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„Tragedia” filozofii niemieckiej (S.N. Bułgakow i inni) 

 

Prolegomena  

 W pracy Tragedia filozofii Bułgakow pisał: „Historia filozofii jest tragedią. To – 

powieść o powtarzających się upadkach Ikara i o nowych jego wzlotach. (…)”1, „powieść”,  

którą odczuwały jedynie wielkie umysły filozoficzne,  jak Heraklit i Platon. Istota tragedii 

polega na tym, że człowiek cierpi w sposób niezawiniony, chociaż jest sprawiedliwy i 

podporządkowuje się prawom wyższego porządku, prawom „nieba”, tak czy inaczej, zgodnie 

z prawem ustanowionym przez bogów, „ginie”2.  „Obrazem” tej sytuacji jest „lot” i Upadek 

Ikara. Prawdziwy filozof, pisze Bułgakow, nie może jednak nie „latać”.  I choć, jak pisze 

Bułgakow, opowiada on o tym, co „widział” i  jest  w tej opowieści „całkowicie szczery i 

prawdziwy, nie kłamie” - udziałem jego jest „upadek”. Jego główna wina polega na tym, że 

„zapragnął stworzyć (logicznie) świat z samego siebie, ze swojej własnej zasady - «będziecie 

jako bogowie»”3. Dla Bułgakowa Wiedza zdobyta w Raju („będziecie jako bogowie”)4, 

chociaż sprowadza następstwa negatywne: upokorzenie, nieszczęście, w końcu śmierć, jest 

archetypicznym „wzorcem” egzystencjalnej sytuacji filozofa, w której chce on przekreślić, 

unieważnić granice ustanowione przez „bogów” (czy też Boga) i sięgnąć po wiedzę, która jest 

mu - z mocy boskich praw – na zawsze odmówiona (dodajmy, ze starożytni określali taką 

postawę mianem hybris a Epicharm powiadał: „Godzi się by śmiertelny śmiertelne, nie zaś 

nieśmiertelne rodził myśli”). W ocenie rosyjskiego teologa, złamanie boskiego zakazu polega, 

w istocie na próbie zniesienia granicy pomiędzy tym, co „ludzkie” i co „boskie”, na wysiłku 

                                                
1 Tytuł tego studium nawiązuje  do książki  S.N. Bułgakowa, z okresu jego pobytu na Krymie, kiedy w latach 
wojny domowej w Rosji pisał swoje ostatnie dzieła filozoficzne, zanim w latach 30. przeszedł do okresu 
„teologicznego”. Owocem lat spędzonych na południu Rosji, były dwie zasadnicze prace filozoficzne Tragedia 
filozofii  (Tragiedija filosofii)  i  Fiłosofija imieni  (Filozofia imienia). W naszych rozważaniach skupimy się 
głównie na tej pierwszej. Dodajmy, iż została ona wydana w języku niemieckim w Darmstadt w 1917 roku. Por. 
S.S. Chorużyj, Wiechi fiłosofskogo tworczestwa otca Siergija Bułgakowa, [w:] S.N. Bułgakow, Tragiedija 
fiłosofii (fiłosofija i dogmat), [w:] idem, Soczynienija  w dwuch tomach, Moskwa 1993, t.1 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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ostatecznego pojednania w filozoficznej syntezie ze sobą, tego, co jako takie, „pojednać” się 

nie daje. To właśnie dążenie dostrzega on u filozofów niemieckiego idealizmu u Kanta, 

Fichtego, ale przede wszystkim u Hegla. Postrzega on je, w istocie, jako dążenie do 

„nieśmiertelności” i „boskości”, dążenie do przekroczenia granicy między wiedzą 

„śmiertelnych”, a „nieśmiertelnych” i to stanowi, w jego ocenie, główną siłę napędową 

idealistycznej myśli niemieckiej od jej początków, od mistyki Eckharta i teozofii Boehmego, 

po szczyt filozofii „filozofii tożsamego” (fiłosofii tożdiestwa), czyli, panlogiczny system 

Hegla.  

 Jednako filozofia, jak powie teolog, choć chciałaby postrzegać świat jako „rozumny” 

(można tu przytoczyć słynne Heglowskie  dictum o „rozumności” świata ze Wstępu do 

Wykładów z filozofii prawa), ale  - jak pisze  - świat rozumny nie  jest  i to „z przyczyn, 

leżących poza ludzką wolą i możliwości rozumu”. Tej prawdy, która jest  i musi pozostać dla 

rozumnej, scire Heglowskiej myśli, „zgorszeniem”, skandalem,  jednak  w „filozofii 

tożsamości” przyjąć się nie chce i to stanowi poniekąd   jej grzech „pierworodny”.  Grzechem 

jest sam „system”, jego immanentna, konstytutywna cecha, totalność. Nie bacząc jednak na 

swoją grzeszną etiologię, rozum filozoficzny wchodzi otwarcie na drogę filozoficznej 

„pychy” i racjonalistycznej „filozoficznej herezji”5: głosząc, iż „objawienie świata jest 

objawieniem Boga o sobie samym”, sam ludzki rozum staje się „objawicielem” tej prawdy.   

 Przeciwstawiając się takiemu rozumieniu stosunku pomiędzy religią a filozofią, 

Bułgakow, próbuje go ustalić z punktu widzenia „dogmatu”. W perspektywie religijnej,  

historia najnowszej filozofii  ukazuje się mu jako chrześcijańska herozjologia, a istotą herezji 

jest wszak oderwanie od „całości”, absolutyzowanie  jednego z elementów  całościowej, 

niepodzielnej prawdy. Wprawdzie tragedia, w znaczeniu klasycznym, musi mieć 

„rozwiązanie”, „wyjście”, jednak Tragedia filozofii przynajmniej w obrębie samej 

niemieckiego idealizmu takiego „wyjścia” nie znajduje i, jak wykazuje Bułgakow, znaleźć go 

nie sposób. Herezja, która leży w istocie każdego systemu jako próbie „sprowadzenia 

wszystkiego do jednego i odwrotnie, wyprowadzenia tego wszystkiego lub wielości z 

jednego”6, może znaleźć „wyjście” tylko poza filozofią samą. Każdy system filozoficzny, 

pisze rosyjski teolog, chce być „końcem świata”7, ale „koniec” systemu i  „koniec” filozofii -  

powiada Bułgakow – nie przychodzi  z nich samych. Przychodzi skądinąd i o tym, a także 

                                                
5 Ibidem  i nast.  
6 Ibidem, s. 12. 
7 Ibidem, s. 314. 
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innych kwestiach powiązanych z „tragedią filozofii” (nie tylko niemieckiej) chcemy 

powiedzieć w tym studium. 

 

1. Zdanie (sąd) a byt  

 W wyżej przywołanej książce Bułgakow pisał, iż istnieją „trzy zasadnicze 

samookreślenia myśli”, tworzące dla siebie punkt wyjścia i określające ich orientacje. 

Zgodnie z tymi trzema określeniami można podzielić wszystkie systemy filozoficzne wedle z 

określających je zasad- samookreśleń. Te trzy zasadnicze zasady-samookreślenia myśli to :  

1. Hipostaza, czyli osoba. 

2. Idea albo jej obraz idealny, logos, sens. 

3. Byt substancjalny jako jedność tych wszystkich momentów, albo określeń jako jedność  

wszystkich momentów, albo stanów bytu. 

 Te trzy zasadnicze zasady-samookreślenia myśli znajdują z kolei wyraz w formule: 

„Ja jestem czymś” (Ja jesm’ Nieczto), wyrażającej schemat bytu (suszczego). Wedle 

Bułgakowa, tę trójczłonową nierozdzielną, formułę, zawierającą w sobie logiczną trójedność i 

troistość momentów dana filozofia – w sposób „heretyzujący” - „rozdziela”, obierając jeden z 

nich za „zasadę naczelną” (wedle tego kryterium też można odkreślić każdy, w terminologii 

Bułgakowa, „heretyzyjący” styl danego filozofowania). 

  Jednak na niedopuszczalność takiego kroku wskazuje już akt „samoświadomości”. 

Otóż, w akcie „samoświadomości”, jak i każdego wieńczącego go aktu myślenia, występuje 

„troistość momentów, trójjedność, która znajduje wyrażenie w prostym sądzie: «ja jestem 

A»”8. Struktura elementów samoświadomości, jak i myślenia, odpowiada strukturze zdania 

(sądu): podmiot, orzeczenie, łącznik (w terminach logiczno-gramatycznych)9. 

Samoświadomość, duch, ma za swój obraz „zdanie”. „Duch jest żywym, nieustannie 

realizującym siebie zdaniem”10. Zdanie jest zarazem „obrazem” bytu, tego, co realnie istnieje, 

substancji. „W zdaniu – pisze teolog -  zawarta jest istota i obraz bytu, zdanie niesie w sobie 

jego tajemnicę, ponieważ w nim ukryty jest obraz troistości”11.  

 Zdaniem naszego filozofa-teologa, mówiąc w uogólnieniu, nie tylko nasze myślenie, 

ale całe nasze życie jest nieustannie urzeczywistniającym się „zdaniem, składającym się z 

podmiotu, orzeczenia i łącznika”. Tej „tajemnicy”, która zawiera się w zdaniu i który to 

zarzut filozof-teolog kieruje przede wszystkim ku systemom niemieckiego idealizmu, nie zna 
                                                
8 Ibidem,  s. 317. 
9 Ibidem, s. 318,  
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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wszelki ontologiczny monizm.  Więcej: ta niewrażliwość cechuje nie tylko wszelki 

ontologiczny monizm, który dąży do tego, aby jego wszystkie trzy – niepodzielne - elementy 

rozdzielić i sprowadzić do jednego z nich: podmiotu, orzeczenia albo łącznika12, ale, w 

istocie, takim dążeniem – pisze - kieruje się wszelki system filozoficzny, ponieważ jest on 

„filozofią tożsamości (filosofija tożdiestwa), albo podmiot, albo łącznik, albo orzeczenie 

ogłaszając jako jedyną zasadę, wywodząc z niej wszystko albo do niej wszystko 

sprowadzając”13. Taka „dedukcja” stanowi nie tylko istotę i źródło wszelkiego monizmu, ale 

prawdziwej „tragedii filozofii”14. Bułgakow pisze: „Pierwotna i wyjściowa jedność, negująca 

troistą naturę zdania, taki jest korzeń wszelkiego filozoficznego systemu i jego tragedii”15. 

Jest to jednak jedność fałszywa i martwa i nic dziwnego, że historia filozofii przedstawia się 

naszemu teologowi  jako „szereg tragicznych niepowodzeń”, a jej obrazem staje  się stopiony 

„wosk” na skrzydłach Ikara16. 

  Zasada „zdania”, czyli bytu rzeczywistego, czy – wyręczmy tu teologa – zasada 

„Życia”, czyli „zdania-sądu” sama objawia budowę „bytu (suszczego)”. Ukazuje, iż 

„podstawa bytu (suszczego) nie jest jedna (jediniczna), ale troista w jedności (trojstwienna wo 

jedinstwie), trójjedyna, a fałszywy monizm, roszczenie (pritiazanije)  filozofii tożsamości, 

jest „źródłowym”, „pierwotnym błędem”,  „ filozofii”17.  

 Substancja jest jedna, ale, powiada Bułgakow, zarazem „trojaka” i tego napięcia  

jedności i wielości logicznie, dialektycznie nie sposób „przezwyciężyć” i  nie należy do tego 

dążyć. Osoba, hipostaza czyli Ja istnieje zachowując swoją naturę, czyli „ciągłe orzeczenie” i 

nigdy do końca nie wypowiadalne (nie izriekajemoje)  swoje objawienie, które urzeczywistnia 

jako swój własny byt. Substancja istnieje bowiem, nie tylko „według siebie” (po siebie), jako 

podmiot, ale i „dla siebie”(dlja siebia) jako orzeczenie, i przy tym „w sobie i dla siebie, w 

łączniku jako byt”18. Nie uznawanie tej troistości w jedności jest główną przyczyną błądzeń 

ontologicznego monizmu: te trzy zasady nie są wcale dialektycznymi momentami tego 

samego (odnogo to), jeden drugiego znoszącymi (snimajuszczije i uprazdnijuszczijesia) w 

syntezie. Nie! Są to w istocie „trzy równocześnie i równoprawnie istniejące, jakby korzenie 

bytu, w swoim złączeniu objawiające życie substancji”19, „obraz” bytu, tego, co żywe.  

                                                
12 Ibidem, s. 318-319. 
13 Ibidem, s. 319. 
14 „Historia filozofii jest tragedią. To – powieść o powtarzających się upadkach Ikara i o nowych jego wzlotach. 
(…)”. Ibidem, s. 314. 
15 Ibidem, s.319.  
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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2. Hipostaza (osoba, podmiot) a byt 

 Zauważmy, iż w swoich analizach i stwierdzeniach Bułgakow jest bliski filozofii 

dialogu jako filozofii „nowego myślenia”20 i „myślenia mowy”21.  Także jego krytyka 

skierowana jest podobnie jak w przypadku Franza Rosenzweiga22 przeciw filozofii 

Heglowskiej, którą autor Gwiazdy zbawienia określił, jako „pustą logiczną grę”. Dążenie 

Hegla, do ujęcia całej rzeczywistości dla Rosenzweiga, oznaczało „koniec filozofii”, a 

zarazem szczyt myśli, z której jest już tylko „skok w przepaść”23.   

 Mowa język, już same w sobie są Objawieniem. Świat, jak pisał Martin Buber, składa 

się nie z oddzielnych słów, ale „par”, dwie podstawowe pary słów to  JA-TY  oraz JA-TO. 

Myśl Hegla zawiera się całkowicie w tej pierwszej. Mówiąc językiem filozofii dialogu, do 

Boga-Absolutu Hegla nie sposób zwrócić się przy pomocy dialogicznych „słów-zasad”  Ja-

Ty24, czy też - ujmując rzecz nieco z innej strony  - nie sposób się do niego (co było zawsze 

zasadniczym pytaniem dla rosyjskiej myśli religijnej),  po prostu,   „modlić”25.  

 W książce Filozofia nazwy Bułgakow stwierdza: „Ani Kant, ani Fichte, ani Hegel nie 

zauważyli języka, dlatego niejednokrotnie byli ofiarami tej niewiedzy”26. Bułgakow cytuje 

słowa Wilhelma von Humboldta, iż „Mowa jest twórczym organem myślenia” i że „nie ma 

żadnej myśli i bez mowy i ludzkie myślenie (myśl) powstaje najpierw przez mowę”27. 

 Hipostaza wymyka się  poznaniu pojęciowemu i pozostaje poza granicami pojęcia. Ta 

nieokreśloność to jednak nie pustka, „logiczne zero”, przeciwnie hipostaza jest przesłanką 

tego, co logiczne, podmiot myśli. Myśl nie stoi o własnych nogach, ale o „nogach” tego, co 

myślą nie jest. Ja jest noumenem, duchem i na zawsze jest transcendentne dla myśli. Ale to, 

co transcendentne jest związane z immanentnym, co wewnętrzne, zewnętrzne objawia się 

przez to, zewnętrzne.   Hipostaza nie jest tym, co psychologiczne, nie można tej określić także 

epistemologicznie jako Kantowską „transcendentalną jedność apercepcji”28. Jest czasowa i 

                                                
20 B. Baran, Z historii „nowego myślenia”, [w:] Rozum i słowo. Eseje dialogiczne, Kraków 1988.  
21 Por. A. Żak, „Myślenie Mowy” jako nowy racjonalizm Franza Rosenzweiga, [w:] Rozum i słowo, op. cit.  
22 Por. F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, przeł. T. Gadacz, Kraków 1998. 
23 A. Żak, „Myślenie Mowy”…, s. 71. Także: T. Gadacz, Wstęp [do:] F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, s. 27. 
24 M. Buber, O Ja i Ty, przeł. B. Baran,  [w:] Filozofia dialogu, red. B. Baran, Kraków 1991, s. 37-56.  
25 D.A. Time, Piessymizm ducha i optimizm Absoliuta („Pereżywanije” mysli Szopiengauera i Giegiela w Rossii 
XIX wieka), „Woprosy Fiłosofii” 2000, nr 7, s. 97. 
26 S.N. Bułgakow, Fiłosofija imieni,  Sankt-Pietierburag 1998, s. 11. Cytowane słowa Humboldta: „Die  Sprache 
ist das Bildende Organ der Gedanken”, „es gibt keine Gedanken ohne Sprache, und das menschliche Denken 
wird erst durch der Sprache”.   
27 Ibidem. 
28 Por. S.N. Bułgakow, Tragiedija fiłosofii, s. 320. Także: A. W.  Achutin, Sofija i cziort (Kant pieried licom 
russkoj religioznoj mietafiziki), [w:] idem, Poworotnyje wremiena. Statji i nabroski, Sankt-Pietierburg 2005, s. 
467-472. 
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jednocześnie pozaczasowa, istnieje poza czasem, jest wieczna, choć nie tak jak Bóg jest 

wieczny. Pisze Bułgakow: „Hipostatyczne Ja jest Subiektem, Podmiotem wszystkich 

orzeczeń, jego życiem jest to orzeczenie, nieskończone i wrzesz i w głąb”29.  

 Życie podmiotu, leży nie w myśli samej, lecz w bycie. Wedle „świadectwa zdania” 

istotę relacji tworzy nie tożsamość, ale sprzeczność. Tymczasem „filozofia tożsamości” 

(fiłosofija tożdiestwa) wszystkie człony sprowadza do jednego: albo do orzeczenia, albo do 

podmiotu, albo do łącznika. Relacja przeczy wszelkiemu monizmowi30. Dlatego filozofia 

tożsamości - co szczególnie objawia się w filozofii niemieckiego idealizmu - nie może być 

filozofią relacji. Podstawa istniejącego nie jest jedyna, ale troista w jedności. Ukazuje to 

zarazem dlaczego wobec tajemnicy istnienia (suszczeje) bezradna jest wszelka logika.  

 Zdanie: „Ja jestem A”, będąc „komórką” myśli oznacza - pisze teolog – 

fundamentalne odrzucenie zasady tożsamości. Gdyby tak nie było prowadziłoby to do 

tożsamości słów (tożiesłowija: Ja- Ja- Ja- Ja…- Ja itd.,), co oznaczałoby „bezpłodne 

samopowtarzalnie albo też samopożeranie ja”31. Ale – jak pisze -  w samym stwierdzeniu: Ja 

już jest nie-ja.  Podmiot i orzeczenie wyrażają nie logiczną analizę, dedukcję, sylogizm, ale 

„nielogiczną”, dokładniej, „pozalogiczną” syntezę. Ja, jest nie-Ja. Ja = nie-Ja. Ja, objawia się 

w nie-Ja i poprzez nie-Ja, które to staje się Ja. „Zdanie – pisze Bułgakow - zawsze zawiera 

syntezę ja i nie-ja.”32. Oznacza to jednoczesne naruszenie dwu zasad logicznych: zasady 

tożsamości i zasady sprzeczności.  

 

3. Ja i nie-ja 

 Powstaje pytanie jak podmiot może być określony przez orzecznik, ja w nie-ja? 

Logicznie jest to niemożliwe do uzasadnienia, choć określenie ma siłę „logicznego faktu”33. 

Pokazuje to, iż sama myśl nie może samej siebie pojąć w swoim powstawaniu: stosunek 

pomiędzy podmiotem a orzecznikiem nie może być określony, jako myślenie, ale tylko, jako 

„rodzenie, jako słowo”. Ja, jako hipostaza jest zamknięte „w sobie” i niedostępne „sobie 

samemu” i dopiero w swoim wnętrzu, w swej głębi zrodzić winno swoje własne 

„objawienie”, „objawić” się swoim własnym „objawieniem”. W tym znaczeniu każde „Ja’” 

rzeczywiste, jest jednocześnie  „Ja” i „nie-Ja”34.  

                                                
29 Por. S.N. Bułgakow, Tragiedija  fiłosofii, s. 321. 
30 Ibidem, s. 518-519. 
31 Ibidem.  
32 Ibidem, s. 323-324. 
33 Ibidem, s. 324. 
34 Ibidem, 324-325. 
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 Jakiekolwiek by nie było objawienie „Ja”, świadczy o tym  i ogłasza ten fakt łącznik  

„jest” , bez znaczenia w gramatyce, ale mający znaczenie w filozofii jako główne narzędzie 

myśli. A jest A, jest to zwykła tautologia, bez treści słów jest bezsensem, ale jako synteza 

„równego”, jako „różnego”, ma sens głęboki. Wszelkie jest ma sens nie tak logiczny i 

gramatyczny, jak ontologiczny, w nim „urzeczywistnia się samoobjawienie  hipostazy, jest 

ono mostem nad przepaścią, jednającym istnienie (suszczeje) i byt,  podmiot i orzeczenie, 

przez nie utwierdza się rzeczywistość, istnienie (suszczestwowanije). Na nim, w bycie zakłada 

się obraz bytu (suszczego), żyje ( żywotworitsia) żyje (żywiot).  „Łącznik JEST  jest życiem 

istniejącego (suszczego)”35. Wszystkie elementy są tutaj nierozdzielne, czysta hipostazowość  

nie może być przedmiotem myśli bez orzeczenia, albowiem sama w sobie jest ontycznym 

„zerem”, znakiem bez treści, tak staje się czymś dzięki łącznikowi „jest”. „Czysta”, „goła”  

hipostazowość  jest „abstrakcją”, do której można zbliżać się przez derywacje  wszelkich 

określeń bytowych36. Łącznik „jest”, tworzy z podmiotu i orzeczenia jedną hipostazę, 

podmiot, „na tyle trwałą, że żadne siły nieba, ziemi czy piekła nie w stanie jej rozerwać”37.  

Dlatego Ja nie może stać się nigdy, ani na „jedno mgnienie” stać się „zerem”, jest ono 

nierozerwalnie złączone ze swoim orzeczeniem i dopiero „w nim” i „przez nie” – jest.  

 Ja, które nie odnosi się do „niczego”, nakierowane na nie samo to ontyczna 

sprzeczność, to ontyczny absurd, metafizyczna niemożliwość. Takie Ja, Ja które „nie odnosi 

się do niczego” (k ni k czemu nie otnositsia) – co doskonale oddaje język rosyjski ukazując w 

jednym słowie (nik-czemno) jego negatywny sens tak moralny, jak ontyczny  samo z siebie 

jest „niczym”, jest ontycznym „zerem”.  Dlatego nie istnieje i nie może istnieć  - zdaniem 

teologa - żaden podmiot, który „byłby res nullius”,  który „nie miały swego hipostazowanego 

oblicza”38. Słowem, hipostaza nie jest hipostazą bez przedmiotu, bez orzeczenia. Jest zawsze 

hipostazą czegoś, albo „ku-Czemuś”. To dopiero łącznik „jest” łącząc wszelką hipostazę z jej 

naturą, orzeczeniem, tworzy realny byt, a  ta triadyczna jedność jest nierozerwalna. Dlatego – 

co także daje się znakomicie wyrazić w języku rosyjskim39 - pisze autor Filozofii imienia -  

także  orzeczenie, aby być orzeczeniem, z jednej strony powinno należeć do Ja, samo 

„posiadać jaźniowość” (obładat’ jajnostiu’), być mu - żeby tak rzec – bliskie, „przyjacielskie” 

                                                
35 Ibidem, s. 325. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem, s. 326. 
39 Zauważmy, iż język rosyjski na oznaczenie  abstractum od  ja  posiada rzeczownik jajnost’ (яйность, 
odpowiednik  niemieckiego Ichkeit od  Ich).  
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- a z drugiej powinno być od niego odróżniane, powinno  „być innym (drugim) w relacji do ja, 

tj. być nie-ja”40.  

 I chociaż taka dialektyka – zaznacza Bułgakow - przeczy logice: „podmiot, hipostaza, 

jest pierwszym; orzeczenie, , drugim; łącznik, trzecim”, to jednak „w żaden 

sposób i w żadnym sensie nie wolno powiedzieć, ażeby trzecie w miarę tego było syntezą 

pierwszego i drugiego, albo pierwsze jawiło się jako synteza pierwszego i drugiego, albo 

pierwsze jawiło się tezą wobec antytezy drugiego”41. Dlatego triadę - podmiot, orzeczenie, 

łącznik, podkreśla teolog, należy ostro i zdecydowanie odróżniać od (pozornej) dialektycznej 

triady Hegla, i w której jej momenty wyrażają sobą albo zwykłe rozdzielenie złożonej 

syntetycznie, albo „momenty jednej prostej myśli, z których każdy poprzedni ginie albo 

zostaje zniesiony przez następny, a koniec końców teza i antyteza trąca swój samodzielny 

sens i byt, żyją w syntezie”42.  

 Dla Bułgakowa, te trzy momenty nie mają – w sensie Heglowskim - „natury 

logicznej”, tj., jako sprzeczności dialektyczne. Jest to relacja ontologiczna, czy może – jeśli 

dobrze rozumiemy intencje Bułgakowa - lepiej rzec relacja „bytu”, a nie „istoty” (w 

terminach metafizyki bytu jako „istnienia”, esse)43. Jest to relacja pozalogiczna i w obrębie 

logiki nie może być ona przezwyciężona. Przyznanie takiego „przezwyciężenia” oznaczałoby 

– powiada on - triumf logicznego monizmu Parmenidesa, głoszącego, że „byt i myśl są 

jednym i tym samym”44. Słowem, to, co jest przedmiotem myśli, czyli substancja, byt 

(suszczeje) jest nie „immanentne” myśli, ale transcendentne. Rozum, w istocie, nigdy nie 

zaczyna od myśli, od samego siebie. Zaczyna od tego, co jest wobec niego i inne i różne. 

Wbrew onto-logice Parmenidesa i Hegla, myślenie nie jest nigdy czystym samooglądem, nie 

rozpoczyna od „zera”, od „pustego” miejsca, ale zawsze od metafizycznych „danych”. 

Dlatego wszelkie aksjomaty filozoficzne – powiada Bułgakow - nie mogą być „dedukowane, 

ale jedynie formułowane”45. Inaczej mówiąc, wszelka filozofia - w czym teolog zbliża się do 

stanowiska F. Rosenzweiga - wbrew regułom Parmenidejskiej, Heglowskiej czy wszelkiej 

innej monistycznej onto-logiki, nie może zaczynać swej racji bytu, swojego  dia-ti, od „zera”, 

od „pustego” miejsca, ale na mocy samej rzeczywistości od Bożego Objawienia w świecie46.  

                                                
40 Ibidem, s. 395.  
41 Ibidem. 
42 Ibidem, s. 326.  
43 Por. E. Gilson, Byt i istota, przeł. D. Eska, J. Nowak, Warszawa 2006.  
44 S.N. Bułgakow,  Tragiedija fiłosofii, op. cit. s.327. 
45 Ibidem. 
46 „Gdyby człowiek mógł rodzić świat logicznie – powiada Bułgakow - , tj. cały  postrzegać rozumem, w takim 
wypadku on sam byłby Bogiem albo w pełni zlałby się z Bogiem, tworzącym świat (i  do tego miał roszczenie 
Hegel)”. Ibidem, s. 328. 
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4. „Filozoficzna chłystowszczyzna”  

 Tego typu Heglowskie roszczenie (pritiazanije) wywoływało szczególnie ostre reakcje 

naszego filozofa-teologa, a opisany wyżej stan filozoficznego umysłu nazywał on nie inaczej  

jak „filozoficzną chłystowszczyzną”47. Dlatego, mając na uwadze analogię „roszczenia” 

Hegla i rosyjskich sekciarzy, komentując fragment ze Wstępu do Logiki  Hegla48 stwierdzał: 

„To jedyne w historii myśli roszczenie  jest niczym innym, jak filozoficzną 

chłystowszczyzną, w której umysł Hegla bezpośrednio utożsamia się z umysłem 

Chrystusa…”.  Wspomniany wyżej „stan” filozoficznego umysłu dostrzegał także, choć 

wyrażony w bardziej zawikłany sposób w Encyklopedii nauk filozoficznych (w cytacie 

nawiązującym do XII Ks. Metafizyki  z Arystotelesa o „samomyślącym  się myśleniu”49). 

 Ale wątpliwości i sprzeciwu Bułgakowa nie kończy jedynie ironia.  W związku  z 

ukazaną kwestią powstaje bowiem pytanie: Jeśli Bóg jest zasadą światu dostępną czystej 

myśli, to jak możliwa jest wiedza o Nim, jak możliwa jest „absolutna filozofia”, która, w 

istocie, jest – jak pisze - „bogopoznaniem” Boga zanim powstał świat? Czyżby do Hegla 

należało odnieść słowa, które Chrystus odnosi do Siebie: „Ja jestem, prawda i Życie”50.  

 W Logice Hegla51 – powiada dalej Bułgakow - patrzy na nas Wszechwiedzące i 

Wszechwidzące „oko”, które widzi samo siebie i wszystko dookoła, bo tylko Logika czyni 

Hegla „heglistą”. Przejście do od Logiki do kosmologii, to przejście od panlogizmu do  

monologizmu52. „Królestwo Ojca, Stworzyciela i Wszechmogącego, według Hegla – pisze 

Bułgakowa - jest królestwem Logosu. Druga hipostaza jest u niego Pierwsza”53. Jako że 

osnowa, zasada świata to w systemie Hegla „Myśl rodząca z siebie”, Hegel obywa się bez 

tajemnicy Stworzenia. Tym sposobem logika staje się u niego ontologią, kosmologią etc. 

                                                
47 Wyjaśnijmy, iż w Rosji istniała sekta chłystów, był oni przekonani, iż celem ucznia Chrystusa jest  to 
„zrodzenie” w sobie Chrystusa i Jego Matki, każdy mężczyzna może stać się samym być „Chrystusem”, a każda 
kobieta „Bogurodzicą”. Por. Chłyści, [w:] Idee w Rosji, red. A. de Lazari, Łódź 1999, t. 2, s. 374; T. 
Nasierowski, Świat rosyjskiej duchowości. Kościoły i ruchy dysydenckie a Cerkiew panująca, Warszawa 2005. 
48 S.N. Bułgakow, Tragiedija fiłosofii, s.  463. 
49Ibidem. s.  463-464. 
50Ibidem, s. 464. Zauważmy, iż już nie do takiego pytania, ale takiej konkluzji dochodzi komentator Hegla A. 
Kojève, który stwierdza wprost: „Hegel jest rzeczywiście Bogiem, Bogiem stwórcą i wiecznym Bogiem”. A. 
Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, przeł. Ś. F. Nowicki, Warszawa 1999, s. 396. 
51 W Nauce Logiki Hegel np. pisał: „Logikę należy zgodnie z tym pojąć, jako system czystego rozumu, jako 
królestwo czystej myśli. Królestwo to jest prawdą jako taką, jaka jest ona samo w sobie i dla siebie bez żadnej 
osłony . Dlatego też  wyraża się w ten sposób, że treść ta jest przedstawieniem Boga takim, jakim on jest w 
swojej wiecznej istocie przed stworzeniem przyrody i skończonego ducha”. G.W.F. Hegel, Nauka logiki, przeł. 
A. Landman, Warszawa 1967, t.1. 43. 
52 S.N. Bułgakow, Tragiedija fiłosofii, s. 465. 
53 Ibidem, s. 465. 
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Logika  u Hegla, chce być Słowem, chce być  „teo-logią”54. Dopowiedzmy: heretycką „teo-

logią”.  I to przeciw takiej logice, nasz filozof-teolog wysuwa własną, opartą na idei „zdania-

sądu” jako obrazu bytu logikę, w której relacja pomiędzy podmiotem a orzeczeniem nie może 

być pojęta jako ciągły proces myślenia, ale jako „rodzenie”, samo rodzenie słowa, w tym, co 

właśnie nie słowem nie jest. „Czysta” hipostazowość nie jest uchwytna, jest bowiem 

bezbytowa, jest „substancjalnym zerem”, właściwie „niczym”. To dopiero, łącznik (swiazka) 

„jest”, stanowi to, co wiąże hipostazę z jej naturą. „Łącznik JEST - powie Bułgakow – co 

tylko pozornie brzmi jak  paromnazja  - to życie istniejącego”55. 

 

5. Filozofia  i „dogmat”  

Współczesny rosyjski badacz Igor Iwanowicz Jewłampijew stwierdza, że filozofia 

Bułgakowa rozwijała się „pod brzemieniem dogmatu”56. Nie do końca jest to prawdą. 

Dogmat, powiada nasz teolog i czego jego własna myśl jest doskonałym potwierdzeniem, 

„posiada sens filozoficzny”57 i może stanowić „prawdziwy ratunek (ischod) dla rozumu, 

wybawienie go od jego antynomii i aporii”58. Dogmat teologiczny, jak np. w przypadku myśli 

Bułgakowa i innych rosyjskich filozofów religijnych dogmat „o Trójcy”59, może myśl 

filozoficzną wyprowadzać poza szranki i bariery, które myśl filozoficzna nakłada na samą  

siebie i ukazywać głębie niedostępne filozoficznej spekulacji.  Dogmat teologiczny nie musi 

krępować myśli, przeciwnie, może uwalniać, wyzwalać od myślowych filozoficznych  

„dogmatów”. Istnieją bowiem dogmaty i filozoficzne i teologiczne, a głębiny filozoficznego 

myślenia są tak niezmierzone, że myśl filozoficzna może czerpać z jednych i drugich. Gorzej 

kiedy własne stwierdzenia ogłasza jako alfa i omega wszelkiej filozofii (Hegel i jego szkoła).  

Przywołany rosyjski badacz przyznaje to sam pisząc o „bezdennych głębinach myślenia” 

autora Filozofii tragedii60. Dlatego w równej mierze można filozofowanie naszego autora 

określić i jako „pod brzmieniem”, i jako „na skrzydłach dogmatu”.  Ewolucja twórcza myśli 

Bułgakowa poświadcza, iż to właśnie filozofowanie „według dogmatu” wyprowadzało jego 

myśl poza granice samego „dogmatu” – filozoficznego  i teologicznego. 

                                                
54 Ibidem, s. 312.  
55 Ibidem, s.325. 
56 Por. I.I. Jewłampijew, Istorija russkoj metafizyki w XIX-XX wiekach. Russkaja fiłosofija w poiskach Absoliuta, 
Sankt- Pietierburg 2000, cz. 2, s. 372-380. 
57 S.N. Bułgakow, Tragiedija fiłosofii, s. 425. 
58 Ibidem, s. 426. 
59 Por. J. Krasickij, Troicznost’ i Drugoj. S.N. Bułgakow i fiłosofy russkogo religioznogo reniessansa w poiskie 
dialogioczeskich osnow czełowieczeskogo bytija, „Wiestnik Russkoj Christianskoj Gumanitarnoj Akademii”, 
Sankt-Pietierburg, 2006, t. 7, wypusk 2.  
60 Ibidem, s. 373. 
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 We wstępie do artykułu o Bułgakowie Jewłampijew pisze, że dogmat nie tylko 

przygniata, ale odkrywa nowe filozoficzne możliwości. To prawda. Dogmat u Bułgakowa nie 

tylko zniewala, ale i wyzwala. Wyzwala od pustki samych tylko pojęć bez ich związku z 

życiem, z bytem - сущем. Tu Bułgakow nie tylko kontynuuje dziedzictwo ojca „szkoły 

sofiologicznej” W. Sołowjowa, ale i znacznie je przekracza.  

 

6. Rosyjski personalizm a monizm niemieckiej filozofii 

Postawa myślowa Bułgakowa – podobnie jak innych rosyjskich myślicieli religijnych 

-  Nikołaja A. Bierdiajewa, Pawła A. Floreńskiego, Lwa P. Karsawina, czy Siemiona L. 

Franka, nie kończy się na krytyce niemieckiego idealizmu jako filozofii „martwej” 

tożsamości (A=A). Myśl niemiecka stanowiła dla myśli rosyjskiej teren jej samostanowienia 

się, stanowi i dla nich źródło żywej, czyli, twórczej inspiracji. Postawa ta nie polegała zatem 

ani na powielaniu wielkich filozoficznych „wzorów”, ani na samej krytyce „systemów”, ale 

na przełamywaniu ich ograniczeń i barier, na poszukiwaniu własnych rozwiązań. 

Wskazywaliśmy już na analogie recepcji myśli Hegla u  Bułgakowa i Rosenzweiga.   

Sprawa nie kończy się jednak na samej myśli Bułgakowa. Można powiedzieć, iż cała 

myśl rosyjska (i  nie tylko religijna)  - niezależnie od zachodniej  filozofii dialogu – w sposób 

samodzielny i samoistny  przecierała szlaki, którymi podążała na Zachodzie antysystemowa, 

dialogiczna myśl F. Rosenzweiga, M. Bubera i  E. Lévinasa. Uwidaczniają to podjęte przez 

rosyjskich filozofów jak P. Floreński, S. Bułgakow, M. Bierdiajew, S. Frank, czy L. Karsawin 

-  próby przełamania ontologizmu i monizmu zachodniej filozofii Tożsamości61 

(Identitätsphilosophie),  będącej,  zwłaszcza w idealistycznej filozofii niemieckiej, źródłem 

prawdziwej „tragedii” filozofii Zachodu.  Wychodziły one naprzeciw dialogice Rosenzweiga,  

Bubera i  Lévinasa,   ukazując zarazem jak blisko - mimo geograficznej odległości – 

przechodzili ci  myśliciele „Wschodu” i „Zachodu”  obok  siebie, nieraz nic o sobie nawzajem 

nie wiedząc. U myślicieli z  sofiologicznej „szkoły Sołowjowa”,  logikę samorozwijającego 

się ontologicznego Absolutu  zastępuje coraz bardziej – analogiczna do dróg  zachodnich  

dialogików  - logika „troistości” (troicznosti)62. Logika przypominająca raczej Lévinasowską 

koncepcję Boga „ponad byciem”, czy Boga „inaczej niż bycie”63, zmierzająca ku 

przekroczeniu ontologicznego prawa tożsamości w kierunku prawa opartego na relacji oraz 
                                                
61 Por. B. Skarga, Tożsamość  i Różnica. Eseje metafizyczne, Kraków 1997.  
62Por. S.N. Bułgakow, Trudy o Troicznosti, Moskwa 2001;  P.A.  Floreńskij, Stołp i utwierżdienije istiny. Opyt 
prawosławnoj tieodicei, Moskwa 2003; N.A. Bierdiajew, Ekzistencyalnaja dialektika bożestwiennogo i 
czełowieczeskogo, Pariż 1952,  s. 59-60. Także:  P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele Wschodnim, przeł. A. 
Liduchowska, Kraków 1996; W.W.  Zienkowskij, Istorija russkoj  filosofii, Pariż  1949, s. 435-474. 
63 H. Perkowska, Bóg filozofów XX wieku, Warszawa 2001, s. 340-393. 
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Inności. Tendencja ta, ujawnia się zarówno wśród filozofów „Wszechjedności” 

(Wsiejiedinstwo), wśród wsiejedincow, kontynuatorów sofologicznego dziedzictwa 

Sołowjowa, jak programowo zrywających z nim. Tak wśród myślicieli religijnych -   np. w 

filozofii S. Franka („filozofia «MY» albo  «MY»-filozofia”64) jak i wśród myślicieli 

deklarujących swój „ateizm”, np. w  koncepcji  dialogu M. Bachtina („Za podstawę naszego 

myślenia służy nie JA, lecz MY”)65 i  stanowi ambitny i  wspólny całej tradycji rosyjskiego 

renesansu religijno-filozoficznego  wysiłek przekroczenia ograniczeń ontologicznego 

monizmu i barier czysto pojęciowej dialektyki, logiką dialogu i  relacji,  zastąpienia dialektyki 

pojęć, dialektyką osób.  

 

 

 

źródło publikacji: „Tragedia” filozofii niemieckiej. Z recepcji filozofii niemieckiej w 
rosyjskiej myśli religijnej (S. Bułgakow i inni), [w:] Rozważania o religii, imieniu Bożym, 
tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, red. L. Kiejzik, Wydawnictwo Naukowe 
„Scholar”, Warszawa 2011, s. 24-34. 
 

                                                
64 Por. S.L. Frank, Suszcznost’ i wieduszczije motywy russkoj fiłosofii, pieriewod s niemieckogoo A. Błaskina i 
A. Jermiczowa, [w:] idem, Russkoje miwozrienije, Sankt-Pietierburg 1996,  s. 159.  
65 N.K. Bonieckaja, M. M. Bachtin i tradycyi russkoj fiłosofii, [w:] Fiłosofija nie konczajetsia. Iz istorii 
oteczestwiennoj fiłosofii. XX wiek. 1920-50-e gody, red. W.A. Lektorskij, Moskwa 1998, s. 516. 


