jest rozgraniczenie kompetencji poszczególnych ludzi, a to 
w celu stworzenia porządku społecznego; stąd i hierarchizm życia społecz
nego. Ponieważ człowiek znajduje siebie w świecie niejako w sytuacji po
dwójnej: dążenia do zwiększania dobra i jednocześnie walki ze złem, to 
kompetencje etyki i prawa wydają się jasno wytyczone. Zwiększanie dobra 
to domena wewnętrznej działalności człowieka, jego moralności, natomiast 
prawo jako instancja zewnętrzna ma za zadanie zwalczanie zła, odgradzanie 
wewnętrznej moralności od zewnętrznej przemocy. Jednocześnie prawo 
przejawiające się w życiu społecznym formuje - i to właśnie jako wyraz 
prawa naturalnego - amorficzną, bo znajdującą się w „stanie upadku" natu
rę ludzką. Sytuację tę lapidarnie opisał sam filozof: „Prawo jest wniesieniem 
porządku kosmicznego w chaos ziemskiej natury człowieka"73. Co stanowi 
zatem cel życia społecznego? Według Franka, jest nim „prawda moralna" 
(deontologiczna), według której ani utwierdzenie jednostki kosztem jedności 
społecznej, ani dążenie do jedności społecznej kosztem jednostki nie mogą 
być same w sobie celem życia społecznego. Celem takim może być tylko 
„służenie Bogu i bliźnim", co jest praktycznym wypełnianiem najwyższej 
prawdy. Prawo w tym kontekście spełnia podwójne zadanie rozgraniczania 
i ochraniania tych dwóch porządków; jednym słowem, chronić ma zarówno 
od despotii jednostki, jak i od despotii społeczeństwa. W tym celu ustana
wiane są również państwo i władza państwowa. Zarówno porządek pań
stwowy, jak i system praw uznawane są przez myśliciela rosyjskiego za 
„momenty soborowego porządku życia narodowego"74.

Czy autonomia jednostki w ramach takiej koncepcji jest do utrzymania, 
czy nie - co do tego, jak się wydaje, pewne wątpliwości miał sam Frank. 
W porządku religijnym - albowiem to do niego sprowadza się ostatecznie 
ideał życia społecznego, a tym jest, jak wiemy, postulat służenia, wypływa
jący wprost z chrześcijańskiego przykazania miłości - można autonomię 
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próbować rozumieć na zasadzie koncesji na rzecz wolności religijnej i wy
pływającego z niej spontanicznego jednoczenia się ludzi w obliczu wspólnej 
służby Bogu (idea Kościoła). Autonomia taka nie jest możliwa do określenia 
w terminologii wolności osobistej, bo ta łączy się z koncepcjami liberalnymi, 
co zaciera jej specyficznie Frankowskie znaczenia. Być może, należałoby 
szukać w tym miejscu konsensusu między autonomią i ideą wszechjedności 
- jak podkreśla nasz filozof „wszechjedności wolnej" - a więc idei nawiązu
jącej wprost do wymiaru uzasadnień religijnych, które opierają się na pier
wotnym doświadczeniu wolności i zależności - i dlatego rosyjski myśliciel 
może w tym miejscu mówić o coincidentia oppositorum, a także o poziomie 
transracjonalnym i jego raq’onalnych konsekwencjach w wymiarze prak
tycznym75. Przechodząc zatem na poziom praktyczny tej koncepcji, będzie
my mogli przyjrzeć się bliżej jej konkretnym zastosowaniom i ich następ
stwom.

75 Częściowo na ten trop kieruje sam S. Frank, mówiąc, iż herezje poznajemy po ich złych 
(zgubnych, niemoralnych) skutkach; por. SN, s. 273.

4. PRAKTYKA SPOŁECZNA

Znajdujemy u Franka trzy podstawowe zasady życia społecznego (ze 
względu na ich organiczną jedność można powiedzieć: „zasadę trójjedną"), 
z których wypływają wszystkie pozostałe - a są to: idea służenia, solidarno
ści i wolności. Przyjrzyjmy się im w takiej właśnie kolejności, ponieważ - 
zgodnie z przekonaniem filozofa rosyjskiego - to właśnie w takim porządku 
fundują siebie nawzajem.

Praktyczna filozofia społeczna wypływa z rozwinięcia chrześcijańskiego 
przykazania miłości (por. Mt 22, 29-31; Mk 12, 37-39), którego pierwsza 
część mówi o miłości do Boga i wynikającej stąd naczelnej idei służenia. 
Najogólniejszą zatem - i jak podkreśla nasz myśliciel ontologicznie pierwszą 
- jest zasada służenia, która zarazem powinna być rozumiana jako sa- 
moutwierdzenie człowieka w jego wolności poprzez służbę „boskiej zasa
dzie prawdy". Wolność możliwa jest tylko na podstawie prawa, a prawo 
powinno być rozumiane jako powinność obiektywna, a ta z kolei wypływa 
z prawdy ponadindywidualnej i ponadludzkiej, prawdy absolutnej - utożsa
mianej z dobrem. W ten sposób rodzi się naturalny porządek hierarchiczny: 
prawo wypływa z powinności, a powinność z najwyższej prawdy. Poczucie 
obowiązku, wypływające z powinności, odwołującej się do jego wewnętrz
nej wolności, jest człowiekowi bliższe niż prawo, chociaż to ostatnie - jako 
zewnętrzna instancja życia społecznego - jest konieczne w życiu społecz
nym. Pojęcie służenia wiąże się z poddaństwem, zależnością wobec czegoś 
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wyższego. Postawę taką nazwie Frank ascetyką (nawiązując niewątpliwie 
do pojęcia pokory chrześcijańskiej) i - jak się domyślamy- będzie to postawa 
przeciwstawna „pysze samoutwierdzenia" i jej atomizującym skutkom, 
bowiem: „(...) bez uczucia obowiązku, bez ascetyki jest nie do pomyślenia 
żadne życie społeczne"76. Służenie najwyższej prawdzie jest celem społe
czeństwa, dzięki któremu jest ono w stanie uniknąć konfliktu pomiędzy 
„prawdą subiektywną" jednostki a „prawdą obiektywną" społeczeństwa; 
postawa służby prawdzie przyjmuje więc na siebie rolę superarbitra. Wi
dzimy, że zasada służenia odwołuje się do pojęcia wolności (wewnętrznej), 
którą z kolei wiąże się z pojęciem konieczności ontologicznej - służenia 
prawdzie najwyższej, a więc jest ściśle powiązana ze strukturą bytu „Bóg- 
-ze-mną", z Bogoludzką naturą człowieka77. Wszystkie pozostałe zasady 
życia społecznego wynikają z wolności i samookreślenia się osoby78.

76 S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., op.cit., s. 20.
77 Por. powyżej, rozdz. IV, 4.
78 DO, s. 379-380.
79 Por. NP. s. 333-334.
80IX), s. 383; por. S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., op.cit., s. 16-17.
81 S.L. Frank, Sobstwiennost'..., op.cit., s. 322.

W wymiarze życia społecznego mamy do czynienia z napięciem pomię
dzy obiektywnością społeczną („my") i subiektywnością („ja"), pierwotną 
jednością „my" - jako jednością nadrzędną a konkretnością poszczególnego 
„ja", nie bez racji roszczącego sobie prawo do absolutnej wartości (wszak nie 
zapominajmy, że jako sobość jest jedną z wszechjedności)79. W planie poli
tycznym konflikt ten przybiera formę walki pomiędzy socjalizmem i libera
lizmem; natomiast w planie państwowym przybiera formę bądź to despoty
zmu, bądź też anarchii. Antynomia „ja"-„my" może być przezwyciężona 
tylko za pomocą zasady solidarności, rozumianej jako przekroczenie 
egoizmu poszczególnych członków społeczeństwa, ich partykularystycz- 
nych tendencji. Prawdziwa jedność społeczeństwa jest nie do pomyślenia 
bez współpracy wszystkich jej członków, przy czym współpraca ta powinna 
być „wolna wewnętrznie", bo chyba to miał na myśli nasz filozof, mówiąc 
o współpracy „w dziele służby Boga":

„Prawdziwa organiczna dwójjedność (dwujedinstwo) »ja« i »my« urzeczywist
nia się tylko tam, gdzie zarówno »ja«, jak i »my«, poddają się wyższej zasadzie - 
Bogu"80.

Relacja „ja"-„my" w przekonaniu rosyjskiego filozofa nie powinna być 
subordynacją, ale „prawdziwą koordynacją"81. Rozważając zasadę solidar
ności, przechodzimy już do drugiej części przykazania miłości, a zatem do 
„miłości bliźniego". Więzi społeczne wyrastają na gruncie małych stowarzy
szeń, a naturalnym przykładem takiego stowarzyszenia jest rodzina, gdzie 
jedność oparta jest na bezpośrednich związkach pomiędzy jej członkami. 
Nie bez znaczenia jest też to, iż właśnie na przykładzie rodziny szukał Frank 
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wytłumaczenia autorytetu władzy82. Wiemy, że byt ludzki spotyka to, co 
boskie tylko poprzez i w swojej wolności. U podstaw każdego „ja" leży za
tem wolność („ja" jest ciągłym aktem wolnym); tak więc spotkanie z zasadą 
wyższą w formie powinności i prawdy możliwe jest tylko jako akt wolności: 
prawdziwą służbą może być tylko służba wolna. Dlatego mówiąc o podsta
wowych zasadach życia społecznego, należy podkreślić znaczenie zasady 
wolności. Zasada taka nie może być utożsamiana z wolnościami obywatel
skimi, albowiem jest zasadą ontologiczną, a nie jak one - umowną. Z zasady 
wolności bezpośrednio wypływa tylko wolność wyznania. Z tej ostatniej 
z kolei pochodzi wolność tworzenia, a to w myśl zasady uznającej, iż wiara 
bez uczynków jest martwa (por. Jk 2,17). Wolność tworzenia jest zatem wa
runkiem aktywnego włączenia się w współtworzenie dzieła społecznego83.

82 Por. powyżej, rozdz. V, 3. W późniejszym okresie filozof będzie traktował społeczeństwo 
i państwo jako „coś w rodzaju większej rodziny", por. SW, s. 164.

83 IDO, s. 387-391; por. S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., op.cit., s. 11-12.
84 DO, s. 394; por. S.L. Frank, Rieligioznyjeosnowy..., op.cit., s. 23.
85 S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., op.cit., s. 25.

Na podbudowie tych trzech podstawowych zasad życia społecznego 
rozważa Frank - stosując schemat pojęć opozycyjnych - ich dalsze uszcze
gółowienia. Mówi zatem o hierarchizmie i równości, konserwatyzmie 
i twórczości oraz planowości i spontaniczności (samorzutności). Przyjrzyjmy 
się im pokrótce. Zasada hierarchiczności wypływa bezpośrednio z idei służe
nia. Myśliciel rosyjski uznaje ją za naturalną cechę społeczeństwa, która 
wypływa z zasady jedności. Społeczeństwo przybiera zawsze formę hierar
chiczną, co wyznaczane jest także naturą samej władzy, którą można spro
wadzić do formuły mówiącej, iż to zawsze „mniejszość rządzi większością". 
Można zatem w ślad za Frankiem przyjąć, że społeczeństwo - wbrew „abs
trakcyjnej doktrynie demokratyzmu" - ze swej własnej natury przyjmuje 
formę oligokracji (rządów mniejszości, jednakże bez odcienia ujemnego, tak 
jak to ma miejsce w przypadku terminu oligarchia). Każde „zdrowe" społe
czeństwo, które zachowuje swoją jedność wewnętrzną, powinno wyłonić 
z siebie jeden ośrodek władzy; można zatem na podstawie tego spostrzeże
nia mówić także o idei monokracji (i znów w odróżnieniu od częściowo 
skompromitowanego terminu monarchia)84. Jeżeli wziąć pod uwagę ideę 
autorytetu, to takie uhierarchizowane społeczeństwo przyjmuje postać ary
stokracji. Frank następująco opisuje relacje pomiędzy tymi typami ustrojo
wymi:

„Zasada arystokratyczna w sferze statystyki społecznej znajduje swój wyraz 
w oligokracji, natomiast w sferze dynamiki społecznej - w monokracji"85.

Z punktu widzenia filozofa rosyjskiego, maksymalizacją ideału społecz
nego byłaby możliwie duża dyferencjacja, przyjmująca charakter uporząd
kowania w formie hierarchiczności własnej struktury. Miarą ustroju spo
łecznego powinien być hierarchizm prawidłowy - kryterium w naszym prze
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konaniu dość niejasne, a sprowadzające się do hasła: „każdy na swoim miej
scu"86. Zasadę hierarchizmu powinno się uzupełnić ideą jej przeciwstawną, 
a za taką należy uznać zasadę równości. Ideał równości - począwszy od wieku 
XVIII - został utożsamiony z ideałem demokratycznym, ujętym jednakże na 
sposób „oświeceniowy", stał się zatem ideą abstrakcyjną, a więc w sposób 
dosłowny został oderwany od naturalnej więzi z zasadą hierarchizmu - 
a przecież z tej ostatniej zasady może być on dopiero wywiedziony. Jak 
wiemy, Frank podkreśla pierwotność obowiązków względem praw. 
W jednym zasadniczym wymiarze wszyscy mają równe prawo, a jest nim 
prawo do służenia. Demokrację można zrozumieć właśnie poprzez naświe
tlenie tego ideału, jej bowiem „sens ontologiczny" sprowadza się - według 
Franka - do ideału służenia powszechnego87. Wiemy o tym, jak często zasa
da równości wchodzi w konflikt z zasadą wolności. Aby ustrzec się niebez
piecznych skutków absolutyzowania tej pierwszej zasady i jednocześnie 
zachować tę ostatnią, należy przyjąć istnienie wewnątrz społeczeństwa 
pewnej hierarchizacji - „nierówności wolnej", wynikającej z przyrodzonych, 
naturalnych cech każdego jego członka. W wymiarze ustrojowym takie po
łączenie dwóch zasad przyjmuje formę demokracji z domieszką arystokracji, 
a ustrój taki (politeja) był określany - i doceniany - już przez Arystotelesa88. 
Zauważmy, iż przy takim ujęciu ideału demokracji staje się możliwe jej nie- 
sprzeczne pogodzenie z chrześcijańską ideą „kapłaństwa powszechnego"; 
a zatem u źródeł demokracji leżałby ten sam ideał soborowości pogłębionej, 
jakim jest Kościół, i to w takim znaczeniu, jak ujęliśmy go powyżej. Dodajmy 
jednak od razu, iż w przekonaniu Franka sam ideał demokracji jest niewy
starczający, zawiera w sobie bowiem tylko prawdę częściową. Ludzie są 
równi tylko w obliczu Boga - jako zasady hierarchicznie najwyższej, a rów
ność ta przejawia się w dwojakim sensie. O ile traktuje się Boga jako zasadę 
transcendentną - to przed jego obliczem wszyscy ludzie są „nicością", co 
wypływa z przyjęcia założenia, iż realność Boga nieskończenie przerasta 
człowieka. Można powiedzieć, iż sam hierarchizm w pewnym sensie zostaje 
w tym przypadku zniesiony. Natomiast jeżeli Bóg jest rozumiany jako zasa
da immanentna - to każdy człowiek jest traktowany jako „obraz 
i podobieństwo Boże"; mamy zatem w tym przypadku do czynienia 
z chrześcijańską odmianą arystokratyzmu (przy czym arystokratyzm ten jest 
powszechny). Chrześcijaństwo - w takim ujęciu - jest uznane za religię po
wszechną, odwołującą się do koncepcji anima naturaliter Christiana 
i poświadczającą tym samym równość ludzi w idei kapłaństwa powszech
nego; ludzie są zatem równi ontologicznie w ich relacji do Boga89. Wolność 

86 DO, s. 398.
87 DO, s. 401.
88 SW, s. 195; (por. Arystoteles, Polityka, IV, 6; 1293b-1294a).
89 DO, s. 399; por. Rieligioznyje osnowy..., s. 25. W podobnym duchu o idei równości piszę 

Bułgakow: „Ludzie nie są równi i ludzie są równi, oto dwa poglądy przeciwstawne, które należy 
pogodzić. (...) Ludzie nie są równi w porządku naturalnym, jako istoty empiryczne, ale są 
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w życiu społecznym wypływa z wolności wewnętrznej każdego człowieka, 
z „wydarzenia" spotkania człowieka i Boga. Zasada równości i powszech
ności jest więc - w przekonaniu naszego myśliciela - wyrazem tej głębokiej 
podstawy społeczeństwa, jaką jest teofania (teokracja w szerokim znaczeniu), 
za której przeciwieństwo można według niego uznać hierarchokrację (teokra
cja w wąskim znaczeniu), czyli rządy reprezentantów („sług") Boga, nie- 
stroniących w tym swoim „służeniu" od stosowania chociażby przymusu90. 
Ludzie są równi w swym powołaniu do powszechnej służby, a przy takim 
jej ujęciu - służba ta musi być aktywnością moralną, wypływającą z wolno
ści człowieka. Powie Frank, iż równość (powszechność) i wolność służenia 
są dwiema stronami Bogoludzkiej natury człowieka; powie jeszcze więcej: 
społeczeństwo, jako wspólne Bogoludzkie życie, jest wszechjednością 
wolną91.

równi w porządku idealnym, jako istoty rozumne (umopostigajemyja), jako substancje duchowe" 
(i dalej autor ten podkreśla, iż demokratyczna idea równości wywodzi się bezpośrednio 
z ewangelicznej nauki o „synostwie Bożym"); por. S.N. Bułgakow, Ot marksizma к idiealizmu, 
op.cit., s. 301.

90 S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., op.cit., s. 26.
91 DO, s. 402.
92 Por. powyżej, rozdz. II, 4.
93 S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., op.cit., s. 21.
94 DO, s. 407.
95 Zapewne odnajdujemy tutaj kontynuację rozumienia chrześcijańskiej idei miłości bliź

niego w jej naturalistycznym, sensualistycznym sensie, odwołującym się do pojęcia wspólnoty 
pochodzenia (klanu, rodu); por. G.P. Fedotov, The Russian Religious Mind, Cambridge, Massa
chusetts MCMXLV, s. 390.

Zasada konserwatywna w sposób ścisły wiąże się z wymiarem ponadcza- 
sowości - o czym już niejednokrotnie mówiliśmy92 - oraz z pojęciem jedno
ści, która w sposób naturalny odwołuje się do idei wszechjedności, obejmu
jącej sobą również wszystko to, co czasowe. Ponadczasowość iczasowość 
życia społecznego są zatem z sobą ściśle złączone w idei wszechjedności:

„Wszechjedność życia ludzkiego, na mocy którego wszelkie »ja« jest zakorze
nione w »my« i żyje oraz rozwija się tylko w jego łonie, posiada także wymiar 
czasowy, w którym jest ono ponadczasowością. Społeczeństwo jako jedność 
duchowa nigdy nie sprowadza się do chwili bieżącej, do dnia dzisiejszego; jest 
ono tylko wtedy, gdy w nim w każdej chwili żyje cała jego przeszłość; jego »dzi
siaj« jest tylko związkiem pomiędzy dniem »wczorajszym« a »jutrzejszym«"93.

W sposób najpełniejszy zasada konserwatywna wyraża się poprzez pra
wo dziedziczenia94. W dziedzinie ustroju społecznego odpowiada jej monar
chia. Trzeba zaznaczyć, iż dla Franka prawdziwym podmiotem praw spo
łecznych i politycznych nie jest poszczególna jednostka ani pokolenie, ale 
ród - to on jest bowiem wyrazem ponadczasowej jedności, niemniej jednak 
może on być reprezentowany tylko przez poszczególne osoby95. Władza 
monarchiczna z natury swojej jest dziedziczna i dlatego jej doniosłość prze
kracza wolę jednego pokolenia i przez to może wyrażać wolę i interesy całe
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go społeczeństwa jako jedności ponadczasowej. Idea monarchii opartej na 
zasadzie wybieralności jest dla rosyjskiego myśliciela contradictio in adjecto, 
a dzieje się tak dlatego, iż w monarchii elekcyjnej suweren, który z założenia 
powinien być nosicielem ponadczasowej jedności, uzależny jest od doraź
nych interesów i sił politycznych. W głębokim przekonaniu Franka władza 
zwierzchnia powinna zachować swój charakter mistyczności, uświęcenia 
religijnego96. Władza zwierzchnia pełni rolę służby najwyższej, a jej służba 
może być tylko służbą Bogu. Zasada konserwatywna musi być dopełniona 
poprzez swoją „opozycję", a tą jest zasada twórczości. W życiu społecznym 
zasada ta przejawia się w postaci zasług osobistych i wolności indywidual
nej, a w sferze ustroju politycznego odpowiada jej demokracja - republika. 
O ile zasada konserwatywna łączy się z poziomem ponadczasowości, o tyle 
zasada twórczości dotyczy życia w jego wymiarze czasowości. Społeczeń
stwo w połączeniu tych dwóch zasad osiąga w pełni swój ideał, który od
powiadałby jego naturze: „mistyczna", ponadczasowa jedność społeczeń
stwa powinna w sposób organiczny połączyć się z jego interesami i potrze
bami chwili bieżącej. W sferze ustrojowej jedność taką reprezentuje sobą 
monarchia konstytucyjna, która łączy w sobie wymiar ponadczasowej 
jedności - wcielonej pod postacią woli monarchy, jako jej przedstawiciela, 
oraz wymiar czasowości, wraz z jego potrzebami bieżącymi społeczeństwa 
i państwa, które przejawiają się pod postacią opinii społecznej i są repre
zentowane przez wybranych przedstawicieli z łona tego społeczeństwa. 
Scharakteryzowany w ten sposób model ustrojowy może uchodzić za speł
nienie Frankowskiego postulatu dwójjedności tego, co ponadczasowe, i tego, co 
czasowe w życiu społecznym; albo ujmując to inaczej, dwójjedności tego, co 
duchowe, i tego, co światowe97. Zróbmy jednak w tym miejscu zasadnicze za
strzeżenie: monarchia konstytucyjna nie jest ustrojem doskonałym - usńój 
doskonały po prostu nie istnieje98.

96 W przekonaniu S. Franka, nauki społeczne, o ile mówią o realności „tego, co ogólne", są 
przeniknięte „ukrytym bądź nieświadomym mistycyzmem". Możliwa jest również w ramach 
tych nauk pewna szkodliwa „tendencja mistyczna", polegająca na hipostazowaniu społeczeń
stwa; por. OM, s. 57-58.

97 DO, s. 409-412; S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., op.cit., s. 27.
98 S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., op.cit., s. 29.
99 Jeśli wziąć pod uwagę rzeczywistość planowości gospodarczo-państwowej ZSRR, to 

termin planowość brzmi oczywiście u filozofa rosyjskiego podejrzanie. W swoich późniejszych 
tekstach (począwszy od Herezji utopizmu, 1946) S. Frank poddaje takie podejście gruntownej 
krytyce, uznając je za niebezpieczne i całkowicie błędne; por. G.R. Kline, The Religious..., 
[w:] J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Russian Religious..., op.cit., s. 224-225; por. również PT 

Trzecią parą pojęć, szczególnie przez Franka podkreślaną w opisie prak
tycznego wymiaru życia społecznego, jest antyteza planowości i spon
taniczności, utożsamiana zazwyczaj z przeciwieństwem racjonalizmu 
i irracjonalizmu (co w planie społecznym wręcz przekładałoby się na opozy- 
cyjność zasad konserwatyzmu i twórczości)99. Zarówno zasada planowości, 
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jak i zasada spontaniczności znajdują szczególne rozwinięcie w wymiarze 
państwowości oraz władzy państwowej, i to właśnie w rzeczywistości pań
stwowej możliwe jest przekraczanie ich sprzeczności:

„Państwo jest jednością plancrwo-budującej woli społecznej. O ile organiczna 
pierwotna wielojedność, będąca wyrazem społeczeństwa, dochodzi do świadomości 
samej siebie, tworząc jedną świadomość społeczną, o tyle powinna dążyć do urze
czywistniania siebie również w formie świadomej, rozmyślnej woli, planowo bu
dować i umacniać siebie"100.

(Eres' utopizma), s. 94 (gdzie mówi o przeroście i tym samym wypaczeniu „normalnej funkcji 
planowego przymusowego normowania żyda ludzkiego - funkcji prawa").

100 DO, s. 419.
101 DO, s. 421.
102 O bliskośa władzy i «racjonalności (jako aktu wiary i podporządkowania się) - por. 

FZ (Problema własti, 1905), s. 84.
103 DO, s. 423; S. Frank już w roku 1905 przestrzega przed „idolatrią państwa"; por. 

FZ (Problema własti), s. 123.

Takie uświadamianie, będące równocześnie kształtowaniem formy spo
łecznej, możliwe jest tylko za pomocą wyłonionego ze społeczeństwa organu 
władzy. Planowość możliwa jest tylko tam, gdzie mamy do czynienia z sy
tuacją rządów części społeczeństwa nad jego całością, będące w praktyce 
podporządkowaniem przez mniejszość pozostałej i - jak się domyślamy - 
większościowej części społeczeństwa. Aby zrozumieć naturę władzy, należy 
- według naszego myśliciela - zapytać o genezę państwa. U jego początków 
odnajdujemy „męską" zasadę twórczości:

„Państwo i jego władza rodzi się z zasady inicjatywy osobistej, i dlatego pier
wotnym źródłem władzy jest zawsze zasługa osobista, powodzenie w planowym 
jednoczeniu i budowaniu społeczeństwa"101.

Jak więc widzimy, władza powinna - aby być prawomocną - odwoływać 
się do autorytetu, który z kolei - aby być autorytetem prawdziwym - musi 
być „władzą nad duszami", czyli autorytetem wewnętrznym, przyjętym 
w sposób wolny przez świadome podmioty. U podstaw władzy leży więc 
wolny akt wiary w godność i prawomocność pełnomocnictw jej przedstawi
ciela102. Państwo - i to może zabrzmieć niebezpiecznie - służy prawdzie:

„Państwo, jak i wszystkie w ogóle momenty społeczeństwa, nie służy jakie
muś zewnętrznemu i utylitarnemu celowi, ale utwierdzeniu całościowej prawdy, 
wewnętrznemu, duchowemu rozwojowi społeczeństwa. Cel państwa jest tak sa
mo uniwersalny, wszechjedyny, jak i cel społeczeństwa w ogóle"103.

Niepokojący wyraz tego poglądu łagodzi Frank przywołaniem idei spo
łeczeństwa obywatelskiego. Przyjęcie tej idei świadczy o tym, iż myśliciel 
rosyjski dopatrywał się częściowej prawdy w liberalizmie, w konieczności 
istnienia sfery wolnej od ingerencji władzy i planowości państwowej. Filozof 
rosyjski uważa (w przeciwieństwie do poglądów charakterystycznych za
równo dla konserwatyzmu politycznego, jak również dla socjalizmu, 
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wspólnie odwołujących się do zasady planowości, regulowania woli spo
łecznej), iż władza państwowa powinna być ograniczana przez sam fakt 
istnienia społeczeństwa obywatelskiego, jako wyrazu wolności i spontanicz
ności w życiu społecznym, a co z tym się łączy również i w życiu państwo
wym. Istota władzy wiąże się zatem z istnieniem wolności, ponieważ bez tej 
ostatniej jest ona nie do pomyślenia104. Każda władza powinna odwoływać 
się do „zasady trójjednej", a więc do służenia, solidarności i wolności. 
W tym kontekście pojęcie wolności osobowej odwołuje się do „prawa jedy
nego" - prawa do służenia. Tym samym wolność osobista nie jest uznana za 
wartość samą w sobie, ale za wartość funkcjonalną; jednym słowem, za bę
dącą „(...) refleksem obowiązku, formą bytu, uwarunkowaną i usprawie
dliwioną przez zasadę służenia"105. Teraz dopiero, wiedząc o relacji wolności 
osobistej i władzy państwowej oraz o roli prawa jako gwaranta tej wolności 
i wyrazu porządku społecznego, możemy określić, jak należy - według 
Franka - rozumieć podmiot prawa:

104 Władza oparta na przemocy fizycznej bądź psychicznej nie jest władzą w sensie ścisłym 
(jest tylko zorganizowaną przemocą); por. FZ (Probleina własti), s. 82.

105 DO, s. 427.
106 DO, s. 427.
107 S.L. Frank, Sobstwiennost’..., op.cit., s. 324; o idei wewnętrznego dojrzewania do solidar

ności i jednomyślności oraz ich związku z ideą zewnętrznej organizacji społecznej, por. 
FZ (Fiłosofskije priedposyłki diespotizma, 1907), s. 141.

„Z natury społeczeństwa jako organicznej wielojedności, z konieczności połą
czenia w życiu duchowym, będącym podstawą społeczeństwa, zasad solidarno
ści i wolności, wynika konieczność podziału społeczeństwa na oddzielne podmio
ty praw, związane z sobą poprzez wolne porozumienie ich woli"106.

Dwie podstawowe i praktyczne funkcje prawa - chociaż obydwie można 
sprowadzić do funkcji „ochrony" jednostki - są poniekąd ukierunkowane 
odmiennie. Zacznijmy od pozytywnej strony prawa, skierowanej do jed
nostki. I tak podstawową funkcją prawa jest jego rola wychowawcza, bu
dzenie poczucia solidarności, a powinno to się dokonywać przede wszyst
kim poprzez ograniczenie i zabezpieczenie sfery osobistej, a więc - rzec 
można - poprzez ograniczanie egoizmu jednostki na rzecz jej nastawienia 
altruistycznego, przyjęcia przez nią w sposób wolny zasady służenia jako 
własnej postawy społecznej. Z drugiej strony, prawo wyraża się poprzez 
przymus zewnętrzny i ograniczenie sfery osobistej - i jest to jego funkcja 
negatywna, skierowana na zewnętrzne wobec jednostki warunki. Dzieje się 
to w imię takiego dobra społecznego, które mogłoby zabezpieczyć maksy
malne warunki rozwoju wolności osobistej, a więc w tym przypadku prawo 
stoi na straży zewnętrznych warunków, określających przestrzeń rozwoju 
osobistego każdego członka danej społeczności107.

Należy jeszcze w tym miejscu powiedzieć o rozumieniu prawa własno
ści, jakkolwiek wydawałoby się, że jest to już szczególne zastosowanie zasa
dy prawnej. Frank - podobnie jak Hegel - przywiązuje do tego uprawnienia 



214 Myślenie z wnętrza objawienia

dużą wagę, chociaż przyjmuje jego charakter czysto funkcjonalny, służebny. 
Prawo własności - podobnie jak i prawo gwarantujące wolność osobistą - 
w sposób bezpośredni wiąże się z zasadą służenia. Własność prywatna jest 
w przekonaniu naszego myśliciela „przedłużeniem" ciała, rozumianego jako 
organ działalności duchowej w wymiarze empirycznym, stanowi jego ze
wnętrzne środowisko. Istota własności prywatnej sprowadza się zatem do 
władzy woli ludzkiej nad światem zewnętrznym108. Należy przy tym pa
miętać, że człowiek jest „zarządcą mienia" powierzonego mu przez Boga, 
i jest to - w przekonaniu naszego myśliciela - prawda religijna dobrze, 
a właściwie zbyt dobrze znana narodowi rosyjskiemu. Doktryna socjali
styczna sprowadza rozciągłość prawa własności zaledwie do sfery ciała 
własnego człowieka109 110 i dzięki temu socjalizm w swoim bolszewickim wy
daniu mógł je wykorzystać w praktyce wywłaszczenia. Własność prywatna 
zatem jest warunkiem realizacji wolności osobistej i dlatego musi być 
w społeczeństwie „organicznym" zachowana; w przeciwnym razie wolność 
leżąca u podstaw takiego społeczeństwa zatraca się i przeradza się w jed
ność mechaniczną - organizację zewnętrzną. Prawo własności wraz z pra
wem dziedziczenia bezpośrednio łączą się z „prawdziwą" wolnością osoby, 
która nie jest dana w izolacji, ale w jej organicznej więzi z innymi; a dotyczy 
to także przeszłych i przyszłych pokoleń - ma zatem wymiar ponadczaso
wy. Mówimy zatem o wolności duchowej, przekraczającej podział „ciele
sny" - indywidualizację na poziomie bytu empirycznego, ponieważ ciało 
ludzkie (wcielenie) rozważane w kontekście społecznym jest pojmowane 
jako principium indyviduatiomsuo. Sprowadzanie wolności tylko do własnych 
interesów jest pomniejszaniem tej wolności, umniejszaniem osoby, stąd zro
zumiałe staje się przekonanie rosyjskiego filozofa o tym, iż człowiek jest 
zaledwie „zarządcą mienia" i jednocześnie - że wolność jest nie do urze
czywistnienia w warunkach zniesienia własności111.

108 DO, s. 428-429.
109 S.L. Frank, Sobstwiennost'..., op.cit., s. 314,319.
110 OM, s. 65.
111 Por. DO, s. 417.

Stosunek, jaki zachodzi pomiędzy społeczeństwem obywatelskim 
i państwem, nie jest możliwy do precyzyjnego wyznaczenia, a wynika to 
z przyczyny wielości elementów, jakie należy wziąć przy tym pod rozwagę:

„(...) społeczeństwo obywatelskie nie tylko poza sobą zakłada istnienie państwa, 
ale poprzez prawo również samo jest przeniknięte zasadą państwową. Jednak 
z drugiej strony, to samo można powiedzieć także o państwie. Państwo w swojej 
konkretności jest nie tylko władzą planowo organizującą jedność woli społecznej; 
nie jest wystarczające samo sobie, w swojej najgłębszej istocie nie jest jedynowła- 
dzą - jest bowiem dziełem i odbiciem sił i relacji, wyrastających spontanicznie 
i składających się na społeczeństwo; jedność woli państwowej jest w konkretnej 
realności życia społecznego sumą gry sił pomiędzy oddzielnymi siłami i poten
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cjami życia społecznego, między klasami, narodowościami, wspólnotami religij
nymi, wszelkiego rodzaju częściowymi związkami"112.

112 DO, s. 431.
113 DO, s. 431-432.
114 Plotyn, Enneady, IV, 4, 11 (cyt. wg tłumaczenia A. Krokiewicza); por. RC, s. 275; SW, 

s. 134.
115 OM, s. 45.
116 F. Copleston (por. idem, Philosophy in Russia..., op.cit., s. 362) utrzymuje, że filozofia 

społeczna S. Franka nie jest wolna od wpływów Hegla, są to jednakże wpływy ogólne 
i zapożyczenia terminologiczne, którym zresztą rosyjski myśliciel nadaje własne znaczenia. 
Wpływy takie śledzi inny badacz filozofii rosyjskiej, G.L. Kline (por. idem, The Religious..., 
[w:]J.D. Komblatt, R.F. Gustafson (eds.), Russian Religious..., op.cit., s. 221-227), który uważa 
S. Franka - w niektórych aspektach jego myśli - za myśliciela bliższego Heglowi niż innym 
rosyjskim filozofom wszechjednośd.

Państwo nie może być ujmowane wyłącznie jako „(...) zwierzchnia jed
ność woli, ale także jako system relacji, tzn. analogiczny społeczeństwu 
obywatelskiemu kompleks spontanicznie współpracujących między sobą 
centrów aktywności"113. Jedność społeczna i państwowa, odwołując się do 
idei soborowości, przybiera formę policentrycznego systemu realności. 
Frank porównywał taki system do metafory Plotyna, która - zauważmy - 
uzasadnia również hierarchiczną strukturę realności, gdyż, jak to ujmował 
twórca neoplatonizmu:

„(...) oto jedna natura ma moc nad wszystkimi naturami, te zaś idą po niej 
w kolejnej zawisłości i zależności i tak jakby z niej wykiełkowały, na podobień
stwo natur w gałęziach idących za naturą całego drzewa"114.

W ten sposób organicyzm społeczny - propagowany przez filozofa rosyj
skiego - może powoływać się na swoje własne korzenie antyczne i jego ro
zumienie duchowe, a nie na dziewiętnastowieczną tradycję organicyzmu 
biologicznego. Naturalizm tego drugiego stanowiska jest dla Franka nie do 
przyjęcia. Według niego, relacje pomiędzy indywiduami zachodzące we
wnątrz społeczeństwa są natury duchowej i dlatego istotę społeczeństwa 
należy postrzegać jako ponadczasową (a zatem i ponadprzestrzenną) - czyli 
duchową (niematerialną), nieznoszącą jednakże jego materialnego wymia
ru115. Życie społeczne należy uznać za realność duchowości wcielonej. 
W organicyzmie społecznym Franka niewątpliwie można odnaleźć również 
podobieństwa z myślą Heglowską, szczególnie w jej ogólnej tendencji po
jednania różnych sfer życia społecznego116.

Można zastanawiać się nad krytycznym stosunkiem filozofa do własnej 
wersji filozofii społecznej wypracowanej w latach dwudziestych. Czy nie 
obawiał się, że jest to „herezja" - zgodnie z tym, jak ją sam Frank później 
ujmował - a zatem idea religijno-teoretyczna prowadząca do złych skutków 
praktycznych. W końcu z jakichś przyczyn rosyjski filozof odszedł później 
od poglądów przedstawionych w Duchowych podstawach społeczeństwa i zajął 
się ze szczególnym zaangażowaniem walką z wszelkimi wcieleniami nihili



216 Myślenie z wnętrza objawienia

zmu i utopizmu. Nie uległo natomiast jakiejś zasadniczej zmianie jego ogól
ne stanowisko filozoficzne; a gwoli ścisłości zauważmy, iż problematyka 
„negatywna" (nihilizm i jego konsekwencje praktyczne w postaci utopizmu) 
jest już obecna - i to jako stały przedmiot krytyki - od początku jego twór
czości filozoficznej.

Być może pomimo pewnych sprzeczności oraz wynikających z nich 
obaw, koncepcja społeczna Franka - jak to już zauważono - do pewnego 
stopnia jest możliwa do uzgodnienia z ideą społeczeństwa otwartego („od
rzucającego systemowość"), jeśli tylko położy się nacisk na sferę soborowo- 
ści - organiczności i na wynikające stąd tendencje do ciągłego przekraczania 
warstwy struktur społecznych - organizacji117. Położenie akcentu na du
chowe podstawy życia społecznego umożliwić może otwartość samych 
struktur społecznych. Realizm chrześcijański - za jakim ostatecznie opowia
da się nasz filozof - przyjmuje stan niedoskonałości bytu światowego, a tym 
samym uświadamia rządzącym i rządzonym niedoskonałość każdej realiza
cji ideału społecznego w świecie i zarazem dzięki temu przestrzega przed 
ciągle żywą pokusą absolutyzacji wymiaru organizacyjnego w życiu spo
łecznym.

117 Por. S. Mazurek, Filozofia społeczna.op.cit., s. 229.
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NIHILIZM I UTOPIZM W KRYTYCE MYŚLICIELA 

RELIGIJNEGO

1. (R)EWOLUCJA W TEORII I W PRAKTYCE

Teodycea racjonalna z racji swojej wewnętrznej sprzeczności skazana jest 
na nieuchronną klęskę - taka konkluzja wylania się z ostatnich stron główne
go ontologicznego dzieła Franka Niepostiżymoje. Zło okazało się bardziej irra
cjonalne niż transracjonalne. Zasada monodualizmu w obliczu realności zła 
traci swoją moc. Jak trafnie przedstawia to Sergiusz Lewicki, mamy w tym 
przypadku do czynienia z przesunięciem akcentu w ramach nadrzędnej 
i strukturalizującej koncepcji, w ramach „monodualizmu". W Niepostiżymoje 
(a także we wcześniejszej książce Priedmiet znanija) akcent został położony na 
pierwszy człon (mono-), natomiast w dziele Swiet wo t'mie (1945) akcent prze
suwa się na człon drugi tej zasady (-dualizm). Za zmianą tą idzie również od
mienność postawy samego filozofa: od „oświeconego i przenikniętego mądro
ścią gnostyka" do mistyka chrześcijańskiego. W innym ujęciu tego samego 
autora: w dziele Swiet wo t'mie mamy do czynienia ze „zwycięstwem etosu 
nad gnozą"1. Przywoływany interpretator filozofii Franka zwraca uwagę na 
główną antynomię, która nabrała szczególnego wyrazu pod koniec życia filo
zofa, a mianowicie napięcie pomiędzy zasadą „i-to-i-tamto" (oświecona nie
wiedza) oraz zasadą „albo-albo" (etyka chrześcijańska)2. Czy można zatem 
powiedzieć, że filozof rosyjski czyni tutaj „krok w tył7', niejako wycofuje się 
z wcześniejszej - jak się okazuje - zbyt radykalnej postawy „monodualistycz- 
nej", która wiązała się ze szczególną skłonnością do rozwiązania monistycz- 
nego? W naszym przekonaniu na zwrot taki, bynajmniej nieprzekreślający 
dotychczasowych poglądów, nałożyły się dwa doświadczenia - jedno teore
tyczne, drugie praktyczne, czyli „życiowe". Mówiąc o pierwszym - doświad
czeniu teoretycznym - mamy na myśli problem teodycei, a raczej niemożli
wość jego rozwiązania w ramach myśli racjonalnej, i to - co jeszcze bardziej 

1 S.A. Lewickij, Oczerki po istorii..., op.cit., t. 2, s. 109-111 i 115.
2 S.A. Lewickij, Etika Franka, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamiati..., op.cit., s. 123. 

Na temat tych zasad w filozofii S. Franka por. powyżej, rozdz. III, 3.
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zaostrza „sytuację" filozofa - nawet przy odwołaniu się do logiki antyno- 
micznej. Mówiąc o drugim doświadczeniu - tym razem praktycznym - my- 
ślimy o realnym doświadczeniu przejawów zła w historii: pełnych przemo
cy dziejach Europy w pierwszej połowie wieku XX. Niewątpliwie na poglą
dy Franka szczególnie mocno oddziałał wybuch rewolucji bolszewickiej 
w Rosji, a następnie wybuch i ponowna eskalacja zła podczas drugiej wojny 
światowej. W okresie ostatnich dwóch lat zawieruchy wojennej ukrywał się 
Frank w jednej z alpejskich wiosek i z tego okresu pozostawił po sobie za
dziwiający dokument w postaci listu do nieznanego adresata. List ten, za
tytułowany O niemożliwości filozofii, jest próbą przeprowadzenia „filozoficz
nego dowodu niemożliwości filozofii" z jednoczesnym, przeprowadzonym 
w stylu iście pascalowskim, przeciwstawieniem filozoficznego pojęcia Boga 
(„Boga Arystotelesa"), odkrywanego poprzez rozum - religijnemu pojęciu 
Boga, odkrywanemu poprzez serce („Boga Jezusa Chrystusa"), i opowie
dzeniem się po stronie Boga przejawionego w Chrystusie - Boga miłości, 
nieznanego Arystotelesowi. W obliczu takiego osobistego doświadczenia 
filozofa (a z zasady takie musi ono pozostać), filozofia - a szczególnie ta 
systemowa - staje się „niemożliwa", ale niemożliwa w specyficznym sensie 
tego słowa. Oddajmy głos Frankowi:

„Możesz pomyśleć, że negując »filozofię«, neguję sam siebie i całe swoje ży
cie. Ale to wcale nie jest tak: 1) moja filozofia - poczynając od Przedmiotu wiedzy - 
zawsze sprowadzała się do filozoficznego przezwyciężenia myśli abstrakcyjnej, 
do docta ignorantia, 2) do tego teraz dołączam negację wszelkich wszechobejmują- 
cych syntez czy systemów - co jest tylko drugą stroną poprzedniej myśli"3.

3 RM (O niewozmożnosti...), s. 93 (tekst opublikowany dopiero w roku 1977).
4 S.A. Lewickij, Etika Franka, [w:] W. W. Zieńkowskij (red.), Sbomikpamiati...,op.cit., s. 124.
5 Cyt. za: BP, s. 172-173. Podobnie problem dualizmu w strukturze myślenia Franka podno

si w recenzji książki Priedmiet znanija S.I. Hessen: „(...) w miejsce pożądanej syntezy widzimy 
tutaj w nowej formie walkę dwóch rodzajów poznania (logicznego i metalogicznego) przecho
dzącą także w dualizm dwóch światów", „Riecz"', nr 17, 1916, s. 3; cyt za: A.A. Jermiczew, 
S.L. Frank - filosof rtisskogo mirowozzrienija, [w:] RM, s. 18.

Rosyjski filozof pozostaje wierny swojemu ideałowi „oświeconej niewie
dzy". Ale czy pozostaje wierny w swojej filozofii ideałowi wszechjedności, 
tym bardziej że - jak już wiemy - poprzez pojawienie się irracjonalnych 
„pęknięć" - wszechjedność ta została „nadwerężona"? Według Lewickiego, 
droga myślowa Franka zmierza konsekwentnie od „wszechjedności nadwe
rężonej" do dualizmu4. Takie konsekwencje stanowiska przyjętego przez 
Franka dostrzegł już wcześniej Piotr Struwe, i to zaraz po przeczytaniu 
dzieła Niepostiżymoje:

„(...) należy podnieść ideę antynomiczności »wykładu« dyskursywnego tego, co 
ty nazywasz »niepojęte«. Sądzę, że taki »opis« niepojętego w pojęciach nie tylko 
skazany jest na to, aby być dualistycznym, ale i wielorakim, pluralistycznym. Ten 
pluralizm może być in specie tylko dualizmem (,..)"5.
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Wydaje się, że stanowisko „monistyczne", odwołujące się do pojęcia 
wszechjedności, zostało poważnie „nadwerężone" przez samego Franka. 
I nie można robić z tego zarzutu filozofowi, który dąży w swoim poznaniu 
(świadomie przy tym zachowując „osobisty" punkt wyjścia) do wyrażenia 
tego, co w swej istocie przekracza możliwości i zdolności ludzkich „myśli 
i słów". Frank jest konsekwentny w swoim myśleniu religijnym. Ostatecznie 
wolność przedkłada nad system. Nad etosem ściśle filozoficznym zaczyna 
przeważać postawa „mędrca chrześcijańskiego", który w swoich analizach 
egzystencjalnych i prognozach społecznych opiera się na „przesłankach 
objawionych". Niemniej nie można powiedzieć, iżby nasz filozof radykalnie 
zmieniał swe stanowisko; może to rzeczywiście - tak jak to widział Lewicki 
- sprawa rozłożenia „akcentów". Zastanawiająca jest ciągłość dająca się 
zauważyć w obszarze „krytycznym" myśli Franka, której dokładniej przyj
rzymy się poniżej. Także w obszarze poglądów „pozytywnych" - a nimi 
zajmowaliśmy się dotychczas - możemy szukać takiej ciągłości w wymiarze 
panenteistycznym tej myśli - antynomistycznego stosunku Stworzyciela do 
stworzenia.

Dualizm „światła" i „ciemności" - obraz tyleż sugestywny, co 
i przekraczający precyzję czysto pojęciową (jako symbol jest przekazem 
o wiele bogatszym od pojęcia abstrakcyjnego) - pojawia się u Franka już we 
wcześniejszych dziełach, i to w różnych znaczeniach. I tak: poznanie jest 
określane jako „światło w ciemności" (Priedmiet znanija); intensywność 
„światła" świadomości jest zależna od stopnia jej spoistości (Dusza czełowie- 
ka); Byt-dla-siebie jest „światłem siebie oświecającym" i wyrastającym 
z „ciemności korzenia" (Niepostiżymoje); wreszcie „światło i ciemność" są 
odpowiednio utożsamiane z „bytem i niebytem"6. Jak widzimy, znaczenia 
tego symbolu (obrazu), jakie można odnaleźć w powyższych przykładach, 
odwołują się zarówno do wymiaru poznawczego, jak i ontologicznego. 
W książce Swiet wo t'mie mamy jeszcze do czynienia z bezpośrednim nawią
zaniem do prologu (1, 5) Ewangelii według św. Jana: „(...) a światłość w ciem
ności świeci i ciemność jej nie ogarnęła"7. Frank proponuje, aby sens tych 
wersów odczytać w następujący sposób: „światło w ciemności świeci 
i ciemność sprzeciwia się światłu, nie mając sił, aby go pokonać, ale też nie 

6 Por. PZ, s. 262; DC, s. 503; NP, s. 325; RM (Kosmiczeskoje czustwo...}, s. 328.
7 W oryginale: kai to fos en te skotiafainei, kai he skotia auto ou kathelaben". S. Frank opie

rając się na tym tekście, a właściwie odwołując się do podwójności znaczenia czasownika kath- 
alambano (który może oznaczać zarówno: chwytać, osiągnąć, ogarniać, zdobywać, podbijać, chwytać 
z wrogą intencją, łapać, ogarniać, zastawiać, jak i chwytać, pojmować, odkrywać, dowiadywać się, że [wg 
R. Popowski SDB, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995]), „ustanawia" 
podwójność swojego symbolu. Według niego, z jednej strony można mówić o „niezwy- 
ciężoności światła", ponieważ odczytujemy: „światło nie zostało pochwycone przez ciemność" 
(optymizm), z drugiej strony - o „uporze ciemności", ponieważ odczytujemy: „ciemności nie 
rozstąpiły się przed nim, nie przyjęły go" (pesymizm).
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rozpraszając się przed nim"8 - byt zatem w dalszym ciągu wykazuje cechę 
antynomiczności. Jak myśliciel podkreśla, „los światła w świecie jest tra
giczny", jednakże tylko w świecie, bowiem: „Bóg jest światłością i nie ma 
w Nim żadnej ciemności" (por. 1J 1, 5) - mamy więc do czynienia z sytuacją 
dualizmu metafizycznego, a właściwie dualistycznej formy ontologizmu 
religijnego w obrazie „świata":

8 SW, s. 24. Jak zauważa S. Pètrement (Le dualisme dans l'histoire de la philosophie et des reli
gions, Paris 1946, s. 104), metafora „światła w ciemności" podkreśla nie tyle przeciwstawność 
dwóch zasad, ile ich nieprzystawalność, separację; mamy zatem do czynienia z sytuacją prze
rwania ciągłości (discontinu) - dualizm wewnątrzświatowy. Czy w takiej sytuacji myślenie 
antynomiczne (monodualizm) jest w stanie objąć sobą obydwie zasady?

9 SW, s. 30.
10 SW, s. 201.
11 SW, s. 20.

„Wszechmocne, boskie światło okazuje się w świecie empirycznym wcale nie 
wszechmocnym, o ile sprzeciwia mu się zła wola ludzka. Niemożliwe metafi
zycznie - ograniczoność w świecie siły boskiej zasady światła - okazuje się realne 
empirycznie"9.

To rozgraniczenie pomaga Frankowi w przeprowadzeniu wykładu wła
snej diagnozy etyczno-społecznego stanu „świata" i osadzenie życia czło
wieka w „świecie" w oparciu o etykę chrześcijańską. Naszym zdaniem, to 
właśnie w pojęciu „świata" i człowieka jako „obrazu i podobieństwa Boga" 
odnajdujemy kontynuację wcześniejszych poglądów naszego filozofa. 
„Świat" jest teraz rozumiany przez Franka w podwójnym sensie. 
W pierwszym znaczeniu „świat leży w złu" i może być utożsamiany 
z ciemnością, z bytem pogrążonym w grzechu - bytem upadłym (dualizm 
„sfery Boskiej" i „świata"). W drugim sensie „świat" jest „stworzeniem Bo
żym" - ontologicznym gruntem człowieka, „uciskanym przez księcia tego 
świata" (dualizm wewnątrz samego „świata")10 11. W ten sposób zostaje za
chowane przez Franka stanowisko panenteistyczne. Jak bowiem podkreśla 
filozof, jego stanowisko (czy jest w nim coś istotnie nowego w stosunku do 
dotychczasowego stanowiska?) sprowadza się do realizmu metafizycznego 
i panteizmu religijnego™. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wyszczególnione 
dwa poziomy dualizmu, w drugim przypadku bardziej zasadne jest mówie
nie o panenteizmie. Wskazane dwa rodzaje dualizmu (o szerszym i węż
szym zakresie) znajdują swój wyraz w obrazie „światłości w ciemności" 
w jego podwójnym znaczeniu; możemy zatem mówić odpowiednio 
o dwóch antynomiach: (1) „światła Logosu" i ciemności bytu grzesznego - 
odpadłego od pierwotnej światłości oraz (2) „światła Logosu wcielonego", 
przebywającego w tym „świecie" i ciemności „świata", rozświetlanej - cho
ciaż nigdy do końca - przez obecność w nim Logosu. Transcendencja (du
alizm) i immanencja (panteizm) zasady boskiej i „świata" są do pogodzenia 
tylko w ramach stanowiska panenteistycznego, które możemy za Frankiem 
określić mianem realizmu chrześcijańskiego, obejmującego obydwie strony 
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bytu i pozwalającego przekroczyć częściowe „prawdy" kondycji ludzkiej 
w „świecie" - jakimi są pesymizm i optymizm, nieodłączni towarzysze losu 
ludzkiego. Jeśli wziąć pod uwagę, iż dla Franka optymizm oznacza zwycię
stwo porządku wyższego nad niższym w strukturze bytu, to pesymizm 
musi być wynikiem sytuacji odwrotnej12. Nie jest jednakże tak, iż po odwo
łaniu się do dialektyki całości i części, może on przybrać wymiar uniwersal
ny, tak jak to próbował czynić Szestow, wyznający dogmatycznie pesymizm 
uniwersalistyczny. (Można rzec, iż w ten sposób podstawiał on w miejsce 
całości jej część)13. Dla postawy Franka bardziej charakterystyczny jest 
„ograniczony" pesymizm chrześcijański (ograniczający się do „spraw tego 
świata"), na szerszym tle optymizmu końcowego wraz z jego całościową 
perspektywą zbawczą; a zatem - aby użyć terminologii Sergiusza Bulgako
wa - optymopesymizm14.

12 Por. S.L. Frank, Mntienalizm kak mirowozzrienije (1928), [w:] Christianstwo, atieizm 
i sowriemiennost', izd. 2, Paris 1969, s. 171.

13 Por. RM (O Lwie Szestowie...), s. 576.
14 Por. S.N. Bulgakow, Duszewnaja drama Giercena, [w:] idem, Soczinienija w dwuch tomach, 

Moskwa 1993, t. 2, s. 100.
15 S. Pètrement, Le dualisme dans histoire..op.cit., s. 103 i 108-109.

Nasuwające się w związku z tym pytanie, będzie dotyczyć relacji pomię
dzy monizmem a dualizmem. Czy ewolucja myślenia Franka jest we
wnętrznym ruchem w ramach większej całości - monodualizmu? Czy nie 
jest to stopniowe przechodzenie z pozycji monistycznej na stanowisko du
alistyczne? Czy w myśleniu Franka mamy do czynienia z radykalnym ze
rwaniem jego ciągłości? Według S. Petrement, można wyróżnić dwa rodzaje 
dualizmu: po pierwsze, dualizm „różnych zasad, ale nie przeciwstawnych" 
(duch - materia, transcendencja - sensualność) oraz, po drugie, dualizm 
przeciwieństw (dobro - zło). Przeważnie dualizm transcendentalny, a więc 
podwójność dwóch różnych - ale nie przeciwstawnych - światów (dziedzin, 
poziomów) poprzedza dualizm wewnątrzświatowy (w ramach bytu), i to 
ten ostatni przyjmuje formę przeciwstawienia dobra i zła15.

Frank chce stać na stanowisku monistycznym i dlatego przyjmuje jed
ność jako zasadę naczelną; równocześnie musi przyjąć wielość w obrębie 
jedności - naczelną ideą staje się więc wszechjedność. W ramach jedności 
mamy zatem do czynienia z pluralizmem. Co więcej - starając się przekro
czyć Kaniowski dualizm fenomenów i noumenów - filozof uznaje, iż punk
tem wyjścia może być tylko wszechobejmujący byt, przejawiający się 
w dwóch planach: bytu absolutnego, bezpośrednio obecnego w bycie ludz
kim (stąd odcień panteistyczny tej myśli) oraz „bytu" fenomenalnego, 
przedmiotowego - oderwanego, który dany jest w wiedzy abstrakcyjnej, 
niemniej to również poprzez niego prześwituje byt prawdziwy. Skutki tego 
dualizmu wewnątrzświatowego przekładają się na praktyczny wymiar ży
cia: życie autentyczne spełnia się poprzez świat ducha i moralnych powin
ności w świecie realnym - i jest to sfera metalogiczna, która poziom logiki 
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dopełnia, a nie przekreśla (zasada dobra), natomiast wiedza abstrakcyjna, 
która zostaje pozbawiona ożywczego tchnienia bytu absolutnego, wyradza 
się w pusty abstrakcjonizm, racjonalistyczny humanizm, nihilizm, i osta
tecznie powraca w formie niszczącego utopizmu (zasada zła). Pogłębiając 
ten rozziew pomiędzy dwoma poziomami bytu (bytu i psewdobytu), nasz 
filozof uznaje najgłębszą warstwę realności za „niepojęte-samo-w-sobie", 
w odróżnieniu od świata rzeczywistego, który jesteśmy w stanie poznawać 
(nie jest on pozbawiony swojej tajemnicy, jest to jednak tajemnica względna
- sfera „niepojętego-dla-nas"). Jak trafnie zauważył Struwe, taki opis „nie
pojętego" w pojęciach może przybierać tylko formę dualizmu, a w konse
kwencji także pluralizmu. Akt myślenia wiąże się z podziałem na podmiot 
i przedmiot. Filozof rosyjski będzie starał się przekroczyć ten dualizm po
przez „zatopienie" podmiotu i przedmiotu w bycie absolutnym (realności) - 
tak więc znów Znajdziemy się w dualnej sytuacji wewnątrz świata. Dualizm 
wiedzy intuicyjnej i abstrakcyjnej, wyznaczający te dwa poziomy poznawa
nego bytu i przeradzający się w dualizm Królestwa Bożego i świata empi
rycznego, nie jest dualizmem absolutnym. To, co łączy obydwa poziomy 
bytu - dualność taka stale obecna jest w myśleniu Franka - można określić 
jako wspólny im moment panteistyczny; a możliwe jest to tylko dzięki zasa
dzie antynomicznego monodualizmu.

Jak już wspomnieliśmy, najpoważniejszym zagadnieniem, z jakim mu
siała zderzyć się monistyczna w swojej intencji myśl Franka, była proble
matyka teodycei. Odnosi się wrażenie, że Frank jak gdyby wycofuje się tutaj 
z pozycji „monizmu konceptualnego" na rzecz pragmatyzmu religijnego. 
Centralną kategorią staje się idea religijna: ofiara Bogoczłowieka. Tylko po
przez przeżycie religijne - utożsamienie się z cierpiącym Bogiem - możliwe 
staje się uniknięcie „skandalu zła" (nie zapominajmy o tym, iż idea Bogo- 
człowieczeństwa spełnia również konstytuującą rolę w antropologii). Po
mimo przesunięcia akcentów, zauważamy w podejściu Franka pewną kon
tynuację jego wcześniejszego stanowiska: pierwotna jedyna zasada naczelna 
(jedność) personalizuje się bowiem w osobie Chrystusa, co nie przeczy uni- 
wersalistycznemu charakterowi wiary filozofa16. Idea Bogoczłowieczeństwa

16 SN, s. 30 i 131.

- spełniająca zasadniczą rolę w konstrukcji filozoficzno-teologicznej „wcie
la" się w Bogoczłowieka, w realność doświadczaną na sposób religijny. 
W przełomowym pod wieloma względami dla Franka dziele Niepostiżymoje 
Bóg postrzegany jest już w kontekście dialogicznym; to zatem w ramach 
filozofii rozpoczyna się proces personalizacji zasady naczelnej - intuicji pod
stawowej.

Natomiast w książce Swiet wo t'mie - odwołując się do tego, co o ewolucji 
dualizmu napisała Petrement - odnajdujemy już dualizm przeciwieństw, 
a zatem wyeksponowany dualizm Dobra i Zła. Doprowadzić nas to może do 
twierdzenia, iż pęknięcie w łonie wszechjedności jest niepokojąco głębokie.
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Ale czy nastąpiło zerwanie z dotychczasowym stanowiskiem Franka? Jed
nym słowem: czy wcześniejszy monista stał się dualistą? Według nas - nie. 
Niewątpliwie - a zgodne jest to z tym, jak postrzegał to Lewicki - 
w myśleniu tym nastąpiło przesunięcie akcentu z (mono-) na (-dualizm); nie 
wydaje się jednak, aby należało mówić o całkowitym zerwaniu Franka 
z jego własną dotychczasową myślą i przejściu na pozycje jawnie duali
styczne (Fłorowski). Sam filozof nie postrzegał tego w taki sposób; co więcej, 
widział ciągłość swojej myśli. Był filozofem, który za naczelną zasadę po
znawczą obrał „uczoną niewiedzę" (docta ignorantia) i do niej dążył. Przekra
czanie racjonalnych granic myśli uważał za drogę do tej wiedzy (zarówno 
racjonalność, jak i irracjonalność przekraczane są w transracjonalności). Przy 
takim podejściu filozofia musiała być niewystarczająca, domagała się do
świadczenia pozafilozoficznego - być może mistycznego (filozof mówił już 
o mistyczności w kontekście wiedzy żywej). Zachowanie systemu monodu- 
alistycznego, i to nawet przy zastosowaniu logiki antynomicznej, stało się 
możliwe tylko dzięki odwołaniu do wiary. Taki zaś sposób rozwiązywania 
problemu spójności światopoglądu (na którym ma opierać się filozofia) był 
obecny już od początku dojrzałej myśli Franka, który wiarę uznawał za akt 
„zawierzenia bytowi" - a wiara ta domagała się rozumienia: fides ąuaerens 
intellectum - dzięki czemu sfera racjonalna, która na sposób antynomiczny 
łączy się ze sferą irracjonalności, zachowuje związek z bytem oraz życiem 
i jednocześnie przechodzi w sferę transracjonalności. Realność w swojej 
podstawie staje się niewyrażalna:

„(...) można tylko przyzywać do tego, aby człowiek poprzez świadome współ
uczestnictwo w tej samoodkrywającej się realności uchwycił jej niewysłowioną 
istotę. Tutaj nie ma już ani pytania, ani odpowiedzi - ani wiedzy, ani niewie
dzy"17.

17 NP, s. 287. Czy Frank nie doszedł również w swoim rozwoju duchowo-filozoficznym do 
słynnej konstatacji Wittgensteina, będącej zakończeniem Traktatu logiczno-filozoficznego: 
„O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć" (teza 7; tłum. B. Wolniewicz)? W tym kon
tekście zapewne nie bez znaczenia jest fakt, iż S. Frank w ostatnich latach swojego życia zainte
resował się filozofią języka.

Zasadniejsze wydaje się twierdzenie, że mamy raczej do czynienia 
z ewolucją myślenia Franka niż z jej przemianą radykalną - rewolucją, która 
(nawiasem mówiąc) nawet charakterologicznie nie pasuje do naszego myśli
ciela. Pozostańmy zatem przy ewolucji myślenia filozofa rosyjskiego: oma
wiany dualizm - tak jak to przewidział Struwe - immanentnie zawarty był 
już w „postawie monistycznej", zgodnie zresztą z jej zamysłem ideal- 
-realistycznym, zmierzającym do jednoczesnego objęcia sobą tych dwóch 
wyróżnionych warstw realności.

Dialektyka współczesności wyraża się w splątaniu trzech elementów, 
które nawzajem siebie kształtują i ostatecznie tworzą jeden nurt życia, wy
dający swoje „zepsute owoce" w wieku XX - chociaż trzeba uznać, iż wiek 



224 Myślenie z wnętrza objawienia

XX nie jest pod tym względem okresem wyjątkowym, zdarzały się bowiem 
już w historii „okresy katastrof", a nie można ich również wykluczyć 
w przyszłości18 - niemniej należy przyjąć, iż wiek ten stał się czasem, 
w którym dokonała się tragiczna w swym wymiarze falsyfikacja projektu 
nowożytności, opierającego się na wierze humanistycznej. Te trzy elementy 
tworzące nowożytność można opisać jako dzieje humanizmu, nihilizmu 
i utopizmu.

18 SW, s. 58; RC, s. 426.
19 SW, s. 87. S. Frank zgadza się z poglądem M. Bierdiajewa, że siła socjalizmu (jedno 

z wcieleń humanizmu) zrodziła się z grzechów świata chrześcijańskiego; por. PT (Problema 
„christianskogo socializma", 1939), s. 64. Na temat tego poglądu M. Bierdiajewa por. idem, 
O dostoinstwie christianstwa i niedostoinstwie Christian, [w:] Christianstwo, atieizm i sownemiennost', 
nr 1, Warszawa 1928, s. 8.

20 RC, s. 287; por. powyżej, rozdz. III, 5.

2. DIAGNOZA KRYZYSU. HUMANIZM JAKO PRZESILENIE

Kryzys współczesności, z jakim, w przekonaniu Franka mamy do czy
nienia w XX wieku, swoimi korzeniami sięga narodzin nowożytności, 
a właściwie jego dialektyka rozpoczęła się w okresie europejskiego renesan
su. Kryzys współczesności jest kryzysem humanizmu. U podstaw wiary 
w człowieka leży bowiem nieporozumienie: idea godności człowieka, która 
stanowi centrum „wiary humanistycznej" i jest stawiana w opozycji do 
chrześcijaństwa, w istocie jest pochodzenia chrześcijańskiego. Humanizm 
wyrósł z opozycji wobec „skażonego" chrześcijaństwa historycznego19. To 
na przełomie średniowiecza i renesansu powstaje filozofia Mikołaja z Kuzy 
(1401-1464) - „jedynego nauczyciela Franka" - i jest to w przekonaniu jego 
nowożytnego ucznia punkt szczytowy w „rozwoju" filozofii europejskiej 
(podkreślaliśmy już statyczne ujęcie jej istoty i dziejów20), a zarazem jej syn
tetyczne zwieńczenie. Ten punkt dziejów jest zarazem początkiem nowo
żytności. Dzieje nowożytne popadają w błąd antychrześcijańskiego humani
zmu, którego symbolem staje się dla myśliciela rosyjskiego - Giordano Bru
no. Dzieje humanizmu stają się niczym innym jak kontynuacją postawy 
„uniesienia heroicznego" (herotce furorę) i prowadzą w swej skrajności do 
niebezpiecznych wynaturzeń w postaci różnych form utopizmu. W historii 
Europy (tym razem nie zagłębiając się tak daleko w czas przeszły) można 
wyróżnić przynajmniej trzy charakterystyczne typy humanizmu: oświece
niowy, romantyczny oraz naturalistyczny. Ten ostatni w wyniku kryzysu 
rozszczepił się na dwie formy. Z jednej strony pojawił się socjalizm rewolu
cyjny (komunizm), przyjmujący charakter satanistyczny, natomiast z drugiej 
strony - nietzscheanizm, będący nieudaną próbą przekroczenia granic hu
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manizmu21. Inaczej mówiąc, w wyniku procesu „humanizacji" dziejów pa- 
nenteizm Mikołaja z Kuzy (w postaci dwójjedności Stwórcy i stworzenia) 
uległ swoistej redukcji, z czym wiązało się powolne przesuwanie „obiektu 
ubóstwionego" z wysokości nieba na niziny bytu ludzkiego, a co dokonać 
się mogło poprzez ustanowienie samoistności świata oraz poprzez proces 
stopniowego odsuwania Boga poza światowy horyzont (Deus otiosus); 
w wyniku tego relacja Boga i świata - o ile jeszcze tutaj można mówić o ta
kiej relacji - przybrała formę panteistyczną (Boskość wszechświata), tak 
przecież charakterystyczną dla myślenia filozofa z Noli22.

21 RM (Dostojewski/ i krizis gumanizma, 1931), s. 362-364.
22 SW, s. 41, 206; RC, s. 333; por. W. N. Iljin, Nikołaj Kuzanskij..., [w:] W.W. Zieńkowskij 

(red.), Sbornik pamiati..., op.cit., s. 86; S. Mazurek, Kuzańczyk i Bruno w oczach rosyjskich myślicieli 
religijnych, [w:] Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, t. 43,1998, s. 159-161.

23 U podstaw tendencji do samoubóstwienia człowieka, prowadzącej ostatecznie do huma
nizmu ateistycznego i tytanizmu bogoburczego, leży pelagianizm. Nie mniej szkodliwa posta
wa, sprowadzająca się do nadmiernego umniejszania człowieka, znalazła swój wyraz 
w augustynizmie; rozwinięcie tej problematyki - por. poniżej, rozdz. VI, 3.

Wieki XVIII-XIX przyniosły z sobą sytuację paradoksalną: z jednej strony 
postąpiła autonomizacja człowieka, jego „ubóstwienie" - człowiek stawał się 
bogiem ziemskim, a z drugiej strony były to czasy „purytańskiego morali- 
zmu", kultu dobra i absolutnej wobec człowieka wyższości wartości moral
nych. Sytuacja taka oczywiście nie mogła trwać długo. Humanizm - odrzu
cający religię w imię autonomii i przyjmujący zarazem zwierzchność abs
trakcyjnych zasad moralnych - był sam w sobie sprzeczny. Ponadto taki 
„humanizm bezreligijny" dokonywał „ubóstwienia" człowieka, jego natury, 
a to w myśl zasady mówiącej, iż „człowiek jest z natury dobry" - jak to 
utrzymywał Rousseau. Sprzeczności te prowadziły, według Franka, do 
amoralizmu, i to w jego dwojakim sensie. Może on przybierać formę bądź 
to wiary w kolektyw (amoralizm kolektywny, prowadzący od Rousseau, 
poprzez Comte'a i Hegla, osiągający swoje pełne rozwinięcie u Marksa), 
bądź to wiary w nadczłowieka (amoralizm indywidualny; Stirner oraz Nie
tzsche)23. Zauważmy, że ciągle mamy tutaj do czynienia z wiarą, 
a domyślamy się, iż wiara ta łączy się z wartościami i ich istnieniem obiek
tywnym. Na gruncie dziejów humanizmu możemy zauważyć przesuwanie 
się sfery wartości, jako obiektów wiary, z wymiaru Boskości do wymiaru 
czysto ludzkiego, dokonujące się poprzez „ubóstwienie" samego człowieka, 
przy jednoczesnym iluzorycznym oparciu się na - teraz już pozbawionej 
swojej podstawy - sferze wartości, co też ostatecznie zostało prześwietlone 
w filozofii takich „mistrzów podejrzeń", jak Nietzsche i Marks (a wcześniej 
poniekąd Stirner). Opisywany proces jest dla Franka wyrazem „rozerwania" 
jedności bytu Bogoludzkiego i z tego względu jest także „okaleczeniem" 
bytu ludzkiego. Proces ten można również ukazać jako zerwanie więzi ge
netycznej z zasadą wyższą, czego wyrazem stał się darwinizm oraz do pew
nego stopnia jeszcze go pogłębiająca - psychoanaliza, szczególnie w jej wy
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daniu Freudowskim, uzależniającym całą sferę duchowości od niższej war
stwy życia popędowego i instynktowego24 - a takiego „oddolnego" ufun
dowania sfery ducha rosyjski (neo)platonik przyjąć w żadnym wypadku nie 
mógł.

24 SW, s. 42.
25 RC, s. 336.
26 Por. powyżej, rozdz. IV, 2.
27 FZ (Sztimer i Nitsze w nisskoj żyzni, 1909), s. 372; SW, s. 44.

Powróćmy jednakże do zagadnienia wiary humanistycznej, która, jak już 
wiemy, ostatecznie prowadzi do amoralizmu. Według myśliciela rosyjskiego 
wiara taka jest sprzeczna sama w sobie, nie będąc bowiem prostą negacją 
kategorii powinności, idealności czy też absolutności - jest jednocześnie 
buntem przeciwko zastanej faktyczności właśnie w imię ideału absolutnego, 
przy czym:

„Odrzucając moralność, sankcjonuje zarazem podnosząc do rangi świętości 
jakiś naturalny element bytu ludzkiego. Nie jest czystą niewiarą cyniczną, ale 
przeciwnie, namiętną i natchnioną wiarą (,..)"25.

Człowiek, odwracając się od Boga i negując tym samym swoją Bogoludz- 
ką podstawę, wznosi idole (a wiek XX przyniósł ich wielkie bogactwo), 
czym dobitnie świadczy o religijnym charakterze swojej natury (homo natu- 
raliter religiosus)26. Pierwszy jawny atak na „twierdzę wiary humanistycznej" 
wyszedł od poprzednika Nietzschego, a mianowicie od Маха Stirnera; była 
to jednakże w przekonaniu Franka próba jeszcze nieudana. Porównując tych 
dwóch myślicieli, Frank stwierdza zasadniczą różnicę ich stanowisk. Stirner 
odrzuca moralność, ponieważ w jego przekonaniu komplikuje ona życie, 
odrywa człowieka od ziemi i sprawia, iż powoduje się on iluzjami. Inaczej 
ten sam problem przedstawia się u Nietzschego, który neguje moralność 
właśnie dlatego, że zubaża ona życie człowieka, przykuwa go do ziemi oraz 
jego ziemskich potrzeb i zabija przez to w nim miłość do „tego, co dalekie". 
Obaj myśliciele stają zatem na przeciwnych sobie stanowiskach:

„Stirner - nihilista, anarchista i demokrata; Nietzsche - wyznawca wartości 
kulturowych, progresywista i arystokrata. (...) Wyrażając się w stylu marksi
stowskim, Stirner jest ideologiem masy (czerni). Nietzsche - ideologiem sfer wyż
szych (znati)"27.

Amoralizm indywidualny, o jakim w przekonaniu Franka mowa, gdy 
rozważamy stanowisko Nietzschego, nie przekreśla możliwości jego religij
nej interpretacji. Otóż według myśliciela rosyjskiego, Nietzsche wyraża nie
świadomie myśl o immanentności tego, co boskie w duchu ludzkim (analo
gicznie do „iskierki Bożej" Mistrza Eckharta). Jednak poprzez negację trans
cendencji Boga myśl jego prowadzi do tytanizmu bogoburczego. 
A przecież, jeśli „człowiek jest czymś, co powinno być przekroczone", to 
w punkcie tym możemy znaleźć możliwość rozkładu humanizmu ateistycz
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nego. U filozofa niemieckiego patos religijny w ujęciu bytu ludzkiego spro
wadza się do odrzucenia człowieka empirycznego na rzecz nadczłowieka. 
W przekonaniu Franka pojęcie nadczłowieka naprowadza na pojęcie Bogo- 
człowieczeństwa. Niestety, filozofia Nietzschego, pozostając na stanowisku 
humanizmu świeckiego i podejmując próbę przekroczenia idei człowieka - 
jednocześnie go niszczy. W ten to właśnie sposób dochodzimy do - już 
przez nas przywoływanego - pojęcia tytanizmu bogoburczego, który po
nadto zwulgaryzowany i biologicznie uzasadniany wiedzie do „bestiali- 
zmu"28.

28 RC, 338-339; SW, s. 45. Jak w roku 1915 piszę M. Bierdiajew: „Po Nietzschem, po jego 
dziele i losie, humanizm nie jest już możliwym, jest na wieki przezwyciężonym. Zaratustra jest 
największym dziełem człowieka, ale jest dziełem bez łaski. Wszystko to, co przewyższa Zaratu- 
strę, jest dziełem łaski. Zaratustra jest dziełem porzuconego, pozostawionego samemu sobie 
człowieka. (...) Według Nietzschego ostateczna wartość nie jest ludzka, ale nadludzka, co ozna
cza przezwyciężenie humanizmu. (...) Nietzsche jest poprzednikiem nowej antropologii religijnej", 
[w:] idem, Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty 2001, s. 74; 
por. powyżej, rozdz. 1,3.

29 SW, s. 45. W innym miejscu nasz filozof powie: „W »kolektywie« zasada nie prześwietlonego, 
grzesznego »świata« występuje z większą siłą niż w sforze relacji twarzą w twarz (...)", [w:] SW, s. 165.

30 Jak zauważa V. Possend, być może przemiana intelektu w wolę jest „najwyższą formą 
nihilizmu"; por. idem, Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki", przekł. J. Merecki SDB, Lublin 
1998, s. 133.

31 SW, s. 46-47.

Amoralizm kolektywny najpełniej wyraża się w teorii Marksa, odwołują
cej się właśnie do pojęć masy, kolektywu. Jak dosadnie powie myśliciel ro
syjski:

„W marksizmie wiara w człowieka i jego wielką przyszłość oparta jest na 
wierze w twórczą siłę zła"29.

Człowiek ujmowany nie jako „obraz i podobieństwo Boga", ale tylko ja
ko część masy może stać się bytem podatnym na konkretne „wcielenie" zła. 
Przy takim ujęciu zatem marksizm staje się humanizmem antyreligijnym 
i antymoralnym. Wraz z nietzscheanizmem prowadzi on do utopizmu de
monicznego, a więc takiej doktryny rewolucyjnej, w ramach której idea an- 
tropokracji przeradza się w satanokrację. Odtąd nie można już mówić 
o humanizmie, ale o „hominizmie" - najskrajniejszej formie utopizmu, łą
czącej w sobie skrajną niewiarę z fanatyzmem działań. W takiej sytuacji 
człowiek zbuntowany opiera się wyłącznie na swojej autonomicznej woli 
(którą ostatecznie zatraca na rzecz sił demonicznych)30 31. Powracając do na
szego podstawowego obrazu „światła w ciemności", możemy przytoczyć 
słowa Franka mówiące, że:

„(...) uznanie bezpodstawności myśli, iż naturalna, nie prześwietlona istota 
człowieka może być twórcą i nosicielem wyższego światła, prowadzi w sposób 
paradoksalny do zwykłego kultu ciemności jako żywiołu mogącego z siebie zro
dzić światło"21.
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Rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała ten pogląd: w przypadku 
bolszewizmu zło nie zrodziło dobra, sam środek pozostał celem (a więc 
utrwalił się stan przejściowy), a rzeczywistość przybrała cechy demoniczne, 
otwierając drogę „bestializmowi".

Co w takiej sytuacji pozostaje człowiekowi współczesnemu? Albo popa
da on w cynizm (cyniczną niewiarę), sprowadzający się do negacji zasady 
świętości oraz konieczności jej służenia - a to jest otwartym przyznaniem się 
do nihilizmu. Albo pozostaje mu smutna niewiara (skorbnyje niewierije), 
a więc uznanie władzy ciemności w świecie, lub mówiąc inaczej, niewiary 
w siłę zasad idealnych w świecie, przy zachowaniu „wiary" w same te 
wartości. Uznaje się zatem zasadę świętości i konieczność jej służenia, lecz 
jest to już „wiara zrezygnowana". O ile niewiara cyniczna w istocie jest kon
sekwentnym nihilizmem, który aby zaistnieć w świecie, musi odwoływać się 
do fanatyzmu, o tyle „smutna niewiara" może przybierać dwie formy. Jeśli 
jest to postawa nieświadoma swojego oparcia w sferze świętości, może wy
stępować pod postacią „dumnego indywidualistycznego heroizmu" - tak 
jak to miało miejsce w przypadku niektórych wersji egzystencjalizmu, okre
ślanych jako ateistyczne. Ale „smutna niewiara" może również przybierać 
formę współczesnego gnostycyzmu, która jest jej właściwą - i chyba 
najczęstszą - postacią:

„Jeśli według klasycznego określenia Listu do Hebrajczyków, wiara jest »poręką 
tych dóbr, których oczekujemy, dowodem tych rzeczywistości, których nie wi
dzimy«, to współczesny gnostycyzm zawiera w sobie w sposób oczywisty drugą 
cechę, natomiast nie zawiera, a co więcej zdecydowanie odrzuca pierwszą: jest to 
wiara bez nadziei - wiara wewnętrznie złamanego serca ludzkiego, nie będąca 
w stanie dostarczyć uspokojenia, pokoju duszy i radości. Jest to swego rodzaju 
stop wiary i niewiary"32.

32 SW, s. 56; por. Hbr 11,1.
33 S. Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950, Wrocław 1997, s. 80.

W ten sposób „współczesny gnostycyzm" staje się współczesną formą 
humanizmu, jednym z ostatnich jego „wcieleń" - odzyskaniem przez czło
wieka świadomości zła ontologicznego33.

3. DZIEJE NIHILIZMU, UTOPIZM W DZIEJACH

Najniebezpieczniejszym rezultatem wewnętrznej dialektyki humanizmu 
akazuje się nihilizm, charakteryzujący się niespotykaną dotąd wrogością 
wobec człowieka oraz tworzonego przezeń świata. Począwszy co najmniej 
ód wieku XVIII, humanizm staje się nośnikiem nihilizmu europejskiego, 
i uwarunkowane jest to - według Franka - podstawowym faktem utraty 
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pamięci o dogmacie upadku, wyparciem ze świadomości idei grzeszności 
natury ludzkiej34. W swoich dziejach humanizm dochodzi do sprzeczności 
z samym sobą, staje się antyludzki. O ile kultura, właściwe środowisko 
człowieka, współtworzone przez niego i współtworzące go, jest „siedli
skiem" wartości, o tyle postawa nihilistyczna jest tych wartości negacją. 
Przyjrzyjmy się, jak pojmował nasz filozof istotę kultury. W niedokończonej 
pracy dotyczącej właśnie filozofii kultury, a pisanej wespół z Piotrem Stru- 
we, podano następującą jej definicję:

34 SN, s. 123.
35 P.B. Struwe, S.L. Frank, Oczerki fiłosofii..., [w:] P.B. Struwe, Izbrannyje soczinienija, op.cit., 

s. 132-133.
36 Ibidem, s. 135 i 142.
37 Ibidem, s. 136; por. S. Mazurek, Odmienność idei nihilizmu w Rosji, „Res Publica Nowa", 

1999 kwiecień, s. 29. Konsekwencją tej postawy w łonie samego nihilizmu może być pozorna 
altamatywa: albo przyjąć cały świat, albo go całkowicie odrzucić; por. G. Fłorowskij, Mietafizi- 
czeskije priedposyłki utopizma, „Put"', nr 4,1926, s. 419.

„(...) jest to zbiór wartości absolutnych stworzonych i ciągle tworzonych przez 
ludzkość, i składających się na jej byt duchowo-społeczny. W świadomości całej 
ludzkości istnieje szereg wiecznych ideałów - prawda, dobro, piękno, świętość - 
kierujących ją do twórczości naukowej, artystycznej, moralnej i religijnej. Owoce 
tej twórczości, wszystkie duchowe osiągnięcia pracy zmieniających się pokoleń, 
przedstawiają żywą atmosferę świadomego bytu, stopniowe wcielanie ideału ab
solutnego w zbiorowym życiu ludzkości"35.

Kultura jest w przekonaniu naszych autorów twórczością świadomą, 
mającą na celu przeobrażanie świata natury w świat kultury, a dokonywać 
ma się to poprzez jego humanizację, zgodnie z ideałami duchowymi, warto
ściami absolutnymi i ideą wcielania tych wartości w życiu ziemskim, bo
wiem - w przekonaniu obydwu myślicieli - u podstaw filozoficznego poję
cia kultury leży idea Bogoczłowieczeństwa36. Nihilizm zatem - a dotyczy to 
nihilizmu i la russe - jest skierowany w pierwszym rzędzie przeciw kulturze 
i w niej to przede wszystkim widzi swojego głównego wroga. Można po
wiedzieć, iż jest on „filozoficzną tendencją ideowego uproszczenia 
i upodobnienia do ludzi prostych" (uproszczenije i oproszczenije); znajdujemy 
się zatem w nurcie, którego najpełniejszy wyraz dał genialny pisarz - ale 
mniej porywający moralista - Lew Tołstoj37. Najpełniejszą analizę zjawiska 
nihilizmu występującego na gruncie rosyjskim przeprowadził Frank 
w artykule Etyka nihilizmu, wchodzącym w skład zbioru Drogowskazy (1909). 
Jest to - w zamierzeniu autora - diagnoza inteligencji rosyjskiej, jej stanu 
umysłowego i roli, jaką w życiu rosyjskim dotychczas już odegrała i jaką 
jeszcze ciągle odgrywa na progu wieku XX. Jest to zatem próba odpowiedzi 
na pytanie o „wiarę inteligencką". Na pierwszy plan wysuwa się proble
matyka szczególnie dla nas ważna, a mianowicie stosunek inteligencji do 
wartości. A sytuacja wygląda następująco:
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„Wartości teoretyczne, estetyczne, religijne nie mają władzy nad sercem rosyj
skiego inteligenta, odczuwa je niejasno i niezbyt intensywnie, i przy każdej okazji 
składa je w ofierze wartościom moralnym. (...) nasza inteligencja szukała 
u myślicieli i w systemach nie prawdy naukowej, ale korzyści dla życia"38.

38 S.L. Frank, Etika nigilizma, op.cit., s. 82.
39 Ibidem, s. 85.
40 Ibidem, s. 88.
41 W. Rydzewski, Filozofia polityczna rosyjskiego narodnictwa, Kraków 1988, s. 100.
42 S.L. Frank, Etika nigilizma, op.cit., s. 91-94,

Odwartościowanie wartości łączy się zatem z moralizmem; o ile po
stawa taka w swej treści zawiera „nicość", o tyle w swej formie przyjmuje 
nastawienie religijne, namiętne i z reguły popadające w fanatyzm oddanie 
się jakiejś idei. Nihilizm jest definiowany przez Franka jako „negowanie 
bądź nieprzyjmowanie wartości absolutnych (obiektywnych)"39, a w takiej 
sytuacji na miejsce wiary w wartości absolutne wchodzi moralizm nihilistycz- 
ny. Moralność bez wiary w wartości absolutne prowadzi do absolutyzowa
nia dowolnie wybranych wartości względnych. W przypadku inteligencji 
rosyjskiej wartością taką stało się „dobro ludu", a jednocześnie - co już pod
kreślaliśmy - nihilizm ten był zdecydowanie wrogo nastawiony wobec 
kultury. Pozwólmy naszemu myślicielowi dookreślić to, co należy rozumieć 
pod pojęciem moralizmu nihilistycznego:

„Nihilizm i moralizm, niewiara i fanatyczna surowość moralnych żądań, brak 
zasad w sensie metafizycznym - nihilizm bowiem jest negacją zasadniczych ocen, 
obiektywnego rozróżnienia pomiędzy dobrem i złem - i okrutna sumienność 
w przestrzeganiu zasad empirycznych, tj. w istocie, warunkowych i nie zasadni
czych żądań - oto sobie właściwe, racjonalnie nieujmowalne i zarazem stałe ży
ciowe połączenie antagonistycznych motywów w potężną siłę psychiczną (...)"4°. 

Najpełniej w dziejach rosyjskiej myśli społeczno-filozoficznej postawę ta
ką wyrażał ruch narodnicki, któremu nieobce było „piętno anarchizmu"41. 
W przekonaniu Franka cały ten ruch - tak charakterystyczny dla kształto
wania się światopoglądu inteligenckiego w Rosji drugiej połowy wieku XIX 
- sprowadza się właściwie do tego „piętna". Wydaje się, że mamy tutaj do 
czynienia z sądem zbyt uogólniającym; uznajmy jednak, że - pomimo takie
go zastrzeżenia - uogólnienie to może być usprawiedliwione poniekąd po
przez wewnętrzną ewolucję w łonie samego narodnictwa. I tak filozof rosyj
ski wyróżnia dwie postacie tego ruchu. Z jednej strony, mamy w nim do 
czynienia z „bezpośrednią, altruistyczną służbą ludowi"; z drugiej nato
miast - przybiera ono formę „religii absolutnego urzeczywistnienia szczę
ścia ludu". To w tym drugim „wcieleniu" wiary inteligenckiej, w jej ideolo
gii i wyrosłej z niej praktyce, odnajdujemy ideę rewolucji w jej skrajnej, nie
malże religijnej formie - tak więc możemy w tym przypadku mówić o idolu 
rewolucji. Rewolucjonizm „narodnictwa wojującego" nie tylko wyparł, ale 
także moralnie zdyskredytował narodnictwo altruistyczne42. To właśnie ta 
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wewnętrzna ewolucja narodnictwa pozwala Frankowi ostatecznie powie
dzieć, iż cała treść jego ideału ma charakter negatywny:

„Narodnictwo było takim światopoglądem, którego cały zapał duchowy, cała 
siła heroizmu i samopoświęcenia skupiła się na niszczeniu - zniszczeniu tych 
politycznych, bądź społecznych warunków życia, w których widziano jedyną za
sadę zła, jedyną przeszkodę w samoistnym wzroście dobra i szczęścia w życiu 
rosyjskim"43.

43 S.L. Frank, Kruszenije kumirow (1924), [w:] idem, Soczinienija, Moskwa 1990, s. 120.
44 S.L. Frank, Etika nigilizma..., op.cit., s. 104.
45 Ibidem, s. 90.
46 RM (Russkoje mirowozzrienije), s. 185.
47 O upadku humanizmu świeckiego; por. S.L. Frank, Krizis zapadnoj kultury, [w:] 

N.O. Bierdiajew, J.M. Bukszpan, F.A. Stiepun, S.L. Frank, Oswald Szpiengler i zakat ¡ewropy, 
Moskwa 1922; por. również Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 113-114.

Postawa inteligencji rosyjskiej, która najpełniej wyrażała się w ruchu na- 
rodnickim, jest w swej formie religijna, w swej treści zaś - nihilistyczna; 
może zatem rosyjski myśliciel określić typowego jej przedstawiciela mianem 
„wojującego mnicha nihilistycznej religii ziemskiej pomyślności"44. Uzasad
nionym zatem twierdzeniem - wynikającym z powyższego ujęcia kwestii 
„wiary inteligenckiej" przez naszego filozofa - jest uznanie, iż światopogląd 
narodnicki cechuje się nihilistycznym utylitaryzmem, moralizmem i tenden
cją kontrkulturową45. Nihilizm rosyjski - jako negatywna strona charaktery
stycznej dla Rosjanina postawy radykalizmu religijnego - określany jest 
przez Franka jako wiara w niewiarę (religia negacji). Moralizm światopoglądu 
narodnickiego wypływa zatem z głębszych pokładów religijności, która 
właśnie w ten pośredni sposób znajduje w nich swój wyraz. Tragiczność tej 
postawy opisuje filozof rosyjski w następujących słowach:

„W nihilizm rosyjski włożone jest namiętne poszukiwanie - poszukiwanie te
go, co absolutne, chociaż absolut w tym przypadku równa się zeru"46.

Opisywana postawa inteligencji rosyjskiej ostatecznie przyczyniła się do 
wybuchu rewolucji i w jej wyniku do skrajnej dewastacji Rosji - zwycięstwa 
bolszewizmu. Jednakże sytuacja cywilizacyjna i kulturowa, w której nastą
piło obnażenie dotychczas ukrytego jej podłoża nihilistycznego, przybrała 
rozmiar ogólnoeuropejski i objawiła się w szczególnie jaskrawy sposób 
w okresie pierwszej wojny światowej i w jej bezpośrednich skutkach, za
uważalnych nieomal we wszelkich obszarach życia duchowego i społe
cznego47. Kolejno upadają idole, idee - z których Europa była dotychczas tak 
dumna. Ulega obnażeniu idol polityki, czyli wiary politycznej z jej absoluty- 
zacją rzeczy względnych. Podobny los spotyka również idol kultury, co łączy 
się z utratą wiary w postęp i naukę. Rosną bowiem możliwości techniczne, 
lecz jednocześnie proces ten nie jest skorelowany z rozwojem moralnym 
człowieka, a stąd zradza się w nim poczucie braku sensu życia:
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„Podróżowanie w powietrzu, ten lot ptaka, o którym ludzkość marzyła wie
kami, stało się już prawie codziennością, normalnym sposobem podróżowania. 
Ale po co to, jeśli nie wiesz, gdzie i po co lecieć, jeśli na całym świecie włada ta 
sama nuda, duchowa niemoc bez wyjścia i jałowość"48.

48 Kruszenije kumirow, op.cit., s. 139.
49 M. Heidegger interpretuje ten moment krytyki Nietzschego jako krytykę idei prawdy - 

upadek wiary w świat prawdziwy, metafizyczny (obok wcześniejszego zanegowania idei celu - 
upadku wiary w teleologię bytu; a także idei jedności - upadku wiary w poprzedzającą całość). 
Wszystkie te trzy komponenty krytyki składają się na Heideggerowskie rozumienie pojęcia 
nihilizmu u Nietzschego; por. idem, Nietzsche, t. II, przekł. zbiór., Warszawa 1999, s. 56-68.

50 F. Nietzsche, Zapiski o nihilizmie (z lat 1885-1889), [w:] Wokół nihilizmu, red. i przekł. 
G. Sowiński, Kraków 2001, s. 82; por. M. Heidegger, Nietzsche, op.cit., t. II, s. 92.

51 Warte podkreślenia jest to, iż w kwestii antyutopizmu S. Frank nie jest osamotniony; wy
starczy wskazać na takie książki innych myślicieli rosyjskich tamtego okresu, jak Mirosozierca- 
nije Władimira Sołcmjawa (1912), t. 1-2, E.M. Trubeckiego, czy Ob obszczestwiennom idieale (1917) 
P.I. Nowgorodcewa.

52 IX), s. 262; por. powyżej, rozdz. V, 2; por. również M. Heidegger, Nietzsche, op.cit., t. II, 
s. 90. Podobne twierdzenie wygłasza L. Strauss: „Historyzm osiągnął swój szczyt w nihilizmie. 

Upada wreszcie idol „idei" i idealizmu etycznego, przejawiający się w wie
rze w „zewnętrzne i odległe cele", którym człowiek powinien siebie podpo
rządkowywać. W tej sytuacji znakiem nowych czasów staje się sytuacja roz
chwiania i upadku wiary w ideały abstrakcyjne, w oderwany „świat praw
dziwy" idei platońskich - tak jak to już wcześniej przewidział Nietzsche49. 
W Heideggerowskiej interpretacji opis poczyniony przez Franka byłby opi
sem „stanu przejściowego", w którym świat jedyny jest światem stawania 
się, przy czym pozbawiony jest on sensu i celu, a to - w przekonaniu filozo
fa niemieckiego - tkwiło już w zarodku u początków dziejów myśli zachod
niej (nie mamy teraz bowiem do czynienia z pozornym „światem prawdzi
wym" metafizyki platońskiej i chrześcijańskiej) - i dlatego filozof niemiecki 
może mówić o nihilizmie jako nie tylko epizodzie, ale przede wszystkim 
istocie dziejów metafizyki zachodniej. Jeśli mówić o nihilizmie w aspekcie 
jego diagnozy Nietzscheańskiej, to możemy wyróżnić tu dwa rodzaje: nihi
lizm pasywny - poprzestający na stwierdzeniu, iż prawdy nie ma, oraz ni
hilizm aktywny, odwołujący się do pojęcia „woli mocy":

„Swe maksimum relatywnej siły osiąga on jako siła niszczenia; jako nihi
lizm aktywny. Jego przeciwieństwem byłby nihilizm przemęczony, który już 
nie atakuje; jego najsłynniejszą formą buddyzm: jako nihilizm pasywny"50.

W kontekście filozofii Franka rozróżnienie to jest o tyle ważne, iż po
zwala na naświetlenie przejścia pomiędzy tym, jak należy rozumieć różnicę 
pomiędzy nihilizmem w jego formie podstawowej (nihilizm pasywny), 
a jego praktycznym „zastosowaniem", przyjmującym formę u top izm u 
(nihilizm aktywny)51. Pesymizm leżący u podstaw nihilizmu jest według 
Heideggera dwuznaczny; może być to pesymizm siły albo pesymizm słabo
ści. Ten drugi - z czym całkowicie zgadza się Frank - leży u podstaw histo- 
ryzmu52. Co się tyczy nihilizmu aktywnego, u podstaw którego leżałby - 
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wcześniej lub później się ujawniający- pesymizm siły, to czyż nie najlapi
darniej zdefiniował go Michaił Bakunin, mówiąc iż „radość niszczenia jest 
zarazem radością tworzenia"53? I czyż to nie Frank przeprowadził jego ana
lizę w sposób niezwykle interesujący? Zobaczmy, na czym - według nasze
go myśliciela - polega herezja utopizmu.

Próba całkowitego zadomowienia człowieka na tym świecie doprowadziła do tego, że stał się 
on całkowicie bezdomny", [w:] idem, Prawo naturalne..., op.dt., s. 24.

53 Cyt za: A. Walicki, W kręgu konserwatywnej..., op.cit., s. 296.
54 DO, s. 374; PT {Eres' utopizma, 1946), s. 97 (przekład polski: Herezja utopizmu, tłum. 

C. Wodziński, „Aletheia", 2-3,1988).
55 Por. SW, s. 128.
56 PT (Eres' utopizma), s. 99.

Herezja, a zatem w przekonaniu filozofa - skażenie, wypaczenie prowa
dzące do złych skutków praktycznych. Gdzie należy jej szukać? Źródła uto
pizmu leżą w idei chrześcijańskiej, która uległa poniekąd powtórnemu 
wpływowi religii prawa, politycznej formy judaizmu, od której pierwotnie 
się dystansowała. Ideą tą jest budowa Królestwa Bożego. Millenarystyczny 
obraz takiego królestwa możliwego do realizacji hic et nunc, w czasie ziem
skim i za pomocą sił czysto ludzkich - a więc utopia raju ziemskiego - pro
wadzi do ciągłego podejmowania prób „zbawiania" świata54. Wywodząc się 
od eschatologii starotestamentalnej, z jej chiliastycznym marzeniem o nasta
niu tysiącletniego królestwa Bożego, idea taka prowadzi do utopizmu, czer
piącego swoją siłę z odczuć religijnych. Nieważne przy tym staje się to, iż 
jest to uczucie pozbawione swojej istotnej treści i zachowujące jedynie swój 
pierwotny impet, swoją formę, rozrywaną ostatecznie przez demoniczność 
swojego własnego urzeczywistnienia55. Przesłankami umożliwiającymi takie 
skażenie idei chrześcijańskiej czyni Frank dwa przekonania:

„(...) myśl, że zło światowe i cierpienie nie są określone przez przenikniętą 
w świat, psującą doskonałość stworzenia Bożego i nieusuwalną w granicach 
świata tajemniczą siłę grzechu, ale przez nieprawidłowy ustrój samego świata. 
Dołącza się do tego myśl druga: woli ludzkiej, kierowanej przez dążenie do 
prawdy absolutnej, dana jest możliwość radykalnej przebudowy świata"56.

Postawę taką sprowadzić można zatem do opisu „powstania stworzenia 
przeciw Stwórcy", odrzucenia Boga i świata jako jego dzieła. W przekonaniu 
Franka, od czego też rozpoczyna swój klasyczny opis utopizmu, postawa 
taka jest wyrazem ludzkiej pychy (hybrisj, a ta, jak wiemy, pociąga za sobą 
nieuniknioną karę. Utopizm - genetycznie będąc herezją chrześcijańską - 
próbuje zbawić świat i w tym celu ucieka się do środków prawa religijnego; 
a podporządkowując ten świat prawu, utopista stara się go budować od 
podstaw, ex nihilo - na podobieństwo Boga, którym nie jest. Dlatego działal
ność taka musi prowadzić do sytuacji „walki z Bogiem", a cel ostatecznie 
w niej zamierzony przeradza się w swoje przeciwieństwo:
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„Bogoburcza antropokracja w sposób fatalny wyradza się w demonokrację, 
która nie prowadzi do zbawienia świata, ale do jego zatracenia"57.

57 Ibidem, s. 102.
58 SW, s. 188.
59 S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., op.cit., s. 28.
60 PT (Eres' utopizma), s. 91.
61 DO, s. 346-347. Na taki racjonalistyczny i zarazem abstrakcyjny charakter idei utopi- 

stycznych wskazuje również G. Fłorowski, por. idem, Mietafiziczeskije priedposyłki..., op.cit., 
s. 410.

62 PT (Eres‘ utopizma), s. 92-93.

Zadanie „obalenia" świata starego w imię jego nowego doskonałego sta
nu w przyszłości jest jednoznaczne z całkowitym zniszczeniem świata real
nego, albowiem zasady „świata starego" pokrywają się z „ogólnymi zasa
dami niedoskonałego bytu świata w ogóle"58.

Podstawowe pomieszanie porządków i środków służących do „zbawia
nia" świata sprowadza się do zapomnienia o odmienności prawa i moralno
ści59. Zasadniczy błąd utopizmu opiszmy zatem trafnymi słowami filozofa 
rosyjskiego:

„(...) jest on [utopizm - L.A.] zamiarem »zbawienia« świata, tj. wytępienia w nim 
zła i nieprawdy, i ustanowienia niepodzielnej władzy dobra za pomocą reformy 
porządku albo ustroju życia"60.

Oprócz błędu w wyborze samego celu, utopiści - uchodzący w swoich 
własnych oczach za „twardych" realistów - przyjmują też błędne środki 
prowadzące do wyznaczonego przez siebie celu. Błąd ich polega na stoso
waniu „środków zewnętrznych" w postaci prawa i reform porządku spo
łecznego do tego, co dotyczy ludzkiej duchowości i co osiągalne jest wyłącz
nie „środkami wewnętrznymi", odwołującymi się do moralności i religii. 
Kierując się ku dziedzinie rozwiązań prawnych, opowiadają się oni za zra
cjonalizowanym obrazem rzeczywistości, za reformą zewnętrzną, jednocze
śnie ignorując konieczność zakorzenienia tego procesu „przemieniania" 
świata w wartościach i potrzebach duchowych ludzkości. Jako przykład 
takiego trendu reformacyjnego - z natury swojej skazanego na nieuchronną 
klęskę - przytacza Frank historyczny spazm w postaci rewolucji bolszewic
kiej61. Nie dziwi więc stwierdzenie naszego filozofa, iż utopizm posiada 
„immanentną tendencję do despotyzmu" oraz postawienie przez niego zna
ku równości pomiędzy utopizmem zrealizowanym i totalitaryzmem62. Dą
żenie do totalnej racjonalizacji rzeczywistości wymaga zaprzeczenia (czy też 
wyparcia) tego, co irragonalne; a z irracjonalnością wiąże się pojęcie wolno
ści. Wolność, jako potencja zła, musi być zatem poddana przymusowi ze
wnętrznemu, najczęściej w postaci ucieleśnionej woli przywódcy, który jest 
przecież nie mniej poddanym irracjonalności, leżącej również u podstaw 
jego własnej woli. Przy takim podejściu wolność - jako potencja dobra - jest 
w konsekwencji w człowieku zniewolonym niszczona, a zarazem wiemy, iż 
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zła rodzącego się wewnątrz człowieka nie można pokonać samymi środka
mi zewnętrznymi - prawnymi. Według głębokiego przekonania naszego 
myśliciela, zło takie można, i należy, przezwyciężać tylko poprzez samowy
chowanie, a zatem poprzez zwycięstwo wyższej instancji duszy ludzkiej nad 
jej niższymi popędami63.

63 Ibidem, s. 94-95.
64 Ibidem, s. 105.
65 G. Fłorowskij, Puti russkogo..., op.cit., s. 287; M. Bierdiajew, Rosyjska idea, op.cit., s. 31, 

także 138.
66 Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zeńko i Jarosław Go- 

win, Kraków 1999, s. 34.

Ostatecznie utopizm przedstawia się jako zbrodnia, i to zarówno w teorii, 
jak i w rzeczywistości historycznej:

„Wymyślony w celu zaprowadzenia absolutnej prawdy Bożej na ziemi, uto
pizm w procesie swojego urzeczywistniania przekształca się w morderstwo - 
w przenośnym i dosłownym znaczeniu - żywego, konkretnego, realnego czło
wieka, w zniszczenie samego życia i tym samym wszelkiej możliwości jego mo
ralnego doskonalenia"64.

Nihilizm - rozwinięty w postać utopizmu, niejako wprzęgnięty 
w historię, współtworzy jej rzeczywistość, a straszliwe efekty tego połącze
nia są aż nazbyt oczywiste dla człowieka XX wieku. Opierając się na anali
zach Franka, możemy stwierdzić, iż nie mamy tutaj do czynienia 
z „wyjściem z historii" - tak jak to widział Fłorowski, ale z sytuacją wprost 
przeciwną. Racja w tym przypadku stoi po stronie Bierdiajewa, mówiącego, 
iż „(...) »oświecenie«, utopia, nihilizm, rewolucyjność, należy również do 
historii"65. Wydaje się, że w swych diagnozach Frankowi udało się uniknąć 
tonu apokaliptycznego i odnaleźć pewną - z natury swej nieco chwiejną 
w zderzeniu z historią - przeciwwagę.

4. TEODYCEA PRAKTYCZNA (II)

„O Chrystusie powiedziano, że nosił winy całego 
świata. (...) Bóg jest winny. Ale winny na innej 
zasadzie. Przyjmuje zło na siebie, żeby ocalić 
przed nim ludzi"66.

Nasze rozważania dotyczące możliwości przeprowadzenia teodycei za
kończyliśmy konstatacją, stwierdzającą istotne przesunięcie myślenia Franka 
z dziedziny teoretycznej do wymiaru praktycznego. Ostatecznie teodyceę 
można jedynie zrozumieć, odwołując się do takich pojęć, jak „dowód żywy", 
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„bycie świadkiem", które w swojej istocie sprowadzałyby się do „uczest
nictwa w życiu Bogoczłowieczym"67. Jeśli historię potraktować właśnie jako 
taki Bogoludzki proces, to zagadnienie teodycei obejmie sobą także koncep
cje historiozoficzne, które możemy odnaleźć u filozofa rosyjskiego68. A nale
ży uznać, iż u Franka mamy do czynienia z dwiema takimi konstrukcjami 
historiozoficznymi: (1) filozoficzną („historiozofia minimum") oraz (2) filo- 
zoficzno-religijną69. Pierwsza ujmuje historię jako proces „edukacji ludzko
ści" i odwołuje się przy tym do doświadczenia historycznego, na którego 
gruncie - poprzez poczynioną nad nim refleksję teoretyczną - może czło
wiek uzyskać samoświadomość. Opierając się na tak rozumianej historiozo- 
fii, można pokusić się o pozytywne sformułowanie sensu historii, jako pro
cesu wychowywania gatunku ludzkiego70. Druga koncepcja natomiast uj
muje historię jako dzieje „urzeczywistniania prawdy Chrystusowej". Czło
wiek - dzięki doświadczeniu historycznemu - stopniowo odkrywa sens 
objawienia. Dochodząc do jego zrozumienia, uzyskuje on przez to możli
wość skuteczniejszego kształtowania społeczeństwa i zbliżenia się do ideału 
chrześcijańskiego. To właśnie ta druga koncepcja historiozoficzna pozwala 
na rozpatrzenie tej części poglądów Franka w kontekście teodycei. Jedno
cześnie koncepcja ta ściśle łączy się z namysłem poczynionym przez myśli
ciela nad współczesnością, a zwłaszcza z krytyką jej „jądra nihilistycznego" 
- stąd też wydaje się uzasadnione umiejscowienie tych rozważań w ramach 
prezentacji krytycznej części poglądów Franka.

67 Por. powyżej, rozdz. IV, 6 (końcowa partia).
68 Historiozofia natomiast - jak to widział Bułgakow - odwoływałaby się do eschatologii, 

a ta ostatnia na gruncie myślenia Franka powinna być rozważana jako wydarzenie metafizycz
ne.

69 Por. S. Mazurek, Wątki katastroficzne.op.cit., s. 154-155.
70 SW, s. 226.

Spójrzmy na koncepcję soteriologiczną, wyłaniającą się z Frankowskiego 
sposobu rozumienia idei zbawienia i funkcji, jaką może ona spełniać - jeśli 
możemy tak powiedzieć - w teorii życia praktycznego. Zbawienie może być 
rozumiane bądź to na sposób indywidualny, bądź też - uniwersalny; albo 
będziemy mieli do czynienia ze zbawieniem dusz indywidualnych, albo 
całości świata. Odnajdujemy tutaj znaną nam już zasadę „albo-albo", którą 
należy - postępując w tym za słowami św. Pawła o „licznych członkach", ale 
„jednym ciele" (por. 1 Kor 12, 20-26) - uzupełnić zasadą „i-to-i-tamto". Za
pewne odnajdujemy w tym miejscu poglądów myśliciela rosyjskiego od
blask idei apokatastazy. Dla nas moment ten będzie ważny jeszcze z innego 
powodu. W takim bowiem rozumieniu idei zbawienia mamy do czynienia 
ze wzajemnym powiązaniem jego wymiaru indywidualnego i uniwersal
nego. Zbawiona może być zatem osoba jako część świata. Analizując sytuację 
„chrześcijanina-w-świecie", myśliciel rosyjski podkreśla podwójność takiego 
zadania. Powinien on bowiem dążyć do zbawienia osobistego, ale przecież 
takie pojedyncze zbawienie nie jest możliwe bez jednoczesnego „solidame- 
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go uzdrowienia i zbawienia świata"71. Wynikają stąd dwie zasady moralne: 
jedna - ukierunkowana do wnętrza człowieka, mówiąca o doskonaleniu 
osobowym oraz druga - skierowana na zewnątrz, „do świata", mówiąca 
o maksymalizacji efektywności w walce ze złem w tym świecie (jak wiemy, 
jest to sfera prawa). Dlatego trzeba ostro rozgraniczyć - wynikające z po
wyższych zasad - dwie strony jednego zadania: troska o „pozytywne" zba
wienie (siebie) oraz zadanie negatywne, mające na celu odgraniczenie się od 
zła przejawiającego się w tym świecie. Z pomieszania bowiem tych dwóch 
zadań rodzą się - tak jak to już wcześniej opisywaliśmy - demony utopi- 
zmu. Człowiek w rozumieniu chrześcijańskim może być tylko „przekaźni
kiem" sił łaski i w ten sposób zbawiać świat72. Z tego też względu można 
mówić o dwóch - występujących u filozofa rosyjskiego - rodzajach etyki. 
Etyka zbawienia stawia za swój cel przebóstwienie człowieka, natomiast 
etyka doskonalenia skupia się na zagadnieniu uporządkowania i doskona
lenia życia73.

71 SW, s. 135-139.
72 SW, s. 142-143; por. DO, s. 348. Nie należy przy tym zapominać, iż człowiek jest zarówno 

„przekaźnikiem" dobra (światłości), jak i zła (ciemności); por. W.W. Zieńkowskij, Uczenije 
S.L. Franka..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomikpamiati..., op.cit., s. 83.

73 Por. S.A. Lewickij, Oczerkipo istorii..., op.cit., t. 2, s. 115.
74 SW, s. 123.
75 RC, s. 343.

Przyjrzyjmy się jeszcze zagadnieniu, w którym ogniskują się pytania 
dotyczące istoty i możliwości twórczych człowieka w świecie; a to w tym 
celu, aby móc dookreślić rolę człowieka w „dziele zbawczym", pochodzą
cym przecież zawsze od Boga. Wiemy o tym, iż historię chrześcijaństwa 
w sposób decydujący kształtuje spór o sposób rozumienia relacji zachodzą
cej pomiędzy łaską Boską i wolnością ludzką. W ujęciu myśliciela rosyjskie
go relacja pomiędzy łaską i wolnością zachowuje charakter antynomiczny74. 
Nie wnikając w historyczno-teologiczne niuanse tego sporu, możemy - po
stępując w tym za naszym filozofem - nadać tym dwóm tendencjom nazwy, 
które charakteryzowałyby je w sposób ogólny; będziemy mówić zatem 
o augustynizmie i pelagianizmie. Doprowadzone do skrajności obydwa te sta
nowiska przeczą swoim pierwotnym intencjom. Pierwsza z wymienionych 
tendencji scharakteryzowana jest jako nauka, która:

„(...) przyjęta bez zastrzeżeń, w rzeczywistości neguje, jeśli nie odróżnienie samej 
istoty człowieka od innych bytów naturalnych, to w każdym razie zasadniczą 
różnicę specyficznie ludzkiej moralnej i duchowej aktywności wobec ślepo ukierun
kowanych sił natury. Wszelką dobrą, rozumną, pozytywną aktywność uznaje się 
tutaj za niemożliwą i iluzoryczną, o ile wychodzi ona od samego człowieka jako 
takiego; poza granicami odruchowych fizjologicznych procesów i czynności 
swojego życia człowiek może tylko grzeszyć"75.

Stanowisko takie można określić jako naukę uznającą wolę niewolną (ser- 
vum arbitrium - w rozumieniu M. Lutra), gdzie wola jest wolna w złu, 
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a niewolna w dobru. Natomiast „pelagianizm" jako taki wiedzie do zupełnie 
odmiennej sytuacji:

„Człowiek ujmowany jest tutaj jako istota utwierdzona sama w sobie; i jego 
wola jest jego własną wolą - realną twórczą siłą, która spotyka się i współdziała 
z wolą Bożą jako równoważny jej człon relacji - jako instancja stojąca jak gdyby 
na tym samym poziomie ontologicznym z Bogiem. (...) pelagianizm (...)- wkra
cza na drogę wiodącą do samoubóstwienia człowieka; koniecznym etapem tej 
drogi jest ten humanizm bezreligijny i następnie ten tytanizm bogoburczy, który 
uzyskał ostateczny kształt w nowych czasach (,..)"76.

76 RC, s. 344.
77 Por. Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 210.
78 Por. powyżej, rozdz. III, 4; IV, 4.
79 Por. SW, s. 386-387; por. również powyżej, rozdz. IV, 4.

Stanowisko to zdecydowanie opowiada się za wolną wolą (liberum arbi- 
trium). Według Franka, zwycięstwo „augustynizmu", a więc tendencji pro
wadzącej do negacji boskości bytu ludzkiego, przyczyniło się do uznania 
człowieka za istotę z gruntu złą. Odrzucony niegdyś manicheizm biskupa 
Hippony wrócił zatem w nowym przebraniu: Bóg jest dobry - człowiek jest 
zły. Rezultatem zaś tego okazał się renesans, reformacja oraz cała europejska 
tradycja oświeceniowa, w których uznano - ostatecznie odrzucając jej pejo
ratywną ocenę - autonomię człowieka (bez dostatecznego uwzględnienia 
teonomii), a zatem moc człowieka określono w opozycji do idei Boga77. 
W kulturze europejskiej rozpoczął się proces sekularyzacji, który 
w konsekwencji doprowadził do nieszczęść XX wieku. W odpowiedzi na to, 
Frank - zgodnie zresztą ze swoją skłonnością do „twórczego koncyliary- 
zmu", godzenia skrajnych stanowisk teoretycznych (wiernym był uczniem 
Mikołaja z Kuzy) - dąży do ich niesprzecznego zjednoczenia w jednym 
podmiocie ludzkim, w jego hierarchizacji, dwójjedni sobości i bytu intymne
go oraz uznania najgłębszej warstwy bytu ludzkiego za emanację Boga78. 
Fakt, iż filozof rosyjski wyróżnia dwa rodzaje woli ludzkiej: wolę autono
miczną - będącą wyrazem zakorzenienia bytu ludzkiego w Bogu oraz sa
mowolę - rozumianą jako „sprzeciw wobec woli Boga", nie przeczy możli
wości takiej syntezy79. Człowiek bowiem w sposób wolny spełnia wolę Boga 
(rozróżnienie pomiędzy augustynizmem i pelagianizmem byłoby tutaj tylko 
sprawą rozłożenia akcentów). Jest „niewolny" jako byt w podstawie swojej 
zakorzeniony w Bogu, ale jednocześnie jest wolny jako osoba - podmiot 
moralny, zdolny do „współpracy" z Bogiem (synergetyzm w zracjonalizo
wanym ujęciu byłby z kolei wyrazem pelagianizmu). W ten zatem sposób 
ponownie znajdujemy się w kręgu idei opisujących człowieka jako „obraz 
i podobieństwo Boga", jego Bogosynostwo. Jeśli Frank uznał doniosłość 
takiego ujęcia istoty człowieka, to możemy przyjąć, iż z faktu istnienia tegoż 
w świecie wynosi się także o wyższej wartości samego świata, którego prze
cież jest on częścią. Należy uznać - a uczynić to wypadnie wbrew maniche
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izmowi - że świat przy takim podejściu zachowuje do pewnego stopnia 
pozytywną wartość religijną, albowiem „to, czym świat w istocie jest" jest 
„tym, czym świat powinien być" (w idei tej - jak widzieliśmy - znajduje 
swoje oparcie Frankowskie rozumienie prawa naturalnego). Wypływa stąd 
dla człowieka podstawowe zadanie obrony tych pozytywnych podstaw 
świata, zasad - odgradzających człowieka od zła. Stąd też wynika tak zde
cydowane przeciwstawienie się filozofa rosyjskiego wszelkim formom ra
dykalizmu, reformom od podstaw, rewolucjom; jednym słowem - wszyst
kim postaciom utopizmu80.

80 SW, s. 182-183.
81 N. Bierdiajew, Mirosoziercanije..., op.cit., s. 86.
82 SW, s. 199.
83 Idea wywodząca się z koncepcji W.S. Solowjowa. Szerzej na ten temat por. 

J. Dobieszewski, Włodzimierz Sołcrwjcrw..., op.cit., s. 334-373. W przekonaniu Walickiego, ideał 
polityki chrześcijańskiej u Solowjowa należy uznać za przeciwieństwo gnostycyzmu; por. 
A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002, s. 261 (przyp. 56). Wydaje się, iż 
Frankowski realizm chrześcijański (w skład którego wchodzi również polityka chrześcijańska) 
należy ujmować w podobny sposób.

Świat z natury swej nie może być doskonały, pewne minimum zła musi 
w nim występować, albowiem według trafnego sformułowania tego pro
blemu przez Bierdiajewa: „Jeżeli świat byłby całkowicie dobrym i pomyśl
nym, to Bóg nie byłby konieczny, i to sam świat byłby już bogiem"81. Uzna
nie faktu niedoskonałości bytu stworzonego jest podstawową składową 
realizmu chrześcijańskiego. Dotyczy to także bytu ludzkiego: realista 
chrześcijański uznaje zarówno to, iż człowiek jest „obrazem Bożym", jak i to, 
iż jest on istotą grzeszną. Ponadto realista taki przyjmuje jeszcze jedną 
prawdę - szczególnie ważną dla nas - a mianowicie:

„(...) bezwarunkowe, niczym nie ograniczone dążenie do swobodnego doskona
lenia życia i relacji z innymi ludźmi, do swobodnego działania sił miłości. Co 
więcej, łączy się z nim przekonanie, że nie ma żadnych uprzednio określonych 
granic dla praktycznej efektywności, owocności takiego dążenia - poprzez we
wnętrzne moralne oświecenie, i tym samym poprzez promieniowanie w świat sił 
dobra - pomoc bliźnim w doskonaleniu życia w porządku jego swobodnego 
oświecenia i uszlachetnienia"82.

Chrześcijanin wezwany jest zatem do doskonalenia świata; co nie jest 
jednoznaczne ze zbawianiem (do tego bowiem sam z siebie nie jest zdolny). 
Doskonalenie świata możliwe jest tylko poprzez jego moralne doskonalenie, 
i to w podwójnym sensie: (1) właściwe doskonalenie moralne - jest to „wno
szenie dobra do dusz ludzkich" (praktykowanie miłości bliźniego) oraz 
(2) doskonalenie porządku życia. W przekonaniu Franka zadanie, przed 
którym stoi obecnie ludzkość, sprowadza się do „twórczej chrystianizacji 
świata", a środkiem prowadzącym do tego powinna stać się polityka 
chrześcijańska83. Z jednej strony, określana jest ona jako „przymusowe 
doskonalenie ogólnego porządku życia w duchu prawdy chrześcijańskiej", 
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natomiast z drugiej strony, jako respektująca zasadę wolności: „wolne wy
chowanie i samowychowanie"84. Prawdziwie chrześcijańskie doskonalenie 
świata odbywa się poprzez moralne wychowanie osoby, obejmujące i go
dzące w sobie obydwa wyszczególnione przez nas człony, stanowiące jedy
ną możliwą - z chrześcijańskiego punktu widzenia - drogę życia, prowa
dzącą „od wewnątrz na zewnątrz", w kierunku charakterystycznym dla 
postępowania etycznego85.

84 SN, s. 349; SW, s. 235-237.
85 SW, s. 239.
86 A etyka społeczna - w jej „rozumieniu rosyjskim" - wiąże się w sposób ścisły m.in. 

z etyką religijną i filozofią historii (historiozofią), por. RM (Suszcznost' i wieduszczije...), s. 153; 
por. również powyżej, rozdz. 1,2

87 SW, s. 227; por. np. W.S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełmuieczenstwie, [w:] idem, Sobranije 
soczinienij..., op.cit., t. III, s. 166-167.

88 Jak to ujął Boobbyer: „Frankowski realizm chrześcijański jest formą pragmatyzmu 
z idealnym celem duchowym, do którego zmierza. (...) Jest to pragmatyzm z wizją", [w:] 
Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 207.

89 Przypomnijmy, iż już w roku 1909 S. Frank proponował zastąpienie moralistycznego nihili
zmu poprzez religijny humanizm, który - jak później przyznaję - w istocie sprowadzałby się do 
idei Bogoczłowieczeństwa; por. BP, s, 83; S.L. Frank, Etika nigilizma..., op.cit., s. 110; por. rów
nież powyżej, rozdz. IV, 1.

To, co dotychczas powiedzieliśmy w niniejszej części rozważań, można 
określić etykę społeczną86 i jest nią też niewątpliwie. Jeśli jednak wziąć 
pod uwagę to, że jednocześnie teoria ta wpisuje się w schemat historiozo
ficzny, który określaliśmy wcześniej jako filozoficzno-religijny, to wydaje się 
dostatecznie uzasadnione przyjęcie innej perspektywy. Otóż historia poj
mowana jest - podobnie jak to miało miejsce u Solowjowa - jako proces Bo- 
goludzki87; proces wprawdzie stopniowy, jednakże nie liniowy (a tym bar
dziej nie ma on charakteru koniecznego): nawroty i przewroty w historii się 
zdarzają. Ostatecznie w takim ujęciu dziejów to ideał chrześcijański określa 
zarówno cel, jak i środki doń wiodące88. Celem i środkiem historii, a zatem 
i jej podmiotem jest człowiek (predestynowany do tej roli poprzez swoje 
Bogosynowstwo) - człowiek, a zwłaszcza chrześcijanin, będący „dowodem 
żywym" (świadkiem) zwycięstwa nad złem „tego" świata; podobnie jak 
ofiara Chrystusa (była i) jest dowodem zwycięstwa nad złem w ogóle. 
W dziedzinie praktycznej (imitatio Christi) na pewno nie Znajdziemy zado
walającej odpowiedzi teoretycznej na zagadnienie pochodzenia zła (zło mo
ralne - grzech jest ostatecznie irracjonalne, a i przyczyn zła metafizycznego - 
niedoskonałości nie możemy dociec), dlatego ujmowana racjonalistycznie 
teodycea jest niemożliwa. Teoria „usprawiedliwienia Boga" na gruncie 
chrześcijańskim możliwa jest zatem przy odwołaniu się do „ofiary Bogo- 
człowieka" (w której Bóg doświadcza zła fizycznego - cierpienia) i uznaniu 
pewnej odpowiedniości pomiędzy kenosis Boga oraz theosis człowieka, 
a więc tylko w oparciu o wydarzenie Bogoczłowieczeństwa, rozciągającego 
się na całość dziejów człowieka i świata89. Drugą stroną teodycei okazuje się 
antropodycea; nie może ona jednak przyjmować charakteru antropocen- 



VI. POLEMICZNOŚĆ W IMIĘ AFIRMACJI. NIHILIZM I UTOPIZM... 241

trycznego, gdyż człowiek poprzez nią ujmowany powinien być rozumiany 
wyłącznie jako byt zakorzeniony w Bogu (mamy bowiem do czynienia 
z antropologią religijną; a o ile chrystologia rozumiana jest tutaj jako odpo
wiedź na „dręczące pytania" teodycei, o tyle również antropologia - jako 
część zagadnienia chrystologicznego - może być również uznana za część tej 
odpowiedzi)90.

90 Czy - w tym kontekście - nie jest zastanawiające to, iż ostatnia książka S. Franka Rieal- 
nost' i czełowiek w porównaniu z wcześniejszym dziełem Niepostiżimoje przesuwa akcent z wy
miaru Boskiej Nieosiągalnośd na poziom ludzki: realności człowieka; por. Ph. Boobbyer, 
S.L. Frank..., op.cit., s. 221.

91 SW, s. 72 i 74.
92 Cyt. za: L. Birtswangier, Wospominanija o Siemionie..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbor- 

nik pamiati..., op.cit., s. 34
93 L.W. Zak, Siemion Ludwigowicz Frank - moj brat, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik pa

miati..., op.cit., s. 22.

O ile ujęcie czysto racjonalne prowadzi do „teologicznej pseudowiary", 
o tyle Frank odwołuje się do dziedziny wiary, gdyż: „Wszystko to, co proste 
i oczywiste dla serca, pozostaje niewyrażalnym w myśli abstrakcyjnej"91 - 
i z takim to właśnie podejściem mamy do czynienia w dziedzinie teodycei. 
Teodycea praktyczna nie daje, ale też i nie obiecuje takiej odpowiedzi, jest 
bowiem tylko wyrazem możliwości istnienia chrześcijaństwa, i - 
w przekonaniu Franka - jedyną możliwą odpowiedzią na fakt istnienia zła, 
a przecież dowodów na jego istnienie w świecie odnajdujemy aż nadto. 
Teodycea praktyczna mówi tylko o tym, aby postępować w świecie - po
mimo immanentnie przysługującej mu cechy tragiczności - tak, jakby walka 
ze złem (ciemnością) była już rozstrzygnięta na korzyść dobra (światłości); 
można chyba powiedzieć, że jest ona - w węższym ujęciu - czymś w rodzaju 
duchowej prakseologii chrześcijańskiej, wyrosłej na gruncie cnoty nadziei, 
przechodzącej w egzystencjalną pewność. Pojęcie tragiczności w świecie, 
wiąże się z paradoksalnym pogodzeniem się z dualistyczną wizją sytuacji 
„człowieka-w-świecie":

„(..) duch rozpoznaje siebie samego jako realność, tylko poprzez odczuwanie 
w cierpieniu swojej niejednorodności z rzeczywistością"92.

Brat przyrodni naszego filozofa - Lew Zak - piszę w swoich wspomnie
niach o mistycznym „doświadczeniu nocnym" S. Franka (w czasie śmiertel
nej - jak się okazało - choroby filozofa), który mu później wyznał: „Leżałem 
i męczyłem się, i nagle poczułem, iż moje męki i cierpienia Chrystusa - są 
jednym i tym samym cierpieniem"93. To utożsamienie własnego cierpienia 
z cierpieniem Chrystusa wnosi pewne światło w sposób rozumienia przez 
Franka problemu teodycei w jego ostatnim okresie życia. Kluczem do teody
cei może być tylko cierpiący Chrystus, jego Boska ofiara. Usprawiedliwienie 
Boga wypływa z jego współuczestnictwa w cierpieniach stworzenia. Droga 
człowieka jest jedynie naśladownictwem drogi Boga. Teodycea może być 
zatem rozumiana tylko religijnie: jako współofiarowanie (a zatem tak, jak to 
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podkreślał w swoich medytacjach S nami Bog, a jeszcze wcześniej opisywał 
w koncepcji dialogiki Bogoludzkiej)94. Natomiast w liście z 1937 roku do 
L. Binswangera nasz filozof wyznaje:

94 Por. SN, s. 264; por. również powyżej, rozdz. III, 4; IV, 4.
95 L. Binswangier, Wospomtnanija o Siemionie..., [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbornik pamia- 

ti..., op.cit., s. 34-35. Określenie „jasny smutek" (swietiaja pieczal) pochodzi od A.S. Puszkina. 
S. Frank poświęcił temu zagadnieniu osobny tekst, w którym analizował „filozofię pesymi
styczną" poety i jej treść sprowadzał do dwóch kwestii: (1) „samotności w świecie obiektyw
nym głębin ducha ludzkiego" oraz (2) istnienia w samym wnętrzu człowieka irracjonalnych, 
chaotycznych sił duszy ludzkiej, wiodących ją do zatraty; por. RM (Swietłaja pieczal, 1949), 
s. 294.

96 Por. powyżej, rozdz. VI, 1.

„Myślę, że możemy przedstawić sobie Bóstwo nie jako czystą »szczęśliwość« 
w potocznym znaczeniu tego słowa, ale właśnie jako stan cichego jasnego smut
ku. (...) Droga poprzez cierpienie do cichego, oczyszczonego, jasnego smutku jest 
właśnie »wąską drogą« do »Królestwa Niebieskiego«. Ja przynajmniej staram się 
po niej kroczyć"95.

Praktycznym rozwiązaniem teodycei może być zatem tylko chrześcijań
skie doświadczenie życia, cierpienia i śmierci, którego prototypem staje się 
życie i śmierć Bogoczłowieka. Obraz „światłości w ciemności" staje się 
w tym momencie bardziej sugestywny. Pesymizm (zgoda na cierpienie) - 
jaki niewątpliwie w nim (jak i w całej książce pod takim tytułem) wyczu
wamy - wiąże się zapewne z przesuwaniem się Frankowskiego światopo
glądu na pozycje dualizmu moralnego; ale czy taki ukryty dualizm - jak to 
zauważył Struwe - nie krył się w tym myśleniu już od jego początków96?

Mówimy zatem o teodycei raczej w znaczeniu przenośnym, niemniej 
niepozbawionym sensu: fenomen zła będąc częścią praktyki - rozumianej 
bardzo szeroko jako całość działalności osoby ludzkiej - domaga się swojego 
antydowodu również na tym samym poziomie praktycznym. Wyczuwamy 
w tym stanowisku Franka dramatyzm człowieka wierzącego i przeży
wającego byt jako dobro w jego realnej podstawie, a zarazem doświadczo
nego złem w rzeczywistości historycznej. Dlatego teoria zła - o ile taka była
by możliwa - musiałaby wziąć pod uwagę jego szczególne przejawy w hi
storii, jakimi są przesilenia rewolucyjne i wszelkie formy przemocy - 
zwłaszcza tej zorganizowanej, które stopniowo odsłaniają „jądro nihilistycz- 
ne" ukryte wśród korzeni dziejów.

5. ŚLAD ROSYJSKI

Rewolucja bolszewicka - ten najbardziej radykalny eksperyment w dzie
jach Europy - wiąże się ściśle z historią sekularyzacji społeczeństw starego 
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kontynentu. W przekonaniu Franka, rewolucja rosyjska stanowi historyczne 
i logiczne zwieńczenie dziejów ruchu rewolucyjnego w Europie; i to już 
począwszy od jego narodzin u progu renesansu w XIV wieku, poprzez re
formację (XVI w.), rewolucję angielską (XVII w.) i oświecenie, kulminujące 
w rewolucji francuskiej (XVIII w.), aż po narodziny demokracji i socjalizmu 
rewolucyjnego w XIX wieku97. A zatem rewolucja rosyjska jest spadkobier
czynią całego tego ruchu dziejowego i ideowego, i w państwie rosyjskim 
pojawiła się na drodze importu z zachodniej Europy. Zapytajmy, jakie to 
dziedzictwo przypadło jej w udziale? W procesie stopniowej sekularyzacji 
Zachód zmierzał do socjalizmu jako końcowego etapu procesu demokraty
zacji; przy tym powodował się on ukrytym - a na ostatnich szczeblach swo
jego rozwoju już jawnym - pragnieniem: uczynienia człowieka i ludzkości 
prawdziwymi gospodarzami swego losu. Dążenie to ostatecznie doprowa
dziło do „osamotnienia" bytu ludzkiego, zerwania jego ontologicznych wię
zi z bytem, „spustoszenia duchowego". Z określeń jakościowych, gdzie oso
ba ujmowana jest jako wartość, przechodzimy zatem do określeń ilościo
wych, kulminujących w „niewolnictwie indywiduum":

97 PT (Rieligiozno-istoriczeskij smysl russkoj riewolucii, 1924), s. 16.
98 Ibidem, s. 27.
99 PT (Problema „christianskogo..."), s. 65; PT (Eres' utopizma), s. 93.

„(...) człowiek w socjalizmie nie jest już samoistną istotą duchową, ale prostym 
bytem przyrodniczym, i jedynym celem jego samoczynnego ustroju - jest władza 
i pomyślność materialna. Jedyną zachowaną »świętą zasadą« jest sama zasada 
ludzkiej śmiałości, bunt bytu przyrodniczego wobec ciężkich warunków, 
w których postawiła go natura, i żywioł jego własnego życia społecznego"98.

Niemniej socjalizm rozumiany w jego podstawowym sensie - jako idea 
zwalczania wyzysku i anarchii - jest, według Franka, nie tylko właściwy ze 
względów społecznych, ale spotyka się w tym z postawą chrześcijańską. 
Może zatem nasz filozof powiedzieć, że „(...) każdy prawdziwy chrześcija
nin powinien być w tym sensie »socjalistą«"99. Ale z całą pewnością nie do
tyczy to przypadku rosyjskiego realnego socjalizmu.

Do Rosji, kraju opóźnionego w rozwoju społeczno-politycznym, socja
lizm przyszedł z Zachodu. O ile - jak widzieliśmy - idea socjalistyczna doj
rzewała powoli w Europie, o tyle w Rosji pojawiła się nagle, co też może 
tłumaczyć fanatyczne okrucieństwo i nagłość realizacji tej idei 
w komunizmie rosyjskim. Jednakże to właśnie w Rosji przez cały wiek 
XIX dokonywał się w opinii społecznej swoisty proces przygotowania do 
przejęcia z Zachodu idei tak destrukcyjnej dla niej, a możemy to - według 
Franka - obserwować, począwszy już od ideologii słowianofilów, poprzez 
okcydentalistów lat czterdziestych i radykałów lat sześćdziesiątych, 
i rozważać jako stopniowy ruch obniżania poziomu intelektualnego oraz 
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moralnego zarówno inteligencji, jak i podążającej za nią opinii społecznej100. 
To właśnie rewolucja bolszewicka, finalizując ten proces, wyznaczyła po
czątek nowego, XX wieku i zarazem obnażyła prawdziwą treść i charakter 
idei socjalistycznej - można więc rzec, iż komunizm rosyjski okazał się Pyr- 
rusowym zwycięstwem socjalizmu jako takiego101. Rosyjski eksperyment 
rewolucyjny powiódł nihilizm europejski do jego stanu końcowego, a wcie
lając go w życie, stał się tym samym nihilizmem czynnym - u to piżmem i to 
nihilizmem przybierającym wymiar kolektywistyczny: naród-bogonośca 
stał się bowiem narodem-nihiłistą102. Należy dodać, iż Rosja, importując 
socjalizm, przejęła go w jego końcowej, rozkładowej formie humanizmu, 
który mówiąc o wolności, myślał o środkach zniewolenia, i który ponadto 
konsekwentnie zmierzał do swego wypełnienia w nihilizmie103. Utopizm 
znalazł swój wyraz w „wierze rewolucyjnej", którą za Frankiem możemy 
nazwać racjonalizmem nihilistycznym104. Za podstawowy jej składnik 
należy uznać „wiarę w rozum", będącą od czasów oświecenia (a jej źródeł 
należy upatrywać już w okresie renesansu) podstawą projektów utopistycz- 
nych. Stąd też racjonalistyczna forma tej wiary i jej racjonalistyczny projekt 
reformy, który opiera się na idei raju ziemskiego, a więc projekt w pełni 
utopijny105.

100 S.L. Frank, De profundis (1918), [w:] Iz glubiny. Sbomik statjej o russkoj riewolucii, Moskwa 
1990, s. 264-265 (przekład polski: De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji, 
przekł. zbiór., Warszawa 1988).

101 DO, s. 246.
102 S.L. Frank, Deprofundis..., op.cit., s. 266.
103 PT {Rieligiozno-istoriczeskij...}, s. 30. Jeżeli chodzi o „import idei zachodnich do Rosji" to 

S. Frank nie pozostawia złudzeń co do ich wartości: „Pozytywizm, materializm, socjalizm - oto 
główne owoce naszego obcowania z Europą Zachodnią (...)", [w:] S.L. Frank, De profundis..., 
op.cit., s. 265.

104 Zwróćmy uwagę na jeszcze inne źródło tego racjonalizmu: otóż „(...) socjalizm jest 
skrajną formą racjonalizmu moralno-społecznego", a zatem próbą podporządkowania całości 
życia zasadom abstrakcyjnym. W przekonaniu S. Franka, mamy tutaj do czynienia z ostateczną 
konsekwencją kantowskiej etyki obowiązku, z abstrakcyjnym imperatywem moralnym, por. 
S.L. Frank, Kruszenije kumirow, op.cit., s. 259.

105 Por. PT {Rieligiozno-istoriczeskij....}, s. 19-20; DO, s. 346-347,374.
106 SN, s. 280-281.

Frank jest głęboko przekonany, iż wszelkie próby budowania raju na zie
mi - począwszy od chiliastycznych czy też apokaliptycznych sekt i kończąc 
na zsekularyzowanych formach moralno-politycznego radykalizmu w po
staci jakobinizmu, socjalizmu i komunizmu - skazane są nie tylko na niepo
wodzenie, ale rezultat, który w swej praktyce osiągają, można jednoznacznie 
określić jako piekło na ziemi106. Ponadto należy podkreślić, iż każda forma 
radykalizmu, czy to konserwatywna, a więc przyjmująca formę reakcyjną 
i ostatecznie przeradzająca się w silę niszczącą, czy też w postaci buntu, 
przechodzącego w rewolucję, która z reguły także przeradza się w siłę reak
cyjną „(...) nie prowadzi życia naprzód, ale poprzez jego osłabienie odrzuca 
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je w tył, na niższy poziom"107. Każda rewolucja - a dotyczy to tym bardziej 
rewolucji rosyjskiej, której radykalizm przekroczył wszelkie dotychczasowe 
zrywy społeczne - jest zatem tragedią społeczną, regresem w rozwoju histo
rycznym, i prowadzi do zniszczeń w całości bytu społecznego i narodowe
go. Rewolucję rosyjską postrzega nasz myśliciel w kategorii historycznego 
reductio ad absurdum, skrajnego wyrazu idei samoistnego budowania nowej 
rzeczywistości społecznej od jej podstaw108.

107 DO, s. 405-406.
108 PT (Rieligiozno-istoriczeskij...), s. 35.
109 RM (Bolszewizm i komunizm kak duchoumyje jawlenija,1925), s. 144-145.
110 Jeszcze silniej akcentował taką skrajność M. Bierdiajew, kreśląc słynne już słowa: „Do

stojewski powiedział: wszyscy jesteśmy nihilistami. Ja powiedziałbym: my, Rosjanie, jesteśmy 
apokaliptykami albo nihilistami", [w:] idem, Rosyjska idea, op.cit., s. 137.

W przypadku Rosji w całej jej przedrewolucyjnej historii głównym zwor
nikiem, a także „nośnikiem" wartości była silna władza państwowa, ogni
skująca się w osobie cara; a wiara w Boskie usankcjonowanie tej władzy 
wyrastała z „głębi" wiary prawosławnej. Jeśli zatem wziąć pod uwagę na
głość „sekularyzacji" Rosji w chwili upadku wiary w cara, to bardziej zro
zumiała staje się skrajność i „treść" wiary rewolucyjnej. Z tego samego źró
dła wypływa również psychologiczne podłoże rosyjskiego ruchu rewolucyj
nego, o którym możemy powiedzieć, iż - pomimo zachodzącego w nim 
głębokiego procesu sekularyzacji - zachował on charakter wiary, nacecho
wanej szczególną emocjonalnością oraz niezłomnością przekonań dotyczą
cych stanu przyszłego społeczeństwa. Co się zatem tyczy casusu Rosji, to 
w sytuacji zniknięcia „nośnika" wartości - jakim było dotychczas „carosła- 
wie" - w zdezorientowanej świadomości mas ludowych górę wzięła posta
wa nihilistyczna, tym bardziej iż była ona już częściowo przygotowana 
przez „ideologię" inteligencką. Inaczej proces ten odbywał się w Europie 
Zachodniej, gdzie teokracja średniowieczna ulegała powolnej korozji i gdzie 
dzięki temu zachowała się jeszcze przez długi czas wiara w wartości 
i zasady społecznego współżycia uświęcone tradycją: tutaj ideały świeckie 
czerpały moc ze swojej sakralnej przeszłości. W Europie wiara w ideały reli
gijne uległa zmianie na wiarę w świętość ideałów świeckich - a wszystko to 
dzięki wychowującej roli, jaką odegrała w jej dziejach teokracja. W Rosji 
natomiast mieliśmy do czynienia z brakiem takiej wiary w ideały świeckie; 
zatem wraz z runięciem wiary w cara nastąpiła całkowita zatrata wiary 
w jakiekolwiek wartości:

„(...) jeśli dla Rosjanina jest obecny właściwy mu »strach Boży«, rzeczywista reli
gijna pogodność, to wtedy przejawia on oznaki zadziwiającej duchowej wielkości 
i czystości; ale jeśli stracił wiarę, staje się całkowitym nihilistą, w nic już niewie
rzącym, uważającym, iż teraz wszystko wolno"109.

Mamy więc tutaj przykład klasycznej tezy, mówiącej o skrajności cha
rakteru rosyjskiego110. Dla nas ważne jest uznanie przez Franka za składową 
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część świadomości społecznej Rosjanina (pomińmy tutaj wciąż sporną pro
blematykę charakteru narodowego) religijnego zakorzenienia aksjologii, 
świata wartości i wypływających z nich norm życia społecznego. Przeciw
stawne stanowisko zajmuje natomiast światopogląd materialistyczny, który 
w ramach racjonalizmu nihilistycznego stał się drugim - obok wiary w ro
zum - ideałem rewolucyjnym, wydatnie przyczyniającym się do radykaliza- 
cji utopizmu komunistycznego i w swoich konsekwencjach stanowiącym 
siłę destruktywizmu, jaki nota bene już od początku tkwił w ideale socjali
stycznym:

„Realizm materialistyczny jest fałszywym objawieniem niemocy i nicości 
człowieka, i właśnie dlatego wszelki ideał ludzki staje się w nim pozbawionym 
sensu, utopijnym, fanatycznym"111.

111 S.L. Frank,Matienalizm kak..., op.cit., s. 175; por. S.L. Frank, Deprofundis..., op.cit., s. 258.
112 Por. S.L. Frank, Sobstwiennost' i sociahzm, op.cit., s. 321; S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., 

op.cit., s. 21.
113 SW, s. 243.

Komunizm rosyjski, niszcząc sferę wartości odwołujących się do upra
womocnienia religijnego, skazany jest tym samym na próby urzeczywist
niania swojej prawdy poprzez stosowanie przemocy. Odwołując się w spo
sób otwarty do jej konieczności, a więc do niszczenia jako jedynego sposobu 
budowania, prowadził tym samym do nagłego przerwania ciągłości histo
rycznej społeczeństwa. Przemoc rozumiana jest jako oręż, służący do 
„oczyszczenia przedpola", do budowy całkowicie nowej rzeczywistości. 
Jednakże jest to budowanie bez fundamentów, sam impet rewolucyjny nie 
wystarcza bowiem do wytrwałej „pracy pozytywnej", tworzenia, które i tak 
nie jest możliwe w warunkach zniewolenia. Ponadto w działalności rewolu
cyjnej podejmowana jest próba rozerwania więzi międzyludzkich, ingeren
cja w głębokie warstwy bytu społecznego, a więc w jego wspólnotowość. 
Przestrzega zatem Frank przed niebezpieczeństwem zmieszania idei socjali
stycznej z ideą soborowości - metafizycznej organiczności bytu społeczne
go112. Socjalizm, dążąc do własnego urzeczywistnienia, posługuje się środ
kami zewnętrznymi w ich najskrajniejszej postaci - takimi jak zmiany re
wolucyjne i ustawodawstwo „od podstaw". Chrześcijaństwo natomiast 
w przekonaniu myśliciela rosyjskiego na takie środki zewnętrzne powinno 
odpowiedzieć ideą chrystianizacji życia, a prostym „receptom na zbawienie" 
społeczne (fanatyzm społeczny i polityczny) przeciwstawić - jak o tym już 
wspominaliśmy - praktykę moralnego samodoskonalenia, „drogę od wnę
trza na zewnątrz"113.

Tak więc u podstaw komunizmu leży nihilizm czynny; możemy zatem 
uznać, iż komunizm jest najpełniejszym wyrazem utopizmu:

„Rosyjski nihilistyczny komunizm - ten socjalizm »azjatycki« - jest zatem wy
razem tego wyrzeczenia się i uniwersalnej negacji; cala jego treść pozytywna 
i nadzieja sprowadza się do rosyjskiego »być może« - naiwnej wiary, że »lud ro
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botniczy« zniszczywszy wszystko, również wszystko samowolnie doprowadzi 
do porządku, i za pomocą silnej pięści przymusi wszystkich do uczestnictwa 
w nieznanej, nowej harmonii na opustoszałej ziemi"114.

114 PT (Rieligiozno-istoriczeskij...), s. 32-33.
115 Jak to trafnie ujął Bierdiajew: „(...) rewolucjonista nie może żyć bez reakcjonisty", 

[w:] N. Bierdiajew, Sub specie..., op.cit., s. 386.
116 Por. S.L. Frank, Deprofundis.op.cit., s. 259-263.
117 Ibidem, s. 223.
118 PT (Eres' utopizma), s. 93.

Pytając o źródła zła „obnażonego" w rewolucji bolszewickiej, wska
zuje Frank na zgubny wpływ idei socjalistycznej, jaki wywarła ona na szero
kie masy ludu rosyjskiego; jednocześnie filozof nasz oskarża inteligengę 
rosyjską XIX wieku - przede wszystkim jej przedstawicieli z opcji okcyden- 
talistycznej - o czynny udział w dziele przenoszenia tej idei z Zachodu na 
grunt rosyjski. Podbój Rosji przez ideę socjalistyczną mógł się dokonać tylko 
dlatego, iż zabrakło w jej duchowej i politycznej kulturze „przeciwciał", 
które skutecznie chroniłyby ją wobec destrukcyjnego wpływu tej idei: cho
roba socjalistyczna zatem mogła rozwijać się w niej bez przeszkód. Zarówno 
siły liberalne, jak i konserwatywne okazały się bezsilne w zetknięciu z tak 
groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Źródła nowego „porządku" sięgają 
zatem porządku starego115; można odnaleźć wewnętrzne podobieństwo 
między konserwatystą i rewolucjonistą, sprowadzające się do braku zrozu
mienia dla „organicznych duchowych podstaw życia społecznego", ucieka
nia się do przemocy zewnętrznej oraz nienawiści do ludzi połączonej z ide- 
alizacją abstrakcyjnych form politycznych - co, jak domyślamy się, będzie 
stanowić częściowo o fenomenie przerostu biurokracji w okresie porewolu- 
cyjnym (zwróćmy też uwagę na fakt, iż częściowo struktury biurokracji zo
staną odtworzone na wzór carski)116. To także rosyjska świadomość religijna 
- poprzez swoją tendencję odchodzenia od życia, wycofywania się 
w cierpiętnictwo i pasywność - okazała się psychologicznym przygotowa
niem do przyszłej katastrofy społecznej i państwowej; zwłaszcza jeśli weź- 
miemy pod uwagę jednocześnie zachodzący stopniowy proces wulgaryzacji 
„życiowo-twórczej energii woli narodowej", znikczemnienie opinii i stosun
ków społecznych117.

Jednakże nie jest tak, iżby utopia socjalistyczna wyczerpywała w pełni 
treść i zakres pojęcia utopizmu. Należy bowiem pod tym ostatnim rozumieć 
wszelkie próby zniesienia niebezpieczeństwa, jakie może nieść w sobie wol
ność, a zatem zniesienie samej wolności, którego dokonać można poprzez 
„(...) planowe i przymusowe przewodnictwo w życiu społecznym jedynej 
i rozumnej woli ukierunkowanej ku dobru"118 - i dodaje nasz filozof, iż sło
wa te należy rozumieć jako czysto filozoficzną ideę totalitaryzmu. Oblicza 
utopizmu mogą być zatem różne, tak jak i różne mogą być formy totalitary
zmu; treść ich najgłębsza pozostaje jednak ta sama.
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W naszych rozważaniach podkreślaliśmy już, iż na gruncie filozofii spo
łecznej Franka funkcję planowości w życiu społecznym spełnia prawo, mające 
do swojej dyspozycji państwowy aparat przymusu. W przypadku rewolucji 
rosyjskiej istniejące prawo zostało jednak zamienione dyktaturą klasy robotni
czej, co doprowadziło do upadku samej idei prawa. Rozpoczął się czas anar
chii, co przywiodło do sytuacji, w której władza została przejęta przez ludzi 
dysponujących i nadużywających siły - i w ten sposób narodził się despo
tyzm, rozumiany jako „system urzeczywistniania przez przemoc prawdy 
absolutnej" (a również kłamstwa jakoby za prawdę tę uchodzącego)119. Słowa 
te, napisane w 1907 roku, nie przeczuwały jeszcze anarchistycznego, a następ
nie totalitarnego stanu Rosji - takiego, jaki nastąpił po rewolucji bolszewickiej, 
chociaż prawdą pozostało to, iż anarchia zawsze prowadziła i prowadzi do 
despotyzmu120.

119 FZ (Filosofskije priedposylki...), s. 148.
120 PT (Rieligiozno-istoriczeskij...), s. 18.
121 Powie nasz myśliciel, że z utopizmem mamy do czynienia zawsze tam, gdzie wola mo

ralna porażona jest przez „nieodpowiedzialne marzydelstwo", [w:] SW, s. 248. O społecznej 
funkcji planowości; por. powyżq rozdz. V, 4; natomiast o zaburzeniu relacji prawo - moralność, 
które prowadzi do utopizmu - por. powyżej, rozdz. VI, 3.

122 Socjalizm, jako przypisujący prawu funkcję moralności i niejako odradzający ideę teo- 
kracji w jej formie zsekularyzowanej, bezbożnej, „człowiekobożej", określany jest przez 
S. Franka mianem satanokracji, por. S.L. Frank, Rieligioznyje osnowy..., op.cit., s. 27.

Przypomnijmy w tym miejscu, iż w myśl poglądów Franka to właśnie 
pomieszanie porządków prawa i moralności prowadzi do tragicznych 
w swych wymiarach - i to zarówno indywidualnych, jak i uniwersalnych - 
prób wcielania utopizmu w życie. Niebezpieczne jest zatem zsekularyzowa- 
ne marzenie o zbawieniu immanentnym - zbawieniu mającym się dokonać 
w granicach tego świata121. Czy zatem mamy w Rosji do czynienia z utopi- 
zmem, świecką ideą zbawczą? Czy możemy w ideach rewolucyjnych, 
w imię których dokonał się przewrót bolszewicki, odnaleźć treść pozytyw
ną? Jeśli nie - to czy samo „jądro nihilistyczne" wiary rewolucyjnej posia
dało aż tyle siły realnej, aby móc z takim rozmachem kształtować historię? 
Czy wreszcie należy mówić w tym przypadku o „sile negatywnej" rewolu
cji, satanokracji122?

Jak już wiemy, wszystkie te pytania znajdują do pewnego stopnia od
zwierciedlenie we Frankowskich analizach dotyczących rewolucji w Rosji. 
Przyjrzyjmy się więc jeszcze temu, w jaki sposób stara się nasz myśliciel 
przeprowadzić rozróżnienie pomiędzy komunizmem i bolszewizmem, aby 
poprzez to lepiej zrozumieć fenomen komunizmu rosyjskiego - a jest to 
rozróżnienie bardzo dla nas istotne.

Wiemy już, że rewolucja w Rosji pojawiła się z „importu"; to właśnie 
w Rosji wybuchła choroba wyhodowana w Europie Zachodniej. Co naj
dziwniejsze, była to rewolucja proletariacka dokonująca się w kraju chłop
skim, a w przekonaniu naszego myśliciela „chłop nigdzie, w tym i w Rosji, 
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nie bywa socjalistą"123. Bolszewizm, jako specyficznie rosyjska forma wcie
lenia programu komunistycznego, jawi się złowrogo. Powiedzieliśmy już 
o tym, iż ideę komunistyczną - według Franka - należy rozumieć jako za
kończenie procesu sekularyzacji społeczeństw zachodnich, procesu zwień
czonego reductio ad nihilismum, i o tym, że komunizm rosyjski poszedł w tym 
samym kierunku, a zatem w sposób czynny wcielając nihilizm w życie. 
Przygotowaniem do tego procesu była nagła sekularyzacja Rosji, jako wynik 
odgórnej okcydentalizacji życia społecznego (ten proces z kolei posiadał 
charakter stopniowy), przy jednoczesnym pozostawieniu w stanie zacofania 
dolnych warstw chłopstwa, przez co narodził się groźny dla przyszłości 
rozdział pomiędzy „towarzystwem" a masami chłopskimi, „ludem". Z tego 
względu może Frank powiedzieć, iż Piotr Wielki jako inicjator tego procesu 
był pierwszym rosyjskim rewolucjonistą124. Mówiliśmy już o specyfice „ro
syjskiego świata aksjologicznego", której zwornikiem była religijnie upra
womocniona wiara w cara. W sytuacji zaniku tej wiary cały świat wartości 
ulega dezintegracji i obnaża się jego ukryta treść: następuje proces odwarto- 
ściowania wartości. A gdy braknie sankcji religijnej, jako jedynego źródła 
i strażnika wartości, pojawia się postawa nihilistyczna:

123 PT {Rieligiozno-istoriczeskij...), s. 17.
124 RM {Bolszewizm i komunizm...), s. 143.
125 PT {Rieligiozno-istoriczeskii...), s. 32.
126 W roku 1910 pisał S. Frank o marksizmie jako połączeniu nihilizmu i wiary mistycznej, 

por. RM {Fiłosofskaja raspria w marksizmie), s. 589.
127 RM {Eto nie „russkij wzgląd" na mir!, 1930), s. 199.

„Nihilizm - brak wiary w zasady i siły duchowe, w duchową podstawę życia 
społecznego i osobistego - jest obok głębokiej, zachowanej w całości (nietronuto- 
celnoj) wiary religijnej, zasadniczą i wrodzoną cechą Rosjanina"125.

W ten sposób komunizm znajduje swoją szansę w Rosji - kraju chłop
skim. Jednakże idea komunistyczna rozumiana - i co najważniejsze, również 
przyjmowana - jest tutaj w jej sensie negatywnym. Jednym słowem, komu
nizm rosyjski znalazł drogę do świadomości mas ludowych właśnie jako 
czysty nihilizm, jako odpowiedź praktyczna na sytuację duchową tych mas 
w Rosji i to dlatego może Frank określić „komunizm jako nihilizm" mianem 
bolszewizmu126. Podkreśla jednocześnie nasz myśliciel wspólnotę pocho
dzenia (niewykluczającą późniejszej skali różnic) marksizmu, szczególnie 
w jego pierwotnej formie z okresu Manifestu komunistycznego z jego najbar
dziej efektywnym wcieleniem rosyjskim - bolszewizmem i uznaje je za 
„dzieci jednego ducha"127, co mogłoby stanowić pewien przyczynek do roz
ważań zogniskowanych wobec zagadnienia „Rosja i Europa". Przeprowa
dzając negatywną charakterystykę marksizmu rosyjskiego, Frank nie traci 
jednocześnie z pola widzenia tego, iż możemy w rewolucji bolszewickiej 
odnaleźć do pewnego stopnia jej pozytywną stronę, za którą można by 
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uznać fakt oddolnego ruchu mas ludowych za proces ich demokratyzacji128. 
Sam bolszewizm może być natomiast ujmowany jako zewnętrzny wyraz 
powstania społecznie upośledzonych mas ludowych. Mielibyśmy zatem do 
czynienia z jeszcze jedną pugaczowszczyzną; ale tym razem będącą już re
woltą nie do opanowania przez siły państwowe. W przekonaniu Franka 
takiemu powstaniu przeciwstawić mógłby się tylko inny ruch wywodzący 
się z chłopstwa („ludu"), a nie „zewnętrzne" zwalczanie go przez „białe" 
wojska, będące przecież siłami walczącymi w interesie górnej warstwy ro
syjskiego społeczeństwa („towarzystwa")129. Relację ideału komunistyczne
go do rzeczywistości bolszewickiej, która w sposób szczególny uwydatnia 
różnice występujące pomiędzy nimi, opisuje nasz myśliciel następująco:

128 RM (Bolszewizm i komunizm...), s. 146.
129 BP, s. 125-126.
130 RM (Bolszewizm i komunizm...), s. 148.
131 PT (Po tu storonu...), s. 55-56.
132 RM (Bolszewizm i komunizm...), s. 149.
133 PT (Problemu „christiunskogo..."), s. 71 i 82.

„To wielkie powstanie ludowe, mające według swojego zamiaru, dzięki wła
dzy »chłopstwa«, zbudować czysto ludowy ustrój życia - ale jednocześnie zwią
zane z nihilistycznym zniszczeniem wszelkich wartości - przedstawia sobą to, co 
w przeciwstawieniu do komunizmu można by nazwać »bolszewizmem«"130.

Oczywiście rewolucja nie byłaby możliwa bez „elity", reprezentowanej 
przez samozwańczych „wodzów socjalistycznych", którzy wykorzystywali 
nastroje mas ludowych dla swoich własnych i im tylko znanych celów. 
W przekonaniu Franka przywódcy socjalistyczni mieli dwie możliwe drogi 
do przejęcia władzy. Albo musieli wyrzec się socjalizmu - jeśli nie jego idei, 
to przynajmniej w wymiarze praktycznym - na rzecz programu liberalno- 
-demokratycznego, co też rzeczywiście dokonało się w Europie Zachodniej; 
albo w sposób całkowity wyrzec się związków z demokracją liberalną na 
rzecz urzeczywistnienia ideału socjalistycznego - i to właśnie z tym ostat
nim przypadkiem mieliśmy do czynienia w Rosji131.

Ostateczna ocena tego, co wydarzyło się w Rosji, jest u naszego myśli
ciela jednoznaczna: rewolucję bolszewicką można pojmować wyłącznie jako 
naiwną formę powstania ludowego, kończącego „nieorganiczny etap historii 
Rosji", związany z odgórnymi reformami i wpływami Zachodu na wyższe 
warstwy społeczeństwa, co zrodziło dysharmonię z jej niższymi masami132. 
Frank nie próbował odpowiedzieć na pytanie o przyszłość Rosji, o metamor
fozy komunizmu rosyjskiego - nie chciał być prorokiem społecznym. Przy
szłość widział tylko w powrocie do korzeni chrześcijaństwa. Był przekonany 
o tym, iż tylko chrześcijanin odporny jest na wszelkiego rodzaju pokusy 
utopizmu, tylko on bowiem posiada świadomość własnej grzeszności i nie
doskonałości. Jedynym sposobem rozwiązania problemu społecznego jest 
zatem chrześcijańska idea miłości bliźniego133.
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Projekt socjalistyczny, wcielany w życie rosyjskie, znalazł posłuch tylko 
dlatego, iż w przekonaniu Franka - a nie był on bynajmniej w tej kwestii 
osamotniony - trafił na okres „ostrego kryzysu rosyjskiej świadomości reli
gijnej"134. U podłoża kryzysu społecznego leży zatem kryzys religijny. Jak 
już wiemy, sam Frank był gorącym orędownikiem odrodzenia religijnego 
zarówno Europy, jak i Rosji. Co do rewolucji bolszewickiej wierzył w jej 
upadek i przyszłe odrodzenie Rosji, jej zmartwychwstanie - bo z takiego 
upadku powinno się zmartwychwstać, odrodzić od podstaw:

134 RM (Bolszewizm i komunizm...), s. 146; por. M. Bierdiajew, Rosyjska idea, op.cit., s. 259.
135 S.L. Frank, De profundis..., op.cit., s. 266. W podobnym duchu piszę Struwe 

w zakończeniu artykułu Poznanie rewolucji i odrodzenie ducha, będącego odpowiedzią na artykuł 
S. Franka Z rozmyślań nad rewolucją rosyjską (por. Iz razmyszlenij o russkoj riewolucii, „Russkaja 
mysi'", 1923, kn. VI-VIII, s. 238-270), gdzie czytamy: „Potrzebujemy odrodzenia ducha. A pozo
stałe zostanie nam dodane!"; por. P.B. Struwe, Patriótica..., op.cit., s. 443.

136 BP, s. 127.

„Jakkolwiek głęboka i ciężka byłaby nasza [rosyjska, a raczej radziecka - L.A.] 
choroba, jest mimo wszystko jedynie funkcjonalnym rozstrojem, a nie organicz
nym obumarciem"135.

*

Projekt filozoficzny naszego myśliciela - jak już mogliśmy się o tym 
przekonać - jest próbą oparcia się wszelkim trendom myślowym, które 
prowadzą lub tylko mogłyby prowadzić do konsekwencji nihilis tycznych, 
także (a może przede wszystkim) tych, które wyrażają się w sferze praktyki 
etycznej i społecznej. W związku z tym można zapytać: czy istnieje nihilizm, 
który pozostawałby tylko stanowiskiem teoretycznym? Wydaje się, iż filozof 
rosyjski w tej kwestii przyjmuje jednoznaczne stanowisko: nihilizm teore
tyczny zawsze pociąga za sobą konieczność ponoszenia jego konsekwencji 
praktycznych. Postawa Franka nie jest postawą ściśle kontrrewolucyjną, nie 
angażuje się w tontrdziałalność, albowiem w głębokim przekonaniu naszego 
filozofa to nie tędy wiedzie droga do przezwyciężenia rewolucji (a tym bar
dziej dotyczy to wszelkich postaw protorewolucyjnych). W filozofii Frank 
zdecydowanie dystansuje się od bezpośredniego zaangażowania w bieżącą 
politykę, a więc uchyla się od przyjęcia stanowiska „walczącego", które 
musiałby przyjąć każdy „rewolucjonista a rebours" czy też - jak nasz filozof 
określał taką postawę w polemice ze Struwem - „rewolucjonista kontrre
wolucji"136. Projektowi socjalistycznemu natomiast przeciwstawia on swój 
własny projekt realizmu, określany najpierw jako absolutny, później jako 
chrześcijański - co może dla nas symbolizować proces wewnętrznej, filozo- 
ficzno-religijnej ewolucji stanowiska filozofa.





ZAKOŃCZENIE

W samoświadomości filozofa odnaleźć można niezachwianą wiarę 
w możliwość i konieczność monistycznego stanowiska w filozofii; chciał 
przede wszystkim traktować siebie jako monistę konsekwentnego:

„Byłem monistą (w szerokim, ogólnym sensie tego pojęcia) przyjmującym 
wielość jako poddaną jedności i nią przenikniętą (...), byłem »platonikiem« 
uznającym realność ogólnych zasad i sił (...) skłonnym uznawać przede wszyst
kim wewnętrzny, duchowy, »inny« świat w jego przeciwstawieniu i sprzeczności 
wobec świata zewnętrzno-empirycznego"1.

1 BP, s. 78.
2 Por. Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. 9,21-22 i 57.
3 Ibidem, s. 333.

Jak wiemy, w ciągu całego swojego życia Frank szukał takiego właśnie 
światopoglądu monistycznego, początkowo w marksizmie, a następnie 
w ekonomii politycznej. Książkę Teoria wartości Marksa... można potrakto
wać jako pierwszy nieudany krok na drodze scalania jego światopoglądu. 
Później przychodzi jeszcze jedno rozczarowanie syntezą neokantowsko- 
-fichteańską2. Wszystkie te etapy w rozwoju intelektualnym Franka prowa
dzą ostatecznie do roku 1915 - a więc czasu syntezy jego własnej filozofii, 
opartej na „objawieniu filozoficznym" (cogito, ergo est esse absolutum). Na 
drodze tej - rozbudowując swój system filozoficzny - będzie myśliciel kro
czył przez następne lata życia. Jego usilne dążenie do monistycznego ujęcia 
całokształtu własnego doświadczenia i myśli osiąga punkt przesilenia 
w doświadczeniu i problematyce zła w świecie. Problem teodycei staje się 
jednym z głównych zagadnień, opierających się tak pomyślanej syntezie 
filozoficznej. Skoro postawa teoretyczna nie jest w stanie rozwiązać proble
mu teodycei, to należy jej rozwiązania szukać w postawie praktycznej (nie 
bez wpływu pozostają tutaj zapewne doświadczenia życiowe filozofa). Spo
glądając na niełatwy życiorys Franka i - tylko pozornie łatwą - drogę filozo
ficznego namysłu, podporządkowaną zasadzie „zbieżności przeciwieństw", 
możemy mówić o jego „życiowej syntezie religii i filozofii"3. Myśl filozoficz
na stopniowo przechodzi w stronę myślenia religijnego. Powracając do 
Bierdiajewowskich typów światopoglądów i ich zastosowania do analizy 
wczesnej, niemniej w pełni już samodzielnej myśli Franka, wyłożonej 
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w książce Priedmiet znanija, możemy stwierdzić, iż w jej ewolucji następuje 
powolne przesuwanie akcentu ze statyczności (eleatyzmu) w stronę ujęcia 
dynamicznego (heraklityzmu), co znajduje swoje potwierdzenie w uznaniu 
przez myśliciela - w ostatnim dziele Riealnost' i czełowiek - roli, jaką powinna 
spełniać osobowość i twórczość człowieka (po części może być to postrzega
ne jako powrót naszego filozofa do jego wczesnego - a więc co najmniej 
sprzed czterdziestu lat - stanowiska filozoficznego)4.

4 RC s. 360-365; FZ (Licznosf i wieszcz, 1908), s. 186.
5 N.O. Łosskij, Priejemniki Wł. Sołowjowa, „Put”', nr 3, mart-apriel 1926, s. 286.
6 Na temat intuicjonizmu Łosskiego, por. powyżej, rozdz. II, 2; o ewolucji pojęcia intuicji 

u Bułgakowa: od początkowej tożsamości intuicji i wiary, jaką odnaleźć można w książce Ot 
marksizmu k idealizmu (1903), do odejścia od niej w dziele Swiet niewieczernyj (1916), por. 
W.W. Zieńkowskij, Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 501; o pojęciu intuicji („intuicji pierwotnej") 
u Bierdiajewa, jak się wydaje, niedostatecznie opracowanym przez tego myśliciela, por. 
A. Ostrowski, Bierdiajew. Egzystencja w perspektywie eschatologicznej, Lublin 1999, s. 74-75.

7 Por. powyżej, rozdz. 1,4.
8 Antynomizm czy alogizm są nie tylko „nie do zniesienia dla rozsądku", ale również i „dla 

sumienia", i prowadzą do „grzesznego rozdwojenia", por. E. Trubieckoj, Smysl żyzni (1918), 
[w:] idem, Izbrannyje soczinienija, Rostow-na-Donu 1998, s. 265-266.

Frank należał do tej szerokiej grupy myślicieli rosyjskich - przeważnie 
filozofów emigracyjnych - którzy w sposób twórczy kontynuowali tradycję 
Sołowjowską. M. Łosski zauważył, iż większość „następców" Sołowjowa 
(jednakże nie można tutaj mówić o wykształceniu się jakiejś dogmatycznej 
szkoły filozoficznej) łączyła z tym myślicielem przede wszystkim metafizy
ka ideal-realizmu konkretnego, podkreślająca źródłową jedność świata realne
go i idealnego. Obydwie wyróżnione strony metafizycznego doświadczenia 
świata powinny - w odróżnieniu od podejścia czysto abstrakcyjnego - być 
brane w ich konkretności, a to z kolei możliwe jest tylko w doświadczeniu 
całościowym, jakim jest przeżycie religijne5. Spośród następców Sołowjowa, 
którzy jednocześnie byliby szczególnie bliscy filozofii Franka (i do których 
nota bene na kartach tej pracy niejednokrotnie odwoływaliśmy się), należało
by przede wszystkim wymienić Mikołaja Bierdiajewa, Sergiusza Bułgakowa, 
Mikołaja Łosskiego (ten ostatni myśliciel szczególnie był bliski Frankowi 
w kwestii intuicjonizmu) oraz Sergiusza i Eugeniusza Trubeckich. Oczywi
ście, można by do tej listy dołączyć cały szereg innych myślicieli, u których 
odnajdujemy wiele wspólnych elementów z konceptualnymi propozycjami 
i filozoficznymi rozwiązaniami Franka. Zapewne do tej grupy w pierwszej 
kolejności należałoby zaliczyć Pawła Fłorenskiego i Lwa Karsawina. W od
niesieniu do tych myślicieli zazwyczaj podkreśla się ich wspólne - przewa
żające, ale nie identyczne - cechy: dominującą rolę intuicjonizmu, i to naj
częściej w kontekście wiary religijnej (przede wszystkim Łosski, Bułgakow, 
Bierdiajew)6, założenia ontologizmu (w tym miejscu - jak to już wcześniej 
podkreślaliśmy - zapewne protestowałby Bierdiajew)7, dopuszcza się - i to 
znów jako wyraz doświadczenia religijnego - myślenie antynomiczne 
(z wyjątkiem księcia E. Trubeckiego)8 i zarazem w świadomości soborowej
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szuka się oparcia dla świadomości indywidualnej (co z kolei najpełniej wy
raził w swojej koncepcji książę S. Trubecki)9. Z tego samego źródła wypły
wała naczelna zasada filozoficzna i centrum konkretności (rzec by można - 
konkretność absolutna, wyznaczająca zarówno axis mundi, jak i axis philo- 
sophiae), jakim była dla rosyjskich filozofów religijnych idea Bogoczłowie- 
czeństwa. Cała niezmiernie interesująca problematyka powiązań - nie tyle 
biograficznych, ile źródłowo-koncepcyjnych - pomiędzy tymi myślicielami 
nie została dotąd w sposób dostateczny opracowana. Niewątpliwie, ląd ten 
(całościowy opis fenomenu i istoty „rosyjskiego renesansu filozof iczno- 
-religijnego" przełomu wieków) nie został jeszcze - pomimo wielu podej
mowanych prób - odkryty w całości: jest ciągle jeszcze wyzwaniem dla ba
dacza, i to nie tylko eksploratora przeszłości myśli rosyjskiej, ale także ana
lityka źródeł naszej współczesności. Niniejsze studium jest właśnie tylko 
próbą takiego częściowego przybliżenia się do wspomnianego zadania 
i dlatego też nie rości sobie pretensji do wyczerpania jakiegokolwiek podej
mowanego w jego ramach tematu badawczego.

9 Według Zieńkowskiego, „soborowość" świadomości ma u S. Trubeckiego - tak samo jak 
i u Franka - początkowo charakter empiryczny (my mówiliśmy raczej o dialogiczności), 
a dopiero w dalszym rozwinięciu przyjmuje charakter metafizyczny, por. W.W. Zieńkowskij, 
Istorija russkoj..., op.cit., t. 2, s. 518.

10 Ph. Boobbyer, S.L. Frank..., op.cit., s. X.

Na zakończenie naszych rozważań chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę na 
- jeśli można tak powiedzieć - „syntezę życiowo-twórczą" (jedność biografii 
Franka i uprawianej przez niego filozofii), która mogłaby stać się odpowiedzią 
na - tak często podnoszony, i to w tak wielu kontekstach - problem ambiwa
lentnego stosunku „Rosji i Europy", ich jedności i odmienności. Filozof nasz 
udatnie łączył w swojej syntezie wątki i problemy filozoficzne typowe dla 
tradycji rosyjskiej (wymieńmy tylko najważniejsze: idea wszechjedności, wie
dza żywa, sobomost') z bogatą tradycją filozoficzną Zachodu. Zadanie to miał 
poniekąd ułatwione, ponieważ chcąc być „tylko" kontynuatorem myśli Mi
kołaja z Kuzy, wpisywał się w nurt myśli neoplatońskiej, która w swoim wy
daniu zachodnim (przywołajmy chociażby największych: Jana Szkota Eriuge- 
nę czy Mikołaja z Kuzy) - połączyła do pewnego stopnia Ateny z Rzymem; 
a i zapewne Jerozolima - jak przekonywał sam siebie Frank - jest też 
w myśleniu jego przynajmniej sposób pośredni obecna. Oczywiście, nie spo
sób zmierzyć i tym samym stwierdzić, na którą stronę - „Rosji czy Europy" - 
przeważyła myśl Franka. Niewątpliwe jest jedno - a mianowicie to, iż w życiu 
i myśleniu Franka dokonało się swoiste połączenie i stopienie w nową jakość 
elementów obu tradycji; można zatem powiedzieć, iż „(...) jako filozof był 
europejskim Rosjaninem"10.

Los neoplatonika w XX wieku okazał się trudny. Do pewnego stopnia 
filozofia ta tłumaczy się cechami osobowymi samego myśliciela, jego życiem 
wewnętrznym i charakterem, kształtującym się w zderzeniu z rzeczywisto
ścią:
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„Jego fascynacja wszechjednością (...) była częściową filozoficzną odpowie
dzią na jego miłość do piękna. Jego neoplatonizm był połączony z wewnętrznym 
poczuciem smutku, z melancholią hellenizmu, która była obecna przez całe jego 
życie, i którą w opinii Lwa Żaka przezwyciężył dopiero na łożu śmierci"11.

11 Ibidem, s. 228.

Jednakże nie można powiedzieć, iżby takie wyjaśnienia odwołujące się 
do biografii (jak i psychologii) nas zadowalały. Możliwa jest też droga od
wrotna: biografia (wewnętrzne pobudki decyzji) myśliciela staje się bardziej 
zrozumiała w świetle jego dorobku myślowego. Są też zapewne takie posta
ci, których życie i myślenie stanowią niemalże jedność. Wydaje się, że z sy
tuacją taką mamy często do czynienia w przypadku myślicieli religijnych, 
których wiara określa zarówno ich biografię, jak i myślenie. Do takich ludzi 
należał niewątpliwie Frank - myśliciel egzystujący na „obrzeżach" wielkich 
spraw tego świata, a jednocześnie - i to w sposób przez siebie niezamierzo
ny - znajdujący się zazwyczaj w ich centrum. Wiadomo, że filozof przez całe 
życie uciekał przed polityką - a był zawsze w środku rozpętanych przez nią 
żywiołów; wierzył w doniosłość i realność życia duchowego, starając się 
utrzymywać dystans wobec rzeczywistości - a równocześnie pod koniec 
życia żałował tego, iż w zbyt małym stopniu włączał się do życia praktycz
nego. Splendory światowe nie zadowalały go, a zarazem przecież pragnął 
zaistnieć na „rynku" idei filozoficznych, i to przede wszystkim w Niem
czech (stąd też książka Niepostiżymoje została pierwotnie napisana w języku 
niemieckim). Nie uniknął zatem nasz myśliciel sprzeczności życiowych; 
podobnie jak w filozofii nie osiągnął „monizmu" w jego czystej postaci - 
pęknięcia (treszcziny) systemu pojawiły się już podczas próby jego budowa
nia. Filozofia i praktyka (doświadczenie życiowe) okazały się dwiema stro
nami tego samego źródłowego faktu bycia filozofem.

Prawda zatem - będąc w swej istocie uniwersalną - przyjmuje zawsze 
charakter personalistyczny (w wymiarze religijnym Prawdą jest Chrystus). 
Antynomiczny monodualizm znajduje swoje zastosowanie również 
w wymiarze życiowym - osobowym, biografia człowieka łączy bowiem 
w sobie sprzeczności: coincidentia oppositorum to nie tylko sprawa myślenia, 
ale również życia. Jak przystało na sytuację „neoplatonika-w-świecie", także 
i w przypadku biografii Franka to właśnie wskazane i wypracowane przez 
niego „idee" - niejako w wyjaśnianiu odgórnym, schodzącym - pomagają 
w zrozumieniu doniosłości jego życia i twórczości.

Postać filozofa rosyjskiego niewątpliwie zasługuje na to, aby zaistnieć 
w szerszej świadomości. Myśl Franka wydaje się pod pewnymi względami 
wciąż aktualna; jej patos poszukiwania duchowych (ontologicznych) pod
staw życia indywidualnego oraz zbiorowego może odgrywać rolę stymulu
jącą również i dzisiaj. Krytyczna strona tej myśli, próba prześwietlenia przez 
nią nihilistycznych pokładów kultury współczesnej - nie straciła nic ze 
swojego znaczenia. Niewątpliwe są jednak i niedostatki filozofii Franka, 
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szczególnie - wielokrotnie podnoszony zarzut panteizm u, zrywania ciągło
ści myśli na rzecz ekspresji doświadczenia osobowego, a także łatwości, 
z jaką są rozwiązywane - a właściwie „przeskakiwane" - problemy przy 
zastosowaniu zasady antynomicznego monodualizmu, wreszcie braku za
dowalającego rozwiązania problemu teodycei (czy komukolwiek się to 
udało?). Ostateczne przejście na pozycje pragmatyzmu religijnego może być 
również postrzegane jako słabość samej filozofii Franka, która w ten sposób 
stała się ekspresją doświadczenia osobistego filozofa, jedną z jego funkcji 
życiowych. Ale jak nasz myśliciel powiedział przy okazji własnej analizy 
filozofii Spinozy: każdy system powinien być wyjaśniany nie na podstawie 
tego, co jego twórca udowodnił, ale na podstawie tego, co chciał udowod
nić12 13. Dlatego też dostrzegając braki, jak i mając w pamięci wielekroć podno
szone zastrzeżenia w stosunku do niektórych momentów myśli Franka, 
z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, iż zasługuje ona nie tylko na 
naszą uwagę, ale też na szerszy oddźwięk. Problematyka podejmowana 
przez tę myśl filozoficzno-religijną jest bowiem niebagatelna (niebagatelne 
są zarówno jej pytania, jak i próby odpowiedzi na nie). Oddajmy jeszcze głos 
przyjacielowi naszego filozofa:

12 S.L. Frank, Uczenije Spinozy..., op.cit., s. 555.
13 B.P. Wyszesławcew, Pamiati fitosofa-dniga, [w:] W.W. Zieńkowskij (red.), Sbomik pamia- 

ti..., op.cit., s. 42.

„Frank nigdy nie starał się być myślicielem modnym i dlatego pozostanie 
prawdziwą chlubą filozofii rosyjskiej, która zadowoli się osądem niewielu, paucis 
contenta judicibus"33.

Z pełnym przekonaniem możemy przyłączyć się do tej opinii; co też wy- 
znajemy, kończąc niniejszą pracę o neoplatoniku rosyjskim: idealiście 
i realiście, wpisującym to, co względne, w perspektywę bytu absolutnego.
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Представленная книга - попытка реконструкции и анализа 
основных философских концепций Семена Людвиговича Франка 
(1877-1950) - одного из самых выдающихся представителей
«религиозно-философского возрождения» в России на рубеже XIX и XX 
веков. Однако, как это доведено в книге, творчество Франка выходит 
далеко за рамки этого специфически русского феномена. Поэтому 
одной из главных целей настоящей работы было представление этой 
философии в широком контексте европейской мысли, как той 
современной русскому мыслителю, так и ее исторических форм. 
Безусловно, мысль Франка пытается вести диалог с традицией 
классической философии, прежде всего с неоплатонизмом.

Книга состоит из шести глав, в которых поочередно анализируются 
взгляды русского философа.

Глава I: Вступительная часть посвящена биографии С. Франка. Затем 
предпринимается попытка описания антипозитивистского перелома 
и процесса возникновения неоидеалистических позиций в русской 
философии. Особо подчеркнута роль Ницше в процессе 
самостановления С. Франка как философа на пути от марксизма 
к (нео)идеализму.

Глава II: Здесь проводится предварительный анализ уже зрелой 
мысли русского философа, касающийся прежде всего теории познания 
- онтогносеологии, понимаемой здесь как вступление к онтологии. В её 
рамках рассматриваются вопросы из области интуиционизма, идеи 
всеединства, отношений субъект-объект. Затем предпринимается 
попытка представления интуиционистской версии онтологического 
доказательства.

Концепция тн. онтологического доказательства (существования 
Бога), по мнению автора работы - своеобразный ключ к трудам 
Франка. Автор работы выделяет три уровня этого доказательства: 
онтогносеологический, антропологический и теологический. Таким 
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образом религиозный онтологизм признан фундаментальной чертой 
анализированной философской концепции.

Глава 111: К онтологии принадлежат рассуждения о бытии 
и возможностях раскрытия (анализ структуры реального мира), а также 
анализ диалоговой конституции человеческого субъекта. Особый 
натиск положен на отношения: идея всеединства - реальность 
человеческого бытия; кроме этого в главе рассмотрен характер 
христианского персонализма, которого «радикальным
исповедователем» Франк считал самого себя (антропологический 
уровень онтологического доказательства).

Глава IV: Ключевой частью работы является глава, посвященная 
философии религии - «мышления изнутри богоявления». В его рамках 
анализируются следующие вопросы: характер релиниозного опыта, 
феноменология Божественности, диалоговый характер Бого
человеческих связей, идея Богочеловечества, соборность, идея спасения 
и наконец вопросы теодицеи (или скорее отклонение возможности 
рациональной теодицеи).

Глава V: В некоторой степени добавлением к рассуждениям из 
предыдущей главы становится анализ «онтологии общественного 
бытия», относящейся к идее соборности. Общественное бытие 
рассматривается Франком на двух уровнях: метафизики общества 
и практики общества. На рубеже этих понятий возникают вопросы об 
отношении права к этике и религии.

Глава VI: Последняя глава - добавление к «позитивному» изложению 
философии Франка. Она посвящена нигилистическим и утопическим 
направлениям в XX веке, к которым принадлежат: кризис гуманизма, 
ницшеанство, понимаемое как богоборческий титанизм, марксизм, 
коммунизм и большевизм (действующий нигилизм). Перед 
отрицательной силой реальности, в которой пришлось жить 
христианину в XX веке, возможна лишь одна нравственная позиция, 
которая способна сохранить смысл его существования в мире; эту 
позицию Франк определил как «практическую теодицею». Это и был 
его ответ на кризис христианской культуры.

При всех, проводимых в работе, анализах подчеркивается 
напряжение, которое устанавливает и одновременно динамизирует 
философскую концепцию Франка. В этой концепции прослеживается 
стремление к монистическим трактовкам (всеединство) и их внутреннее 
«соскользывание» к дуалистическим позициам (всеединство): тем самым 
монизм возможен лишь как содержащий множество в себе 
(монодуализм).

Перевод: А. Вавжинчак



THE REFLECTION
FROM WITHIN THE REVELATION 

The Study in Philosophy of Semyon L. Frank

SUMMARY

This work is a monograph concerning the person and the philosophy of 
Semyon L. Frank (1877-1950), one of the most eminent representatives of the 
so-called philosophical and religious renesance in Russia at the turn of the 
19th and 20th century. However, Frank's literary output is not restricted to 
Russian context. One of the aims of this work is putting Frank's thought into 
a wider context of European philosophy, both contemporary to the author 
and its historical forms - for example classical ideas like Neoplatonism, with 
which Frank attempts to take up a dialogue.

The monograph consists of six chapters, in which I successively discuss 
the main points of Frank's philosophy.

Chapter I: The introduction is devoted mainly to Frank's biography. After 
that, it proceeds to the description of anti-positivistic revolution and the 
shaping of neo-idealistic theories within the realm of Russian philosophy. 
Special attention is paid to Nietzsche's part in Frank's philosophical devel
opment from Marxism to neo-idealism.

Chapter II: Preliminary analyses of Frank's mature thought concern 
mainly theory of knowledge - ontognoseology, which is treated as an intro
duction to ontology. Such problems as intuitionism, the idea of pan-unity, 
the subject-object relations and finally the intuitionist version of the onto
logical proof are considered.

The so-called ontological proof (of God's existence) is in my view the key 
to the whole body of Frank's thought, and therefore I have distinguished its 
three levers: ontognoseological, anthropological and theological. In this way 
I recognize religious ontology as the fundamental feature of Frank's phi
losophy.

Chapter III: The ontology consists of the analysis of the problem of being 
and the possibilities of its exposure (the real world structure) and also of the 
consideration of the dialogical constitution of human beings. Particular em
phasis is put to the relationship between the idea of pan-unity versus the 
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reality of human being. Moreover, the nature of Christian personalism, of 
which Frank was a radical believer, is considered.

Chapter IV: This chapter is the key part of this monograph, and it is de
voted to philosophy of religion: the reflection from within the revelation. 
Within its realm I consider following issues: the character of religious expe
rience, the phenomenology of Godness, the dialogics of the God-human 
relationship, the idea of Godmanhood, spiritual community, salvation and 
finally the rejection of rational theodicy.

Chapter V: This chapter is devoted to the analyses of ontology of social 
being, concerning the idea of spiritual community (sobornost'). Social being 
is considered on two planes: of social metaphisics and social practice, at the 
junction of which problems of relationship of law to ethics and religion ap
pear.

Chapter VI: To complete the picture of Frank's positive philosophy I de
cided to end my work with the critic of 20th century nihilistic and utopian 
trends of thought, which are: the humanist crisis, Nietzscheanism as icono
clast Titanism, Marxism, communism and Bolshevism (active nihilism). 
Only one attitude preserving sence of so-experienced being-in-the world is 
cosidered possible for a 20th century Christian: it is described as active theo
dicy, as a response to the crisis in the realm of Christian culture.

In the whole body of analyses I emphasize the tension which constitutes 
and dynamizes Frank's theory. The tendency to monism (pan-unity) and 
their interior "sliding" towards dualism (pan-unity) can be easily observed 
in Frank's philosophy. In this case monism is only possible as preserving 
diversity in itself (as monodualism).

Translated by A. Sekułowicz
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