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ROSYJSKIE ZMAGANIA  Z  ROZUMEM ZACHODU.  
SERGIUSZA  BUŁGAKOWA  PRZYCZYNEK  

DO  HEREZJOLOGII  FILOZOFICZNEJ 

Restaurer sur la terre cette image fidèle de 
la Trinité divine, voici l’idée russe1. 

I 

W latach 1918–1922, podczas pobytu na Krymie, Sergiusz Bułgakow roz-
począł pracę nad dwoma dziełami filozoficznymi. Pierwsze otrzymało wiel-
ce intrygujący tytuł Tragedia filozofii (Tragedija fiłosofii), a drugie – uznane 
przez autora za „najbardziej filozoficzną z jego książek” – zostało poświęco-
ne filozofii języka (Fiłosofija imieni)2. Powstanie drugiej książki wiąże się 
z pracą Bułgakowa w podkomisji do spraw imiasławija na Soborze Moskiew-
skim, który miał miejsce w 1917 roku. Wyrasta ona zatem z konkretnego 
zagadnienia teologicznego, a mianowicie kontrowersji, jaka pojawiła się na 
początku XX wieku w prawosławiu (jej kulminacja to rok 1912, w którym 
spór przybrał charakter buntu wobec kościelnego zwierzchnictwa w rosyj-
skim klasztorze pod wezwaniem św. Pantelejmona na Górze Atos), 
a dotyczącej obecności Boga w jego Imieniu3. Zauważmy zatem, że ta „naj-
bardziej filozoficzna” z książek Bułgakowa – nad którą pracował przez po-
nad dwadzieścia lat – ma swoje źródło w problematyce religijnej, kontro-
wersji teologicznej połączonej z oskarżeniami o herezję, i że na poniekąd 
nowe wyzwanie kultu Imienia Bożego stara się on znaleźć odpowiedź pod-
budowaną filozoficznie4.  

 
1 V. Soloviev, L’idée russe, Paris 1888, s. 46 (Odtworzenie na ziemi obrazu Bożej Trójcy – oto 

na czym polega rosyjska idea” [w:] W. Sołowjow, Rosyjska idea, przeł. L. Kiejzik, Zielona Góra 
2004, s. 42). 

2 S.N. Bułgakov, Tragedija fiłosofii (fiłosofija i dogmat) [w:] idem, Soczinienija w dwuch tomach, 
t.1, Moskwa 1993; S.N. Bułgakow, Fiłosofija imieni, Sankt-Pietierburg 1999. 

3 W problematykę onomatodoksji zaangażowali się ponadto m.in. P.A. Fłorenski i A.F. Ło-
siew. 

4 Por. C. Evtuhov, The Cross and the Sickle. Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious 
Philosophy, 1890–1920, Ithaca and London 1997, s. 210–218. 
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I chociaż, jak sam podkreśla, tematyka Tragediji fiłosofii wyrasta z wcze-
śniejszych rozważań zawartych w dziele Swiet Niewieczernij (1916), to jednak 
można uznać – i to zarówno ze względów chronologicznych, bliskości 
w czasie, jak i treści – iż do pewnego stopnia to właśnie filozofia języka sta-
nowi podstawę do ukazania Bułgakowowskiej wersji „tragedii filozofii”.  

Prezentację poglądów rosyjskiego myśliciela rozpocznijmy od stwier-
dzenia, iż w jego ujęciu źródłem i celem filozofii okazuje się religia: „filozo-
fia wychodzi od religii i do niej powraca, a dokładniej do mitu religijnego 
i dogmatu, i to on, a nie sama myśl, określa jej problematykę i punkt wyjścia. 
Religijna tajemnica również ochrania płonącym mieczem Cherubina nazwę 
(imja), która w języku filozoficznym brzmi a n t y n o m i a”5. Nie ma zatem 
mowy o autonomicznym statusie filozofii; jest ona zawsze ancilla religio. 
Religijna podstawa filozofii stanowi o tym, iż myśl filozoficzna zawsze jest, 
w bliższej czy dalszej perspektywie, myślą religijną. Jednakże dzieje (przede 
wszystkim czasy nowożytne) stosunków między religią i filozofią świadczą 
nie tylko o ich faktycznym rozejściu się, ale także przede wszystkim skazują 
filozofię – jako dziedzinę zależną – na jałowość jej osiągnięć, a przecież po-
mimo tego pretendują one do samowystarczalności. Czy zatem osiągnięcia 
filozofii nowożytnej są zupełnie nieużyteczne (żeby nie powiedzieć niebez-
pieczne)? Jak się wydaje, również ona do pewnego stopnia okazuje się przy-
datna teologowi, o czym świadczy późniejsza twórczość Bułgakowa. Nie-
mniej utrzymuje on, iż filozofia nowożytna cierpi na cząstkowość, zamknię-
tość, odejście od doświadczenia źródłowego i dogmatyczność (sic!). Filozofię 
charakteryzuje patos systemu, natomiast – jak już wiemy – w sercu religii 
stoi antynomia. A zatem – podobnie jak i Fłorenski – uznaje Bułgakow, że 
natura prawdy, a także wiary i dogmatu religijnego jest antynomiczna6. 
Postuluje więc, aby na miejsce „racjonalizmu dogmatycznego” przyjąć „kry-
tyczny antynomizm”7. 

W jego przekonaniu, religia wybawia rozum ludzki od gehenny systemu. 
Dla Bułgakowa każda wartościowa filozofia jest w swojej źródłowości filo-
zofią religijną. I taką musi pozostać, o ile chce ustrzec się przed samą sobą, 
przed ukrytymi wewnątrz niej autodestrukcyjnymi tendencjami. Religia – 
w przeciwieństwie do głównych osiągnięć filozofii nowożytnej – nie ma 
charakteru racjonalistycznego, ale dogmatyczny, mitotwórczy, zawsze po-
przedza filozofię, i to nawet tę programowo odżegnującą się od wszelkich 
z nią związków. Z tego również względu każda filozofia jest, i powinna być, 
do pewnego stopnia „teologizowaniem”8.  

 
 

 
5 S.N. Bułgakow, Tragedija fiłosofii, s. 388.  
6 Por. P. Fłorenski, Stołp i utwierżdienije istny. Opyt prawosławnoj tieodycei, Moskwa 2003, 

s. 137–147 (List szósty).  
7 S.N. Bułgakow, Tragedija fiłosofii, s. 328. 
8 Ibidem. 
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Dzieje filozofii nowożytnej jawią się z tej perspektywy jako stopniowy 
rozpad początkowej pełni doświadczenia rzeczywistości pierwszej (Pleroma) 
i powolne umniejszanie jej realności przez tworzenie cząstkowych prawd 
filozofii, i to aż do jej całkowitej zatraty. Jest to prawdziwy upadek myśli 
filozoficznej, który odbywa się niejako na kształt schematu neoplatońskiego: 
stopniowego zaniku substancjalności. Aby to wyjaśnić, konieczne jest przyj-
rzenie się Bułgakowowskiej koncepcji filozofii języka. Dzięki temu poprzez 
filozofię troistości, ujrzymy istotę tragedii filozofii, a jej dzieje jako dzieje 
herezji. 

II 

Prezentację zarysu filozofii języka rozpocznijmy w taki sposób, w jaki 
uczyniłby to neoplatonik – bo też Bułgakowa należy uznać za chrześcijań-
skiego (neo)platonika9. Czynimy tak z tego względu, iż „odgórne” wyja-
śnienie możliwości i sensowności ludzkiego języka pozwala skupić się na 
podstawowej problematyce filozoficznej i teologicznej, za jakie należy uznać 
ontologiczne zakorzenienie języka i wiążące się z tym zagadnienie onoma-
todoksji (chociaż myśliciel rosyjski w swoim wykładzie rozpoczyna od kon-
kretu, a zatem od struktury językowej, słowa, mowy, gramatyki, natury 
myśli i nazwy, aby dojść do bytowości oraz świętości języka).  

Wyjdźmy zatem od przekonania, co do którego Bułgakow nie ma naj-
mniejszej wątpliwości, iż u podstawy świata odnajdujemy Duszę świata – 
Sofię, co pociąga za sobą hierarchicznie uporządkowaną strukturę idei, po-
średniczącą pomiędzy Bogiem i światem. Mówimy zatem o Bułgakowow-
skiej – stopniowo rozwijającej się w czasie – teologii sofijnej. Język bowiem 
jest sensowny tylko na mocy uczestniczenia w wyższym sensie, a więc o ile 
uczestniczy w ideach (sofiologia ma wyraźnie platoński charakter). Bułga-
kow pisze o tym następująco:  

„Słowa istnieją tylko dlatego, że jest Słowo, i idee-sensy istnieją tylko dlatego, 
że jest Słowo-Sens. Istnieje Sofia, Dusza świata, Mądrość świata, jako najdosko-
nalszy organizm idei, jako Pleroma, pełnia bytu. Jest ona osiągalną dla rozumu 
osnową świata, światem rozumianym jako kosmos”10.  

W znaczeniu źródłowym zatem możemy mówić sensownie tylko o tyle, 
o ile sami jesteśmy substancjami, a to znaczy, o ile bytowo urzeczywistnia-
my naturę w nas samych jako hipostazach11.  

Logos mowy wyraża Logos świata, czyli niższą Sofię, a zatem k o s m o s  
– będący wyrazem idealnej struktury świata idei, Boskich archetypów, 

 
9 S.N. Bułgakow, Fiłosofia imieni,  s. 32–33 (tutaj Bułgakow zdecydowanie staje na stanowi-

sku antypsychologicznym i opowiada się za platonizmem). 
10 Ibidem, s. 113. 
11 Co stanie się w pełni jasne dopiero na podstawie zasad filozofii troistości. 
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i wyraża siebie poprzez a n t r o p o s, człowieka nazywającego – i to w sposób 
dosłowny – rzeczy po imieniu. Korzeń logosu świata tkwi w Logosie Bo-
skim12. Poprzez ludzki język i jego symboliczność wyraża się zatem „mowa 
rzeczy stworzonych”, będąca zarazem bezgłośną – jeśli ujmować ją poza 
człowiekiem – „mową Boga”. 

Ontologicznym zakorzenieniem mowy jest przede wszystkim rzeczow-
nik:  

„Każdy rzeczownik skrywa w sobie zdanie (sużdienije ili priedłożenije), w któ-
rym podmiotem (podlieżaszczim ili subiektom) jest zaimek – mistyczny gest, a pre-
dykatem – słowo, idea; to nazywanie jest aktem pierwotnym zarówno języka, jak 
i myślenia. Nazywanie wyraża istotę rzeczy. (...) istotę rzeczy należy postrzegać 
w ogólnej predykatywności”13.  

Spróbujmy rozwinąć ten wywód. Nazwa (rzeczownik) zawiera w sobie – 
jednakże w postaci „zwiniętej” – zdanie (sąd). I tak pod postacią nazwy 
własnej kryje się zawsze zaimek, „mistyczny gest” – jak chce go nazwać 
Bułgakow – nieznajdujący bezpośredniego wyrazu w języku (stąd też będą-
cy tylko „gestem mistycznym”) byt wyróżniony w postaci: „ja – oto je-
stem”14. Pierwotny akt poznania dokonuje się w relacji podmiotowo- 
-przedmiotowej: to człowiek nadaje nazwy rzeczom i zdarzeniom15. Pod-
stawowe zdanie przyjmuje formę „A jest B”. Łącznik („jest”), który natych-
miast pojawia się podczas aktu nadania nazwy – wyraża energię podmiotu 
i jego moc wprowadzania bytów w istnienie16. Ponadto poprzez łącznik 
wyraża się więź poszczególnego bytu z każdym innym bytem – co ostatecz-
nie przyjmuje formę istnienia uporządkowanego, bo nazwanego, czyli ko-
smosu, i głębokiej łączności wszystkiego z wszystkim (wszechjedności)17. 
Stąd już tylko krok do filozofii troistości, rozwijającej główne idee wypra-
cowane w Bułgakowowskiej filozofii języka.  

* * * 

Jednak zanim zrobimy ten krok, czyli zanim przejdziemy do omówienia 
filozofii troistości, zauważmy rzecz następującą: platonizm Bułgakowow-
skiej teorii języka uznającej, iż „idee są słownymi obrazami bytu, a nazwy – 
ich urzeczywistnieniami”18, ponadto uzupełniony symbolizmem energe-
tycznym, a więc r e a l i s t y c z n y m, otwiera drogę dla uzasadnienia onoma-
 

12 Ibidem, s. 188 (Logos-Słowo z Prologu Ewangelii podług św. Jana należy rozpatrywać jako, 
z jednej strony, Logos w sobie, czyli Boską Hipostazę i, z drugiej strony, jako logos przejawiają-
cy się w świecie i ukierunkowany ku Bogu, jako energię Logosu działającą w świecie, a zatem 
Sofię).  

13 Ibidem, s. 109. 
14 Ibidem, s. 77. 
15 Ibidem, s. 74. 
16 Ibidem, s. 91. 
17 Ibidem, s. 107. 
18 Ibidem, s. 90. 



Rosyjskie zmagania z rozumem Zachodu... 131 

todoksji19. Filozofia języka zmierza zatem w kierunku teologii Imienia20. 
Wychodząc od religii, myśliciel rosyjski – na drodze bardziej pozytywnego 
niż negatywnego sprzężenia myślenia filozoficznego z religijnym powraca 
na grunt religijny. W następnej części naszych rozważań – tych poświęco-
nych konfrontacji myśli Bułgakowa z osiągnięciami filozofii mu współcze-
snej – będzie już dominowało ich negatywne sprzężenie. 

III 

Filozofia troistości opiera się na analizie podstawowej formy sądu: „Ja(m) 
jest coś”, a zatem bierze pod uwagę jego trzy człony: podmiot, orzeczenie 
i łącznik (copula). Tak więc już na tym wstępnym etapie analizy pojawia się 
idea „trójcy”, która naprowadza nas z kolei na chrześcijański dogmat tryni-
tarny. Ideę troistości możemy śledzić na wielu poziomach analizy i odpo-
wiadających jej warstwach rzeczywistości. Wychodząc od dogmatyki, po-
przez gramatykę i logikę, przechodzimy do wymiaru egzystencjalnego. 
W przekonaniu bowiem Bułgakowa, u podstaw samopoznania leży sąd. 
Pisze on: „Duch jest żywym, nieustannie realizującym się sądem”21, i dalej 
precyzuje:  

„Podstawowym i bezspornym faktem jest to, że człowiek myśli poprzez s ą d. 
Jednak to nie wszystko. Trzeba jeszcze powiedzieć, że człowiek w pewnym sen-
sie sam j e s t  sądem, a życie ducha ludzkiego jest bezustannie rozwijającym 
i urzeczywistniającym się sądem: jam jest coś, jakimś A”22.  

Przedstawiona teoria sądu wskazuje na jego dwa poziomy: gramatyczny 
i ontologiczny. Zapamiętajmy: człowiek jest dynamicznym („rozwijającym 
się”) sądem. U podłoża tych rozważań leży teologiczny dogmat trynitarny: 
Bóg jest Trójcą, a zarazem człowiek jest „obrazem” Boga. Człowiek jako 
Duch nosi w sobie trynitarne ukonstytuowanie swojego bytu. „Teologia 
obrazu” jest tutaj podstawą „filozofii obrazu”, a zatem właśnie „filozofii 
troistości”23. Człowiek jako Duch jest obrazem Bożej Trójjedności.  

Aby wyjaśnić znaczenie tego stwierdzenia, trzeba pokrótce wskazać na 
treści kryjące się pod – uznaną przez Bułgakowa za podstawową – postacią 

 
19 Ibidem, s. 38–39, 233. (Mówiąc o symbolizmie, odwołuje się Bułgakow do W. Iwanowa: 

słowa są symbolami „żywymi i działającymi” – a zatem „realnymi”. I dalej: słowa jako symbole 
istoty kosmosu są „napełnione mocą Boga”). 

20 Ostatni rozdział Filozofii języka poświęcony jest już wyłącznie „sofiologicznemu rozumie-
niu dogmatu o Imieniu Jezus”.  

21 S.N. Bułgakow, Tragedija fiłosofii, s. 318. 
22 S.N. Bułgakow, Filozoficzny sens troistości, przekład i analiza tekstu: E. Kudziela, Białystok 

1992, s. 13. (Jest to polski przekład rozdz. 1, który wchodzi w skład szkicu 2: Tragedii filozofii). 
23 W analizach poniższych podążamy za interpretacją przywoływanego już E. Kudzieli, 

który poddał tekst Bułgakowa Filozoficzny sens troistości tzw. Pozakontekstowej Analizie Poję-
ciowej. Ibidem.  
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sądu: „Ja(m) jest coś”. Na poziomie gramatycznym mamy więc do czynienia 
ze związkiem podmiotu, orzeczenia i łącznika, a zatem sąd ma postać trój- 
-jedną. 

Na poziomie ontologicznym pod podmiotem kryje się „ja”, czyli h i p o -
s t a z a, do której Wszystko się odnosi. Hipostaza „ja” nie jest wyrażalna 
w kategoriach egzystencjalnych: jest na sposób neoplatoński „ponad- 
-bytem” i „ponad-pojęciem”; określana może być tylko w sposób negatyw-
ny. (Czy nie kryje się tutaj projekt antropologii apofatycznej?)24. Ale na-
tychmiast podkreślmy, iż „ja” nie jest po prostu niebytem, jest to bowiem 
„nicość istniejąca” (me on), w której „byt” i „niebyt” tworzą jedność.  

Powiedzieliśmy wcześniej, iż do „ja” odnosi się Wszystko, „coś”, co na 
poziomie gramatycznym przyjmuje formę orzeczenia. Owo „coś” na pozio-
mie ontologicznym posiada – jako podstawową, bo nie jedyną – nazwę n a -
t u r y  (inne pochodne określenia to: wszystko, nie-ja, przedmiot, logos, ide-
alny obraz, świat). Naturą jest wszystko to, co jest odnoszone do „ja” jako 
Hipostazy. Związek pomiędzy nimi Bułgakow opisuje następująco:  

„Z jednej strony, w tym celu, aby być orzeczeniem, należeć do ja, samo orze-
czenie powinno być w wiadomym sensie ja, posiadać jasność; ale wraz z tym 
powinno ono również różnić się od niego, być innym w stosunku do ja, tj. być 
nie-ja. Orzekanie bazuje na naruszeniu obydwu podstawowych praw logicznych: 
zarówno tożsamości, jak i sprzeczności; ponieważ zaświadcza ono, że ja jest nie-ja 
i wraz z tym ja, naraz i jednocześnie”25.  

Jak widzimy mamy tutaj do czynienia z „relacją alogiczną” (inaczej: an-
tynomiczną) tożsamości i zarazem nie-tożsamości. Relację tę można ująć 
jako „tożsamość dynamiczną”, mówiącą o współzależności „ja” i „nie-ja”: 
dwójcy hipostazy i natury, szukającej swojego ukonstytuowania („spełnie-
nia”) w tym, co je połączy, a mianowicie trzecim elemencie przywołanym 
już w naszych analizach. Hipostaza jest bowiem „ponad-bytem”, a natura 
sama z siebie nie posiada bytu, jeszcze nie istnieje. Dwójca zatem domaga 
się jako swego urzeczywistnienia trójcy. Trzeci element dany jest w postaci 
gramatycznego łącznika „jest”. Jednakże na poziomie ontologicznym pod 
łącznikiem kryje się b y t  (inne, ale jak się wydaje pochodne znaczenia, które 
niewątpliwie warto tutaj przywołać, to: realność, życie, kosmos). Tak o tym 
pisze sam myśliciel:  

„Łącznik nadaje orzeczeniu znaczenie, urzeczywistnia jego znaczenie jako ob-
jawienie natury podmiotu, z tego, co idealne, przechodzi w to, co realne. Tak jak 
ja nie zawiera w sobie żadnej myśli, ale jest tylko podmiotem [gramatycznym i 
ontologicznym – L.A.], tak i łącznik, niczego w sobie nie zawierając, poza relacją 
między podmiotem i orzeczeniem, poświadcza o realności orzeczenia w podmio-
cie, ustanawia byt podmiotu w orzeczeniu”26.  

 
24 Niemniej projekt to odmieny od antroplogii apofatycznej ukazanej w postaci rosyjskiego 

„świętego szaleńca”, por. C. Wodziński, Św. Idiota, Gdańsk 2000. 
25 Cyt. w przeł. E. Kudzieli, S.N. Bułgakow, Filozoficzny sens..., s. 94.  
26 S.N. Bułgakow, Tragedija fiłosofii, s. 367–368. 
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I znów należy podkreślić, iż – podobnie jak to miało miejsce w przypad-
ku Hipostazy – Byt nie może być ujęty pojęciowo. Dopiero jako trójca: hipo-
staza, natura i byt, a zatem jako s u b s t a n c j a, „obraz” jest obrazem „Praob-
razu”. Człowiek bowiem jako substancja (jako „Duch”) – zgodnie 
z objawieniem – jest obrazem Boga. Możemy stąd wysnuć wniosek, że czło-
wiek istnieje na podobieństwo Boże tylko i wyłącznie wtedy, gdy zachowuje 
swoją pełnię bytu-w-świecie; i, że świat zachowuje na swój sposób odblask 
„obrazu” Boga wyłącznie poprzez „człowieka integralnego” (jeśli posłużyć 
się terminologią Kiriejewskiego).  

Cóż natomiast dzieje się na gruncie filozofii zachodniej? Otóż powstają 
tutaj typowe cząstkowe ujęcia systemowe, oparte na „oderwanych” aksjo-
matach: w i d e a l i z m i e  jedyną zasadą staje się hipostaza, w p a n l o g i -
z m i e  – myśl (logos), natomiast w f i l o z o f i i  ł ą c z n i k a  – za substancję 
zostaje uznana natura – jak ją dookreśla Bułgakow, poza-hipostazowa, bez- 
-hipostazowa, bądź też do-hipostazowa27. Stąd wypływa owa tragiczność 
filozofii, i to, że jest ona historią herezji, czyli prawd abstrakcyjnych, ode-
rwanych od własnych korzeni ontologicznych.  

IV 

Historia filozofii w ujęciu Bułgakowa jawi się przede wszystkim jako he-
rezjologia: „filozofujący herezjologowie winni są dogmatyzmu, braku świa-
domości granic rozumu”28. Jak się okaże wkrótce, do owych „herezjologów” 
należą najwybitniejsi myśliciele z kręgów nowożytnej filozofii, poczynając 
od Kanta (a właściwie sięgając aż do „przewrotu kartezjańskiego”). Są to 
filozofowie myślący na sposób „cząstkowy”, zamykający prawdę w cia-
snych ramach systemu. Być może ich stanowisko jest właśnie tą słynną Cza-
adajewowską „apologią rozumu Adama”, a więc rozumu nieświadomego 
własnych ograniczeń i chełpiącego się swoimi, ciągle poszerzanymi, grani-
cami, a tym samym zarazem gubiącego to, co inne; rozumu wprowadzają-
cego na podległym sobie terytorium terror tożsamości. Co więcej: rozumu 
starającego się z tak wytyczonych granic uczynić dogmat; dogmat filozo-
ficzny, który staje się szczególnie widoczny w konfrontacji z dogmatem 
religijnym (na mocy „antynomizmu krytycznego”, który ma zastosowanie 
w dziedzinie dogmatyki religijnej). Rozum filozoficzny jest bowiem rozu-
mem tragicznym (chociaż być może sam o tym do końca nie wie), jako 
z natury skłonny do monizmu, buduje systemy cząstkowe, nieświadomy 
tego, że jego przedsięwzięcie jest niezawinioną, bo wypływającą z jego wła-
snej natury, tragedią. Zapewne do jakiegoś stopnia w przestrzeni tych roz-
ważań spotyka się Bułgakow z myślicielem wyrastającym z innej – a zara-
 

27 Ibidem, s. 368. 
28 Ibidem, s. 317. 
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zem tak bliskiej chrześcijaństwu29 – tradycji żydowskiej, a mianowicie Em-
manuelem Lévinasem30. 

W tej konfrontacji dogmat trynitarny jest symbolem Pełni (Pleromy), sub-
stancja – jak utrzymuje bowiem Bułgakow, podążając za tradycją metafizyki 
chrześcijańskiej – jest trójjedna: „Substancja nie istnieje tylko »w sobie« jako 
podmiot (podleżaszczeje), ale i »dla siebie« jako orzeczenie, a przy tym także 
»w sobie i dla siebie« w łączniku jako byt”31 – jej to odblaskiem jest trójczło-
nowa forma sądu. Na podstawie tego założenia staje się jawna błędność 
cząstkowych filozofii tożsamości. A mogą być ich trzy rodzaje, odpowiednio 
do trzech aksjomatów, które rozwijają i do których się ograniczają: podmio-
tu, orzeczenia, łącznika. Z pierwotnej jedności praobrazu boskiej trynitarno-
ści przechodzimy bowiem – poprzez filozoficzny rozbiór gramatyki – do 
ontologicznego poziomu myślenia (obrazu), i to ten ostatni przede wszyst-
kim zadaje kłam systemom tożsamości cząstkowych:  

„Tak więc u podstaw myśli leży akt życiowy, żywym obrazem myśli po-
świadczony, tzn. podmiotem, i na ten fakt składają się trzy momenty wzajemnie 
z sobą powiązane, ale niesprowadzalne wzajemnie do siebie. Momentami tymi 
są: czysta hipostaza ja, [ontologiczny] podmiot (subiekt) i [gramatyczny] podmiot 
(podleżaszczeje); natura ja, odkrywająca się w podmiocie i przed nim – orzeczenie; 
i samopoznanie, samo-odnoszenie się do swojej własnej natury, akt realizacji sie-
bie w swojej własnej naturze; byt, albo łącznik, samopoznanie życiowe i samo- 
-utwierdzenie ja”32. 

S y s t e m y  i d e a l i s t y c z n e  (a więc ograniczające się do sfery podmio-
tu) charakteryzuje Bułgakow przede wszystkim, opierając się na Schopen-
hauerowskiej koncepcji „widowiska” odbywającego się w „ja”, dla „ja” 
i przed „ja” – jest to zatem filozofia podmiotu, która swoje korzenie mogłaby 
odnaleźć w metafizyce indyjskiej – na Wschodzie, i w sceptycyzmie sofistów 
– na Zachodzie. W przekonaniu rosyjskiego myśliciela, chrześcijaństwo po-
 

29 Teksty S. Bułgakowa poświęcone problematyce żydowskiej zebrano w tomie Chri-
stianstwo i jewriejskij wopros, Paris 1991. Słusznie wydawca tego tomu, N. Struve, zauważa, iż dla 
Bułgakowa od samego początku „kwestia żydowska” (w tym również problem antysemity-
zmu) jest w istocie „kwestią religijną” (ibidem, s. 5). Por. też: T.P. Terlikowski, Bogobójcy czy 
starsi bracia. Myśliciele rosyjskiego prawosławia wobec judaizmu, Warszawa 2004, rozdz. 3; P. Vallie-
re, Modern Russian Theology. Bukharev, Soloviev, Bulgakov, Michigan 2000, s. 286–287. 

30 „Byt poznawany można pozbawić jego inności tylko wtedy, gdy ujmuje się go za pośred-
nictwem trzeciego terminu – terminu neutralnego – który sam nie jest bytem. W nim to miałby się 
amortyzować szok spotkania Toż-Samego z Innym. Za taki trzeci termin można uznać myślane 
pojęcie. Pojedynczy byt abdykuje wtedy przed ogólnością myślenia” (E. Lévinas, Całość i Nieskoń-
czoność. Esej o Zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 30). Zauważmy, iż „terror 
tożsamości” u Lévinasa dokonuje się poprzez strukturę trókową (Toż-Same, Inne, neutralne). 
I to poprzez „neutralne” (pojęcie, wrażenie) dokonuje się u niego zamknięcie metafizyki, toż-
samość świata ontologii klasycznej. „Otwarciem” u myśliciela francuskiego jest „relacja etycz-
na”, natomiast dla myśliciela rosyjskiego „relacja religijna” (ale czy nie są to tylko różne rozło-
żenia akcentów we właściwym obu myślicielom nastawieniu etyczno-religijnym?). Tak więc 
obojgu właściwa jest dążność do przekroczenia „teoretyczności” każdego systemu myślowego. 

31 S.N. Bułgakow, Tragedija fiłosofii, s. 319. 
32 Ibidem, s. 322. 
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konało ten subiektywizm, jednakże odrodził się on w jej łonie za przyczyną 
protestantyzmu33. Za głównych przedstawicieli tej „szkoły” myślenia nowo-
żytnego, obok wspomnianego Schopenhauera, uznaje Bułgakow przede 
wszystkim Kanta i Fichtego (to właśnie fichteanizm zostanie uznany prze-
zeń za najbardziej konsekwentny system idealistyczny), ale w czasie po-
przedzają ich Kartezjusz, Collier i Berkeley. Fichteanizm uznany zostanie za 
całkowicie fałszywe ustawienie centralnej i wyjściowej problematyki „ja”, 
którego przecież nie można „przełożyć” na język świata, albowiem w swojej 
istocie hipostaza „ja” zachowuje wobec niego zawsze pozycję transcendent-
ną34. 

S y s t e m y  p a n l o g i c z n e  dotyczą sfery orzeczenia. Platon może ucho-
dzić za założyciela filozofii „oderwanego orzeczenia”. Ten rodzaj filozofo-
wania najlepiej charakteryzują słowa Bułgakowa:  

„Owe idee, świat umysłowy dostępny umysłowi, wiecznie prawdziwą 
(suszczuju) dziedzinę wiecznego bytu panlogizm rozpatruje jako substancję; 
dla niego nie tylko na początku było Słowo – Logos, ale i początkiem było 
Słowo, i w s z y s t k o  nie tylko było n i m, ale i z niego powstaje – taka jest 
podstawowa teza panlogizmu, główna jego myśl”35.  

Natomiast za naczelnego eksponenta tej filozofii należy niewątpliwie 
uznać Hegla. To ten „geniusz panlogizmu” podjął się zadania, które 
w oczach Bułgakowa zasługuje na miano „ontologicznego absurdu”, i zara-
zem wskazuje na to, iż widocznie Hegel wcale nie wziął pod uwagę do-
świadczenia fichteańskiego36. Sytuacja Hegla wydaje się bowiem gorsza niż 
Fichtego: ponieważ łatwiej przejść od „ja” (sfery podmiotu) do „nie-ja” (sfe-
ry orzeczenia, czyli „czystej myśli”) niż odwrotnie, od „nie-ja” do „ja”. Tak 
pisze o tym Bułgakow:  

„Przejście od myśli do podmiotu (subiekta), od orzeczenia do podmiotu (podle-
żaszczeje), albo – co jest tym samym – od schematyzmu panlogicznego do spiry-
tualizmu jest u Hegla zamierzeniem najtrudniejszym i całkowicie nie do urze-
czywistnienia”37.  

Tak więc Hegel, najbardziej konsekwentny panlogista, nie jest w stanie 
wywieść podmiotu z predykatu, ani bytu z myśli (ponieważ koncepcja „in-
nobytu idei” jest w systemie Heglowskim pozbawiona uzasadnienia, jest 
tylko – jak to ujmuje Bułgakow – „trampoliną dla ducha”38). Heglizm zatem 
pozostaje filozofią cząstkową. 

 
33 Ibidem, s. 330–331. (Jak się wydaje, sytuacja protestantyzmu – jego subiektywność – wią-

że się z tym, iż zerwał on bezpośrednią więź z energetyzmem Słowa i tym samym pozostał na 
poziomie Jego sensu – literalności, por. ibidem, s. 233).  

34 S.N. Bułgakow, Fiłosofia imieni, s. 81. 
35 S.N. Bułgakow, Tragedija fiłosofii, s. 355. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem, s. 362. 
38 Ibidem, s. 364. 
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Trzecią i ostatnią grupą systemów cząstkowych, a mianowicie tych, które 
dotyczą sfery łącznika, określa Bułgakow zbiorczą nazwą f i l o z o f i i  s u b -
s t a n c j a l n o ś c i, a także filozofią tożsamości w węższym znaczeniu, bądź 
monizmem. Za głównych reprezentantów tej „szkoły” myślenia zostaną 
uznani Spinoza, Leibniz i Schelling z okresu idealizmu transcendentalnego. 
Jednakże to przede wszystkim ten pierwszy myśliciel w sposób najbardziej 
konsekwentny przeprowadził dedukcję bytu z pojęć (essentia involvit existen-
tiam). Jak już powiedzieliśmy, filozofia łącznika kryje w sobie odniesienie do 
takich pojęć, jak byt, realność, istnienie, życie, kosmos, a więc odnosi się do 
Bytu jako takiego, ujętego na sposób dynamiczny, a zatem ma zasadnicze 
znaczenie ontologiczne: wprowadza do istnienia podmiot i jego przedmiot, 
hipostazę i naturę. System filozoficzny sprowadzony do aksjomatu „łączni-
ka”, będącego wyrazem bytu, staje się tym samym filozofią tożsamości. Jest 
to jednocześnie szczególny przypadek filozoficzny. Bułgakow pisze: „Myśl 
zarazem szuka objaśnienia ja w ono, jak i określonego charakteru we wsze-
chogólnym i wszechjedynym; potrzeby filozofii jawią się dla niej jakby gło-
sem samej filozofii”39. Filozofia tożsamości jest więc, z jednej strony, niejako 
naturalną skłonnością rozumu filozoficznego, a z drugiej – ma tendencję do 
budowy systemu wszechjedności jako właściwego wyrazu tożsamości bytu. 
Jednakże w przekonaniu rosyjskiego myśliciela są możliwe dwa rodzaje 
systemów wszechjedności: 1) mistyczny, w którym wszechjedność rozumia-
na jest jako transcendentna wobec rozumu – jest to linia platońska, 
a zwłaszcza neoplatońska w dziejach filozofii chrześcijańskiej (a więc mimo-
chodem znaleźliśmy tradycję filozoficzną ocenianą przez Bułgakowa pozy-
tywnie!); 2) racjonalistyczny system wszechjedności, dokładnie taki, jaki 
powstał dzięki Spinozie, zatem jako system całkowicie immanentny rozu-
mowi i jednocześnie będący „fatum kosmizmu nowożytnej Europy”. Głów-
nym problemem takiej filozofii staje się antropologia, nauka o hipostazie40. 
Jednakże jej konsekwencjami – jak to poniżej zobaczymy – będą akosmizm 
i ateizm. 

Po takiej charakterystyce osiągnięć filozofii Zachodu, Bułgakow może już 
przejść do ich konsekwencji; przeprowadza zatem krytykę opartą na kon-
frontacji tych stanowisk filozoficznych z teologią chrześcijańską, opartą 
przede wszystkim na ustaleniach pierwszych siedmiu soborów powszech-
nych – zawierającą niemalże kompletny katalog herezji chrześcijańskich. 
Odwołuje się także do dziejów prawosławia. W szczególności skupia się na 
sekcie chłystów, chociaż – jak insynuuje autor – ich stanowisko można by 
uznać za formę arianizmu i monofizytyzmu. 

 
 
 

 
39 Ibidem, s. 368–369. 
40 Ibidem, s. 372–372. 
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V 

Jak zobaczymy poniżej, współczesny katalog herezji filozoficznych jest 
nie mniej obszerny od jego odpowiednika wczesnochrześcijańskiego. Czyż-
by zatem myśl zachodnioeuropejska tylko powtarzała drogi przebyte 
uprzednio przez herezjarchów chrześcijańskich? Być może pogląd Bułga-
kowa da się ująć w ten właśnie sposób. Być może kryje się za tym poglądem 
też pewien zamysł historiozoficzny.  

Najogólniej można powiedzieć, iż korzeniem i „matką herezji” jest tutaj 
a n t y t r y n i t a r y z m  jako rozbicie i rozczłonkowanie pierwotnej pełni, jaką 
jest Trójjedyna Substancja. Antytrynitaryzm zatem w pierwszej kolejności, 
czyli na gruncie s y s t e m ó w  i d e a l i s t y c z n y c h, wiedzie do: 
(1) u n i t a r y z m u.  

Jak powiedzieliśmy powyżej, fichteanizm dokonuje transkrypcji obrazu 
pierwszej hipostazy na poziom myśli, ale „Ojciec” jako pierwsza hipostaza, 
pozbawiony „Syna”, a więc drugiej hipostazy, pozostaje bez stworzenia, 
gdyż tylko poprzez Logos jest ono możliwe. Oderwana pierwsza hipostaza 
traci zatem właściwie swoją substancjalność. Jest to widoczne już u Kanta, 
u którego także zauważalny jest ontologiczny moment uzależnienia całości 
świata od „transcendentalnej jedności apercepcji”. Jednakże to u Fichtego 
obnaża się w sposób pełny – jeśli można tak powiedzieć – obraz „upadku”:  

„Dla Fichtego, który tak wiele i w sposób tak ochoczy rozprawia o »dostojeń-
stwie człowieka«, nie ma człowieka, nie ma ty, po prostu nie ma niczego. Ja, ode-
rwana hipostaza, w swojej lucyferycznej ekstazie jest tylko zdolne do zrodzenia 
własnego cienia, nie-ja i do rządzenia w królestwie cieni, metafizycznym Szeo-
lu”41.  

Zwróćmy uwagę już na sam język, jakiego używa filozof rosyjski – język 
teologa, bezwzględnie oceniającego stan filozofii Zachodu. 

Mówiąc o idealizmie należy ponadto zauważyć, że może on być postrze-
gany – oczywiście w odniesieniu do problematyki religijnej – jako nawrót do 
monoteizmu starotestamentalnego. Obok zatem unitaryzmu system ideali-
styczny – co znów najpełniej widoczne jest u Fichtego – może być odczytany 
jako (2) j u d a i z a n t y z m, czyli teologia Jahwe, rozważająca „Ojca” bez „Sy-
na”. 

Odnosząc ten pogląd do dziejów idei religijnych w Rosji, należy przy-
pomnieć ruch judaizantów. Przedkładanie Starego Testamentu nad Nowy, 
a zatem „Ojca” nad „Syna”, było bowiem jedną z zasadniczych cech „dok-
tryny” tej rosyjskiej herezji, która powstała w drugiej połowie XV wieku 
i rozwijała się głównie w następnym stuleciu. W związku z nią należy pod-
kreślić – co w kontekście tych rozważań jest szczególnie ważne – iż to wła-
śnie w tym nurcie religijno-intelektualnym, wyrosłym w środowisku pra-
wosławnym, r a c j o n a l i z m  łączył się ściśle z a n t y t r y n i t a r y z m e m. Nie bez 
 

41 Ibidem, s. 352. 
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znaczenia jest też uwaga, iż j u d a i z a n t y z m  często postrzega się – ze 
względu na dominującą w nim tendencję racjonalistyczną oraz krytyczną – 
jako rosyjski odpowiednik renesansu zachodnioeuropejskiego42.  

W ramach systemów idealistycznych mamy zatem do czynienia – w per-
spektywie Bułgakowowskiej herezjologii – z przynajmniej dwiema, ściśle 
z sobą powiązanymi i zasadniczymi formami herezji chrześcijańskich: unita-
ryzmem i judaizantyzmem. 

Natomiast w obrębie s y s t e m ó w  p a n l o g i c z n y c h  można wskazać – 
a Bułgakow wprost tego od nas wymaga – na herezję (3a) s a b e l i a n i z m u  
(powstałą w III wieku), jako odmianę monarchizmu, a więc skłonność, 
w ramach dogmatu trynitarnego, do nadmiernego akcentowania Boskiej 
jedności, a co zatem idzie potraktowanie hipostaz jako sposobów przejawia-
nia się (modi) tej jedności (a być może – w niektórych przypadkach – można 
nawet mówić o modalizmie, jako całkowitej tożsamości nieróżnicującej i tym 
samym utraty jakiejkolwiek formy indywidualności przez poszczególne trzy 
hipostazy). Za sabelianistę w całej pełni można uznać Hegla:  

„Nauka Hegla jest typowym sabelianizmem, monohipostazowością mającą 
trzy modi; tym samym jest ona panteizmem jako nauka o stającym się, ale jeszcze 
nie powstałym Bogu: do Chrystusa nie było drugiej hipostazy, teraz urzeczy-
wistnia się trzecia i dlatego trójcy jeszcze w ogóle nie ma. Przy czym w roli Ojca 
występuje Logos, druga hipostaza i w związku z tym wszystko jest odwrócone, 
w odwrotnym porządku: to nie Ojciec w swoim Łonie rodzi Syna, objawiającego 
mu Boskie Wszystko, wypowiadającego Słowo, przy czym tym Słowem stwarza-
jącego ten świat, ale idea logiczna nie mająca bytowego jądra, nagle i w sposób 
niedorzeczny pogrąża się w swój »innobyt«”43.  

Przypomnijmy w tym miejscu owo Bułgakowowskie określenie opisy-
wanego kroku w myśleniu Hegla: mianowicie jest to tylko „trampolina dla 
ducha”. W ten sposób panlogizm likwiduje sam siebie, ponieważ „ustana-
wia się transcendentną wobec Logosu zasadą logiczności bytu”44.  

Z tym, iż „zamiast Ojca występuje Syn”, wiąże się jeszcze jeden charakte-
rystyczny rys myśli Heglowskiej: o ile rozum Hegla utożsamia się z Logo-
sem-Chrystusem, o tyle można mówić o (4) c h ł y s t o w s z c z y z n i e  f i l o -
z o f i c z n e j. Tak więc na podobieństwo Daniło Filippowicza (XVII wiek), 
który utrzymywał, iż jest inkarnacją Boga45, również Hegel rości sobie pre-

 
42 Z historycznego punktu widzenia pogląd łączący antytrynitaryzm z judaizantyzmem jest 

potwierdzony w dziejach Braci Polskich, spośród których w latach 1570–1580 wyłoniło się 
skrzydło judaizujące; jest to również charakterystyczny rys współczesnej Jednoty Braci Pol-
skich. Także tutaj racjonalizm religijny łączy się z antytrynitaryzmem. O judaizantach rosyj-
skich por. Idiei w Rossii. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosysko-polsko-angielski, pod red. A. 
de Lazari, t. 3, Łódź 2000, s. 168–173. 

43 S.N. Bułgakow, Tragedija fiłosofii, s. 485; por. idem, Fiłosofia imieni, s. 182–183. 
44 Ibidem. 
45 Chłyści podtrzymują wiarę w reinkarnację Chrystusa i Matki Bożej w postaci mężczyzn 

i kobiet, doskonałych pod względem moralnym i duchowym. Sam Daniło Filippowicz miał być 
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tensję do uznania własnego rozumu za logos stwarzający świat pod postacią 
„innobytu”. 

Problem chłystowszczyzny wpisuje się u Bułgakowa w tematykę doty-
czącą charakteru relacji, jakie zachodzą między duchem (vel rozumem) ro-
syjskim a jego odpowiednikiem zachodnioeuropejskim. Otóż we wstępie do 
dzieła Swiet Niewieczernij rosyjski myśliciel przeciwstawia chłystowszczyznę 
dzienną (jakoby wcieloną w germanizm) chłystowszczyznie nocnej (jakoby 
właściwej żywiołowi rosyjskiemu). Chłystowszczyznę typu zachodniego 
postrzega jako „monofizytyzm ariański”, immanentyzm, monizm albo 
wprost intelektualizm, czyli poznanie dzienne, dokonujące się w świetle 
intelektu; natomiast chłystowszczyzna typu wschodniego – w której główną 
rolę odgrywa podświadomość, czyli poznanie nocne – jest dla niego stałą 
pokusą dotykającą prawosławie, a polega na przesunięciu świadomości 
w stronę człowieko-bóstwa, chrystusowstwa; pokusą, której ulegli właśnie 
rosyjscy chłyści. 

W postawie „chłystowskiej” bowiem dochodzi do zamiany antropologii 
przez antropolatrię, modlitwy przez radienie (medytację), wiary przez inte-
lekt, tajemnicy przez ekstazę, i w końcu religii przez mistykę46.  

Jak domniemamy, w tym wypadku komplementarność rozpatrywana 
w ramach zagadnienia „Rosja – Europa” (poznanie nocne i dzienne) ma 
wyraz jawnie „heretycki”, a więc nieprzekraczający zasadniczej ułomności 
poznania cząstkowego, albowiem rzecz tyczy przecież podstawowych zało-
żeń, a  te są tuta j  po obu stronach   niezadowalające: chaos podświado-
mości i czysta racjonalność – nawet wzięte jako uzupełniające się części – nie 
mogą uczynić z wypływającego stąd doświadczenia pełni poznania sub-
stancjalnego. O ile bowiem „poznanie dzienne” opiera się na sferze orzecze-
nia, natury (a więc wychodzi ze świata logosu), o tyle „poznanie nocne” – 
i to w o ileż większym stopniu – jest oddalone od źródła, jest bowiem antro-
pologią fałszywą, sprowadzającą „to, co boskie” w człowieku, do poziomu 
podświadomości. Nie znaczy to jednak, iż „poznanie dzienne” jest wolne od 
autodeifikacji, czyli absolutyzacji prawdy cząstkowej. Zewnętrzne próby 
połączenia tych dwóch zasad nie mogą doprowadzić do przezwyciężenia 
ich zasadniczych ułomności: zamiast oczekiwanej syntezy mamy do czynie-
nia z faktycznym dualizmem, który ostatecznie prowadzi do ich konfronta-
cji jako „spaczonych” antropologii, dwóch wersji monofizytyzmu. Nie cho-
dzi zatem o syntezę, ale o religijną „życiową jedność”, zachodni immanen-
tyzm powinien zostać uzupełniony prawosławnym transcendentyzmem, 
a rozum i wola poddane sercu. Dodajmy, iż w przeciwnym przypadku pra-
wosławie narażone jest na popadnięcie w monofizytyzm transcendentny 
(pochłonięcie tego, co ludzkie przez to, co boskie), a nawet w manicheizm – 

 

inkarnacją „Boga Sabaotha”, a jego uczeń Iwan Susłow – „Chrystusem”, por. L. Heller, 
M. Niqueux, Histoire de l’utopie en Russie, Paris 1995, s. 41–42. 

46 Por. S.N. Bułgakow, Swiet Niewieczernij, Moskwa 1994, s. 5–6. 
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„bogomilizm”, bezwzględne „odrzucenie świata”. W tym przypadku za-
chodni monofizytyzm immanentny (nadmiernie akcentujący to, co ludzkie 
kosztem tego, co boskie) może odegrać rolę pozytywną, prawdziwie kom-
plementarną – jednakże owa komplementarność musi się realizować w pla-
nie religijnym. Prawdziwa synteza może się dokonać tylko w oparciu o peł-
nię i jedność Bogoczłowieczeństwa, gdzie człowiek-bóg nie występuje prze-
ciwko Bogo-człowiekowi, i zarazem wymiar człowieczeństwa wraz z jego 
autonomicznością pozostaje zachowany we właściwych, należnych mu gra-
nicach. 

Powracając jednak do chłystowszczyzny filozoficznej, należy uznać, iż 
umysł Hegla utożsamia sam siebie z rozumem Chrystusa, stąd też świat idei 
przekształca się u niego w świat demiurgicznych myśli; świat rozumu skoń-
czonego utożsamia się ze światem boskim i to właśnie ta skończoność jest 
tutaj decydująca, albowiem rozum bez bytu, „Syn bez Ojca”, prowadzi do 
uznania Logosu za pierwszą hipostazę i tym samym staje się ostateczną 
klęską projektu – oto ostateczny los i istota upadku chłystowszczyzny filozo-
ficznej, chłystowszczyzny typu zachodniego47.  

Tak więc w ramach systemów panlogicznych mamy ponownie do czy-
nienia z przynajmniej dwiema dodatkowymi formami herezji: sabeliani-
zmem i chłystowszczyzną. 

Pozostają jeszcze systemy substanc ja lności , w których ramach po-
wraca pułapka (3b) s a b e l i a n i z m u. Rzecz szczególnie dotyczy Schellinga 
filozofii objawienia, jako transkrypcji nauki Boehmego, filozofii tożsamości 
odniesionej do Bóstwa: „Pytanie o to, jak z właściwej (sobstwiennoj) tożsamo-
ści powstaje rozdwojenie na podmiot i przedmiot, przekształca się tutaj 
w pytanie o to, jak powstaje to, co względne, z tego, co absolutne, albo 
w tym, co absolutne, tj. o powstanie świata”48. Za uzupełnienie tej tendencji, 
a właściwie za nieunikniony wniosek, należy uznać Spinozjański (5) p a n -
t e i z m  i jego logiczne konsekwencje w postaci (6) a t e i z m u  i (7) a k o s m i -
z m u49 – ostateczne, chociaż stale obecne w dziejach myśli ludzkiej, zagro-
żenia, powstałe po odrzuceniu „ożywczej” dogmatyki trynitarnej. Podej-
rzewamy, że w tym momencie znajdujemy się już na progu nihilizmu, po 
którego przekroczeniu nie pozostaje nam żadna nadzieja – ani metafizyczna, 
ani historyczna – na odnalezienie siebie.  

Takie zatem jest zwieńczenie nie tylko systemów substancjalności, ale tak-
że całej Bułgakowowskiej herezjologii; ateizm i akosmizm jawią się bowiem 

 
47 S.N. Bułgakow, Tragedija fiłosofii, s. 463. 
48 Ibidem, s. 383. 
49 Ibidem, s. 374. Sporadycznie w pismach tego okresu pojawiają się jeszcze takie określenia 

herezji filozoficznych, jak: „immanentyzm filozoficzny” (Fiłosofia imieni, s. 285), „herezja neo-
kantowska” (ibidem, s. 104), „współczesny arianizm” – jezuanizm, właściwy niektórym indy-
widualistycznym i historycyzującym prądom w teologii protestanckiej (Tichije dumy, Moskwa 
1996, [pierwsze wyd.: Moskwa 1918], s. 137). 
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jako najdalsze konsekwencje, a zatem i wnioski, jakie kiedykolwiek zostały 
wysnute z pierwotnej i ożywczej jedności hipostazy, natury (myśli) i bytu.  

Najogólniej, ale zarazem najbardziej dramatycznie rzecz ujmując, można 
powiedzieć, iż – według rosyjskiego herezjologa – drogi filozofii, jej dzieje, 
znajdują logiczne zwieńczenie w czystej negatywności: droga prowadzi 
zatem od bytu do nie-bytu; od pierwotnej substancji do jej utraty; od Plero-
my do świata zatomizowanego chaosu. 

VI 

Droga myśli Bułgakowa w opisywanym okresie wiedzie zatem od próby 
(filozoficznej – jak to podkreślał sam myśliciel) wykazania „ortodoksyjności” 
wyznawców imiasławia, a zatem od f i l o z o f i i  j ę z y k a  do próby wykaza-
nia „heretyckości” filozofii Zachodu, czyli t r a g e d i i  f i l o z o f i i. 

W pewnym sensie Bułgakowowską krytykę filozofii zachodniej można 
uznać za kontynuację słowianofilskiej krytyki Rozumu Zachodu, jego ode-
rwanej, ale też zarazem dzięki temu wydoskonalonej racjonalności. Linię 
genealogiczną można w tym przypadku kreślić począwszy od Kiriejewskie-
go, Chomiakowa, poprzez „zachodni sylogizm” Czaadajewa i „krytykę za-
sad abstrakcyjnych” Sołowjowa i kończąc na ich duchowych oraz intelektu-
alnych następcach, a zatem również na myślicielach współczesnych Bułga-
kowowi. I zapewne z taką sytuacją mamy tutaj do czynienia.  

Za motto całej – przedstawionej jednak tylko w zarysie – drogi myślowej 
Bułgakowa w interesującym nas okresie można by uznać wcześniejszą, ale 
za to paradygmatyczną interpretację „idei rosyjskiej”, sformułowaną przez 
Sołowjowa – i to w jej najbardziej skondensowanym ujęciu jako „odtworze-
nie na ziemi obrazu Bożej Trójcy”. Jeśliby ją przyjąć – to można by rzec, iż 
także Bułgakowowska wersja „idei rosyjskiej” powinna być postrzegana 
jako odpowiedź na „heretyckość” prądów myślowych Europy Zachodniej. 

Niemniej skala zaangażowania myśli Bułgakowa w myśl filozoficzną Za-
chodu jest na tyle duża (a może po prostu nie kryje się z tym, iż wiele tej 
tradycji zawdzięcza), że stwarza to sytuację specyficzną. W pewnym sensie 
myśli on poprzez myślicieli zachodnich, współmyśli z nimi, po to, aby 
wskazać na ograniczenia ich stanowisk. Stopniowo w tym myśleniu staje się 
teologiem, i to teologiem tradycji wschodniej, prawosławnej. Jak się wydaje, 
to właśnie ten – opisany powyżej – filozoficzny rodowód teologii przyczynia 
się do jej modernistycznego charakteru i wynikających stąd kontrowersji 
z bardziej ortodoksyjnie nastawioną teologią prawosławną. Stąd Bułgako-
wowskie sposoby ujmowania poglądów filozoficznych pod kątem ich „here-
tyckości” stają się dlań bardziej naturalne, a dla nas bardziej zrozumiałe.  

Jednakże jeśli weźmiemy pod uwagę, iż Bułgakow wykorzystuje herezjo-
logię, aby uczynić z niej narzędzie interpretacyjne historii filozofii, to tym 
samym możemy uznać, iż oto mamy do czynienia ze świadomie przezeń 
rozwijanym projektem herezjologii filozoficznej. 
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