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O filozofowaniu w Rosji
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Relacje między Polską a Rosją na poziomie polityki są wciąż niełatwe. Zbyt 
często oba słowiańskie narody wiedzę o sobie czerpią – stwierdzam to ze smut-
kiem – z wystąpień politycznych prowokatorów. Ci ostatni podsycają atmos-
ferę nie znając w rzeczywistości historii i kultury obu krajów. Wygodnie jest 
posługiwać się stereotypami o wiecznie pokrzywdzonych Polakach i winnych 
temu Rosjanach. Trudniej przyswoić wiedzę o tym choćby, że komunistyczna 
władza nie znała litości przede wszystkim dla rozmaitych narodów zamiesz-
kujących rozległy obszar ZSRR. 

Powodów więc nie brakuje, by czytelnik nastawiony na dialog i zrozumie-
nie – a nie konfrontację – przywitał z otwartymi ramionami publikację przy-
bliżającą w wymiarze intelektualnym kulturę naszego wschodniego sąsiada. 

Historia filozofii rosyjskiej Wilhelma Goerdta, niemieckiego badacza, 
emerytowanego profesora Uniwersytetu Westfalskiego w Münster, pozwala 
przemyśleć wspomniane wyżej medialne stereotypy. Choć omawiana pozy-
cja nie jest książką polityczną, to aura politycznych decyzji o dramatycznych 
konsekwencjach unosi się nad ideami formułowanymi przez rosyjskich myśli-
cieli zarówno za czasów Rosji carów, jak i Rosji radzieckiej. Raz były to 
prześladowania, traktowanie filozofów z podejrzliwością w imię zasady „filo-
zofia – korzyść żadna, szkody prawdopodobne”, kiedy indziej przymusowa 
emigracja (np. Mikołaj Łosski i Mikołaj Bierdiajew) lub wieloletnie zesłanie 
i zakaz publikacji – jak w przypadku Aleksego Łosiewa, innym znowu razem 
zamordowanie przez NKWD myśliciela i duchownego prawosławnego Pawła 
Floreńskiego. Z uwagi na poplątane losy naszych narodów, pojawiające się 
na rynku publikacje pozwalające wzajemnie się porozumieć, są oczekiwane 
i pożądane.

Praca Wilhelma Goerdta swoje pierwsze wydanie miała w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku i adresowana była do czytelnika niemieckiego, 
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który, jak akcentuje autor, nie miał sposobności do zapoznania się z „cało-
ściowym spojrzeniem na rosyjską filozofię” od 1913 roku, kiedy to Tomasz G. 
Masaryk opublikował studium Zur russischen Geschichts- und Religionsphi-
losophie. Książka Goerdta nie straciła na aktualności, bo filozoficzna mate-
ria ze swej natury się nie starzeje. Niczemu też nie przeszkadza dublowanie 
przez Goerdta opracowań znanych już obecnie polskiemu odbiorcy (mowa 
o przeglądowych pracach poświęconych historii filozofii rosyjskiej autorstwa 
Mikołaja Łosskiego, Leonida Stołowicza i Fredericka Coplestona), bowiem 
jego propozycja ujęcia tematu charakteryzuje się indywidualnym sznytem. Ale 
jak zwykle w przypadku dobrej książkowej pozycji, nie obywa się i tutaj bez  
kontrowersji. 

We fragmentach wprowadzających, pełniących zarazem rolę wskazówek 
do lektury, Goerdt tłumaczy, jak rozumieć sens frazy „spojrzenie całościowe” 
(„nie jest tu rozumiane w znaczeniu wyczerpującej, ściśle chronologicznie upo-
rządkowanej i zgłębiającej najdrobniejsze szczegóły historii filozofii, lecz jako 
próba umożliwienia odczucia i poznania żywego tchnienia i potężnego wzlotu 
rosyjskiej myśli w jej marszu przez stulecia”) i dlaczego wiedza o rosyjskiej 
filozofii jest ważna („jest konieczna, jeśli Rosja i Europa, zakorzenione przy 
wszystkich różnicach w tym samym podłożu, mają kiedykolwiek dojść do 
wzajemnego rozumienia i zrozumienia samych siebie”), co z kolei potwierdza 
intuicję, że szeroko pojęta kultura rosyjska, chcąc nie chcąc, mieści w sobie 
mocny kontekst polityczny. 

Książka Goerdta składa się z dwóch części. W pierwszej autor ukazuje 
przede wszystkim rozwój myślenia w Rosji w ujęciu historycznym, a ważne 
pytania, na które usiłuje dać odpowiedź, dotyczą początków rosyjskiej filozo-
fii oraz jej „filozoficzności” i „rosyjskości”. Część druga, znacznie bardziej 
rozbudowana, stanowi prezentację poglądów wybranych myślicieli. I jeżeli na 
użytek niniejszego komentarza posłużymy się pewnym uproszczeniem, pole-
gającym na pokazaniu rosyjskiej filozofii w świetle kontrastów, czyli rozbiciu 
jej na skrzydło religijne i skrzydło świeckie, to prezentacja Goerdta ogranicza 
się niestety prawie wyłącznie do szerokiego omówienia idei propagowanych 
przez myślicieli religijnych i konserwatywnych. Swoje rozdziały mają Kirie-
jewski, Aksakow, Sołowjow, Łosski, Bierdiajew, Frank. Po macoszemu badacz 
niemiecki traktuje wymiar świecki czy też materialny filozofii rosyjskiej, choć 
zdarzają się też momenty intrygujące, kiedy towarzyszymy intelektualnemu 
pojedynkowi między Dostojewskim a Hercenem, będącemu w istocie sporem 
o Boga i człowieka. Bóg stworzył człowieka czy człowiek Boga? To funda-
mentalne pytanie staje się treścią fragmentu o zagadkowym tytule „Podmiot 
i orzecznik”. Spór o Boga i człowieka stanowi w rosyjskiej tradycji punkt 
zapalny i zarazem wyjście do filozoficznych dyskusji o mniejszym ciężarze 
gatunkowym. 
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Wydawca w odniesieniu do studium Goerdta posługuje się określeniami 

takimi jak „kompetentne, syntetyczne, wnikliwe”. Zgadza się, ale też mało 
zaskakujące. Nie wywołuje już wrażenia zapowiedź książki, w której autor 
wiele miejsca poświęca „spychanym przez sowiecką propagandę przedstawi-
cielom renesansu religijno-filozoficznego”. W mojej opinii niedobrze się dzie-
je, gdy rozmaite kompendia (w tym również praca Goerdta) utożsamiają rosyj-
ską filozofię z myślą religijną. Prawdą jest, że w dwudziestym wieku rosyjskie 
owoce intelektu zostały zawłaszczone przez władzę radziecką i filozofię tę 
ukazywano w jednym, wypaczającym ją świetle – marksistowsko-leninowsko-
-stalinowskim. Nie przeskakujmy jednak ze skrajności w skrajność. Nie zastę-
pujmy interpretacji marksistowskiej interpretacją religijną. Tym bardziej, że 
materializm (choćby dziewiętnastowieczny), nie jest tożsamy z marksizmem.
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