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 „Europejskość” i  „rosyjskość”  filozofii  rosyjskiej  

 
Europa, tak jak Rosja, jest naszą matką 

F. Dostojewski 
 
1. „Filozofia rosyjska” a „filozofia europejska” – między stereotypem a rzeczywistością 
 

Wbrew wszystkim i myślowym anachronizmom nic bardziej błędnego niż  
przeciwstawiać filozofię „europejską” - „rosyjskiej”, rosyjska filozofia – powiada 
współczesny badacz - „powinna być widziana jako nieodłączna część zachodniej 
intelektualnej tradycji”1, a ostre dysjunktywne oddzielanie rosyjskiej myśli i filozofii od myśli 
i filozofii „zachodniej”, jest jednym z najbardziej utrwalonych   stereotypów i pojęciowych 
„klisz”2. Filozofia to – pisał E. Husserl – „historyczny ruch objawienia 
uniwersalnego rozumu <<przyrodzonego>> człowieczeństwu jako takiemu”3 i 
w tym znaczeniu „rozum” filozoficzny, choć stanowi właściwy sposób bycia 
Europejczykiem, może być i jest  tylko jeden. Opinię Husserla potwierdza znakomity rosyjski 
fenomenolog G. Szpiet: „Zainteresowanie i stosunek do tego czy innego problemu 
filozoficznego, do tej czy innej jego strony mają lokalny, narodowy, czasowy charakter, ale 
nigdy nie idealna forma i istota problemów”4. Filozofia jest wytworem Europy (J. M. 
Bocheński) a to, co Grecy a potem ludy Zachodu nazywali filozofią jest specyficznym tworem 
greckiego geniuszu, i  oczywiste jest iż w tym znaczeniu to, co „rosyjskie” w „rosyjskiej” 
filozofii musi okazać się tym, co zarazem „europejskie” i w Husserlowskim rozumieniu 
„powszechne”. „Podstawowe problemy filozofii światowej - pisał. B. Wyszesławcew - są 
rzecz jasna problemami filozofii rosyjskiej i w tym sensie nie istnieje żadna specyficznie 
rosyjska filozofia. Istnieje jednak rosyjskie podejście do światowych problemów 
filozoficznych, rosyjski sposób ich przeżywania i rozważania”5.   

Zmitologizowana na różne sposoby i przy różnych okazjach eksponowana 
„rosyjskość” myśli rosyjskiej, zwłaszcza jeśli zostaje powiązana ukrytym węzłem ze 

                                                        
1 Por. M. Epstein, An Overview of Russian Philosophy, 
http://www.cc.emory.edu/INTELNET/rus_thought_overview.html.  
2 Por. M. Doppermann, Einleitung, [w:] Russiches Denken im Europäischen Dialog, hrsg. M. Doppermann, 
Innsbruck 1998, s. IV. Także: W. Goerdt, Zur Aktualität der Russische Philosophie, [w:] Russiches Denken, op. 
cit. passim. 
3 Por. E. Husserl, Powołanie filozofii, przeł. M. Skwieciński, [w:]  Filozofia i socjologia XX wieku, red. B. 
Baczko, Warszawa1965, t. 1. s. 301 (fragm. Kryzys nauk europejskich i transcendentalna fenomenologia).  
4 G. G. Szpiet, Oczierk razwitija russkoj fiłosofii,  [w:]  Russkaja fiłosofia. Oczierki istorii. A. N. Wwiedenskij, 
A.F. Łosiew, E.L. Radłow, G.G. Szpiet, Swierdłowsk 1991,  s. 219. 
5 Por. B. B. Wyszesławcew, Wiecznoje w russkoj fiłosofii, [w:] idem, Etika prieobrażonnogo Erosa, Moskwa 
1994, s. 154.  
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stereotypem „rosyjskiej idei”, czy, co gorsza, „rosyjskiej duszy”6 - jawi się jako głęboko 
złudna, odsłaniając – przy bliższym wejrzeniu - iż w całokształcie idei i wartości skrywanych 
pod pojęciem „myśli rosyjskiej”, czy „filozofii rosyjskiej” ukrywa się jej głęboka i źródłowa 
przynależność do duchowego i intelektualnego dziedzictwa Europy, jej łączność z 
najprawdziwszymi źródłami myśli i kultury europejskiej. „Rosyjskość” rosyjskiej filozofii, 
okazuje się głęboko złudna, także i tym sensie, iż znajdziemy w niej zarówno „rosyjskie” 
odpowiedzi na europejskie pytania, jak i pod mniemanym rosyjskim „oryginałem” nierzadko 
elementy zapoznane i wyparte poza rubież europejskiej „identyfikacji” kulturalnej7. 
Postawionych i pozostawionych bez odpowiedzi kwestii, „kryptoproblemów” (B. Baczko)8, 
nie podjętych, bądź uznanych za jałowe, porzuconych „metafizycznych” pytań. 
 Zapytajmy na czym polega „rosyjskie” widzenie i „przeżywanie” problemów i pytań 
filozoficznych w kontekście tak uniwersalnego, „światowego”, a zarazem specyficznie 
„rosyjskiego” problemu jaki stanowi kwestia unde malum? W czym i na jaki sposób 
przejawia się – umieszczona w tytule niniejszego studium - „europejskość”, jak i  
„rosyjskość”  rosyjskiej filozofii ? 

 
2. „Twórcza zuchwałość” i zło  
Mimo, że łatwo tutaj o tworzenie kolejnych mitologizacji i uproszczeń, nie będzie 
przesadnym zaryzykować stwierdzeniem, iż jak w przypadku mało którego problemu, w 
pytaniu o zło wyraża się wręcz fenomen myśli rosyjskiej. Można bowiem sobie jakoś 
wyobrazić filozofię europejską czy przynajmniej pewne  jej sektory, w tym różne odmiany 
myśli programowo odcinającej się od metafizyki; np. pozytywizmu, filozofii analitycznej, czy 
myśli programowo  zdehumanizowanej;  strukturalizmu, neostrukturalizmu, psychoanalizy i 
neopsychoanalizy itd., gdzie przedmiot „dobro-zło” traktowany był z reguły jako rezultat 
nadużyć językowych, rezultat  językowej „gry” (modi loquendi), wdzięczny  teren do różnego  
rodzaju zabiegów – nazwijmy to tak - „terapeutycznych” (analitycznych czy też 
dekonstrukcyjnych) mających wykazać pozorność  „problemu”, jego „bezsensowność”9, jego 
pseudofilozoficzny charakter czy też znak w kulturze, relikt świadomości niedojrzałej, 
mitycznej, element niezbędny do funkcjonowania homoestazy i samoregulacji kultury. Z 
religijną myślą rosyjską rzecz przedstawia się zgoła inaczej. Myśl rosyjska nie uległa tak 
dalece posuniętemu jak na Zachodzie procesowi eliminacji problemu zła ze świadomości 
filozoficznej i kulturowej (czy wręcz metafizycznej „erozji”) sprowadzenia go do poziomu 
tzw. „pseudoproblemów”, pojmowania jako reliktu przeszłych epok, przedmiotu li tylko 
pracy analitycznej itd.   
 Odmienność drogi rozwoju historycznego Rosji, wpływ zawsze żywej na Wschodzie 
gnozy i manicheizmu10, oddziaływanie zawsze wrażliwego na problem zła osobowego 
(szatana) oraz Antychrysta  prawosławia11,  słowem,  odmienność duchowego i  kulturowego 
                                                        
6 Por. np. Dusza rosyjska, [w:]  Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko- angielski, red. A. de Lazari, Warszawa 
1999.  Także: M. Broda, Podłoże i tradycja kulturowa, [w:] idem, Narodnickie ambiwalencje. Między apoteozą  
ludu a terrorem, Łódź 2003. 
7 Por. L. Kołakowski, Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego, [w:] idem, Cywilizacja na 
ławie oskarżonych, Warszawa 1990,  s. 15. 
8 Por. B. Baczko, Kryptoproblemy i historyzm, [w:] idem, Człowiek i światopoglądy, Warszawa 1965. 
9 Por. L. Kołakowski, Horror methaphisicus, Warszawa 1990, s. 8. 
10 Por. B. Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja, Wilno 1933. 
11 Por. K. G. Isupow, Antichrist i mirowoje zło, „Stupieni. Fiłosofskij Żurnał” 1997, nr 10; idem, Antychryst, [w:] 
Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko- angielski, red. A. de Lazari, Warszawa 1999, t. 1. s. 58-64. Także: E. 
Przybył, Antychryst, [w:] Idee w Rosji, op. cit. s. 64-68. L. Kołakowski pisał, iż wprawdzie „w naszym stuleciu 
teologowie w większości zdają się zakłopotani i zawstydzeni problemem diabła, wydaje się często, że woleliby   
pozbyć się tego, co uważają za krępujący relikt. Zarówno katolicka, jak protestancka teologia liberalna po prostu 
pomija świat demoniczny albo wspomina go  tylko jako metaforę, tradycyjny symbol, abstrakcję”, to jednak, z 
drugiej strony konkludował, iż „diabeł jest zapewne nieusuwalnym składnikiem sensownego świata. Wątpliwe 
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doświadczenia myśli rosyjskiej sprawiły, że nie uległa ona  w takim stopniu  jak na Zachodzie  
– mówiąc za L. Kołakowskim – „iluzjom demitologizacji” zła12, iż był on i jest dla niej nadal 
problemem w sensie jak najbardziej właściwym, realnym, rzeczywistym. Rzeczywistym tak 
dalece, iż myśl ta – jeśli ją rozumieć w swoistym „rosyjskim” znaczeniu filozofii, a więc 
takim, w którym granice pomiędzy filozofią, teologią a literatura są dużo bardziej umowne i 
płynne niż na Zachodzie, nieraz zupełnie się zacierając – poza nim poniekąd traci swoją 
tożsamość.  
 Cechą wyróżniającą podejście rosyjskiej filozofii religijnej do tego zagadnienia  
nadającą jej niepowtarzalne, wyodrębniające piętno, wydają się jednak nie tyle nawet w 
„doskonałe dzieła” (M. Bierdiajew)13 zadośćuczyniające określonym wymogom formalnym 
czy  „systemowość” ujęć14, która nigdy nie była  mocną stroną filozofii rosyjskiej (może poza 
filozofią W. Sołowjowa15) - lecz odwaga, a nawet „zuchwałość”, „twórcza zuchwałość” 
(tworczeskije dierżnowienije) - jeśli tak rzec za Bierdiajewem - z jaką „rosyjscy  myśliciele”16 
zarówno religijni, jak niereligijni podchodzili do tego zagadnienia. Praktycznie wyraziło się to 
w wolności od obowiązujących w obrębie tej problematyki myślowych kanonów, przede 
wszystkim w niezależności od obowiązującego na Zachodzie teodycealnego, prywacyjnego 
ujęcia zła św. Augustyna i jego nowożytnych kontynuacji w wersji teodycei G. Leibniza17, 
prowidencjonalizmu Oświecenia, historiodycei  Hegla – a także - ich krytyki18. Ów swoisty 
rosyjski filozoficzny „maksymalizm” (M. Zdziechowski) - przy wspomnianych 
niedoskonałościach formalnych, braku elementarnej nieraz refleksji epistemologicznej i 
metodologicznej, w jaką opatrzone jest z reguły tego typu opracowanie na Zachodzie19 - 
wskazuje jednak zarazem i na uniwersalizm myśli rosyjskiej, na to że – jak zauważa jeden 
rosyjskich myślicieli religijnych - w tym, co „rosyjskie”, „ojczyste” (rodnoje) zawiera się  to, 
co  „powszechne” (wsielienskoje)20. Jedna wartość nie musi wykluczać drugiej.  
 
3. Wyróżniki myśli rosyjskiej  a problem  zła  
Jeśli próbować usystematyzować zagadnienie od strony samej problematyki filozoficznej, o  
wadze problemu zła stanowiły w myśli rosyjskiej niewątpliwie trzy zasadnicze czynniki:  
1. Skupienie się na kwestii bytu czy też jej więzi z tym, co rzeczywiste, z bytem (suszczieje), 
jej „ontologiczność”.  
2. Powiązanie zagadnień abstrakcyjnych z problemem człowieka, jej „antropologiczność”. 
3. Więź teorii z praktyką, jej „życiowość”, „praktyczność”.  
                                                                                                                                                                             
także, czy powinniśmy sobie życzyć jego zniknięcia. Obecność jego utrzymuje w nas wrażliwość na zło; 
sprawia, ze jesteśmy czujni i sceptyczni w obliczu optymistycznych  nadziei na totalne zbawienie wszystkiego i 
na ostateczne pogodzenie wszystkich energii działających w świecie”. Por. L. Kołakowski, Diabeł, [w:] idem, 
Czy diabeł  może zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984, s. 191-193. 
12 Por. L. Kołakowski, Iluzje demitologizacji, [w:] idem, Cywilizacja na ławie oskarżonych, op.cit.  Z drugiej 
strony Kołakowski pisał, iż: „Świadomość mityczna  jest wszechobecna, chociaż najczęściej źle ujawniona” . 
Por.  L. Kołakowski, Obecność mitu, Wrocław 1994, s. 36. 
13 Por. M. Bierdiajew, Religijny charakter filozofii rosyjskiej, przeł. L. Kiejzik, [w:]  Niemarksistowska filozofia 
rosyjska,  red. L. Kiejzik, część pierwsza, Łódź , s. 21  (fragm. O charaktierie russkoj religoznoj mysli).   
14 Por. M. Bierdiajew, op. cit. s.  21; S. Frank, Suszcznost’ i wieduszczije motiwy russkoj fiłosofii, przeł. z niem. 
A. Błaskin i A. Jermiczow, [w:] idem, Russkoje mirowozrienije, Sankt-Pietierburg 1996, s. 151-152.  
15 Por. A. F. Łosiew, Russkaja fiłosofia, [w:]  Russkaja fiłosofia. Oczierki istorii.  op. cit. s. 71. 
16 Por. I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, przeł. S. Kowalski, Warszawa 2003. 
17 Por. G. W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, przeł. M. Frankiewicz, 
Warszawa 2001. 
18 Por. I. Kant, O niepowodzeniu  wszelkich prób filozoficznych w teodycei (1791); A. Schopenhauer, Świat 
jako wola i przedstawienie, przeł. Garewicz, Warszawa 1995. Także: C. Duarte, Problem zła w  filozofii  
współczesnej,  tłum.  L. Balter,  "Communio" 1990, nr 3.  
19 Por. M. Krąpiec, Zastrzeżenia epistemologiczne; Filozoficzne poznanie bytowych braków, [w:] idem, Dlaczego 
zło? Lublin 1995, s. 31-33;  s. 55-76. 
20 Por. W. Iwanow, Rodnoje i wsielienskoje, Moskwa 1994. 
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Jak pisze W. Zienkowski, filozofia rosyjska była zorientowana w dwu zasadniczych 
dopełniających się kierunkach „ontologicznym” oraz „antropocentrycznym”21. Na jej 
pierwszym planie znajdują się nie tyle zagadnienia teoriopoznawcze, co fundamentalne 
zagadnienia ontologiczne, metafizyczne, ale zawsze integralnie złączone z pytaniem o 
człowieka, jego kondycji, losu i ostatecznego przeznaczenia. Główny problem metafizyki, a 
więc „bytu jako takiego”22 w myśli rosyjskiej był ujmowany nie tyle jako sam w sobie, ale 
zawsze w powiązaniu z refleksją antropologiczną. Problem ten nigdy nie zajmował Rosjan 
nigdy jako abstrakcyjny, oderwany od życia. I jeśli wskazuje się (np. A. Gułyga23), iż 
„problem Absolutu”24, myślenie w kategoriach. zupełności, całkowitości, totalności, holizmu 
etc., stanowi podstawowy wyróżnik myśli rosyjskiej, to nie należy zapominać, iż problem 
Absolutu – jak stwierdza W. Zienkowski - był tu zawsze „problemem człowieka”25. Można 
powiedzieć, iż jedyną „rzeczą ostateczną” rosyjskiej filozofii religijnej był zawsze  konkretny  
żywy  człowiek. 

Ta „nierozerwalność teorii i praktyki”26, wyraziła się w tym że w odróżnieniu od 
abstrakcyjnej, „gabinetowej” filozofii niemieckiej, która też stanowiła dla niej zawsze 
najbardziej bezpośrednią płaszczyznę odniesienia, rosyjska filozofia – jak pisał A. Łosiew -  
była nierozerwalnie związana z problemami „rzeczywistego życia”27. Stąd, jeśli chodzi np. o 
kwestie epistemologiczne, w centrum uwagi filozofii rosyjskiej znajdowały się z reguły nie 
tyle same zagadnienia teoriopoznawcze, co problem „rozumu”, „prawdy”, „prawdziwości” - 
w znaczeniu „bycia prawdziwym” (niem. Wahrsein), „bytu prawdziwego” (warhaft Sein). 
Zagadnień teoriopoznawczych nie rozpatrywano jako kwestii z zakresu jednej z głównych 
dyscyplin filozoficznych, ale w integralnej łączności z innymi kluczowymi zagadnieniami 
filozoficznymi, ontologicznymi, antropologicznymi, zagadnieniami etyki, filozofii społecznej, 
historiozofii (z czego czyniono też wobec myśli rosyjskiej nie zawsze słuszne zarzuty)28. 
Może i dlatego w filozofii rosyjska – jeśli tak rzec za współczesnym polskim 
fenomenologiem – to jedna wielka obrona „metafizyki jako meta-fizyki”29? Może i dlatego 
filozofia ta nie dała się – co miało miejsce na Zachodzie czasów Kartezjusza - sprowadzić do 
samej teorii poznania30? Może i dlatego nie miał w niej miejsca - właściwy dziejom filozofii 
Zachodu - proces „destrukcji” metafizyki, w tym również destrukcji „metafizyki” zła31?  

To „życiowe” – co nie znaczy „pragmatyczne”32 - podejście myśli rosyjskiej, jej 
ukierunkowanie na praxis (ale nie na pragma) wyraża się już w samym języku rosyjskim.  
                                                        
21 W. Zienkowskij, Istoria russkoj fiłosofii, Moskwa 1999, t.  1. s. 18 i n. Także: J. Dobieszewski, Rosyjskie 
syntezy rosyjskiej świadomości, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1998, nr 43, s. 130. 
22 Por. Arystoteles, Metafizyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1983, s. 71. 
23 Por. A. Gułyga, Russkaja ideja i jego tworcy, Moskwa 1995,  s. 64-65.  
24 Por. B. Wyszesławcew, op.  cit. s. 154. 
25 Por. W. Zienkowskij, op. cit. s. 18.  
26 Por. ibidem,  s. 20. 
27 Por. A.F. Łosiew, op. cit. s. 71. 
28 Za przykład wielkiego osiągnięcia myśli rosyjskiej w dziedzinie epistemologii może służyć praca: W. S. 
Sołowjow, Fiłosofskije naczała cel’nogo znanija, [w:] idem, Sobranije soczinienij, Briusell 1976, t. 1. Także: J. 
Krasicki, Transracjonalizm Włodzimierza Sołowjowa [w:] Oblicza racjonalności, red. Z. Ambrożewicz, Opole  
2005. 
29 Por. W. Stróżewski, Metafizyka jako meta-fizyka, [w:] idem, Istnienie  i sens, Kraków 1994. 
30 Por. S. Sarnowski, Krytyka filozofii metafizycznej, Warszawa 1982. 
31 Pierwszy krok w tym  kierunku uczynił I. Kant w słynnym eseju pt. O niepowodzeniu  wszelkich prób 
filozoficznych w teodycei (1791). Także: I. Kant, O obecności złego pryncypium obok dobrego albo o 
radykalnym złu w naturze ludzkiej [w:] idem, Religia w obrębie samego rozumu, tłum A. Bobko, Kraków 1993; 
J. C. Duarte, Problem zła w filozofii współczesnej, op. cit.; Ch. Schulte, Radikal Böse. Die Kariere des Bösen von 
Kant bis Nietzsche, München 1988. 
32 Por. np. W. F. Ern, Razmyszlenija o pragmatyzmie, [w:] idem, Borba za Logos, [w:] idem, Soczinienija, 
Moskwa 1991. 
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Dla Rosjan - zauważa S. Frank - funkcjonują dwa słowa dla wyrażenia „prawdziwości”, tj., 
prawda oraz istina33. O ile to pierwsze ma sens abstrakcyjny (np. „prawda matematyczna”),  
to drugie wskazuje na związek prawdy z bytem, z życiem (P. Floreński wywodził w swoim 
traktacie Filar i utwierdzenie prawdy - Stołp i utwierżdienije istiny, Moskwa 1914 - słowo 
istina z rosyjskiego słowa „jest” - jest’)34. Prawda jest tu pojmowana nie w znaczeniu 
klasycznej teorii prawdy jako zgodność myśli i bytu35,  ale – jak pisze Frank - jako „konkretne 
uchwycenie prawdziwego bytu”36, niezależnie od sporów i dyskusji jak to ostatnie pojęcie 
rozumieć. Język rosyjski bowiem, co także ma głęboki sens filozoficzny, tak jak wyróżnia 
dwa terminy na oznaczenie „prawdy”, tak samo posiada dwa terminy na oznaczenie „bytu”: 
bytije oraz suszczieje. Przy czym, pierwszy termin który tłumaczy się jako „byt”, określa to 
„czym” rzeczy są - aspekt esencjalny - drugi, właściwie jest nieprzekładalny i oddaje się go w 
rosyjskim brzmieniu (сущее)37 albo tłumaczy się (nie do końca jednak trafnie) jako „istność”,  
czy „Bycie”38 i zawiera wyraźny, a zatracony w większości języków indoeuropejskich aspekt 
egzystencjalny - że „są”39. Słuszna jest więc także i następna opinia Franka: 

  „Rosyjski myśliciel – powiada Frank - od prostego pobożnego człowieka do 
Dostojewskiego, Tołstoja i Włodzimierza Sołowjowa, zawsze szuka <<prawdy>>; chce on 
nie tylko chce zrozumieć świat i życie, ale dąży do uchwycenia religijno-moralnej zasady 
wszechświata, aby świat przeobrazić i się zbawić. Pragnie absolutnego triumfu prawdy 
<<jako prawdziwego bytu>> nad kłamstwem, nieprawdą i niesprawiedliwością”40.  

Prawda jest tu zatem pojmowana nie we współczesnym kategorialnym znaczeniu 
reprezentacji, przedstawienia rzeczywistości, ale w starym religijnym rozumieniu jako więź 
(łac. religiare, „łączyć”) z prawdziwym bytem (Bogiem, Absolutem) od którego „człowiek 
odszedł i do którego powinien znów wrócić i w nie się zakorzenić”41. Prawda (istina) to nie 
sztuczna formalna „abstrakcyjna kategoria poznania; w swoim pierwotnym znaczeniu jest ona 
konkretną ontologiczną istnością, istotną podstawą życia”42. Może zatem ze względu na swoją 
ontologiczność, związek z „życiem”, filozofia w Rosji nigdy nie była – wbrew utrwalonemu  
w „europejskiej” tradycji jej pojmowaniu i z czego można jej czynić mniej lub bardziej 
usprawiedliwione zarzuty – samym filozoficznym „namysłem” (E. Husserl)43, 
                                                        
33 Por. S. L. Frank, op. cit. s. 152. 
34 Por. P. Floreński, Stołp i utwierżdienije istny. Opyt prawosławnoj tieodycei, Moskwa 2003, s. 41 i n. Także: H. 
Paprocki, Stołp i utwierżdienije istiny, [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, red. B. Skarga, 
Warszawa1997, t. 5. s. 134. Także: S. S. Chorużij, Mirosoziercanije  Fłorienskogo, Tomsk  1999, s. 59-69. 
35 Por. B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984, s. 24-58. 
36 Por. S. L. Frank, op. cit. s. 152. 
37 Por. J. Dobieszewski J., Byt i сущее w filozofii Włodzimierza Sołowjowa, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”  
2002, nr 2; idem, Cущее, [w:] idem, Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, op. cit.  s. 105-
107. 
38 Przede wszystkim dlatego, że takie tłumaczenie bezpośrednio odsyła do znanej i utrwalonej zachodniej   
tradycji filozoficznej (np. G. Przebinda termin suszczieje oddaje jako „Bycie”, co nawiązuje do tłumaczenia 
przez K. Michalskiego  Heideggerowskiego terminu Sein jako „Bycie” , w odróżnieniu od Seiende tj. „bytu”). 
Por.  G. Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, Kraków 1992, s. 71, przypis nr 9; J. Dobieszewski, op. 
cit.  passim. 
39 Pierwszy tłumaczy się jako „byt” i  nie budzi to żadnych wątpliwości. Problem pojawia się kiedy próbuje się 
odnaleźć ekwiwalent dla drugiego terminu. Chociaż brzmi się to niezbyt zręcznie najbardziej adekwatnym 
odpowiednikiem (choć nie wyczerpuje to kwestii) byłby tu imiesłów czynny „istniejący”, względnie „będący” 
(gr. )  albowiem tylko on wyraża aspekt egzystencjalny, tj. że coś jest , że istn ieje. Por. K. Ajdukiewicz, 
Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983, s. 104; E. Gilson, Uwagi na temat słownika bytu, [w:] idem, 
Byt i istota, przeł. P. Lubicz i J. Nowak, Warszawa 1963, s. 293-305. 
40 Por. S. L. Frank, op. cit. s.  152. 
41 Por. ibidem. 
42 Por. ibidem.  
43 W rozmowie z Husserlem, która miała miejsce w Towarzystwie Filozoficznym w Amsterdamie a 
sprowadzającej się w  istocie do pytanie „czym jest filozofia”, Szestow powiedział, że filozofia jest „wielką i 
ostateczną walką, na co (Husserl – J.K.) odpowiedział  krótko: <<Nein, Philosophie ist Besinnung>>”.  Por. L. 
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bezinteresownym i beznamiętnym oglądem świata, theoria (w myśl słów Spinozy non ridere, 
non lugere, neque detestari, sed intelligere)44, ale zawsze była jednocześnie praxis? Zawsze 
służyła jakimś – takim czy innym - szczytnym, wzniosłym celom, już to wyzwoleniu 
uciskanej jednostki spod takiego czy innego jarzma, już to służbie narodowi, grupie 
społecznej, a nawet  – jak to dalej zobaczymy – nie tylko zbawieniu jednostki, ale  zbawieniu,  
„przeobrażeniu” całego kosmosu (Wsieliennoj). Zdumiewająca szczerość z jaka wspomina 
lata wykładów Hegla w Berlinie I. Turgieniew może tutaj  posłużyć za najlepszy  komentarz: 
„Szukaliśmy wówczas w filozofii wszystkiego, co tylko możliwe oprócz czystego 
myślenia”45, a pogląd ten odnosi się nie tylko do rosyjskich idealistów z lat 40-tych XIX 
wieku - których z lubością wydrwiwał  w swoich powieściach F. Dostojewski (np. Stiepan 
Trofimowicz Wierchowieński w powieści Biesy ) - ale w dużej mierze odnieść do postawy 
każdego typowego rosyjskiego kandydata na „filozofa”, a zatem „wolnomyśliciela”,  
inteligenta, człowieka „bez gleby”, „wszechczłowieka” (obszczeczełowieka) „człowieka 
zbędnego” (np. Rudin w powieści Ojcowie  i dzieci), a przy czym – co brzmi już bardziej 
groźnie - przyszłego reformatora, „zbawcy” świata oraz  Rosji, rosyjskiego „młodzika”. 

Może dlatego filozofia w Rosji, która nie miała, co najmniej do drugiej połowy XIX 
wieku, statusu autonomicznej dziedziny, a filozofia była zawsze wprzęgnięta w jakieś obce jej 
ideologiczne, czy polityczne jarzmo, może paradoksalnie dlatego że autonomiczny 
filozoficzny „rozum”, zawsze pozostawał w niej na takim czy innym (kościelnym, partyjnym, 
państwowym „indeksie”46) – filozofia w Rosji - nie dała się zepchnąć poza margines życia, a 
jej rola w tzw. russkoj żizni, aż do dzisiaj pozostaje znacząca?   

Może i dlatego filozoficzny spór który rozgorzał u początków drugiej dekady XX 
wieku zwany „walką o Logos” (borba za Logos)47 pomiędzy rosyjskimi „ontologistami” (W. 
Ern i inni) a filozofami skupionymi wokół pisma „Logos” (S. Frank, S. Hessen, F. Stiepun  i 

                                                                                                                                                                             
Szestow, Egzystencjalizm jako krytyka fenomenologii, [w:] Filozofia  egzystencjalna, red. L. Kołakowski i K. 
Pomian, Warszawa 1963, s. 218. 
44 Por. L. Szestow, Na wiesach Jowa, Paris 1975, passim.  
45 Por. M. Bierdiajew, Rosyjska idea, przeł. J.C.-S.W. Waarszawa1999, s. 61. 
46 I tak np., jak czytamy w pracy znakomitego znawcy dziejów Rosji i kultury rosyjskiej L. Bazylowa, niejaki M. 
Magnicki (1788-1855) człowiek skądinąd „wykształcony”, mający za sobą „służbę wojskowa i pracę w 
kolegium spraw zagranicznych”, a następnie  członek tzw. Głównego Zarządu Szkół, pod zapoznaniu się z  „ w 
wszystkimi możliwymi materiałami” jakich zażądał od wizytowanego przez siebie uniwersytetu kazańskiego 
sporządził dla cara raport, który „kończył się wnioskiem idącym tak daleko, że więcej już nie można było 
wymyślić. Wniosek brzmiał: rozwiązać uniwersytet w  Kazaniu, jako siedzibę zepsucia, wolnomyślicielstwa i 
deizmu. Car nie poszedł wprawdzie za ta konkluzją, ale był zachwycony Magnickim, który otrzymał nominację 
na kuratora w tak skrytykowanym przez siebie okręgu. I nie do wiary (...) Magnicki w całym tym siedmioleciu 
nie był w Kazaniu ani razu. Rekompensował sobie jednak wszystko droga korespondencyjną, a pisać instrukcje i 
precyzować w nich wskazówki o charakterze normatywnym – lubił i umiał. Wychowawcy kazańscy powinni 
więc byli przede wszystkim dawać baczenie na filozofię, jako ze św. Paweł wyraźnie napisał w liście do 
Kolosan: <<Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewole przez tę filozofię będącą czczym oszustwem ...” (Kol 
2, 8). Wprawione zostały jeszcze w ruch inne także zdania z tych listów, wraz z opinia kuratora, że należałoby je 
<<wypisywać złotymi literami nad katedrą filozofii>>. Może się to wydawać nieprawdopodobne, zwłaszcza że 
opinia nawet miała rangi polecenia czy rozkazu, ale rzeczywiście - wypisano te słowa złotymi zgłoskami na 
specjalnej tablicy”. Por. L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986, s. 184-185.  Autor  
odwołuje się do źródła: N. P. Zagoskin, Istorija impieratorskogo Kazanskogo uniwiersitieta za pierwyje sto let 
jego suszczestwowanija, 1804-1805, Kazań 1902. Por. także uwagi G. Przebindy  o sytuacji filozofii w Rosji, 
[w:] idem, Powrót filozofii do Rosji (1989-1992, „Znak” 1994, nr 1. 
47 Por. np. W. F. Ern, Borba za Logos, op. cit. Także: A. A. Jermiczow, Diskussija s W. F. Ernom, [w:] idem, S. 
L. Frank - fiłosof russkogo mirowozzrenija, [w:] S. L. Frank, Russkoje mirowozzrenije, Sankt-Pietierburg 1996,  
s. 11-14; L. Augustyn, Filozofia rosyjska według filozofa rosyjskiego, [w:] idem, Myślenie z wnętrza 
Objawienia. Studium filozofii Siemiona L. Franka, Kraków 2003, s. 23-34. Spór ten można datować już od sporu 
słowianofilów z okcydentalistami, a najbardziej skrystalizowany i dojrzały  filozoficznie wyraz - jeszcze przed 
powstaniem „walki o Logos” -  nadał mu W. Sołowjow. Por. J. Krasicki, Transracjonalizm W. Sołowjowa, op. 
cit. 
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inni) ze zwykłego sporu akademickiego musiał nieuchronnie zamienić się w  spór o  definicję 
i samorozumienie samej „filozofii rosyjskiej”? Może i dopiero w tym kontekście staje się 
czytelna uwaga Szestowa (nie będącego bynajmniej stroną w tym sporze) iż  Kant (tutaj: 
przedstawiciel „fenomenalistycznej”, pokartezjańskiej, sc. „nieontologicznej” filozofii 
zachodniej) jedynie „z niezrównanym mistrzostwem swej Krytyki praktycznego rozumu, przy 
pomocy swych słynnych postulatów próbował zalepić – i na stulecie mu się to udało - 
ontologiczne szczeliny odsłonięte przez jego własną krytykę czystego rozumu”48? Szczeliny – 
dodajmy – odsłonięte i rozsunięte przez rosyjskich „ontologów” („logocentrystów”) do granic  
jakiejś ontologicznej przepaści?  

Pytań jest doprawdy wiele.  
 

4. Zło: rosyjska teoria i praktyka 
Przedstawiony związek „życiem” a „prawdą”, dobrze ilustruje zarazem niezwykłą odporność  
myśli rosyjskiej na redukcyjne zabiegi i anty-metafizyczne fobie w obrębie problemu zła. W 
tej kwestii, nigdy nie była ona, w myśl ostatniej Tezy o Feuerbachu samą „interpretacją” 
świata, ale próbą jego „zmiany”49, naprawy. Wbrew funkcjonującym stereotypom o rosyjskim 
kosmicznym fatalizmie, w obliczu zła, obcy był jej zarówno zachodni filozoficzny estetyzm50, 
„alienacja Narcyza” (E. Mounier), jak i kapitulacja przed złem. 

Rosyjskie podejście do problemu zła  to nie tylko pytanie o zło, problem do podjęcia, 
ale – jeśli prześledzić leitmotivy rosyjskiej myśli religijnej - pytanie o konkretne  zadanie, o 
„czyn”. Stąd też - w filozofii W. Sołowjowa i M. Fiodorowa (w tym też duchu należy  
rozumieć słówko „dieło” w tytule pracy Fiodorowa Filozofii wspólnego czynu, Fiłosofia 
obszczego dieła)51 imperatyw walki ze złem jako złem „złej nieskończoności” (die schlechte 
Unedlichkeit)52, „prawem wiecznej śmierci”53, „uwiecznionym” złem i „uwiecznioną 
śmiercią” jaką stanowi życie gatunku, biologiczne mnożenie istnień. Stąd, Sołowjowowski 
protest przeciw śmierci, jako „złu największemu”, „ostatecznemu”, w którym to wyraża się  
zarazem istota „rosyjskiej idei zbawienia”54, wspólnej  Sołowjowowi i jego uczniom (S. i E. 
Trubieccy, M. Bierdiajew, S. Bułgakow, M. Łosski i inni). To, słowem, nie tylko 
„interpretacja” świata jako „leżącego w złym” (1 J 5 19) i  który to motyw znajdziemy - w jej 
religijnej, czy niereligijnej wersji u każdego niemal rosyjskiego myśliciela - ale nakaz jego 
czynnego „przeobrażenia”. Eliminacji zła i przeciwdziałania złu, nie tylko w odniesieniu do 
własnego jednostkowego bytu, ale „przeobrażenia” całego kosmosu, Uniwersum. W myśl 
tego imperatywu człowiek – pisał M. Bierdiajew - „powinienem wziąć na siebie 
odpowiedzialność nie tylko za los swój i swoich bliskich, ale i za los swojego narodu, 
ludzkości i świata”55. 

 Imperatyw ten wyraża się odrzuceniem wszystkich form religijnego eskapizmu, tak w 
formie spirytualizmu, prywatnej religijności, jak w formie wycofującej się ze świata 
„buddyjskiej” bierności. Negacją - by tak rzec za polskim filozofem - religii i filozofii   
„niewcielonej”56, nie „bogoczłowieczej”57, zaprzeczającej  rzeczywistości Wcielenia i co się z 

                                                        
48 Por. L. Szestow, Egzystencjalizm jako krytyka fenomenologii, op. cit. s. 217.  
49 Por. K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, Warszawa 1981, s.196. 
50 S. L. Frank, op. cit. s 152.  
51 Praca ukazała się po śmierci autora wraz z innymi pismami (N.F. Fiodorow, Fiłosofia obszczego dieła, Wierny 
1906, Moskwa 1913). 
52 Por. W. S.  Sołowjow, Rossija i Wsielienskaja Cerkow’, [w:] idem, Sobranije soczinienij, Briussel’, 1966, t. 
11. s. 278. 
53 W. S. Sołowjow, Oprawdanije Dobra, [w:] idem, Sobranije soczinienij, op. cit. t. 8. 167. 
54 Por. W. Sz. Sabirow, Russkaja ideja spasienija, Sankt-Pietierburg 1996. 
55 M. Bierdiajew, Egzistencyalnaja dialektika bożestwiennego i czełowieczeskogo, Pariż 1952, s. 162. 
56 Por. J. Tischner, Filozofia czeka na wcielenie, [w:] idem, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992.  
57 Por.  J. Krasicki, Bogoczłowieczeństwo  i Pasterze Nicości, [w:] idem, Przeciw nicości. Eseje, Kraków 2002. 
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tym wiąże - pogardzającej światem, ciałem i materią, postawie widocznej w pewnych 
formach monastycyzmu chrześcijańskiego, w neoplatonizmie58, mistyce Indii i mistyce 
buddyjskiej. Wyzwoleniem zarówno od fatalizmu w znaczeniu starożytnym, pogańskim, 
antycznym, jak nowożytnym, tj. tak od  kosmicznego, Losu, władzy bezosobowych sił, 
przeznaczenia (gr. heimarmene) właściwego mentalności pogańskiego antyku, jak 
determinizmu właściwego nowożytnemu prowidencjonalizmowi, historyzmowi i 
pozytywizmowi. Tak od miraży teodycei, jak historiodycei. Tak wyzwoleniem od „złej”, 
„pustej” nieskończoności rozwoju w „przestrzeni”, jak i „złej”, „pustej” nieskończoności 
rozwoju w czasie jako „uwiecznionej śmierci” – od ideologii Postępu. Jest to postawa – by 
tak rzec za Bierdiajewem - „aktywnej eschatologii”59, eschatologii „bogo-ludzkiej”, 
teadrycznej i synergicznej, „twórczej”, która uznaje w człowieku „współpracownika”, 
„pomocnika Boga” (1 Kor 3, 9) w dążeniu całego kosmosu (Wsieliennaja) ku  
eschatologicznej Pełni (gr. Pleroma). Wyzwolenie od „koszmaru panowania czasu”60  – 
mówiąc za współczesnym teologiem - spoczywa tak w rękach Boga, jak człowieka. 

Trafnie zauważa współczesny badacz, iż jeśli prawdziwe jest dictum A. N. 
Whiteheada, że cała filozofia zachodnia stanowi zaledwie  „przypisy do Platona”, to przypis 
rosyjski - w całym jego spectrum ideowym -  dotyczy „przeobrażenia”, „przemiany” świata, 
który w „złym leży”, a nie tylko jego „interpretacji”. I to on - jak w żadnej innej filozofii - jest 
„najbardziej rozbudowany” 61.  

 
5. „Zasada odpowiedzialności” a zło 
Fakt, że problem zła widziało się w Rosji zawsze w powiązaniu z ontologią świata, w 
perspektywie globalnej, „kosmicznej”, w wymiarze ostatecznych eschatologicznych 
przeznaczeń człowieka i historii; natomiast zbawienie jednostki ludzkiej w integralnej 
jedności ze zbawieniem całej Ludzkości, całego Wszechświata (Wsieliennaja), sprawia, iż 
podejmuje ona w istocie jeden i ten sam problem wypracowany przez dziedzictwo Europy a 
wyrażony tak przez myśl dialogiczną problem odpowiedzialności za Drugiego i świat, przy 
czym terminy te - nie tracąc nic ze swej zachodniej tożsamości - zyskują dodatkowy i 
niepowtarzalny znaczeniowy sens.  

Jest to bowiem postawa, która - w swym najgłębszym przesłaniu - apeluje do 
człowieka jako istoty odpowiedzialnej nie tylko za los własny i wspólnoty ludzkiej, ale, do 
odpowiedzialności kosmicznej. Człowiek, w myśl jej przesłania – jak w mowach starca 
Zosimy z Braci Karamazow Dostojewskiego - staje się odpowiedzialny nie tylko na życie 
swoich bliźnich, ale za całe poddane „marności” i „bólom rodzenia” stworzenie62. Etyka 
Starego Testamentu („etyka Prawa”) oraz etyka Nowego Testamentu („etyka Odkupienia”) 
zostają tu zastąpione etyką odpowiedzialności absolutnej, sięgającej poza granice 
tradycyjnych podziałów religijnych i etycznych. „Odpowiedzialności” sięgającej aż po 
„odpowiedzialność” za „wrogów” i zabójców, zgodnie z postulowaną przez Bierdiajewa 
etyką „twórczej” świadomości moralnej, która streszczają najkrócej słowa filozofa:  

                                                        
58 „Mistyka neoplatońska - pisał Bierdiajew - i związana z nią teologia negatywna przechodzi obok 
chrześcijańskiego objawienia o Bogoczłowieczeństwie, o głębokim pokrewieństwie i połączeniu się natur 
Boskiej i ludzkiej, połączeniu nie niszczącym a umacniającym człowieka w absolutnym życiu”. Por. M. 
Bierdiajew, Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty 2001, s. 252.  
59 Por. M. Bierdiajew, Głoszę wolność, przeł. H. Paprocki, Warszawa 1999, s. 267.  
60 Por. W. Hryniewicz, Finał historii czy koszmar panowania czasu? [w:] idem, Chrześcijaństwo nadziei, 
Kraków 2002. 
61 M. Epstein, An Overview of Russian Philosophy, op. cit. 
62 F. Dostojewski, Z rozmów i pouczeń starca Zosimy, [w:] idem, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, Warszawa 
1978, t. 1. s. 364-391. 
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„Świadomość moralna obudziła się wraz z Bożym pytaniem: <<Kainie, gdzie jest twój brat 
Abel?>>. Zakończy się ona innym pytaniem Boga: <<Ablu, gdzie jest twój brat Kain>>?”63  

Jeśli zaś odwołać się do H. Jonasa, dzisiejszy sens „rosyjskiej idei” wyrazić można 
jako „zasadę odpowiedzialności”64, łączącą, tak dalekie od siebie wydawałoby intuicje 
Wschodu i Zachodu, jak nauki starca Zosimy z Braci Karamazow Dostojewskiego, z myślą  
E. Lévinasa65 na Zachodzie i w Polsce teologiczną refleksją W. Hryniewicza. To Bierdiajew, 
rozwijając myśl starca Zosimy z Braci Karamazow, podkreślał, iż nikt nie zbawia się 
pojedynkę,  a „wszyscy są odpowiedzialni za wszystkich”66, zaś E. Lévinas w rozmowie z Ph. 
Nemo - powołując się na Dostojewskiego – powiedział: „Mogę zastąpić wszystkich, ale nikt 
nie może zastąpić  mnie. Taka  jest moja  niezbywalna tożsamość podmiotu. Dokładnie w tym 
sensie Dostojewski mówi: <<Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystko i wszystkich, 
wobec wszystkich, a ja bardziej niż wszyscy inni>>“67. Bóg jest obecny w Drugim człowieku, 
w jego Twarzy68, Lévinas przypomina o tym chrześcijanom powołując się na znany fragment 
z Ewangelii Mateusza (opis Sądu Ostatecznego: por. Mt 25, 31–48): w „głodnym”, 
„spragnionym”, „przybyszu”, „ubogim”, „chorym”, „więźniu”. 

W porównaniu z myślą zachodnią, „zasada odpowiedzialności” nie ogranicza się tu 
jednak tylko do sfery „obywatelskiej”69, ale ujmuje świat ludzki i przyrodniczy jako jeden 
żywy Organizm. Wyraża to  metafizyka „bogomaterializmu”70 i łącząca się z nią „metafizyka 
Wszechjedności” (Wsiejedinstwo)71 metafizyka wspólna niemal wszystkim rosyjskim 
myślicielom religijnym począwszy od Dostojewskiego i Sołowjowa, przez Bułgakowa i 
Bierdiajewa, po W. Iwanowa72. Jej najdalsze  ideowe  źródła tkwią – jak trafnie zauważa S. 
Choruży - z jednej strony w panteizmie Heraklita nauczającego o Wszechjednym  (hen kai 
pan) 73, z drugiej w mistyce helleńskiej74, w pogaństwie pierwszych wieków chrześcijaństwa 
na Rusi, w kulcie  rosyjskiej ziemi75, ale jej celem nie jest bynajmniej roztopienie ducha w 
żywiołach (stichijnost’) materii, lecz przeniknięte intuicją bogoczłowiecze „podniesienie”  
materii i „ziemi” ku „niebu”, jej przeobrażenie i  „przeduchowienie” (oduchotworienije)  w   
„ciało” Boga, „bogomaterię”.  

Podejmując zbiorowy wysiłek zwany „rosyjską ideą zbawienia” (W. Sabirow) myśl 
rosyjska próbuje osiągnąć stan nie tylko epistemologicznej, ale ontologicznej zgodności 
między Sollen i Sein. Ciągłość tego zadania uwidacznia się od „filozofii społecznej 
narodnictwa rosyjskiego”76, przez teokratyczną utopię Sołowjowa i jego Apologię  Dobra77, 
eschatologiczną utopię M. Fiodorowa i jego ideę „wskrzeszenia zmarłych”, po „utopię 
                                                        
63 M. Bierdiajew, O naznaczenii czełowieka. Opyt paradoksalnoj etiki, Pariż 1981, s. 297. 
64 Por. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, przeł. M. Klimowicz, Kraków 1996. 
65 Por. J. Krasicki, Wybranie i odpowiedzialność, [w:] idem, Przeciw nicości. Eseje, Kraków 2002. 
66 Por. M. Bierdiajew, Rosyjska idea, op. cit. s. Także: A. Gułyga, Russkaja ideja i  jejo tworcy, op. cit. s. 12.  
67 E. Lévinas, Etyka i nieskończony. Rozmowy z Ph. Nemo, przeł. B. Opolska -Kokoszka, Kraków b. d. s.57. W 
przekładzie A. Wata:  „Każdy z nas jest winien za wszystko wobec wszystkich, ja zaś winien jestem najwięcej”. 
Por.  F. Dostojewski, Bracia Karamazow, przeł. A. Wat, op. cit. s. 348. 
68 Por. E. Lévinas, Całość i nieskończoność, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, passim. 
69 Por. K. Löwith, Studia z dziejów świata mieszczańsko-chrześcijańskiego, [w:] idem, Od Hegla do Nietzschego. 
Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, przeł. S. Gromadzki, Warszawa 2001.  
70 Por. S. Bułgakow, Priroda w fiłosofii Wł. S Sołowjowa, [w:] O Władimirie Sołowjowie. Sbornik pierwyj, 
Moskwa 1911, s. 4.  
71 Por. W. Zienkowskij, Mietafizika Wsiejedinstwa, [w:] idem, Istoria russkoj fiłosofii, op. cit. s. 435-474. 
72 Por. W. Iwanow, O russkoj ideje, [w:] idem, Rodnoje  i wsielienskoje, Moskwa 1994. 
73 S. S. Chorużij, Posle pierierywa. Puti  russkoj filozofii, Sankt-Pietierburg 1994, s. 32-66. 
74 Por.  B. N. Wyszesławcew, Wiecznoje w w rossijskoj filosofii, op. cit.  
75 Por. O. W. Riabow, Russkaja fiłosofija żienstwiennosti (XI - XX wieka), Iwanowo 1999; M. Bierdiajew, 
Religijny charakter filozofii rosyjskiej, przeł. L. Kiejzik, [w:] (fragm. O charaktierie russkoj religoznoj mysli). 
76 Por. Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego. Wybór pism, red. A. Walicki, Warszawa 1965, t.1-2. 
77 Por. J. Krasicki, Apologia Dobra a zło, [w:] idem, Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza 
Sołowjowa, Wrocław 2003. 
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komunistyczną” (A. Walicki)78. Ten „praktyczny” rys wyróżniający ją  w zestawieniu z myślą 
zachodnią, dostrzegli już przy pierwszych bezpośrednich kontaktach z Zachodem sami 
rosyjscy filozofowie (np. A. Hercen) a przemożne dążenie do pojednania „teorii i praktyki” 
(J. Habermas), wykroczenia poza szranki filozoficznych abstrakcji, bywało tyleż powodem 
fascynacji zachodnią filozofią (np.  filozofią Hegla z „patologicznym” wręcz przypadkiem W. 
Bielińskiego)79, co upadków i błądzeń myśli rosyjskiej, tyleż źródłem jej natchnienia, co 
deziluzji, potwierdzając myśl Bierdiajewa, iż Rosjanom tak jak bliskie „oczarowanie”, tak 
„rozczarowanie”. Ale też, z drugiej strony to dopiero w zetknięciu z myślą Zachodu, 
pozbywając się „europejskich” iluzji, dostrzegając w myśli niemieckiej gabinetowość i  
„mieszczańskość”80 („duchowy dramat Hercena”81, jego „rozczarowanie” Zachodem82 i  
proklamacja rosyjskiego „drugiego brzegu”83) myśl rosyjska tak „religijna”, jak 
„antyreligijna” (G. Kline)84 uzyskiwała  samoświadomość i samotożsamość, poczucie własnej 
odrębności i wspólnoty losu. Zdobywała poczucie wspólnoty idei i tradycji, w której – skroś  
wieków i idei – „podają sobie ręce” Sołowjow, Fiodorow, Dostojewski, Bułgakow, bracia 
Trubieccy, Floreński, Bierdiajew, z „narodnikami”85 i Bakuninem, Tkaczowem, 
Kropotkinem, Bogdanowem  (a może i samym Leninem?)... Utopia Sołowjowa i Fiodorowa z 
„utopią komunistyczną”?  

Odrzucenie soteriologicznego ekskluzywizmu i indywidualizmu, odpowiedzialność za 
zbawienie nie tylko wszystkich ludzi, ale całej przyrody; ożywionej i nieożywionej, całego 
stworzenia; stworzenia które aż „dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (Rz 8, 23); 
eschatologicznego „przeobrażenia” Wszechrzeczy w nadziei „nowego nieba i nowej ziemi” 
(Ap 21,1); zbawienia „wszystkiego i wszystkich”, tak aby „Bóg był wszystkim we 
wszystkich” (1 Kor 15, 28) - idea ta - wbrew tezom o wyczerpaniu się kreatywności 
człowieka, o „końcu człowieka” i „końcu historii”, wbrew defetyzmowi „projektu” końca 
historii  F. Fukuyamy, wraz z przejętym przezeń od Nietzschego paszkwilem na „ostatniego 
człowieka”86 – jest ideą na dzisiaj. I jeśli przez przeciwzbawienie i anty-kairos, anty-Parousia  
rozumieć – jak pisze J. Ratzinger - „całkowit e zamknięcie dzie jów świata w ich 
własnej logice”87, zawiera ona  projekt „historii” – jak pisze dzisiaj S. Choruży - ciągle 
„otwartej”, nie zamkniętej w logice „Upadku w czas” (E. Cioran)88, nie poddającej się  
„koszmarowi  panowania czasu” 89.  

 
 

6. Monofonia, polifonia, dialog 
Patrząc od strony związków z rosyjską i europejską tradycją intelektualną, duchową, 
kulturową - rosyjska refleksja na temat zła - ujawnia jej „rodzimość” (rodnoje), „rosyjskość” 

                                                        
78 Por. A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Z dziejów komunistycznej utopii, Warszawa 1996. 
79 Por. S. A. Lewickij, Oczierki po istorii russkoj fiłosofii, Moskwa 1996, s. 82-87. 
80 Por. K. Löwith, Studia z dziejów świata mieszczańsko- chrześcijańskiego, op. cit.  
81 Por. S. N. Bułgakow, Duszewnaja drama Giercena, [w:] idem, Soczinienija w dwuch tomach, Moskwa 1993, 
t.2.;  W. Zienkowskij, Russkije myslitieli i Jewropa, Pariż  1955, s. 101. 
82 Por. S. A. Lewickij, op. cit. s. 89. 
83 Por. A. Hercen, Z tamtego brzegu, przeł. J. Walicka, Warszawa1965, t.1. 
84 Por. G. L. Kline, Religious and Anti-Religious Thought in Russia, Chicago 1968.  
85 Por. M. Broda, Narodnickie ambiwalencje…, op. cit. 
86 Por. F. Fukuyama, Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996; idem, Ostatni człowiek, 
przeł. T. Bieroń, Poznań 1997, s. 144 i n. 
87 J. Ratzinger, Eschatologia –  śmierć i życie wieczne, przeł. M. Węcławski, Poznań 1984, s. 233. 
88 Por. E. Cioran, Upadek w czas, przeł. I. Kania, Kraków 1994. 
89 Jak pisze współczesny teolog: „trzeba sobie zdawać sprawę z tyrani i grozy czasu bez końca. Kto odrzuca 
wiarę w Królestwo i panowanie Boga, musi przyjąć i głosić nieubłagane panowanie czasu, na swój sposób 
wiecznego i nieprzemijającego”. Por. W. Hryniewicz, Finał historii czy koszmar panowania czasu? [w:] idem, 
Chrześcijaństwo nadziei, Kraków 2002, s. 17. 
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(russkoje),  jak „powszechność” (wsielienskoje)90, wieczność (wiecznoje). Typowe cechy dla 
myśli rosyjskiej; globalizm, „kosmizm”91, „soborowość”, „komunitaryzm”, 
„wspólnotowość”, „teandryzm”, „synergizm”, „Bogo-człowieczość”, „eschatologizm”, a 
zatem – mówiąc językiem M. Bachtina -  to, co wydaje się stanowić o jej mono-logicznośi,  
wyrażającej się w nie zawsze zrozumiałym dla mieszkańców  zachodniej Europy „rosyjskim”  
dyskursie, łączy się tutaj ze zdumiewającą jej dialogicznością. Zdolnością nie tylko 
monofonii, mówienia „własnym głosem”, ale i słuchania  Innego – w rezultacie - zdolnością 
do dialogu i polifonii92.  

Uwidacznia to - podjęta przez takich rosyjskich filozofów jak. P. Floreński, S. 
Bułgakow, M. Bierdiajew, S. Frank, czy L. Karsawin - próba przełamania ontologizmu i 
monizmu zachodniej filozofii Tożsamości93 (Identitätsphilosophie) szczególnie widocznego w 
idealistycznej filozofii niemieckiej i będącego – jak pisał Bułgakow - źródłem prawdziwej 
„tragedii filozofii” Zachodu94. Wychodziła ona naprzeciw dialogice F. Rosenzweiga, M. 
Bubera i E. Lévinasa ukazując zarazem jak blisko - mimo geograficznej odległości – 
przechodzili ci  myśliciele „Wschodu” i „Zachodu”  obok  siebie, nieraz nic o sobie nawzajem 
nie wiedząc. Słusznie wskazuje się na zależności filozofii rosyjskiej od tradycji niemieckiego 
filozoficznego ontologizmu XIX wieku95. Z drugiej jednak strony, nie sposób nie zauważyć, 
iż - pod powierzchnią aż nazbyt czytelnych i oczywistych zapożyczeń i wpływów - u  
myślicieli z sofiologicznej „szkoły Sołowjowa”, logikę samorozwijającego się ontologicznego 
Absolutu zastępuje coraz bardziej – analogiczna do dróg zachodnich dialogików - logika 
„troistości” (troicznosti)96. Logika przypominająca raczej Lévinasowską koncepcję Boga 
„ponad byciem”, czy Boga „inaczej niż bycie”97, zmierzająca ku przekroczeniu 
ontologicznego prawa tożsamości w kierunku prawa opartego na relacji oraz 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”98) jak i wśród myślicieli deklarujących swój 
„ateizm”, np. w  koncepcji dialogu M. Bachtina („Za podstawę naszego myślenia służy nie 
JA, lecz MY”)99 i stanowi ambitny i wspólny całej tradycji rosyjskiego renesansu religijnego  
wysiłek przekroczenia ograniczeń ontologicznego monizmu i barier czysto pojęciowej 
dialektyki, zastąpienia dialektyki pojęć, dialektyką osób100. 

 
7.  Uzdrowić Rosję, zbawić świat 
Mimo swej „metafizycznej” aury, religijna myśl rosyjska nie była li tylko – w znaczeniu 
Mannheimowskim - typową „filozofią inteligencji”101, „elity kulturalnej”102, nie była 

                                                        
90 Por. W. Iwanow, op. cit. 
91 A. Gułyga, op. cit. s. 23. 
92 Por. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1968. 
93 Por. B. Skarga, Tożsamość  i Różnica. Eseje metafizyczne, Kraków 1997.  
94 Por. S. Bułgakow, Tragiedia fiłosofii, [w:] idem, Soczinienija w dwuch tomach, Moskwa 1993, t.1. 1.  
95 Por. H. Schnädelbach, Filozofia w Niemczech (1831-1933), przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1992, s. 295-
334. 
96Por. S. Bułgakow, Trudy o Troicznosti, Moskwa 2001;  P. Floreński, Stołp i utwierżdienije istiny, op. cit.; N. 
Bierdiajew, Egzistiencyalnaja dialektika..., op. cit.  s. 59-60. Także:  P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele 
Wschodnim, przeł. A. Liduchowska, Kraków 1996.  
97 Por. H. Perkowska, Bóg filozofów XX wieku, Warszawa 2001, s. 340-393. 
98 Por. S. L. Frank, op. cit. s. 159.  
99 N.K. Bonieckaja, M. M. Bachtin i tradycyi russkoj fiłosofii, [w:] Filosofia nie konczajetsia, Iz istorii 
oteczestwiennoj fiłosofii. XX wiek. 1920-50-e gody, Moskwa 1998, s. 516. 
100 Por. M. Bierdiajew, Egzistencyalnaja dialektika.., op. cit. 
101 Por. K. Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, Lublin 1992. 
102 Por. S. A. Lewickij, Oczierki po istorii russkoj fiłosofii, Moskwa 1996, t. 2.s.258. 
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„ideologią” swojej klasy, czy grupy społecznej, a zatem wyrazem świadomości 
zmistyfikowanej, „fałszywej”103. Religijna myśl rosyjska będąc „religijną”, na co wskazuje 
już sam rodowód słowa „religia” (łac. religiare – „łączyć”) nie pozostawała bynajmniej poza 
rzeczywistością „tego świata”, nie była bez reszty filozofią „tamtego świata” (potustronnosti). 
Przeciwnie, będąc w przywołanym znaczeniu „religijną”, a zatem nie tracąc kontaktu ze 
swoim duchowym centrum, wychodziła naprzeciw bolączkom i troskom „tego świata”. Nigdy 
nie uciekała od „tego świata”, ani też obracała jednego świat przeciw drugiemu.  

 Świadczy o tym jej postawa wobec duchowej martwoty Cerkwi i duchowego 
„bizantynizmu” rosyjskiego państwa. Wobec różnorakich form społecznego zła - braku 
przełożenia ideałów chrześcijańskich na problemy życia społecznego, duchowej atrofii 
społeczeństwa, niemocy władzy - coraz bardziej nasilająca się „krytyka historycznego 
chrześcijaństwa” (W. Krzemień)104, jaka pojawiła się u przedstawicieli rosyjskiego renesansu 
religijnego M. Bierdiajewa, S. Bułgakow, D. Mereżkowskiego, W. Rozanowa, będąca 
rosyjskim odpowiednikiem „katolickiego modernizmu” zmieniła duchowe i intelektualne 
oblicze Cerkwi i społeczeństwa przełomu XIX –XX wieku, jej stosunek do spraw „tego 
świata”, kwestii socjalnej, miejsca i roli świeckich w Kościele, roli nauki i kultury itd. 
Krytyka ta ukazała zarazem, iż  religijna myśl rosyjska, będąc religijną nie była tym samym 
konfesyjną, zastygłą w kulcie bizantyjskiej i rosyjskiej  przeszłości, nieczułą na wyzwania 
teraźniejszości. Przeciwnie, była myślą prospektywną, futurocentryczną, wykraczającą  poza 
zaklęty dla wielu myślicieli rosyjskich XIX wieku krąg słowianofilskich105 i 
neosłowianofilskich mitów i resentymentów106, nie miała  nic z ich ksenofobii i kulturowego 
zacieśnienia. Jej „kulturowy europeizm”107 wyraził się poszukiwaniem nowych dróg rozwoju,  
szukaniem „Drogowskazów” (Wiechow)108, tak w obrębie samej filozofii, jak i w obrębie 
problematyki dotyczącej społeczeństwa, religii, państwa.  Afirmując całość doświadczenia  
człowieka, udzielała ona zarazem miejsca najdonioślejszym debatom politycznym, 
politycznym i ekonomicznym swojego czasu109. Jej chrześcijański humanizm i 
„chrześcijański socjalizm”110 wychodził naprzeciw żywotnym potrzebom swojego czasu; 
naprzeciw społecznym chorobom i bolączkom ówczesnej, stojącej w przededniu rewolucji 

                                                        
103 Por. J. Mizińska, Fałszywa świadomość – heliotropizm umysłu, „Colloquia Communia” 1992-1993, nr 1-2. 
104 Por. W. Krzemień, Filozofia w cieniu Prawosławia, Warszawa 1979, s. 138.  
105 Por. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa,  
Warszawa 1964. 
106 Myślicielem reprezentatywnym filozoficznie był  tu W. F. Ern. Por. A. A. Jermiczow, Wstupitelnaja statia. S. 
L. Frank - fiłosof russkogo mirowozzrenija, [w:] S. L. Frank, Russkoje mirowozzrenije, op. cit. 
107 Ibidem,  s. 8. 
108 Por.  Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej, Warszawa 1986. 
109 Dla przykładu wymieńmy tytuły najsłynniejszych almanachów, czasopism i książek podejmujących tę 
problematykę. Almanachy: Problemy idealizmu (Problemy idealizma, 1902), Drogowskazy  (Wiechi, 1909), Z 
głębi (Iz glubiny, 1918). Czasopisma: Problemy życia (Woprosy żizni), gdzie  publikował m.in. D. Mereżkowski, 
E. Trubiecki, S. Bułgakow, M. Bierdiajew. Książki: S. Bułgakow, Od marksizmu do idealizmu (Od marksizma k 
idealizmu, 1904), Dwa państwa (Dwa grada, Moskwa 1911), Filozofia  ekonomii  (Fiłosofia choziajstwa,  
Moskwa 1912)  będące jakby repliką  na  P. Floreńskiego  Filar i utwierdzenie  prawdy (Stołp i utwierżdienije 
istiny), M. Bierdiajew, Sub specie aeternitatis. Studia filozoficzne, społeczne i literackie ( Sub specie aeternitatis. 
Opyty fiłosofskije, socyalnyje i litieraturnyje Sankt-Pietieburg 1900-06); Nowoje religioznoje soznanije i 
obszczestwiennost’, Sankt-Pietierburg 1907; Filozofia wolności. Próba usprawiedliwienia  człowieka. (Fiłosofia 
swobody. Opyt oprawdanija czełowieka, Moskwa 1916). Także: J. Krasicki, W oczekiwaniu Dnia Ducha 
Świętego, [w:] Eschatologia i mesjanizm. Studium światopoglądu  Mariana Zdziechowskiego, Wrocław 1994.   
110 Por. S. N. Bułgakow, Christijanskij socyjalizm, Nowosybirsk 1991. 



 13

„chorej Rosji” (D. Mereżkowski)111, wykazując przy tym zadziwiającą odporność na rozmaite 
humanistyczne112 i terrestrialne (A. Walicki) iluzje. 

W tym znaczeniu, oddziaływała ona trwale i wpływała na duchowy i społeczny klimat 
Rosji przełomu XIX – XX wieku, odpowiadając na konkretne społeczne zapotrzebowania, na 
ideowe i aksjologiczne „głody”, a alternatywa „reformy i rewolucji” świtająca już w 
pierwszej połowie XIX wieku niemieckim młodoheglistom113, jako nieuniknione Fatum 
historii, nie była dla niej  jedyną dziejową alternatywą Rosji. Idee tej filozofii ukazują inne 
„europejskie” możliwości, zakorzenione w tradycji antyku i chrześcijaństwa, w filozofii 
personalizmu i teocentrycznego humanizmu (M. Bierdiajew), „chrześcijańskiego socjalizmu” 
(S. Bułgakow). W obliczu nadciągającej rewolucji, będącej zarazem spaczeniem „rosyjskiej 
idei”, a w skutkach wydarzeniem, które  w filozofii europejskiej nigdy nie miało miejsca, a 
więc wprost „zerwaniem” tradycji (S. Choruży)114 nie była filozofią politycznego i moralnego 
defetyzmu. Przeciwnie, stanowiła diagnozę chronicznych chorób i bolączek rosyjskiej 
inteligencji115: nihilizmu moralnego i społecznego, amoralizmu, rosyjskiego maksymalizmowi 
(M. Zdziechowski), „rosyjskiego rozdwojenia”116 itd. Była również próbą ich terapii.  

I chociaż pytanie o społeczną skuteczność ideowej oferty rosyjskiej filozofii religijnej, 
pozostaje pytaniem nadal otwartym, chociaż zaproponowane przez filozofów metody 
rozpoznawania źródeł zła oraz sposoby jego przezwyciężania okazały się tak mało atrakcyjne 
i skuteczne w konfrontacji z problemami społecznymi i politycznymi przedrewolucyjnej Rosji 
i w końcu „nie udało się odrodzenie Rosji na drogach (rosyjskiego duchowego) renesansu”117, 
choć miały one tak znikomy wpływ na realne podstawy  bytu społecznego, nigdy nie zniknęły  
one ze świadomości historycznej, nie wymiótł ich z rosyjskiej gleby wiatr historii, nie 
zestarzały się one ze swoim czasem historycznym. Prowadziły one i prowadzą  nadal  tyle że 
– jeśli tak wyrazić się za S. Chorużym - po „przerwie”118, nadal - wbrew rozmaitym ideowym 
nadużyciom i skrajnościom jakim podlegała „rosyjska idea” (komunistyczny projekt totalnego 
„świeckiego zbawienia” i „świeckiej eschatologii”119, „euroazjatyzm”)120 - wśród ideowych 
bezdroży współczesnej Rosji.   

Termin „rosyjska idea”, chyba po raz pierwszy w tym znaczeniu użyty przez 
Dostojewskiego121, a upowszechniony przez Sołowjowa za sprawą jego francuskiej broszury 
L’ Idee russe (1888)122 wpisuje się w powszechny plan soteriologiczny (W. Sz. Sabirow) i 

                                                        
111 D. S. Mierieżkowskij,  Bol’naja  Rossija, [w:] idem, Pawieł I. Alieksandr I. Bol’naja Rossija, red. O. N. 
Michajłow, Moskwa 1989. 
112 Por. S. Mazurek, Tragedia nowożytności, [w:] idem, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-
1950, Wrocław1997. Także; J. Krasicki, Mikołaj Bierdiajew i problem humanizmu, „Archiwum Historii Filozofii 
i Myśli Społecznej” 1998, nr 43.  
113 Por. L. Kołakowski , Współczesne nurty  marksizmu, Londyn 1988,  s. 81. 
114 Por. S.S. Chorużij, op. cit. 
115 Por. M. Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską, Kraków 1920, s. VI. S. Bułgakow, Heroizm i 
asceza. Rozmyślania nad religijną naturą inteligencji rosyjskiej, przeł. PAJCAW, [w:] Drogowskazy, op. cit. 
116 Por. M. Zdziechowski, op. cit. s. 32-33. 
117 Por. A. A. Jermiczow, S. L. Frank - fiłosof russkogo mirowozzrenija, op. cit. s. 9. 
118 Por. S. S. Chorużij, op. cit. s. 7. 
119 Por. L. Kołakowski, O duchu rewolucyjnym; Rewolucja jako piękna choroba, [w:] idem, ] Czy diabeł  może 
zbawiony i 27 innych kazań , op. cit. Także: M. Bierdiajew, Rosyjska idea, przeł. J.C.-S.W., Warszawa 1999, s. 
258-265.  
120 Por. I. Massaka, Euroazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001. Także: J. Paradowski, 
Gumilow, Szafarewicz, Sołżenicyn. Trzy warianty ksenofobii, „Kultura i Społeczeństwo” 1995, nr 3. 
121 Cyt. [za:] A. Gułyga, op. cit. s. 12. 
122 Zanim została opublikowana Sołowjow przedstawił ją 25 maja 1888 w formie wykładu w salonie księżnej 
Sayn-Wittgenstein w Paryżu. Por. S. M. Sołowjow, Życie i ewolucja twórcza Włodzimierza Sołowjowa, tłum. E. 
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historiozoficzny. Wbrew rozmaitym destruktywnym tendencjom jakie pojawiały się na 
drogach jej realizacji, - nie ma charakteru nacjonalistycznego i – jak napisał w swej Rosyjskiej 
idei Sołowjow - „nie zawiera w sobie niczego wykluczającego i partykularnego, a wyraża ona 
jedynie tylko nowy aspekt idei chrześcijańskiej”123. W tym znaczeniu, „rosyjska idea” nie jest 
jakąś antyeuropejską ideową aberracją i separacją od wiekowych dróg ludzkości i Europy, 
przeciwnie, jest ideą wskroś „europejską”. „Rosyjska idea” - Dostojewski stwierdzał to  
wyraźnie – jest „ideą europejską” i byłaby niemożliwa bez Europy i „być może – jak 
oczekiwał autor Braci Karamazow - będzie syntezą wszystkich tych idei które z takim 
uporem, z takim męstwem rozwija Europa w swoich poszczególnych narodach”124. Zamysł 
ten przyjmujemy za „testament” całej  rosyjskiej filozofii.  

 
8. Post scriptum. Religijna myśl rosyjska  dzisiaj  
Mimo zmieniających się mód i ideologii, niepodatność rosyjskiej filozofii na metafizyczne 
wyjałowienie - wbrew antymetafizycznym fobiom postmodernizmu125, tak na Zachodzie, jak 
w Rosji - wskazuje, iż źródła „rosyjskiej idei” nie wyschły, że wydają się żywe i 
„odnawiające kondycję” (L. Kołakowski)126 nie tylko rosyjskiej, ale i europejskiej filozofii. 
Dziś u „końca“ człowieka i „końca“ historii (F. Fukuyama) w czasach „śmierci Boga” i 
„śmierci człowieka”, „kultury zabawy”, gdy wszystko staje się coraz bardziej  
postmodernistyczną „grą” tracąc  element wszelkiej powagi, ma to jedyną  wartość, ukazując 
zarazem, iż filozofia nigdy nie musiała nigdy do Rosji „wracać”127, albowiem nigdy jej 
opuściła. Nawet w czasach wielkiej filozoficznej „smuty” XX wieku128, była w niej obecna. 
Była w niej obecna zawsze. Oznacza to zarazem, iż zawsze była w niej obecna Europa. Logos 
duszy, tak „rosyjskiej”, jak „zachodniej”, jest  bowiem - jak powiadał  mędrzec z Efezu -   
jeden i tak „rozległy”, że – mówiąc jego słowami – jej „granic nie przejdziesz”. Że 
wyruszając na spotkanie filozofii  „rosyjskiej” -  spotykamy własną, „europejską”... 
 
 
 
 
 

Резюме 
„Европейскость” и „российскость” русской философии  

Острое сопротовипоставление русской и европейской философии является одным из 
самых утвержденных и ходячих до сих пор стереотипов. Мифологизованная и на 
многие спосопы высказыванная „российскость” русской философиии – при 
внимательном анализе – является однако глубоко обманчивой. Тезиса доказывается на 
примере столь специфической  русской и вместе с тем универсальной философской   
проблемы  какой является проблема зла.  
 

                                                                                                                                                                             
Siemaszkiewicz, Poznań 1986, s. 274-275; K. Moczulskij, Władimir Sołowjow. Żizń i uczenije, Pariż 1952, s. 
182-183.  
123 W. S. Sołowjow, Russkaja ideja, cyt. [za:] A. Gułyga, Russkaja idea i jejo tworcy , op. cit. s. 12. Także: A. G. 
Łomonosow, Władimir Sołowjow i sud’ba russkoj idei, [w:] Minuwszyje i niepriechodiaszczieje w żizni i 
tworczestwie Władimira Siergiejewicza Sołowjowa, red. A. I. Brodskij,  Sankt-Pietierburg 2003. 
124 Por. A. Gułyga, op. cit. s.12. 
125 Por. A. Gułyga, op. cit. s. 10  i n. 
126 Por. L. Kołakowski, Horror methaphisicus, op. cit.  s. 7. 
127 Por. G. Przebinda, Powrót filozofii do Rosji (1989-1992), op. cit.  
128 Por. L.A. Kogan, Wysłat’ za granicu biezżalostno (Ob. izgnanii duchownoj elity), [w:] Fiłosofia nie 
konczajetsia, op. cit. s. 47-86; S. Chorużij, Fiłosofskij  parochod, [w:] idem, Posle pierywa, op. cit. s. 188-208. 


