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WIZJE APOKALIPTYCZNE NIKOŁAJA FIODOROWA
I WŁADIMIRA SOŁOWJOWA

W powieści Bracia Karamazow Iwan powiada do Aloszy, iż we współczesnych
sporach ideowych w Rosji biorą aktywny udział dwa różne pokolenia: „staruszkowie”,
których zajmują wyłącznie „kwestie praktyczne”, oraz „młoda Rosja” („żółtodzioby”),
zainteresowana z kolei „kwestiami wiecznymi”1. Powiadając s t a r u s z k o w i e, Iwan,
a za nim również Fiodor Dostojewski musieli mieć na myśli postarzałe fizycznie
i ideowo pokolenia lat 40. i 60. XIX wieku, a więc − mówiąc językiem Iwana Turgie-
niewa − niegdysiejszych „ojców i dzieci”. Znany jest spór, jaki właśnie w powieści
Turgieniewa Ojcowie i dzieci (1862) toczą z sobą szlachcic-heglista Paweł Kirsanow,
przedstawiciel racjonalistycznego pokolenia lat 40., z raznoczyńcą-büchnerowcem
Jewgienijem Bazarowem, wulgarnym empirystą lat 60. Badacze uwypuklają na ogół
konflikt owych dwóch następujących po sobie pokoleń, ale był to przecież spór rodzin-
ny, zażarta dyskusja w obrębie tej samej grupy światopoglądowej. Aleksander Hercen
− jeden z głównych przedstawicieli „ojców”, a zarazem patriarcha rosyjskiego antyte-
izmu − we wspomnieniach Rzeczy minione i rozmyślania opisał swój dawny spór
z Aleksiejem Chomiakowem, ojcem rosyjskiego słowianofilstwa. Chomiakow wyzy-
wał na intelektualne pojedynki rosyjskich heglistów lat 40., chcąc im dowieść czarno
na białym, iż ostateczną konsekwencją ich heglizmu będzie „materializm” i „ateizm”.
Chomiakow dziwił się zarazem, że ktoś przy zdrowych zmysłach może świadomie
odrzucać istnienie transcendencji i godzić się zarazem z bezsensownym bytowaniem
w obrębie „okrutnej immanencji”.

Dostojewski wiedział, że pogardzane przez niego pokolenie „staruszków”, od daw-
na pozostające w granicach „okrutnej immanencji”, w latach 70. i 80. XIX wieku nie
pyta już p u b l i c z n i e − tak jak to czynili jeszcze Wissarion Bieliński, Hercen i Tur-
gieniew − „Czy jest Bóg, czy jest nieśmiertelność?” − lecz odpowiedziawszy przecząco
na to pytanie, szuka ratunku w „dziedzinie praktycznej”, a więc w sferze polityki
i ekonomii. A przecież jeszcze Turgieniewowski Rudin − ideowy patron „zbędnych
ludzi” lat 40., a zarazem rosyjski czciciel Hegla i Goethego (szczególnie cenił Fausta)
− pragnął „istnieć i żyć w prawdzie”2, choć ogólną podstawę dla swego światopoglądu
odnajdywał właśnie w sferze „okrutnej immanencji”. W trzeciej części powieści Rudin
(1855) główny bohater „mówił o tym, iż przydaje wieczne znaczenie skończonemu

                                                       
1 Ф.М. Достоевский, Полное собрание сочинений в тридцати томах, Ленинград 1972–1990,

т. XIV, с. 212–213. Przekład tekstów rosyjskich wszędzie mój. – G.P.
2 И.С. Тургенев, Собрание сочинений в двенадцати томах, Москва 1975–1979, т. II, с. 33.
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życiu człowieka”. Chcąc to unaocznić metaforycznie, odwoływał się do legendy skan-
dynawskiej:

Król ze swoimi wojownikami siedzi w ciemnej i długiej szopie, wokół ognia. Jest noc, zima. I oto
małe ptaszę wlatuje przez otwarte wrota i wylatuje przez inne. Król czyni uwagę, że ptaszyna owa
jest jak człowiek w świecie: z ciemności przyleciała i w ciemność odleciała, nie pobyła sobie
długo w cieple i jasności… „O, królu − oponuje najstarszy z wojowników − ptaszyna nawet
w ciemności nie przepadnie i gniazdo swoje odnajdzie…”. Tak samo nasze życie nędzne jest
i szybko przemija; ale wszystko co wielkie, dokonuje się poprzez ludzi. Świadomość, że jesteśmy
narzędziem tych wyższych sił, powinna człowiekowi zastąpić wszelkie inne radości; w samej
śmierci odnajdzie on swoje życie, swoje gniazdo3.

Rudin wyrażał tu poglądy samego Turgieniewa, który na pytanie „Czy jest Bóg i oso-
bowa nieśmiertelność?” bardzo wcześnie odpowiedział sobie w duchu niemieckiego
antyteisty Ludwika Feuerbacha. Zapoznawszy się w drugiej połowie lat 40. z dwiema
pracami niemieckiego filozofa: Przyczynek do krytyki filozofii Hegla (1839) i O istocie
chrześcijaństwa (1841), stwierdził, że „spośród wszystkich tych, którzy teraz piszą
w Niemczech, Feuerbach jest jedynym człowiekiem, jedynym charakterem i jedynym
talentem”. Człowiek, nawet jeśli jest tylko nędznym atomem, musi sam sobie być wład-
cą, który dąży do prawdy pochodzącej z samodzielnego rozumu: „Jest to przecież jeszcze
jeden nowy tryumf ludzkiego rozumu, dlatego że istota tak odważnie głosząca swą wła-
sną marność, tym samym staje się równa temu fantastycznemu Bóstwu”4.

Z rosyjskich „katechizmów” najważniejszy dla Turgieniewa był antyreligijny List
do Gogola autorstwa Bielińskiego (1847), a po nieomal trzydziestu latach autor Ojców
i dzieci jeszcze raz uparcie stwierdzi, że pierwszą podstawę jego światopoglądu stano-
wi odrzucenie wszystkiego co ponadnaturalne na rzecz „realizmu”, „prawdy ludzkiej
fizjonomii” oraz „ludzkiej wolności”5. Taki był również punkt dojścia Bielińskiego,
zmarłego w 1847 „szalonego Wissariona”, który w 1843 roku mówił z wyrzutem do
Turgieniewa: „Jeszcze nie rozwiązaliśmy kwestii istnienia Boga (…), a Pan chce
jeść”6. Wcześniej Bieliński przeżywał eschatologiczne rozterki, gdy zastanawiał się
nad kwestią osobowej nieśmiertelności − po utracie wiary w wieczne istnienie osoby
przeżył okres fascynacji socjalizmem typu jakobińskiego, po czym ostatecznie zracjo-
nalizował swój bunt przeciwko „mitycznej Transcendencji” w sposób następujący:

                                                       
3 Ibidem, с. 37.
4 И.С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Письма

в пятнадцати томах, т. I: 1831–1850, Москва–Ленинград 1961, с. 274; 279.
5 Ibidem, т. XI, с. 31. Można zasadnie pytać, czy ta Turgieniewowska odpowiedź na „pytania przed-

wieczne” nie była czasem maską pisarza? W powieści Ojcowie i dzieci wielki ironista Bazarow, zawsze tak
pewny swoich racji, w pewnym momencie przeżywa rozpacz w obliczu świadomości, że z człowieka po
śmierci „wyrośnie łopian”. Turgieniew kończy jednak powieść hymnem na cześć „wiecznego istnienia”
zmarłego Bazarowa w pamięci bliskich i krwiobiegu natury. Późne Turgieniewowskie Senilia z jednej
strony napełnione są radością i zachwytem nad przemijającą chwilą, ale zarazem odczuwa się w nich strach
wobec faktu, że człowiek jest takim samym śmiertelnym dziecięciem Natury jak każde z jej najmniejszych
stworzeń, czyli zwykła bojaźń w obliczu śmierci o „bladej twarzy” − por. И.С. Тургенев, Полное
собрание сочинений …т. VIII, с. 450–460.

6 И.С. Тургенев, Воспоминания о Белинском, [w:] И.С. Тургенев, Собрание сочинений
в двенадцати томах…, т. XI, c. 258–259.
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Człowiek jest śmiertelny, podlega chorobie i głodowi, ale w tym jest wielki, z tego właśnie
powodu jest mu miłe i drogie własne życie. Ubezpieczcie go od śmierci, choroby, przypadku,
rozpaczy, a wtedy − jak turecki pasza będzie się nudził w leniwej szczęśliwości, albo − jeszcze
gorzej, stanie się zwierzęciem. (…) Do diabła z metafizyką, to słowo oznacza nadnaturalność,
a więc bzdurę, podczas gdy logika już podług swej etymologii, oznacza myśl i słowo. Ona
powinna iść swoją drogą i nie zapominać ani na sekundę, że przedmiotem jej badań jest kwiatek,
którego korzeń znajduje się w ziemi, czyli element duchowy, który nie jest niczym innym jak
funkcją elementu fizycznego7.

Element duchowy jako funkcja elementu fizycznego − to stwierdzenie legło u pod-
stawy światopoglądu pokolenia lat 60., które przekształci heroicznie racjonalistyczny
antyteizm ludzi lat 40. w wulgarnie-empiryczny ateizm. Podczas gdy racjonalistyczny
antyteista jest − gdybyśmy chcieli się posłużyć terminologią Apokalipsy − „zimny”, czyli
mówi Bogu i osobowej nieśmiertelności zdecydowane nie, to empiryczny ateista jest
w tym kontekście „letni”, a więc kwestie transcendencji i wiecznego istnienia osoby
w ogóle go nie zajmują. Ojciec Tichon, jeden z bohaterów Biesów, mówi do Stawrogina,
że „doskonały ateista [w naszej terminologii − antyteista] stoi na przedostatnim od góry
stopniu prowadzącym do doskonałej wiary”. A „obojętny żadnej wiary nie ma”8. Skoro
tedy Nikołaj Czernyszewski, patron obojętnego w tym sensie pokolenia lat 60., uważał
ludzkie myślenie za złożony proces chemiczny zachodzący w systemie nerwowym, to
mógł również stwierdzić, że „proces zachodzący w układzie nerwowym Newtona przy
odkrywaniu prawa ciążenia” nie różni się jakościowo od „procesu zachodzącego w ukła-
dzie nerwowym kury, która szuka ziarenek owsa w kupie śmiecia i prochu”9. I gdzie tu
miałoby się znaleźć miejsce na „spory przedwieczne”? − Czernyszewski ograniczał się
do stwierdzenia, że tradycyjna metafizyka jest pseudonauką, gdyż rozważa o przedmio-
tach nieistniejących10. Zapytywał więc jedynie „co robić?”, żeby ludzie mogli w pełni
nasycać się ziemskim bytowaniem, ograniczonym do sfery zmysłowo-ekonomicznej. Złu
nie przydawał żadnego istotnego znaczenia, skoro twierdził, iż tkwi ono wyłącznie
w nierozumnie ukształtowanych instytucjach społeczno-ekonomicznych. Ostatecznym
celem człowieka byłoby więc przeformowanie tych złych struktur podług oświeceniowej
matrycy − wtedy zło na zawsze zniknie z areny ludzkiej historii. Dostojewski od dawna
nie mógł się pogodzić z taką redukcjonistyczną metafizyką i historiozofią rosyjskich
oświecicieli-empiryków lat 60. Skarga Iwana Karamazowa na pokolenie „staruszków”,
które zapomniało o „przedwiecznych problemach”, gorąco dyskutowanych jeszcze
w latach 40., była również jego własną skargą.

Tak przecież można odczytać już Notatki z podziemia (1864), w których − nawet po
usunięciu przez cenzora ostatniej ich części, opisującej religijne nawrócenie wielkiego
„paradoksalisty” − jest obecny nie tylko element polemiczny wobec materialnego
„kryształowego pałacu” pokolenia lat 60., lecz także wyraźna tęsknota za „żywym
                                                       

7 В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, Москва 1953–1959, т. XII, с. 331.
8 Ф.М. Достоевский, Полное собрание..., т. XI, с. 10. Dalej mamy u Dostojewskiego nawiązanie do

odpowiedniego fragmentu Apokalipsy: „Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był
zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” (Ap 4,
16).

9 Н.Г. Чернышевский, Избранные философские сочинения, Москва–Ленинград, 1950–1951, т. III,
с. 233.

10 Ibidem, c. 213.
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życiem”11 i światem transcendentnym. W obliczu takiej tęsknoty ziemski pałac krysz-
tałowy zawsze będzie tylko „kurnikiem”:

Popatrzcie, jeśli zamiast pałacu będzie kurnik, a zacznie padać, to ja zapewne wlezę do kurnika,
aby nie zmoknąć, ale mimo wszystko nie uznam kurnika za pałac − z wdzięczności, że ochronił
mnie przed deszczem. Śmiejecie się, mówicie nawet, że w takiej sytuacji kurnik czy pałac − to
wszystko jedno. Tak − odpowiadam − j e ś l i  t y l k o  ż y ł o b y  s i ę  p o  t o,  ż e b y  n i e
p r z e m o k n ą ć  [podkreślenie moje − G.P.].

I dalej:
Nie zważajcie na to, że niedawno odrzuciłem kryształowy pałac jedynie z tego powodu, że nie
będzie można pokazać mu języka. Mówiłem to wcale nie dlatego, żebym znów tak bardzo lubił
język pokazywać. Być może złościłem się tylko z tego powodu, że takiej budowli, której dałoby
się nie pokazać języka, pośród waszych budowli nie można odnaleźć12.

Z innych fragmentów Notatek z podziemia jawnie wynika, że takiej budowli
w ogóle nie można odnaleźć w świecie naznaczonym piętnem śmierci. Wystarczy po-
czytać rozważania bohatera o petersburskim cmentarzu Wołkowym, na którym, jak
powiadał, nie można wykopać ani jednego suchego grobu − na dnie mogiły zawsze
będzie stać mętna woda13.

Dostojewski a Fiodorow

Wśród brudnopisów Dostojewskiego do powieści Bracia Karamazow − w jego
ostatnim słowie o „kwestiach ostatecznych” − zachował się następujący fragment:

Przeniesienie miłości. Nie zapomniał i tamtych. Wiara, że ożywimy i wszyscy wzajemnie się
odnajdziemy w powszechnej harmonii (…) Wskrzeszenie przodków zależy od nas14.

Tuż przedtem pisarz otrzymał z rąk Nikołaja Petersona, jednego z uczniów rosyj-
skiego myśliciela-samouka Nikołaja Fiodorowa (1829–1903), obszerne streszczenie
jego nauki. Wynikało z niej m.in., iż groźne przepowiednie zawarte w biblijnej Apo-
kalipsie spełnią się tylko wtedy, gdy ludzie n i e  n a u c z ą  s i ę  w s k r z e s z a ć
s w o i c h  z m a r ł y c h  o j c ó w. Po wielu latach napisze o tym Nikołaj Bierdiajew
(1874–1948):

Bliski mi jest nie Władimir Sołowjow i nie Konstantin Leontjew, lecz Nikołaj Fiodorow,
świadomy potrzeby aktywności człowieka w zwyciężaniu śmierci (…). Geniusz Fiodorowa widzę
w tym, iż być może on pierwszy próbował aktywnie zrozumieć Apokalipsę i uznał, że koniec
świata zależy również od aktywności człowieka15.

Fiodorow był przekonany, iż człowiek jest w stanie odsunąć od siebie Apokalipsę
i Sąd Ostateczny, jeśli tylko zdoła urzeczywistnić na ziemi powszechne braterstwo
i − wykorzystując zarazem zdobycze techniki i cywilizacji − wskrzesi wszystkie zmarłe

                                                       
11 Ф.М. Достоевский, Полное собрание… т. V, с. 176.
12 Ibidem, c. 120–121.
13 Ibidem, c. 153–154.
14 Ibidem, т. XV, с. 419.
15 Н. Бердяев, Самопознание, Paris 1983, с. 347.
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pokolenia. A koniec świata, konsekwentnie, nastąpi jedynie wtedy, gdy na ziemi nie
zapanuje powszechne braterstwo i gdy ludzie wyprą się synowskiego obowiązku
wskrzeszenia ojców. Albo powszechne wskrzeszenie, albo „koniec Boga, świata i lu-
dzi”16. „Bóg proroka Jonasza jest również Bogiem twórcy Apokalipsy”17. „Gorycz
proroka Jonasza, gdy nie spełniło się jego proroctwo, była osądzona, została mu po-
czytana za winę, twórca Apokalipsy, a zarazem apostoł miłości, byłby, jak nam się
zdaje, wdzięczny Panu, gdyby nie wypełniło się jego proroctwo”18. Za największy błąd
chrześcijaństwa pierwszych wieków uznawał Fiodorow jego „pasywne oczekiwanie na
katastrofę”19. Bierdiajew mógł więc napisać:

Aktywne rozumienie Apokalipsy było u Fiodorowa genialnie zuchwałe, mimo że jego filozofia
była niezadowalająca (…). Aktywność człowieka, do której nawoływał Fiodorow, jest ogromnym
krokiem naprzód dla świadomości chrześcijańskiej20.

Dostojewski − odpowiadając uczniowi Fiodorowa, Petersonowi − z aprobatą pod-
kreślał, że nieznany mu dotąd myśliciel mówi o „zmartwychwstaniu realnym, osobo-
wym”, że „przepaść, oddzielająca nas od dusz przodków naszych zostanie zasypana,
pokonana pokonaną śmiercią”, „przodkowie powstaną z martwych nie tylko w naszej
świadomości, nie alegorycznie” − a więc nie tak, jak sądzili antyteiści lat 40. − lecz
„rzeczywiście, osobowo, realnie w ciałach”: „Uprzedzam, że my tutaj, to jest ja i So-
łowjow, przynajmniej wierzymy w zmartwychwstanie realne, dosłowne, osobowe,
a także w to, że dokona się ono na ziemi”21. Dostojewski, jak widać, myślał, że oto
odnalazł nowego sojusznika w dziele pozytywnego rozwiązywania „problemów
przedwiecznych”. Myśl o osobowym wiecznym istnieniu stanowiła bowiem również
jego własne centrum światopoglądowe:

Niechże Pan sobie wyobrazi − pisał w liście do jednego z czytelników − że nie ma Boga
i nieśmiertelności duszy (nieśmiertelność duszy i Bóg – to jedno, jedna i ta sama idea). Niech mi
Pan powie, po co mam wtedy żyć uczciwie, czynić dobro, jeżeli wszystek umrę na tej ziemi. (…)
A jeśli tak, to dlaczego mam nie zarżnąć innego, nie ograbić, nie okraść, albo jeśli już nie
zarzynać, to po prostu nie pożyć sobie kosztem innych, dla swego kałduna? Przecież umrę,
wszystko umrze, niczego nie będzie!22.

Podobne problemy mieli wszyscy istotni „negatywni bohaterowie” późnego Do-
stojewskiego, nie tylko Iwan Karamazow, ale również Aleksiej Kiriłłow, jedna z cen-
tralnych postaci Biesów. Pierwszy próbował ratować ludzi w królestwie śmierci − wy-
raził tę heroiczną gotowość w prometejsko-totalitarnym „poemacie” Wielki
Inkwizytor… Drugi uznał, że w królestwie śmierci niczego uratować się nie da − tutaj
wszystko jest „dobre”, czyli „obojętne”. Gdy ktoś rozbije głowę z zemsty za krzywdę
dziecka, będzie to tak samo dobre, jak gdyby tego nie uczynił, podobnie „gdy ktoś
z głodu umrze” lub „skrzywdzi i pohańbi dziewczynkę”. W świecie, w którym panuje

                                                       
16 Н. Федоров, Философия общего дела, Lausanne 1985, т. I, с. 49; 132; 303.
17 Ibidem, т. II, с. 15.
18 Ibidem, т. I, с. 418.
19 Ibidem, т. I, с. 488.
20 Н. Бердяев, О рабстве и свободе человека, Paris 1972, с. 219–220.
21 Ф.М. Достоевский, Полное собрание…, т. XXX, кн. 1, с. 15.
22 Ibidem, с. 10.
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śmierć, wszystko jest „dobre” i wszystko „jest dozwolone”. Śmierci − jak twierdził
z rozpaczą Kiriłłow − nie pokonał nawet Jezus Chrystus:

(…) dnia pewnego stanęły pośrodku ziemi trzy krzyże. Jeden na krzyżu wierzył aż do tego
stopnia, że powiedział do drugiego: „Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju”. Dzień się zakończył,
obaj umarli, odeszli i nie odnaleźli raju ani zmartwychwstania. Nie spełniło się wypowiedziane.
Posłuchaj: ten człowiek był największy na całej ziemi, był tym, dzięki któremu ziemia żyje. Cała
planeta, ze wszystkim co na niej jest, bez tego człowieka byłaby jedynie szaleństwem. Nie było
ani wcześniej, ani po Nim nikogo podobnego, co z cudem graniczy. Na tym właśnie cud polega,
że takiego nie było i nigdy nie będzie. A jeśli tak, jeśli prawa przyrody nie oszczędziły również
Tego, nawet swego cudu nie oszczędziły, lecz zmusiły również Jego żyć pośród kłamstwa
i umrzeć za kłamstwo, to, rzecz jasna, cała planeta jest kłamstwem i opiera się na kłamstwie
i głupim żarcie. Wynika z tego, że same prawa planety są kłamstwem i diabelskim wodewilem23.

Przeto, jak powiadał Kiriłłow, „nie ma idei wyższej ponad tą, iż Boga nie ma” −
ponieważ ten tradycyjny, a w istocie fikcyjny Bóg nie potrafił dać ludziom osobowej
nieśmiertelności. Teoria eschatologicznego samobójstwa Kiriłłowa stawała się wstę-
pem do nowego życia:

(…) to ja mam obowiązek uwierzyć, że nie wierzę. Ja zacznę, i skończę, i drzwi otworzę.
I zbawię. T y l k o  t o  j e d n o  z b a w i  w s z y s t k i c h  l u d z i  i  w  n a s t ę p n y m
p o k o l e n i u  p r z e r o d z i  i c h  f i z y c z n i e  [podkreślenie moje – G.P.]; albowiem
w aktualnym fizycznym stanie, ileż ja nad tym myślałem, człowiek w żaden sposób nie może
istnieć bez wcześniejszego Boga. Trzy lata szukałem atrybutu bóstwa mego i odnalazłem go:
atrybut bóstwa mego – to Samowola! (…) Zabijam siebie, aby udowodnić brak pokory i nową
straszną wolność moją24.

Wtedy nastanie raj ziemski, w którym nie będzie zła i śmierci, a ludzie będą istnieć
„jako bogowie”.

Kiriłłow przeto, jak żaden inny bohater Dostojewskiego, rywalizował z Bogiem na
poziomie eschatologicznym, dopiero on przeniósł swój spór ze Stwórcą na arenę bojów
o osobową nieśmiertelność dla wszystkich25. Eschatologiczne samobójstwo jako tra-
giczny początek przemiany człowieka w Boga stawało się ósmym i najważniejszym
dniem stworzenia. Nowy człowieko-bóg musi też zniszczyć ideę czasu − po to, aby
urzeczywistnić główną przepowiednię Apokalipsy: „W Apokalipsie anioł klnie się, że
czasu więcej nie będzie”26. A ten „brak czasu” oznacza ni mniej, ni więcej tylko
wieczne osobowe istnienie w historii. Gdy bowiem w Słowie Objawionym nieśmier-
telność była zagwarantowana zmartwychwstaniem Boga-Człowieka, to w projekcie
Kiriłłowa miała być ona następstwem indywidualnego, pierwszego i ostatniego escha-
tologicznego samobójstwa człowieko-boga27.

                                                       
23 Ibidem, т. X, с. 471.
24 Ibidem, с. 471–472.
25 Iwan Karamazow, zauważmy na marginesie, nie był daleki od myśli, że jeśli osobowa nieśmiertel-

ność mimo wszystko istnieje, to będzie zarezerwowana dla takich herosów jak on sam, ale nie dla ludzkiego
stada: „Albowiem, jeśli byłoby coś na tamtym świecie, to naturalnie nie dla takich jak oni” − ibidem,
т. XIV, с. 236.

26 Ibidem, т. X, с. 188; por. Ap 10, 6.
27 Fundamentalne spory o Boga i człowieka w Rosji Srebrnego Wieku i później analizuje wnikliwie Je-

rzy Kapuścik w obszernej, najlepszej – jak dotąd – nie tylko po polsku syntezie pt. Sens życia. Antropolo-
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Sam Dostojewski był naturalnie przekonany, że projekt Fiodorowa nie ma nic
wspólnego z podobnymi uproszczeniami. Autor Filozofii wspólnego czynu nigdy by
przecież nie powiedział, że w czasach przed ostatecznym wskrzeszeniem „wszystko
jest dobre”. Wręcz przeciwnie, Fiodorow z pasją rozróżniał czyny dobre od złych
− moralność indywidualna (asceza) i wspólnotowa (powszechne braterstwo) stanowiły
u niego konieczny wstęp do dzieła „powszechnego wskrzeszenia zmarłych ojców”
− jedna z części Filozofii wspólnego czynu nosi tytuł: Supramoralizm, czyli zjednocze-
nie dla wskrzeszenia, jako całkowite przeciwieństwo immoralizmu Maxa Stirnera
i Nietzschego. W swoich planach Fiodorow był również wrogiem koncepcji osoby
i społeczeństwa okcydentalistów oraz kontynuatorem ludowego misjonizmu słowiano-
filów:

(…) tylko chłopi są chrześcijanami z natury. Chociaż na Zachodzie chłop jest synonimem
poganina, ale bierze się to stąd, że tam chrześcijaństwo jest jedynie wewnętrzną prywatną sprawą
każdego; u nas chłop jest synonimem chrześcijanina28.

Być może więc Dostojewski dostrzegł w projekcie Fiodorowa rozwinięcie idei
swego własnego „rosyjskiego socjalizmu”: „Nie w komunizmie, nie w formach me-
chanicznych zawiera się sens socjalizmu narodu rosyjskiego: wierzy on, iż ostatecznie
będzie zbawiony poprzez ogólnoświatowe zjednoczenie w imię Chrystusowe”29. Jed-
nak pisarz nie uważał jeszcze tego raju Chrystusowego za ostateczny sens historii
człowieka, w świecie Dostojewskiego mamy wyraźne rozróżnienie na horyzontalny
„raj Chrystusowy” i ponadhistoryczny „raj Boga Ojca”. „Raj Chrystusa” był dla pisa-
rza tylko zwieńczeniem ziemskiego życia człowieka, a zarazem koniecznym wstępem
do i s t n i e n i a  p o n a d h i s t o r y c z n e g o:

Dążenie bowiem do tego wielkiego celu [„raj Chrystusa” − G.P.], tak jak to rozumiem, byłoby
zupełnie bezsensowne, gdyby przy dojściu do celu wszystko zgasło i znikło, to jest gdyby
człowiek przestał żyć po osiągnięciu celu. Wynika z tego, że jest przyszłe rajskie życie. (…)
Antychrysty się mylą, gdy odrzucają chrześcijaństwo na mocy pytania: „Dlaczego
chrześcijaństwo nie panuje na ziemi, jeżeli jest prawdziwe; dlaczego człowiek do tej pory cierpi,
a nie staje się bratem dla bliźniego?” Ale to przecież jasne, dlaczego. Jest to bowiem ideał
przyszłego ostatecznego życia człowieka, a na ziemi człowiek znajduje się w stanie
przejściowym. To będzie, ale dopiero po osiągnięciu celu, gdy człowiek przerodzi się ostatecznie
podług praw przyrody w inną naturę, która nie będzie się żenić i pożądać30. Sam Chrystus głosił
swoją naukę tylko jako ideał, ponieważ sam przepowiedział, że do końca świata będzie walka

                                                      
giczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 265.

28 Ibidem, s. 182.
29 Ф.М. Достоевский, Полное собрание…, т. XXVII, с. 18–19.
30 Dla Dostojewskiego ten stan nastąpi dopiero poza historią. Kiriłłow uważał, iż stanie się tak dzięki

jego „eschatologicznemu samobójstwu”: „Myślę, że człowiek powinien przestać rodzić. Po co dzieci, po co
rozwój, jeśli cel jest osiągnięty? W Ewangelii powiedziano, że przy zmartwychwstaniu nie będą rodzić, lecz
będą jako aniołowie Boży” − ibidem, т. X, с. 450–451. Najbardziej radykalny był tu jednak Fiodorow,
który uważał, iż rodzenie dzieci i pomnażanie pokoleń stanowi jedną z głównych przeszkód w dziele po-
wszechnego wskrzeszenia − aby o j c o w i e  z o s t a l i  w s k r z e s z e n i ,  k o b i e t y  m u s z ą
p r z e s t a ć  r o d z i ć ,  c z y l i  z  m a t e k  m a j ą  s i ę  p r z e k s z t a ł c i ć  w  c ó r k i.
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i rozwój (nauka o mieczu)31, albowiem jest to prawo natury, że na ziemi życie się rozwija, a tam
jest byt syntetycznie pełny (…) dla którego co oczywiste, „czasu więcej nie będzie”32.

Dostojewski nie wiedział, że w eschatologicznym projekcie Fiodorowa ogromną
rolę ma odegrać nauka. Ogólnoświatowe braterstwo było u autora Filozofii wspólnego
czynu ledwie połową sposobu na urzeczywistnienie antyapokaliptycznego dzieła po-
wszechnego wskrzeszenia. Ludzie muszą ponadto „pokierować wszystkimi rozsianymi
molekułami i atomami świata zewnętrznego, aby je zebrać, a te, które uległy rozkła-
dowi, na nowo złączyć, tj. połączyć je w ciała ojców, jakie posiadali w ostatniej godzi-
nie”. Potem zaś „zamiast rodzić dzieci, należy oddać ojcom życie, które od nich
otrzymaliśmy”33. Wskrzeszenie dokona się przeto „regulacją materialnej przyrody siłą
umysłu ludzkiego”34. Prochy przodków, wydobywane z głębin i otchłani, będą układa-
ne w ciała, do których przynależały. Wielką rolę odegrają tu wody głębinowe oraz
promienie światła, kierowane ludzkim rozumem35. Gdy ktoś zdroworozsądkowo za-
pytał − a przecież projekt Fiodorowa w założeniu samego jego twórcy miał być w naj-
większym stopniu realistyczny, materialny nieomal − gdzie się pomieszczą na planecie
wszystkie te pokolenia, myśliciel odpowiadał, że do dyspozycji wskrzeszonego czło-
wieka będzie już stała nie tylko ziemia, lecz cały Kosmos36. „(…) Zresztą planety
i gwiazdy będą już wtedy poruszane siłą woli lub myśli ludzkiej (…)”37. A jaką rolę
− bo przecież Fiodorow uważał się za prawowiernego chrześcijanina − miał odegrać
w dziele powszechnego wskrzeszenia sam Założyciel chrześcijaństwa? Nie był on dla
niego ani Zbawicielem, ani Odkupicielem, lecz Wskrzesicielem, którego najważniej-
szym ziemskim dziełem było wskrzeszenie Łazarza, stanowiące zarazem centrum
ludzkiej historii:

(…) sama kaźń krzyżowa i śmierć Chrystusa były jedynie bezsilnym odwetem wrogów
wskrzeszenia i wrogów Wskrzesiciela. Albowiem Chrystus zmartwychwstał dla wskrzeszenia
wszystkich Łazarzy, wszystkich zmarłych, a nawet wrogów Swoich, tak jakby Swoich przyjaciół;
a więc wskrzeszenie Łazarza stanowi wypełnienie całego dotychczasowego życia Chrystusa,
podobnie jak całego minionego życia ludzkości, będącego przygotowaniem do życia
Chrystusowego, podczas gdy całe przyszłe życie rodzaju ludzkiego winno stanowić kontynuację
wskrzeszenia Łazarza, to jest być wskrzeszeniem powszechnym38.

                                                       
31 „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem pokoju przynieść, ale

miecz” (Mt 10, 34).
32 Ф.М. Достоевский, Полное собрание…, т. XX, с. 173–174.
33 Н.Ф. Федоров, Философия…, т. I, с. 442.
34 Ibidem, т. II, с. 10.
35 Ibidem, с. 273–274.
36 С. Семенова, Николай Федоров. Творчество жизни, Москва 1990, c. 103. Gdy o tym właśnie

fakcie informował członków Moskiewskiego Towarzystwa Religijnego nie kto inny, jak sam Lew Tołstoj,
sala wybuchła śmiechem… A przecież wkrótce, Konstantin Ciołkowski, ojciec kosmonautyki światowej
w filozofii będzie się uważał za ucznia Fiodorowa. Ciołkowski głosił porządek oparty na centralizacji
(Fiodorow też był zwolennikiem samodzierżawia) i brygadach pracowniczych, w którym życie było po-
zbawione cierpień, a pojedynczy człowiek pobierał energię ze Słońca drogą fotosyntezy. W 1924 roku
założył inżynierską Grupę ds. Badań Ruchu Reaktywnego, do której należał przyszły Główny Konstruktor
radzieckich okrętów kosmicznych, Siergiej Korolow.

37 Н.Ф. Федоров, Философия…, т. I, с. 293.
38 Ibidem, т. II, с. 27–28.
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Autor Filozofii wspólnego czynu odróżniał indywidualne Zmartwychwstanie (wo-
skriesienije) Chrystusa od zbiorowego wskrzeszenia (woskrieszenije) wszystkich
członków rodzaju ludzkiego39. Własną mocą z m a r t w y c h w s t a ł  jedynie Chrystus,
a zjednoczeni w powszechnym braterstwie synowie i córki ludzkie − wykorzystując
zdobycze nauki i techniki − sami muszą w s k r z e s i ć  zmarłych przodków. Gdyby
zbawienie dokonało się wyłącznie mocą Bożą, to wtedy ostatecznego szczęścia dostąpi-
liby nieliczni − większość naraziłaby się na Boży gniew40 i apokaliptyczne potępienie.

Dostojewski twierdził we wspomnianym liście do Petersona, że Fiodorow mówiący
o zmartwychwstaniu ma zapewne na myśli „nie ciała teraźniejsze”, gdyż już

jedno to, iż nastąpi nieśmiertelność, nie będzie małżeństw i rodzenia dzieci, świadczy o tym, iż
ciała w pierwszym wskrzeszeniu, które ma być na Ziemi, będą innymi ciałami, nie
teraźniejszymi, lecz takimi, być może, jak ciało Chrystusowe po jego zmartwychwstaniu, przed
wniebowstąpieniem w Dzień Pięćdziesiątnicy41.

Dla Fiodorowa było jednak odwrotnie: człowiek dopiero wtedy odmieni swą kondy-
cję i odwróci Apokalipsę, gdy przestanie rodzić − wskrzeszenie, ujmując rzecz przyczy-
nowo-skutkowo i czasowo, będzie następstwem „braku pożądania”. W podobny odwró-
cony sposób traktował Fiodorow stosunek „natury” do „łaski”. Człowiek u Fiodorowa
jest samowładnym kowalem swego losu, z tym, że jego cele znacznie przekraczają mate-
rialną sferę praktyczną − tutaj, w rezultacie tak samo jak u Kiriłłowa, chodzi o zbiorową
nieśmiertelność zapewnianą własnymi rękoma. Bierdiajew, który zachwycał się zu-
chwałością Fiodorowa w planach przezwyciężania Apokalipsy, parokrotnie wyrażał swój
sceptycyzm wobec ostatecznych planów myśliciela-samouka: „Ale wskrzesić umarłych
może jedynie Chrystus, dla dzieła wskrzeszenia potrzebna jest przede wszystkim odkupi-
cielska łaska Chrystusa”42. „Wspólny czyn” Fiodorowa miał jednak wyraźnie i m m a -
n e n t n y  charakter, ludzie mieli wskrzeszać swych zmarłych całkowicie samodziel-
nie, bez oglądania się na siły transcendentne względem natury i historii43.

O tym wszystkim Dostojewski wiedzieć nie mógł, zmarł bowiem, nim zdołał się
zapoznać z całością dzieła Fiodorowa. Ten ostatni jednak doskonale rozumiał różnicę
między swoją własną etyczno-scjentystyczną „ideą immanentnego wskrzeszenia”
a metafizyczno-etyczną „ideą transcendentnego zmartwychwstania” Dostojewskiego.
Dowiódł tego m.in. we fragmencie Supramoralizm, czyli zjednoczenie dla wskrzeszenia
poprzez naukę i czyn, środki naturalne, realne, a nie mistyczne, w p r z e c i w i e ń -
s t w i e  d o  m i s t y c y z m u  w ogóle, a mistycyzmu Dostojewskiego i Sołowjowa
w szczególności. Skoro Fiodorow wszystko oceniał z punktu widzenia natychmiasto-
wej „powinności wskrzeszenia zmarłych ojców”44, to zarzucił on Dostojewskiemu

                                                       
39 Ibidem, с. 440.
40 Ibidem, с. 486.
41 Ф.М. Достоевский, Полное собрание…, т. XXX, кн. 1, с. 14.
42 Н.А. Бердяев, Смысл творчества, Paris 1985, с. 416.
43 Bierdiajew pisał o tym: „Dla Fiodorowa wskrzeszenie powinno mieć charakter nie transcendentny,

lecz immanentny, miało być dziełem aktywności ludzkiej” (Н.А.Бердяев, Философия свободы. Смысл
творчества, Москва 1989, c. 551. Por. С. Семенова, Николай Федоров…, c. 198–208: rozdział pt. Идея
имманентного воскрешения).

44 Wykazywał się tu swoistym praktycyzmem, gdy pisał, że synowie mają przede wszystkim zobowią-
zania wobec o j c ó w  w ł a s n y c h, a nie wobec „przodków dalekich” − „powinność ta − jeżeli realizuje
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„mistyczny minimalizm”: „Mistycyzm stanowi własność narodów jeszcze niedojrza-
łych, słabych, gdy chodzi o poznanie przyrody, albo narodów wymierających, które
utraciły nadzieję na rozwiązanie kwestii «życia i śmierci» metodą nauk przyrodni-
czych”: „Zetknięcie ze światami innymi” było u Dostojewskiego rezultatem choroby,
a śmierć − która dla Fiodorowa była złem największym, i dlatego nie powinna się
w ogóle zdarzać − dla Dostojewskiego stanowiła „przejście do innych światów”. Dalej
Fiodorow z goryczą twierdził, że pisarz nie odróżnia aktywnego „wskrzeszenia” od
pasywnego „zmartwychwstania”:

Dostojewski mówiąc o powinności zmartwychwstania jako o takiej, która stoi w szeregu wielu
innych obowiązków (i to nawet nie pierwszych, lecz ostatnich raczej), zapewne przypuszczał, iż
urzeczywistnienie tej powinności będzie możliwe w przyszłości najbardziej oddalonej, nie
wcześniej jak za jakieś dwadzieścia pięć tysięcy lat45.

A dla Fiodorowa miało się to dokonać hic et nunc.

Apokalipsa Sołowjowa

Władimir Sołowjow (1853–1900) − podobnie jak Dostojewski − również począt-
kowo był wielce zafascynowany antyapokaliptycznym „projektem wskrzeszenia
zmarłych ojców” Fiodorowa. W liście z połowy lat 80. pisał do niego:

Przeczytałem Pański rękopis łapczywie i z rozkoszą duchową, poświęciwszy na czytanie noc całą
i część dnia (…) Projekt Pański przyjmuję  b e z  z a s t r z e ż e ń  i  bez żadnych dyskusji;
trzeba tylko porozmawiać nie o samym projekcie, lecz o niektórych jego teoretycznych
podstawach czy założeniach (…) Powiem na razie tylko jedno; od czasów pojawienia się
chrześcijaństwa „projekt” pana jest pierwszym krokiem naprzód uczynionym przez ducha
ludzkiego na szlaku Chrystusowym. Ja ze swej strony mogę uznać Pana za swego nauczyciela
i ojca duchowego46.

Jednak, gdy Sołowjow zaczął częściej spotykać się z Fiodorowem, coraz wyraźniej
odczuwał różnicę między swoją nauką o zmartwychwstaniu a antyapokalitycznym
„projektem powszechnego wskrzeszenia”. W kolejnym liście do Fiodorowa pisał:

Sprawa zmartwychwstania nie tylko jako proces, lecz także ze względu na swój c e l, jest czymś
uwarunkowana. Zwyczajne fizyczne zmartwychwstanie zmarłych samo w sobie nie może być
celem. Wskrzeszanie ludzi w tym stanie, w jaki dążą oni do wzajemnego pożerania się,
wskrzeszanie ludzi na poziomie kanibalizmu byłoby zarówno niemożliwe, jak i całkowicie
niewskazane47.

Sołowjow wiedział, że jest to również przekonanie Fiodorowa, którego projekt miał
podstawy etyczne („powszechne braterstwo”), ale nie mógł też nie zauważyć, iż jądro
„wspólnego czynu” tkwiło w sferze immanentno-scjentystycznej. Sołowjow zaopono-

                                                      
się nie w nadprzyrodzony sposób − dokonuje się stopniowo, zaczynając od najbliższych i dochodząc do
najbardziej oddalonych: − Н.Ф. Федоров, Философия…, т. I, c. 439–440.

45 Ibidem, с. 439–440.
46 Письма Владимира Соловьева, т. II, Санкт-Петербург 1908, с. 345. Podkreślenie W. Sołowjowa –

G.P.
47 Ibidem, с. 346. Podkreślenie W. Sołowjowa – G.P.
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wał więc zarówno przeciwko e t y c z n e j  i m m a n e n c j i  Fiodorowa, jak i jego
w s k r z e s z a j ą c e m u  s c j e n t y z m o w i. Aktualna ludzkość „rzeczywista”, jak
mówił, jest bardzo odległa od przyszłego pożądanego ideału „ludzkości, jaka powinna
być”. Ten proces przejścia od ponurej rzeczywistości ku powinności zrealizowanej
(która „objawi się w zmartwychwstaniu umarłych i życiu wieku przyszłego”) nigdy się
nie dokona bez udziału Bożego. U Fiodorowa człowiek − zarówno w swej ziemskiej
moralności, jak i we wskrzeszającym scjentyzmie − „zasłania Boga”, czyli po prostu
Go zastępuje. Tymczasem podług Sołowjowa miara Bożej interwencji w historię po-
winna być wprost proporcjonalna do moralnej niedojrzałości ludzkości − im człowiek
jest mniej dojrzały, tym bardziej potrzebuje on autorytetu Kościoła i transcendentnej
łaski:

Wszyscy do tej pory jesteśmy dziećmi i dlatego potrzebujemy wychowania przez zewnętrzną
[transcendentną − G.P.] religię. Konsekwentnie, w pozytywnej religii i Kościele mamy nie tylko
zaczątek i prawzór zmartwychwstania i przyszłego Królestwa Bożego, lecz także aktualną
(praktyczną) drogę i rzeczywiste środki ku temu celowi. Dlatego nasz czyn winien mieć religijny,
a nie naukowy charakter, i winien się opierać na wierzących masach, a nie na gabinetowych
inteligentach48.

Również Fiodorow rozpoczął w tym czasie polemikę z Sołowjowem, szczególne
jego oburzenie wywarł wykład tego ostatniego z 1891 roku pt. O upadku światopoglą-
du średniowiecznego. Najbardziej krytycznie odniósł się Fiodorow do Sołowjowow-
skiej tezy, iż ludzka historia na Ziemi jest niedoskonała i taka będzie aż do końca
świata. Zdaniem autora Filozofii wspólnego czynu, Sołowjowowską postawę światopo-
glądową można określić mianem buddyzmu: „Tym sposobem, wedle Sołowjowa, życie
i niedoskonałość są tu tak ściśle ze sobą powiązane jak w buddyzmie śmierć i dosko-
nałość”49. Gdy Sołowjow wystąpił z Apologią dobra, swoim głównym dziełem etycz-
nym, w którym starał się ukazać trzy aspekty tegoż dobra: jego Bożą genezę, istnienie
w ludzkiej naturze i działanie w historii powszechnej, to Fiodorow napisał, że jego
oponent powinien był raczej zatytułować swe dzieło jako Potępienie zła, albowiem
„najwyższym pozytywnym dobrem jest jedynie wskrzeszenie”50. Interesujące, że sam
Sołowjow podobnie − g d y  c h o d z i  o  m e t o d ę  − krytykował Lwa Tołstoja. Pi-
sał, że Tołstojowskie dobro w istocie nie ma żadnej siły, ponieważ stanowi ono rezultat
zaniechania („niesprzeciwianie się złu siłą”), a nie akt kreacji. W pracy O buddyjskich
nastrojach w poezji odnosił się sceptycznie do „apoteozy śmierci” i „apatycznej nirwa-
ny”, odmalowanej przez Tołstoja w obrazie umierającego Andrieja Bołkońskiego
w Wojnie i pokoju51. Mówiąc ogólnie, Sołowjow krytykował Tołstoja za to, że pragnął
stworzyć Królestwo Boże na Ziemi, które miało się obejść bez zmartwychwstałego
Chrystusa, czyli w gruncie rzeczy ograniczał chrześcijaństwo do wykładu etyki:
„Wczorajsza rozmowa o sprawach boskich i wierze − pisał Tołstoj już w 1855 roku −
wzbudziła we mnie wielką i potężną myśl. Czuję, że jej urzeczywistnieniu jestem go-
tów poświęcić życie. Jest to myśl o założeniu nowej religii, która będzie odpowiadać
                                                       

48 Ibidem, с. 347. Zaskakujace, że mowiąc o „gabinetowych inteligentach” stojących w opozycji do lu-
du chrześcijańskiego, Sołowjow miał na myśli również samego Fiodorowa.

49 Ibidem, с. 483.
50 Ibidem, т. II, с. 164.
51 Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева, Bruxelles 1966–1970, т. VII, с. 97.
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rozwojowi ludzkości, religii Chrystusa, ale oczyszczonej z wiary i tajemnicy, religii
praktycznej, nie tej, która obiecuje przyszłą szczęśliwość, lecz takiej, która daje szczę-
śliwość na ziemi”52. I to był właśnie główny punkt sporu Tołstoja z Sołowjowem. Fio-
dorow zaś odrzucał myśl Sołowjowa z tego powodu, że jej centrum stanowiła kwiety-
styczna, jak powiadał, idea „transcendentnego Zmartwychwstania”, a nie heroiczna
zasada „immanentnego wskrzeszenia”.

„Powszechne wskrzeszenie, wskrzeszenie immanentne” (…) − jak pisze najlepsza współczesna
badaczka Fiodorowa, Swietłana Siemionowa − filozof odróżnia od chrześcijańskiego
transcendentnego zmartwychwstania, „zmartwychwstania gniewu”, dokonywanego w dniu Sądu
Ostatecznego poza granicą czasów nadprzyrodzoną wolą Bożą53.

A tylko w takie apokaliptyczne „zmartwychwstanie gniewu” wierzył późny So-
łowjow, który przeżył w swoim ideowym rozwoju dwa okresy: optymistyczny (1874–
–1891) oraz eschatologiczno-pesymistyczny (1891–1900). Jeśli chrześcijaństwo Lwa
Tołstoja niektórzy nazywają chrześcijaństwem bez Chrystusa − to jest takim, w którym
Jezus występuje tylko jako nauczyciel moralności, ale nie jako dawca osobowego
zmartwychwstania − to chrześcijaństwo Sołowjowa okresu optymistycznego można
byłoby określić „chrześcijaństwem bez Antychrysta”54. Ale nawet w tym optymistycz-
nym okresie pojawiają się w Sołowjowowskiej myśli aluzje do apokaliptycznego mie-
cza: „Tak będzie przy końcu świata; wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawie-
dliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”55. Im dłużej
żył Sołowjow (chociaż żył krótko, ale duchowo bardzo intensywnie − może dlatego
umierał jako 47-letni starzec?), tym częściej wyrażał on intuicję, że to nie źli będą
u końca czasów odłączani od sprawiedliwych, lecz odwrotnie − to s p r a w i e d l i -
w y c h  t r z e b a  b ę d z i e  w y ł a w i a ć  s p o ś r ó d  l e g i o n u  p o t ę p i e ń c ó w.
W głośnej Opowieści o Antychryście pragnął nadać literacką formę trzem swoim moc-
nym przekonaniom: 1) u schyłku dziejów Ewangelia będzie głoszona po całej Ziemi;
2) Syn Człowieczy znajdzie tu mało wiary − większa część ludzi podąży za Antychry-
stem; 3) jednakże to stronnictwo szatana po zaciętej walce zostanie pokonane przez
chrześcijańską mniejszość56. I znów w swych intuicjach opierał się na ewangelicznej
„nauce o mieczu”: „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam
wam, lecz rozłam” (Łk 12, 51). Chrystus przyniósł na ziemię prawdę, która u schyłku
czasów podzieli ludzi57. Dobro − jak twierdził w antymillenarystycznym duchu So-
łowjow, sprzeciwiając się zarazem Fiodorowowskim oskarżeniom o „buddyjski kwie-
tyzm” − urzeczywistni się dzięki aktywnej współpracy człowieka z Bogiem, ale „do-
piero na nowej ziemi, zaślubionej w miłości z nowym niebem”58.

                                                       
52 Л.Н. Толстой, Собрание сочинений в двадцати двух томах, Москва 1978–1985, т. XXI:

Дневники 1847–1894, c. 139–140.
53 С. Семенова, Николай Федоров…, c. 198.
54 Autorem tej celnej intuicji jest Wołżskij (pseudonim Aleksandra Glinki), Проблема зла

у Соловьева, „Вопросы религии”, Москва, 1906, вып. I, с. 251–255.
55 Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева, т. IV, с. 600; por. Mt 13, 24–30.
56 Вл. Соловьев, Письма, Петербург 1923, т. IV, с. 198.
57 Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева, т. X, c. 164.
58 Ibidem, с. 187.
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Centrum powstałego w latach 1899–1900 filozoficznego dialogu Trzy rozmowy
Sołowjowa, wzorowanego na Platonie, stanowi apokaliptyczno-wizjonerska Opowieść
o Antychryście. Posiada ona dwie płaszczyzny fabularno-ideowe: katastroficzną, dającą
opis ostatnich wojen w historii ludzkości, oraz eschatologiczno-profetyczną, przedsta-
wiającą przyjście, wywyższenie oraz upadek Antychrysta. Pierwszy poziom, gdzie
czytelnik dostaje opis terytorialnej ekspansji „panmongolizmu”, czyli przyszłego pod-
boju Europy przez Azję, jest znacznie mniej ważny:

We wszystkim tym − pisał Sołowjow − co mówi się u mnie o panmongolizmie i azjatyckim
pochodzie na Europę, także należy odróżniać rzeczy istotne od drobiazgów. Ale również sam
główny fakt nie ma tutaj owej absolutnej wiarygodności, jaka przynależy pojawieniu się i losom
Antychrysta z jego fałszywym prorokiem59.

Antychryst u Sołowjowa urzeczywistnił społeczny porządek i dobrobyt, czyli to, co
w potocznej świadomości kłóci się z obrazem apokaliptycznym. Można nawet powie-
dzieć, że Sołowjowowski obraz Antychrysta zawiera w sobie pewne cechy h u m a -
n i s t y c z n e. Dlaczego więc Sołowjow, który przez całe życie chciał pogodzić chrze-
ścijaństwo z humanizmem (Jerozolimę i chrześcijański Rzym z Atenami i pogańskim
Rzymem), tak właśnie przedstawił swój obraz przyszłego Antychrysta? Odpowiedź na
to pytanie, szczególnie w obliczu dwudziestowiecznego komunizmu, jest dosyć jedno-
znaczna, jakkolwiek dwuaspektowa. Sołowjow, po pierwsze, wcale nie odrzucił pod-
stawowych wartości humanizmu i nadal był zwolennikiem rozumnych zasad kulturo-
wo-cywilizacyjnych. Jednak w humanizmie zafałszowanym dostrzegł podstawowe
źródło zagrożenia dla człowieka jako obrazu Bożego. Ludzkości nie można skusić
bestialstwem, o wiele łatwiej jest tego dokonać za pomocą f a ł s z y w e g o  h u m a -
n i z m u. Fałsz tego quasi-humanizmu polega na tym, że chce on samego siebie posta-
wić na miejscu wartości Bożych, czyniąc nawet do pewnego momentu wrażenie, że
jest ich całkowitym wyznawcą. Gdy jednak przychodzi moment próby (w Opowieści
o Antychryście był to fałszywy Sobór Powszechny zorganizowany przez księcia ciem-
ności), wartości Boże zawsze ustępują miejsca zasadom szatana.

Po publikacji Trzech rozmów Sołowjowowski obraz Antychrysta wywołał wiele
dyskusji i sporów. Gieorgij Fiedotow, który przy badaniu rosyjskiej myśli szukał
wspólnego pola między chrześcijaństwem a humanistyczną kulturą, zarzucił w roku
1926 zmarłemu ćwierć wieku wcześniej Sołowjowowi, że w swoim ostatnim dziele
„wyrzekł się tego, czemu służył całe życie: ideału chrześcijańskiej kultury”60. W tym
właśnie kontekście Fiedotow twierdził, iż barbarzyństwo dwudziestowiecznego komu-
nizmu należy określać mianem a n t y h u m a n i z m u, a nie f a ł s z y w e g o  h u m a -
n i z m u. Twierdził więc, że Lenin, a częściowo także jego nauczyciele: Marks oraz
Plechanow, świadomie głosili antyhumanizm i dlatego ich ideologia stała się tak bar-
dzo pociągająca dla mas. Nie jest to jednak prawda, element etyczno-humanistyczny
bowiem odgrywał w teorii i praktyce powyższych myślicieli-praktyków ogromną rolę
− nieprzypadkowo Marks pisał o komunizmie jako urzeczywistnionym humanizmie,
a w czasach stalinowskich jednym z częściej używanych haseł było pojęcie „humani-

                                                       
59 Ibidem, с. 89.
60 Г.П. Федотов, Об антихристовом добре, [w:] Г.П. Федотов, Лицо России. Статьи 1918–1930,

Paris 1988, c. 32.
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zmu socjalistycznego”. Socjalizm również dlatego stał się tak pociągający dla mas,
ponieważ był surogatem etyki i religii. Jednak w świecie Sołowjowowskiego Anty-
chrysta zarówno to, co boskie, jak i to, co cesarskie, zostało oddane Cesarzowi61. An-
tychryst Sołowjowa, który zarzucił „błyszczącą zasłonę dobra i prawdy na tajemnicę
skrajnej nieprawości”62, przypomina nieodparcie Wielkiego Brata z Orwellowskiej
Oceanii, którego Ministerstwo Prawdy zajmowało się kłamstwem, Ministerstwo Po-
koju − wojną, a Ministerstwo Miłości − nienawiścią63.

A dzisiaj?

W krótkim podsumowaniu chciałbym zwrócić uwagę na parę aspektów apokaliptyk
Fiodorowa i Sołowjowa, które nabrały − może nie tyle nowych, bo przecież mówi się
tutaj, w zgodzie z postulatem Iwana Karamazowa, o „problemach przedwiecznych”
− ile jeszcze bardziej ostrych rysów w naszym XXI stuleciu. W centrum rozważań obu
myślicieli znajduje się problem śmierci, wiecznego istnienia człowieka, sensu kultury
i końca dziejów. Późny Sołowjow − tak samo jak Dostojewski − szedł tu śladami apo-
stoła Pawła:

A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara (…). Jeżeli tylko w tym życiu
w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania
(1 Kor 15, 17–19).

W Filozofii wspólnego czynu Fiodorowa jest za to obecna implicite myśl następują-
ca: „Jeżeli Chrystus nie wskrzesił Łazarza, a my tu na Ziemi nie weźmiemy we własne
ręce sprawy przywrócenia do życia zmarłych ojców, to wkrótce nastąpi koniec tego
świata”. „Zmartwychwstanie” u Sołowjowa miało wymiar personalistyczny, mowa tu
przecież o istnieniu o s o b o w y m  poza granicami historii. Podobnie było u Dosto-
jewskiego, niezwykle ostro odczuwającego problem „jednostka a historia”, „osoba
a wieczność”. Tymczasem „wskrzeszenie” u Fiodorowa miało wyraźnie apersonalny,
kolektywistyczny charakter − jak w panteizmie osoba zatraca się we wszechogarniają-
cym Bóstwie, tak we „wspólnym czynie” jednostka istnieje o tyle, o ile zatraci się bez
reszty w dziele wskrzeszenia:

(…) trzeba uznać, iż w y z w o l e n i e  j e d n o s t k i  s t a n o w i  t y l k o  w y r z e c z e n i e
s i ę  w s p ó l n e g o  c z y n u [wskrzeszenia ojców − G.P.], to znaczy nie może być celem,
a niewolnictwo może być dobrem, prowadzić ku dobru, jeśli tylko będzie wyrażeniem wspólnego
czynu64.

Co ciekawe, liczni potomkowie tych rosyjskich wyznawców „okrutnej immanen-
cji”, którzy w swych późnych latach zajmowali się − jak ubolewał Dostojewski − wy-
łącznie kwestiami ekonomiczno-materialnymi, po 1917 roku powrócili do „kwestii
przedwiecznych”. I myśl Fiodorowa − wyzwolona z niepotrzebnych, jak mówiono,
                                                       

61 Cz. Miłosz, Science Fiction and the Coming of Antichrist, [w:] Cz. Miłosz, The Emperor of the
Earth. Modes of Eccentric Vision, Berkeley−Los Angeles−London 1977, p. 27.

62 Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева, т. X, c. 91.
63 Por. A. Besançon, La falsification du Bien. Soloviev et Orwell, Paris 1985.
64 Н. Федоров, Философия…, т. I, c. 174. Podkreślenie moje – G.P.
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elementów religii tradycyjnej − stała się dla niektórych zwiastunów „nowej religii” bar-
dzo istotnym punktem oparcia. Dotyczy to przykładowo Aleksandra Bogdanowa, jedne-
go z głównych ideologów „kolektywistyczno-anarchistycznej” ideologii „Proletkultu”65,
a także Władimira Majakowskiego, marzącego o tym, iż kiedyś zostanie fizycznie
wskrzeszony przez „chemika przyszłości”. A gdy już całkiem ostatnio – pod sam koniec
XX wieku – szkockim uczonym udało się w bezpłciowy sposób powołać do życia
owieczkę Dolly, współczesny pisarz rosyjski, Wasilij Aksionow, stwierdził w 1998 roku
w wywiadzie dla tygodnika „Моskowskijе Nоwоsti”, że stanowi to częściowe wypełnie-
nie proroctw Nikołaja Fiodorowa o „powszechnym wskrzeszeniu zmarłych ojców”. Do-
dał także, iż dzięki sukcesom genetyki pod koniec trzeciego tysiąclecia „ludzkość będzie
latać na swych własnych skrzydłach”… A więc Fiodorowowski Prometeusz − żeby po-
służyć się tu metaforą Leszka Kołakowskiego z Głównych nurtów marksizmu − budzi się
tutaj ze snu o potędze jako latający kafkowski Gregor Samsa…

Apokalipsa Sołowjowa spełniła się właściwie w okrutnym XX stuleciu. Owo „za-
fałszowanie dobra”, przed którym przestrzegał, dokonało się w Rosji po 1917 roku
rękami humanistów fałszywych. Osip Mandelsztam z ironią, ale i nie bez racji mówił
do swej żony, Nadieżdy: „Okazuje się, że wpadliśmy w łapy humanistów”… A jednak
za błędną trzeba uznać taką interpretację Sołowjowowskiej Opowieści o Antychryście,
z której ma wynikać stała podejrzliwość i czujność wobec areligijnego oświecenia,
uczciwego humanizmu, kultury i cywilizacji człowieka. Sołowjow od dawna przecież
ostrzegał przed ślepą wiarą bez „oświecenia” i przed integrystycznym „światopoglą-
dem średniowiecznym”:

Historyczne doświadczenie zarówno obcych narodów − pisał w 1891 roku − jak i nasze własne
wystarczająco mocno unaoczniają, do czego prowadzi silna (albo sprawiająca takie wrażenie)
wiara, jeżeli „oświecenie” jest słabe. Przeto b l i s k i  cel historycznego procesu i naszej
społecznej działalności stanowi pełny rozwój i rozpowszechnienie humanistycznej kultury, która
stanowi konieczny element zarówno samego chrześcijaństwa, jak i religii bogo-l u d z k i e j66.

I to właśnie Sołowjowowskie przekonanie o potrzebie, a nawet konieczności poro-
zumienia religijnej Jerozolimy z humanistycznymi Atenami, zachowało, moim zda-
niem, aż do dziś swą palącą aktualność.

                                                       
65 A. Pomorski, Duchowy proletariusz, Warszawa 1996, s. 32–34.
66 Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева, т. V, c. 380. Podkreślenie moje – G.P.
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Гжегож Пшебинда

Апокалипсические представления Н.Ф. Федорова и В.С. Соловьева

Резюме

В статье предпринята попытка описания двух конкурентных апокалипсических
мировоззрений – Николая Федорова (1829–1903) и Владимира Соловьева (1853–1900) –
в контексте споров о Боге и человеке, проявившихся в русской философской мысли особенно
интересно во второй половине XIX века. Хотя оба мыслителя претендовали на
ортодоксальность с точки зрения христианства (у Соловьева это означало православие
и католичество вместе, у Федорова же – исключительно православие), то, по мнению автора
статьи, гораздо ближе к христианству стоял Вл. Соловьев. Его эсхатологический пессимизм
и образ Антихриста опирались на новозаветный Апокалипсис и творения отцов Церкви. Тем
временем «дерзкая» мечта Федорова о воскрешении умерших отцов была лишь еретическим
увлечением, скорее выросшем на почве русского полуматериалистического «космизма» конца
XIX – начала XX века.

Grzegorz Przebinda

Apocalyptical visions of Nikolai Fyodorov and Vladimir Solovyov

Summary

The aim of this paper is to describe two opposite apocalyptical vision of Nikolai Fyodorovich
Fyodorov (1829–1903) and Vladimir Sergeyevich Solovyov (1850–1900) who are amongst the most
interesting Russian thinkers, having discussed God and Man issues within the second half of the 19
century. They both pretended to be way orthodox from the Christian point of view but actually this all
meant something completely different for them. For Solovyov Christianity was primary the ecumeni-
cal synthesis of western Catholicism and eastern Orthodoxy, while Fyodorov treated it exclusively in
Russian anticatholic nationalism spirit. Solovyov was of course more “orthodox” here. His eschato-
logical pessimism and vision of Antichrist were both based on the Apocalypse and works of Fathers
of the Church. In opposition to that, Fyodorov’s non-orthodox bold dream of the “resurrection of the
dead fathers” was only a heretical temptation based on the ideology of Cosmism – semi-materialistic
utopism in Russia at the end of 19 century.


