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Teoria ewolucji w perspektywie ideał-realizmu: 

W. S. Sołowjow 

 

Jeżeli zgodzimy się z A. N. Whiteheadem, że cała filozofia jest przypisem do 

Platona, to w sposób szczególny słowa te należy odnieść do myśli rosyjskiej drugiej połowy 

XIX – pierwszej połowy XX wieku. Idealistyczne ujęcie rzeczywistości jest wiodącym 

motywem w twórczości takich, cieszących się światową sławą myślicieli, jak W. S. 

Sołowjow, P. A. Florenski, S. L. Frank, S. N. Bułgakow, N. A. Bierdiajew i in. W słynnej 

Historii filozofii rosyjskiej (napisanej po angielsku w 1951 r.) N. O. Łosski scharakteryzował 

poglądy swych współziomków jako ideał-realizm. W tym miejscu należy wspomnieć o 

źródłach twórczości myślicieli rosyjskich, takich jak dziedzictwo platonizmu, Leibniza, 

Kanta, niemieckiego idealizmu (Schellinga i Hegla). Niepoślednią rolę w kształtowaniu się 

filozofii rosyjskiej odegrały także osiągnięcia ówczesnej nauki, przede wszystkim teoria 

Darwina. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania poglądów Sołowjowa na teorię 

ewolucję w świetle wyznawanego przez  niego ideał-realizmu. Aby uczynić zadość 

sprawiedliwości, należy odnotować, że Sołowjow nie posługiwał się tym terminem. Można 

wszakże za Łosskim przystać na takie określenie poglądów twórcy filozofii w Rosji. 

 

Droga twórcza W. Sołowjowa 

 

Włodzimierz Sołowjow, syn znakomitego rosyjskiego historyka Sergiusza 

Sołowjowa, wychowywał się w rodzinie o bogatych tradycjach i szerokich zainteresowaniach. 

W wieku 16 lat rozpoczął studia na Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu 

Moskiewskiego, którego rektorem był jego ojciec. Młodego Sołowjowa szczególnie 

interesowały nauki biologiczne, zwłaszcza zoologia i embriologia, skąd wyniósł głębokie 
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przekonanie o pokrewieństwie całego świata organicznego1. Przyszły filozof był zauroczony 

teorią darwinowską. Wówczas był on zwolennikiem Büchnera i Fochta i interpretował 

ewolucjonizm w duchu materializmu. Pod wpływem lektury Spinozy, a także Schellinga i 

Schopenhauera nastąpiła radykalna przemiana światopoglądu Sołowjowa. W wieku 18 lat 

przeżył swoiste nawrócenie zarówno pod względem religijnym, jak też odnośnie swych 

poglądów filozoficznych. Był to jeden z powodów, dla którego Sołowjow w r. 1873 

zrezygnował z kariery przyrodnika i złożył podanie o przyjęcie go na Wydział Historyczno-

Filologiczny. Tam, na skutek intensywnego studiowania filozofii, wykrystalizowały się 

oryginalne poglądy myśliciela. 

Pomimo swej fascynacji twórczością niemieckich filozofów Sołowjow nie podzielał 

ich czystego („abstrakcyjnego”) idealizmu. Zarówno materializm, jak idealizm w ich 

skrajnych formach stały się przedmiotem krytyki przeprowadzonej przez myśliciela w pracy 

magisterskiej Kryzys filozofii zachodniej. Przeciwko pozytywistom, a następnie w doktorskiej 

rozprawie Krytyka zasad abstrakcyjnych. Filozof był przekonany o konieczności integralnego 

podejścia w poznania świata. Od strony metodologicznej postulował uwzględniać w badaniu 

zarówno dane empirii, jak ich racjonalistyczną interpretację, odwołującą się do sfery idealnej.  

Po obronie pracy magisterskiej Sołowjow szybko stał się sławnym; otrzymał nawet 

propozycję zajęcia katedry filozofii. Jednak nie pasjonowała go uniwersytecka działalność. 

Chciał być myślicielem niezależnym od akademickich ramek. Dużo wędrował, zajmował się 

badaniami nad gnostycyzmem i filozofią średniowieczną, tłumaczył na język rosyjski dzieła 

Platona i Kanta, był zaangażowany w politykę i sprawę pojednania Kościołów. Swoje 

przemyślenia utrwalał na papierze: Sołowjow jest autorem monumentalnych prac z dziedziny 

filozofii, teologii i publicystyki, licznych artykułów i recenzji. Choć uczonym nie został, 

przez całe życie zachował szacunek do nauki, skąd także czerpał inspirację dla swych 

filozoficznych rozważań.  

Jedną z centralnych idei twórczości Sołowjowa jest koncepcja powszechnego 

rozwoju świata, stopniowo zmierzającego do doskonałej jedności z Bogiem. Śledząc drogi 

rozwoju myśli Sołowjowa można stwierdzić, że filozof przyjmował teorię ewolucję z dwóch 

powodów. Chronologicznie wcześniejszym z nich była akceptacja darwinizmu jako teorii 

przyrodniczej. Drugim powodem, nadającym ostateczny kształt Sołowjowskim poglądom na 

ewolucję, była jego zauroczenie koncepcją samorozwoju absolutu występującą w niemieckim 

                                                
1 Por. W. Sołowjow, Oprawdanije dobra w: (red.) S. M. Sołowjow, E. L. Radłow, Sobranije soczinienij 

Władimira Siergiejewicza Sołowjowa [dalej skrót SS], t. VIII, Fototipiczieskoje izdanije, Bruxelles: Żizń s 
Bogom 1966, s. 4. 
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idealizmie. W dalszym ciągu twórczości myśliciela główną rolę odgrywał właśnie 

filozoficzny aspekt darwinizmu, jego idealistyczna interpretacja. Teorię ewolucji często 

przytaczał jako ilustrację swej filozoficznej koncepcji. Przyjrzyjmy się zatem bliżej wątkowi 

ewolucjonizmu w myśli Sołowjowa. 

 

Motyw ewolucji w twórczości Sołowjowa 

 

Uformowany podczas swych studiów pogląd o słuszności teorii ewolucji Sołowjow 

wyznawał do końca życia. Co więcej, myśliciel nawet otwarcie bronił go w polemice z 

filozofującym biologiem N. Danilewskim2. W odróżnieniu od swego oponenta, Sołowjow 

uważał, że biologia nie może zadowolić się samym opisem i klasyfikacją żywych 

organizmów. Myśliciel podkreślał wagę eksplikatywnej funkcji każdej nauki3. Doktryna 

Darwina była dla Sołowjowa teorią naukową par excellens. Uznawał ją za najlepszą 

kandydatkę dla wyjaśnienia pochodzenia gatunków. 

Nim przejdziemy do szczegółowego rozpatrzenia poglądów Sołowjowa na ewolucję, 

oddajmy głos samemu filozofowi: 

 

[Ewolucji] nie można negować, ponieważ jest ona faktem. Lecz […] [e]wolucja niższych 

typów bytu nie może sama z siebie tworzyć [typów] wyższych, ale ona wytwarza materialne 

warunki, czyli stwarza odpowiednie środowisko dla pojawienia się czy ujawnienia wyższego 

typu. W ten sposób każde pojawienie się wyższego typu jest w pewnym sensie nowym 

stworzeniem, ale takim, które najmniej może być określone jako stworzenie z niczego, 

ponieważ, po pierwsze, materialnym środowiskiem dla pojawienia się typu nowego jest typ 

poprzedzający, po wtóre zaś, także własna, pozytywna treść typu wyższego nie powstaje z 

niebytu, lecz, istniejąc odwiecznie, tylko wstępuje w pewnym momencie procesu w inną 

sferę bytu – świat zjawisk. Warunki zjawiska pochodzą od naturalnej ewolucji przyrody, zaś 

to, co się zjawia – od Boga4. 
 

Przytoczony cytat wyszedł spod pióra Sołowjowa w r. 1897. Ale także wcześniejsze 

wypowiedzi na temat ewolucji, spotykane w takich pracach jak Krytyka zasad abstrakcyjnych 

(1877–1880), Wykłady o Bogoczłowieczeństwie (1877–1881), utrzymane są w podobnym 

                                                
2 Zob. W. Sołowjow, Hasło Danilewskij w: SS, t. X, Bruxelles: Żizń s Bogom 1969, s. 498. 
3 Por. W. Sołowjow, [Ob Istinnoj naukie] w: (red.) M. Kolerow, Issledowanija po istorii russkoj mysli. 

Jeżegodnik za 1997 god, Sankt-Pietierburg: Aletheia 1997, s. 59, 61. 
4 W. Sołowjow, Oprawdanije…, s. 218-219. 
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tonie. Niech zatem niniejszy fragment posłuży za punkt wyjścia dla analizy Sołowjowskiego 

ujęcia ewolucjonizmu.  

Skierujmy naszą uwagę na dwa ostatnie zdania przytoczonego cytatu. Co znaczy, że 

byty nie powstają z niczego, ale tylko wstępują w sferę empirycznych zjawisk? Wyraźnie 

dostrzegamy tu nawiązanie do Platońskiej koncepcji stworzenia świata przez demiurga, 

zapatrzonego w świat odwiecznych idei5. Jeszcze bardziej motyw „wyprowadzania” bytów 

przypomina doktrynę emanacji, rozwiniętą przez Plotyna i platonizujących chrześcijańskich 

myślicieli, jak chociażby J. S. Eriugena. Rzeczywiście, myśl Sołowjowa biegnie tym samym 

tropem. Ale rosyjski filozof nie był zwykłym kopistą tej, sięgającej czasów greckich 

mędrców, idei. Kosmologiczna koncepcja Sołowjowa ma oryginalny charakter, choć, jak 

każda filozoficzna doktryna, nie jest pozbawiona wpływów poprzedzających go myślicieli.  

Już w swej pracy doktorskiej Krytyka zasad abstrakcyjnych Sołowjow sformułował 

podstawowe tezy swej „filozofii wszechjedności”. Zdaniem myśliciela, u podłoża świata 

empirycznego znajduje się jego idealna zasada – Absolut. Każdemu postrzeganemu przez nas 

zjawisku odpowiada jego idea, inaczej nazywana metafizycznym atomem lub monadą. 

Całokształt idei składa się na tzw. „drugi Absolut” („drugi biegun Absolutu”), czyli 

wszechjedność. Wedle Sołowjowa, cały empiryczny kosmos ma swe źródło w kosmosie 

idealnym – wszechjedności. Przeto każde zjawisko składa się z dwóch elementów – 

materialnego i idealnego. W porządku istnienia materialny składnik jest wtórny w stosunku 

do idealnego, choć w poznaniu jest postrzegany jako pierwszy. Zatem określenie przez 

Łosskiego Sołowjowskich poglądów jako ideał-realizmu jest uzasadnione.  

Wszechjedność (drugi Absolut) powstała na skutek swego oddzielenia od Absolutu 

pierwszego, zwanego wszechjednem i tożsamego z Bogiem. Bowiem 

 

Bóg nie może zadowolić się odwieczną kontemplacją idealnych istot […]. On zatrzymuje się 

na każdej z nich z osobna i tym samym utwierdza, utrwala jej samoistne istnienie […], co 

jest aktem boskiej twórczości.[…] Wówczas każda istota traci bezpośrednią jedność z 

Bogiem; wieczne przedmioty boskiej kontemplacji stają się duszą żywą6.  

 

Występujące tu pojęcie duszy ma u Sołowjowa swoją  specyficzną denotację. Filozof  

                                                
5 Zwłaszcza w enigmatycznym dialogu La Sophia (1875-1876,) znajdujemy opis stworzenia, który 

śmiało można nazwać XIX-wieczną wersją Timaiosa. Zob. La Sophia, tł. А. P. Коzyriew w: (rеd.) А. А. Nоsоw, 
Połnoje sobranije soczinienij soczinienij i pisiem w dwadcati tomach (dalej skrót PSS), т. 2, Moskwa: 
Rossijskaja Akademija Nauk. Institut fiłosofii; izd. „Nauka” 2000, s. 125-135. 

 6 W. Sołowjow, Cztienija o Bogocziełowiecziestwie w: SS, t. III, s. 137-138. 
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wyróżnia w bycie trzy modusy, tj. sposoby jego oddziaływania z innymi bytami. Należą do 

nich (1) wola, określająca byt jako potencjalny przedmiot dążenia, (2) przedstawienie, 

wyznaczające treść bytu, jego poznanie oraz (3) uczucie, ujawniające się w aktualizacji 

dążenia. Wola charakteryzuje byt jako dobro, przedstawienie – byt jako prawdę, zaś uczucie – 

byt jako piękno. 

Sołowjow zaznacza, iż wszystkie te aspekty są obecne w każdym bycie, ale w 

zależności od dominacji tego czynnego elementu można odpowiednio wyróżnić byt jako 

podmiot woli, czyli duch (będący nosicielem dobra), byt jako podmiot prawdy – rozum, Nous 

(nosiciel prawdy) i byt jako podmiot przedstawienia – duszę (nosiciel piękna). Stosownie do 

tego umownego podziału filozof pisze o trzech sferach bóstwa: sferze duchów, inteligencji i 

dusz. Wszystkie trzy aspekty i odpowiednie im sfery wzajemnie się przenikają i stanowią 

przejawy boskiej miłości. 

W idealnym, boskim porządku idee stanowią jedność. Jednak w trzeciej sferze dusz, 

odznaczających aktualizacją potencjalnego dążenia, następuje ich usamodzielnienie (w 

terminologii Schopenhauera, indywiduacja) za cenę utraty jedności z Bogiem. Całokształt 

tych oddzielonych idei jest właśnie „duszą żywą” („duszą świata” lub Sofią).  

Tak więc nasz empiryczny „świat różnorodnych zjawisk” powstał w wyniku 

transpozycji wszechjedna. Przyroda jest „jedynie innym układem, czyli przestawieniem 

elementów, które substancjonalnie istnieją w świecie boskim”7. W jednym z zachowanych 

brudnopisów Sołowjow napisał, że sama nazwa universum doskonale oddaje skutek tego 

procesu: uno-versum – „odwrócona jedność”8.  

Pomimo istniejącego podziału cały świat zmierza do przywrócenia utraconej 

jedności, przekształcenia chaosu w kosmos (w starożytnym rozumieniu tego słowa jako ładu, 

porządku)9. Aczkolwiek przyroda, jako drugi biegun absolutu, jest naznaczona piętnem 

egoizmu, to jednak zachowuje ona w sobie boski element miłości. Każda monada, która leży 

u podstaw empirycznych bytów dąży do odzyskania pierwotnej harmonii, obecnej w 

pierwszym Absolucie.  

Dla osiągnięcia tego celu proces rozwoju przyrody, czyli ewolucji przechodzi przez 

trzy etapy. Etap pierwszy, nazwany przez myśliciela mianem procesu kosmogonicznego, 

składa się z  kolei z  trzech  stadiów.  Najpierw dokonuje się realizacja mechanicznej jedności  

                                                
7Tamże, s. 132. 
8 W. Sołowjow, <Czernowik o Schellingie> w: PSS, t. 2, s. 180. 
9 W. Sołowjow, Rossija i Wsielenskaja Cerkow’, tł. G. A. Raczinskij w: SS, t. XI, Bruxelles 1970, s. 

305. 
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przyrody dzięki zaistnieniu prawu ciążenia. Jest to pierwszy przejaw przezwyciężenia 

powszechnego egoizmu. W drugim stadium powstaje eter, zapewniający dynamiczną jedność 

w świecie poprzez światło, elektryczność, magnetyzm i chemizm. Dominującym czynnikiem 

wszystkich wymienionych zjawisk jest zasada altruizmu, dążenia do jednoczenia 

poszczególnych bytów. Trzecie stadium charakteryzuje się organiczną jednością zachodzącą 

w świecie roślin, zwierząt i ludzi. Tu właśnie przebiega ewolucja biologiczna, opisywana 

przez Darwina.  

Drugi etap realizacji harmonii w świecie Sołowjow określa jako proces historyczny, 

zapoczątkowany przez powstanie na ziemi człowieka. Etap trzeci – proces bogoczłowieczy – 

już bezpośrednio prowadzi do zjednoczenia wszystkiego stworzenia z Bogiem.  

Na innym miejscu Sołowjow pisze, że proces ewolucji przechodzi przez pięć 

królestw: (1) królestwo minerałów (nieorganiczne), (2) królestwo roślinne, (3) królestwo 

zwierzęce, (4) królestwo ludzkie i (5) Królestwo Boże (Chrystus kosmiczny – zjednoczona z 

Bogiem ludzkość). Celowość zatem nie tylko jest wpisana w proces ewolucji, ale stanowi jej 

rację bytu.  

W świecie empirycznym pomiędzy różnymi „typami bytu” istnieje ciągłość. Filozof 

zdaje się nawiązywać do koncepcji „łańcucha tworów przyrody (Scala Naturae), 

zapoczątkowanej jeszcze przez Arystotelesa. W czasach nowożytnych pogląd ten w postaci 

lex continui znajdujemy u Leibniza, a w kręgach naukowców – u Lamarcka, który głosił, że w 

przyrodzie jest nieprzerwana ciągłość form – od najniższych do najwyższych. Podobnie jak 

francuski przyrodnik, na poparcie tezy o sukcesywności żywych organizmów Sołowjow 

przytaczał dane paleontologii. Jednak fakt ciągłości tłumaczył nie tyle na podstawie danych 

empirycznych, co w oparciu o swą metafizykę. W opinii Sołowjowa, w przyrodzie wyłaniają 

się coraz to bardziej złożone i subtelne formy ze względu na ostateczny cel kosmogonicznego 

procesu – przezwyciężenie alienacji bytów i zjednoczenie ich z Bogiem. Dlatego mniej 

doskonałe formy bytu, takie jak „megateria, plezjozaury, ichtiozaury, pterodaktyle itp.”10 – 

ustępują miejsca bytom doskonalszym, posiadającym większą zdolność altruizmu, dzięki 

której jest możliwe osiągnięcie utraconej jedności z Bogiem.  

Sołowjow nie poświęcał większej uwagi empirycznej stronie darwinizmu. Nie 

wypowiadał się wprost na temat biologicznych czynników ewolucji, technicznych detali tej 

teorii. Różne wzmianki na ten temat, które znajdujemy w pismach Sołowjowa, prima facie 

wydają się być niespójne. Tak w napisanym po francusku dialogu La Sophia filozof twierdzi, 

                                                
 10 Tamże, s. 304. 
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iż powszechnym prawem całego kosmosu jest walka o byt, dlatego bodźcem dla rozwoju i 

zmiany organizmów jest dobór naturalny11. Jednak myśliciel natychmiast dodaje, że nie jest 

to jedyny czynnik ewolucji. Z podobnych względów Sołowjow zaprzecza, by zachodząca w 

przyrodzie „przypadkowa kombinacja” całkowicie odpowiadała za dokonanie zmian u 

żywych organizmów12. Zdaniem myśliciela, nowa cecha jakościowa („plus”) bytu nie może 

być wyprowadzona z typu poprzedzającego. W późniejszej pracy Sołowjowa myśliciela 

znajdujemy jeszcze inną wzmiankę o tym, że rola doboru naturalnego została już podważona 

przez współczesnych mu uczonych. Dlatego za główny czynnik ewolucji przyrody, 

począwszy od pierwotnego środowiska biologicznego – protoplazmy – należy uważać 

altruizm, przejawiający się w dążeniu do zjednoczenia takich indyferentnych samych w sobie 

substancji chemicznych, jak białka, tłuszcze itp.13  

Niewątpliwie, filozof wsłuchiwał się w głos XIX-wiecznej biologii. Jednakże 

motywem jego twórczości nie była interpretacja danych nauki. Sam myśliciel zaznacza, że 

ocena tych czy innych poglądów należy ostatecznie do samych biologów14. Jak widzieliśmy, 

wszystkie koncepcje dotyczące czynników ewolucji znajdują u Sołowjowa nie naukowe, ale 

filozoficzne uzasadnienie. Stąd zrozumiałe jest, dlaczego Sołowjow zaznaczał, iż altruizm jest 

o wiele bardziej ważnym mechanizmem ewolucji niż walka o byt, czyli egoizm. Zasada 

egoizmu jedynie wskazuje na konieczność empirycznego i moralnego doskonalenia się 

bytów, ale sam rozwój jest możliwy tylko dzięki altruizmowi.  

W opinii rosyjskiego myśliciela, główny czynnik ewolucji znajduje się jednak poza 

obszarem samej przyrody i należy do Boga. Mówiąc językiem Arystotelesa, to Bóg jest 

formalną i celową przyczyną rozwoju. Natomiast przyczyna sprawcza (causa efficiens) nie 

należy do Boga, który sam nie ulega zmianie, ale do samego podmiotu zmiany15. Należy 

wszakże pamiętać, że, w rozumieniu Sołowjowa, sama przyroda jest „odwróconym 

bóstwem”. Pierwszy i drugi absolut różnią się między sobą nie ontycznie, ale, by tak rzec, 

topologicznie. Z tej racji boska przyczyna ewolucji jest zarazem transcendentna jak też 

immanentna względem samej przyrody. Ta koncepcja jest bliska myśli Schellinga, który 

mawiał, iż Bóg jest immanentnym wobec świata artystą, formującym materię od wewnątrz16. 

                                                
 11 W. Sołowjow, La Sophia w: PSS, t. 2, s. 135. 

12 W. Sołowjow, Oprawdanije…, s. 217. 
 13 W. Sołowjow, Na piti k istinnoj fiłosofii w: SS, t. III, s. 291-292. 
 14 Tamże, s. 293. 

15 W. Sołowjow, Kritika otwleczonnych naczał w: (red.) I. W. Borisowa, B. W. Mieżujew, PSS, t. 3, s. 
289. 

16 F.W.J. von Schelling, Bruno, ein Gespräch. Cyt. za: P. P. Gajdenko, Władimir Sołowjow i fiłosofija 
Sieriebrianogo wieka, Moskwa: Progress-Tradicija 2001, s. 70. 
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Ewolucjonizm powstał jako teoria konkurencyjna w stosunku do preformizmu – 

teorii głoszącej, iż postać organizmu jest całkowicie określona już w jego zarodku i 

całkowicie wykluczającej możliwość zaistnienia w przyszłości jakichkolwiek zmian17. W 

rozważaniach Sołowjowa można dostrzec pewną niekonsekwencję. Z jednej strony myśliciel 

wyraźnie mówi o rozwoju przyrody. Jednocześnie jego metafizyczna koncepcja zakłada 

odwieczne istnienie idei każdego jestestwa. W porządku boskim wszystkie formy 

organizmów już posiadają zdeterminowaną treść i tylko stopniowo ujawniają się na poziomie 

empirycznym w wyznaczonym momencie rozwoju. Od strony biologicznej taki pogląd można 

zakwalifikować jako swoisty preformizm. Na potwierdzenie tego przypuszczenia przytoczmy 

słowa samego Sołowjowa: „wyższy stan [bytu] zawiera się w najwyższej istocie jako 

zarodek”18. 

Skoro istnieje rozwój organizmów, którym odpowiadają konkretne idee, to 

należałoby oczekiwać, iż także te idee ulegają zmianie. Problematyczność w przyjęciu 

„paralelizmu” między ideami a empirycznymi bytami była podkreślana przez komentatorów 

Sołowjowa19. Jak utrzymać odwieczne istnienie idei z ich rozwojem? Czy można pogodzić 

ewolucjonistyczny i preformistyczny motywy obecne w koncepcji ideał-realizmu? 

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w niedokończonej pracy Sołowjowa pt. La Sophia: 

 

Różnorodne i złożone warunki sił chaosu i kosmosu [obecne] na Ziemi sprawiły, że ona 

mogła się stać miejscem organicznego rozwoju. Gdy tylko powstaje możliwość, Dusza 

świata, zlokalizowana na Ziemi, zawładnia ją i wytwarza duszę żywą, czyli organizm we 

właściwym znaczeniu. Lecz warunki tej zmiany mogą stać się jeszcze bardziej korzystne. 

Wówczas Dusza opuszcza swój stary typ i stwarza nowy; stąd [istnieją] różne 

paleontologiczne twory. Jednak dopóki stary typ może się rozwijać, nie będąc 

zniweczonym, dusza posługuje się nim i rozwija go wykorzystując wszystkie środki 

przyrodzone. […] Zatem zaginione paleontologiczne stworzenia nie mieli własnych dusz 

[…], ale były ożywione przez te same dusze, które animują współczesne stworzenia20.  

 

Jak wynika z tekstu, w procesie ewolucji ma miejsce nie metamorfoza idei, ale 

metempsychoza – zmiana lokalizacji duszy (formy) organizmów. Rozwój bytów 

empirycznych nie przeczy niezmienności odpowiadających im idei. Żadna zmiana, 

                                                
 17 Koncepcję preformizmu wyznawał m. in. Leibniz. 

18 W. Sołowjow, La Sophia, s. 107. 
 19 Zob. J. Trubieckoj, Mirosoziercanije Wł. S. Sołowjowa, t. I, Moskwa 1913, s. 256-257. 
 20 W. Sołowjow, La Sophia…, s. 133-135. 
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zachodząca w środowisku materialnym, nie wpływa na przekształcenie elementu idealnego, 

ale jedynie umożliwia jego doskonalszą realizację, zgodną z celem ewolucji. 

Dlaczego jednak przyroda musi przechodzić długi proces rozwoju? Dlaczego nie 

nastąpiło natychmiastowe zjednoczenie się drugiego absolutu z Bogiem? Odpowiadając na te 

pytania Sołowjow podkreśla rolę wolności. Dusza świata oddzieliła się od jedności z Bogiem 

na skutek wolnego wyboru, dlatego tylko przez długi szereg wolnych aktów może ona 

odrodzić się w postaci doskonałego organizmu21. Po oddzieleniu od pierwszego absolutu 

przyroda jawi się jako chaos. Każdy samodzielny byt dąży do panowania nad innymi – tu 

właśnie przejawia się powszechne prawo walki o byt. Jednakże dusza świata zachowuje 

możność jedności i stopniowo realizuje swoje tendencje altruistyczne. Cel ewolucji – 

zjednoczenie z Bogiem – jest już określony, lecz jej przebieg nie dokonuje się gładko. W 

procesie ewolucji przyrody biorą udział także siły zła, dlatego nie wszystkie powstałe formy 

spełniają wyznaczone wymagania, ustępując miejsca bardziej doskonałym bytom. 

Zagadnienie wolności u Sołowjowa także ma dwa oblicza. Jak pamiętamy, filozof 

mówi, że utwierdzenie idei jako konkretnych empirycznych bytów jest czymś koniecznym, 

ponieważ w ten sposób absolut może przejawić swoją mnogość. Zarazem Sołowjow pisze o 

„upadku duszy”, który jest przyczyną istnienia metafizycznego zła, ogarniającego całą 

powstającą w ten sposób przyrodę. Dlatego dalszy jej rozwój dokonuje się w ciągłym 

napięciu między dążeniem do jedności a jej unikaniem, na drodze od chaosu do kosmosu. 

Jednakże, pomimo istniejących zmagań i cierpień, ostateczny cel ewolucji nadaje sens 

faktowi oddzielenia, bowiem ponowne zjednoczenie przyrody z Bogiem dokonuje się w 

najwyższym stanie aktualizacji tak poszczególnych idei, jak i ich jedności. 

  

                                                
 21 W. Sołowjow, Cztienija…, s. 147. 


