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Ewelina Topolska∗

MARIANA MORAWSKIEGO ANALIZA

POGLĄDÓW WŁODZIMIERZA SOŁOWJOWA

W 1890 r. w Przeglądzie Powszechnym ukazał się tekst jezu-
ity, księdza Mariana Morawskiego1 pt. Włodzimierz Sołowiew2.

∗Doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego.
1Marian Morawski (1845–1901) — był jezuitą i profesorem Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego.
2Tekst ten został opublikowany w trzech częściach. Pierwsza z nich

ukazała się w styczniu 1890 r. Zob. M. Morawski, Włodzimierz Sołowiew,
„Przegląd Powszechny” 1890, t. XXV, s. 305-327, natomiast dwie kolejne
części zostały opublikowane w następnym numerze tego czasopisma.
Zob.: M. Morawski, Włodzimierz Sołowiew, „Przegląd Powszechny” 1890, t.
XXVI, s. 21–39; 230–246. Jednakże, omawiając wspomniany tekst, skupimy
się na wersji nieco zmodyfikowanej, która ukazała się w 2007 r. Została
ona dołączona do książki Sołowjowa pod tytułem Zaślubiny Wschodu z
Zachodem. Zob. M. Morawski, Włodzimierz Sołowjow, [w:] W. Sołowjow, Za-
ślubiny Wschodu z Zachodem, przekład G. Górny, Wydawnictwo FRONDA,
Warszawa 2007.
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W tekście tym autor odniósł się do głównych idei Sołowjow-
owskich wyrażonych w dziełach: Historia i przyszłość teokracji,
Rosja i Kościół Powszechny, oraz do broszury Rosyjska idea i
kilku pomniejszych artykułów związanych przede wszyst-
kim z problematyką religijną i narodowościową.

Morawski starał się przybliżyć polskiemu czytelnikowi
sylwetkę rosyjskiego filozofa, a także jego poglądy na temat
Kościoła Powszechnego i miejsca Rosji w świecie. Należy
podkreślić, że to przede wszystkim wokół tej problematyki
toczyła się polemika polskich myślicieli z Sołowjowem3. Już
we wstępie Morawski podkreślał, że twórczość rosyjskiego fi-
lozofa odbiła się szerokim echem w środowisku krakowskim.
Świadczą o tym teksty poświęcone jego osobie i twórczości,
zamieszczone w Przeglądzie Powszechnym4.

Poglądy filozofa na temat Kościoła katolickiego i kwe-
stii narodowościowych, w tym relacji polsko-rosyjskich, a
zwłaszcza osobliwa zdolność Sołowjowa do „syntetycznych
spostrzeżeń i poglądów”5, której próżno, zdaniem Moraw-
skiego, szukać u innych myślicieli, zrobiły na nim ogromne

3Sołowjow odpowiedział na zarzuty jednego z profesorów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, hr. Stanisława Tarnowskiego, w krótkim tekście
pod tytułem Lettre a la Rédaction du „Przegląd Polski”. Przypuszczalnie
jest to jedyny tekst, będący odpowiedzią filozofa na recenzję polskiego
myśliciela. Por. W. Sołowjow, Lettre a la Rédaction du „Przegląd Polski”,
przekład S. Tarnowski, „Przegląd Powszechny” 1889, t. 92, s. 179–189.
Tłumaczenie to ukazało się wraz z oryginałem w języku francuskim.

4Por. S. Tarnowski, Głos sumienia z Rosyi, „Przegląd Polski” 1988/1989,
t. 91, s. 32–58; S. Tarnowski, Wykład idei i powołania Rosji, „Przegląd Polski”
1989/1990, t. 94, s. 1–45.

5M. Morawski, Włodzimierz Sołowjow, [w:] W. Sołowjow, Zaślubiny
Wschodu z Zachodem, dz. cyt., s. 193.
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wrażenie. To właśnie wspomniana zdolność stanowi o wyjąt-
kowości i novum jego twórczości.

Morawski, zapoznawszy się z publikacjami Sołowjowa,
stwierdził, że należy go wpisać w poczet wybitnych jed-
nostek, które swymi poglądami mogą zrewolucjonizować
dotychczasowy sposób myślenia na temat społeczeństwa,
państwa, a nawet Kościoła. Choć zwykło się bagatelizować
rolę jednostki w dziejach ludzkości — stwierdzał — to nie-
mniej należy przyznać, co potwierdzają fakty historyczne,
że swymi koncepcjami osoby niegodzące się na zastany stan
rzeczy mogą przyczynić się do poprawy lub pogorszenia rze-
czywistości historycznej. De facto w kwestii tej istotne jest, że
koncepcje zaproponowane przez wybitne jednostki, docie-
rając różnymi drogami do szerszego audytorium, z biegiem
czasu wchodzą w powszechny obieg, stając się „doktryną
utartą, nawykiem, i formułką myślenia”6. Morawski dowo-
dził, że „wystarczy najmniejszy wstrząs, aby ją wprowadzić
w czyn; czy wybuch ludowy, czy ramię potężnego władcy,
wciela tę myśl i całą zawartą w niej logikę w ogromną rzeczy-
wistość”7. Niewykluczone jest także, że doktryna ta nie wy-
wrze większego wpływu na ustrój polityczny czy — szerzej
— na relacje społeczno-polityczne, czy stosunki międzynaro-
dowe, ale już samo jej dotarcie do różnych klas społecznych
może być zaczątkiem wielkich przemian8. Ten ogólny pogląd

6Tamże, s. 178.
7Tamże.
8Por. tamże. W poczet wybitnych myślicieli Morawski wpisał Aleksego

Chomiakowa, Iwana Aksakowa, a także Adama Mickiewicza, Zygmunta
Krasińskiego oraz Augusta Cieszkowskiego. Według niego wszyscy oni
wywarli przemożny wpływ na koncepcję Sołowjowa. Ponadto, jego zda-
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Morawskiego na rolę jednostki w historii pozwala zrozumieć,
jak wielkie poruszenie wywołały idee rosyjskiego filozofa,
tak dobrze znane polskiemu myślicielowi z historii jego wła-
snej ojczyzny. Mało tego, o czym świadczyć może w tym
kontekście powyższe ujęcie, wielu myślicieli, i to nie tylko
rosyjskich, będąc pod przemożnym wpływem twórczości So-
łowjowa, zmieniło swój dotychczasowy punkt widzenia.

Warto w tym kontekście zauważyć, że współcześnie wi-
doczny jest wpływ myśli Sołowjowowskiej, uwidacznia się
on najpełniej w kwestii związanej z ekumenizmem9. Jak traf-

niem, łączył ich jeden wspólny mianownik — przeciwstawiali się wszelkim
wypaczeniom nauki chrystusowej, jakie miały miejsce w ich czasach. Dla-
tego też swymi koncepcjami starali się wywrzeć wpływ na społeczeństwo,
uzmysławiając mu, że zdecydowanie odbiegło swym postępowaniem
od chrześcijaństwa. Jednakże, według niego, mimo widocznej inspiracji
rosyjskiego myśliciela ich ideami, koncepcja Sołowjowowska jest pod
pewnymi względami inna, a mianowicie Sołowjow potrafił wznieść się
ponad podział Wschód-Zachód i, co nader istotne, jego rozumienie
chrześcijaństwa cechowała jasność i głębia. Por. M. Morawski, Włodzimierz
Sołowjow, dz. cyt., s. 178.

9Termin „ekumenizm” wywodzi się z greckiego słowa „oikoumene”,
pierwotnie oznaczał świat zamieszkały lub wszechświat. Jeden z rosyjskich
badaczy N. Gordienko definiuje go na przykład jako „Ideę jedności
wszystkich chrześcijan na rzecz likwidacji rozdziału między nimi” (Ни-
колай Гордиенко [N. Gordienko], Ekumenizm, przekład S. Grzybowski,
[w:] Lazari A. (red.), Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 2,
Wydawnictwo Ibidem, Łódź 1999, s. 396 [396–398]. Warto przy tym
wspomnieć, że idea ta zyskała największą popularność na przełomie XIX
i XX w. W czasach tych wyznawcy chrześcijaństwa dyskutowali o próbie
powrotu do utraconej jedności. Jako swoistą egzemplifikację można podać
tu II Sobór Watykański (1962–1965), na którym dyskutowano o kwestiach
otwarcia się Kościoła katolickiego na inne wyznania. Jak trafnie zauwa-
żono, trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć i ocenić, na ile owe kwestie
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nie zauważył jeden z historyków Kościoła, Balanos z Aten,
„jeśli rzeczywiście uważamy rozdział Kościołów za nieszczę-
ście, moim zdaniem, nieuniknione, to ich wzajemną niezna-
jomość należy uznać za jeszcze większe nieszczęście. Niezna-
jomość ta bowiem utrudnia obustronne zrozumienie i współ-
pracę, co więcej, czyni ją niemożliwą. A właśnie ta współ-
praca jest najważniejszym czynnikiem wyzwolenia ludzkości
z wielkiego kryzysu moralnego, na który cierpi. Poznajemy
się lepiej, by się lepiej rozumieć i szanować, i tak czuć się mię-
dzy sobą, aby mimo różnic poglądów uważać, że jesteśmy
chrześcijanami o wspólnych celach i wspólnych ideałach”10.
Autor ten uzmysławia nam nader istotny fakt — na który
zwracał niegdyś uwagę również Sołowjow — że wiele niepo-
rozumień pomiędzy chrześcijanami wynika z nieznajomości
twierdzeń i przekonań drugiej strony. Innymi słowy, kwestię
tak problematyczną, jak rozdzielenie Kościołów, powinno się
rozpatrywać przede wszystkim z dystansem do własnych
przekonań, które często stanowią niezbywalny element na-
szego światopoglądu. W tym przypadku należy podkreślić,

zostały posunięte do przodu. Jednak już sam fakt tak diametralnej zmiany
i modernizacji Kościoła katolickiego, który przejawia się w otwarciu na
inne odłamy wiary chrześcijańskiej, stanowi niewątpliwy krok naprzód.
Warto także odnotować, że reforma zapoczątkowana przez II Sobór
Watykański zmieniła dotychczasowe oblicze Kościoła katolickiego do tego
stopnia, że zaczęto używać rozróżnienia na Kościół „przedsoborowy” i
„posoborowy”. Należy też wspomnieć, że zwolennicy powrotu do Jedności
Kościoła stworzyli ruch ekumeniczny, który po dziś dzień, ze zmienną
intensywnością, funkcjonuje w różnych krajach.

10P. Evdokimov, Prawosławie, przekład J. Klinger, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1986, s. 5. Wypowiedź tę uczynił mottem do książki
P. Evdokimova jej polski wydawca.
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że wbrew niektórym krytykom poglądów rosyjskiego my-
śliciela — na co zwrócił uwagę Morawski — Sołowjow był
świadom tych problemów. Dlatego też starał się wykazać,
że ważnym aspektem dyskursu pomiędzy obiema stronami
powinno być przede wszystkim wzajemne zrozumienie, o
którym mimo wszystko tak często chrześcijanie zapominają.
Tak więc nie chodzi o to, aby dana strona wykazała swą wyż-
szość, lecz o to, by była tolerancyjna względem drugiej, by
odnosiła się do niej z szacunkiem. Jeśli ludzkość wzniesie się
na takie wyżyny, wtenczas dopiero będzie mogła wypraco-
wać wspólny język, spajający zwaśnione strony.

Nie do końca jednak zrozumieli to współcześni Sołowjo-
wowi polscy myśliciele, zwłaszcza wspomniany hr. Stanisław
Tarnowski11, a także sami Rosjanie. Kwestie, które wzbudzały
najwięcej kontrowersji, związane były przede wszystkim z
ujęciem przez rosyjskiego filozofa problemów narodowościo-
wych, a także z jego wizją chrześcijaństwa i stosunkiem do
tej religii. Jednakże, jak się przekonamy, Morawski, w przeci-
wieństwie do Tarnowskiego, nie ujmował stanowiska Sołow-
jowa tak krytycznie.

11Stanisław Tarnowski hr. (1890–1917) — historyk literatury i publicysta.
Był profesorem i rektorem (dwukrotnie) Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przeciwnik modernizmu, który wartościował literaturę pod względem
patriotyczno-moralnym. Swoistą tego egzemplifikację stanowi jego recen-
zja Głos sumienia z Rosyi. Napisał m.in. monografie: Pisarze polityczni XVI w.,
Jan Kochanowski, Zygmunt Krasiński, Matejko. Autor wielotomowej Historii
Literatury polskiej. Ponadto był założycielem i redaktorem czasopisma
„Przegląd Polski”.

Tarnowski wypowiedział się na temat poglądów Sołowjowa na łamach
„Przeglądu Powszechnego”. Por. S. Tarnowski, Głos sumienia z Rosyi, dz.
cyt.; S. Tarnowski, Wykład idei i powołania Rosji, dz. cyt.
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Według Sołowjowa chrześcijaństwo, jako religia ponadna-
rodowa, nie powinno być traktowane przez narody chrześci-
jańskie (miał tu na myśli przede wszystkim Rosję) jako reli-
gia narodowa, bowiem przeczy to samej istocie religii. Jego
stanowisko w tej kwestii było jasne i poparte gruntownymi
studiami nad myślą chrześcijańską, w tym przede wszyst-
kim nad dziejami Kościoła. Stwierdzał, że „prawosławie, czy
rosyjskie, czy greckie, jest bądź co bądź religią narodową,
a chrystianizm nie może być niczym innym, jak tylko reli-
gią powszechną”12. Można przypuszczać, że to właśnie na
tej podstawie Sołowjow doszedł do wniosku, że wszystkie
narody chrześcijańskie należy zjednoczyć pod przewodnic-
twem Rosji, która z racji historycznych i geograficznych uwa-
runkowań jest szczególnie predysponowana do wypełnienia
tej misji dziejowej.

Morawski, ustosunkowując się do stanowiska filozofa,
zauważał, że „naczelnej” roli w jego systemie nie pełni —
jak twierdzą niektórzy interpretatorzy — wspomniana idea
szczególnego posłannictwa narodu rosyjskiego, lecz idea
zjednoczenia Rosji z Kościołem katolickim, natomiast pozo-
stałe są jedynie „środkami pomocniczymi”, mającymi przy-
czynić się do jej uprawomocnienia13. Realizacja owej idei,
podkreślał polski myśliciel, stała się dla Sołowjowa osobistym
posłannictwem. Świadczą o tym jego dzieła. Najpełniejszy jej
wyraz można odnaleźć w książce Rosja i Kościół Powszechny.
Książka ta ze względów cenzuralnych ukazała się poza grani-
cami Rosji. Sołowjow głosił w niej, że spór, do jakiego doszło

12M. Morawski, Włodzimierz Sołowjow, dz. cyt., s. 181.
13Por. tamże, s. 183.
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na przestrzeni wieków między Wschodem a Zachodem, był
w istocie sporem między poszczególnymi duchownymi kato-
lickimi a prawosławnymi. W sporze tym wzięły górę osobiste
przekonania poszczególnych osób, nie zaś kwestie teologi-
czne. Sołowjow w swym dziele dowodził bezpodstawności
owych opinii duchownych i myślicieli rosyjskich związanych
głównie z dogmatami wiary.

Nic zatem dziwnego, że dzieło to wywołało tak wiele
kontrowersji w różnych kręgach intelektualnych samej Rosji,
jak i poza jej granicami. Sołowjow, stąpając po tak delikatnym
gruncie, jakim są kwestie doktrynalne, wzbudził oburzenie
środowisk prawosławnych, a także katolickich. Prawosławni
zarzucali mu herezję, gdyż widzieli w nim zwolennika kato-
licyzmu, natomiast katolicy krytykowali go (o czym stanowi
również omawiany tekst) za to, że w swej interpretacji do-
gmatów wykraczał poza przyjęte kanony nauki chrześcijań-
skiej, starał się bowiem dowieść ich racji na drodze rozumo-
wej, a to z kolei — z teologicznego punktu widzenia — jest
nie do przyjęcia, dogmaty wiary są bowiem ze swej natury
niepoznawalne (apofatyzm).

Podkreślmy ponownie, że Sołowjow, poprzez wnikliwą
analizę pierwszych wieków historii Kościoła, doszedł do
wniosku, że spór między Wschodem a Zachodem nie ma racji
bytu, albowiem problemy, o które spierali się prawosławni z
katolikami, sprowadzały się zazwyczaj do osobistych opinii
duchownych i teologów. Co ciekawe, w tej kwestii każda ze
stron zarzuca drugiej właśnie to, że kieruje się osobistymi po-
glądami, nie zaś prawdami wiary. Z punktu widzenia katoli-
ków Kościół prawosławny, odchodząc od Kościoła rzymsko-



102 E. Topolska, Mariana Morawskiego analiza poglądów...

katolickiego, stał się Kościołem schizmatyckim. Natomiast z
punktu widzenia Rosjan sytuacja przedstawia się dokładnie
odwrotnie, a mianowicie twierdzą oni, że to Kościół katolicki
odszedł od Kościoła Powszechnego, czyli prawosławnego.
Dlatego też Kościół prawosławny nie uznaje już dogmatów
ustanowionych po siódmym soborze.

Zdaniem Morawskiego rosyjski filozof, zgłębiając na-
ukę chrześcijańską, w ostatecznym rozrachunku doszedł do
wniosku, że prawda „w punktach spornych” leży po stronie
nauki Kościoła katolickiego14. Chodzi tu przede wszystkim
o trzy dogmaty wiary, a mianowicie dogmat filioque, o nie-
pokalanym poczęciu, oraz dogmat mówiący o nieomylności
papieża, które Sołowjow z taką jasnością i wnikliwością uza-
sadniał, broniąc stanowiska Kościoła katolickiego. Wszystkie
te dogmaty są jego zdaniem prawomocne.

Jak trafnie zauważył polski myśliciel, w dziele Rosja i Ko-
ściół Powszechny Sołowjow jawi się jako niezłomny szermierz,
który z niezwykłą wnikliwością i jasnością potrafił dowieść
swoich racji. „O pochodzeniu Ducha Świętego — podkre-
ślał — rozprawia on z taką znajomością Pisma i ojców, tak
poprawnie i dosadnie w języku rosyjskim wyraża wszystkie
subtelności teologiczne tej kwestii, że każdy teolog może go
czytać z przyjemnością i z pożytkiem. Prymatu Stolicy Pio-
trowej dowodzi on w wielu miejscach świetnie i głęboko”15.
Można powiedzieć, że dla Morawskiego był to niewątpliwy
walor tego dzieła, gdyż Sołowjow, jako Rosjanin, „zna na
wskroś ruskich, (...) wie, jak trafić do ich sposobu myślenia,

14Por. M. Morawski, Włodzimierz Sołowjow, dz. cyt., s. 184.
15Tamże.
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umie wyzyskać wypadki, na pozór mało znaczące, rosyjskiej
historii, umie podchwycić ich narodowe, wschodnie uczucia,
i obrócić je na korzyść prawdy”16. Tym samym może trafić
do przekonań rosyjskiego społeczeństwa i podważając ich
dotychczasowe przeświadczenia, zmienić ich nastawienie do
katolicyzmu.

Aby przekonać się o słuszności opinii Morawskiego na
temat argumentacji Sołowjowa, za pomocą której uzasad-
niał on swe stanowisko względem dogmatu o nieomylności
papieża, wystarczy przytoczyć jeden z argumentów rosyj-
skiego filozofa. Sołowjow dowodził, powołując się na Biblię,
że Jezus Chrystus, mówiąc o swym Kościele, który ma być
odzwierciedleniem zjednoczenia Boga z ludzkością, poszuki-
wał fundamentu, na którym miałby się on opierać. I znalazł
go w Szymonie, któremu nadał imię Piotr, już w tym czy-
nie upatrywał filozof zaczątki wyboru Chrystusa. I mimo
swej wszechwiedzy Jezus zadawał pytanie: „Za kogo lu-
dzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt. 16:14) — najpierw
wśród ludu, a potem wśród apostołów, ale jedynie Szymon
udzielił mu zdecydowanej odpowiedzi. A to z kolei, według

16Tamże, s. 183. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, że
tak jak Sołowjow starał się naświetlić kwestie związane z katolicyzmem
w języku rosyjskim (a także francuskim), tak Paul Evdokimov w XX
w., będąc na emigracji we Francji, szerzył w języku francuskim naukę
prawosławną. Pisał jedynie w języku francuskim, był bowiem przeko-
nany, że „prawosławie nie powinno się zamykać w obrębie określonych
grup narodowościowych na Wschodzie, lecz również promieniować na
środowiska zachodnie” (Nota o autorze, [w:] P. Evdokimov, Prawosławie, dz.
cyt., s. 461). Należy zauważyć, że wspólnym mianownikiem łączącym obu
myślicieli był ekumenizm, obaj — choć w różnym stopniu — starali się
poprawić relacje między zwaśnionymi stronami.
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rosyjskiego myśliciela, przemawia za tym, że tylko jedna
osoba może piastować ten urząd, gdyż wyłącznie ona sta-
nowi „punkt stały”, „opokę niezachwianą, na której ma się
oprzeć bosko-ludzkie działanie. Jeden człowiek który z asystą
Bożą odpowiada za wszystkich — oto podstawa konstytucji
Kościoła powszechnego”17 — konstatował Sołowjow. Wra-
cając do opinii ludu — podkreślał — to są one zazwyczaj
odmienne i niezgodne, a to z kolei utwierdza w przekona-
niu, że „Nie masz możliwego zetknięcia między prawdą a
błędami; ludzkość nie może wejść w stosunek z Bogiem za
pomocą głosowania powszechnego; Kościół Chrystusowy nie
może być ugruntowany na demokracji”18. W taki oto sposób
naświetlił rosyjski filozof kwestię dogmatu o nieomylności
papieża.

Morawski zauważył, że Sołowjow pokazał swój obiekty-
wizm i umiłowanie prawdy nie tylko na gruncie dogmatów
wiary. Jasne jest, że zbiór przekonań, które składają się na
światopogląd danej jednostki, częstokroć jest niepodważalny,
„wyrosły” one bowiem z narodowej tradycji i szeroko rozu-
mianej kultury. Takie ujęcie nie daje się jednak zastosować do
osoby Sołowjowa. Jak wykazuje Morawski, jest on zdecydo-
wanie ponad to, wykracza poza ramy swej przynależności
narodowościowej, o czym świadczyć może jego stosunek do
Kościoła katolickiego.

Rosyjski myśliciel dowodził, że na płaszczyźnie sporu
między Zachodem a Wschodem greccy myśliciele krytyko-
wali Kościół rzymski za nieustający rozwój, który narusza

17M. Morawski, Włodzimierz Sołowjow, dz. cyt., s. 188–189.
18Tamże, s. 189.
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prawdy wiary. Teologowie katoliccy, odpierając zarzut ad-
wersarzy, stwierdzali, że są oni w błędzie, gdyż nowe orze-
czenia dogmatów czy obrzędy stanowią wyłuszczenie prawd
pierwotnych, zawartych w Piśmie Świętym.

Morawski podkreślał, że podczas gdy teologowie chrze-
ścijańscy powoływali się na tę jedną odpowiedź, to Sołow-
jow dał jej nieco inny wyraz, można powiedzieć silniejszy
akcent, w książce Rozwój dogmatyczny Kościoła. Dowodził w
niej ze stanowczością, że to nie Kościół rzymski uległ zmia-
nie, lecz Kościół Wschodni. Do VIII w. bowiem oba Kościoły
rozwijały się na tej samej płaszczyźnie, dopiero po rozła-
mie Kościół Wschodni skostniał, natomiast Kościół rzym-
ski nadal podąża tym samym torem. Jednakże zazwyczaj
zwolennicy schizmy odpowiadali na ten zarzut, że pierwsze
siedem soborów, które uznawał Kościół Wschodni, rozstrzy-
gnęło wszelkie kwestie sporne, które były do rozstrzygnięcia.
Tak więc kolejne są zupełnie niepotrzebne, a nawet wypa-
czają myśl Bożą. Ten argument, zdaniem Sołowjowa, jest nie
tylko słaby, ale i bezpodstawny, gdyż „depozyt wiary był
skończony nie w IX, ale w I wieku, za życia Apostołów, za-
tem zadanie powierzone Kościołowi dotyczące tłumaczenia
tego depozytu, bronienia go przeciw fałszom wciąż nowym,
a więc nowych wymagające orzeczeń — zadanie to trwać
musi, jak długo Kościół istnieć będzie, i żadnej istotnej zmia-
nie w IX wieku, żadnemu wyczerpaniu ulec nie mogło”19.
Dlatego też Sołowjow postawił pytanie: czyżby od tamtego
czasu nie miały miejsca wypaczenia myśli Bożej, czyżby nie
było od tamtej pory ważnych kwestii do rozstrzygnięcia? Z

19Tamże, s. 195.
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pytania tego wyłania się nuta ironii, mająca wskazywać za-
fałszowany obraz rzeczywistości, jaki przedstawiano w Rosji.
Na potwierdzenie swego stanowiska przytaczał fakt histo-
ryczny związany ze starowiercami. Spór mający miejsce w
XVII-wiecznej Rosji, który toczył się między starowiercami a
carem o kwestie związane z naniesieniem pewnych modyfi-
kacji na literę Liturgii, został nierozstrzygnięty po dziś dzień.
Sołowjow podkreślał, że choćby car miał rację, wprowadzając
te modyfikacje i nie zmieniał niczego istotnego w Liturgii,
jak obawiali się tego starowiercy, to o kwestiach tak istotnych
nie może decydować hierarchia kościelna podporządkowana
całkowicie carowi, lecz jedynie sobór powszechny, który jako
jedyny jest do tego uprawniony.

W istocie, zdaniem Sołowjowa, nie jest to jedyny problem
do rozstrzygnięcia w Kościele prawosławnym. Innym palą-
cym problem była dla niego kwestia kościołów lokalnych,
które nie mają jednoznacznie określonych procedur wzglę-
dem innowierców (prozelityzm). „Katolików przechodzą-
cych na prawosławie — wskazywał — patriarchat konstanty-
nopolski chrzci na nowo, ponawiając herezję starych rebapty-
zantów — Cerkiew rosyjska ich nie chrzci: a jednak Konstan-
tynopol i Rosja zostają w duchowym obcowaniu (communio in
sacris). Konstantynopol znowu wyklął cerkiew bułgarską i ze-
rwał z nią duchowy związek — Rosja nie zerwała: i istnieje ta
kanoniczna niedorzeczność, że trzy Kościoły stanowią zara-
zem i nie stanowią duchowej jedności”20. Obraz ten zmusza,
zdaniem Sołowjowa, do postawienia kolejnego pytania: jak
w takiej sytuacji nie zwoływać kolejnych soborów, które jako

20Tamże, s. 196–197.
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jedyne są do tego upoważnione21? Wszystkie kwestie zwią-
zane z Kościołem katolickim, o których wspomniał, były dla
Morawskiego ewidentnym świadectwem, że rosyjski filozof
jest zwolennikiem katolicyzmu. Mało tego, w dalszej części
swego eseju, przy okazji omawiania książki Historia i przy-
szłość teokracji, stwierdził już explicite, że „nie ma (...) żadnej
wątpliwości, że Sołowjow uznaje katolicyzm czysto i bezwa-
runkowo”22.

Sołowjow poruszył problematykę teologiczną także w
dziele Historia i przyszłość teokracji. Jej ujęcie zrobiło na Mo-
rawskim największe wrażenie, co potwierdzają jego słowa.
„[Jest] rzeczą w naszych czasach niezwykłą — pisał — [że]
człowiek świecki, nie będący nawet formalnie katolikiem,
pisze cały tom o religii i o Piśmie Świętym, bez żadnej teolo-
gicznej usterki”23.

We wspomnianym dziele rosyjski filozof zarysowuje
ogólny pogląd na dzieje ludzkości, których zwieńczeniem
miało być królestwo Boże na ziemi. I właśnie ta wizja przysz-
łościowa, jaką wyznaczył filozof ludzkości, była najbardziej
krytykowana przez polskich myślicieli. Tarnowski na przy-
kład stwierdził wprost, że Sołowjow myli się w kwestii szcze-
gólnego powołania i misji Rosji. Uważał, że w poglądach
rosyjskiego filozofa na tę kwestię ujawnia się „odcień” nacjo-
nalizmu, który tak bardzo potępiał24.

Morawski zajął w tej kwestii podobne stanowisko do Tar-

21Por. tamże, s. 197.
22Tamże, s. 225.
23Tamże, s. 199.
24Por. S. Tarnowski, Głos sumienia z Rosyi, dz. cyt., s. 56
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nowskiego. Pisał, że „Jeśli gdzieś (...) [Sołowjow] ulega (...)
owej sugestii nacjonalizmu, to nie w sądzie o rzeczywisto-
ści, tylko w marzeniach o przyszłości”25. Jednakże w dalszej
części swego eseju podkreślał, że rosyjski filozof wprowadza
rozróżnienie między nacjonalizmem a patriotyzmem i utoż-
samia ten pierwszy z egoizmem, jaki zasadza się w jednostce.
Co więcej, Sołowjow odniósł ten pogląd — analogicznie — do
narodów. Mianowicie, jeśli narody, jego zdaniem, podobnie
jak jednostki, pragną żyć zgodnie z nauką Chrystusową, to
muszą się wyprzeć wyniszczającego egoizmu. Uzasadniając
swe stanowisko, powoływał się na słowa Jezusa Chrystusa,
który powiadał: „Kto chce być uczniem moim, niech się za-
prze samego siebie” (Mt 16:24).

Nim Morawski przystąpił do omówienia głównych po-
glądów, które głosił rosyjski myśliciel we wspomnianym wy-
żej dziele, zwrócił uwagę na fakt, że w XIX w. Rosji niemalże
wszystkie ugrupowania społeczne (czy to rząd, czy słowiano-
file) skupiały się na szerzeniu „idei rosyjskiej”26, którą utoż-

25M. Morawski, Włodzimierz Sołowjow, dz. cyt., s. 205–206.
26Pojęcie „rosyjska idea” cieszy się we współczesnej Rosji dużym zain-

teresowaniem. Wielu badaczy twierdzi, że kryje się w nim wiele znaczeń,
wręcz uważają je za chronicznie wieloznaczne, a co za tym idzie, wiążą
się z nim różnorakie problemy interpretacyjne. Niekiedy przypisuje się mu
wręcz krańcowo różne treści, czasami nawet nacjonalistyczne. Na przykład
rosyjscy badacze M. Maslin i A. Andriejew ukazują całą rzecz w następu-
jący sposób: „Historia »Złotego Kijowa«; charakter rosyjskiej świadomo-
ści średniowiecznej, która postawiła pytanie o losy narodu rosyjskiego i
o jego miejsce w historii światowej; powstanie Kijowsko-Mogiliańskiej i
Słowiano-Greko-Łacińskiej Akademii, innych duchownych szkół, a potem
i uniwersytetów: losy schizmy; dyskusje ideologiczne czasów Piotra I i Ka-
tarzyny II; spory słowianofilów z okcydentalistami; grudzień 1825 roku
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i luty 1861 roku; fenomen rosyjskiego kółka filozoficznego; »przesadzi-
sty typ« seminarzysty-inteligenta; narodziny i rozwój »rosyjskiego socjali-
zmu«; specyfika konserwatyzmu i liberalizmu w Rosji; poszukiwania mo-
ralne wielkiej literatury rosyjskiej XIX wieku; rosyjski renesans religijny po-
czątku XX wieku; charakterystyki kulturowo-etniczne narodu rosyjskiego
— to tylko niektóre (...) z historycznych faktów i wydarzeń, obrazów i sym-
boli, które wchodzą w zakres pojęcia »rosyjskiej idei«”. Por. L. Kiejzik, „Ro-
syjska idea” i dylematy teokratycznego okresu twórczości Włodzimierza Sołow-
jowa, [w:] W. Sołowjow, Rosyjska idea, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, s.48 [43–55].

Powszechnie sądzi się, że jako pierwszy posłużył się tym terminem w
1861 r. Fiodor Dostojewski, dla którego oznaczał on „wszechludzkość” du-
cha rosyjskiego. Natomiast dla Sołowjowa „idea rosyjska” miała już inne
znaczenie, a mianowicie rozumiał przez nią zjednoczenie Kościołów, po-
jednanie Wschodu z Zachodem, a także łączył ją z uniwersalistycznym po-
wołaniem rosyjskiego imperium, czemu dał wyraz właśnie w L’Idée russe
(por. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany ro-
syjskiego słowianofilstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s.
464, przyp. 55). Warto wspomnieć także, że pojęcie to współcześnie bar-
dzo ewoluowało, odchodząc od pierwotnych intuicji. Spory na jego temat,
które toczą się po dziś dzień, nabierają charakteru praktycznego, gdyż kon-
centrują się wokół problemów integracji narodowej w wieloetnicznej Rosji.
Przykładem takiego spojrzenia może być zorganizowany w 1996 r. konkurs
na „ideę narodowościową” („ideę rosyjską”) rozpisany przez B. Jelcyna,
w którym większość uczestników odpowiedziała: „ideą integrującą po-
winien być w Rosji patriotyzm nie narodowy, lecz państwowy, obywatel-
ski, uwzględniający etniczno-kulturowe zróżnicowanie ludności” (tamże,
s. 468). A. Walicki zauważa, że „w środowisku politologicznym zareago-
wano na ten wybór propozycją zastąpienia terminu »russkaja idieja« (tj.
idea rosyjska w sensie narodowym) terminem »rossijskaja idieja« (tj. idea
Rosji jako wielonarodowej wspólnoty obywatelskiej). Tamże, s. 468, przyp.
67. Na ten temat zob. też J. Faryno, Idea — idea rosyjska — ideowy, [w:]
A. Lazari (red.), Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 3, Wyda-
wnictwo Ibidem, Łódź 2000, s. 174–178, oraz: W. Diakow, Wokół idei rosyj-
skiej, przekład M. Dobrogoszcz, „Przegląd Wschodni” 1994, z. 4, s. 639 i
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samiano ze swoistą „rosyjskością” Rosji. Można powiedzieć,
że ich zdaniem odzwierciedlała ona charakter narodu rosyj-
skiego i stanowiła o jego wyjątkowości. Jak wiadomo, Sołow-
jow na początku swej kariery był zainspirowany doktryną
słowianofilską, w tym przede wszystkim wspomnianą „ideą
rosyjską”. Morawski zwrócił uwagę na fakt, że to właśnie w
niej upatrywał on „najpotężniejszy czynnik do działania na
umysłowość swego narodu”27. Tak więc za jej pośrednictwem
pragnął zbliżyć naród rosyjski do katolicyzmu. Argumenty,
jakie przytaczał, aby uzasadnić swe stanowisko, polski my-
śliciel określił mianem „dowodów psychologicznych”, gdyż
„opierały się [one] na psychicznym nastroju Rosji”28. Po-
nadto, zdaniem Morawskiego, poglądy te stanowią swoiste
novum całej jego koncepcji.

Według polskiego myśliciela „idea rosyjska” stanowiła
niejako „istotę” światopoglądu inteligencji rosyjskiej. Pisał:
„Idea Rosji, misja Rosji — słowo to wymyślili słowianofile.
Odbija się ono wdzięcznym echem w duszach rosyjskich,
powtarza się z ust do ust, tak jak hasło bojowe. Każdy je ro-

n; J. Jankowski, „Idea rosyjska” Sołowjowa a posłannictwo polskie, Warszawa
1929; W. S. Niekonienko, Idea rosyjska i rosyjska filozofia, „Archiwum Histo-
rii Filozofii i Myśli Społecznej” 1998, nr 43; W. Rydzewski, Syndrom „ro-
syjskiej idei”, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1998, nr 43;
A. Walicki, O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, Wydawnictwo Universitas,
Kraków 2007; J. Krasicki, „Europejskość” i „rosyjskość” filozofii rosyjskiej, [w:]
W. Rydzewski, L. Augustyn (red.), Granice Europy, granice filozofii. Filozo-
fia a tożsamość Rosji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2007, s. 13–31, http://www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl/
download.php?7b580a34686e42ece7d1b33cb2e75b98 (31.10.2007).

27M. Morawski, Włodzimierz Sołowjow, dz. cyt., s. 205.
28Tamże.

http://www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl/download.php?7b580a34686e42ece7d1b33cb2e75b98
http://www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl/download.php?7b580a34686e42ece7d1b33cb2e75b98
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zumie, jak chce, podkłada pod nie, co mu prawdziwy lub
fałszywy patriotyzm dyktuje; w ogóle jednak wyraża się w
tym słowie jakaś nieokreślona aspiracja do potęgi materialnej
bez granic, do wchłonięcia jednych, a pogromienia drugich
sąsiadów, do jakiejś cywilizacji bez domieszek Zachodu”29.
Właśnie takie ujęcie owej idei — podkreślał — jest zdaniem
Sołowjowa karygodne, bowiem przeczy myśli chrześcijań-
skiej. Co więcej, według Morawskiego, rosyjski filozof, kryty-
kując środowisko intelektualne ówczesnej Rosji za wypacze-
nie sensu „idei rosyjskiej”, z której powiewa jedynie ciasny
nacjonalizm, wyszedł z własną propozycją tej idei, nadając jej
niejako nowe znaczenie.

Morawski zauważył, że Sołowjow pisał o „idei rosyjskiej”
w dwóch pracach: w krótkiej rozprawie L’Idée Russe oraz w
dziele Rosja i Kościół powszechny, stanowiącym swoiste uzu-
pełnienie i wyjaśnienie wspomnianej rozprawy. W pierw-
szej z nich konstatował, że „ideą narodu nie jest to, co on sam
myśli o sobie w historii, lecz to, co Bóg myśli o nim w wieczno-
ści”30. Uzasadniając swe stanowisko, dowodził, że tak jak
ludzkość stanowi jeden organizm, tak — analogicznie — po-
gląd ten można odnieść do narodów, które stanowią, jego
zdaniem, jedno ciało. Zdaniem Rosjanina przed przyjściem
Jezusa Chrystusa panował chaos w stosunkach międzyna-
rodowych, natomiast po jego przyjściu ów stan rzeczy uległ
diametralnej zmianie: „jedność rodu ludzkiego urzeczywist-
niła się w Kościele jednym i powszechnym”31. To właśnie

29Tamże, s. 214.
30W. Sołowjow, Rosyjska idea, dz. cyt., s. 9 [wyróżnienie w oryginale].
31M. Morawski, Włodzimierz Sołowjow, dz. cyt., s. 216.
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od tego momentu misja i cel, do którego powinien dążyć ka-
żdy naród chrześcijański, sprowadza się w gruncie rzeczy
do wcielenia nauki Chrystusowej w realia życia społeczno-
politycznego. Nim naród rosyjski przystąpi do realizacji tego
celu, musi najpierw zacząć postępować jak na naród chrze-
ścijański przystało, czyli odstąpić od bezwzględnej polityki
rusyfikacyjnej i wyzbyć się wyniszczającego nacjonalizmu,
który objawia się także w Kościele prawosławnym; dopiero
wtenczas Rosja będzie mogła wypełnić swą misję, łącząc się z
Kościołem powszechnym. „Okazanie skruchy wobec swych
grzechów historycznych i spełnienie wymogów sprawiedli-
wości, wyrzeczenie się narodowego egoizmu, rezygnacja z
polityki rusyfikacji i uznanie wolności religijnej — oto jedyny
dla Rosji sposób urzeczywistnienia jej prawdziwej idei na-
rodowej, która — nie wolno tego zapominać — nie jest ideą
abstrakcyjną lub ślepym losem, lecz nade wszystko moralną
powinnością. Rosyjska idea, o czym dobrze wiemy, nie może
być niczym innym, jak tylko pewnym aspektem idei chrze-
ścijańskiej, zaś misja naszego narodu może stać się dla nas
oczywista tylko wtedy, kiedy uchwycimy prawdziwy sens
chrześcijaństwa”32 — konstatował Sołowjow.

Natomiast w książce Rosja i Kościół powszechny — podkre-
ślał Morawski — „[Sołowjow] próbuje jeszcze bliżej określić
opatrznościową misję Rosji i oznaczyć, co ją indywidualnie
odróżnia w planie Bożym od misji innych narodów”33. Ściśle
rzecz ujmując, Sołowjow doszedł do wniosku, że naród rosyj-
ski spośród innych narodów chrześcijańskich jest szczególnie

32W. Sołowjow, Rosyjska idea, dz. cyt., s. 32.
33M. Morawski, Włodzimierz Sołowjow, dz. cyt., s. 217.
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predestynowany do tego, aby wypełnić misję dziejową. Jego
zdaniem naród rosyjski ma do tego pewne predyspozycje, a
mianowicie jest narodem monarchicznym, wielkiej wiary, po-
nadto duże znaczenie ma także położenie geograficzne Rosji.
Wyróżnione przez filozofa czynniki skłaniają do uznania, że
państwo rosyjskie może „dostarczyć Kościołowi powszech-
nemu moc polityczną, której on potrzebuje dla zbawienia i
odrodzenia Europy i świata”34.

Polski myśliciel nie zgadzał się jednak z Sołowjowem we
wszystkich kwestiach. „Nie każdy z nas oczywiście — pi-
sał — da się tu prowadzić Sołowjowowi za rękę; powiemy
mu, że tym razem i on podlegać się zdaje nieco temu cza-
rowi nacjonalizmu, przeciw któremu drugich przestrzega, i
w tym mamiącym świetle widzi motywy swych przypusz-
czeń; upatruje on »kilka wypadków proroczych« w historii
Rosji, które zdają mu się taką misję zapowiadać — a nie po-
strzega mnóstwa wypadków w tejże historii, które wydają
się przemawiać przeciwnie; wróży z położenia geograficz-
nego Rosji — a nie zwraca uwagi, że przed paroma wiekami
Polska jeszcze wybitniej zajmowała takie środkowe położe-
nie między Wschodem a Zachodem, i że jej wielcy królowie,
jak Batory i Władysław IV, brali z tego asumpt do podobnie
wzniosłych i szerokich planów — a jednak... jak te plany się
skończyły! Kładzie nacisk Sołowjow na charakter religijny
swego ludu, na utajoną w nim ogromną siłę narodową —
ale gdyby wziąć te słowa na taki pytel analizy, przez jaką on
przeprowadza hasła słowianofilów, straciłyby one zapewne
trzy ćwiartki z podkładanego im znaczenia; pokazałoby się

34Tamże, s. 219.
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też może, że ten element przedstawiający narodową siłę i reli-
gijność rosyjską, który autor chętnie liczy na sto tysięcy milio-
nów, sprowadza się w rzeczywistości do mniejszej liczby, niż
jest np. katolików we Francji lub Austrii”35. W ostatecznym
rozrachunku Morawski doszedł do wniosku, że nie będzie
polemizował z poglądami Sołowjowa, gdyż on sam „mówi
wyraźnie, że przytoczonych motywów nie bierze za dowody,
ale za względy, które zdają mu się wskazywać wielką misję
dla Rosji”36. Dlatego też nie powinno się go posądzać o to,
że kieruje się pobudkami nacjonalistycznymi. Jego intencją
było bowiem głównie uzmysłowienie swemu narodowi, że
ma na swym sumieniu wiele grzechów, i aby nie spotkała
go kara, musi zacząć postępować jak na naród chrześcijański
przystało.

W toku dalszych rozważań polski myśliciel postawił py-
tanie: w jaki sposób Sołowjow wyobraża sobie to państwo
chrześcijańskie pod przewodnictwem Rosji? Jego zdaniem
odpowiedź na to pytanie nie jest bynajmniej łatwa, gdyż So-
łowjow nie wypowiada się na ten temat jasno. Pewne jest, że
pragnie on, aby narody chrześcijańskie połączyły się w jedno
państwo, zachowując swą przynależność kulturową. Do tego
momentu rozważań Rosjanina — stwierdzał Morawski —
wszystko jest zrozumiałe, problem pojawia się jednak, gdy
mowa jest o ustroju politycznym tego uniwersalistycznego
państwa, bowiem filozof wypowiedział się na ten temat nie-
jednoznacznie. Można niekiedy zrozumieć, że mówił on o
państwie, które ma, podobnie jak Rosja, opierać się na formie

35Tamże, s. 219–220.
36Tamże, s. 220.
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rządów monarchicznych. Jednakże nie wyjaśnił, „jakie środki
mogłyby ochronić takie cesarstwo od prędkiej degeneracji i
antagonizmu z duchową głową chrześcijaństwa, w jakie po-
padło cesarstwo Karolingów — o tym autor nic nie mówi”37

— konstatował polski myśliciel.
Innym zaś razem — podkreślał Morawski — Sołowjow

wyrażał się tak, jakby w jego zamyśle państwo w sensie po-
litycznym w ogóle nie miało racji bytu. Świadczyć o tym
mogą dwie wypowiedzi filozofa. Z pierwszej z nich dowia-
dujemy się, że „państwo jest to przymusowo utrzymywany
stan równowagi jednostkowych sił społecznych, w granicach
historycznie wytworzonej narodowej grupy. Dla moralnego
poczucia taki stan narzucony siłą może być tylko złem ko-
niecznym... W społecznym ideale i celu dziejowego życia nie
ma wcale miejsca dla państwowości i polityki”38. W dru-
giej zaś, pisząc o Polsce, stwierdził, że państwo to, „tracąc
swą fałszywą jedność odrębnego i samolubnego bytu poli-
tycznego, uprzedziło [jako] pierwsze idealną przyszłość całej
ludzkości”39. Wypowiedzi te, zwłaszcza ostatnia, wywołały
wiele kontrowersji wśród polskich myślicieli. Morawski pisał,
że gdyby nie znajomość szczerych intencji Rosjanina, to wy-
powiedź tę — jak zauważył wcześniej Tarnowski — można
by zinterpretować jako ironię40.

Według polskiego myśliciela poglądy Sołowjowa na te-
mat powołania i misji narodu rosyjskiego zostały zbudowane

37Tamże, s. 221.
38Tamże.
39Tamże, s. 222.
40Por. tamże, s. 223.
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na grząskim gruncie. Mało tego — jego zdaniem — Sołowjow
„zbyt kategorycznie [je] wypowiada (...) nie troszcząc się ani
o takie ich uzasadnienie, jakiego się od przekonań wymaga
— i widocznie, nie zdając sobie nawet sprawy, jak dalece
te poglądy są dla nas, zwykłych śmiertelników, obce, rzu-
cane na wiatr”41. Tak więc, zdaniem Morawskiego, ta część
jego wywodów stanowi najsłabsze „ogniwo” w jego poglą-
dach. Jak to krytycznie ujął: „naszym zdaniem, te gołosłowne
przekonania i filozoficzne opinie, które nasz autor zwłaszcza
w najnowszych publikacjach rozrzuca między swymi naj-
lepszymi wywodami, ujmują tylko powadze i jasności tych
ostatnich”42. Jeśli jednak chodzi o kwestię posłannictwa i mi-
sji Rosji, to polski myśliciel nie poddał jej tak ostrej krytyce,
jak niektórzy myśliciele rosyjscy czy katoliccy. Jego interpre-
tacja od samego początku do końca była jasna, a mianowicie
sądził on, że Sołowjow, mówiąc o idei rosyjskiej — o czym już
wspomnieliśmy — miał na myśli przede wszystkim zjedno-
czenie Rosji z Kościołem rzymskokatolickim. Już na wstępie
swego eseju Morawski zauważył, że rosyjski filozof, w prze-
ciwieństwie do innych myślicieli rosyjskich, dostrzegając,
że prawda jest po stronie Kościoła rzymskokatolickiego, nie
obrał takiej drogi, jak oni, i porzucił Rosję. Pisał, że „wielu do-
chodzi do takiego przekonania o prawdziwości katolicyzmu,
a żadnego wniosku praktycznego z tego nie wyprowadzają
— bo nie są jednolici, nie troszczą się wcale o pogodzenie
praktyki z teorią, inni może, bo są nieszczerzy względem sa-
mych siebie, innych, bo się boją tej karności moralnej, jakiej

41Tamże.
42Tamże.
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wymaga katolicyzm. U Włodzimierza Sołowjowa nic podob-
nego nie ma. Człowieka bardziej szczerego niż on nie znam;
między przekonaniem a czynem nie ma u niego najmniejszej
szczeliny; prowadzi życie ascety”43. W innym miejscu stwier-
dził natomiast, że choć poglądy rosyjskiego filozofa na temat
przyszłości Rosji są bezpodstawne, to filozof ten nigdy nie
utrzymywał, jak to miało miejsce u wielu innych myślicieli,
na przykład zwolenników pangermanizmu, że „wszystko się
musi ugiąć przed tą koniecznością dziejową i że wszelkie
drogi są dla niej dobre”44. Jego koncepcja jest chrześcijańska i
to jest jej niezaprzeczalny walor.

Zdaniem polskiego myśliciela całokształt rozważań So-
łowjowa, począwszy od problematyki narodowościowej, a
skończywszy na doktrynalnej, dotyczy przede wszystkim
powrotu do Kościoła rzymskokatolickiego45. Jak widzimy,
interpretacja Morawskiego różni się zasadniczo od tej, którą
przedstawił w swych artykułach Tarnowski. Ten ostatni był
bowiem przekonany, że rosyjski filozof błędnie pojmował
kwestie związane z Kościołem Powszechnym, gdyż jeśli
Rosja będzie chciała się nawrócić, to musi najpierw okazać
skruchę i powrócić do Kościoła powszechnego, którym jest
Kościół katolicki. Natomiast Morawski uważał, że rosyjski
filozof, prezentując swą koncepcję, od samego początku miał
na myśli nawrócenie Cerkwi na katolicyzm. A terminologia,
jaką posługiwał się w swych publikacjach, miała charakter
eufemistyczny. Innymi słowy, Sołowjow, mówiąc o Kościele

43Tamże, s. 182.
44Tamże, s. 223.
45Por. tamże, s. 182–183, 223.
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rzymskokatolickim, często określał go „Kościołem powszech-
nym” lub „Kościołem w szerokim tego słowa znaczeniu”,
albo mówiąc o papieżu, określał go mianem „pasterza po-
wszechnego” bądź „najwyższego kapłana”. Używanie takiej
terminologii miało na celu przekonać naród rosyjski do ka-
tolicyzmu. Dlatego też, według polskiego myśliciela, Sołow-
jow nie używał celowo określeń Kościół katolicki czy papież,
ponieważ obawiał się, że żadne z jego dzieł nie zostałoby
przeczytane w jego ojczystym kraju. Mało tego, zostałyby
potępione jeszcze przed zapoznaniem się z ich treścią. Jak wi-
dzimy, i w tej kwestii Morawski zajął stanowisko odmienne
do Tarnowskiego. Choć ten pierwszy pisał, że „niektórym
się wydawało, że [Sołowjow] (...) nie przyjmuje katolicyzmu
bezwarunkowo, katolicyzmu sans phrases, tylko myśli o ja-
kiejś transakcji między Cerkwią a Kościołem”46. Można przy-
puszczać, że mówiąc o tych myślicielach, miał on na myśli
Tarnowskiego.

W dalszej części eseju czytamy, że mimo swej przychylno-
ści dla katolicyzmu, Sołowjow nie traktował Kościoła prawo-
sławnego jako kościoła schizmatyckiego. Jak zauważył polski
myśliciel, to wyjątkowe stanowisko rosyjskiego filozofa nie
jest bynajmniej błędne z punktu widzenia katolicyzmu i pra-
wosławia. Pozostaje on zarazem wierny Cerkwi i Kościołowi
katolickiemu. Morawski przytaczał w tej kwestii wypowiedź
Sołowjowa, który uzasadniał: „od Cerkwi (...) nie odłączam
się i Cerkiew mnie wykluczyć nie może, bo wyznaję i czynię
wszystko, co do prawowiernej nauki cerkiewnej należy —
odrzucam tylko ich szkolne zdania. Z drugiej strony, nic mnie

46Tamże, s. 224.
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nie dzieli od Kościoła katolickiego, bo we wszystko, co on
każe, wierzę; formalność zaś wyrzeczenia się błędnej wiary
uważam za niepotrzebną, kiedy każde moje pismo i każde
wystąpienie jest otwartym wyznaniem całej prawdy katolic-
kiej, a potępieniem błędów schizmatyckich”47. To wyjątkowe
stanowisko filozofa względem Kościoła prawosławnego i ka-
tolickiego jest poparte gruntowną wiedzą co do kwestii naj-
delikatniejszych. Co więcej, sam rosyjski myśliciel powoływał
się na opinie wielu katolickich kapłanów, którzy w ostatecz-
nym rozrachunku przyznali mu rację. Morawski, odniósłszy
się do owego stanowiska, stwierdził, że „przekonanie [filo-
zofa] nie jest pozbawione wszelkiego punktu oparcia. Sądzę
też, że Sołowjow uważa swe położenie za tymczasowe, bo
subiektywnie nie wątpi w bardzo bliskie nawrócenie Rosji,
chociaż przedmiotowo tej nadziei uzasadnić nie może”48.
Mało tego, jego zdaniem Sołowjow przyjmuje taki pogląd
jeszcze z jednego względu, a mianowicie, „gdyby przeszedł
na katolicyzm, straciłby nie tylko wstęp do Rosji, ale i dostęp
do duszy narodu; nie zwracano by już najmniejszej uwagi na
to, co by napisał”49. W takiej sytuacji — pisał Morawski —
Sołowjow jawi się jako „prawosławny katolik”.

W zakończeniu eseju polski myśliciel stwierdził, że choć
Sołowjow mniemał, że zjednoczenie Kościoła katolickiego z
prawosławnym jest kwestią jutra, to jednak nie wskazują na
to fakty. W historii bowiem nie zdarzają się nagłe zwroty, tak
jak to się może dziać i niekiedy dzieje w polityce. „Histo-

47Tamże, s. 227.
48Tamże, s. 229.
49Tamże.
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ria nie kroczy nagłymi cudami — uzasadniał — ale płynie
korytem normalnych praw natury ludzkiej i Bóg nią rządzi
Opatrznością »łagodną« i »przewłoczną«, i szanującą samo-
dzielność ludzką”50. Wobec tego, jaki wpływ może wywrzeć
Sołowjow swą działalnością pisarską na naród rosyjski? Oto
pytanie, na które, zdaniem Morawskiego, nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi. W dziejach ludzkości można spotkać narody,
które w różnym stopniu zbliżały się do prawdy, która ozna-
czała powrót do Kościoła powszechnego. Jednakże Rosja —
jak można zauważyć, obserwując inteligencję rosyjską, bę-
dącą niejako „świadomością narodu” — nie zbliżyła się w
żadnym stopniu do niej51. Niemniej nie można powiedzieć,
że naród rosyjski przejdzie obojętnie obok poglądów i osoby
Sołowjowa. Już sam fakt, że z narodu tego wyłoniła się tak
wybitna i szczerze poszukująca prawdy jednostka, świadczy
o tym, że naród rosyjski nie jest całkowicie zamknięty i sku-
piony na sobie, że będzie mimo wszystko dążył do poznania
prawdy. Ponadto Sołowjowowi należy się uznanie, że mimo
cenzury i wszelkich trudności, głosił on ze zdecydowaniem
swe poglądy. I choćby poglądy te nie zmieniły wiele w świa-
topoglądach myślicieli rosyjskich, to fakt, że „przyczynią się
[one] do jakiegoś myślenia, do badania w sferze religijnej”52,
jest wielką zasługą tego rosyjskiego filozofa.

Wracając jednak do postawionego pytania, Morawski,
udzielając na nie odpowiedzi, stwierdził, że Sołowjow „nie
nawróci swego kraju, jak się spodziewa, ale zacznie — i już

50Tamże, s. 250.
51Por. tamże, s. 251.
52Tamże, s. 252.
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zaczął jego nawrócenie. Nie doczeka się zapewne Rosji ka-
tolickiej, ale już dziś ma tę zasługę i tę pociechę, że zbliżył
do niej katolicyzm”53. Dodajmy, że współcześnie stanowisko
rosyjskiego filozofa w sprawie Kościoła powszechnego nie
wzbudza tak wielu kontrowersji. Mało tego, ten rosyjski filo-
zof został doceniony przez wielu myślicieli chrześcijańskich,
w tym przede wszystkim katolików.

Można powiedzieć, że istotą sporu między Kościołem
prawosławnym a katolickim było i pozostaje wzajemne nie-
zrozumienie oraz chęć nawrócenia drugiej strony. Sołowjow
zaproponował następujące wyjście z tej osobliwej sytuacji:
szanujmy tradycję obu Kościołów; szukajmy wspólnego po-
rozumienia, nie narzucajmy sobie wzajem osobistych prze-
konań. Trafnie zauważył T. P. Terlikowski, że według rosyj-
skiego filozofa „dążenie do jedności powinno (...) oznaczać
nie tyle spór, konfrontację, wykazanie fałszywości twierdzeń
strony przeciwnej, ile cierpliwe poszukiwanie prawdy, która
— niekiedy może kryć się nie w martwej literze definicji prze-
szłości — ale w żyjącym duchu interpretacji i odczytywania
prawdy objawionej”. Ponadto badacz ten wskazał, że właśnie
Jan Paweł II w swym pontyfikacie starał się podążać tą samą
drogą, co rosyjski myśliciel. Pisał, że „Postulowana przez (...)
[Jana Pawła II] jedność nie miała oznaczać syntezy obu, ale
oddychanie oboma płucami, bez — by ponownie posłużyć
się dogmatem chalcedońskim — »zmieszania, zmiany, po-
dzielenia i rozłączania«. Każda inna próba jednoczenia, bez
zachowania różnicy, przynosiła, i widać to w historii chrześci-
jaństwa aż nazbyt dobrze, odwrotne od zamierzonych skutki:

53Tamże.
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oddalając od siebie chrześcijan i niszcząc ich własną tożsa-
mość”54. Choć wydaje się, że współcześnie w kwestii eku-
menizmu obie strony poczyniły krok naprzód, to nadal za-
uważalny jest brak chęci szukania wspólnego mianownika i
nawracanie jednego Kościoła przez drugi — o czym mówił
rosyjski myśliciel.

Świadczy o tym choćby dokument wydany przez Kościół
Wschodni (prawosławny) zatytułowany Podstawowe zasady
relacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wobec innych wyznań
chrześcijańskich55. Dlatego też, jeśli nadal obserwowane jest
pogłębianie się kontrowersji między Kościołem katolickim a
prawosławnym, nie zaś jej zanikanie, to warto współcześnie
powracać do projektów ekumenicznych, przypominają one
bowiem o tak fundamentalnej prawdzie, że wszyscy chrześci-
janie stanowią jedną społeczność, wyznającą naukę chrysto-
logiczną, która wymaga od nich, by miłowali swych bliźnich.
Właśnie w tym aspekcie twórczość Sołowjowowska nie stra-
ciła na swej aktualności, zaś określenie Sołowjowa mianem
„ojca ekumenizmu” wydaje się jak najbardziej zasadne.

54T. P. Terlikowski, Prorok Trudnej jedności, [w:] W. Sołowjow, Wielki
spór i chrześcijańska polityka 1883, przekład T. Kwaśnicki, Wydawnictwo
FRONDA, Warszawa 2007, s. 9.

55Na ten temat zob. V. van den Bercken, Zakłócone relacje mię-
dzy rosyjskim Kościołem prawosławnym a Kościołem rzymskokatolickim,
przekład K. Klimkowski, http://www.kul.pl/files/409/public/
RT53-54z7/07-VanDerBercken.pdf (04.08.2010)

http://www.kul.pl/files/409/public/RT53-54z7/07-VanDerBercken.pdf
http://www.kul.pl/files/409/public/RT53-54z7/07-VanDerBercken.pdf
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W. Rydzewski, L. Augustyn (red.), Granice Europy, granice fi-
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MARIAN MORAWSKI’S ANALYSIS OF THE VIEWS OF VLADIMIR
SOLOVIEV

Summary: The works of the Russian philosopher Vladimir Soloviev
were published (mostly in France) in the nineteenth century. In
those works he introduced his views on the universal church and
the place of Russia in the world. His views encountered both critical
and positive responses. Positive reaction came from the Polish in-
tellectual elite of the time, centered around Jagiellonian University.
Those thinkers discussed the views of the Russian philosopher in
the „Przegląd Powszechny” journal. In this article we will analyze
the text of a priest Marian Morawski, his interpretation and attitude
toward Soloviev’s views. Morawski critiques Soloviev’s depiction
of the mission and vocation of Russia, as well as his proposition that
the dogmas of faith can be proved on rational grounds. However,
Morawski views in positive light the Soloviev’s interpretation of the
history of the church and his attitude toward the catholic church.

Keywords: ecumenism, dogmas of faith, Orthodox Church, Catho-
lic Church, Universal Church, Russian idea.

Słowa kluczowe: ekumenizm, dogmaty wiary, Kościół prawo-
sławny, Kościół katolicki, Kościół powszechny, rosyjska idea.


