
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie relacji za-
chodzących między jedną z najbardziej złożonych i wieloaspek-
towych myśli w dziejach dwudziestowiecznej filozofii, tj. my-
ślą Nicolaia Hartmanna, a wybranymi projektami filozofów ro-
syjskich1. Zanim jednak rozpocznę właściwą narrację, krótko 
wspomnę o związkach, jakie łączyły Hartmanna z samymi Ro-
sjanami. Jak bowiem wiadomo, autor nowej ontologii, o któ-
rym informacji w rosyjskiej literaturze naukowej szukać trzeba 
pod hasłem „Nikołaj Awgustowicz Gartman”, czas swej młodo-
ści spędził w Petersburgu, a w latach późniejszych – przebywa-
jąc już w Marburgu – chętnie wchodził w wysoce zażyłe relacje 
z niejednym ambitnym przybyszem z Rosji.

W latach 1897–1901 Hartmann pobierał nauki w niemiec-
kim Gimnazjum imienia św. Katarzyny w Petersburgu. Jesienią 
1901 roku wstąpił na Wydział Medyczny Uniwersytetu w Do-
rpacie, by po roku studiów przenieść się na Wydział Historycz-
no-Filologiczny Uniwersytetu Petersburskiego. Jako student 
tej uczelni uczestniczył w seminariach prowadzonych przez 

1 W rosyjskojęzycznej literaturze przedmiotu istnieje kilka prac poświęco-
nych postaci i twórczości filozoficznej Hartmanna (por. np.: T. N. Gornsztejn, 
Fiłosofija Nikołaja Gartmana. Kriticzeskij analiz osnownych probliem ontoło
gii, Nauka, Leningrad 1969; A. F. Zotow, Nikołaj Gartman i jego „kriticzeska
ja ontołogija”, „Woprosy Fiłosofii” 1957, nr 4, s. 117–124; L. T. Ryskieldijewa, 
Aksiołogiczeskij estietizm Nikołaja Gartmana, „Woprosy Fiłosofii” 2005, nr 6, 
s. 162–168). 
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sympatyzującego z neokantyzmem Aleksandra I. Wwiedien-
skiego (1856–1925), jego bezpośredniego sukcesora, tj. Iwa-
na I. Łapszyna (1870–1952), a także Mikołaja O. Łosskiego 
(1870–1965) – najwybitniejszego rosyjskiego intuicjonistę. Do 
roku 1905, a więc do momentu zamknięcia uczelni w związ-
ku z rewolucją, Hartmann brał również udział w zajęciach z hi-
storii, prawa i filologii klasycznej. Zajęcia te były prowadzone 
przez takich znanych rosyjskich profesorów, jak choćby Erwin 
D. Grimm (1870–1940) czy Sergiusz I. Sobolewski (1862/64–
1963)2 

Kolejnym ważnym etapem w intelektualnej biografii Nico-
laia Hartmanna był jego wyjazd do heskiego Marburga i eduka-
cja w Philipps-Universität pod kierunkiem Hermanna Cohena 
i Paula Natorpa, następnie zaś zerwanie z neokantowską trady-
cją filozoficzną w imię ontologicznej interpretacji myśli Imma-
nuela Kanta3. Trafnie pisze o tym Włodzimierz Galewicz: „Roz-
stanie z neokantyzmem nie oznaczało dla Hartmanna zerwania 
z filozofią samego Kanta. Przeciwnie, uważał on zawsze Kan-
ta za odkrywczego badacza, do którego nadal można, a nawet 
trzeba nawiązywać. Był jednak zdania, że należy oddzielić to, 

2 Por. B. W. Jakowienko, Istorija russkoj fiłosofii, tłum. M. F. Sołoduchi-
na, Respublika, Moskwa 2003, s. 417; N. Dmitrijewa, Russkoje nieokantian
stwo: „Marburg” w Rossii. Istoriko-fiłosofskije oczerki, ROSSPEN, Moskwa 
2007, s. 167, przyp. 744. 

3 Wiadomo, że autor Zarysu metafizyki poznania już w 1911 roku był 
przekonany o tym, że zdolni uczniowie Cohena i Natorpa „przekroczą” granice 
szkoły swych mistrzów. Dopóki jednak odkrycie nowej metody przez młodych 
marburczyków natrafia na przeszkody, powinni oni – przekonywał – dać meto-
dzie tej w pełni się ukształtować, zajmując stanowisko „obowiązujące” w szko-
le marburskiej, por. N. Dmitrijewa, Russkoje nieokantianstwo..., wyd. cyt., 
s. 267. Por. też A. J. Noras, T. Kubalica, Wstęp, [w:] Neokantyzm badeński 
i marburski. Antologia tekstów, red. A. J. Noras, T. Kubalica, Wydawnictwo 
UŚ, Katowice 2011, s. 14: „W przypadku szkoły marburskiej filozofem, któ-
ry zasługuje na szczególną uwagę, jest Nicolai Hartmann. Wciąż jeszcze pozo-
staje wiele nierozwiązanych wątpliwości oraz pytań bez odpowiedzi co do sto-
sunku Hartmanna do filozofii Cohena i Natorpa – czy zdradził naukę swoich 
mistrzów przejęty ideami fenomenologii, czy też pozostał jej do końca wierny. 
[...] Kwestia ta z pewnością nie jest jednoznaczna”. 
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co w jego spuściźnie jest słuszne i ponadhistoryczne, od tego, co 
jest w niej błędne i historycznie uwarunkowane”4 

To właśnie wykładów z „Historii filozofii najnowszej od 
Kanta począwszy” początkującego wykładowcy Uniwersytetu 
Marburskiego słuchał latem 1910 roku Sergiusz I. Hessen (1887–
1950)5. W Marburgu Hartmann zaprzyjaźnił się również z inny-
mi Rosjanami: Borysem P. Wyszesławcewem (1877–1954) i Ga-
brielem O. Gordonem (1885–1942). Warto w tym miejscu przy-
toczyć osobistą notatkę sporządzoną przez Wyszesławcewa, któ-
ry w Marburgu spędził między innymi semestr zimowy roku 
akademickiego 1909/1910: „Zima, śnieg, [...] idę do Hartmanna. 
On mieszka na górze gotyckiego kościoła, w starym niemieckim 
domku, gdzie mógłby mieszkać młody Werter lub Fichte w mło-
dych latach... W pokoju jest dobrze napalone, Hartmann zawsze 
daje mocną kawę, którą sam robi. Toczymy dialog filozoficzny... 
Cudowny, spokojny czas kontemplacji i myśli”6 

Równie ciepłe wspomnienia zachował o Hartmannie Gor-
don. Myśliciele ci wspólnie pracowali nad precyzacją terminolo-
gii filozoficznej, szczególnie ważną dla tłumaczeń klasyki filo-
zofii na język rosyjski. Z kolei zachowane zapiski Natorpa obej-
mują wspomnienie jego przechadzki z Nicolaiem Hartmannem, 
Sergiuszem Hessenem i Wasylem E. Sezemanem (1884–1963)7 
we wrześniu 1910 roku, kiedy to – najprawdopodobniej –  

4 W. Galewicz, N. Hartmann, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, s. 12. 
Por. tamże, s. 12–14.

5 Hessen odwiedzał też prowadzone przez Hartmanna seminaria na temat 
filozofii Stagiryty. Por. S. I. Giessen, Moje żyznieopisanije, [w:] tenże, Izbran
nyje soczynienija, Rossijskaja politiczeskaja encikłopedija, Moskwa 1999, 
s. 733; N. Dmitrijewa, Russkoje nieokantianstwo..., wyd. cyt., s. 182. 

6 N. N. Aleksiejew, W burnyje gody, „Nowyj Żurnał” 1958, nr LIV, 
s. 159–160. Brak informacji na temat nazwiska tłumacza oznacza, że tłumacze-
nie pochodzi od autorki niniejszego artykułu. 

7 Warto odnotować, że Hartmann i Sezeman byli nie tylko przyjaciółmi, 
lecz także wnikliwymi czytelnikami swoich prac: w pierwszej księdze praskie-
go wydania „Logosu” Sezeman zamieścił recenzję Hartmannowskiego Zarysu 
metafizyki poznania (N. Hartmann, Grundzüge einer Metaphysik der Erkenn-
tnis, Berlin 1921, „Łogos” 1925, nr 1, s. 229–235), z kolei Hartmann na łamach
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myśliciele rozmawiali o rosyjskojęzycznej edycji międzynaro-
dowego periodyku filozoficznego „Logos”8 

Dążąc do przekroczenia wszelkich stanowiskowych uwa-
runkowań9, wychowanek szkoły marburskiej głosi, że w historii 
filozofii najważniejsze są – posiadające własną strukturę i cha-
rakterystykę – problemy, które da się zrozumieć na właściwym 
etapie rozwoju wiedzy (przed Hartmannem o historii filozofii 
jako historii problemów pisał twórca szkoły badeńskiej Wil-
helm Windelband10). Zdaniem Hartmanna, „problemy są tym, 
co wieczne w biegu systemów; [...] problemy wciąż powraca-
ją; pozostają więc w istocie nierozwiązane [...]. Problemy zmie-
niają bowiem jedynie szatę zewnętrzną, ich treść pozostaje nie-
zmienna, są wieczyste. Wynika to z jednej strony z zawartego 
w nich nierozwiązalnego residuum, z drugiej – z niemożliwości 
ich uchylenia”11. Jeśli nawet wielkie problemy filozofii bywa-

„Kant-Studien” opublikował recenzję jednej z ciekawszych i obszerniejszych 
prac Sezemana (W. Sesemann, Die logischen Gesetze und das Sein, „Kant-Stu-
dien” 1933, nr 38, s. 227–232); o filozofii Sezemana Hartmann (w 1933) pisze 
krótko również w innym miejscu (Zu Wilhelm Sesemann, [w:] tenże, Kleinere 
Schriften, t. 3: Vom Neukantismus zur Ontologie, Walter de Gruyter & Co., Ber-
lin 1958, s. 366–368). Por. też N. Juršėnas, V. Sezemano ir N. Hartmano ryšiai, 
„Problemos” 1995, nr 48, s. 92–102. 

8 Por. N. Dmitrijewa, Russkoje nieokantianstwo..., wyd. cyt., s. 322, 174, 
182 

9 Por. trafne spostrzeżenie Bogdana Barana: „Sprzątanie rudymentów po 
różnych stanowiskach filozoficznych stanowi samo sedno metafizyki proble-
mów” (tenże, Przedmowa, [w:] N. Hartmann, Zarys metafizyki poznania, tłum. 
E. Drzazgowska, P. Piszczatowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007, 
s. XIII). 

10 „Wskazanie na konieczność przeprowadzania badań filozoficznych 
w perspektywie systematycznej (problemowej) należy z pewnością poczytać 
za jedną z wielu zasług, jakie do filozofii wniósł Nicolai Hartmann. Dodać na-
leży, że nie jest to całkowicie oryginalna teza Hartmanna [...] – de facto o hi-
storii filozofii jako historii problemów pisał wcześniej przede wszystkim Wil-
helm Windelband” (A. J. Noras, Kant a neokantyzm badeński i marburski, wyd. 
2 poprawione, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005, s. 84). 

11 N. Hartmann, Diesseits von Idealismus und Realismus. Ein Beitrag zur 
Scheidung des Geschichtlichen und Übergeschichtlichen in der Kantischen 
Philosophie, [w:] tenże, Kleinere Schriften, t. 2: Abhandlungen zur Philosophie-
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ją czasem marginalizowane lub nawet odrzucane, to i tak – zda-
niem Hartmanna – powrócą one kiedyś w nowej postaci. Hart-
mann mówi o konieczności prowadzenia badań filozoficznych 
w perspektywie problemowej. Filozofia problemowa przecho-
dzi trzy fazy rozwoju; w pierwszej jest fenomenologią, w dru-
giej – aporetyką, w trzeciej – teorią (oglądem). Z kolei filozofia 
systematyczna – to filozofia antysystemowa. Nie można jednak 
powiedzieć, że nie dopuszcza ona istnienia czy sformułowania 
systemu (w przekonaniu Hartmanna każda filozofia ostatecz-
nie układa się w system). Słabą stroną filozofii nie jest wszak-
że sam system, ale skłonność do tego, by w myśleniu wychodzić 
od systemu12. Dwa sposoby uprawiania filozofii – konstrukty-
wistyczny i badawczy – opisuje Hartmann w takich słowach:  
„Jeden sposób myślenia zabiega o konsekwencję systemu, usi-
łuje ją uzyskać za wszelką cenę [...]. Ten typ myślenia nie może 
zarazem uniknąć pogwałcenia problemów; pozwala on na wy-
muszone rozwiązania. Jeśli zaś problemy nie dają się wtłoczyć 
w system, skłonny on jest je odrzucić, uznać za pytania błęd-
nie postawione. Drugi sposób myślenia zabiega o konsekwent-
ne badania problemu. Niczego z góry nie przesądza, nie zakłada 
żadnego obrazu świata, do którego wszystko ma zmierzać, a co 
najmniej w każdej chwili gotów jest go zrewidować. [...] Nie 
odrzuca żadnego problemu, jeśli nie mieści się w jego rachun-
ku; wytrwale obstaje przy nim, szuka na każdej drodze, dokąd-
kolwiek by wiodła”13. Najkrócej rzecz ujmując, można rzec, że 
Hartmannowi idzie o to, by nie poświęcać problemów na rzecz 
z góry powziętego systemu. 

Geschichte, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1957, s. 285; tenże, Myśl filozo
ficzna i jej historia, [w:] tenże, Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna 
auto prezentacja, tłum. J. Garewicz, Wydawnictwo Comer, Toruń 1994, s. 85–86.

12 Por. A. J. Noras, Kant a neokantyzm badeński i marburski, wyd. cyt., 
s. 68, 71; W. Galewicz, N. Hartmann, wyd. cyt., s. 20–23; A. Janaszczyk, Na 
granicy neokantyzmu. O filozofii Hansa Vaihingera, Wydawnictwo słowo/ob-
raz terytoria, Gdańsk 2010, s. 39–41.

13 N. Hartmann, Myśl filozoficzna i jej historia, wyd. cyt., s. 15. 
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Filozofia samego Hartmanna nie jest filozofią systemo-
wą, ale systematyczną, to znaczy problemową. Nie sposób więc 
zgodzić się z Markiem Szulakiewiczem, który pisze: „Fenome-
nologia zapomina o historyczności, filozofia życia o naukowo-
ści, a systemowość Hartmanna pomija obydwa te warunki”14  
Dokładnie ten sam błąd interpretacyjny pojawia się u Antoniego 
Siemianowskiego, akcentującego – skądinąd również dyskusyj-
ne – szczególne zależności Hartmanna od filozofii fenomeno-
logicznej. Siemianowski zarzuca Hartmannowi „zbyt pochopne 
tworzenie systemu filozoficznego i w ogóle dążenie do uprawia-
nia filozofii w systemie”15 

Do pewnego stopnia zbieżne z Hartmannowskim rozumie-
nie filozofii systematycznej można odnaleźć w projekcie Hes-
sena. Zadanie, jakie Hessen przypisuje filozofii, ma polegać 
na tym, że powinna ona stać na straży pluralizmu metod na-
ukowego poznania oraz kultury. „Policyjna funkcja filozofii” 
oznacza tu samowiedzę jednostki realizującej wartości. Hes-
sen – wspólnie z Fiodorem A. Stiepunem (1884–1965) – dowo-
dzi, że dotychczasowe osiągnięcia, do jakich rzekomo doszła 
filozofia rosyjska, pozbawione są wartości poznawczej wsku-
tek tego, że filozofia ta poddała się właśnie systemowości; 
przyszła synteza filozoficzna powinna – zachowując koniecz-
ny dystans w stosunku do każdej poszczególnej szkoły – włą-
czyć precyzowane przez „epigonów szkolnych” istotne proble-
my badawcze16  

14 M. Szulakiewicz, Filozofia w Heidelbergu. Problem transcendentali
zmu w heidelberskiej tradycji filozoficznej, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1995, 
s. 23. Andrzej J. Noras zwraca nadto uwagę na niekonsekwencję wywodu au-
tora Filozofii w Heidelbergu, przytaczając jego wcześniejszą – dodajmy – po-
prawną konstatację: „Filozofię systematyczną uprawia zaś Hartmann” (tamże). 
Por. A. J. Noras, Kant a neokantyzm badeński i marburski, wyd. cyt., s. 10. 

15 A. Siemianowski, Etyka filozoficzna jako problem, [w:] tenże, Szkice z ety
ki wartości, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2006, s. 39.

16 Por. Z. Wieczorek, Filozofia wszechjedności Sergiusza Hessena, Wy-
dawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 24–25. Problem Stiepunowsko-Hessenowskiej 
syntezy krytycznej szczegółowo dyskutuje Michał Bohun. Por. tenże, Nowa 
ontologia czy „prywatna metafizyka”? Kilka uwag na marginesie „syntezy kry
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Z kolei w przekonaniu Włodzimierza F. Erna (1882–1917) 
niesystemowość, jako główna cecha rosyjskiej refleksji filozo-
ficznej, stanowi wynik witalnej konkretności ontologizmu17 oraz 
braku rozdziału na treść i formę. Myśli rosyjskiej – twierdzi Ern 
– w zasadzie obce jest dążenie do „gabinetowej” schematyza-
cji. Przywołując księcia Sergiusza M. Trubeckoja (1862–1905), 
spekulatywne uzasadnienie „idealizmu konkretnego” czy też 
analityczne opracowania wybranych problemów metafizycz-
nych i psychologicznych – dokonane przez Lwa M. Łopatina 
(1855–1920) i Aleksego A. Kozłowa (1831–1901) – autor Walki 
o Logos utrzymuje jednak, że w obliczu naporu „meonicznego” 
racjonalizmu refleksja rosyjskich ontologistów usiłowała „poko-
nać ratio jego własną bronią”. Tym samym nie odrzuca on – na 
co zwraca uwagę Marek Kita – każdego rodzaju schematyzmu18 

 Hartmann – jak pisze Leszek Kopciuch – jest uznawany 
za jednego z najbardziej wyrafinowanych aporetyków w filo-
zofii współczesnej. Sztukę prowadzenia aporetycznych badań 
rozwija on we wszystkich dziedzinach filozoficznych, będą-
cych w centrum jego naukowych zainteresowań. Część autorów 
rozpatruje Hartmannowską aporetykę jako efekt adekwatnego 
ujęcia rzeczywistych problemów. Inna grupa badaczy skłonna 
jest znów rozważać aporetykę jako wynik oryginalnych punk-
tów wyjścia filozofii samego Hartmanna19. Z kolei Jan Patočka 
pisał o Hartmannie następująco: „Jego pierwsza wielka książ-
ka Platos Logik des Seins (1909) […] wskazywała już na pe-

tycznej” Fiodora Stiepuna, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, red. B. Czardy-
bon, L. Augustyn, M. Bohun, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 3 (26) (w druku). 

17 Por. S. Frank, Istota i wiodące motywy filozofii rosyjskiej, tłum. E. Ma-
tuszczyk, [w:] Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozo
ficznych XIX i pierwszej połowy XX w., cz. I, red. i wyb. L. Kiejzik, Łódź 2001, 
s. 39–40.

18 Por. M. Kita, Poetyckość, czyli realizm: rosyjski „logizm” i biblijny 
model racjonalności, [w:] Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej, red. 
T. Obolevitch, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2012, s. 54. 

19 Por. L. Kopciuch, Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hart-Max Scheler – Nicolai Hart
mann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2010, s. 203. 
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wien szczególny charakter późniejszego sposobu myślenia [...], 
przede wszystkim na jego zamiłowanie do »aporetyki«, tzn. an-
tynomicznie zaostrzonego formułowania problemów”20 

Koncentracja marburskich nauczycieli Hartmanna na poszu-
kiwaniach u Kanta jedności myśli wiedzie, zdaniem Hartmanna, 
do jednostronnej interpretacji pojęcia „rzeczy samej w sobie” ja-
ko pojęcia granicznego, przeciwstawienia teorii poznania (kryty-
ki) metafizyce, uznania problemu poznania za niezależny od pro-
blemu bytu, a także do absolutyzacji sfery podmiotu transcenden-
talnego. Hartmann wysuwa ważny postulat ponownego dostrze-
żenia i rozpatrzenia związków zachodzących między problemem 
poznania a problemem bytu; głosi konieczność stworzenia „me-
tafizyki poznania”21. Wcześniej w Rosji Borys W. Jakowienko 
(1884–1948) wystąpił z projektem pluralistycznie zorientowanej 
aporetyki gnoseologicznej i ontologicznej; także Mikołaj A. Bier-
diajew (1874–1948) usiłował rozwiązywać aporie gnoseologicz-
ne dzięki ich ontologicznemu wykładowi22. Podjęta przez Hart-
manna próba uzasadnienia transcendentalizmu jest tożsama z po-
wrotem do filozofii (resp. epistemologii) realistycznej23 

Wyróżnikiem Hartmannowskiego myślenia jest nie tylko 
uznanie potrzeby formułowania pytań ontologicznych, ale tak-
że pierwotność tych zagadnień wobec problemów epistemolo-
gicznych24. U podstaw ratio cognoscendi tkwi bowiem ratio es

20  J. Patočka, Nicolai Hartmannowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, 
tłum. A. Mordka, „Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2007, nr 7, 
s. 243.

21 Por. A. Pietras, W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina 
Heideggera postneokantowskie projekty filozofii, Universitas, Kraków 2012, 
s. 87, 91.

22 Por. B. W. Jakowienko, Istorija russkoj fiłosofii, wyd. cyt., s. 417.
23 Por. A. Poma, Kriticzeskij idiealizm w epochu razliczyja, tłum. W. Bie-

łajew, [w:] Nieokantianstwo niemieckoje i russkoje: mieżdu teorijej poznanija 
i kritikoj kultury, red. I. N. Grifcowa, N. A. Dmitrijewa, ROSSPEN, Moskwa 
2010, s. 523–524; Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna, PWN, 
Warszawa 1974, s. 22, 62–64; W. Galewicz, N. Hartmann, wyd. cyt. s. 11.

24 Por. A. Mordka, Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nico
laia Hartmanna, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2008, s. 19. Od neokantyzmu
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sendi25. W filozofii Hartmanna dochodzi do ontologizacji rela-
cji podmiot – przedmiot26 (w Rosji rzecznikiem ontologizacji po-
znania był między innymi Sezeman27); jego program jest wymie-
rzony przeciwko metafizycznym naleciałościom, jakie nagro-
madziły się wokół problematyki ontologicznej. Sens postulowa-
nego zwrotu ontologicznego wyraża się we włączeniu intelektu 
w strukturę całości bytu. Rozum nie będzie już dyktować praw 
bytu, lecz sam byt będzie je przed rozumem odkrywać: „[...] 
ogólnym schematem tej nowej rewolucji, która w przeciwień-
stwie do rewolucji Kanta i Kopernika oznacza powrót do nasta-
wienia naturalnego, jest formuła immanencji myślenia w bycie, 
zanurzenie ratio w tym, co irracjonalne”28. Kontekst pewnej gra-
nicy poznania oraz częściowego irracjonalizmu, w którym Hart-
mann dyskutuje rozumienie pojęcie „rzeczy samej w sobie”, bli-
ski był wielu filozofom rosyjskim. W środowisku samych tylko 
zwolenników transcendentalizmu zagadnieniem tego, co irracjo-
nalne, żywo interesowali się: Sergiusz Hessen, Siemion L. Frank 
(1877–1950), Borys Jakowienko, Wasyl Sezeman oraz Henryk 
E. Łanc (1886–1945)29. Przykładowo w znakomitej pracy Mi

Hartmann zaczął oddalać się stopniowo po pierwszej wojnie światowej. Za 
pierwszą pracę, w której pobrzmiewają echa antyneokantowskie, Zbigniew Zwo-
liński uznaje Die Frage der Beweisbarkeit des Kausalgesetzes, po raz pierwszy 
opublikowaną w XXIV tomie „Kant-Studien” (1919/1920). Dzieła wyraźnie po-
twierdzające odwrót Hartmanna od neokantyzmu szkoły marburskiej to: Zarys 
metafizyki poznania oraz dwutomowa Die Philosophie des deutschen Idealis-
mus  Zarys został opublikowany po raz pierwszy w 1921 roku, a cztery lata póź-
niej ukazało się jego uzupełnione wznowienie. Dwa kolejne woluminy Filozo
fii idealizmu niemieckiego ukazały się – odpowiednio – w roku 1923 i 1929. Por. 
Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna, wyd. cyt., s. 17. 

25 Por. N. Hartmann, Zarys metafizyki poznania, wyd. cyt., s. 205. 
26 Por. A. Mordka, Ontologiczne podstawy estetyki, wyd. cyt., s. 16.
27 Por. W. N. Biełow, Uczenije Giermana Kogena w Rossii: osobienno

sti recepcii, [w:] Nieokantianstwo niemieckoje i russkoje..., wyd. cyt., s. 312.
28 N  Hartmann, Zarys metafizyki poznania, wyd. cyt., s  318 
29 Por. S. I. Giessen, Mistika i mietafizika, [w:] tenże, Izbrannyje soczynie

nija, wyd. cyt., s. 31–70; S. L. Frank, Priedmiet znanija. Ob osnowach i priedie
łach otwleczennogo znanija, [w:] tenże, Priedmiet znanija. Dusza czełowieka, 
Nauka, Sankt-Pietierburg 1995, s. 35–416, por. fragment polskiego przekładu:
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styka a metafizyka (1901) Hessen pisał: „[...] metafizyka zapo-
minała, że w sferze bytu immanentnego nie ma jedności: są tyl-
ko szczegółowe nauki o bycie, rozszczepienie metod i różnorod-
ność pojęć. Byt transcendentny w istocie swej jest irracjonalny, 
bowiem wszystkie nasze pojęcia zapożyczone są z dziedziny by-
tu immanentnego. Z tego powodu metafizyka zawsze oznacza-
ła panowanie jakiegoś szczegółowego pojęcia nad pozostałymi. 
Słuszny w swoich granicach punkt widzenia, ujęty jako jedyna 
możliwość, stawał się bytem absolutnym. W tym sensie metafi-
zyka zawsze oznaczała jakiś »izm«”30  

Wcześniej niż Hartmann, prymat bytu nad poznaniem gło-
sił w Rosji między innymi Siemion Frank w pracy magister-
skiej Przedmiot wiedzy, opublikowanej w roku 1915. Według 
Franka – przedstawiciela rosyjskiego ontologizmu – pozna-
nia nie można sprowadzać do kreowania treści; poznanie po-
lega raczej na dostrzeżeniu „miejsca”, jakie dana rzecz zajmu-
je we wszechjedności31. Jednym z badaczy, który nie odrzuca 
możliwości, że praca Franka wpłynęła na później powstałe dzie-
ło Hartmanna, jest Sergiusz A. Lewicki. W Szkicach z historii 
filozofii rosyjskiej pisze on następująco: „Kiedy w 1921 roku 
N. Hartmann wydał swoją najlepszą książkę Zarys metafizyki po
znania, w której uzasadnił nową dyscyplinę – »metafizykę wie-
dzy«, to powtórzył w niej główne argumenty S. Franka. Pytanie 

S. L. Frank, Pierwsze określenie i istota intuicji, tłum. B. Czardybon, „Logos 
i Ethos” 2008, nr 2 (25), s. 169–187. Teresa Obolevitch podkreśla tu istotną róż-
nicę: „Podczas gdy u Franka metalogiczność/irracjonalność ma charakter onto-
logiczny, związany z naturą bytu absolutnego, u Hartmanna ma ona charakter 
wyłącznie gnoseologiczny, uwarunkowany przez podmiot poznania” (W stronę 
ontologizmu. Ewolucja twórcza Siemiona Franka, [w:] Postneokantyzm – onto
logizm, wyd. cyt. (w druku). Por. też B. W. Jakowienko, Put’ fiłosofskogo pozna
nija, „Łogos” 1914, t. 1, s. 24–44; W. E. Sezeman, Racionalnoje i irracionalnoje 
w sistemie fiłosofii, „Łogos” 1911, nr 1, s. 93–122; H. Lanz, The Irrationality of 
Reasoning, „The Philosophical Review” 1926, nr 4 (208), s. 340–359. 

30 S. I. Giessen, Mistika i mietafizika, wyd. cyt., s. 40. Szerzej na ten te-
mat por. N. Daniłkina, Filozofia i metafizyka w rozumieniu Sergiusza Hesse
na, tłum. D. Wańczyk, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, wyd. cyt. (w druku).

31 Por. S. L. Frank, Pierwsze określenie..., wyd. cyt., s. 177–178. 
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o wpływ Franka na Hartmanna pozostaje otwarte, ale biorąc pod 
uwagę, że Hartmann studiował krótko przed wojną na Uniwer-
sytecie Petersburskim, wpływ ten można uważać za wielce wia-
rygodny”32. Także sam Frank zwracał uwagę na podobieństwo 
swoich dojrzałych poglądów z ideami Hartmannowskimi33, za-
strzegając jednocześnie, że Hartmann błędnie przeciwstawia 
przedmiot poznania świadomości, gdy tymczasem sam podmiot 
(razem z poznawanym przedmiotem) należy do bytu transcen-
dentnego (wszechjedności)34. Hartmannowi udało się przezwy-
ciężyć idealizm gnoseologiczny, ale – jak pisze dalej Frank – nie 
był w stanie przezwyciężyć antyontologicznej tendencji ideali-
zmu niemieckiego35 

Hartmann postuluje stworzenie – w przeciwieństwie do do-
tychczasowej ontologii dogmatyczno-konstruktywnej – nowej 
ontologii krytyczno-analitycznej36. Wprowadzenie do tej ostat-
niej stanowić ma „nauka o »rzeczy samej w sobie« jako noume-
nie, w której Kant wzniósł się ponad własną strukturę proble-
mu poznania”37. Stanowiąca jedyną właściwą próbę uprawia-

32 S. A. Lewickij, Oczerki po istorii russkoj fiłosofii, t. II: Dwadcatyj wiek, 
Kanon, Moskwa 1996, s. 333. Por. T. Obolevitch, W stronę ontologizmu..., 
wyd. cyt. (w druku): „Ta hipoteza nie jest pozbawiona podstaw: Hartmann uro-
dził się w Rydze i studiował na Uniwersytecie w Petersburgu (a więc znał język 
rosyjski, w którym została napisana praca Franka); nie da się więc wykluczyć, 
że rzeczywiście wykorzystał niektóre wątki rozpoczęte przez autora Przedmio
tu wiedzy. Jednakże okres oddzielający oba dzieła (lata 1915–1921) z powo-
du toczących się wydarzeń (I wojna światowa, a następnie przewrót paździer-
nikowy ze wszystkimi konsekwencjami) nie był bynajmniej czasem sprzyjają-
cym studiom i recepcji książki Rosjanina w Niemczech, gdzie w tym czasie (od 
1905 roku) pracował Hartmann”. 

33 Por. S. L. Frank, Russkaja fiłosofija poslednich piatnadcati liet, tłum. 
A. A. Jermiczow, [w:] tenże, Russkoje mirowozzrienije, Nauka, Sankt-Pietier-
burg 1996, s. 619. 

34 Por. S. Frank, Erkenntnis und Sein, „Logos. Internationale Zeitschrift 
für Philosophie der Kultur” 1928, t. XVII, s. 171. 

35 Por. S. L. Frank, Nowaja etika niemieckogo idiealizma (rec.: N. Hart-
mann, Ethik, Walter de Gruyter & Co. Berlin 1926), „Put’” 1926, nr 5, s. 134. 

36 Por. N. Hartmann, Zarys metafizyki poznania, wyd. cyt., s. 206–209. 
37 Tenże, Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia? Przyczynek do 

ugruntowania ogólnej nauki o kategoriach, tłum. A. J. Noras, „Principia. Pi-
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nia filozofii po Kancie ontologia krytyczna ma być philosophia 
prima et ultima38. Hartmannowska ontologia jest nauką o pryn-
cypiach, a właściwy sens jej „nowości” nie polega na tym, że 
zajmuje się ona problemami różnymi od tych, które stanowi-
ły przedmiot dociekań i analiz ontologii klasycznej, ale na tym, 
że chce uniknąć błędów popełnianych w przeszłości. Hartmann 
wyraża przekonanie, że ontologia krytyczna przywróci filozofii 
synchronizację z kierunkiem naturalnego sposobu poznawania 
i doświadczania świata39 

Ontologia Hartmanna jest, jak wiadomo, ufundowana na 
założeniu o warstwowej budowie świata40. Jak stwierdza Zbi-
gniew Zwoliński, „podział świata realnego na warstwy i szcze-
ble opiera się na danych widzianych »gołym okiem«. Jest to jed-
nak podział nieprecyzyjny i nieadekwatny, co również wynika 
z nieuwzględnienia wyników badań eksperymentalnych”41 

sma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej” 2000, t. XXVII–XXVIII, 
s. 46.

38 W 1935 roku Hartmann mówi o „programie odnowy ontologii”. Obsta-
jąc przy twierdzeniu, że biorąc za punkt wyjścia to, co „wcześniejsze dla nas”, 
należy dążyć do zbadania tego, co „wcześniejsze w sobie”, argumentuje, że 
o ile w porządku logicznym ontologia musi posiadać pozycję filozofii pierw-
szej, o tyle w porządku realizacji tego zadania może być jedynie filozofią ostat-
nią. Por. N. Hartmann, O podstawach ontologii, [w:] tenże, O podstawach on
tologii. Cele i drogi analizy kategorialnej, tłum. J. Garewicz, Wydawnictwo 
Comer, Toruń 1994, s. 5–46. Por. Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia Hart
manna, wyd. cyt., s. 66–67; W. Galewicz, N. Hartmann, wyd. cyt., s. 33–34.

39 Por. N. Hartmann, Nowe drogi ontologii, tłum. L. Kopciuch i A. Mord-
ka, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1998, s. 47; A. Pietras, Pojęcie kategorii 
a problem granic poznania. Nicolai Hartmann a Immanuel Kant, „Czasopismo 
Filozoficzne” 2006, nr 1, s. 23–26; Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia Hart
manna, wyd. cyt., s. 53, 63–65; W. Galewicz, N. Hartmann, wyd. cyt., s. 27–28. 

40 Por. N. Hartmann, Der Aufbau der realen Welt. Grundriss der all
gemeinen Kategorienlehre, wyd. 3, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1964. 
Współcześnie pisze na ten temat Jakub Dziadkowiec, The Layered Structure of 
the World in N. Hartmann’s Ontology and a Processual View, [w:] The Philoso
phy of Nicolai Hartmann, red. R. Poli, C. Scognamiglio, F. Tremblay, Walter de 
Gruyter & Co., Berlin 2011, s. 95–123).

41 Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna, wyd. cyt., s. 47. 
Por. W. Galewicz, N. Hartmann, wyd. cyt., s. 19.
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Hartmann wyróżnia cztery warstwy bytu realnego: mate-
rię, życie organiczne, psychikę oraz byt duchowy. W ich obrębie 
obowiązują określone zasady bytowe42. Jedną z wyróżnionych 
zależności ontologicznych stanowi „prawo wolności”. Prawo to 
wyraża asymetrię autonomii pomiędzy warstwami świata: au-
tonomia bytu oznacza niezawisłość istnienia warstw niższych, 
które są „mocniejsze”, od warstw wyższych, które są „słabsze”, 
natomiast autonomia kształtu – niezależność prawidłowości 
warstw wyższych od prawidłowości warstw niższych43  

Za transcendentalizmem, w którym zachodzi „kontempla-
cja złożonej wielości planów bytu”, opowiada się również Ser-
giusz Hessen, wyróżniając cztery warstwy „porządków” obiek-
tywnych (poziom bytu biologicznego, poziom bytu społeczne-
go, poziom kultury duchowej, poziom bytu błogosławionego)44  

42 „Hartmann przeszedł do historii filozofii współczesnej jako twórca on-
tologii krytycznej dzięki temu, że w wyniku przeprowadzenia »analizy katego-
rialnej«, sformułował szereg praw funkcjonalnie charakteryzujących zależno-
ści między szczeblami i warstwami świata realnego. Po wieloletnich rozważa-
niach doszedł do wniosku, że zależności funkcjonalne określające związki mię-
dzy warstwami niższymi i wyższymi, »materią« i »formą«, zachowują waż-
ność także w świecie idealnych wartości, chociaż sposób ich obowiązywania 
jest tu nieco inny” (Z. Zwoliński, Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna, wyd. 
cyt., s. 35–36). 

43 Por. tamże, s. 40.
44 Por. S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia 

pedagogiki personalistycznej, [w:] tenże, Dzieła wybrane, t. III, wyb. i oprac. 
W. Okoń, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997, s. 173. Por. też Z. Wieczorek, 
Filozofia wszechjedności..., wyd. cyt., s. 50, 59. Zbigniew Wieczorek, pisząc 
o Hessenie, zauważa pewne podobieństwo jego przekonań z filozofią Martina 
Heideggera: „Pomijając oczywiste różnice zarówno między stylem filozofowa-
nia, jak i jego owocami, wydaje się, że w punkcie dotyczącym wyjścia od sys-
temu kategorii w kierunku ontologii daje się zauważyć pewną zbieżność po-
między Hessenem a Heideggerem. W tym kontekście uprawniona wydaje się 
sugestia, że wyjście od gnoseologicznej wersji filozofii wszechjedności w stro-
nę jej ontologicznego odpowiednika można hipotetycznie opisać poprzez prze-
mianę pytania transcendentalnego. Od pytania, jak możliwa jest pluralistyczna 
hierarchia poznania, do pytania, jaką prawdę o bycie odsłania fenomen hierar-
chicznego pluralizmu poznania” (tenże, Filozofia wszechjedności..., wyd. cyt., 
s. 51; por. też s. 62–63).
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Jego ontologia zakłada wielopłaszczyznowość bytu oraz źró-
dłową niewyczerpalność sfer bytu45. Zwracając uwagę na pro-
blem „relacjonizmu zewnętrznego”, tj. na problem relacji mię-
dzy poszczególnymi warstwami bytu, Hessen występuje prze-
ciwko ustaleniom Hartmanna. Autor Zarysu metafizyki pozna
nia przyjmuje wyłącznie jeden kierunek zależności warstw 
bytu, a mianowicie warstwy wyższej od niższej; prawo wza-
jemnej zależności warstw działa zaś – twierdzi Hessen – w rów-
nym stopniu w obie strony46. Zdaniem Hessena, warstwy wyż-
sze i niższe „wzajemnie się przenikają i pozostają do siebie 
w swoistym dialektycznym stosunku wzajemnego napięcia.  
Jeżeli ten wzajemny stosunek napięcia, który jest realnym, on-
tologicznym, a nie tylko oderwanym, logicznym stosunkiem, 
rozpada się lub nawet zostanie tylko naruszony, doprowadza to 
do zwyrodnienia i rozkładu niższej warstwy, która się od wyż-
szej odgrodziła i oderwała”47  

Ponadto Hessen mówi o trzech momentach idei wykształ-
cenia, wyrażających żywą i twórczą korelację osobowości 
i świata wartości (samokształcenie, wdrożenie do twórczości, 
zrozumienie sensu dzieł kultury), odnotowując jednocześnie, że 
wyróżnione aspekty odpowiadają Hartmannowskim aspektom 
życia duchowego (duch subiektywny, duch obiektywny, duch 
zobiektywizowany)48 

W etyce – podobnie jak Max Scheler – Hartmann głosi, że 
siła wartości jest odwrotnie proporcjonalna do ich hierarchicz-
nego usytuowania. Zwrot w kierunku Hartmannowskiej etyki, 
zwłaszcza zaś koncepcji hierarchicznego układu wartości, wi-
doczny jest w Borysa Wyszesławcewa teorii sublimacji wolno-
ści. Ponieważ idealna hierarchia wartości nie jest w stanie nicze-
go realnie determinować, to urzeczywistnienie wyższych warto-

45 Por. B. W. Jakowienko, Istorija russkoj fiłosofii, wyd. cyt., s. 417.
46 Por. S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, wyd. cyt., 

s. 167–177; Z. Wieczorek, Filozofia wszechjedności..., wyd. cyt., s. 61. 
47 S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, wyd. cyt., s. 177. 
48 Por. tamże, s. 118–155. Por. też Z. Wieczorek, Filozofia wszechjedno

ści..., wyd. cyt., s. 56–57.



249Filozofia Nicolaia Hartmanna a filozofia rosyjska...

ści ducha wymaga dostrzeżenia hierarchii wartości oraz obecno-
ści realnej dobrej woli, nastawionej na realizację tych właśnie 
wartości. Wyszesławcew twierdzi, że prawo odwrotnej korelacji 
siły i wysokości wartości znajduje swoje zastosowanie w przy-
padku woli, która nie uległa sublimacji, nie działa ono natomiast 
w przypadku woli przenikniętej duchem służby, tj. poddanej 
procesowi sublimacji (wartości wyższe okazują się wtedy on-
tologicznie silniejsze). Wyszesławcewowski proces sublimacji 
stanowi paralelę przeobrażenia jednostki ludzkiej, opisywane-
go przez mistykę chrześcijańską49. Leszek Augustyn stwierdza:
„Wyszesławcew przyjmował dwa stopnie sublimacji: sublima-
cję Erosa (»ciała«) i sublimację samowoli (»ducha«). Pierw-
szy wiązał z siłami podświadomości, natomiast drugi odnosił do 
sfery wolności. Wedle rosyjskiego filozofa nader istotne efekty 
na tym polu osiągnęli dwaj jemu współcześni myśliciele. Nie-
mniej jednak nie zdołali oni ująć kwestii sublimacji w całej jej 
pełni, a właściwie dwustopniowości. Co prawda, M. Scheler 
wskazywał na konieczność sublimacji emocji i afektów w opar-
ciu o wartości, natomiast N. Hartmann w mistrzowski sposób 
analizował zagadnienie wolności wobec świata wartości, ale za-
równo jeden, jak i drugi tracili nawzajem z pola widzenia to, co 
dla każdego z nich z osobna było najistotniejsze. Scheler igno-
rował więc sprawę wolności, Hartmann nie doceniał roli emocji. 
Mimo ogromu zasług dla filozofii nie dane im było zadowalają-
ce ujęcie kwestii etycznej”50 

Wreszcie, ostatni filozof z kręgu przedstawicieli Srebrnego 
Wieku kultury rosyjskiej – Aleksy F. Łosiew (1893–1983). Jak 
wiadomo, na początku XX wieku Hartmann prowadził grun-
towne badania nad filozofią Platona. W dziele Platos Logik des 
Seins (1909) Hartmann pisał następująco: „[...] ειδος pojawi się

49 Por. S. A. Lewickij, Oczerki po istorii russkoj fiłosofii, wyd. cyt., 
s. 409–410. 

50 L. Augustyn, Wartość bytu. Ontologizm etyczny w filozofii rosyjskiej 
(rozważania wokół filozofii Borysa Wyszesławcewa), [w:] Postneokantyzm – 
ontologizm, wyd. cyt. (w druku).
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tam, gdzie Platon będzie chciał zaznaczyć jakąś ogólność, re-
gułę, gatunek. [...] Ιδεα pojawi się natomiast tam, gdzie chodzić 
będzie o jedność rozumianą jako „wytwarzająca zasada”, [...] 
gdzie chodzić będzie o spełnienie pewnej jedności”51. Z wyni-
kami Hartmannowskich studiów zbieżna jest – co odnotowuje 
Teresa Obolevitch – sformułowana przez Łosiewa dialektycz-
no-mitologiczna wykładnia teorii idei, obecna w Zarysie sym
bolizmu i mitologii starożytnej (1930). Analizy z Platona logi
ki bytu były dobrze znane rosyjskiemu filozofowi i do pewnego 
stopnia warunkowały jego interpretację Platońskiego terminu 
„idea”. Według niego, idea stanowi, wyrażający pewną prawdę 
zawartą w mitologii, model generatywny lub – jak powiedział-
by niemiecki autor – „wytwarzającą zasadę”, to jest spełnienie 
pewnej jedności52  

Z tego, co wyżej udało mi się naszkicować, wynika, że co 
najmniej kilka poglądów łączonych z postacią Nicolaia Hart-
manna oraz z jego wykładnią filozofii znajduje swoje „odpo-
wiedniki” na gruncie filozofii rosyjskiej. Przedstawione paralele 
mogą zainteresować historyka myśli filozoficznej. Oto bowiem 
okazuje się, że wskazane wątki nie tylko określały – w mniej-
szym bądź większym stopniu – charakter wielu filozoficznych 
projektów Rosjan przełomu XIX i XX wieku, ale też że nieraz 
pojawiały się w nich kilka lat wcześniej niż w pracach samego 
Hartmanna. Trzeba jednak podkreślić, że badacz, szukając ana-

51 Cyt. za: M. Czarnawska, Czy idea jest ejdosem?, „Studia Filozoficz-
ne” 1985, nr 8–9, s. 164–165; a także jej Platońska teoria idei w interpretacji 
filozofii marburskiej, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 
1988, s. 118. Obszerna Platos Logik des Seins stanowiła owoc pracy zgłoszo-
nej przez Hartmanna do konkursu w roku akademickim 1906/1907. Dokładnie 
3 kwietnia 1908 roku Hartmann obronił dysertację doktorską O problemie bytu 
w filozofii greckiej przed Platonem (Über das Seinsproblem in der griechischen 
Philosophie vor Plato. Inaugural-Dissertation zue Erlangung der Doktorwürde 
der Philosophischen Fakultät der Universität Marburg, Marburg 1908), por. N. 
Dmitrijewa, Russkoje nieokantianstwo..., wyd. cyt., s. 167–168.

52 Por. T. Obolevitch, Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa 
koncepcja symbolu. Studium historyczno-filozoficzne, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2011, s. 141–142.
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logii między filozofią autora Zarysu metafizyki poznania a filo-
zofią rosyjską, powinien do pracy swej podchodzić z właściwą 
ostrożnością. Współczesny stan badań nie pozwala na stwier-
dzenie, że intuicje Rosjan stanowiły czynnik kształtujący filo-
zofię Hartmanna.

Nie można również zapominać o tym, że dałoby się także – 
bez większego trudu – pokazać takie przekonania rosyjskich fi-
lozofów, które ewidentnie rozchodzą się z poglądami Hartman-
na (idzie tutaj o szczegółowe implikacje metafizyki wszechjed-
ności oraz inne konsekwencje religijnego „zaplecza” twórczo-
ści sporej większości filozofujących Rosjan). W pierwszej chwi-
li mogłoby się zdawać, że te różnice – ich omówienie wykracza 
już poza ramy niniejszej prezentacji – będą stanowiły wynik od-
miennego kontekstu kulturowego, w którym funkcjonował „doj-
rzały” Hartmann (opuszczając Uniwersytet Petersburski, Hart-
mann miał dwadzieścia trzy lata) oraz jego rosyjscy przyjacie-
le. Bez wątpienia, kontekst ten jest istotny, a jego zatarcie było-
by nieuprawomocnione. Jednocześnie warto pamiętać, że różni-
ce w szczegółach koncepcji filozoficznych pojawiają się – cał-
kiem naturalnie – również u takich myślicieli, których refleksja 
formuje się w tym samym kręgu kulturowym, a nawet u filozo-
fów, którzy należą do tego samego filozoficznego kierunku. Wy-
starczy tu choćby przywołać postać Heideggera – zaliczanego 
w poczet postneokantystów – i te elementy jego filozofii, które 
wręcz są sprzeczne z poglądami Hartmanna – innego wielkiego 
postneokantysty53. Można więc – parafrazując wypowiedź G. J. 
Alajewa na temat filozoficznej pozycji Siemiona Franka54 – nie-
co przewrotnie powiedzieć, że Hartmann jest „nie tylko najbar-
dziej rosyjskim spośród filozofów niemieckich, ale też prawdzi-
wie niemieckim filozofem w rosyjskim sensie tego słowa”.

53 Por. np. A. Pietras, W stronę ontologii..., wyd. cyt., passim 
54 Por. G. J. Alajew, O fiłosofskom mietodie S. Franka (fienomienołogi

ja nie po Gusserlu), [w:] Idiejnoje nasledije S. L. Franka w kontiekstie sowrie
miennoj kultury, red. W. Porus, Biblejsko-Bogosłowskij Institut Sw. Apostoła 
Andrieja, Moskwa 2009, s. 28.
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suMMary

The Philosophy of Nicolai Hartmann and the Russian Philosophy
 – Selected Analogies

The purpose of this article is an attempt at describing the relations between 
Nicolai Hartmann’s philosophy and the selected philosophical projects of the 
Russians. In the first instance the article addresses the issue of the parallel me-
anings of the term “systematic philosophy” by Hartmann and some Russian 
philosophers (Vladimir F. Ern’s interpretation of the Russian nonsystematici-
ty as a consequence of ontologism’s concreteness; a temptation of systema-
ticity and the epigonic character of modern philosophy according to Sergei  
I. Hessen and Fyodor A. Stepun). Afterwards there are juxtaposed in the article,  
inter alia, the main thesis of Hartmann’s “stratalism” with the relevant concepts 
of Hessen’s “transcendentally dialectical ontologism” (the question of the ma-
ny levels of being and the external relationism; Hessen’s three moments of the 
idea of education and the three aspects of the spiritual life according to Hart-
mann) and the results of Hartmann’s studies on Plato with Alexey F. Losev’s 
dialectic-mythological interpretation of the theory of ideas.


