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prZycZynek do problematyki filoZofii imienia: 
tożSamości i różnice StanoWiSk SergiuSZa 

bułgakoWa i alekSego łoSieWa1

W 1911 r. Aleksy Łosiew wstąpił na Uniwersytet Moskiewski, 
gdzie studiował filologię klasyczną i filozofię. W czasie studiów zaczął 
uczęszczać na zebrania Towarzystwa Religijno-Filozoficznego pamię-
ci Włodzimierza Sołowjowa. Nie było to wcale takie proste i nie każ-
dy mógł przyjść na posiedzenia. Należało mieć rekomendację członka 
Towarzystwa. Łosiew otrzymał ją od swego wykładowcy, profesora 
Grzegorza Czełpanowa – znanego psychologa i logika2. Miał wtedy 
okazję poznać kwiat inteligencji rosyjskiej okresu Srebrnego Wieku3, 

1 Artykuł ten powstał dzięki stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, 
w rezultacie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Szkolnictwa i Nauki Federacji 
Rosyjskiej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, co pozwoliło 
mi pracować w Bibliotece Historii Rosyjskiej Filozofii i Kultury „Dom Łosiewa” 
w Moskwie w marcu i kwietniu 2009 roku. Jego fragmenty zostały opublikowane 
w tym samym roku w I tomie serii Filozofia Rosyjska pt. Sergiusza Bułgakowa filozo-
fiia wszechjedności (Wydawnictwo Scholar).

2 Czełpanow Georgij Iwanowicz (1862–1936) – rosyjski psycholog i logik, zało-
życiel i dyrektor Moskiewskiego Instytutu Psychologicznego, zwolennik paralelizmu 
psychofizycznego. Autor rozprawy Mózg i dusza (1900), w której krytykował monizm 
materialistyczny w objaśnianiu zjawisk rzeczywistości.

3 Wyrażenie Srebrny Wiek zostało wprowadzone do obiegu w 1933 r. w Paryżu 
przez rosyjskiego emigranta, poetę, eseistę i krytyka literackiego Mikołaja Ocupa 
(1894–1958) przede wszystkim dla określenia kierunków literackich początku XX w. 
(lata dwudzieste) będących w opozycji do panującego w drugiej połowie XIX w. reali-
zmu. Za „złoty wiek” uważał literaturę epoki Puszkina, tzw. dorealistyczną. Wcześniej 
wyrażenie „srebrny wiek” zostało użyte przez filozofa Wasyla Rozanowa (1856–
1919) na określenie literatury rosyjskiej lat 1840–1870, której poziom był niższy niż 
literatury „złotego wieku”, do którego zaliczał twórczość Puszkina. Dziś znaczenie 
tego wyrażenia jest szersze i odnosi się do całokształtu nowatorskich tendencji w sfe-
rze duchowo-artystycznej pierwszych trzydziestu lat XX wieku w Rosji. Bierdiajew 
określał to pojęciem „rosyjski renesans kulturowy”, czyli odrodzenie duchownej (reli-
gijnej) orientacji całej kultury rosyjskiej i działalności intelektualnej w okresie po kil-
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m.in. Siemiona Franka, Sergiusza Bułgakowa, Eugeniusza Trubiec-
kiego, Mikołaja Bierdiajewa, Wiaczesława Iwanowa. Był też obecny, 
jak pisze Aza Tacho-Godi w swych licznych tekstach o filozofii Ło-
siewa4, na obronie dysertacji doktorskiej Bułgakowa w Uniwersyte-
cie Moskiewskim, choć prawdopodobnie wtedy jeszcze nie znali się 
osobiście. Poznali się najpewniej w tamtym okresie, na zebraniach, 
gdyż Łosiew brał w nich udział aż do czasu rozwiązania Towarzystwa, 
czyli do 1918 roku. Uczestniczył w nich aktywnie, nie tylko słuchając 
wystąpień dużo starszych od siebie myślicieli, lecz także występując 
z referatami na temat filozofii Platona i Arystotelesa i zabierając głos 
w dyskusjach.

W 1918 r. wraz z poetą Wiaczesławem Iwanowem5 i Sergiuszem 
Bułgakowem, pod redakcją Łosiewa, postanowili wydawać serię nie-
wielkich książek o rosyjskiej filozofii religijnej pod wspólnym tytu-
łem Ruś duchowa (Духовная Русь). Seria miała liczyć 13 tomów, jed-
nak czasy rewolucji przeszkodziły w urzeczywistnieniu tej idei6. Jak 
wspominał pod koniec życia Łosiew, było to „tylko marzenie, po czę-
ści moje, po części ich, moich starszych towarzyszy”7. Zachowały się 
informacje o autorach i tytułach poszczególnych tomów. Łosiew miał 
napisać teksty o rosyjskiej muzyce ludowej oraz o twórczości reli-
gijnej Wagnera i Rimskiego-Korsakowa, natomiast Bułgakow tekst, 
którego tytuł nawiązywał do całej serii – O Rusi duchowej. Tytuł serii 
miał zaproponować jednak Iwanow. Był to tytuł roboczy i mógł zostać 
zmieniony, ponieważ nie wszyscy uczestnicy projektu w jednakowym 
stopniu go akceptowali. Dziś wiemy, że te i kolejne zamysły Łosiewa 

kudziesięciu latach panowania tendencji materialistycznych, ateistycznych, pozyty-
wistycznych, naturalistycznych, realistycznych. Była to epoka przebudzenia w Rosji 
samodzielnej myśli filozoficznej, poszukiwań religijnych, zainteresowania mistycy-
zmem i okultyzmem. Zob. więcej: W. Byczkow, Wwiedenije [w:] idem, Russkaja teur-
giczeskaja estetika, Moskwa 2007, s. 7–9.

4 Zob. A. Tacho-Godi, Łosiew, Moskwa 2007, s. 45; A. Tacho-Godi, A.F. Łosiew 
– fiłosof, sosłannyj w XX wiek [w:] A.F. Łosiew, W.M. Łosiewa, „Radost’ na wieki”. 
Perepiska łagiernych wremion, Moskwa 2005, s. 6; A. Tacho-Godi, A.F. Łosiew i G.I. 
Czełpanow, „Naczała”, 1944, nr 1.

5 Iwanow Wiaczesław Iwanowicz (1866–1949) – rosyjski poeta-symbolista, filo-
zof, tłumacz, dramaturg i krytyk literacki. Pozostawał pod wpływem Nietzschego, 
Sołowjowa, słowianofilów

6 Zob. więcej na ten temat: E. Tacho-Godi, W. Troickij, „Duchownaja Rus’” – nie-
osuszczestwlionnyj izdatielskij projekt 1918 goda [w:] W. Iwanow, Archiwnyje mate-
riały i issledowanija, Moskwa 1999.

7 Cyt. za: E. Tacho-Godi, Wielikije i bezwestnyje. Oczerki po russkoj literaturze 
i kulturze XIX–XX ww., Sankt-Peterburg 2008, s. 431.
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dotyczące wspólnej pracy z jego duchowymi nauczycielami: Bułga-
kowem, Wiaczesławem Iwanowem, o. Pawłem Florenskim, Siemio-
nem Frankiem, Mikołajem Bierdiajewem – nie zostały zrealizowane8. 
I choć nazwano go „ostatnim przedstawicielem rosyjskiego renesansu 
religijnego”9 oraz znawcą symbolizmu, musiał zająć się opracowy-
waniem własnych idei i rozwijaniem własnych pomysłów. Na pewno 
jednak mieli ci wszyscy dużo starsi od niego myśliciele wielki wpływ 
na kształtowanie poglądów filozoficznych Łosiewa i jego postawy 
życiowej.

Zauważmy jednak, że wielu z nich zostało w 1922 r. wydalonych 
z Rosji Radzieckiej. Potraktowano ich jako wrogów państwa bolsze-
wickiego i z pewnością młody, dwudziestokilkuletni uczony, jakim 
był wtedy Łosiew, nie mógł się na nich powoływać ani przyznawać 
do znajomości z nimi. Nie byłoby to dobrze widziane ani bezpiecz-
ne, a może wręcz by mu zaszkodziło. Przecież już tylko z tego po-
wodu, że znał Bułgakowa, o. Florenskiego i Franka oraz studiował 
filozofię – naukę mieszającą w głowach młodym ludziom – musiał 
być dla władz osobą podejrzaną. Są to sprawy złożone i nie nam wy-
dawać o nich sądy. Świetnie czynią to małżonka i siostrzenica Łosie-
wa – Aza Tacho-Godi i Elena Tacho-Godi – w swych licznych publi-
kacjach. My stwierdzamy, że Łosiew nigdy nie wypierał się wpływu 
swych nauczycieli duchowych, przede wszystkim Sołowjowa, którego 
filozofii poświęcił obszerną monografię. Z pewnością miał na niego 
wpływ także Bułgakow, choć tu nie mamy do czynienia z deklaracja-
mi wprost. Zwróćmy się w takim razie w stronę rozpraw obu filozo-
fów i porównajmy ich filozofię imienia.

Bułgakowa Filozofia imienia, którą myśliciel uważał za najbar-
dziej filozoficzną ze swych prac, wyszła drukiem w Paryżu dopiero 
w 1953 r., choć autor zaczął opracowywać temat już w 1917 r., a pi-
sać tekst w 1920. Z kolei Łosiewa Fiłozofia imienia została napisana 
w roku 1923 i opublikowana nakładem autora cztery lata później10. Jest 

8 Chociaż wszystko zostało omówione z wydawcą Michałem Wasilewiczem 
Sabasznikowem, nawet wysokość honorarium i termin dostarczenia rękopisu. Zob. 
ibidem, s. 432–434.

9 Por. A. Tacho-Godi, A.F. Łosiew – fiłosof, sosłannyj w XX wiek [w:] A.F. 
Łosiew, W.M. Łosiewa, „Radost’ na wieki”…, op. cit., s. 6.

10 Kolejne teksty obu autorów, nawiązujące wprost do problematyki filozo-
fii imienia i słowa, zostały opublikowane później i nie mogły być im znane: cho-
dzi o Bułgakowa Filozofię tragedii, wydaną po niemiecku w 1927 r., oraz Łosiewa 
Dialektykę mitu, napisaną w roku 1930, która jednak w wyniku działań cenzury nie 
została wtedy opublikowana.



89

PrzyczyNek do ProBleMaTyki FilozoFii iMieNia…

dedykowana Walentynie Michajłownie Łosiewej – pierwszej żonie fi-
lozofa, która redagowała też wszystkie wczesne jego prace. Widzimy 
więc, że mogli oni ze sobą o problematyce rozpraw rozmawiać11, tym 
bardziej, że w sprawę zaangażowany był także o. Paweł Florenski, 
który przyjaźnił się w tym czasie z Bułgakowem, a Łosiewa dobrze 
znał, udzielił mu nawet ślubu. W dodatku sprawa była postawiona na 
Soborze Moskiewskim w 1917 r. i rozpatrywana przez podkomisję 
o. Teofana Połtawskiego, do której wszedł Bułgakow jako sekretarz 
i sprawozdawca. Przejrzał wtedy wiele materiałów, aby wszechstron-
nie przedstawić problem oddawania czci Imieniu Bożemu. Materiały 
te wykorzystał, pisząc rozprawę, której ostatnia część wprost odnosi 
się do imiesławia12.

A sprawa dotyczyła pewnego wydarzenia, którego początki sięgają 
1910 roku. Wtedy to w rosyjskim monasterze na górze Athos rozegrał 
się dramat związany z tzw. ruchem imiesławia. Spróbujmy go zrekon-
struować, choć wiele tam niejasności, a i wiedza nasza jest niepełna.

Cała polemika wokół Imienia Bożego13, a także dyskusja wokół 
wynikającego stąd problemu, czy imię jest nosicielem istotnościowej 
energii, czy czystym fenomenem, rozwinęła się po publikacji drugie-
go wydania książki pustelnika Hilarego (Ilariona Domraczewa)14 Na 
górach Kaukazu (wydanie pierwsze – 1907, wydanie drugie – 1910, 
wydanie trzecie – 1912) i jednoznacznie negatywnej recenzji tej książ-
ki napisanej przez mnicha z Athos – Chrisanfa (najpierw funkcjonują-

11 A na pewno rozprawiali o problemie, Łosiew znał też rozprawę Bułgakowa 
Swiet Niewieczernyj i w zachowanych notatkach z lat 1915–1919 powołuje się na 
niego. Zob. A. Łosiew, Szkoła imiesławia [w:] idem Licznost’ i absolut, Moskwa 
1999, s. 242.

12 Zob. L. Zander, Priedisłowije redaktora [w:] S.N. Bułgakow, Fiłosofija imieni, 
Sankt-Peterburg, 1988, s. 5–6.

13 Dmitrij Leskin zwraca uwagę, że wyrażenie „Imię Boże” należy pisać wielką 
literą, jak czynili to Grzegorz Palamas, Sergiusz Bułgakow czy o. Paweł Florenski. 
Zob. D. Leskin, Spor ob Imieni Bożijem. Fiłosofija imieni w Rossii w kontekstie afon-
skich sobytij 1910–ch gg., Sankt-Peterburg 2004, s. 21.

14 Hilary (ok. 1845–1916) – mnich, pustelnik. Ukończył cztery klasy semina-
rium duchownego, osiadł w klasztorze na górze Athos, gdzie spędził 20 lat. Następnie 
powrócił na Kaukaz, żył samotnie w lasach, w górnym nurcie rzeki Urup, a potem 
w górach, w drewnianej samotni, gdzie umarł. Gdy pisał swoją książkę, miał 80 lat. 
Była ona swego rodzaju duchową rozmową, miała na celu przypomnienie wszyst-
kim prawosławnym chrześcijanom o zapomnianej nauce o Modlitwie Jezusowej, 
która napełnia modlącego blaskiem, opromienia światłością i pozwala mu na unie-
sienie. Źródłem tych przemian jest, jego zdaniem, Boskość Imienia Jezusa Chrystusa. 
Zwróćmy też uwagę, że w niektórych redakcjach używa się pisowni: Dołmaczewa, 
choć Ilarion (Alfiejew) pisze wyraźnie: Domraczewa. 
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cej w rękopisie, a następnie wydrukowanej w jednym z bardziej zna-
nych pism prawosławnych „Russkij Inok” w roku 1912). W rezultacie 
rosyjscy mnisi z prawosławnych klasztorów Athosu podzielili się na 
„imieborców” (walczących z Imieniem Bożym, termin ten wprowa-
dził kapłan zakonny Antoni [A.K. Bułatowicz15]) – którzy reprezen-
towali igumenów i w ogóle wykształconych mnichów, oraz na „imie-
sławców” (sławiących Imię Boże) – którzy byli prostymi mnichami.

Starzec Hilary, którego możemy uważać za twórcę imiesławia, po-
wtórzył formułę św. Jana z Kronsztadtu, że „Imię Boże to Sam Bóg”, 
i w książce zajął się wyjaśnieniem tego wyrażenia. Powiadał, że Sam 
Bóg i Jego Imię – to tożsamość, w której nie daje się odróżnić jedne-
go od drugiego. Podobnie jak w ciele Jezusa Chrystusa zamknięta jest 
cała pełnia Bóstwa, tak samo pełnia doskonałości boskich przebywa 
w Jego świętym Imieniu. Dlatego Imię Jezusa Chrystusa przebywa 
w Trójcy Świętej i w Imieniu Jego obecna jest cała moc Boża. Zwo-
lennicy imiesławia odwoływali się też do filozofii Platona, który, jak 
wiadomo, powiadał, że idee (imiona) istniały przed rzeczami. W takim 
razie Imię Boże także musiało istnieć do stworzenia świata i musi być 
Samym Bogiem, a wiedza o Imieniu Bożym pozwala czynić cuda. Ich 
przeciwnicy – imieborcy – uznali tę naukę za panteizm wrogi chrze-
ścijaństwu oraz herezję. Powiadali, że do stworzenia imię było Bogu 
niepotrzebne, zostało więc stworzone i jest niczym więcej jak dźwię-
kiem. Nie ma też żadnej mocy mistycznej.

Na początku XX w. największym stronnikiem imiesławców był 
wspomniany o. Antoni, który napisał wiele tekstów: krótkich artyku-
łów, polemik, ale i wielostronicowych rozpraw, w których pokazywał 
istotę sporu, ale przede wszystkim udowadniał, że czczenie Imienia 
Bożego jako Boga ma źródła w prawosławiu i w historii starożytnej. 
Najbardziej znanymi jego pracami są: Apologia wiary w Imię Boże 
i Imię Jezusa (1913), Moja myśl w Chrystusie. O działaniach (ener-
giach) Bożych (1914), Uzasadnienie wiary w Niezwyciężone, Niepo-
jęte, Boskie Imię Pana Jezusa Chrystusa (1917). Antoni znał o. Pawła 
Florenskiego, korespondował z nim, znał Bułgakowa, Michała No-

15 Antoni (Aleksander K. Bułatowicz, 1870–1919) – pochodził z arystokratycznego 
rodu, miał wykształcenie wojskowe. W latach 1896–1897 podróżował po Etiopii, słu-
żąc królowi Mamelukowi. W 1903 r., po powrocie do Rosji, przyjął święcenia kapłań-
skie, w 1906 r. wyjechał do klasztoru na górze Athos, aby w 1912 r. zostać zwolenni-
kiem i obrońcą imiesławie. Nie doczekawszy się wyjaśnienia sporu przez św. Synod, 
wyjechał w 1919 r. do swego majątku Lucykowka, gdzie został zamordowany przez 
grabieżców.
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wosiełowa – publicystę i wydawcę tekstów religijnych. Dyskutował 
z nimi temat, prawdopodobnie nie tylko sprawy samej nauki i prze-
kazu idei oraz treści imiesławia, lecz także kwestię działań władz cer-
kiewnych, które były niezasłużenie nieprzyjazne wobec imiesławców. 
Przypomnijmy, że najbardziej znanym przeciwnikiem nowej nauki zo-
stał arcybiskup Wołyński Antoni (Aleksy Pawłowicz Chrapowickij), 
który uważał imiesławie za herezję. W wyniku jego działań w 1912 r. 
książka mnicha Hilarego znalazła się na indeksie. Nie wydawano jej 
aż do roku 1968. Sama nauka w ciągu kilku kolejnych lat została osą-
dzona przez przeróżne komisje jako wroga prawosławiu, heretycka 
i panteistyczna. Mnichów wydalono z półwyspu Athos, część z nich 
trafiła do więzień, zabroniono zajmować się treściami imiesławia tak-
że w Rosji. Problemem zajął się też Wszechrosyjski Sobór Ziemski 
1917 r., na którym wypowiadali się m.in. Bułgakow i o. Florenski. Nie 
udało się jednak sprawy doprowadzić do końca, bowiem Sobór cały 
czas odkładał decyzję, aż sam został zamknięty.

Na początku lat dwudziestych w Moskwie powstało Kółko Imie-
sławców, do którego należeli m.in. Łosiew i jego małżonka Walentyna 
Michajłowna. Nie działali w nim szczególnie aktywnie, ograniczali się 
raczej do spotkań i dyskusji. Łosiew występował z referatami i teza-
mi16. W tym kontekście ważny jest tekst Imiesławie, gdzie przedstawił 
je jako jeden ze starożytnych, mistycznych ruchów intelektualnych 
prawosławnego Wschodu. Jego korzenie tkwią w religiach, powiadał, 
przy czym nie tylko w chrześcijaństwie, ale także np. w judaizmie, re-
ligii Starego Testamentu. A istota jego przejawia się w mistycznej na-
uce o zjednoczeniu z Bogiem przez Jego Imię w tzw. Modlitwie Jezu-
sowej, której treścią są wciąż powtarzane słowa: „Panie Jezu Chryste, 
Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznym!”17 W rytuale przyjęcia 
do stanu mniszego znajduje się ceremonia przekazania mnichowi orę-
ża przeciwko szatanowi – właśnie Imienia Boga. Każdy mnich, który 
wygłasza Modlitwę Jezusową, dąży do zjednoczenia z Bogiem przez 
wypowiadanie Jego Imienia. W formie skonceptualizowanej ta nauka 
o mistycznym złączeniu z Bogiem pojawiła się u tzw. hezychastów, 
czyli tych, którzy przyjęli śluby milczenia. W połowie XIV w. ich 
przedstawicielem był średniowieczny filozof i teolog, założyciel hezy-
chazmu – Grzegorz Palamas. Wtedy też zaczęły ze sobą konkurować 

16 Zostały one opublikowane najpierw częściowo w piśmie „Naczała” 1995, nr 
1–4, a następnie w: A.F. Łosiew, Licznost’ i Absolut, Moskwa 1999, s. 226–376.

17 Zob. A.F. Łosiew, Imiesławie [w:] idem, Licznost’ i Absolut, Moskwa 1999, 
s. 228.
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dwa stanowiska. Jedno, rozwijane przez Barlaama z Kalabrii, powia-
dało, że światło na górze Tabor, które opromieniło Przemienienie Pań-
skie, oraz to, które modlący się widzieli w czasie wypowiadania Mo-
dlitwy Jezusowej, jest materialne, w żadnym wypadku nie jest to sam 
Bóg, a tylko Jego energie. Drugie stanowisko, którego zwolennikiem 
był Palamas, głosiło, że tłumaczenie to świadczy o niedostatku wiary, 
bowiem Bóg, który w żaden sposób nie objawia się człowiekowi, nie 
jest Bogiem. Palamas w Triadach nauczał o przebóstwieniu człowie-
ka (theosis), rozróżniając w Bogu niepoznawalną i niedostępną istotę 
oraz wieczne, niestworzone, lecz dostępne stworzeniu energie, dzięki 
którym możemy widzieć i poznać Boga. W rezultacie Sobór Konstan-
tynopolitański 1351–1352 r. uznał naukę Palamasa za ortodoksyjną, 
natomiast wykluczył z Kościoła Barlaama18. Dalej Łosiew pisał o hi-
storii imiesławia w XX w. w Rosji, kończąc przedstawieniem decy-
zji, jaką przyjął patriarcha Tichon w latach rewolucji październikowej. 
Była ona dyplomatyczna i bardzo ostrożna. Patriarcha nie wypowiadał 
się ani za doktryną, ani przeciwko niej. Inaczej natomiast zachowa-
li się przedstawiciele inteligencji, którzy zgromadzili bardzo obszer-
ny materiał i wnikliwie go omówili w swych rozprawach. Z powodu 
cenzury nie mogły się one jednak wtedy ukazać19. I choć nigdzie nie 
padło nazwisko Bułgakowa czy o. Florenskiego domyślamy się, że 
chodziło o nich.

Bułgakow, gdy dwudziestowieczna „smuta Athosu” zaczęła zata-
czać coraz szersze kręgi, był jeszcze osobą świecką. Nie przeszkodziło 
mu to w zajęciu się problemem z całą zawziętością i bardzo aktywnie. 
Powiadał, że spory wokół problematyki imiesławia świadczą o ży-
wotności prawosławia, o jego związkach z Kościołem historycznym, 
o możliwościach dyskursu filozoficznego. Także później, będąc już 
we Francji i pracując nad swą sofiologią, często zaznaczał, że wiąże 
się ona wprost i splata z dyskusją na temat Imienia Bożego. Traktował 
je bardzo poważnie; pisząc w 1932 r. dla czytelnika zachodniego zna-
mienity tekst Orthodoxie, poświęcił wiele miejsca opowieści o Imie-
niu Bożym. Zaznaczał, że Imię Boże przyzywane w modlitwie jest 
centrum, wokół którego skupia się życie mistyczne w religii prawo-
sławnej. Opisywał znaczenie Modlitwy Jezusowej. Przedstawiał spór 
imiesławców i imieborców jako spór realizmu w czczeniu Imienia Bo-
żego oraz rozumienia racjonalistycznego i nominalistycznego, traktu-

18 Zob. ibidem, s. 229. Zob. też J. Meyendorff, Święty Grzegorz Palmas i ducho-
wość prawosławna, przeł. K. Leśniewski, Lublin 2005, passim.

19 Zob. A.F. Łosiew, Imiesławie, op. cit., s. 233–234.
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jącego Imię Boże raczej jako środek wyrażenia myśli ludzkiej. Zazna-
czał, że spór nie doczekał się dostatecznej ani ostatecznej teologicznej 
interpretacji, że wszystko to jest dziełem przyszłości.

Oprócz rozprawy Filozofia imienia problem ten był poruszany 
i analizowany m.in. w pracy Tragedia filozofii (napisanej w czasie po-
bytu Bułgakowa na Krymie w latach 1918–1922 przed wydaleniem 
go z Rosji), a także w artykułach: Sprawa Athosu oraz Sens nauki św. 
Grzegorza z Nyssy o imionach (oba napisane w latach 1913–1914). 
Odrębne wątki znajdujemy w tekstach: Na piru bogow (1918), któ-
ry wszedł do zbioru De profundis, oraz w dialogach U ścian Cher-
sonezu (1922), a także w korespondencji, szczególnie z o. Pawłem 
Florenskim.

Rozprawa Filozofia imienia była pisana nie z zamiarem przedsta-
wienia natury słowa, ale przede wszystkim jako odpowiedź na kon-
kretny problem teologiczny, czyli problem imiesławia i jego „być albo 
nie być”. I choć podstawowa jej część jest teoretycznym rozważaniem, 
to ostatni rozdział – Imię Boże – nawiązuje wprost do sporów na górze 
Athos. Uzupełniają rozprawę Załączniki oraz Dygresje, co świadczy 
o głębi analiz Bułgakowa. Odwołał się on do biblijnej onomatodok-
sji, wskazał na ogromną liczbę fragmentów w Biblii sławiących Imię 
Boże, wyjaśniał konkretne imiona Boga w tekście biblijnym, analizo-
wał naukę o imionach u Platona w dialogu Sofista, pisał o przemyśle-
niach Filona z Aleksandrii i Jana z Krondsztadtu, w końcu badał po-
strzeganie imion boskich w kulturach narodów niepiśmiennych oraz 
w judaizmie, hinduizmie i kulturze arabskiej20. Już będąc w Paryżu, 
w 1942 r. dopisał swego rodzaju postscriptum do swego tekstu – So-
fiologiczne pojmowanie dogmatu o Imieniu Jezusowym. Świadczy to 
o tym, że problem imiesławia pozostawał dla niego ciągle otwarty 
i żywy. Kontynuował te rozważania we wspomnianej wcześniej Tra-
gedii filozofii. Otóż tragedią filozofii zachodniej, racjonalnej, było zda-
niem Bułgakowa jej niedopasowanie do zasad religijnego, cerkiew-
nego [prawosławnego] pojmowania świata. Powiadał, że najnowsza 
filozofia nie może być adekwatnym środkiem i „językiem” wyrażenia 
prawosławnej religijności. Obie prace opierają się na dwóch postu-
latach: pierwszy utwierdza dogmat o Trójcy Świętej, drugi zakłada 
związek Boga i świata21.

20 Por. D. Leskin, Spor ob Imieni Bożijem…, op. cit., s. 250–251.
21 Ibidem, s. 251. Co ciekawe, gdy uczeń i przyjaciel Bułgakowa – Lew Zander – 

pisał w Paryżu swą rozprawę o jego systemie filozoficznym, dał jej taki właśnie tytuł: 
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Język nie był dla niego czymś umownym, względnym. Był obdarzo-
ny prawdziwym bytem, słowo posiadało charakterystyki ontologiczne 
i realistyczne. To nie my wypowiadamy słowa, powiadał, to one sie-
bie wypowiadają poprzez nas. Czyż nie przypomina to późniejszych 
rozważań Heideggera? Bułgakow stwierdzał, że słowa istnieją i to jest 
fakt, a ponieważ istnieją, istnieje też język. To nie język tworzy słowa, 
lecz odwrotnie: słowa tworzą język22. Słowa-idee są praelementami 
myśli, są siłami, w nich obecna jest energia świata, gdyż są głosami 
świata23. Niektórzy widzą w nich tylko znaki [signa], ale to raczej re-
alia, ponieważ są one samoświadectwem istnienia rzeczy, działania 
w nas świata. „Tworzenie słów jest procesem subiektywnym, indywi-
dualnym, psychologicznym tylko co do formy istnienia, co do istoty 
natomiast jest procesem kosmicznym. Światowe wszystko, rozkładając 
się, dzieląc i mieniąc w promieniach sensów, odzwierciedla te promie-
nie i to jest sens słowa”24. Na koniec – słowa to symbole, mają zatem 
także znaczenie magiczne25. I to stwierdzenie zajmuje centralne miej-
sce w Bułgakowa filozofii imienia. Charakteryzując je bardziej dro-
biazgowo, zauważał, że są one zagadkowym, trudno zrozumiałym dla 
umysłu i niepokojącym dla serca połączeniem tego, co idealne, z tym, 
co realne, materialnego z fenomenalnym, kosmicznego z jednostko-
wym. I dalej twierdził, że słowa zawierają w sobie kosmiczne imiona 
samych rzeczy i ludzkie o nich słowa w ich jedności. Czyli to, co nie 
jest znakiem, lecz istotą, sensem, energią, działaniem – niepodzielnie 
związane jest z tym, co pozostaje tylko znakiem.

Pojawia się pytanie, kontynuuje swoją analizę Bułgakow, w jaki 
sposób dochodzi do zamknięcia określonego sensu w taką a nie inną 
powłokę dźwiękową, w imię. Myśliciel powiadał, że słowo nie jest 
wymyślane, tworzone, dobierane, ale pojawia się jednocześnie z sen-
sem. Same słowa brzmią w człowieku, ale nie są przez niego two-
rzone. Są one żywe, obdarzone rzeczywistym bytem i wprowadzają 
człowieka w obszar styczności z tym, co nazywane26. Słowa są więc 
fenomenem antropokosmicznym, łączą w sobie bowiem naturę przy-
rody, świata i naturę człowieka. Mają charakterystyki zarówno sym-

Bóg i świat. Por. idem, Bog i mir. Mirosoziercanije otca Sergija Bułgakowa, t. 1–2, 
Paris 1948.

22 Zob. S.N. Bułgakow, Fiłosofija imieni, Moskwa 1998, s. 33.
23 Ibidem, s. 36.
24 Ibidem, s. 37.
25 Ibidem, s. 38.
26 Ibidem, s. 43–44.
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boliczne, jak i sofijne. Bułgakow zaproponował też szczególną wersję 
filozofii gramatyki: analizował rzeczowniki, czasowniki, zaimki i do-
chodził do wniosku, że słowa (imiona) mają charakterystyki ontolo-
giczne, są nierozdzielnie związane z kosmosem, ale nic nie znaczą 
same w sobie, wyrażają rzecz i żyją tylko w mowie27. To w mowie do-
konuje się akt nadawania imienia rzeczom, czyli akt nazywania. Wte-
dy też dochodzi, powiada Bułgakow, do przezwyciężenia tej przepaści, 
jaka istnieje pomiędzy światem i jego przedstawieniem własnym lub 
(mówiąc językiem Kanta) pomiędzy noumenem i fenomenem. Nazy-
wanie prowadzi do relacji człowieka nie z własnym przedstawieniem 
świata, ale ze światem obiektywnie istniejącym. „Noumem po pro-
stu jest fenomenem, a to «jest» wyraża się w nazywaniu”28. Oznacza 
to, że akt nazywania pozwala podmiotowi wyjść poza granice swego 
własnego świata i „dotknąć” innego świata, zetknąć się ze światem 
wyższym. Słowa stają się Platońskimi ideami, eidosami, promieniami 
tego innego świata, które przenikają atmosferę bytu stworzonego. Co 
więcej, sam człowiek jest ucieleśnionym słowem, urzeczywistnionym 
imieniem, bowiem „sam Bóg jest wcielone Słowo i Imię”29. Stąd jasne 
jest stanowisko zwykłych ludzi, głęboko wierzących, że imię posia-
da jakby niezależny byt, życie, honor, swój własny los, zapisane jest 
w niebiosach, o czym świadczy „wielkość i moc, i majestat, i sława, 
i chwała” Pana (1 Kor 29, 10).

Wszystko to odnosi się także do Imienia Bożego, czemu poświęcił 
Bułgakow ostatni rozdział rozprawy. Rozpoczyna od stwierdzenia, że 
wszystko, co powiedział do tej pory, było tylko przygotowaniem do 
problemu świętej tajemnicy Imienia Bożego30. Ma on dwie strony: 
po pierwsze, Imię Boże jest imieniem, któremu właściwe są te same 
przejawy co każdemu imieniu. Po drugie, ma Ono też cechy istotne 
wyłącznie dla niego31. Ujawnienie (poznanie) Boga w Jego Imionach 
przypomina ujawnienie istoty rzeczy w jej nazywaniu. Bóg przejawia 
się w swych Imionach (energiach), ale nie wyczerpuje się w nich. Nie 
można przyjmować Imion Bożych za wytwory czysto ludzkie, pseudo-
nimy czy przezwiska. W nich Bóg jakby poświadcza siebie i zaświad-
cza o sobie w świadomości ludzkiej. To znaczy, że Bóg ucieleśnia się 
nie tylko w Jezusie Chrystusie, lecz także w Imionach (czyli w akcie 

27 Ibidem, s. 67.
28 Ibidem, s. 105.
29 Ibidem, s. 270.
30 Ibidem, s. 271.
31 Ibidem.
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nazywania). Dalej filozof analizuje zjawiska imiesławia i imieborstwa 
i kończy rozważania stwierdzeniem, że Imię Boże jest drabiną łączą-
cą niebo z ziemią, jest drzwiami, które otwierają człowiekowi wejście 
do innego świata, jest mocą, jaką daje nam odczuć Bóg, Jego ener-
gią transcendentną człowiekowi, dlatego nieistniejącą w człowieku. 
Zawsze jest w zdaniu podmiotem (rzeczownikiem), nigdy – orzecze-
niem. I Bułgakow wymienił dwa imiona Boga: Jehowa oraz Jahwe32. 
Znaczenie Imienia Jezus jest inne niż imion ze Starego Testamentu. 
Tam były one przeznaczone dla człowieka, ale do niego nie należały. 
Były Bogu nadawane w odpowiedzi na Boże Objawienie. Natomiast 
Imię Jezus jest właściwe samej istocie uczłowieczonego Boga, czyli 
Bogoczłowieka. Jest to imię doskonałego Człowieka i jednocześnie 
prawdziwego Boga, ich jedności, tożsamości, wszechjedności33. Jed-
nocześnie jest to zwykłe imię ludzkie, wielu ludzi miało na imię Je-
zus. Zatem żyje to Imię zarówno w świecie ludzkim, jak i boskim, na 
ziemi i w niebie. W Imieniu Jezusa Imię Boże, pozostając świętością, 
stało się człowiekowi bliskie, dostępne, pozwoliło zasypać przepaść 
pomiędzy światem wiecznym i stworzonym. Tym samym Bóg prze-
stawał być Bogiem tak transcendentnym jak w Starym Testamencie, 
tak dalekim i niepoznawalnym, niedostępnym i strasznym. Stawał się 
dobry, pomocny, zrozumiały i bliski. I w takim sensie Modlitwa Jezu-
sowa staje się cudem, pomaga, daje ludziom siłę i nadzieję. I taki jest 
sens tej nauki.

Dodajmy jeszcze na koniec, że w Poscriptum, którego treści jednak 
Łosiew nie znał, ponieważ zostało napisane już w Paryżu, dalej rozwa-
żał znaczenie imion Boga w Starym i Nowym Testamencie. Wypowie-
dział myśl, że imię Jezus jakby znosi imię Jahwe, zastępuje to, co abs-
trakcyjne, tym, co konkretne. Zauważmy też, że myśliciel nie zmienił 
poglądów na naturę Imienia Bożego, cały czas konsekwentnie stał na 
stanowisku, że Imię Boże jest samym Bogiem nie w sensie tożsamo-
ści, ale w sensie włączenia Imienia do sfery Bóstwa, zamknięcia w nim 
energii Bożych. Jednak problem imiesławia pozostawał dla niego pro-
blemem nierozwiązanym z punktu widzenia dogmatyki. Musimy też 
jednak zaznaczyć, że później go nie kontynuował, zajmując się coraz 
bardziej i głębiej sofiologią. I choć związek sofiologii z onomatodoksją34  

32 Ibidem, s. 294–295.
33 Ibidem, s. 305.
34 Onomatodoksja – inna nazwa imiesławia, używana szczególnie przez Aleksego 

Łosiewa.



97

PrzyczyNek do ProBleMaTyki FilozoFii iMieNia…

jest niewątpliwy, sam Bułgakow w swych pracach nie czynił do tego 
wielu odwołań35.

Łosiew, tak samo jak Bułgakow, pracując nad problemami imiesła-
wia, odwoływał się nie tylko do historii, lecz także do filozofii, przede 
wszystkim do poglądów Platona, oraz skrupulatnie i gruntownie prze-
analizował biblijną interpretację słowa i imienia, oraz poglądy Ojców 
Kościoła. Obaj przeanalizowali też wiele teoretycznych tekstów od-
noszących się do historii i teorii języka. W tym sensie prace obu my-
ślicieli mają relatywnie dobrą podstawę filologiczną36. Tak samo jak 
dla Bułgakowa, imiesławie było dla Łosiewa ruchem żywym, dialek-
tycznym, niedającym się zamknąć w logiczne ramy systemu, a „imię, 
liczba i mit” stały się „żywiołem jego życia” – jak pisał w jednym 
z listów do żony – Walentyny Michajłowny37. Daleki był jednak od 
tych imiesławskich mnichów, którzy zajmowali się polityką. I choć 
z wieloma się spotykał w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., 
ruch ten pozostawał dla niego tematem rozważań teoretycznych, był 
„czysto religijną ideą”38, przedmiotem analizy i nauki. Nie był on też 
żadnym jego przywódcą39.

Podobnie jak u Bułgakowa, problematyka filozofii imienia została 
przedstawiona nie tylko w pracy o tym tytule, lecz także w wielu ar-
tykułach z lat 1922–1925 (Imiesławie, gdzie Łosiew pisał o historii 
problemu, Filozofia imienia u Platona, Analiza świadomości religij-
nej, Nauka Grzegorza z Nyssy o Bogu, O książce „Na górach Kauka-
zu”), tezach (Tezy o Imieniu Bożym, 11 tez o Sofii, Cerkwi, Imieniu, 
O istocie i energii (imienia)), rozprawie Rzecz i imię, napisanej także 
w latach dwudziestych, korespondencji Łosiewa z żoną. Z uwagi na 
problematykę artykułu zajmiemy się przede wszystkim Filozofią imie-
nia oraz pracami z lat dwudziestych, które ją zapowiadały. Odnotujmy 
jeszcze, że był to okres, kiedy obaj myśliciele wprost i jawnie prze-
stają być osobami świeckimi: Bułgakow w 1918 r. przyjął święcenia, 

35 Charakterystyczny będzie tu tekst Tezy o Sofii i Imieniu, stosunkowo niedawno 
odnaleziony w archiwum Bułgakowa w Instytucie Teologii Prawosławnej w Paryżu. 
Zob. więcej: D. Leskin, Spor ob Imieni Bożijem…, op. cit., s. 263, przypis 1.

36 Zob. A.H. Sułtanow, Słowo i termin. Prolegomena k fiłosofii imieni, Moskwa 
2007, passim.

37 Zob. A. Tacho-Godi, Łosiew, Moskwa 2007, s. 170; idem, A.F. Łosiew – fiłosof 
imieni, czisła, mifa [w:] idem (red.), A.F. Łosiew i kultura XX wieka. Łosiewskije cztie-
nija, Moskwa 1991, s. 3.

38 Ibidem, s. 114.
39 Ibidem, s. 149–150.



98

LiLiAnnA kieJzik

Łosiew uczynił to dopiero w 1929 r., ale lata po rewolucji przygoto-
wywały go do tego kroku.

Podobnie jak dla Bułgakowa, dla Łosiewa filozofia imienia była 
centralną częścią filozofii, więcej: całej sfery myślenia. Także dla teo-
logii, powiadał, problematyka imienia i nazywania jest jedną z naj-
istotniejszych. Implicite jest ona zawarta we wszystkich dogmatach 
religijnych. Jej filozoficznym uzasadnieniem u obu myślicieli był pla-
tonizm, z tym że u Łosiewa jest to zaznaczone wyraźniej niż u Buł-
gakowa. Łosiew wciąż powtarzał, że nazwać rzecz, nadać jej imię, 
czyli wydzielić ją z całego nurtu zjawisk i przezwyciężyć Heraklitej-
ską zmienność wszystkiego, oznacza uczynić świat bardziej rozum-
nym, sensownym, bardziej poznawalnym, bardziej uzmysłowionym40. 
W takim razie, jeżeli będziemy negować realność imienia, oznaczać to 
będzie negację samego świata, sprowadzenie go do niebytu. Jednocze-
śnie „imię jest życiem i tylko przez słowo komunikujemy się z drugim 
człowiekiem”41 – pisał w Przedmowie do Filozofii imienia – i dlatego 
świat dany jest człowiekowi. Jest więc imię energią, działalnością. 
I tylko w energiach istota imienia jest poznawana42. Te określenia spo-
tykamy także u Bułgakowa.

Łosiew częściej niż Bułgakow i bardziej bezpośrednio odwoływał 
się do dialektyki. Często powtarzał, że imię postrzegamy tak samo 
jak mit, symbol czy energię. Jest więc filozofia imienia dialektyką ta-
kiego postrzegania. Ta interpretacja Łosiewa była bardzo oryginalna, 
poszerzała to, co znamy z rozważań Palamasa i Bułgakowa. W 11 te-
zach o Sofii, Cerkwi, Imieniu pisał: „Imię jest energią Bożą, Cerkwią 
mistyczną. Tym, co wiemy o Bogu. Jest nieodłączne od istoty Boga, 
ale różne od Niego samego”43. Inaczej jednak rozumiał fenomen So-
fii i nie rozwijał sofiologii. Być może dlatego, że sama sofiologia nie 
bardzo mu odpowiadała, a być może dlatego, że nie pozbył się nigdy 
pewnego do niej uprzedzenia. Brało się ono z braku akceptacji dla na-
uki o Sofii Sołowjowa, którą w swej książce o nim określił nawet jako 
„filozoficzne brednie”. Łosiew cieszył się, że młodzieńczy dialog So-
łowjowa Sophia nie został za życia myśliciela opublikowany. Inaczej 
by go skompromitował, uważał. W każdym razie Łosiew nie interpre-

40 Por. D. Leskin, Spor ob Imieni Bożijem…, op. cit., s. 285.
41 A.F. Łosiew, Filozofia imieni [w:] idem, Bytje, imja, kosmos, Moskwa 1993, 

s. 617.
42 Ibidem, s. 695.
43 A.F. Łosiew, 11 tezisow o Sofii, Cerkwi, Imieni [w:] idem, Licznost’ i absolut, 

Moskwa 1999, s. 245.
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tował Sofii jako pośredniczki między Bogiem a stworzonym światem, 
lecz jako samodzielną zasadę w byciu Boga44.

Tak samo jak Bułgakow uważał natomiast, że źródła problematyki 
imiesławia tkwią w tradycji religijnej, co odzwierciedlają teksty Sta-
rego i Nowego Testamentu. W tym sensie ważny jest jego tekst List 
i tezy o Imieniu Bożym z 1923 roku. List był skierowany do o. Pawła 
Florenskiego i zawierał prośbę o sprawdzenie tez i poczynienie po-
prawek. Najważniejszym ich przesłaniem jest stwierdzenie, że „Imię 
Boże – energia Istoty Bożej”45, jest Siłą tej Istoty, która przejawia się 
w skończonej istocie świata i człowieka. I dalej powiada: „Imię Boże 
jest Światłem, Siłą i Doskonałością Boga (…) lub energią istoty Bo-
żej. (…) Imię Boże jest samym Bogiem, ale Bóg sam – nie jest imie-
niem”, znajduje się wyżej niż jakiekolwiek imię, wyżej niż poznanie 
ludzkie, a nawet anielskie46. Imiona Boże są także tajemnymi symbo-
lami realnych działań Boga, a to znaczy, że Imiona przedstawiają czło-
wiekowi i światu Bożą Istotę, Naturę. Nie jest to zatem „tylko” imię, 
słowo, nazwa, dźwięk. Jest to miejsce spotkania Boga z człowiekiem. 
Wypowiadając Imię, modląc się, powiada myśliciel, człowiek jakby 
oczyszcza się z grzechów, ratuje siebie, zbawia siebie, przezwycięża 
swą niemoc, aby połączyć się z Bogiem. I ta myśl była bez wątpienia 
wspólna obu myślicielom.

44 Por. ibidem, s. 243.
45 A.F. Łosiew, Pismo i tezisy ob Imieni Bożijem [w:] idem, Licznost’ i absolut, 

Moskwa 1999, s. 275.
46 Ibidem, s. 276.


