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DEPOZYT ZMARTWYCHWSTANIA 
A RELIGIJNA MYŚL ROSYJSKA

Nie wierz, nie wierz niebytowi, nigdy nie wierz. Wierz 
w byt, i tylko w byt. I kiedy na miejscu zmarłego jest cuch-
nące miejsce, małe jak groszek, to to właśnie jest zarodem 
zmartwychwstania.

W. Rozanow

1. Wprowadzenie

1.1 „Depozyt” Zmartwychwstania a religijna myśl rosyjska1

Nic tak jak nie wyraża rzeczywistości prawosławia jak przeżycie 
i doświadczenie prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa2. Stresz-

cza się ono w tym jednym radosnym paschalnym pozdrowieniu:„Chry-
stus prawdziwie zmartwychwstał” (Wo istinu woskres!). Kiedy szuka 
się „istoty prawosławia” (J. Klinger)3, wskazuje się, że jest ono religią 

1 Słowo „depozyt”, z łac. depositum, oznacza tyle co „powierzone dobro”. W znaczeniu 
„depozytu wiary” oznacza nie tyle jej posiadanie, ile przechowywanie, a na tego, komu to 
powierzono, został nałożony obowiązek „strzeżenia” go (por. 1 Tm 6, 20; 2 Tm 1, 14). 

2 Por. W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschal-
nej, Lublin 1982, t. 1. s. 272.

3 J. Klinger, O istocie prawosławia, Warszawa 1983. 
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Trójcy, trynitarną i zarazem pneumatologiczną, a dalej – religią litur-
giczną, kosmiczą, bogoczłowieczą, eschatologiczną etc.4, lecz wszyst-
kie jej cechy zawierają się w jednej centralnej i ogniskującej prawdzie 
o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią (Smiertiu smiert’ popraw!). Filo-
zofia w cieniu prawosławia5 zarazem znaczy „filozofia w cieniu Zmar-
twychwstania”. Ten ożywczy i dobroczynny „cień” rozpościera się nad 
całą religijną filozofią rosyjską. Nad myślą P. Czaadajewa A. Chomia-
kowa6, M. Gogola7, K. Leontiewa8, M. Fiodorowa9, F. Dostojewskiego10, 
W. Sołowjowa11, W.I. Niesmiełowa12, S. Bułgakowa13, L. Szestowa14, bra-
ci S. i E. Trubieckich15, W. Rozanowa16, P. Floreńskiego17, M. Bierdiaje-
wa – aż po myśl rosyjską doby najnowszej18. 

4 Por. M. Bierdiajew, Prawda prawosławia, tłum. R. Mazurkiewicz, „Znak” 1993, nr 2.
5 W. Krzemień, Filozofia w cieniu prawosławia, Warszawa 1979. Zob. także G. Florow-

skij, Puti russkogo bogosłowija, Paryż 1983.
6 Por. T. Špidlik, Wielcy mistycy rosyjscy, tłum. J. Dembska, Kraków 1996, s. 312–313, 

passim:; J. Klinger, Dwie postacie prekursorów prawosławnej odnowy, w: tegoż, O istocie 
prawosławia, dz. cyt. 

7 Por. J. Klinger, O istocie prawosławia, dz. cyt. s. 331; M. Bierdiajew, Rosyjska idea, 
tłum. J.C.-S.W., Warszawa 1999, s. 86; P. Evdokimov, Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie 
do otchłani, tłum. A. Kunka, Bydgoszcz 2000, s. 156 i passim. Ostatni list z koresponden-
cji Gogola (Wybrannyje miesta iż pieriepiski s druzjami, Sankt Petersburg 1847) nosi tytuł 
Swietłoje Woskriesienije (Świetliste Zmartwychwstanie). Por. W. Kowalczyk, Gogol Nikołaj 
Wasiliewicz, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1985, t. 5. s. 1255.

8 Por. K.M. Dołgow, Woschożdienije na Afon. Żyzń i mirosoziercanije Konstanina Le-
ontiewa, Moskwa 1997.

9 Por. W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha…, dz. cyt., s. 268–269; N.F. Fiodorow, So-
branije soczynienij w czetyrioch tomach, Moskwa 1995.

10 N.O. Łosskij, Dostojewski i jego christijanskoje ponimanije, w: tegoż, Bog i mirowo-
je zło, Moskwa 1994; R. Lauth, Fiłosofija Dostojewskogo, tłum. I.S. Andrejewa, Moskwa 
1996.

11 Por. W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha..., dz. cyt., s. 267–268; J. Krasicki, Bóg, 
człowiek i zło. Studium filozofii W. Sołowjowa, Wrocław 2003 (cyt. w: W. Hryniewicz, Filo-
zofia Włodzimierza Sołowjowa, „Roczniki Teologiczne KUL”, 2004, t. L1, z. 7).

12 Por. W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha…, dz. cyt., s. 266–267; A.I. Niesmiełow, 
Nauka o czełowiekie, Kazań 1898–1903, t. 1–2. Zob. także S. Janusz, Człowiek ocalony. 
Tajemnica odkupienia w antropologicznej interpretacji Wiktora Iwanowicza Niesmiełowa, 
Lublin 1990. 

13 Por. S. Bułgakow, O bogoczełowieczeństwie, Paryż 1933–1945. 
14 Por. np. L. Szestow, Otkrowienia smierti, w: tegoż, Na wiesaach Jowa, Paryż 1975.
15 Por. J. Trubieckoj, Smysł żyzni, w: tegoż, Izbrannyje proizwiedienija, Moskwa, 1998; 

M. Zdziechowski, Testament księcia Eugeniusza Trubieckiego, w: tegoż, W obliczu koń-
ca, Wilno 1938.

16 Por. W.W. Rozanow, Ujedinnoje, Moskwa 1990; J. Czapski, Wasilij Rozanow – „mu-
zyka” sprzecznych światów, w: W. Rozanow, Pół myśli, pół uczucia, tłum. I. Kania, Kraków 
1998, s. 48.

17 Por. P. Floreński, Stołp i utwierżdienije istiny, Moskwa 1914.
18 S.S. Chorużij, Posle pierierywa. Puti russkoj filozofii, Sankt Petersburg 1994.
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Wiary religijnych myślicieli rosyjskich w nieśmiertelność człowie-
ka i zmartwychwstanie nie należy jednak mylić z wiarą Greków i „po-
gan” w samoistną nieśmiertelność człowieka na mocy duchowego pier-
wiastka natury ludzkiej, nieśmiertelności duszy etc. Jest ona integral-
nym, osobowym i egzystencjalnym aktem, osobowym zaangażowaniem 
w rzeczywistość Tego, który powiedział o sobie: J a  j e s t e m  z m a r-
t w y c h w s t a n i e m  i  ż y c i e m  (J 11, 25). W i a r a  w  n i e ś m i e r t e l-
n o ś ć  człowieka implikowana jest w i a r ą  w  Z m a r t w y c h w s t a ł e-
g o . Jak napisał P. Czaadajew: 

Podejmowanych jest tyle interesujących prób, świeckich i religijnych,  ale 
w gruncie rzeczy wszystkie one są skazane na porażkę z powodu śmierci, któ-
ra stanowi czynnik radykalnego rozłączenia istot ludzkich. Prawdziwej jedności 
można zatem oczekiwać tylko od Tego, który pokonał śmierć. Na pytanie: „Czym 
byłby świat, gdyby nie pojawił się Chrystus?”, pada odpowiedź: „Niczym”19.

W podobnym duchu pisał M. Bierdiajew: 

Nieśmiertelność jest odrodzeniem do nowego wyższego życia, życia, któ-
re zwyciężyło śmierć. Jest objawieniem Królestwa Bożego, a nie metafizycznej 
natury bytu. Dlatego chrześcijaństwo naucza nie o nieśmiertelności duszy, jak 
uczą różne formy naturalistycznej metafizyki, ale o zmartwychwstaniu20.

E. Trubiecki podkreśla, iż tylko chrześcijaństwo naucza o zmartwych-
wstaniu „ciała”, i słusznie zwraca uwagę, iż filozofowie greccy na areo-
pagu słuchali św. Pawła, dopóki nie zaczął mówić o zmartwychwsta-
niu (Dz 17, 32). Kiedy to uczynił, przestali go słuchać („Posłuchamy cię 
o tym innym razem”), a właściwa im postawa – jak dalej zobaczymy – 
bynajmniej nie zanikała w trakcie misyjnej działalności Apostola Naro-
dów. Przeciwnie, mimo odmiennego ideowego i historycznego sztafa-
żu wydaje się trwać aż do dzisiaj, a nawet triumfować w ponowoczesnej 
mentalności, stając się wręcz rodzajem stylu życia właściwego współ-
czesnym „poganom”.

Jaką miarę należy przykładać do religijnej myśl rosyjskiej w dzi-
siejszym, zacierającym granice między życiem a śmiercią postmoder-
nistycznym świecie21? Chyba taką, jaką ustalił jeden z jej luminarzy – 

19 Por. T. Špidlik, Wielcy mistycy rosyjscy, dz. cyt., s. 312 –313.
20 Por. M. Bierdiajew, Filosofia swobodnogo ducha, Moskwa 19994, s. 44. 
21 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, tłum. N. Leśniew-

ski, Warszawa 1998.
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M. Bierdiajew, który pisał, iż wielkość danej koncepcji myślowej i reli-
gijnej mierzy się jej p o s t a w ą  w o b e c  ś m i e r c i 22. 

1.2. Zdarzenie

W sposób najbardziej obrazowy, wręcz „ikoniczny”, unaocznia tę po-
stawę pewne wydarzenie z życia F. Dostojewskiego. Mamy tu na my-
śli obejrzenie przez pisarza obrazu Hansa Holbeina Młodszego Zdję-
cie z Krzyża (1521), co miało miejsce w muzeum w Bazylei podczas jego 
czteroletniego pobytu (z żoną) w Europie (1867–1871, wówczas powstała 
między innymi powieść Idiota), a dokładnie: w pierwszym roku pobytu 
za granicą (zostało ono utrwalone we Wspomnieniach Anny Grigoriew-
nej Dostojewskiej). Znakomici badacze życia i twórczości Dostojewskie-
go23 nie mają wątpliwości, że było to wydarzenie traumatyczne. Kiedy 
bowiem wzrok pisarza zatrzymał się na tym obrazie, pisarz doświadczył 
– jak pisze S. Bułgakow – „samej mocy umierania”, ujrzał nie tyle zmie-
rzające do chwały Zmartwychwstania ciało Zbawiciela, Tego, co „ma 
klucze śmierci i Otchłani” (Ap 1, 18), ile ludzkiego trupa24. Zamiast wo-
ni świętości poczuł – jak napisze potem w powieści Bracia Karamazow 

22 M. Bierdiajew, Egzistencyalnaja dialektika bożestwiennogo i czełowieczeskogo, Pa-
ryż 1952; T. Špidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembowska, Warszawa 
2000, s. 331.

23 H. de Lubac, Dramat ateizmu humanistycznego, tłum. A. Ziemicki, Kraków 2004, 
s. 306-317.

24 Ów „obraz” pojawia się również w biograficznym tekście Moja choroba, S.N. Bułga-
kowa, w którym opisuje swoje przeżycie umierania podczas długotrwałej ciężkiej choro-
by (miał raka gardła): „Widziałem ten obraz wewnętrznym wzrokiem, czułem tak, jak od-
czuwał Holbein, a po nim Dostojewski, w strasznym obrazie śmierci Chrystusa, w którym 
oddano umieranie, nie zaś moc pośmiertnego przemienienia nadchodzącego ze Zmar-
twychwstaniem, ale zastygłą, zatrzymaną »na umieraniu« śmierć. (…). Wcześniej, gdy by-
łem zdrowy, sprzeciwiałem się obrazowi Holbeina, przedstawiającego trupa, jako bluź-
nierczemu. Teraz jednak to przedstawienie ożyło dla mnie w obrazie śmierci jako umiera-
nia, objawienia o śmierci w ludzkim umieraniu Bogo-człowieka”. Bułgakow konfrontuje 
dalej obraz Holbeina z obrazem M. Grünewalda, podkreślając, iż tylko temu pierwszemu 
udało się uchwycić ten moment, który mógł przykuć uwagę Dostojewskiego: „Jest jeszcze 
jeden, także rozdzierający obraz cierpienia Chrystusa – obraz Grünewalda. To było jed-
nak coś innego i dlatego nie wspomniałem tego obrazu. Ukrzyżowanie Grünewalda jest 
tylko momentem w dialektyce śmierci, nierozdzielnie związanym ze Zmartwychwstaniem 
w chwale, co również oddają inne przedstawienia na poliptyku. Grünewald daje straszny 
obraz śmierci po dokonanym już i tym samym ubezsilnionym umieraniu. Holbein nato-
miast, chociaż namalował trupa, przedstawił niedokonane jeszcze, dopiero co dokonują-
ce się umieranie, samą jego moc”. Por. S. Bułgakow, Choroba – śmierć – życie, tłum. H. Pa-
procki, „Novum” 1979, nr 11, s. 156–157. Na podstawie przeżyć opisanych w cytowanym 
tekście powstałą refleksja teologiczna, która stanowi drugą część artykułu Życie za gro-
bem. Bułgakow w przypisie podaje, iż „Holbein posłużył się jako naturą trupem utopione-
go Żyda”. S.N. Bułgakow, Sofiologia smierti, dz. cyt., s. 300.
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– „odór trupi”25 (podobnie jak w scenie wystawionego na pokuszenie 
wiary Aloszy ciała „świętego starca Zosimy”). Odór rozkładającego się 
ciała Łazarza („Panie! Już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w gro-
bie” – J 11, 39), tego, którego dom odwiedził Chrystus dzień przed swo-
ją Męką i któremu kazał „wyjść z grobu” (J 11, 43)26, i wszystkich innych 
ludzkich ciał wydanych nieubłaganemu prawu śmierci. „Nie ma nie-
śmiertelności!”27 – w tym odczuciu potwierdzić się miała jakby niewia-
ra i sceptycyzm wszystkich mędrców „tego świata”. Niewiara saduceu-
szy, którzy mówią: „nie ma zmartwychwstania” (Mt 22, 23), naigrywa-
nie się i moralny sadyzm przypatrujących się śmierci Jezusa faryzeuszy 
(„innych wybawiał, siebie nie może wybawić”; Mt 27,42), obelgi i krzyki 
zrozpaczonych i bluźnierców, których pochód otwiera Mowa wypowie-
dziana przez umarłego Chrystusa J.-P. Richtera28 i zapewne nie zamy-
kają przekleństwa rzucane na chrześcijaństwo (Fluch auf das Christen-
tum) F. Nietzschego29. 

Dostojewski – kiedy tak stał porażony widokiem skatowanego ludz-
kiego ciała, Tego, który mówił o sobie, iż jest „zmartwychwstaniem i ży-
ciem” (J 11, 25) – ujrzał Chrystusa nie jako Zbawiciela, ale jako zwykłe-
go trupa wydanego prawu nieuchronnego rozkładu. A jeśli tak –  nigdy 
nie zmartwychwstanie ani on, ani jego druga żona (która kiedy stał jak 
zahipnotyzowany przed obrazem Holbeina, przeszła do innej sali), ani 
(o czym jeszcze nie wiedzieć nie może) zmarły w wieku trzech lat (w ma-

25 Por. F. Dostojewski, Odór trupi, w: tegoż, Bracia Karamazow, tłum. A. Wat, Warsza-
wa 1970, t. 2, s. 7–18.

26 Por. F. Dostojewski, Idiota, tłum. J. Jędrzejewicz, Warszawa 1979. 
27 Por. R. Lauth, Biessmiertia niet’, w: tegoż, Fiłosofija Dostojewskogo, tłum. I. S. Andre-

jewa, Moskwa 1996, s. 207–209; N.O. Łosskij, Dostojewski i jego christijanskoje ponimani-
je, w: tegoż, Bog i mirowoje zło, dz. cyt., s. 99–103.

28 Kiedy „wszyscy umarli zawołali:»Chryste! czy nie ma Boga?«, Ów „z wyrazem nie-
przemijającego cierpienia” odpowiada: »Nie ma«. Chrystus J.-P. Richtera, stwierdziwszy, 
iż „nie ma Boga”, iż „jesteśmy wszyscy sierotami, i ja, i wy, nie mamy ojca” On, który już 
„wie” zarazem zazdrości ludziom ich naiwnej wiary („Ach wy szczęśliwi mieszkańcy zie-
mi, wy wierzycie jeszcze w N i e g o”). Por. J.-P. Richter, Mowa wypowiedziana przez umar-
łego Chrystusa ze szczytu kosmicznego gmachu, o tym że nie ma Boga, tłum. M. Żmi-
grodzka, „Ogród. Kwartalnik” 1991, nr 1(6), s. 108; X. Tilliette, Chrystus filozofów, tłum. 
A. Ziernicki, Kraków 1996, s. 37 n. 

29 Zwłaszcza w: F. Nietzsche, Antychryst, Warszawa 1907, tłum. L. Staff, Warszawa, 
passim. L. Staff tłumaczy podtytuł tego dzieła: Próba krytyki chrześcijaństwa, ale jak zwra-
ca uwagę m.in. G. Herling-Grudziński, Nietzsche w podtytule umieścił znaczące dlań 
słowo „przekleństwo”: Fluch auf das Christentum. Por. G. Herling-Grudziński, Gasnący 
Antychryst, „W Drodze” 1983, nr 1–2, s. 167 (tak też tłumaczy się tytuł dziełka Nietzsche-
go w najnowszym polskim jego przekładzie. Por. F. Nietzsche, Antychrześcijanin. Prze-
kleństwo chrześcijaństwa, tłum. G. Sowinski, Kraków 1999).
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ju 1878 po nagłym ataku epilepsji) ukochany syn Aleksy30, ani nikt in-
ny. Żaden z filozofów, teologów, uczonych, artystów, świętych, proro-
ków, cudotwórców! To  s a m  C h r y s t u s, czyli to, co świat „miał naj-
piękniejszego” – jak wszystko inne na nim – stanie się pastwą śmierci. 
„Realistka” śmierć – jak wyraził się jego przyjaciel filozof W. Sołowjow 
– wie, że „piękno natury to tylko pstra, kolorowa zasłona na nieustan-
nie rozkładającym się trupie”31, i prędzej czy później upomni się o swo-
ją własność. Dla pisarza Ten, który powiedział o sobie „ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem” (J 11, 25), stał się „zgorszeniem”. Myśl, która 
nawiedziła wówczas pisarza, musiała być „ogromna” – tak „ogromna” 
jak tych, którzy zdjęli z krzyża martwe ciało Jezusa – i już nigdy nie „zo-
stała mu wydarta”32 (świadectwo w scenie z Idioty33, kiedy to Myszkin 
patrzy na kopię obrazu Holbeina w domu Rogożyna). Została z nim na 
zawsze, a samo „spotkanie z obrazem” o mało nie skończyło się atakiem 
epilepsji (choroby Myszkina):

Gdy po jakichś piętnastu minutach – pisze Anna Dostojewska – wróciłam, 
zobaczyłam, że Fiodor Michajłowicz wciąż stoi przed obrazem jak przykuty. Na 
jego wzburzonej twarzy malowało się przerażenie, które nieraz zdarzało mi się 
obserwować w pierwszym chwilach ataku epilepsji. Ostrożnie wzięłam go pod 
rękę, przeprowadziłam do drugiej sali i posadziłam na ławce, spodziewając się 
lada moment ataku. Na szczęście atak nie nastąpił. Fiodor Michajłowicz uspo-
koił się nieco i wychodząc z muzeum, nalegał, abyśmy jeszcze raz poszli popa-
trzeć na obraz, który wywarł na nim tak wstrząsające wrażenie34. 

Nazajutrz miał miejsce jeden z najcięższych ataków. 

30 R. Lauth, Fiłosofija Dostojewskogo, tłum. I. S. Andrejewa, Moskwa 1996, s. 345.
31 Por. W. Sołowjow, Listy paschalne, tłum. A. Hauke-Ligowski, w: tegoż, Wybór pism, 

Poznań 1988, t. 1, s. 125.
32 F. Dostojewski, Idiota, dz. cyt. 
33 „– Słuchaj no, Lwie Nikołajewiczu – zaczął znowu nagle mówić Rogożyn, uszedłszy 

kilka kroków – chciałem się już dawno o to zapytać: czy ty wierzysz w Boga?
– Dziwnie się jakoś pytasz i… patrzysz! – zauważył mimo woli książę.
– A na ten obraz lubię popatrzeć – mruknął po chwili milczenie Rogożyn, jakby znów 

zapominając o swoim pytaniu.
– Na ten obraz! – zawołał nagle książę pod wpływem nowej myśli – na ten obraz! Ależ 

od tego obrazu niejeden może stracić wiarę!
– Tak, może – potwierdził niespodziewanie Rogożyn”. 
Por. F. Dostojewski, Idiota, dz. cyt., s. 244.
34 A. Dostojewska, Wspomnienia, tłum. Z. Podgórzec, Warszawa 1974, s. 174; R. Lauth, 

Biessmiertia niet’, w: tegoż, Fiłosofija Dostojewskogo, dz. cyt., s.190.
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1.3. „Ten obraz!” 
Jeśli – jak pisze P. Evdokimov35 – każda ikona, w tym także ikona Zmar-

twychwstania, jest „funkcją” Ikony Bogo-człowieka, Zbawiciela, jedynego 
„Obrazu” Ojca, obraz, który namalował Holbein, nie powinien w ogóle po-
wstać36, a jeśli już powstał, człowiek nań nie powinien patrzeć! (Myszkin: 
„Ten obraz! Ależ od tego obrazu niejeden może utracić wiarę!”). W teolo-
gii prawosławnej teleologia ludzkiego bytu nie jest bowiem jakąś nieozna-
czonością, lecz ontologiczną pewnością Obrazu. Obraz poniekąd „prze-
mienia” obserwatora w samego siebie, podmiot „staje się” przedmiotem 
kontemplacji. „My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność 
Pańską jakby w zwierciadle – pisze św. Paweł – za sprawą Ducha Pańskie-
go, coraz bardziej jaśniejąc, u p o d a b n i a m y  s i ę  d o  j e g o  o b r a z u ” 
(2 Kor 3, 18 –podkreślenie moje). A św. Jan Teolog zauważa: „Obecnie 
jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 
Wiemy, że gdy się objawi, b ę d z i e m y  d o  N i e g o  p o d o b n i, bo uj-
rzymy Go takim, jaki jest” (1 J 3,2 – podkreślenie moje).W świetle prawdy 
o Wcieleniu sens naszej egzystencji nie jest określonym projektem, prze-
ciwnie, znamy nasz egzystencjalny portret, nasz ostateczny wizerunek. 
Naszej i k o n y  – w przeciwieństwie do obrazu – nie musimy wymyślać. 
Jest ona nam podana „z góry”. Należy ją jedynie przyjąć37.

A jednak Dostojewski, którego wierze można wiele zarzucić, ale na 
pewno nie „letniość” (Ap 3,16), i dla którego Chrystus był wręcz „pa-
sją życia”38, „patrzył”39 na obraz. I patrzył dobrze. Patrzył nie tylko jak 
Myszkin, jak Rogożyn – patrzył oczyma tych wszystkich, którzy dzisiaj 
jeśli wierzą, to nie wierzą, że wierzą, a jeśli nie wierzą, to nie wierzą, że 
nie wierzą (jak się wyraził o „wierze” Stawrogina Kiriłłow). Potrafił tak-
że – co dla nas jest dzisiaj szczególnie ważne – spojrzeć także oczyma 
tych, którzy – jak F. Nietzsche – w imię życia przeklinać będą Krzyż jako 
„najgorsze ze wszystkich drzew”40. Dostojewski to wszystko, co będzie 
„prorokował” Nietzsche41, wiedział. Ale czy tylko to? Bierdiajew stwier-

35 P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1986. 
36 Bułgakow trafnie zauważa: „Ikony istnieją aby pobudzać do pobożnej modlitwy, 

sztuka religijna w celu ludzkiego pojmowania”. S.N. Bułgakow, Sofiologia smierti, dz. 
cyt., s.300.

37 Por. S. Bułgakow, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, tłum. H. Paprocki, Byd-
goszcz 2002.

38 Por. D. Barsotti, Dostojewskij. Christos – strast’ żyzni, tłum. L. Charitonow, Moskwa 
1999 (oryginał: Divo Barsotti, DOSTOEVSKIJ. La passione Cristo, Padova 1996). 

39 Por. F. Dostojewski, Idiota, dz. cyt., s. 244.
40 Por. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 1905, s. 251.
41 H. de Lubac, Dramat ateizmu humanistycznego, dz. cyt., passim.
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dza: „Dostojewski wiedział to wszystko, co będzie wiedział Nietzsche”, 
lecz zarazem „wiedział jeszcze coś więcej”42. 

1.4. Sens życia 

Patrzenie Dostojewskiego odcisnęło się nie tylko jego widzeniu ko-
smosu i człowieka. Odcisnęło się na całej religijnej myśli rosyjskiej. 
Śmierć uważa się tutaj za „zło ostateczne”, „zło krańcowe”. Dlate-
go w myśli chrześcijańskiego Wschodu Zmartwychwstanie stanowi tę 
„cząstkę”, która nie może „być” jej odjęta (Łk 10, 42). Bez niej myśl ta 
jest jak Maria u „pustego grobu” – bez radości i wewnętrznie pusta. 
Słusznie M. Zdziechowski w szkicu Testament księcia Eugeniusza Tru-
bieckiego poczytuje ten sprzeciw wobec śmierci i paschalne przeżywa-
nie świata za szczególną cechę myśli rosyjskiej. „Nigdzie na świecie 
 – pisze on  – nie spotykamy tak namiętnej, jak u myślicieli rosyjskich, 
nienawiści śmierci i tak konkretnego uchwycenia wszystkich konse-
kwencji, wynikających z odrzucenia nieśmiertelności indywidualnej”43. 
Postawę tę można uznać za „testament” wszystkich przedstawicieli tak 
zwanej szkoły Sołowjowa: S. Bułgakowa, S. Trubieckiego, P. Floreńskie-
go, M. Bierdiajewa, M. Łosskiego. W realizacji tego „testamentu” wyra-
ża się „rosyjska idea zbawienia”44, jednoczą się wspólne wysiłki autora 
Wykładów o bogoczłowieczeństwie, jak i jego uczniów. Myśl ta jest jed-
nym wielkim namiętnym protestem przeciw śmierci i wołaniem o sens 
życia (smysł żyzni)45.

W. Sołowjowa, którego poglądy stanowić będą trzon niniejszych roz-
ważań, problem śmierci jako „zła największego”, „absolutnego” i zwy-
cięstwa nad nim zajmował przez cały okres jego ewolucji twórczej, ale 
w ostatnich latach życia stał się czymś więcej niż tylko kwestią filozo-
ficznej i teologicznej dysputy46. W jednym z Listów paschalnych, któ-

42 Por. M. Bierdiajew, Mirosoziercanije Dostojewskgo, Praga 1923; H. de Lubac, Dramat 
ateizmu humanistycznego, dz. cyt., s. 316.

43 Por. M. Zdziechowski, W obliczu końca, dz. cyt., s. 187.
44 Por. W.Sz. Sabirow, Russkaja ideja spasienija, Sankt Petersburg 1996.
45 Por. R. Lauth, Biezmysliennost bytija, w: tegoż, Fiłosofija Dostojewskogo, dz. cyt., 

s. 189–198; J. Kapuścik, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu du-
chowego XX wieku w świetle prawosławia, Kraków 2000; W.G. Bieznosow, Russkaja filoso-
fia konca XIX-naczała XX w. o smysle żyzni i naznaczenii czełowieka, w: Smysł żyzni w rus-
skoj fiłosofii. Koniec XIX- naczało XX wieka, red. A. F. Zamaliajew, Sankt Petersburg 1995; 
J. Trubieckoj, Smysł żyzni, w: tegoż Izbrannyje proizwiedienija, Moskwa 1998. 

46 O tym, jakie znaczenie miało dla Sołowjowa zmartwychwstanie Chrystusa w ostat-
nich latach życia filozofa, niech świadczą słowa jego siostry Marii: „Brat –  pisze ona – 
w ogóle poza rzadkimi wyjątkami nie chodził do cerkwi, ale w Noc Paschalną rzadko po-
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re publikował w piśmie „Ruś” – jak pisze K. Moczulski – filozof, stojąc 
u progu wieczności, wygłasza proklamację, iż „człowiek ostatek swych 
sił powinien skierować w jednym celu – z a b e z p i e c z e n i a  p e ł n e j 
n i e ś m i e r t e l n o ś c i”47. Temat śmierci i jej przezwyciężenia stanowił 
dla niego rodzaj „testamentu” wobec całej – nie tylko rosyjskiej – fi-
lozofii. Słowa z Ewangelii św. Jana, które kazał wyryć na swoim gro-
bowcu F. Dostojewski48 (stanowią one także epigraf do powieści Bracia 
Karamazow), stały się z czasem i memento jego filozofii. Ma rację au-
tor monografii o nim, pisząc, że „wiara w rzeczywiste zmartwychwsta-
nie Chrystusa, w nieśmiertelność człowieka leży w centrum nie tylko 
jego polemiki z Tołstojem, ale i całego jego duchowego życia. »Chry-
stus zmartwychwstał!«. Wszystko sprowadza się dla niego do tej wiel-
kiej prawdy”49. 

Dla Sołowjowa i jego uczniów50 pytanie o sens życia jest jednak nie-
odłączne od pytania o sens śmierci, albowiem to śmierć stawia pytanie 
o to, czy – jak pisał E. Trubiecki – w ogóle „warto żyć”51. Aby wyjaśnić 
najgłębsze przyczyny zła śmierci oraz odnaleźć dźwignię rzeczywiste-
go jego przezwyciężenia, trzeba wpierw zadać pytania, które postawił 
nasz filozof: czym jest w swej istocie życie i „gdzie” ono się znajduje”, 
gdzie biją jego źródła, czy źródła te są immanentne wobec świata czy 
też transcendentne wobec niego, czy leżą w obrębie skończoności, zja-
wiskowego świata podległego zmienności i przemijaniu czy też poza 
nim, jaki sens ma tym kontekście wydarzenie Zmartwychwstania Chry-
stusa i to Novum52 w dziejach świata i człowieka, którym jest sam Je-

zostawał w domu: kiedy bywał w Moskwie, zwykle udawał się na Kreml. Wiedziałam, 
że zanim stał się takim wierzącym, brat przeszedł przez wielkie zwątpienia (...)”. Por. 
M.S. Biezobrazowa, Wospominanija o bratie Władimirie Sołowjowie, w: Kniga o Władimi-
rie Sołowjowie, Moskwa 1991, s. 109; A.F. Łosiew, Wł. Sołowjow, Moskwa 1994, s. 181. 

47 Por. K. Moczulskij, Władimir Sołowjow. Żyzń i uczienije, Paryż 1951, s. 246.
48 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy ziemię, nie 

obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi owoc obfity” (J 12, 24). Zob. 
S.N. Bułgakow, Sofiologia smierti, dz. cyt. s. 295.

49 Por. K. Moczulskij, Władimir Sołowjow …, dz. cyt., s. 246. 
50 Por. W. S. Sołowjow, Priedisłowije k’ pierwomu izdaniju, w: tegoż, Sobranije soczynie-

nij, Bruksela 1966, t. 8, s. 8 n. 
51 Por. J. Trubieckoj, Smysł żyzni, Moskwa 1994, s. 5 n. 
52 Por. X. Tilliette, Chrystus filozofów, dz. cyt., s. 184. „Nowe w wyznawaniu wiary przez 

chrześcijanina oznacza eschatologiczna praxis, to znaczy podjęcie tego, co już teraz doko-
nuje się w przyszłości Boga, nie zaś przesiadywanie tylko w poczekalni przyszłości. Chrys-
tus, jako zmartwychwstały Pan, jest novum stworzenia, trwającą rzeczywistością i ostatecz-
ną możliwością dla świata i człowieka”. Por. Praktyczny słownik biblijny, red. A.G. Haider, 
tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1994, s. 832.
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zus Chrystus jako Pan Życia i śmierci (por. Ap 1, 18), jak ma się On i Je-
go orędzie o Zmartwychwstaniu do ostatecznej perspektywy człowie-
ka oraz do losów wszechświata i ludzkości, w jakim stosunku jednostka 
ludzka i ludzkość jako taka pozostaje do Niego, czy pozostają wobec te-
go Novum obojętne, a jeśli tak, gdzie poza wydarzeniem paschalnym 
szukać podstawy walki ze złem i śmiercią, jaka jest i może być  – jeśli 
można tak powiedzieć za współczesnym teologiem – ostateczna osobo-
wa postawa i egzystencjalny wybór chrześcijanina i każdego człowieka 
wobec tego „absolutnego roszczenia”53, które względem każdego czło-
wieka zgłasza Jezus Chrystus jako „wskrzeszony i wywyższony”54? 

2. Depozyt Zmartwychwstania w filozofii W. Sołowjowa

2.1 Dwa „fakty”

Dla Sołowjowa zasadnicze pytanie o pokonanie władzy śmierci jest 
pytaniem o zwycięstwo nad „krańcowym”, „ostatecznym” złem. Jeśli ist-
nieje Moc, która jest władna ją pokonać, zło jest unicestwione w swym 
„zarodku”, w swym „ościeniu” (św. Paweł), jeśli nie, rozumuje Sołow-
jow, możemy powtórzyć za Apostołem: „daremne jest nasze nauczanie, 
próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15, 14). „F a k t o w i  śmierci”55 
nie można zaprzeczyć i dopóki w świecie panuje śmierć, panuje w nim 
zło i „b ó g  t e g o  ś w i a t a”56, czyli szatan (J 12, 31). Zwycięstwo dobra 
nad złem, jeśli nastąpi – powiada filozof – będzie ostatecznym, escha-
tologicznym triumfem prawdziwe „wiecznego” i „nieśmiertelnego Ży-
cia” nad „prawem grzechu”57, czyli „uwiecznionym” złem i „uwiecznio-
ną śmiercią”, nad życiem przyrody, życiem gatunku. Jeśli nastąpi zwy-
cięstwo dobra nad złem, „»jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć« 
– ale dopóki nie została jeszcze pokonana, widzimy jasno, że zło jest nie 
tylko silne, ale i silniejsze od dobra”58. 

Prawda Chrystusowego zmartwychwstania – pisze Sołowjow – jest 
prawdą całościową, jest nie tylko prawdą wiary, ale i prawdą rozumu. 

53 Por. W. Kasper, Jezus Chrystus, tłum. B. Białecki, Warszawa 1983, s. 96 n.
54 Por. tamże, s. 123–164.
55 Por. W. Sołowjow, Trzy rozmowy, w: tegoż, Wybór pism, Poznań 1988, t. 2. s. 113.
56 Por. tamże, s. 117.
57 Por. W. S. Sołowjow, Priedisłowije ko wtoromu izdaniju, w: tegoż, Sobranije soczynie-

nij, dz. cyt., t. 8. s. 5.
58 Por. W. Sołowjow, Trzy rozmowy, dz. cyt., s. 93.
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Jeśliby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał – powiada filozof – jeśli-
by się okazało, że Kajfasz ma rację, jeśli potwierdziłaby się mądrość He-
roda i Piłata, świat okazałby się „bezrozumnym królestwem zła, złudy 
i śmierci”59. W śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa – powiada filozof 
– chodziło bowiem „nie o przerwanie czyjegoś tam życia, a o to, czy zo-
stanie przerwane p r a w d z i w e  życie, życie całkowicie sprawiedliwe-
go. Jeśliby takie życie nie mogło pokonać wroga, to jakaż nadzieja zo-
stawałaby na przyszłość? Jeśliby Chrystus nie zmartwychwstał, to któż 
by mógłby zmartwychwstać? Chrystus zmartwychwstał!”60.

Zmartwychwstanie Chrystusa uważa Sołowjow za wydarzenie postu-
lowane zarówno przez świadomość religijną, jak i racjonalną i – przy 
całej swej niezwykłości i „cudowności” – za prawdę racjonalną i logicz-
nie konieczną. Jest ono wydarzeniem „cudownym”61 tylko w tym zna-
czeniu, że jest czymś „niebywałym” z punktu widzenia ludzkiego do-
świadczenia, natomiast jest czymś całkowicie racjonalnym, a nawet ko-
niecznym z punktu widzenia logiki „procesu wszechświatowego” oraz 
odwiecznego poszukiwania przez ludzkość prawdziwego s e n s u  ż y -
c i a. Ż y c i e  to w swej pełni (gr. pleroma) „objawiło” się w Zmartwych-
wstaniu Chrystusa. W „fakcie” Zmartwychwstania ujawniła się – postu-
lowana przez ludzki rozum i antycypowana w rozmaitych religiach sta-
rożytnego świata – całkowicie nowa, nieznana dotąd ludzkości zasada 
w i e c z n e g o  i  n i e ś m i e r t e l n e g o  Ż y c i a.

Walka między życiem a śmiercią toczy się w przyrodzie nieustannie, 
ale aż do czasu Wcielenia i Zmartwychwstawania Zasada Wiecznego 
Życia pozostawała zakryta, n i e  o b j a w i o n a. Odsłaniała się ona stop-
niowo, ale pełnię swojego objawienia znalazła dopiero w tej ostatecznej 
teofanii Boga, jaką jest Jezus Chrystus. Do czasu Wcielenia i ostateczne-
go triumfu Chrystusa nad śmiercią walka ta przebiegała w dwu etapach: 
fizycznym oraz duchowym, moralnym; po etapie pierwszym „zmaganie 
między życiem a śmiercią wstępuje w nową fazę, z chwilą gdy wiodą je 
nie tylko istoty żywe i śmiertelne, lecz także myślące o życiu i śmierci”62. 

Do czasu zmartwychwstania Chrystusa w świecie – w znaczeniu, ja-
kie temu pojęciu nadaje autor czwartej Ewangelii, do którego też w swo-
ich analizach filozof się odwołuje – w świecie nie było „Życia”. „Życie” 

59 W. Sołowjow, Listy paschalne, w: tegoż, Wybór pism, dz. cyt., t. 1, s. 128. 
60 Por. tamże.
61 Por. tamże, s. 127.
62 Tamże, s. 126.
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dopiero musiało „się objawić” i – jak powiada Ewangelista – prawdziwie 
„się objawiło” (1 J 1, 2). W porządek życia światowego, które jest właści-
we „pseudożyciem”, „imitacją życia” i, w swej istocie, „uwiecznieniem” 
śmierci, wtargnęła inna Rzeczywistość. W świecie nastąpiła „epifania” 
Życia (1 J 1–4), a pozorne, gatunkowe, biologiczne „życie”, które jest 
właściwie śmiercią, ustąpiło Życiu. Wraz ze Zmartwychwstaniem Chry-
stusa „Zwycięstwo pochłonęło śmierć” (1 Kor 15, 54).

Nie znaczy to, że wyzwania śmierci jako „największego”, „krańcowe-
go” zła nikt przed Chrystusem nie podejmował. Przeciwnie, Sołowjow 
podkreśla, iż zagadnienie to znajdowało się w samym centrum nauki 
takich postaci jak Budda czy Sokrates. Zasada „bogoczłowiecza” – czy-
li ta, która objawiła się Chrystusie – przewyższa jednak nieskończenie 
tę, która objawiła się w życiu i działalności tych największych przed-
stawicieli starożytnego świata. Człowiek – powiada Sołowjow – każdy 
człowiek, także mędrzec, umiera, dlatego że jego wewnętrzna, duchowa 
istota nie jest w stanie „przetworzyć w siebie całej naszej zewnętrznej, 
cielesnej istoty”, stąd nasza „nieśmiertelność” jest zawsze tylko „poło-
wiczna”, nieśmiertelna jest tylko strona wewnętrzna, tylko „bezcielesny 
duch”63. I jedynie w tym znaczeniu „nieśmiertelność” była znana i do-
stępna starożytnemu światu. Dlatego idee i działalność Buddy i Sokra-
tesa, największych „tytanów ludzkiej myśli”64, którzy podjęli wyzwanie 
śmierci, były zaledwie zalążkiem przyszłego Zwycięstwa, to jest osta-
tecznego triumfu nad śmiercią, ale jeszcze nie samym „zwycięstwem”. 
Prawdziwe, ostateczne Zwycięstwo mogło przyjść tylko przez Tego, któ-
ry posiada „nieskończoną, a nie ograniczoną siłę duchową”. W Chry-
stusie – powiada Sołowjow – „żadna cząstka Jego istoty nie mogła stać 
się zdobyczą śmierci” i jeśli nawet Budda i Sokrates nie umarli w swej 
duchowej istocie i żyją w wymiarze duchowym, to „jedynie Chrystus – 
pisze filozof – zmartwychwstał c a ł y”65. W Chrystusie śmierć prawdzi-
wie i ostatecznie została „pożarta w zwycięstwie” (1 Kor 15, 54).

63 Tamże.
64 „Tytany ludzkiej myśli, wielcy mędrcy Wschodu i Zachodu – pisze Sołowjow w Liście 

paschalnym – przygotowywali zwycięstwo, ale sami nie byli zwycięzcami śmierci: umar-
li i nie zmartwychwstali. Wystarczy wspomnieć dwóch największych. Nauka Buddy by-
ła właściwie r e z y g n a c j ą  z  w a l k i,  głosił on obojętność w stosunku do życia i śmier-
ci, a śmierć jego nie miała w sobie nic godnego uwagi. Sokrates nie zrezygnował z wal-
ki, lecz prowadził ją mężnie, a jego śmierć była h o n o r o w y m  w y c o f a n i e m  s i ę  na 
pozycje niedostępne dla wroga, zwycięstwo pozostało jednak udziałem tego wroga”. Por. 
W. Sołowjow, Listy paschalne, dz. cyt., s. 126. 

65 Por. tamże, s. 126–127.
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Śmierć Sokratesa, która poprzedziła śmierć Chrystusa, „Zwycięz-
cy śmierci”, miała jednak dla zrozumienia fenomenu śmierci znacze-
nie ogromne. W Sokratesie – pisze Sołowjow w artykule Dramat życio-
wy Platona – ludzka mądrość doszła do swego „kresu”66: okazała swo-
ją przewagę nad złem moralnym, ale musiała skapitulować wobec zła 
„ostatecznego”, czyli śmierci. Śmierć Sokratesa, ujawniając bezradność 
człowieka wobec zła śmierci, ujawniła zarazem potrzebę objawienia za-
sady wyższej nad zasadę moralną (czyli tej, której historycznym ucieleś-
nieniem był Sokrates), zasady zarazem wyższej niż wszelkie zło spo-
łeczne, moralne i polityczne, zasady absolutnej wyższej niż zło w samej 
istocie, zło „absolutne”, to jest ś m i e r ć. 

Bezsilność ludzkiej mądrości wobec faktu śmierci ujawnia także re-
akcja Platona na śmierć jego umiłowanego mistrza. Platon, który od 
protestu wobec „legalnego zabójstwa swego nauczyciela” w pierwszym 
etapie swej twórczości pod koniec życia – w Prawach – „staje całkowi-
cie na stanowisku Anytosa i Meletosa”, potwierdza własną bezsilność 
wobec obecności zła w świecie i uznaje, iż świata nie da się uzdrowić 
przez żadne oddolne polityczne i społeczne reformy, że świat tutejszy 
był, jest i musi pozostać – aż do czasu pokonania go przez moc pocho-
dzącą spoza „tego świata” – „królestwem zła i ułudy”67. Po reformator-
skich zapędach Państwa i Praw u końca swej drogi filozoficznej Platon – 
pisze Sołowjow – musiał uznać, iż s e n s  ż y c i a  istnieje, ale „znajduje 
się on w innym, idealnym świecie”68. Spełnienie tej nadziei nie było jed-
nak możliwe przy pomocy jedynie ludzkiej, naturalnej mądrości. To, co 
Platon intuicyjnie przeczuwał, a Sokrates przypieczętował swoją śmier-
cią69, spełniło się w we Wcielonym Logosie, w Bogu-człowieku. 

2.2. Dwie filozofemyfilozofemy

Dla Sołowjowa – podobnie jak dla Dostojewskiego i M. Fiodorowa70 
– całe dzieje ludzkości to walka dwu filozofem: f i l o z o f e m y  ż y c i a 

66 Por. W. Sołowjow, Dramat życiowy Platona, w: tegoż, Wybór pism, dz. cyt., t. 3, s. 76. 
67 Tamże, s. 74–75.
68 Tamże.
69 „Sokrates – pisze Sołowjow w zakończeniu przywołanego artykułu Dramat życio-

wy Platona – swoją szlachetną śmiercią wyczerpał siłę moralną czysto ludzkiej mądrości, 
osiągnął jej kres. Aby pójść dalej i wyżej niż on – nie w intuicji jedynie i nie tylko w dąże-
niu, lecz w rzeczywistym życiowym czynie – do tego trzeba było kogoś więcej niż człowie-
ka. Po Sokratesie, co słowem i przykładem uczył godnej człowieka śmierci, dalej i wyżej 
mógł pójść tylko Ten, który ma moc wskrzeszania do życia wiecznego”. Tamże, s. 76. 

70 Głębokie duchowe powinowactwo Dostojewskiego z Sołowjowem w podejściu do 
kwestii Zmartwychwstania ujawniło się już liście pisarza do M. Petersona, wydawcy Filo-
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i  f i l o z o f e m y  ś m i e r c i. Co znaczy wszak ta walka „pierwiastka do-
bra” z „pierwiastkiem zła”, zasady Życia z zasadą śmierci” w odniesie-
niu do zmartwychwstania Chrystusa? 

O tym, że życie cielesne nie tylko w prymitywnej postaci animalnej, ale tak-
że ujęte w formy ludzkiego współżycia – pisze filozof –  jest życiem złem i fałszy-
wym, wiedziano już przed Chrystusem. Wiedzieli o tym mędrcy, hinduscy bra-
mini i buddyści, wiedzieli też greccy filozofowie,  Platon i jego zwolennicy71.

 Hinduizm przeciwstawiał wszak „złemu życiu” przyrody wiecznego 
Ducha, tożsamość Atmana i Brahmana (Tat tvam asi Upaniszad), bud-
dyzm nirwanę72, Platon umieścił „życie prawdziwe” w świecie idei73, 
naród izraelski oczekiwał go jako Królestwa Bożego74, filozofowie alek-
sandryjscy próbowali łączyć spekulację o Logosie z nauką o boskich hi-
postazach75, ale jedynie chrześcijanom „wszechjedno boskie życie uka-

zofii wspólnego dzieła Fiodorowa (z którym to dziełem zapoznał się Dostojewski poprzez 
sporządzone przez Petersona streszczenie). Dostojewski zauważył nie tylko zbieżność 
własnych poglądów z poglądami Fiodorowa, ale jeszcze bardziej fundamentalne pokre-
wieństwo pomiędzy ideą „wskrzeszenia ojców” Fiodorowa oraz zasadniczym „projektem” 
eschatologicznym Sołowjowa. Zasadnicza zgodność poglądów Fiodorowa i Sołowjowa – 
mimo różnic co sposobu urzeczywistnienia eschatologicznego „projektu” – wyraża się 
we wspólnej wierze w „religię Chrystusową” jako „religię Zmartwychwstania”. Łączy się 
z tym uznanie śmierci za „największe zło”, w jakim pozostaje ludzkość i przyroda, oraz 
postulat przezwyciężenia śmierci za moralną powinność chrześcijan. W tym znaczeniu 
Sołowjow uznał „projekt” Fiodorowa za „pierwszy krok uczyniony przez ducha ludzkie-
go na drodze Chrystusowej”, a autora Filozofii wspólnego dzieła za „swojego nauczycie-
la i ojca duchowego”. Por. W.S. Sołowjow, Pis’ma i priłożenije, Bruksela 1970, t. 2, s. 345. 
Dostojewski pisał: „W zreferowanych przez Pana poglądach najbardziej istotna jest myśl 
o konieczności zmartwychwstania przodków. Konieczność ta, gdyby stała się rzeczywisto-
ścią, wstrzymałaby prokreację. Chodzi tu o to, co w Ewangeliach i w Apokalipsie nazywa 
się zmartwychwstaniem pierwszym. Wszelako u Pana, to znaczy w Pańskim streszczeniu, 
nie ma mowy o tym, jak Pan rozumie takie zmartwychwstanie przodków, w jakiej formie je 
Pan sobie wyobraża i czy Pan w nie wierzy. Czy nie pojmuje go Pan w sposób abstrakcyjny, 
alegoryczny, jak np. Renan, który przez zmartwychwstanie rozumiał rozjaśnienie świado-
mości ludzkiej przy końcu istnienia ludzkości (...). Albo też Pański myśliciel ma po prostu 
na myśli zmartwychwstanie realne i osobowe, dosłowne, o którym wspomina religia, (...) 
że będzie zmartwychwstanie ciał (...). Na powyższe pytanie należy koniecznie odpowie-
dzieć, inaczej wszystko stanie się niezrozumiałe. Uprzedzam, że my tutaj, tzn. ja i Sołow-
jow, wierzymy w każdym razie w zmartwychwstanie realne, dosłowne, osobowe i wierzy-
my również w to, że dokona się ono na ziemi”. Por. F. Dostojewski, Listy, tłum. Z. Podgó-
rzec i R. Przybylski, Warszawa 1979, s. 454–456.

71 W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, dz. cyt., s. 81.
72 Por. W.S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, w: tegoż, Sobranije soczynie-

nij, dz. cyt., t. 3, s. 40–46.
73 Tamże, s. 49 n.
74 Por. tamże, s. 71–78.
75 Por. tamże, s. 80–81.
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zało się jako fakt, jako rzeczywistość historyczna, jako żywa historycz-
na osoba” w Osobie Bogo-Człowieka, w którym mogli „rozpoznać boski 
Logos i Ducha nie od strony tych czy innych logicznych czy metafizycz-
nych kategorii”, ale, jako „Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Zba-
wiciela, a Ducha jak zaród duchowego ich odrodzenia”76. 

Atoli poszukiwania „prawdziwego życia”, które wypełniały historię 
ludzkości, nie mogą się skończyć na samej jego „idei”, bo i sam Chry-
stus – pisze Sołowjow – nie był „ideą”, ale żywą Osobą, w której to życie 
się „objawiło”77. Z punktu widzenia zbawczego czynu Chrystusa ideal-
ny, kontemplatywny etap w drodze do „prawdziwego życia” jest etapem 
przebytym, minionym i historycznie należy do przeszłości. Słowem, po 
Wcieleniu i Zmartwychwstaniu Chrystusa świat nie jest i nie może być 
taki, jaki był do tego czasu. Jeżeli Chrystus odniósł faktyczne zwycię-
stwo nad siłami śmierci, nad mocami zła i chaosu, jeśli śmierć została 
„pokonana w zwycięstwie” – rozumuje filozof – to nie może ten fakt po-
grążać Jego wyznawców w bierności. Dlatego p o zmartwychwstaniu 
Chrystusa – powiada Sołowjow – nie wystarcza już „znać i osądzać to 
złe życie, nie wystarcza nawet myśleć o innym życiu, prawdziwym i do-
brym, które platońscy filozofowie ukazywali w idealnym świecie praw-
dy, piękna i dobra istniejących same w sobie”. Przeciwnie, jeśli w Chry-
stusie Życie prawdziwie się „objawiło” (1 J 1, 2), to – pisze w Wykła-
dach o bogoczłowieczeństwie – „trzeba jeszcze n a p r a w d ę  wykazać, 
że to życie j e s t,  trzeba je wprowadzić w człowieka i naturę, odsłania-
jąc w nich podmiot tego prawdziwego życia”. 

Słowem, choć chrześcijaństwo jest religią historyczną, nie może 
zostać ostatecznie w historii „pogrzebane” i aby nie stało się jedynie 
„wspomnieniem historycznym”, musi odnieść faktyczne zwycięstwo 
nad złem, w którym „świat leży”; „jeśli jest to życie p r a w d z i w e,  to – 
powiada Sołowjow – nie może ono być b e z s i l n e  i  b i e r n e:  musi od-
nieść zwycięstwo nad życiem fałszywym i złem i podporządkować jego 
złe prawo swojej łasce”78. Dlatego też p o zmartwychwstaniu Chrystu-
sa dla chrześcijanina sensem życia nie jest i nie może być samo uzna-
nie bezsensu świata i ucieczka przed światem, ale walka z jego bezsen-
sem (biezmyslicej). Dla chrześcijanina prawdziwe życie nie sprowadza 
się ani do negacji świata (buddyzm), ani do kontemplacji wiecznych 

76 Por. tamże, s. 81.
77 Por. tamże, s. 72 n. 
78 Por. tamże, s. 81.
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idei (jak u Platona), ani też do biernego oczekiwania Królestwa Bożego 
(judaizm). Odpowiedzią Chrystusa na zło i bezsens świata był zbawczy 
„bogoczłowieczy czyn”, a nie sama kontemplacja. Dla chrześcijanina 
prawdziwe życie to w istocie walka z pierwiastkiem zła, w którym „leży 
świat”, albowiem tak jak „dawnemu światu wystarczało kontemplować 
Boga jako ideę”, tak świat i ludzkość po przyjściu Chrystusa nie mogą 
się ograniczyć do „kontemplacji”, lecz powinny żyć i funkcjonować mo-
cą objawionego w świecie i człowieku „boskiego pierwiastka, tworząc 
siebie od nowa na obraz i podobieństwo Boga”. P o Zmartwychwstaniu 
Chrystusa „ludzkość nie ma kontemplować Boga, lecz ma sama czynić 
siebie boską”79. Nowa, założona przez Zbawiciela religia, r e l i g i a  b o-
g o c z ł o w i e c z a , nie może być tylko „uwielbieniem Boga (τεοσεβεια), 
czyli oddawaniem Mu boskiej czci (τεολατρια),  lecz powinna stać się 
b o g o d z i a ł a n i e m  (τεουργια), to znaczy wspólnym działaniem Bó-
stwa i ludzkości dla jej przeobrażenia z cielesnej, czyli naturalnej, w du-
chową i Boską. Nie jest to tworzenie z niczego, lecz p r z e t w a r z a n i e, 
czyli przeistaczanie, „materii w ducha, życia cielesnego w Boskie”80.

Sołowjow był przekonany, że zmartwychwstanie Chrystusa jest nie 
tylko absolutnym novum dla świata i człowieka, ale wydarzeniem, z któ-
rego – przede wszystkim w łonie samego chrześcijaństwa – nie wyciąg-
nięto właściwych wniosków. Dlatego koncentruje się nie tyle na ściśle 
teologicznym aspekcie tego wydarzenia, ile na jego znaczeniu dla lo-
sów ludzkości i świata. Ma przeto rację W. Hryniewicz, kiedy stwier-
dza, iż: 

W kosmologicznej interpretacji Sołowjowa punkt ciężkości nie spoczywa na 
analizie samego wydarzenia zmartwychwstania jako takiego, lecz raczej na jego 
znaczeniu dla człowieka i kosmosu. Nie jest to interpretacja teologa, lecz filozo-
fa, który na tle tendencji swego czasu usiłował obronić i racjonalnie uzasadnić 
podstawowe przekonanie chrześcijan o niezwykłej nowości wydarzenia zmar-
twychwstania. W interpretacji tej, bynajmniej nie wyczerpującej, trzeba umieć 
dostrzec niezwykły szacunek dla tajemnicy, a zarazem wysiłek przybliżenia jej 
za pomocą kategorii kosmologicznych i eschatologicznych. Nic dziwnego, że 
znalazła ona oddźwięk u wielu innych prawosławnych myślicieli81.

79 Por. tamże, s. 83.
80 Por. tamże.
81 W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha…, dz. cyt., s. 268.
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2.3. Bogomaterializm i zło

Oprócz świadomości kosmicznej katastrofy, której skutki zdawał 
się filozof dostrzegać we wszystkich przejawach przyrodniczego ży-
cia82, występuje w refleksji autora Wykładów o bogoczłowieczeństwie 
równoczes ne dążenie do swoistej a p o l o g i i  całego stworzonego świa-
ta w jego złożoności i bogactwie przejawów życia, od jego najdrobniej-
szych nieorganicznych elementów po najbardziej złożone twory natury. 
Niemal namacalne odczucie „upadłości” świata wiąże się u Sołowjowa 
z dążeniem do „przywrócenia praw materii”83, do swoistej jej rehabilita-
cji. Takie też było zasadnicze przesłanie inauguracyjnego wykładu Hi-
storyczne obowiązki filozofii wygłoszonego w Uniwersytecie Petersbur-
skim 20 listopada 1888 roku. Traktat Sołowjowa „o materii”, dla które-
go wspomniany wykład był zaledwie doraźną okazją dla wyrażenia jego 
zasadniczej idei, wpisuje się w korpus głównych idei jego światopoglą-
du: idei bogoczłowieczeństwa, idei sofianicznej, idei wszechjedności. 
Jako taki jest dla tego „sofijnego idealisty”84 – jeśli można tak powie-
dzieć, za jednym z inspiratorów soborowej odnowy – zarazem wykła-
dem swoistej „teologii materii”85. 

Sołowjowowska a p o l o g i a  m a t e r i i, stanowiąc dzieło filozoficzne-
go geniuszu, wpisuje się w wiekową tradycję rosyjskiego prawosławia, 
z jego pierwotnym pogańskim obciążeniem86 i dążeniem do „usprawie-

82 W swojej książce o Sołowjowie W. Wieliczko wspomina: „Pamiętam, jechaliśmy z nim 
[Sołowjowem] w r. 1895 zimą przez las, koło Imatry (w Finlandii). Spoza gałęzi wynio-
słych sosen i jodeł przyświecał nam księżyc. Liliowy śnieg połyskiwał milionami brylan-
tów. Przelęknione gromadki gilów i sikorek zaszczebiotały o czymś, jakby wiosna. Powie-
trze przesycone było aromatem. W upojeniu oniemieliśmy obaj; potem zawołałem: »Czy ty 
widzisz Boga?«, Sołowjow, jakby w półśnie, jakby rzeczywiście unosiła się przed nim wizja 
bliska duszy jego, odpowiedział: »Widzę boginię, Duszę świata, tęskniącą za jedynym Bo-
giem!« Potem milczeliśmy obaj całą drogę”. Cyt. za: M. Zdziechowski, Pesymizm, roman-
tyzm a podstawy chrześcijaństwa, Kraków 1914, t. 1, s. 347–348.

83 W. S. Sołowjow, Fiłosofskije dieła fiłosofii, w: tegoż, Sobranije soczynienij, dz. cyt., 
t. 2, s. 411.

84 G.F. Garajewa, Sofijnyj idealizm kak istoriko-fiłosofskij fenomien, Sołowjow W.S., Fło-
renskij P.A., Bułgakow S.N., Moskwa 2000, s. 96–201.

85 Por. M.-D. Chenu, Teologia materii, tłum. O. Scherer, Paryż 1969. Jeden ze współ-
czesnych teologów J. Rupp uważa, iż „uniwersalistyczna myśl Sołowjowa w dziwny spo-
sób jest niekiedy lepszym komentarzem tekstów ostatniego Soboru Watykańskiego II, niż 
komentarze współczesnych publicystów”. Por. K. Kupiec, Dynamiczny wymiar Kościoła 
w ujęciu W.S. Sołowiowa, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 1993, t. 12, s. 22. Autor odwo-
łuje się do pracy: J. Rupp, Message ecclésial de Solowiew. Présage et illustration de Vati-
can II, Paryż–Bruksela 1975.

86 Por. O.W. Riabow, Russkaja fiłosofija żienstwiennosti, Iwanowo 1999.
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dliwiania” świata w jego nieraz w najbardziej „upadłych” i odległych 
od centrów chrześcijańskiego życia rejonach, zepchniętych na peryferia 
chrześcijańskiej świadomości, wypchniętych poza margines ortodoksji, 
stając się jednym wielkim h y m n e m  d o  m a t e r i i  (T. de Chardin)87.

W „ukrytej świadomości prawosławia” (J. Nowosielski) wyraził się 
ten sam imperatyw miłości całego stworzenia, którego tony w trady-
cji zachodniej usłyszeć można w Pochwale stworzenia św. Franciszka, 
a któremu na prawosławnym Wschodzie najbardziej mistrzowski wyraz 
dał Dostojewski w „Rozmowach i pouczeniach starca Zosimy”88. Ducho-
wość prawosławia od początku89, uwalniając się stopniowo od surowe-
go ascetycznego rytu teologii bizantyjskiej, tchnie duchowym ciepłem, 
umiłowaniem materii, stworzonego świata i człowieka we wszystkich 
wymiarach jego życia90. W jej centrum stoi pojęcie Boga jako F i l a n-
t r o p a  (Chrystus to najpierw gr. Filanthropos; ros. Czełowiekolubiec, 
a potem dopiero Sędzia, Władca Wszechświata, gr. Pantokrator, ros. 
Wsiedierżitiel)). 

Dopiero w duchowej i teologicznej perspektywie staje się zrozumia-
łe tak oczywiste dla myśli Sołowjowa i „rosyjskiej filozofii religijnej”91, 
a tak odległe zachodniej filozofii i zachodniej świadomości religijnej po-
jęcie „bogomateralizmu”92, staje się zrozumiała tak odrębna od zachod-
niej prawosławna „teologia rzeczywistości ziemskich” (G. Thils), teo-
logia kładąca nacisk na s o f i j n y  aspekt całego stworzenia i jego nie-
świadome dążenie do wszechjedności. 

Filozof pozytywnie oceniał rozwój „zachodniej filozofii n a t u r a l i-
s t y c z n e j  oraz m a t e r i a l i s t y c z n e j  podnoszących znaczenie pier-
wiastka materialistycznego w świecie, w człowieku”, albowiem – jak 
mówił podczas wspomnianego wyżej wykładu Historyczne obowiązki fi-
lozofii – przywracały one element materialny „lekceważony i odrzucany 
przez jednostronny spirytualizm i idealizm”. W tymże wykładzie wypo-

87 Por. T. de Chardin, Hymn do materii; tłum. H.M., w: T. Płużański, Teilhard de Char-
din, Warszawa 1963, s. 144–146. Badacze zwracają uwagę na zbieżność koncepcji „ewolu-
cji uniwersalnej” u obu teologów-wizjonerów. Por. K. Kupiec, Dynamiczny wymiar Kościo-
ła w ujęciu W. S. Sołowjowa, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 1993, t. 12, s. 226. 

88 Por. F. Dostojewski, Bracia Karamazow, dz. cyt., s. 376–391. 
89 Por. P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 110–118.
90 T. Špidlik, Człowiek i kosmos, w: Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Demb-

ska, Warszawa 2000, s. 243–260.
91 G.F. Garajewa, Russkaja religioznaja fiłosofija kak samobytnoje duchownoje formo-

obrazowanije, dz. cyt., s. 14–95. 
92 Por. O.W. Riabow, Russkaja fiłosofija żienstwiennosti, dz. cyt. s. 128; T. Špidlik, Wiel-

cy mistycy rosyjscy, dz. cyt., s. 121–213.
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wiedział również znamienne słowa o „powołaniu” chrześcijaństwa wo-
bec materii i świata materialnego i to nie tylko w wymiarze historycz-
nym, ziemskim, skończonym, ale i wiecznym, eschatologicznym, pod-
kreślając, iż 

chrześcijaństwo uznaje absolutne i wieczne znaczenie człowieka nie tylko 
jako istoty duchowej, lecz także jako istoty materialnej – chrześcijaństwo uczy 
o Zmartwychwstaniu i zmartwychwstaniu ciał. Celem procesu rozwoju świa-
ta według chrześcijaństwa nie jest unicestwienie całej jego materialności, lecz 
odrodzenie i odtworzenie go jako materialnego środowiska Królestwa Bożego – 
chrześcijaństwo obiecuje nie tylko nowe niebo, ale i nową ziemię93.

Bułgakow, który rozwijał koncepcję materii Sołowjowa w swoich pra-
cach filozoficznych oraz teologicznych, w artykule Przyroda w filozo-
fii Wł. Sołowjowa uważa Sołowjowa nie za „spirytualistę”, lecz za „ma-
terialistę”94. Termin „materializm” w odniesieniu do Sołowjowa prawo-
sławny teolog pojmuje jednak w szczególnym znaczeniu tego słowa 
i – w przeciwieństwie do materializmu mechanicystycznego – nadaje 
mu miano „materializmu religijnego”. Zdaniem Bułgakowa, materiali-
zmu mechanicystyczny, nie umiejąc dostrzec t e o l o g i c z n e g o  s e n-
s u  m a t e r i i, „poniża” przyrodę, widzi w niej martwy „mechanizm”, 
traktuje ją nie jak żywą istotę, ale jak „trupa”. Inne jest podejście „ma-
terializmu religijnego”. 

Religijny materializm – pisze Bułgakow – tak jak materializm, uznaje sub-
stancjalność materii, metafizyczną realność przyrody. Uważa człowieka nie za 
ducha, zamkniętego w futerale materii, ale za istotę duchowo-cielesną, przy-
rodniczą, której metafizycznym przeznaczenie jest nierozerwalnie związane ze 
światem przyrodniczym. Lecz równocześnie, w przeciwieństwie do materiali-
zmu, widzi on w materii nie tylko martwy mechanizm złożony z atomów czy sił 
(...). W przeciwieństwie do tej metafizyki powszechnej śmierci, tego absolutne-
go mechanizmu, broni on pierwotności i powszechności życia, rozwijającego się 
w całym mechanizmie przyrody (…)95. 

Wedle Bułgakowa, mechanicystyczny materializm, tak jak materia-
lizm pogański, upatruje w przyrodzie siedlisko wrogich człowiekowi de-
monicznych sił. I podobnie jak błędem jest „pandemonizm”, tak błę-

93 Tamże. 
94 Por. S. Bułgakow, Priroda w fiłosofii Wł. S Sołowjowa, w: O Władimirie Sołowjowie. 

Sbornik pierwyj, Moskwa 1911, s. 4; K. Moczulskij, Władimir Sołowiow…, dz. cyt., s. 100.
95 Por. S. Bułgakow, Priroda w fiłosofii Wł. S Sołowjowa, dz. cyt., s. 4. 
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dem jest widzenie w przyrodzie mechanicznego „trupa”, martwego me-
chanizmu. W metafizyce Sołowjowa przyroda – pisze ten prawosławny 
teolog – jest z jednej strony czymś więcej niż „siedliskiem demonów”, 
a z drugiej – czymś znacznie więcej niż miejscem technicznej eksplo-
atacji człowieka. Jest ona – w swym najgłębszym teologicznym i real-
nym, wcale nie metaforycznym znaczeniu – realnym Ciałem Bożym, 
a jej prawdziwy sens i przeznaczenie odsłaniają się dopiero w miste-
rium Wcielenia i Zmartwychwstania. Jako Ciało Boże, przyroda, cały 
materialny, widzialny świat są przeznaczone do „prześwietlenia”, du-
chowego „przeobrażenia”, do „przebóstwienia”. I tylko uznając Wciele-
nie i Zmartwychwstanie, można odrzucić do końca i radykalnie pogań-
ski stosunek do materii przejawiający się w równej mierze w antycznym 
„pandemonizmie” natury i materializmie nowożytnej nauki. Dlatego 
„prawdziwy humanizm – pisze Bułgakow – jest wiarą w Bogo-Człowie-
ka, a prawdziwy materializm jest wiarą w bogomaterię”96. 

Przyroda to – powiada Sołowjow – z punktu widzenia teologii Wcie-
lenia miejsce, w którym zachodzi „proces bogoczłowieczy”, zrodzenie 
R o d z i c i e l k i  B o g a  jako najwyższego tworu natury, a z Niej zrodze-
nie B o g o-C z ł o w i e k a. 

Znamy przyrodę i materię jako odłączone od Boga i same w sobie wypaczone 
– mówił Sołowjow w jednej z mów poświeconych pamięci Dostojewskiego – ale 
wierzymy w ich odkupienie i zjednoczenie z Bóstwem, ich przemianę w Bogo-
-materię, a za pośrednika tego odkupienia uznajemy prawdziwego doskonałego 
człowieka, to znaczy Bogo-Człowieka w jego wolnej woli i działaniu. Prawdzi-
wy, na nowo narodzony człowiek przez duchowy czyn samowyrzeczenia prze-
nosi żywą Bożą moc w obumarłe ciało przyrody97.

Wyjaśniając bliżej ten pogląd w publicznym wykładzie wygłoszonym 
28 marca 1881 roku (w którym to filozof wezwał cara Aleksandra III 
do zaniechania kary śmierci wobec zabójców ojca-cara Aleksandra II), 
mówił on, że wiara prawosławnego ludu rosyjskiego patrzy inaczej na 
przyrodę i świat niż „oświecona” wiara człowieka współczesnego, że 
uznaje ona, iż 

96 S. Bułgakow, Priroda w fiłosofii Wł. S Sołowiowa, dz. cyt., s. 26; tenże, Sofijnost’ twa-
rii, w: tegoż, Swiet niewieczernyj, Moskwa 1994, s. 185–225.

97 Por. W. Sołowjow, Trzy mowy ku pamięci Dostojewskiego, w: tegoż, Wybór pism, dz. 
cyt., t. 2, s. 152.
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przyroda sama z siebie dąży do absolutnej jedności, do absolutnej prawdy. 
Wiara ludu wierzy, że ludzka natura i świat zewnętrzny mają jedną duszą i ta 
dusza dąży do wcielenia zasady Boskiej, dąży do zrodzenia w sobie Boga; lud 
wierzy w Bogurodzicę. Rzecz jasna – dodawał filozof – ta Bogurodzica, w którą 
wierzy lud, nie jest tą którą, zaczynając od protestantyzmu, negowała jednost-
kowa świadomość [licznoje proswieszczienije]. Dla wiary ludowej Bogurodzica, 
tak jak Chrystus, jest początkiem wszystkiego. Jest to Dusza świata, pierwsza 
materia, macierz każdego bytu, która przechodząc [od form astralnych] do form 
organicznych i dalej ludzkich, dąży do wcielenia w sobie zasady Boskiej, urze-
czywistnienia, zrodzenia jej98.

 Przyroda to – jak pisze w omawianym studium Bułgakow – w Mat-
ce Bożej ziemska Matka Boga. W myśl tego rozumowania uwierzyć we 
Wcielenie to zarazem „uwierzyć w przyrodę”. Nietzsche słowami Zara-
tustry – powiada S. Bułhakow – też „uczył ziemi”, ale jego nauka jest 
w istocie pogańska, „pandemoniczna”, stanowi w istocie próbę powro-
tu do tego stanu, który przez Wcielenie został – raz na zawsze – bezpo-
wrotnie przezwyciężony i pokonany. W tym znaczeniu, Wcielenie rozpo-
czyna nową „epokę kosmiczną”, epokę „bogomaterializmu”, „przebó-
stwienia”, „przeobrażenia” i Odkupienia materii oraz całego kosmosu 
(Wsieliennaja). Dlatego też – powiada Bułgakow – w błędzie są ci ba-
dacze, którzy pojmują ascetykę Sołowjowa w duchu platońskim, neo-
platońskim czy buddyjskim jako „wyrzeczenie się świata i radykalne 
odrzucenie ciała. Przeciwnie, nauka Sołowjowa o materii – pisze Buł-
gakow – jest nauką o »świętej cielesności«, o »świętej płci« na wieki złą-
czonej duchem”99. 

Problem materii – wedle Sołowiowa – w najbardziej genialny sposób 
wyraził Dostojewski. W Trzech mowach ku pamięci Dostojewskiego So-
łowjow pisał, iż niemożliwa jest wiara w ponadludzkie dobro, to zna-
czy w Boga, bez z wiary w człowieka. To z kolei sprawia, iż człowiek ja-
ko istota teandryczna, „uczestnik” życia Bożego, podmiot Bożej mocy, 
nie jest już bez końca wydany niemocy i zniewoleniu przez żywioły na-

98 Por. tenże, Kritika otwlieczionnych naczał sowriemiennogo proswieszczienija i krizis 
mirowogo prociessa, w: Priłożienije. Liekcija, pis’ma i statji nie wosziedszyje jeszczo w So-
branije soczynienij Wł. Sołowjowa (Briussel”, 1966–1970) i w izdanije jego Pisiem, w: tegoż, 
Pis’ma i priłożienbije, Bruksela 1970, s. 244–245. Jak podaje wydawca, jest to streszczenie 
nienapisanego przez Sołowjowa wykładu z 28 marca 1881 według zapisu jednej z „uważ-
nych słuchaczek”. P. Szczegłow, który podał je do druku („Byłoje” 1906, nr 3, s. 49–52) 
i porównał z „drugim współczesnym zapisem”, pisze, iż „streszczenie wyraziście przeka-
zuje nić rozważania autora i zachowuje nawet identycznie oddzielne frazy”. Por. tamże, 
s. 243.

99 Por. S. Bułgakow, Priroda w fiłosofii Wł. S Sołowiowa, dz. cyt., s. 25–26.
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tury, ale mocą tą powinien nad nią panować. Skoro rzeczywiście wie-
rzy się w Boga – tak jak wierzył w Niego autor Braci Karamazow – czy-
li w Boga jako w 

nieznające granic Dobro – stwierdza Sołowjow – to trzeba również uznać 
obiektywne wcielenie Bóstwa, to znaczy Jego zjednoczenie z samą istotą naszej 
natury nie tylko w sferze ducha, lecz i ciała, a poprzez nią również z żywiołami 
zewnętrznego świata; to zaś znaczy tyle co uznać, że natura jest zdolna do ta-
kiego wcielenia w nią Bóstwa, a więc uwierzyć w odkupienie, uświęcenie i prze-
bóstwienie materii100. 

Oznacza to, że „wraz z rzeczywistą i pełną wiarą w Bóstwo zostaje 
nam przywrócona nie tylko wiara w człowieka, lecz także wiara w przy-
rodę”101. W świetle tajemnicy Wcielenia i Zmartwychwstania oznacza to 
zarazem, iż obraz przyrody, jaki narzuca się tak mechanistycznej, jak 
naturalistycznej świadomości, jest wyrazem świadomości ułomnej, „po-
gańskiej”, czyli „nieprzebóstwionej” i – by tak rzec – „niezmartwychw-
stałej”, odłączonej od tajemnicy Wcielenia i niedotkniętej, i nieprzemie-
nionej światłem Zmartwychwstania. W istocie to, co jawi się jako osta-
teczny stan przyrody, musi się ukazać jedynie jako jej stan tymczasowy, 
przechodni, a nie docelowy, ostateczny, jako właśnie s t a n, a nie b y t. 
Sołowjow pisze:

Wszystkie błędy rozumu, wszelkie fałszywe teorie i wszelkie praktyczne jed-
nostronności i nadużycia miały i mają swoje źródło w rozdzieleniu tych trzech 
kierunków wiary. Cała prawda i wszelkie dobro pochodzi z ich wewnętrzne-
go zjednoczenia. Z jednej strony człowiek i przyroda mają sens tylko w swo-
im związku z Bóstwem, bowiem człowiek pozostawiony samemu sobie i utwier-
dzający się na swoim bezbożnym gruncie ujawnia swoją wewnętrzną niepraw-
dę i kończy, jak wiemy, zabójstwem i samobójstwem, zaś przyroda, oddzielona 
od Ducha Bożego, jest martwym i pozbawionym sensu mechanizmem bez przy-
czyny i celu; z drugiej strony również z Bóg, oddzielony od człowieka i przyro-
dy, poza obrębem swego pozytywnego objawienia jest dla nas albo pustą abs-
trakcją, albo czymś nieskończenie obojętnym102. 

Błędne stanowisko polegające na rozdzieleniu t r z e c h  e l e m e n-
t ó w, to jest Boga, człowieka i przyrody, było trwałym i zgubnym czyn-

100 W. Sołowjow, Trzy mowy ku pamięci Dostojewskiego, w: tegoż, Wybór pism, dz. cyt., 
t. 2, s. 152.

101 Por. tamże.
102 Por. tamże, s. 152–153.
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nikiem w kulturze duchowej Europy i przejawiło się trojako, w zależno-
ści od tego, jaki element był faworyzowany kosztem innych: u pogardza-
jących ludzką wolnością i odwracających się od przyrody, „pragnących 
pogrążyć się w kontemplacji Bóstwa”103 „mistyków (kwietystów i piety-
stów)”, następnie „humanistów (racjonalistów i idealistów)”, głosicieli 
absolutnej autonomii człowieka i suwerenności ludzkiego rozumu, któ-
rzy „widzieli w Bogu tylko zalążek człowieka, a w przyrodzie tylko jego 
cień”104, i w końcu „naturalistów (realistów i materialistów), którzy wy-
rzucając ze swej wizji świata wszelkie ślady ducha i Bóstwa, chylą czo-
ła przed martwym mechanizmem przyrody”105. Wszystkie te kierunki są 
w swej jednostronności błędne, a pozytywny kierunek ich wzajemnej re-
lacji był – co też już w sposób świadomy w genialny sposób wyraził póź-
niej Dostojewski – przede wszystkim zachowany w duchowości i trady-
cji prawosławnej, w tym przede wszystkim „półświadomie” w narodzie 
ruskim, od „chwili jego chrztu”106. Ów pozytywny kierunek relacji po-
między elementami b o s k i m,  l u d z k i m  i  p r z y r o d n i c z y m, uka-
zany przez Dostojewskiego, powinien wyznaczać właściwy, czyli inte-
gralny, kierunek rozwoju kultury chrześcijańskiej. Dostojewski przyjął 
ideę chrześcijańską w sposób zgodny i „harmonijny”; „był mistykiem, 
humanistą i naturalistą”, ale jego wiara w dobro człowieku nie była wy-
łącznie spirytualizmem. Kierując się nią, pisarz obejmował nią równo-
cześnie przyrodę, „rozumiał i kochał ziemię i wszystko, co ziemskie, 
wierzył w czystość, świętość i piękno materii”107. I dopiero taka „ma-
terialistyczna” wizja człowieka, czyli obejmująca wespół owe trzy ele-
menty, jest prawdziwym, pełnym humanizmem. I dlatego to, jak stwier-
dza Sołowjow: 

W takim materializmie nie ma nic fałszywego i grzesznego. Podobnie jak 
prawdziwy humanizm nie jest uwielbieniem ludzkiego zła z tego powodu, że 
jest ono ludzkie, tak i prawdziwy naturalizm nie jest niewolniczą postawą wo-
bec wypaczonej przyrody, dlatego że jest ona przyrodą. (…) Humanizm jest wia-
rą w człowieka, wierzyć zaś w ludzkie zło i ludzkie słabości nie ma powodu, 
istnieją one przecież w sposób jawny; nie ma też powodu wierzyć w spaczoną 
przyrodę, jest ona widocznym i namacalnym faktem. Wierzyć w człowieka to ty-
le, co uznawać coś większego ponad to, co jest widoczne, uznawać w nim tę moc 

103 Tamże, s. 153.
104 Tamże.
105 Tamże. 
106 Tamże.
107 Tamże, s. 153–154.
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i tę wolność, które łączą go z bóstwem; wierzyć zaś w przyrodę to tyle, co uzna-
wać w niej tajemną światłość i piękno, które sprawiają, że jest ona Ciałem Bo-
żym. Prawdziwy humanizm jest wiarą w Bogo-człowieka, a prawdziwy natura-
lizm wiarą w Bogo-materię108. 

Idea „bogomaterializmu” – jak pisał Sołowjow w artykule o Orygene-
sie do Słownika encyklopedycznego Brockhausa i Efrona – jest nie tylko 
przezwyciężeniem greckiego dualizmu – czego przykładem była dlań 
postawa wobec materii tak wielkiej postaci świata wczesnochrześcijań-
skiego, jaką był Orygenes109 – ale prawdziwą i nieznaną starożytnemu 
światu przedchrześcijańskiemu „mądrością chrześcijańską”, mądro-
ścią, którą przyniosło dopiero Wcielenie. Stanowisko Orygenesa, który 
upatrywał w „materii” kary dla „odpadłych” od Boga „umysłów-dusz”, 
jest niezrozumieniem najgłębszej prawdy chrześcijańskiej, to jest praw-
dy o Wcieleniu Boga. Jest ona wprawdzie „głupstwem dla Greków”, ale 
to w niej wyraża się istota chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo – powiada 
Sołowjow – w przeciwieństwie do greckiego dualizmu, obejmuje i ogar-
nia c a ł e g o  człowieka, łącznie z jego cielesnością i materialną stroną 
jego egzystencji, a poprzez człowieka jest n a d z i e j ą  zbawienia całe-
go kosmosu, a więc i całej „materialnej przyrody”110. 

Koncepcja przyrody i materii Sołowjowa zdaje się potwierdzać dobit-
nie tezę o jego niechęci zarówno do wszelkiego oderwanego, „abstrak-
cyjnego” spirytualizmu, jak i do „wulgarnego” materializmu, o obecnym 
w jego myśli stałym dążeniu, wręcz afekcie, aby przedstawiać wszystko, 
co duchowe, jako „żywe życie materii” (A. Łosiew). Dlatego też słuszna 
wydaje się opinia, iż trudno mówić w sensie ścisłym o panteizmie w fi-
lozofii Sołowjowa (stanowisko przeciwne niż E. Trubieckiego111), gdyż 
panteizm, „będący ubóstwieniem materii, jest tylko jej poniżeniem, po-
nieważ samego Boga pojmuje się tu jako bezdusznego i pozbawionego 
osobowości” (biezdusznym i biezlicznym) 112, a Sołowjow chciał materię 
wywyższyć, doprowadzić do Boga. W tym znaczeniu wizja Sołowjowa 
jest eschatologiczną nadzieją „nowego nieba i nowej ziemi” (Ap 21, 1). 

108 Tamże.
109 „Według Orygenesa, wcielenie i zmartwychwstanie Chrystusa było tylko z jednym 

ze środków wychowawczych, zastosowanych przez »boskiego Pedagoga«, Logos. Celem 
dzieła Bożego na ziemi jest z punktu widzenia Orygenesa zjednoczenie wszystkich umy-
słów z Logosem, a przez z Niego z Bogiem Ojcem, albo Samo-Bogiem (Αυτοτηεοσ)”. Por. 
W.S. Sołowjow, Origien, w: tegoż, Sobranije soczynienij, dz. cyt. s. 446.

110 Por. tamże; M. Bierdiajew, Rosyjska idea, tłum. J.C.–S.W., Warszawa 1987, s. 128 n.
111 Por. E. Trubieckoj, Smysł żyzni, dz. cyt., s. 370–380.
112 Por. A. Łosiew, Władimir Sołowjow i jego wriemia, dz. cyt., s. 142.
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Prawdziwy sens i „powołanie” materii ujawniają się dopiero w perspek-
tywie eschatologicznej113.

2.4. „Sens życia” – spór z Nietzschem

To przekonanie wyraziło się w otwartym sporze z „fałszywym chrze-
ścijaństwem” (łżechristijanstwom) Tołstoja oraz – w nieco bardziej zawo-
alowany sposób – w polemice z filozofią Nietzschego. Ponieważ „spór 
z Tołstojem”114 został dość wyczerpująco przedstawiony w literaturze 
i pisaliśmy o nim w kilku miejscach115, skupimy się na polemice z filo-
zofią F. Nietzschego. 

W Przedmowie do pierwszego wydania swej Filozofii moralnej, a więc 
w okresie kiedy podstawy filozofii Sołowjowa były już całkowicie skry-
stalizowane, stawia on pytanie: „Czy istnieje w życiu w ogóle jakiś 
sens? Jeśli istnieje, to czy posiada charakter moralny, czy ma podstawę 
w dziedzinie moralnej? A jeśli tak, to na czym on polega, jaka będzie je-
go prawdziwa i pełna definicja?”116. Filozof zauważa, iż istnieją dwa ro-
dzaje ludzi negujących „pozytywny sens życia” (dobryj smysł), dwa ro-
dzaje „pesymistów”: „pesymiści teoretyczni”, oraz „praktyczni”. Ci dru-
dzy to ludzie, którzy swoją negację sensu życia doprowadzili do kresu: 
kończą oni samobójstwem. Pod względem tak teoretycznym, jak mo-
ralnym pierwsi muszą uznać wyższość drugich, albowiem logicznym 
wnioskiem z negacji „pozytywnego sensu życia” powinna być nie mino-
deria i pesymistyczne rezonerstwo, ale rezygnacja z biologicznej egzy-
stencji, czyli samobójstwo117. Te dwa rodzaje pesymistów można określić 
odpowiednio mianem „fałszywych filozofów” i „prawdziwych samobój-
ców”118. Pierwsi to, ci którzy negują „sens życia”, nie rezygnując z nie-
go, drudzy to ci, którzy swoją negację kończą unicestwieniem siebie. 

Wniosek, jaki w związku z tym wyciąga Sołowjow, jest dość nieoczy-
wisty, paradoksalny, co nie znaczy – nieprawdziwy. Zwolennicy i jed-
nej i drugiej opcji – twierdzi Sołowjow – dowodzą wręcz zupełnie cze-
goś innego niż to, co chcieliby głosić w swej negacji sensu życia. W isto-

113 Por. W.Sz. Sabirow, Russkaja fiłosofija spasienija, Sankt Petersburg 1996.
114 Por. G. Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, Kraków 1992, s. 196–204. 
115 Por. J. Krasicki, W obliczu zła: Marian Zdziechowski i jego rosyjscy mistrzowie, 

w: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, red. G. Kotlarski, M. Figura, Poznań 1999; tenże, 
O „sfałszowanym dobru” (Zdziechowski, Tołstoj, Sołowjow), „Przegląd Powszechny” 2001, 
nr 2; tenże, Bóg, człowiek i zło, dz. cyt., passim. 

116 W.S. Sołowjow, Priedisłowije k pierwomu izdaniju, dz. cyt., s. 8.
117 Por. tamże, s. 8–14.
118 Por. tamże, s. 14.
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cie i jedni, i drudzy (zgodnie z zasadą determinatio est negatio) ów sens 
– tak czy inaczej – afirmują. Życie w pełnym tego słowa znaczeniu musi 
być bowiem wolne zarówno od ograniczeń, jakie narzucają człowiekowi 
prawa gatunku, jak i od determinacji praw, które normują życie ludzkiej 
„termitiery”. Tak pojęte życie transcenduje wszelkie wyobrażenia o nim 
i dlatego pesymiści „teoretyczni” oraz „praktyczni” mają rację, negując 
ziemskie życie jako jedyne i prawdziwe, negując jego „pozytywny sens” 
(dobryj smysł). 

Słowem, tak u jednych, jak u drugich negacja „pozytywnego sensu” 
t e g o  ż y c i a  jest afirmacją sensu życia innego, życia, które musi leżeć 
poza granicami „tego świata”, świata czasoprzestrzennego, poddanego 
śmierci i skończoności119. Utożsamiając życie z tak czy inaczej pojmo-
wanym złem, pesymiści „teoretyczni” i „praktyczni” afirmują jakieś in-
ne, prawdziwsze i nieznane im Życie, będące nie ulepszeniem i prze-
dłużeniem życia tutejszego, podanego prawu „złej nieskończoności”, to 
jest prawu „przestrzeni, czasu oraz mechanicznej przyczynowości”120, 
ale życie r a d y k a l n i e  i n n e. Dają wyraz – jak powiedziałby dzisiaj 
E. Lévinas – „pragnieniu” Innego121. Jedni i drudzy, „negując” sens ży-
cia, „dowodzą sensu życia”. 

Dla Sołowjowa prawdziwy problem nie polega więc na pytaniu o to, 
czy życie ma sens, ale na pytaniu o to, o j a k i e  „życie” i o j a k i  s e n s 
chodzi. Na pewno nie chodzi o życie podległe, jak to określa filozof, 
„prawu grzechu”, życie podległe prawom przyrody, życie, które prze-
jawia się jako brak jedności bytu i stan powszechnej wrogości („wojny 
wszystkich przeciw wszystkim”), które skończyć się musi nieuchronną 
śmiercią, którego kresem jest fizyczny i biologiczny rozkład wszystkie-
go, co istnieje. W jaki sposób ujawnia się więc jego s e n s? 

119 Pogląd ten znajduje doskonałe potwierdzenie w refleksji na temat „samobójstwa” 
prowadzonej przez E. Lévinasa. W samobójstwie – powiada Lévinas – „U c i e k a m y  o d 
ż y c i a  d o  ż y c i a. Samobójstwo odsłania się jako możliwość bytu, który jest już w sto-
sunkach z Innym, który wzniósł się już do życia d l a  I n n e g o”. Por. E. Lévinas, Całość 
i Nieskończoność, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 171. W rozmowie z P. Nemem 
Lévinas powiedział: „W żadnym razie nie chcę twierdzić, że samobójstwo wynika z miło-
ści bliźniego i z prawdziwe ludzkiego życia. Chcę powiedzieć, że życie prawdziwie ludz-
kie nie może pozostać życiem usatysfakcjonowanym w swoim zrównaniu z byciem, ży-
ciem spokojnym, że budzi się ono dla innego, to znaczy jest w stałym otrzeźwianiu, że by-
cie nie jest nigdy – przeciwnie do tego, co twierdzi tyle uspokajających tradycji – swoją 
własną racją bycia, że słynne conatus essendi nie jest źródłem wszelkiego prawa i sensu”. 
Por. E. Lévinas, Etyka i Nieskończony, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Kraków, b.d., s. 67.

120 Por. W.S. Sołowjow, Rossija i Wsielienskaja Cerkow’, dz. cyt., s. 292 –297.
121 Por. E. Lévinas, Całość i Nieskończoność, dz. cyt., passim.
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Prawdziwy sens życia ukazuje się dopiero w konfrontacji z faktem, 
przed którym kapituluje wszelka ludzka mądrość moc i siła, to jest w kon-
frontacji z faktem śmierci. Owszem, powiada filozof, są tacy, którzy afir-
mują sens życia, i to życia doczesnego – a przedstawicielem takiej poło-
wicznej, a w istocie fałszywej afirmacji jest właśnie F. Nie tzsche. W rze-
czy samej, czy w istocie afirmują oni życie, czy też – być może – pod 
maską estetycznego piękna i biosu oddają cześć śmierci? 

Na takie „afirmacje” jak Nietzscheański kult antycznego piękna, kult 
fizycznej siły i biologicznego życia, w ogóle „ziemi”, („Ja was nauczę 
ziemi!” – wołał Zaratustra) Sołowjow odpowiada: zarówno afirmacja an-
tycznych wyznawców kultu „m o c y ” i „p i ę k n a ”122, jak i „zwiastuna 
Antychrysta” (D. Strémooukhoff)123 Nietzschego, afirmacja, która upa-
truje sensu życia w jego „stronie estetycznej”, w tym, co „silne, wspa-
niałe, piękne”124, zostaje obalona „na własnym gruncie”. Ci bowiem, 
którzy twierdzą, iż sens życia zawiera się w jego stronie estetycznej, mu-
szą się skonfrontować – jak miało to miejsce w przypadku innego „zwia-
stuna Antychrysta”, to jest Tołstoja – z nieubłaganym „faktem” śmierci. 
I dlatego – jak pisze Sołowjow:

jakkolwiek byśmy się oddawali (…) estetycznemu kultowi, nie znajdziemy 
w nim nie tylko obrony, ale nawet najmniejszej wskazówki co do możliwości 
przeciwko temu powszechnemu i nieuniknionemu faktowi, który od wewnątrz 
unicestwia tę pozorną boskość siły i piękna, ich pozorną niezależność i abso-
lutność, mam na myśli ten fakt, że końcem wszelkiej ziemskiej siły jest bezsiła 
i końcem wszelkiego światowego piękna jest szpetota [biezobrazije]125. 

Jeśli bowiem mówić o „sile, wielkości i pięknie”, to – stwierdza Sołow-
jow – jako koniec każdego człowieka, „poczynając od rosyjskiego powia-
towego nauczyciela (zob. Rewizor Gogola) aż do samego Nietzschego, ja-
ko najpełniejszego wcielenia tych wartości estetycznych razem wziętych, 
ukazuje się jeden i ten sam obraz”, wystarczy wziąć za przykład gest 
Aleksandra Macedońskiego, władcy połowy starożytnego świata, czło-
wieka przed którym, jak powiada biblijny kronikarz, „cała ziemia padła 

122 „Przyjmij ducha mojego. Jak dawniej duch mój płodził cię w p i ę k n i e, tak teraz, 
płodzi cię w m o c y”. Słowa te „duch nieprawości” szepce w chwili „namaszczenia” przy-
szłemu Antychrystowi. Por. W.S. Sołowjow, Trzy rozmowy, dz. cyt., s. 129.

123 Por. D. Strémooukhoff, Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique, Paryż 1935, 
s. 281 n. 

124 W.S. Sołowjow, Oprawdanije Dobra, dz. cyt., s. 12–14. Sołowjow cytuje – za Pierwszą 
Księgą. Machabejską Starego Testamentu – opis śmierci Aleksandra Macedońskiego.

125 Tamże.
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na kolana” i który w końcu sam „p a d ł  n a  ł o ż e  i  u ś w i a d o m i ł  s o-
b i e ,  ż e  b ę d z i e  m u s i a ł  u m r z e ć”. Gest ten nasuwa pytania, na 
które nie sposób znaleźć żadnej sensownej odpowiedzi pośród mądrości 
całego antycznego świata. Powszechność faktu śmierci obraca w „głupo-
tę” całą jego „mądrość”, a jego wielkość i przepych w „nicość”. Dlatego 
– mając już na uwadze nie starożytnego, ale współczesnego „przedstawi-
ciela siły i piękna”, czyli Nietzschego, Sołowjow pyta: 

Czyż siła bezsilna wobec śmierci jest w samej rzeczy siłą? Czyżby rozkłada-
jący się trup był pięknem? Starożytny przedstawiciel siły umarł i zgnił nie ina-
czej niż najbardziej bezsilne i szpetne stworzenie, a współczesny wyznawca siły 
i piękna już za życia przeobraził się w umysłowego trupa. Dlaczego to pierwszy 
nie został ocalony przez własną siłę i piękno, a drugi przez swój kult siły pięk-
na? I kto będzie oddawać cześć bóstwu, które nie ocala swoich wyznawców126?

Nietzsche, który – pisze Sołowjow – uznawał moralność chrześcijan 
za moralność „niewolników i pariasów” i włączał chrześcijan wyłącznie 
do niższej klasy społecznej, nie dostrzega tego prostego faktu, że ewan-
gelie pod samego początku były traktowane nie jako głoszenie jakiegoś 
społecznego „buntu”, ale jako „radosna wieść o prawdziwym z b a w i e-
n i u, że cała siła nowej religii polegała na tym, iż została założona »przez 
pierworodnego spośród umarłych«, zmartwychwstałego i dającego życie 
swoim wyznawcom”. Istota głoszenia Ewangelii – powiada Sołowjow – to 
wcale nie b u n t  „słabych” przeciwko „silnym”, ale wieść o Zmartwych-
wstaniu i Życiu. Stąd też konkluzywne, zasadnicze pytanie: „Co znaczą 
klasy społeczne, kiedy rzecz rozchodzi się o śmierć i zmartwychwsta-
nie?”. I odpowiedź: „Religia zbawienia nie może być jedynie religią nie-
wolników i »czandali«, jest ona religią wszystkich, tak jak wszyscy po-
trzebują zbawienia. Zanim z takim oburzeniem zaczęło się występować 
przeciwko równości, należało zniszczyć główną »równicielkę« – śmierć 
[Priezżie, cziem s takoj jarostiu propowiedowat’ protiw rawienstwa, slie-
dowało by uprazdnit’ gławnuju urawnitielnicu – smiert’]”127. To „rów-
nicielka” (urawnitielnica) ś m i e r ć  sprawia, że nieśmiertelność, którą 
głosi Nietzsche oraz wszyscy starożytni i współcześni wyznawcy „siły, 
wielkości i piękna”, „umiera z każdym umarłym” i zostaje „pogrzeba-
na na wszystkich cmentarzach”. Jest tylko jedna moc „mocniejsza niż 
śmierć” – ta, w której piękno i siła są „nierozłączne z Dobrem”128. 

126 Tamże.
127 Tamże, s. 14.
128 Por. tamże. 
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Siła i piękno są boskie, ale nie same z siebie: istnieje Bóstwo silniejsze i pięk-
niejsze, którego siła i piękno nie umierają, dlatego że w Nim siła i piękno są nie-
rozłączne z Dobrem. Nikt nie oddaje czci bezsile i szpetocie; ale jedni czczą siłę 
i piękno usprawiedliwione przez Dobro, istniejące wiecznie i rzeczywiście wy-
zwalające jego wyznawców spod władzy śmierci i przemijania, a inni wywyż-
szają siłę i piękno pojmowane w sposób abstrakcyjny i pozorny. Jeśli pierwsza 
nauka oczekuje swego ostatecznego zwycięstwa tylko w przyszłości, to i drugiej 
nie jest z tym wcale lżej: jest ona już pokonana, pokonana na zawsze, i pogrze-
bana zostaje na wszystkich cmentarzach129. 

Czy nie na tym polegały tragedia i nieszczęście130, „zwiastuna Anty-
chrysta”, że znał tylko dwa imiona: „p i ę k n o” i „m o c”, a nie pragnął 
poznać imienia „Dobra”? Czy to w „nieszczęsnym Nietzschem”131 – jak 
chciałby Sołowjow – miała się spełnić przepowiednia Dostojewskiego: 
„Antychryst będzie mamił Pięknem”?

2.5. Śmierć, Nadczłowiek, Bogo-człowiek

Problem sensu życia powraca w artykule Sołowjowa Idea Nadczło-
wieka będącym bezpośrednią polemiką z filozofią F. Nietzschego, 
w tym przede wszystkim z modną ideą Nadczłowieka. W świetle pyta-
nia o „największe zło”, z jakim zmaga się człowiek od początku swojej 
historii, pytania o zło śmierci, Sołowjow poddał ideę Nietzschego fun-
damentalnej krytyce.

 Swoim zwyczajem – zanim do niej przystąpił – Sołowjow, w myśl 
zasady audiatur et altera pars stara się dostrzec w „chorej” nauce Nie-
tzschego jakiś element prawdy, albowiem „każdy błąd” –  jak powiada 
 – „zawiera w sobie niewątpliwie prawdę i jest tylko mniej czy bardziej 
wypaczeniem tej prawdy i jej się trzyma” oraz tylko „przez nią może być 
pojęty, oceniony i w końcu odrzucony. Dlatego pierwszą sprawą rozum-
nej krytyki jakiegokolwiek poszczególnego błędu jest określić tę praw-
dę, której się on trzyma i którą wypacza”132.Na czym więc polega „błąd”, 
a na czym „prawda” nauki Nietzschego?

 „Niedorzeczna strona nietzscheanizmu”  – powiada filozof  – czy-
li „pogarda wobec słabej i chorej ludzkości, pogańskie spojrzenie na 
przemoc i piękno”, przez „wcześniejsze”, chociaż nie wiadomo na ja-

129 Por. tamże.
130 Por. W. Sołowjow, Literatura czy prawda?, dz. cyt., s. 163.
131 Por. tamże.
132 Por. W.S. Sołowjow, Ideja swierchczełowieka, w: tegoż, Sobranije soczynienij, dz. 

cyt., t. 9, s. 271. 
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kiej podstawie przypisanie sobie „wyjątkowego nadludzkiego znacze-
nia”, to jest jakiegoś n a d c z ł o w i e c z e ń s t w a,  i równoczesne odmó-
wienie go innym „słabszym” naturom – to wszystko, „rzuca się w oczy 
od razu”133. Co jest w niej więc prawdą? Otóż zarówno cały f a ł s z,  jak 
i cała p r a w d a  tej doktryny zawierają się w jednym słowie. Brzmi ono: 
„Nadczłowiek”. 

Nie negując samej tej idei, Sołowjow zgadza się z tym, że każdy dą-
ży do tego, aby „b y ć  więcej”, aby przekraczać bariery wynikające ze 
skończonej biologicznej i materialnej kondycji człowieka. W pokonywa-
niu tych barier i ograniczeń wyraża się wszak sens człowieka jako isto-
ty nie tylko z w i e r z ę c e j,  a więc podległej biologicznym, społecznym, 
i historycznym determinacjom, ale właśnie l u d z k i e j,  zdolnej do mo-
ralnej autodeterminacji i duchowego rozwoju. J e d n a k ż e  j a k k o l-
w i e k  d a l e k o  b y  sięgały horyzonty tego rozwoju i przekraczania 
stojących przed człowiekiem i ludzkością granic, istnieje jedna grani-
ca nieprzekraczalna d l a  człowieka134. Tą granicą jest ś m i e r ć. Grani-
cy tej człowiek przekroczyć nie może i dopóki jej nie przekroczy, j e s t 
t y l k o  c z ł o w i e k i e m. „ Człowiek” i „śmiertelny”, co można znaleźć 
już u Homera – pisze Sołowjow – to „synonimy”135. Podać definicję czło-
wieka to powiedzieć, że jest on „śmiertelny”, bo tylko człowiek – powia-
da Sołowjow – we właściwym tego słowa znaczeniu jest „istotą śmier-
telną”. 

Nie można tego powiedzieć o zwierzęciu, albowiem chociaż zwie-
rzęta umierają, „nikomu nie przyjdzie do głowy – pisze filozof – okre-
ślać je jako śmiertelne”136. Człowiek doświadcza swej „śmiertelności”, 
kiedy ją sobie uświadamia jako „istotną osobliwość swojego rzeczywi-
stego stanu”, i właściwie nigdy „nie chce się na nią zgodzić”137. Zwie-
rzę „nie walczy” świadomie ze śmiercią, zatem nie może być nazwane 
„śmiertelnym”. Dlatego też dla zwierzęcia „śmiertelność nie jest wy-
rzutem i nie jest czymś mu właściwym”, to „człowiek  – powiada filo-
zof – jest przede wszystkim i w szczególności »śmiertelny«, w znacze-
niu z w y c i ę ż a n e g o,  p o k o n a n e g o  przez śmierć. A jeśli tak, zna-

133 Por. tamże.
134 Podobnie pisał Norwid: „Dalej – dalej – aż kiedy stoczyć się przyjdzie do grobu / 

I czeluście zobaczym czarne, co czyha za drogą, / K t ó r e  a b y  p r z e s a d z i ć  L u d z-
k o ś ć  n i e  z n a j d z i e  s p o s o b u ” .  Por. C.K. Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, 
w: tegoż, Pisma wybrane, red. J. W. Gomulicki, Warszawa 1968, t. 1, s. 471.

135 Por. W.S. Sołowjow, Ideja swierchczełowieka, dz. cyt., s. 272.
136 Tamże. 
137 Por. tamże.
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czy to, że »Nadczłowiek« powinien być przede wszystkim z w y c i ę z c ą 
ś m i e r c i”138. 

W myśl przedstawionego tutaj rozumowania Sołowjowa dla człowie-
ka przekroczenie statusu człowieczeństwa to ni mniej, ni więcej, tyl-
ko przekroczenie statusu ludzkiej śmiertelności, „Nadczłowiek” to ktoś 
„nadśmiertelny”. Czy jednak – pyta Sołowjow – taki jest w istocie „Nad-
człowiek” Nietzschego? Czy przekroczył on  – mówiąc słowami same-
go twórcy tej idei – granice „śmierci”, „ludzkiego, arcyludzkiego”? Nie, 
i dlatego „Nadczłowiek” Nietzschego nie jest rzeczywistym nadczłowie-
kiem, ale jest parodią, karykaturą „prawdziwego »Nadczłowieka«”139, 
czyli Tego, nad którym śmierć „nie ma już władzy” (Rz 6, 9), Bogo-czło-
wieka, Jezusa Chrystusa. Nauka Nietzschego zostaje obalona na włas-
nym gruncie. 

Czy wobec powyższego jest ona pozbawiona wszelkiego znaczenia, 
nie ma żadnego sensu? – pyta filozof. Owszem, byłoby tak w istocie, gdy-
by nie „zatarty” wprawdzie przez ludzką pamięć, ale rzeczywisty obraz 
„prawdziwego” Nadczłowieka. To dzięki Niemu, dzięki temu Obrazo-
wi, dzięki tej I k o n i e, a więc Obrazowi ontologicznemu, transcedental-
nemu, idea Nietzschego nie jest się czystą fikcją, fałszem, ale wskazuje 
na ponadczasową wieczną prawdę o człowieku i jego ostatecznym prze-
znaczeniu – mianowicie „drogę człowieczą”, „drogę nadczłowieczeń-
stwa”140. Drogą tą jest Ten, który „rzeczywiście zwyciężył śmierć”, który 
jest „pierworodnym spośród umarłych”141. Tym samym droga „nadczło-
wieczeństwa” nie jest już Nietzscheańską drogą dla „wybranych”, „lep-
szych”142; przeciwnie, jest „drogą” dla „wszystkich”, ponieważ „wszy-
scy potrzebują zbawienia”143 i trzeba, aby „więcej ludzi wstępowało na 
tę drogę”. 

Wbrew Nietzschemu, nie jest to droga – jak byśmy dziś powiedzieli za 
E. Lévinasem – Wiecznego Powrotu Te g o  S a m e g o144. Nie jest to dro-
ga bez celu, „droga donikąd”, lecz droga, która ma wyraźnie określony 
i wyznaczony cel: na jej końcu – twierdzi filozof – czeka „nas pełne i zde-
cydowane zwycięstwo nad śmiercią”145. I to dzięki „prawdziwemu Nad-

138 Tamże. 
139 Tamże, s. 273.
140 Por. tamże.
141 Por. tamże.
142 Por. tamże, s. 267.
143 Por. W.S. Sołowjow, Priedisłowije k pierwomu izdaniju, dz. cyt., s. 13.
144 Por. E. Lévinas, Całość i Nieskończoność dz. cyt., passim.
145 Por. W. Sołowjow, Ideja swierchczełowieka, dz. cyt., s. 273.
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człowiekowi”146 „droga nadludzka” staje się „drogą ludzką”, co więcej, 
staje się „Drogą”, która sama prowadzi człowieka do celu („Ja jestem 
drogą i prawdą i życiem, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne”147). Tą 
Drogą jest „Wcielona Prawda”148, pierwszy „prawdziwy człowiek”, a zara-
zem „prawdziwy Nadczłowiek”, Bogo-człowiek, Jezus Chrystus. Jest On 
jedynym prawdziwym Nadczłowiekiem, ponieważ t y l k o  O n  p o k o-
n a ł  ś m i e r ć  i tylko nad Nim spośród tych, co zaznali śmierci – jak pi-
sze Apostoł – „śmierć nie ma władzy”. Nadczłowiek to „Nadśmiertelny” 
(jeśli słowo „człowiek” rozumieć tak, jak je pojmowali Grecy, to jest jako 
„śmiertelny”). Dlatego – poza Chrystusem – jest „n a j w i ę k s z e  zło”, 
czyli „złe życie”. Tymczasem to „życie” właśnie apoteozuje Nietzsche, upa-
trując jego najwyższych wykwitów w ideale antycznego i renesansowego 
piękna. Ale przecież to właśnie piękno, piękno wielbione przez Nietzsche-
go – zauważa Sołowjow  – jest pięknem podlegającym śmierci. To pięk-
no – tak jak całe piękno antycznego świata – nie pokonało śmierci. Pięk-
nem, które pokonało śmierć, jest Piękno, które stanowi jedno z Dobrem. 
W triumfie Chrystusa nad śmiercią i złym „pierwiastkiem” życia objawiła 
się siła Piękna „mocniejszego od śmierci” – Piękna Zmartwychwstałego. 
Piękno, którego czcicielem jest Nietzsche, zostało „pochowane na wszyst-
kich cmentarzach świata”149 i n i g d y  n i e  z m a r t w y c h w s t a n i e.

Zmartwychwstanie Chrystusa – powiada Sołowjow – to triumf nad 
śmiercią jako „złem absolutnym”, to zarazem jedyne kryterium praw-
dziwości Chrystusa jako Mesjasza, „dowód”, „świadectwo” Jego Bosko-
ści. W Trzech rozmowach pisze: 

Rzeczywiste zwycięstwo nad złem [jest] w rzeczywistym zmartwychwstaniu. 
Jedynie ono (…) otwiera rzeczywiste królestwo Boże, a bez niego jest tylko kró-
lestwo śmierci i grzechu, i ich ojca – szatana. Zmartwychwstanie – ale nie w sen-
sie przenośnym, lecz faktycznym – oto świadectwo prawdziwego Boga150. 

Dlatego to „dławiąca z a z d r o ś ć  oraz wściekła, pełna pasji n i e-
n aw i ś ć ”151 każą wypluć w Krótkiej opowieści o Antychryście „zabójcy” 

146 Por. W. Sołowjow, Literatura czy prawda?, dz. cyt. s. 162. Także: G. Przebinda, Od 
Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922), Kra-
ków 1998, s. 327.

147 Por. W.S. Sołowjow, Cztienija o Bogoczełowieczestwie, w: tegoż, Sobranije soczynie-
nij, t. 3, s. 118.

148 Por. tamże.
149 Por. tamże.
150 Por. W. Sołowjow, Trzy rozmowy, dz. cyt., s. 118.
151 Por. tamże, s. 128. 
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(J 8, 44) i wrogowi wszelkiego istnienia na wieść o Zmartwychwstałym 
te oto bluźniercze słowa: „Ja, ja, a nie On! Nie ma Go wśród żywych, nie 
ma i nie będzie. Nie zmartwychwstał, nie, nie, nie! Zgnił, zgnił w gro-
bie, zgnił jak ostatnia…”152. 

2.6. Chrystus – „prawdziwy Nadczłowiek” i Droga Życia 

W Zmierzchu bożyszcz Nietzschego można znaleźć słowa: „Gdzie się 
zaczyna »królestwo boże”, tam zaczyna się koniec życia (…)”153. Moż-
na powiedzieć, iż tam gdzie Nietzsche widział „życie”, tam Sołowjow 
dostrzegał „śmierć”, i odwrotnie. I tak jak dla Sołowjowa największą 
pokusą zdrady „prawdziwego życia” i odcięcia się od jego źródeł by-
ły próby osiągnięcia go tu i teraz, na ziemi, tak dla Nietzschego każ-
de spojrzenie w niebo, w transcendentny „zaświat”, szukanie oprócz 
świata ziemskiego jakiegoś „świata prawdziwego” staje się pogardą 
okazaną „życiu”. 

W nauce Nietzschego parabola ewangelicznego życia zostaje zamie-
niona na parabolę pogańskiego carpe diem. Symbolizuje ją „ogniste ko-
ło egzystencji”154, cykliczne koło czasu, z którego nie ma wyjścia, w któ-
rym nie ma żadnego Novum („Oto wszystko czynię nowe” – Ap 21, 5). 
W znaczeniu ewangelicznym w filozofii Nietzschego „nie masz żadnej 
Dobrej Nowiny” (zgodnie z etymologią tego słowa) i – jak w mądrości 
Eklezjastyka – „nic nowego pod słońcem” (nihil novi sub sole). „To, co 
było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu będzie” 
(Syr 1, 9).

Nieprzypadkowo w Nietzschem – podobnie jak w Tołstoju – upatrywał 
Sołowjow „prekursora Antychrysta”155. Katechezie „Nietzschego-Anty-
chrysta” o spełnionym hic et nunc, na ziemi, królestwie człowieka, od-
powiada wszak w zamierzeniu proroka Zaratustry całkowita i ostatecz-
na d e s t r u k c j a  świata metafizycznego. W katechezie Antychrysta, 
podobnie jak w naukach jego „prekursora”, n i e  m a  ś m i e r c i. Dobra 
Nowina o Wiecznym Życiu przestaje być Dobrą Nowiną. Wieść o Innym 
– mówiąc słowami Lévinasa – zostaje „zabita”, a horyzont mieszkańców 
Antychrystowego świata pozostaje na poziomie „potrzeby”, nie sięgając 
nigdy poziomu „pragnienia”156.

152 Tamże.
153 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, tłum., S. Wyrzykowski, Warszawa 1906, s. 35.
154 W. Sołowjow, Duchowe podstawy życia, dz. cyt., s. 60. 
155 Por. D. Strémooukhoff, Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique, dz. cyt. s. 284 n. 
156 Por. E. Lévinas, Całość i Nieskończony, dz. cyt., s. 18 n. 
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Nietzsche wszak mimo prawdy, że „prawdziwy Nadczłowiek”157 już 
się objawił i nie trzeba Go „wymyślać”158, tworzy własną, zmitologizo-
waną wersję Nadczłowieka, nie zdając sobie jakby sprawy z tego, że 
jego „literacka” kreacja jedynie potwierdza, choć w wypaczony spo-
sób, rzeczywistość historycznego Nadczłowieka. Afirmuje ona zarazem 
prawdę o odwiecznym „człowieczeństwie Boga” i odwiecznej „bosko-
ści człowieka”, o „Bogoczłowieczeństwie” i „bogoludzkości”159. O Rze-
czywistości, którą Mikołaj Bierdiajew i Sergiusz Bułgakow nazywają 
„odwiecznym Bogo-człowiekiem”160. Prawdę tę, prawdę o „nadczłowie-
czym pierwiastku w nas” – pisze Sołowjow – przypomniał światu sta-
rożytnemu już apostoł Paweł w swojej mowie na ateńskim Areopagu 
(Dz 17)161. Ojcowie Kościoła uczynili ją podstawą swej nauki o „przebó-
stwieniu” człowieka (theosis), a została ona najprościej a zarazem naj-
piękniej wyrażona w złotej maksymie patrystyki: „Bóg stał się człowie-
kiem, aby człowiek stał się Bogiem”.

Nietzsche słowami Zaratustry wołał, aby być „wiernym ziemi”, i uwa-
żał, iż życie „kończy się tam, gdzie zaczyna się Królestwo Boże”. Powo-
ływał się przy tym na mit o Anteuszu, który nie dał się pokonać, jeśli 
nie pozwolił oderwać się od ziemi. Wydaje się, że tylko Jeden „wier-
ny ziemi” nie pozwolił się od niej „oderwać”. Ten, który połączył ze so-
bą „niebo i ziemię” („bez pomieszania, bez zamiany, bez podziału i bez 
rozłączenia”162) . Ziemi nie osiąga się nigdy tylko mocą samej ziemi (Mo-
wy Zaratustry), ziemię osiąga się tylko mocą nieba, tak jak niebo moż-
na osiągnąć tylko mocą ziemi. Mocą Wc i e l e n i a. Zmartwychwstanie 
Chrystusa nadaje sens nie tylko życiu, ale wszelkim ideom. Umiera-
ją i zmartwychwstają nie tylko ludzie, ale idee. Są idee, które – jak an-
tyczne gloryfikowane przez Nietzschego piękno – „pogrzebane zostają 
na wszystkich cmentarzach”163 wraz z ich autorami i „nigdy nie zmar-
twychwstaną”. Są i inne: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli 
ziarno pszenicy, wpadłszy ziemię, nie obumrze...”. 

157 Por. W. Sołowjow, Literatura czy prawda?, dz. cyt., s. 162.
158 Tamże, s. 163:
159 Por. M. Bierdiajew, Egzistencyalnaja dialektika bożestwiennogo i czełowieczesko-

go, Paryż 1952, s. 35.
160 Por. W. Hryniewicz, Bogoczłowieczeństwo,.w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1985, 

t. 2, s. 714.
161 Por. W. Sołowjow, Literatura czy prawda?, dz. cyt., s. 163.
162 Por. J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum.. J. Mrukówna, Warsza-

wa 1988, s. 252–255; Breviarium fidei, oprac. J. M. Szymusiak, S.G. Głowa, Poznań 1964, 
s. 280.

163 Por. W.S. Sołowjow, Oprawdanije Dobra, dz. cyt., s. 14.
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Kwestia ta może być rozstrzygnięta dopiero na gruncie eschatologii. 
W Krótkiej opowieść o Antychryście Sołowjowa164 znakiem czasu „koń-
ca” historii jawi się „brak końca”. U „końca czasów” zostaje „zabita” 
myśl o „końcu”, a o Przyjściu w ogóle się nie wspomina. Historia wydaje 
się nie mieć swojego końca, swego definitywnego zakończenia, a ziem-
skie życie okazuje się – à rebours – życiem „wiecznym”, czyli życiem 
„upadłym w czas” (E. Cioran)165. Piekłem w życiu ostatnich chrześcijan 
staje się – jak to ujął Heidegger – „czasująca” i wszystko pochłaniają-
ca „zła codzienność”, Heideggerowskie „Się” (Das Man)166. Oczekiwa-
nie pierwszych chrześcijan na Przyjście i Nowy Początek, na odnowie-
nie stworzenia („Oto czynię wszystko nowe” – Ap 21, 5) zastąpiła tro-
ska o przetrwanie, o „chleb”, o byt powszedni. Nieśmiertelność stała 
się „nieśmiertelnością” instant (Z. Bauman) do natychmiastowego uży-
cia. Chronos całkowicie i bez reszty wyparł Kairos („wszystko jednako-
wo trwa od początku świata” – 2 P 3, 3). „Końcem historii” stał się „brak 
końca” (E. Trubiecki)167. Piekłem stało się p i e k ł o  c z a s u. 

Jest w tym jednak żelazna logika, albowiem – jak pisze współczes-
ny teolog – „kto odrzuca wiarę w Królestwo i panowanie Boga, musi 
przyjąć i głosić nieubłagane panowanie czasu, na swój sposób wiecz-
nego i nieprzemijającego”168. W istocie, jak ukazuje to S. Kierkegaard, 
jest to postawa pogańska i jako taka mogła się narodzić tylko w chrze-
ścijaństwie, „chrześcijańskie pogaństwo – pisze duński filozof – nie jest 
ani winne, ani niewinne, i nie rozróżnia tego, co teraźniejsze, przeszłe, 
przyszłe i wieczne”169. Dla „chrześcijańskich pogan” – mówiąc słowami 
Koheleta – nie istnieje żadne Novum. Nie jest nim także sam Chrystus. 
„To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się 
stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem” (Koh 1, 9). 

Dziś, w czasach rozliczeń z epoką modernizmu i „końca historii” 
(F. Fukuyama), w parodii Sołowjowa można się dopatrzyć nie tylko pa-
rodii teokratycznego „projektu”, ale i parodii tych wszystkich nowo-
czesnych „projektów” filozoficznych, którymi tak hojnie obdarzyła nas 

164 Por. W. Sołowjow, Krótka opowieść o Antychryście, w: tegoż, Wybór pism, dz. cyt., 
t.2.

165 Por. E. Cioran, Upadek w czas, tłum. I. Kania, Kraków 1994. 
166 Por. M. Heidegger, Powszednie bycie Sobą i Się, w: tegoż, Bycie i czas, tłum. B. Ba-

ran, Warszawa 1994, s. 179–185.
167 Por. J. Trubieckoj, Koniec – razruszienije i koniec – cel’, w: tegoż, Smysł żyzni, dz. 

cyt., s. 320–324.
168 Por. W. Hryniewicz, Finał historii czy koszmar panowania czasu? w: Chrześcijaństwo 

nadziei, Kraków 2002, s. 17–18.
169 Por. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, tłum. A. Djakowska, Warszawa 1996, s. 112–113.
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„epoka nowoczesna” („ponowoczesna”)170 i które za swoją szczególną 
misję poczytywały sobie – by tak rzec – takie czy inne „domknięcie” hi-
storii. W tym: Kantowskiego projektu „wiecznego pokoju” („powszech-
ny pokój nastał”)171, Heglowskiego projektu „końca Historii”172 jako 
„społeczeństwa obywatelskiego”, Marksowskiej wizji historii, Comte-
’owskiej idei postępu i religii ludzkości czy w końcu „projektu” końca 
historii F. Fukuyamy, wraz z przejętym przezeń od Nietzschego pasz-
kwilem na „ostatniego człowieka”173, osobnika, który – jak ironicznie pi-
sze Nietzsche – „mrużąc oczy”, chwali się, że „wymyślił szczęście”174, 
i który – jak napisze z kolei w swym paszkwilu Sołowjow – chce nie tyl-
ko „jeść”, „spać, ale i bawić się”175. Istoty, którą trudno nazwać „czło-
wiekiem” w ukształtowanym przez europejskim humanizm znaczeniu 
i która – chociaż trudno to nazwać życiem – „żyje najdłużej”176. 

W kontekście demaskacji Sołowjowa-eschatologa nie mogą zatem 
dziwić słowa jednego ze „stróżów” chrześcijańskiego depositum fidei, 
który – pytając o sens historii w kontekście epoki nowoczesnej (pono-
woczesnej) – mógł napisać, iż historia może się dopełnić jedynie „po-
za historią”, a akceptacja tej prawdy prowadzi właśnie ku stwierdzeniu, 
że „zbawienie świata polega na transcendencji świata jako świata” i to 
Zmartwychwstały jest żywym świadectwem, iż ta transcendencja, bez 
której świat pozostaje światem absurdu, „nie prowadzi ku pustce”177. 
W tym też świetle Antychryst musi się jawić jako ten, który właśnie wię-
zi człowieka nie tylko w upadku i w grzechu, ale i – jakby powiedział 
E. Cioran – w jego „upadku w czas”. Więzi człowieka w „piekle czasu” 
i historii, a jego dzieło ukazuje się – jak pisze teolog – jako „c a ł k o w i -
t e  z a m k n i ę c i e  d z i e j ó w  ś w i a t a  w  i c h  w ł a s n e j  l o g i c e”178. 
W tym znaczeniu jest on osobową antytezą Parousia Boga i Jego żywej 

170 Por. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, tłum. 
J. Bauman, Warszawa 1995.

171 Por. W. Sołowjow, Trzy rozmowy, dz. cyt. s. 132. „W nowym roku swojego panowania 
rzymski i wszechświatowy imperator wydaje nowy manifest: »Narody świata! Obiecałem 
wam pokój i dałem go wam«”. Por. tamże, s. 133.

172 Por. A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, tłum. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1999, 
s. 355 passim.

173 Por. F. Fukuyama, Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996; ten-
że, Ostatni człowiek, tłum. T. Bieroń, Poznań 1997, s. 144 n.

174 Por. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 1905, s. 14.
175 Por. W. Sołowjow, Trzy rozmowy, dz. cyt., s. 133.
176 Por. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, dz. cyt., s. 13.
177 J. Ratzinger, Eschatologia – śmierć i życie wieczne, tłum. M. Węcławski, Poznań 

1984, s. 233
178 Tamże. 
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Obecności w dziejach świata i człowieka aż po ich kres, „aż do skończe-
nia świata”. 

2.7. Epigraf. Ponowoczesność i śmierć 

Tak Dostojewski, jak Sołowjow ukazują niezbitą logikę, której nie 
chce przyjąć człowiek ponowoczesny. Zgodnie z nią, aby uwierzyć 
w Zmartwychwstanie, trzeba wprzódy „uwierzyć” w śmierć. Jak to jed-
nak uczynić w świecie, w którym śmierć została zderealizowana, w któ-
rym biblijnemu kłamstwu („Na pewno nie umrzecie!” – Rdz 3, 4), wtóru-
je inne kłamstwo – odrealnianie śmierci jako eschatonu, a więc czegoś 
jedynego i ostatecznego, nieodwoływalnego179? Śmierć człowieka sta-
ła się dzisiaj – mówiąc za J. Baudrillardem – „hiperrealna”180 („nadrze-
czywista” czy też raczej nierzeczywista). W wirtualnym świecie płynna 
staje się także granica między życiem a śmiercią, między życiem a nie-
śmiertelnością. Trudno odmówić racji współczesnemu socjologowi: „Od 
kilku wieków śmierć nie jest już w e j ś c i e m  w inną fazę bycia, którym 
była niegdyś; śmierć została zredukowana do prostego i czystego w y j-
ś c i a, do momentu przerwania końca wszelkich celów i zaplanowania. 
Śmierć jest teraz całkowicie prywatnym końcem całkowicie prywatnej 
sprawy zwanej życiem”181.

Śmierć, najważniejsza ze spraw ludzkich, rzeczywistość, z którą zma-
gali się i Budda, i Chrystus, stała się dzisiaj sprawą prywatnego życia 
ponowoczesnego n o m a d y, czymś wstydliwym, niestosownym, tema-
tem tabu. Czymś, o czym mówić nie wypada, wokół czego, jakby za po-
wszechną zgodą, zaciągnięto kir milczenia. Można wręcz powiedzieć, 
że dzisiejszej Frommowskiej „ucieczce przed wolnością”182 wtóruje stan 
ciągłej „ucieczki przed śmiercią”. Żyjemy nie tylko w świecie, w któ-
rym „jakby Boga nie było” (etsi Deus non daretur), ale i „jakby nie było 
śmierci” (etsi mortis non daretur). 

Człowiek ponowoczesny nie chce przyjąć do wiadomości tej praw-
dy, iż śmierć to – jak pisał M. Heidegger – z jednej strony f a k t  b i ol o-
g i c z n y, a z drugiej – f e n o m e n  l u d z k i e j  e g z y s t e n c j i183. Nie 
potrafi on zrozumieć, iż życie nie daje się pomyśleć bez śmierci. Dlate-

179 Por. P. Ariés, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992. 
180 J. Baudrillard, Precesja symulakrów, tłum. T. Komendant, w: Postmodernizm. Anto-

logia przekładów, Kraków 1997, s. 176.
181 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, dz. cyt., s.156.
182 Por. E. Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemińscy, Warszawa 1993.
183 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, passim.
184 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność…, dz. cyt., s. 169.



Jan Krasicki78

go, choć brzmi to nieprawdopodobnie, żyje, jakby miał żyć „wiecznie” 
i nigdy nie umrzeć. Nieśmiertelność stała się nieśmiertelnością instant, 
do natychmiastowego użycia. W świecie, w którym patrzy się na czło-
wieka nie jako na metafizyczną tajemnicę, ale jako na chodzący maga-
zyn części zamiennych, dawcę organów do transplantacji, „nieśmiertel-
nością” stał się bios. Codzienność jednocześnie „połknęła” wieczność 
i… śmierć. 

 Kiedy „niepokój egzystencjalny” – pisze Bauman – zostaje zamie-
niony na „codzienną krzątaninę wokół zdrowia”, a „eschatologia z po-
wodzeniem przeradza się w technologię”184, nie ma i nie może być zro-
zumienia dla śmierci i nieśmiertelności. W kontyngentnym ponowo-
czesnym świecie185, w którym wszystko zmienia się i wędruje jak lotne 
piaski z miejsca na miejsce, gdzie normą nie jest trwałość, lecz przemi-
jalność, rzeczy ostateczne, takie jak śmierć, nieśmiertelność, Bóg (jak 
pisał T. Różewicz w jednym z wierszy186), jakby wyparowały z tego świa-
ta, wsiąkły jak woda w piasek pustyni. Stały się „przemijalne i przelot-
ne, jak wszystko inne”187.

Czy w kontekście tego, co powiedzieliśmy, nie jawi się jako swoisty 
signum temporis fakt, iż bohaterowie głośnej ostatnio i skandalizującej 
powieści Cząstki elementarne188, oddającej zresztą znakomicie – by tak 
rzec – p o m o r t u i c z n ą  (łac. mors, „śmierć”) New Age’owską mental-
ność ponowoczesną, po swojej śmierci życzą sobie kremacji swego cia-
ła, a nie właściwego tradycji chrześcijańskiej (Credo: „Wierzę w ciała 

zmartwychwstanie”) pogrzebania go w ziemi? 

185 Por. R. Rorty, Przygodność, ironia, solidarność, Warszawa; A. Szahaj, Ironia i miłość. 
Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 1996.

186 „opuściłeś mnie bez szumu
skrzydeł bez błyskawic
jak polna myszka
jak woda co wsiąkła w piach
zajęty roztargniony 
nie zauważyłem twojej ucieczki
twojej nieobecności
w moim życiu
życie bez boga jest możliwe
życie bez boga jest niemożliwe”

Por. T. Różewicz, bez (ohne), w: tegoż, Niepokój (Formen der Unruhe), Wrocław 1999, 
s. 274–276. 

187 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność…, dz. cyt., s. 197.
188 Por. M. Houllebecq, Cząstki elementarne, tłum. A. Daniłowicz-Grudzińska, War-

szawa 2003.
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Dzisiaj problemy związane z wiecznością i zbawieniem duszy zastą-
piły starania o to, by przedłużyć biologiczne trwanie, a potem „wyjść 
stąd” bez zbytniego „hałasu” (Z. Bauman)189. Bios i chronos stały się 
ostatecznością człowieka, a zarazem jego więzieniem i piekłem, czymś 
na wzór uwięzienia przez manichejskiego „złego demiurga” (E. Ciora-
n)190. Ludzkie „narodziny” – jak pisał E. Cioran – są niewybaczalną ska-
zą bytu191. Nic dziwnego, że w świecie, w którym największym skan-
dalem jest samo biologiczne życie192 (przy jednoczesnej pogoni za uży-
ciem i przyjemnościami na skalę, jakiej chyba świat nie znał dotąd) – jak 
w powieści Zły demiurg, „mesjaszem” i wybawicielem staje się genetyk 
(w powieści Michel Dzierżyński), który chce wybawić ludzkość od naj-
większego przekleństwa – od ciała, płci i rozrodczości. 

Nie tylko w literaturze „wysokiej”, ale i w dobrze znanych nam kli-
szach kultury masowej trwa nieustanne unicestwianie i bagatelizowa-
nie śmierci czy też – mówiąc językiem postmodernistycznym – „dekon-
struowanie śmierci”193. Bohaterowie naszej współczesności są zawsze 
młodzi, opaleni, a nawet wielekroć „zabici” (na przykład w kasowych 
produkcjach, w filmach) – nie umierają. W naszej „cywilizacji śmierci” 
(Jan Paweł II) – paradoksalnie – śmierci już nie ma i n i k t  nie umiera. 
Kto czy raczej co zatem jest? Jest S i ę, czyli N i k t. Śmierci już nie ma, 
ale nie ma też zmartwień i trosk związanych ze „śmiercią i nieśmiertel-
nością”, albowiem człowiek postępuje tak, jak gdyby ze „śmiercią i nie-
śmiertelnością” dał sobie radę raz na zawsze. Trafnie zauważył Z. Bau-
man: „Gdy się nie potrafi spojrzeć w otchłań, trzeba wszystkimi siłami, 
aż do bólu karku, odwracać wzrok”194. Tak oto dwa źródłowe biblijne 
kłamstwa: „Na pewno nie umrzecie” (Rdz 3, 4) i „Nie ma zmartwych-
wstania” (Mt 22, 23; 1 Kor 15, 12), podały sobie ręce. 

Ale śmierć j e s t. Jest też Zmartwychwstanie – a jego depozyt znajdu-
je się ciągle w naszych rękach. 

189 Por. Z. Bauman, Medycyna, informatyka i życie wieczne, w: tegoż, Ponowoczesność 
jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

190 Por. E. Cioran, Zły demiurg, tłum. I. Kania, Kraków 1995.
191 Por. C. Godin, Koniec ludzkości, tłum. Z. Pająk, Kraków 2004.
192 Por. E. Cioran, O niedogodności narodzin, tłum. I. Kania, Kraków 1996.
193 Por. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność, dz. cyt. 
194 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 50
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Glaubensgut der Auferstehung und das russische 
religiöse Denken

Die Orthodoxie wird vom Glaubensbekenntnis an die Auferstehung 
Christi gekennzeichnet. Diese Glaubenswahrheit bildet gleich den In-
halt des russischen religiösen Denkens. Als das größte Unheil, das 
„jüngste Unheil“ wird der Tod gehalten, und der Wert einer Idee bil-
det ihr Verhältnis zum Tod (N. Bierdiajev). Dieses Thema sieht man am 
besten am Beispiel der Philosophie von Soloviov und seinen Schülern. 
Und als eine Art des philosophischen Präludiums dient traumatisches 
Erlebnis von F. Dostojewski, das mit der Betrachtung des Bildes „Ab-
nahme vom Kreuz” von H. Holbein verbunden ist. Das Ereignis der Au-
ferstehung Christi ist für die russische Philosophie ein wahres Novum 
in der Geschichte der Welt und der Menschen. Sie verleiht auch den 
letzten eschatologischen Sinn für die Geschichte der Menschheit und 
des Universums, der in ihr Bestreben zur Versöhnung mit Gott liegt. In 
der Polemik mit F. Nietzsche zeigt Soloviev Christus als einen „wahren 
Übermensch”, d.h. als den, der den „Tod besiegt hat”. In dieser in Fra-
ge gestellten und vorwegnehmenden Haltung Solovievs dem Tod gege-
nüber („Drei Gespräche“), die der postmodernen „Toddekonstruktion” 
nahe steht, zeigt sich zugleich die Versuchung zum Heidentum zurück-
zukehren, „die Auferstehung der Toten” zu verneinen, die Grenze zwi-
schen Leben und Tod zu verwischen und Eschaton abzulehnen. Das 
Gebot den Glauben an die Auferstehung treu zu bewahren, macht dies 
desto mehr aktuell und brennend.

słowa klucze: Bogo-Człowiek, „bogomaterializm”, „dekonstrukcja śmier-
ci”, depozyt, Dobro, kosmos, Nadczłowiek, nieśmiertelność, ponowocze-
sność, „przebóstwienie”, sens życia, śmierć, Zmartwychwstanie, „zła nie-
skończoność”, zło, życie


